
 سرمقاله

با بازسازی تشکیالت اصالحات 
از تکرار تجربه ی تنگه ی احد 

جلوگیری کنیم

اصالح 
اصالح طلبی

جبهه اصالحــات در اوج بلوغ 
تشــکیالتی خود قرار دارد و این 
بلوغ پس از شکســت ســهمگین 
سالیان 1382 تا 1392 به دست آمده 
است. کافی اســت که کارنامه ی 

شکست هایمان را مرور کنیم:
اول در دوره ی دوم شــورای شهر 
شــورای  درونی  اختالفات  تهران، 
شهر اول، بی تدبیری دولت وقت در 
انحالل شورای شهر اول، بی تدبیری 
احزاب اصالح طلب در عدم ائتالف 
در انتخابات شــورای شهر دوم و به 
قول برخی دوســتان »وزن کشی« 
درون گفتمانی حلقه اول شکســت 
اصالحات را ساخت که در نتیجه آن 
شهرداری تهران را به مدت 12 سال 

به اصولگرایان واگذار کردیم.
دوم در انتخابات مجلس هفتم شورای 
اسالمی با وجود آنکه امکان تنظیم 
یک فهرست نســبتا خوب )بلکه 
نســبت به این روزهــا؛ عالی( از 
)افرادی  داشت  وجود  اصالح طلبان 
مانند مهدی کروبی، مجید انصاری، 
علی هاشمی، جمیله کدیور و...( اما 
با استراتژی تحریم برخی دوستان آن 
انتخابات را واگذار کردیم و مجلس 
شورای اسالمی را به مدت 12 سال به 
صورت مطلق به اصولگرایان واگذار 

کردیم.
ســوم در انتخابات ریاست جمهوری 
نهم به جای معرفی یک نامزد واحد 
با چهار نامزد وارد انتخابات شدیم و 
نه در مرحله دوم که در همان مرحله 
اول بــا اختالف رای اندکی محمود 
احمدی نژاد را به قدرت رساندیم و به 
مدت 8 سال دولت را به اصولگرایان 

واگذار کردیم.
این ناکامی ها ناشــی از ناتوانی 
شهرداری، دولت و مجلس اصالحات 
نبود هرچند که بــر آن نهادها در 
زمانــه ی خود انتقاداتــی وارد بود 
اما انتقــادات در برابر تجربه ی تلخ 
مدیریت اصولگرایــان برای ملت 

ناچیز بود.
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غالمحسین کرباسچی 
در گفت وگو با سازندگی:

 در 12 سال گذشته شورای شهر در تهران 
کاره ای نبوده است

 پرسنل شهرداری در آخر دهه 70 
حدود 10 هزار نفر بود. 

االن حدود 70 هزار نفر است
 شهردار باید سیاسی باشد

 اما سیاسی کاری نکند
 پل سازی در تهران راه حل نیست

باید مترو را تکمیل کرد
 مرعشی می گوید اگر اکثریت بخواهند

نامزد شهرداری تهران می شود
 بازگشت من به شهرداری تهران درست نیست

 کار تکراری نباید کرد
 عملکرد وزیر کشور در این 4 سال قابل قبول 

است البته برخی استانداران و فرمانداران باید تغییر کنند
 فضیلت آقای روحانی این است که روحانی 

بماند نه اینکه به آقای حجاریان تبدیل شود
 آقای روحانی حتما بنی صدر نیست

بنی صدر ابوالحسن بود و ایشان خود حسن است!
 جمعی از سیاسیون غیرمعقول دور بنی صدر 

را گرفتند و او در مقابل رهبری ایستاد اما آقای 
روحانی اصال در چنین موضعی نیست

 اگر نظر موافق رهبری نبود
برجام که بزرگترین پیروزی آقای روحانی 

و کل ملت بود، محقق نمی شد

 صفحه 7

سازندگی خبر می دهد:

نوری  عبدالله  حمایت 
مرعشی نامزدی  از 

تهران شهرداری  برای 
 صفحه 32
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بولتن

در  تشکیالتی  تفکر 
مجلس ایران جا نیفتاده است

گفت وگوی سازندگی با عبدالرضا هاشم زایی 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 

و نماینده تهران در مجلس

از این پس هر ماه 
یکی از نمایندگان عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران در مجلس 
در گفت وگو با  سازندگی به موکلین خود گزارش می دهد.

  خبر

مهندس هدایت اهلل آقایی برای اجرای 
حکم شش ماه حبس خود راهی زندان 
اوین شــد. به گزارش سازندگی حکم 
دو ســال حبس هدایت اهلل آقایی عضو 
شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی ایران به شــش ماه حبس 

الزم االجرا  تعزیــری 
تقلیــل یافــت و وی 
بــرای گذراندن دوران 
به زندان  حبس خــود 
اوین رفــت.  یکی از 
اعضای شورای مرکزی 
حــزب کارگزاران در 
ایســنا  با  گفت وگو 
هدایت  اتهــام  درباره 

آقایی گفــت: »گویا ایشــان زمان 
نمایندگی مجلس ســوم به همراه جمع 
دیگری از نماینــدگان نامه ای را امضا 
کرده بودند که دادستانی از آن توهین 
به مقامــات تلقی کرده و طبق آن وی 

به شش ماه حبس محکوم شده است.«
هدایت اهلل آقایی هفتم اســفند سال 
گذشته در گفت وگو با ایسنا در رابطه 
با پرونده خود گفته بود:  »پس از وقایع 
سال 88 بنده به پنج سال حبس محکوم 
شــدم که دو ســال و نیم آن قطعی و 
دو ســال و نیم آن تعلیقی بود که این 
محکومیت طی شد، اما بند مفتوحی در 
پرونده سال 88 وجود داشت که اتهام 

توهین به مسئوالن نظام بود که به آن 
رسیدگی نشده بود. در تیرماه سال 95 
به شعبه پانزده دادگاه انقالب به ریاست 
قاضی صلواتی احضار و به دو سال حبس 
تعزیری محکوم شدم که به آن اعتراض 
کردم و پرونده بــه دادگاه تجدیدنظر 
رفت. نهایتا حکم دو سال 
حبس به شش ماه حبس 
تعزیری الزم االجرا تقلیل 

یافت.«
آقایــی تاکید کرده 
بود:  »ســندی که با آن 
می گویند من به مسئوالن 
نظام توهین کردم مربوط 
به 25 سال گذشته یعنی 
سال 70 زمانی که بنده در مجلس سوم 
نماینده بودم، می شــود. در آن ســال 
جمعی از نمایندگان نامه ای نوشــتیم و 
توسط شورای  به رد صالحیت هایی که 
نگهبان صورت گرفتــه بود اعتراض 
کردیم و خواســتیم رسیدگی شود اما 
نمی دانم چرا از بین نمایندگان امضا کننده 
به من اتهام توهین وارد و مرا محکوم 
کردند. در عین حال این نامه بر اساس 
ایفای وظایف نمایندگی ما بوده و اصال 
نکته توهین آمیزی در آن نبوده است. 
نمی شود که امروز نماینده ای برای ایفای 
وظیفه نمایندگی خود کاری کند و بعد 

از 25 سال با او برخورد شود.«

  ادامه سرمقاله

ریشــه ی آن ناکامی هــا در فقدان 
سیاســت ورزی اصالح طلبــان و عدم 
کارآمدی نهادهای سیاســی آنان اعم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی بود که بعدا در 
انتخابات مجلس هفتم و نهم نیز تکرار شد. 
درآن زمان ما از ضرورت تبدیل شخص 
خاتمی به نهاد خاتمیســم ســخن گفتیم 
و اینکه به جای نامــزدی مکرر آقایان 
هاشمی و خاتمی افرادی که ادامه دهنده 
راه ایشان هســتند وارد صحنه شوند که 
گرچه در آن زمان با هجوم دوســتان 
اصالح طلب دیگر مواجه شــد اما نهایتا 
در پنج انتخابات اخیر؛ ریاست جمهوری 
یازدهم و دوازدهم، مجلس دهم، خبرگان 
پنجم و شورای پنجم مورد تایید اکثریت 
جبهه اصالحات قــرار گرفت؛ اکنون 
ســرمایه ی شــخصی آقایان هاشمی و 
خاتمی در حال گذار به نهادهای حقوقی 
و سیاسی مانند شورای عالی اصالح طلبان 
است تا جایی که امروز در غیاب آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی راه او ادامه دارد و در 
غیبت نســبی حجت االسالم والمسلمین 
ســیدمحمد خاتمی نیز اثر او محسوس 
است. این راهی است که نظام جمهوری 
اسالمی ایران هم پذیرفته و اصل سقف 
ریاست جمهوری  برای  اشخاص  نامزدی 
در دو دوره عمال ثبت شده است اما راه 
تکثیر شادابی سیاسی و حزبی در کشور 

گشوده مانده است.
اکنون مردم تهران و ایران بار دیگر 
فرصــت بزرگــی را در اختیار جبهه 
دوازدهم،  داده اند: دولت  قرار  اصالحات 
شــورای پنجم و بخش مهمی از مجلس 
دهم در اختیار جبهه اصالحات است. این 
نهادها آیینه ی تمام نمای عملکرد جبهه 
اصالحات در اداره کشور خواهند بود و 
مردم در انتخابات مجلس یازدهم و دولت 
سیزدهم و شورای ششم دوباره درباره ی ما 
قضاوت خواهند کرد. به نظر ما پیروزی 
در آینده موکول به این اصالحات است:

1-  ایجاد دولتی کارآمــد و مقتدر و به 
دور از حاشیه.

2- اداره شهری شاداب و توسعه یافته و به 
دور از فساد.

اداره دولت و شــهر اما نیازمند یک 
تشــکیالت کارآمد و شــاداب است. 
از دولت  بیرون  نبود تشکیالت سیاسی 
و شــهرداری به عنوان حامی دولت و 
شهرداری پاشــنه ی آشیل نهضت ملی 
ایــران در دوران محمد مصدق و جنبش 
ایران در دوران ســیدمحمد  اصالحات 
خاتمی بود. مصدق و خاتمی در دوران 
رهبری  نخواســتند  خــود  دولتمردی 
اصالحــات را برعهده گیرند اما خاتمی 
اکنون در چنین مقامی قرار دارد. اقدامی 
الزم اما ناکافی چراکه تا زمانی که این 
شخصیت ملی به نهادی ملی بدل نشود هر 

لحظه احتمال توقف راه وجود دارد.
مقصود ما البته فقط تحزب نیســت. 
اصالح طلبان شــاید بیش از اندازه الزم 
حزب دارند و گاه احزاب دو یا سه نفره 
مخل تحزب در ایران می شوند. چاره کار 
در ایجاد جبهه و نهــاد ملی اصالح طلبی 
اســت. همچنان که اصولگرایان با ایجاد 

جمنا قصد داشتند به این ساختار برسند.
ما البته ســال ها قبل پیشــنهاد تاسیس 
پارلمــان اصالحــات را داده بودیم: یک 
کنوانســیون و کنگره ملی اصالح طلبان 
برآمده از اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
با مشــخص کردن وزن همه ی احزاب و 
گروه های سیاســی و اجتماعی عضو این 
نهــاد ملی از حیث تعــداد اعضا، فعالیت 
حزبــی، مانیفســت حزبــی و برنامه ی 

اجرایی...
برای اصالح ســاختار موجود و  ما 
بهبودبخشــی به آن پیشنهادات روشنی 
داریم که در آینده در نشریه سازندگی 
به آن خواهیم پرداخت اما تاکید می کنیم 
که همین امروز برای این کار دیر است و 
برای جلوگیری از تکرار تجربه ی شورای 
شهر اول و تنگه احدی که کار اصالحات 
را در سال 1382 به هزیمت کشاند، باید 
هر چه ســریع تر به اصالح اصالح طلبی 

دست زنیم...

عبدالرضا هاشــم زایی نماینده تهــران و عضو 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران مسن ترین 
نماینــده مجلس دهم اســت و به همین دلیل هم 
در افتتاحیه این مجلس ریاســت ســنی مجلس 
دهم را بر عهده داشت. او پیش از این هم سابقه 
نمایندگی داشــته و در دور دوم مجلس زمانی 
کــه آیت اهلل هاشــمی ریاســت آن را بر عهده 
داشت عضو هیات رئیسه بوده است. استانداری 
ایالم، معاونت سیاســی در استانداری خراسان و 
ریاست شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر 
ســوابق هاشم زایی است. او حاال با تجربه ای که 
هم در دولت و هم در مجلس داشته با سازندگی 
درباره عملکرد فراکســیون امید، نحوه چینش 
کابینه دوازدهم و مناسبات میان مجلس و دولت 

گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید:
QQQ

مذاکرات بین دولت و فراکســیون امید 
در رابطه با کابینه شروع شده است؟

هنوز مذاکرات رســمی بیــن دولت و 
فراکسیون ها شروع نشده است. ولی کج دار 
و مریز نمایندگان مجلس در فراکســیون ها 
روی شاخص ها و مصادیق وزارتخانه ها بحث 
می کنند و قطعــا همین بحث ها در دولت هم 

مطرح است. 
 بیــن دو فراکســیون امید و مســتقلین 
چطــور؟ بحثی برای چگونگی تفاهم بر ســر 

کابینه جدید آغاز شده است؟
هنوز به صورت رسمی خیر. اما به صورت 
غیر رسمی یک سری شاخص هایی طرح شده 
و مصادیقی برای وزارتخانه ها مطرح شــده و 
اعضای دو فراکسیون ارزیابی هایشان را بیان 
کرده اند اما هنوز رسمی نیست. دولت فعلی در 
عمر چهارساله خودش با دو پارلمان کار کرد 
که ســه سال آن را با مجلس نهم سپری کرد. 
االن در مجلس دهم اعتقاد غالب این اســت 
که ترکیب دولت جدید باید کامال متفاوت با 
دولت یازدهم باشد. یکی از دالیل آن هم این 
است که به هر حال باالی 75 درصد ترکیب 
مجلس عوض شده است. بنابراین دولت باید 
دولتی کامال متفاوت به خصوص در بخش های 
اقتصادی باشــد. در بخش های سیاسی گمان 
می کنم چندان تغییری در دولت ایجاد نخواهد 
شد به خصوص در بخش سیاست خارجی. ولی 
در بخش های اقتصادی تحوالت جدی خواهد 
بود. اما اینکه چند نفر از فراکســیون امید و 
چند نفر از فراکســیون مستقلین انتخاب شده 
باشند و روی مصداق ها کار بکنند هنوز چنین 
کاری شروع نشده است. فعال صحبت های بین 
گروهی نمایندگان از دو فراکسیون وجود دارد 

اما رسمی نیست. 
 مطلــع هســتید به ویــژه در بخش های 
اقتصادی چه کسانی برای وزارت مطرح هستند 

و یا پیشنهاد خودتان چه کسانی است؟
ببینید ما متاســفانه به خصوص در دوره 
8 ســاله دولت آقای احمدی نژاد طوری وزیر 
انتخاب کرده ایم که کادرســازی انجام نشده 
است. مثال وقتی قرار است برای وزارتخانه ای 
وزیر جدید انتخاب شود بعد از وزیری که سر 
کار است به معاونین او توجه می شود. به اعتقاد 
من چون در چند سال گذشته نیروهایی که برای 
معاونت ها و شرکت های بزرگ انتخاب شده اند 
ویژگی های الزم را نداشتند کادرسازی انجام 

نشده و االن برای انتخاب وزرا با مشکل مواجه 
هستیم. برای همین نمی توانیم بگوییم در فالن 
وزارت برای تعیین وزیر در میان 15 معاون و 
مدیر وزارتخانه مثال 10 وزیر به صورت بالقوه 
وجود دارد. این مسئله اساسی در انتخاب دولت 
آینده است. با این حال من شنیدم جوانگرایی 
خیلی مطرح است و گفته می شود میانگین سنی 
کابینه 50 سال خواهد بود. آقای رئیس جمهور 
به دنبــال نیروهای جوان اســت و کابینه ای 

تازه نفس به مجلس معرفی خواهد کرد. 
 در صحبت هایتان اشاره کردید به ائتالف 
فراکسیون امید با مستقلین در بزنگاه های مهم و 
آن را دســتاورد فراکســیون امید دانســتید. 
موضوع رابطه فراکســیون امید و مستقلین از 
موضوعات پرفراز و نشیب مجلس دهم است. 
می خواهــم کمــی به عقب برگردم. بیشــتر 
اعضای فراکســیون مســتقلین همان اعضای 
لیســت امید بودند که بعد فراکسیون مجزایی 
تشــکیل دادند. برخی جدا شدن این طیف را 
ناشــی از ناتوانی هیات رئیسه فراکسیون امید 
می دانند که نتوانســت آنها را درون خود نگه 
دارد؛ برخــی هم آن را ناشــی از بدعهدی این 
طیف می دانند که با لیســت امید وارد مجلس 
شــدند اما به تعهــدی که داده بودنــد وفادار 

نماندند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
ببینید فراکسیون مســتقلین، اصولگراهای 
معتدل هستند. واقعیت این است که در انتخابات 
مجلس با توجه به رد صالحیت های گســترده 
اصالح طلبان، چاره ای جز این نداشــتیم که از 
افراد معتدل تر که تندرو نبودند حمایت کنیم. 
چون اصالح طلبان نمی خواستند صفر و صدی 
عمل کنند و سیاســت ورزی را تعطیل کنند. 
بعــد از انتخابات هم جدا شــدن این طیف از 
فراکسیون امید غیر طبیعی نیست. اگر ما نیروی 
تایید صالحیت شده از جناح اصالح طلب به اندازه 
کافی داشتیم این انتظار درست بود که تا پایان 
دوره باید همه به فراکسیون وفادار می ماندند و 
هیچ انشعابی رخ نمی داد. البته من االن هم معتقدم 
انشعابی رخ نداده است. در واقع در لیست امید دو 
تیپ نیرو حضور داشتند. یک بخش اصالح طلبان 
و بخش دیگر اصولگرایان معتدل. وقتی با چنین 
شرایطی لیستی را می بندید بعد از انتخابات باید 
منتظر باشید که همه به آن وفادار نباشند. لذا من 

این موضوع را غیر طبیعی نمی دانم. 
 به هر حال این طیف از پشــتوانه و پایگاه 
رای اصالح طلبان استفاده کردند این انتظار که 
به فراکســیون امید وفادار بمانند انتظار بیجایی 
است؟ فکر نمی کنید اگر هیات رئیسه فراکسیون 
امیــد قوی تر عمل می کــرد این طیف به جای 
اینکــه به عنــوان یک »ســاب فراکســیون« 
زیرمجموعه فراکســیون والیت قــرار بگیرد 
می توانســت زیرمجموعه فراکسیون امید باقی 

بماند؟
شاید اگر هیات رئیسه و مدیریت فراکسیون 
خیلی قوی تر عمل می کرد جدا شدن این طیف 
از فراکسیون امید کمتر نمود پیدا می کرد اما 
به هر حال یک سری عوامل بیرونی را هم نباید 
فراموش کنید. البی هایی که انجام می شــد و 

امتیازاتی که داده می شد تاثیر گذار بود. 
 کــدام عوامــل بیرونــی؟ ممکن اســت 

روشن تر بگویید؟
باالخــره آمدن بــه درون فراکســیون 

هزینه هایی ممکن است داشته باشد. به هر حال 
دور بعدی انتخابات مجلس فرا می رسد و امکان 
رد صالحیت کاندیداها در طیف اصالح طلبان 
خیلی بیشتر اســت. اگر به رد صالحیت های 
این سال ها نگاه کنیم دوستان غیر اصالح طلب 
می دانند در چهار سال بعد اگر خطای بّینی نداشته 
باشند دوباره تایید می شوند. اما اصالح طلبان این 
تصور را دارند که نمی دانند برخورد شــورای 
نگهبان با آنها چگونه خواهد بود. لذا ترس از 
رد صالحیت در جذب نشدن به فراکسیون امید 
بی تاثیر نیست. کسی که تفکر اصالح طلبی دارد 
به قول معروف هم خربزه می خورد و هم پای 
لرزش می نشیند اما این انتظار را از نیروهایی که 

ماهیت اصالح طلبی ندارند نمی توان داشت.
اصالح طلبان به هر حــال به دنبال حضور 
سیاسی در شهرهای مختلف هستند طبیعی بود 
که وقتی گزینه آنها رد صالحیت شد و گزینه 
صد در صد اصالح طلب وجود نداشــت باید از 
گزینه نزدیک به اصالح طلبان حمایت می کرد. 
چنین نیرویی را نمی توان مذمت کرد که چرا 
بعد از ورود به مجلس به جریان حامی اش وفادار 

نمانده و نام آن را بدعهدی گذاشت. 
 عــالوه بر این البی بخش هایــی از دولت 
به نفع جریان مقابل فراکسیون امید هم در این 

ماجرا بی تاثیر نیست. درست است؟
خود دولت ایــن را رد می کند. آنطور که 
من شــنیدم همان اوایــل کار مجلس، آقای 
رئیس جمهور به دولتی ها تکلیف کرده بود که 
هیچ گونه مداخلــه ای در البی ها و ماجراهای 
مجلس نداشته باشند. اما واقعیت این است که 
برخی دولتی ها در البی ها حضور داشــتند و 

تاثیراتی هم داشته است. 
 ممکن است مشخص تر در اینباره صحبت 
کنید؟ در انتخابات هیات رئیســه چه در ســال 
گذشــته و چه امســال تحت تاثیر همان البی ها 
معادالت به ضرر فراکسیون امید پیش رفت... 

ارزیابی من این است که البی بخشی از دولت 
در انتخابات هیات رئیسه امسال خیلی کمرنگ تر 
از انتخابات سال گذشته بود. نمی خواهم رد کنم 
و بگویم اصال نبوده است اما خیلی کمرنگ تر از 

انتخابات هیات رئیسه اول بود. 
 جنس این البی ها چگونه است؟ یک چهره 
دولتی معموال با چه ابزاری رای یک نماینده را 

می تواند تحت تاثیر قرار دهد؟
هر کســی در یک حیطه ای دارای قدرت 
است و در البی ها معموال از این مزیت استفاده 
می کند. مثال بنده نماینده یک شهرستان هستم 
قول انجام یک کار مردمی )و نه شخصی( به من 
داده می شود. به فرض اینکه یک پروژه ای در 
شهر من انجام شود. می خواهم بگویم نمایندگان 
در سطحی نیستند که بخواهند روی حمایت های 
شخصی حساب کنند اما بیشتر با حمایت های 
تغییر کند.  منطقه ای ممکن است آرایش شان 
مثال در تخصیص بودجه حوزه انتخابیه شان یا 
انتصاب استاندار و فرماندار و یا بخشدار به آنها 
قول هایی داده می شود. دولت ها همیشه از این 
امکانات برای حمایت از یک نماینده استفاده 

می کنند. 
 اینکه می گویید در انتخابات هیات رئیسه 
امســال البی بخشی از دولت کمرنگ تر بود اما 
فراکســیون امید باز دو کرسی را از دست داد. 

این ضعف فراکسیون امید را نشان نمی دهد؟

در انتخابات هیات رئیسه دوم فراکسیون امید 
به دنبال تفاهم بود. خطر قرمز اصالح طلبان نواب 
رئیس بودند. اخباری که به ما می رســید نشان 
می داد که جناح مقابل هم خط قرمزشــان عدم 
انتخاب آقای مطهری و پزشــکیان است. در 
نهایت به ما خبر رسید مستقلین با جبهه پایداری 
ائتــالف کرده اند و از این خــط قرمز عبور 
کرده اند. فراکسیون امید جلسه گذاشت و همه 
به این رای دادند که اگر این ائتالف از بین نرود 
فراکسیون امید برای هر 12 کرسی هیات رئیسه 
لیست کامل می دهد. اما باب تفاهم را نبستیم و 
تا ساعات آخر گفت و گو ها ادامه پیدا کرد تا در 
نهایت سه فراکسیون با هم تفاهم کردند و سه 
فراکسیون با هم لیست مشترک دادند اما بعضا 

به تعهدشان عمل نکردند. 
البته این را بگویم نماینده مجلس بعضا 
به تشــخیص فردی خودش عمل می کند. 
یک نماینده یک سری ضوابط شرعی قانونی 
و وجدانی برای خودش قائل است که باعث 
می شود صد در صد تشکیالتی عمل نکند. 
این در همه فراکســیون ها هم وجود دارد. 
یکی از دالیل آن هم این اســت که حزب 
و تشکیالت در کشور ما چندان جا نیفتاده 
اســت. به همین دلیل حتی اگر نماینده ای 
به فــرض در رای اعتماد به یک وزیر اگر 
به تشخیص صد در صد برسد که صالحیت 
ندارد حتی اگر فراکســیون بگوید او رای 
نمی دهم. این اتفــاق در پارلمان ایران زیاد 
می افتد. در کشور ما جا نیفتاده است که همه 
فراکسیون صد در صد تشکیالتی  اعضای 

عمل کنند. 
 فراکســیون امید از ابتدا اعالم کرده بود 
که حاضر نیست با پایداری ها وارد ائتالف شود. 
اما درست در ساعات آخر برای 9 نفر منشی ها 
و ناظرین هیات رئیسه لیست مشترک با آنها داد. 
چه اتفاقی افتاد که فراکسیون از موضع خودش 

کوتاه آمد؟
آنطور که من شنیدم، آقای مطهری )البته نه 
از طرف فراکسیون امید( برای اینکه اختالفات 
کمتر شود این پیشنهاد را مطرح کرد و خوب 
پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و کار انجام شد. 
دیداری هم آقای عارف و الریجانی در شب قبل 
از انتخابات با هم داشتند که موثر بوده است. اما 
به هر حال پیشنهاد آقای مطهری به عنوان یک 
پیشنهاد خصوصی مطرح می شود و مورد قبول 

قرار می گیرد. 
انتخابات هیات رئیســه کمیســیون ها   در 
اگرچه امسال شــرایط فراکسیون امید بهتر از 
سال گذشته است اما تنها ریاست سه کمیسیون 
از 14 کمیســیون مجلس را به دست آورد. این 
عدد بــا توجه به اینکــه امیدی هــا در مجلس 

پرتعدادتر هستند راضی کننده نبود... 
در مجلس یک سری ارتباطات و دوستی ها 
ایجاد می شود که موثر هستند. مثال در کمیسیون 
ما )شــوراها و امور داخلی مجلس( همه اعضا 
بر ریاســت آقای کولیوند اتفاق نظر داشتیم و 
با اتفاق آرا ایشــان رای آورد. با اینکه ایشان 
به لحاظ سیاسی اصولگراست. یعنی در انتخابات 
هیات رئیسه کمیسیون ها نماینده ها به دلیل روابط 
شخصی که شکل گرفته اســت چندان قائل 
به خط کشی های سیاســی نبودند و این ربط 

چندانی به عملکرد فراکسیون امید ندارد. 

هدایت الله آقایی به اوین رفت 

اصالح اصالح طلبی 

1گزارش مجلس



راهـبـرد فصل 1:  جامعه و سیاست

پیروزی شگفت انگیز حســن روحانی در 
انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری برای 
کســانی که مدیریت نامأنــوس دولت نهم و 
دهم برایشــان مطلوب و مایه برکت و منفعت 
بود، بسی تلخ و ناگوار به حساب می آمد. آقای 
حســن روحانی اگرچه از اردوگاه اعتدال و با 
قاعده اصولگرایی در سال 92 به عرصه قدرت 
راه یافت اما از آنجا که سیاستمردی پرتجربه و 
واجد ریشه های اصیل انقالبی است، تمام توان و 
خیرخواهی خویش را در دولت یازدهم در مسیر 
مصالح ملی و پاســخگویی به خواست و اراده 
اصالح طلبی ملت چنان به کار بست که بی اغراق 
فراتر از انتظار اصالح طلبان ظاهر شد. مخالفان 
امروز حســن روحانی، دوستان دیروز او بودند 
که از او توقع و تصور متفاوتی داشتند و چون 
خواســت خود را محقق نمی یافتند، به صورت 
ناشیانه و خســارت بار رودرروی او ایستادند و 
از هیچ گونه تخریب و توهین و تحقیر در حق 
او فروگذار نکردند. سال پایانی دولت یازدهم 
ریاست جمهوری که ملت و نظام سیاسی ایران 
آرایش پرشــکوهی را برای ورود به انتخابات 
به خود می گرفت، فرصتی  دوازدهمین دوران 
برای مخالفان فراهم شد تا قاطبه رقیبان او زیر 
چتر و خیمه وحدت و اتحاد سیاســی لرزان اما 
جامع االطرافی جمع شوند و به خود امید فراوان 
دهند تا از معبر این پیوند فراگیر و کوتاه مدت 
بلندپروازانه خویش را عملی  بتوانند آرزوهای 
ســازند. تشــکیل »جمعیت مردمی نیروهای 
انقالب« که دربرگیرنده همه ظرفیت مخالفان 
سیاسی حسن روحانی بود، آغازی بود تا توان 
مضاعفی را در رقابت هــا علیه رئیس جمهور 
مستقر خلق کند، اما به دالیل گوناگون از این 
هدف بازماند؛ دالیلی کــه به قلم این نگارنده 
پیشتر و در اوان شــکل گیری آن اقامه شد و 
در آن گفتارها و نوشــتارها سعی کردم عوامل 
نامرادی و ناتوانی این جماعت را بازخوانی کرده 
و با اشاره به فقر وجاهت عناصر سیاسی آن و 
عملکرد محسوس بد تندروها، اجزای آن پدیده 
نابالغ  و ناکارآمدی عارض بر آن را برشمارم. 

حجت االسالم رئیسی، چهره جوان و نوظهوری 
که تمام امید و آرمــان مخالفان را نمایندگی 
می کرد و در ســیمای خویش تحقق منویات 
آنان را به تصویر کشــانده بود، آمده بود تا با 
پشتیبانی و همراهی وحشت زده، خشن، هیجانی 
و به دور از منطق اخالق سیاسی و اسلوب رقابتی 
جناب آقــای محمدباقر قالیباف پنجه در پنجه 
حسن روحانی بیفکند، اما چون از ظرفیت ذاتی 
حمایت مردم، به خصوص طبقاتی که امید وافری 
به آنها بسته بود برخوردار نبود، شکستی فاحش 
خورد و پند درس آموزی را دریافت کرد. برخی 
تندروها، کسانی که در »سایه روشن« سیاست 
نشســته بودند و از ســنگر طراحی انتخاباتی 
منویات جبهه اصولگرایــی را پیش می بردند، 
ترفند جدیدی را پیش گرفتند. آنان هم اکنون 
می کوشند بستر خدمت دوره دوم آقای دکتر 
حسن روحانی را دچار چالشی سنگین کنند و 
از این رهگذر امید بســته اند در پایان دوره دوم 
مدیریت او یعنی سال 1400، کارنامه ناموفقی را 
از ایشان ترسیم کنند؛ به امید آنکه شاید بتوانند 
در آن دوران، بار دیگر خاطرات شــیرین سال 
84 خود را که جز خســارت ملی و تلخکامی 
برای مردم چیزی به همراه نداشت، زنده کنند. 
با کمال تاســف باید گفت تمام این بازی های 
کودکانه به نام رقابت هــای جناحی و حزبی 
رقم خورده و به دور از سالمت سیاسی جریان 
پیدا می کند و با شــوربختی باید گفت عارضه 
سنگینی را بر سپهر سیاست و دولتمردی ایران 
وارد ساخته است. آقای حسن روحانی بعد از 
پیروزی قاطع خــود در انتخابات گام مهمی 
به پیش برداشــت و پیام صلح و دوستی داد 
و دســت برادری و همکاری به سوی رقیب 
خود دراز کرد. او به زبان فصیح و بیان رسا 
اعالم کرد، عصر رقابت ها به پایان رسیده و 
دوره رفاقت و همکاری آغاز شده است. او 
در محضر مقام معظم رهبری در اجتماعی که 
با حضور مدیران و مسئوالن بلندپایه نظام برپا 
شــده بود، قریب به یک ساعت با فصاحت 
و بالغت و با صداقت تمام ســخن گفت. از 
گذشته، تصویری واقع بینانه و دقیق ارائه کرد. 
او توانست دســتاوردهای ارزنده خود و چهار 
سال تالش خستگی ناپذیر کابینه را به روشنی 
ترسیم کند و در فرازهای آخر سخنان خویش، 

افق پیش  رو را واقع بینانه نشان داد و گفت که 
برای صالح و سداد و فالح ملت چه راه صعب 
و سنگینی در پیش است. او با عشق به مردم و 
اعتماد به نفس بسیار و با تواضع ستودنی، دست 
خویش را به ســوی همه، از جمله قوای دیگر 
کشور و کسانی که دیروز علیه وی در صحنه 
قدرت و سیاست می جنگیدند، دراز کرد اما دریغ 
از پاسخی که داللت بر اجابت و همراهی آنان 

داشته باشد. 
امروز رئیس جمهور حسن روحانی مظلوم تر 
و تنهاتر از سال 92 است. او سه سرمایه بزرگ 
و پایــدار در کف دارد؛ اول اعتماد و اتکای به 
خدا و امید به فجر و توفیقی که خداوند بندگان 
صادقش را به آن وعده داده است. دوم پشتوانه 
عظیم مردمی که به شایستگی او را برگزیدند و با 
وی بیعت کردند. قاطبه ملتی که به خوبی دریافته 
است حسن روحانی خدمتگزاری صادق است 
و کسوت ریاســت الیق وجود اوست و سوم 
عزم و همراهی و دفاع سرسخت جبهه بزرگ 
اصالح طلبان که سرمایه عظیم اجتماعی،  فکری و 
مدیریت خویش را بدرقه راه او کرده و بی هیچ 

منتی او را پشتیبانی کرده است. 
جریان افراطــی و اندک جماعت تندروی 
مخالف حسن روحانی ادب بیان را در مخالفت 
مراعات نکرده و راه به سوی آرامش و اصالح 
نمی برد. این جماعــت در فرصت های پیش  
روی خود از خصومت ورزی فروگذار نیست و 
در عقبه های سیاست، در بزنگاه ها پیگیر انتقام 
است و به دنبال وارد ساختن آسیب به حیثیت 
مدیریتی رئیس جمهــور و حتی ضربه زدن به 

شخصیت اوست.
از جملــه اقدامات نادرســت ایــن افراد، 
شباهت سازی های تاریخی است که ساز کرده اند. 
تاریخ سیاسی ایران در ابتدای شکل دهی سامانه 
مدیریتی کشور و تاســیس نظام، دچار بحران 
سرنوشت ســازی شــد و اولین رئیس جمهور 
منتخب ملت را به بیراهه کشاند و او را به وادی  
فرصت سوزی برد. آقای ابوالحسن بنی صدر از 
جمله روشنفکران خارج نشین ایرانی بود که صبح 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، چند صباحی همراه 
امام خمینی بنیانگذار نظام و رهبر انقالب شد، وی 
از فرصتی که تقدیر بر سر راه امام قرار داده بود 
و ایشان را در هجرتی به سوی پاریس برده بود، 
امکانی یافت تا خود را تجلی عینی آفرینش نقشی 
جا بزند که امام خالق آن بود. امام راحل بر این 
باور بود که صداقت و وفاداری در انقالب، ملت 
ایران را به سرچشمه وصول و حصول پیروزی 
رهنمون خواهد ساخت و بالمآل روشنفکران و 
چهره های ملی و معتقد اسالمی، سکان مدیریت 
کشور را به دست خواهند گرفت و تحت نظارت 
چشم بینای رهبری و وجه اعتقادی نظام که امام 
خود شــاخص تمام عیار آن بود،  مصالح ملت و 
ایران را تدبیر خواهند کرد؛  آقای بنی صدر در 
فرصتی که یافت به ظاهر از خود چهره مطلوبی 
ارائه کرد که تامین کننده نظر امام و امت بود، 
لکــن از آنجا که به لحاظ اعتقادی و جنبه های 
ذاتی فاقد کفایت الزم و اســیر حب الدنیا بود 
و عمال به دلیل اینکه با تحوالت انقالب بیگانه 
بود و صعوبت هــای آن را درک نکرده بود و 
مهم تر از آن به لحاظ شخصیتی چهره ای متفرعن 
و خودخواه بود و گرفتار کیش شخصیتی عجیب 
و غریبی بود، به سرعت در اسارت خودپسندی 
درافتاد و به ســقوط و انحطاط کشیده شد و به 
خاطر همــان فقدان صالحیــت و کفایت و 
تدبیر، توسط سازمان تروریستی منافقین بازی 
خورد و اندک ســابقه اسالمی و ملی خویش را 
به قربانگاه نفاق برد و در یک ســحرگاه شوم، 
کشــور را با ترس و دلهره ترک کرد و فرار 
را بر قرار ترجیح داد. چهار دهه از تاسیس نظام 
تاکنون گذشــته و این تجربه تلخ از ذائقه ملت 
خارج نشده و این پدیده شوم همواره زبانزد ملت 
اســت؛ مدیران الیق نظام، از آن خاطرات تلخ، 
تجربه ها و پرهیزها اندوخته اند و هوش سیاسی و 

فهم اجتماعی از واقعیت ها، درکی روشن به آحاد 
مردم و مســئوالن داده است که امروز خادمان 
را از بی کفایتان، خوب تشخیص می دهند و در 
عرصه واگذاری اختیار به برگزیدگان خویش، 
دچار خطا نمی شوند و با ساده اندیشی، زحمات و 
تالش های خود را به ثمن بخس از بین نمی برند.
آنهایی که با مشابهت  ســازی های تاریخی 
و قرینه گرایی  در سیاست می کوشند از حسن 
روحانی تصویر دومی از ابوالحسن بنی صدر را 
به نمایش بگذارند، به غایت دچار گمراهی و 
ظلم و خباثت شــده اند. اگر اندک شناختی از 
تاریخ داشتند، درمی یافتند که روحانی خود در 
صف مقدم شکستن بت بنی صدر بود. حسن 

روحانی کجا و بنی صدر کجا!؟
کدام جنبه شــخصیتی یا مدیریتی این دو، 
به هم شباهت دارد که فتنه گران کینه توز را به 
این وادی ناجوانمردی سوق داده است؟! حسن 
روحانی، فرزند حوزه و دانشگاه، برخاسته از متن 
انقالب و چهره تالشگری است که همراهی های 
او در عصر غربت انقــالب در ذهن و ضمیر 
بزرگان نظام و مردم به خوبی ماندگار شــده 
اســت؛ الیق مردی که هشت سال تمام دوش 
به دوش فرمانده بزرگ و هوشمند نبرد مقدس 
عرصه حق علیه باطل، فقید دوران ساز آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی جبهه های نبرد و قرارگاه های 
فرماندهــی را قدم به قدم درنوردیده اســت؛ 
شخصیت عاقل و مدبری که تجربه های باارزش 
او در پارلمان، جنبه های عقالنیت نهاد قانونگذاری 
را تقویت کرده است؛ دستیار ارشد و توانایی که 
پرچمدار بزرگ اصالحات، سیدمحمد خاتمی 
را در طول هشت سال مدیریت درخشانش، در 
موضع شورای عالی امنیت ملی، همراه و همدل و 
همکار بوده است؛ چهره فرزانه و دانشمندی که 
وقتی لب به سخن می گشاید، مخاطب را از منظر 

انتظار و تب نیاز به سرچشمه وفور و کمال 
رهنمون می سازد؛ سیاستمرد هوشیار و 

عالیقدر و دیپلمات برجسته ای که 
با فکر و صبر و اندیشــه و حلم 
سنگین  پرونده  سختکوشی،  و 
و خطیر هسته ای ایران را به 
فرجامی نیک هدایت کرد 
از مختصات و  بسیاری  و 
توانمندی هایی که خداوند 
در او بــه ودیعت نهاده 
الزم  موقعیت  در  است، 
به نفع ملت آن را ارزانی 
کشــور خواهــد کرد. 
کدام یک از این جنبه های 
ذاتی و اکتسابی و انقالبی 

و هنر مدیریت شایســته 
او شــباهت به فردی دارد 
که هیچ اثــر قابل توجهی 

از خود در زندگی شخصی و 
اجتماعی یا حیات ملت اش به جا 

امروز  روحانی  است؟  نگذاشته 
مستظهر به لطف خدا و پشتیبانی 

بی نظیر ملت است، او حقیقت آزادی 
و دموکراســی را با تمام وجود حس 

کرده و در مقــام تامین و دفاع آن برای 
مردم شبانه روز می کوشد. در حالی که آقای 

ابوالحسن بنی صدر،  قلبی سخت و سنگی داشت 
و نهادی پرکینه و روحیه ای مملو از دیکتاتوری 
و خودخواهی و از همه مهم تر بی اعتقاد به امام 
و مردم که بضاعت اندک تجربه روشنفکری اش 
را هم به باد فنا داد. مخالفــان روحانی از این 
ترفند، راه به جایی نخواهند برد. آنها حق دارند 
مخالف باشند، اما هم عرف سیاسی و هم اخالق 
انسانی و هم قانون اساسی راه را برای مخالفت 
منطقی به روشنی بیان کرده است. رسم مخالفت 
باید با رسم جوانمردی و صداقت همراه باشد. 
مخالفان روحانی باید هدف مخالفت خویش را 
بر راهی اســتوار سازند که از خالل چالش های 
موافق و مخالف، صالح ملت و کشــور و نفع 

مردم به دست آید. راه خطایی که آنها در پیش 
گرفته اند، هم برای خودشان و هم برای کشور و 
مردم خسارت آفرین است؛ ضمن آنکه، آنها را 

به مقصودشان نخواهد رساند.
عقالنیت و اعتدال و رویکرد اصالح طلبانه، 
تقدیر قطعی و مشــیت خدایی ملتی است که 
رنج ها برده و نجابت ها به خرج داده است. جامعه 
ایران امروز بیش از همیشــه نیاز به وحدت و 
همدلی عقال از هر گــروه و صنف و جناح و 
جبهه و حزب دارد. تندروی و وحدت شــکنی 

تامین کننده مصالح نظام و مردم نخواهد بود. 
دکتر حســن روحانــی، هم اینک فصل 
مشترک همه رنجدیدگان دوران انقالب است. 
او ترجیع بند مدیران ارشد و تکنوکرات دلسوز 
کشور است؛ وی پیونددهنده عقالی اصولگرای 
دردمند و اصالح طلبان برجسته و نماد آرمانی 
ملت و همه کســانی است که ایران را در اوج 
و اعتال می طلبند و برای مردم آرامش و امنیت 

طالب اند و اخالق و پیشرفت و اصالح را هدف 
قرار داده اند. ایران و عرصه سیاست ورزی امروز 
در این خاک، نبرد میان دو جبهه راســتی و 
کژی است؛ جبهه حق و عدالت و عقالنیت و 
منطق و صداقت و راستی و پاکدستی در مقابل 
جبهه خشن و احساسات کور و خودخواهی و 
دیگرُکشــی و مرگ آفرینی و زشت خویی و 

ستمکاری و تهمت و افترا و دروغ پردازی.
دامن اصولگرایــان صادق و بی ریا و قاطبه 
اعتدال گرایان  و  آزادی خواهان  و  اصالح طلبان 
ســختکوش که دل در گروی ملت و دین و 
آیین و آزادی و استقالل دارند، از این پلشتی ها 
پاک است و غیرت و حمیت و مردانگی آنها 
از این زشتی ها و آلودگی ها و هرزه درآیی ها به 

دور است. 
خودخواهان کینه توز بدانند اگر قرار است 
قرابت و شــباهتی برقرار شــود، این روحیه 
تمامیت طلبی و تندروی و دروغ پردازی و شانتاژ 
آنان است که شباهت تاریخی روشن و مدللی 
دارد که آنان را نه به اسم بلکه به مسما به 
ابوالحسن بنی صدر نزدیک می کند؛ 
ساحت پاک و بی آالیش حسن 
روحانی فرســنگ ها با رسم 
ابوالحســن  و روال و رفتار 

بنی صدر فاصله دارد.

کجا؟ بنی صدر  کجا؟  وحانی  ر
محمد عطریانفر

سیاستمدار و عضو کمیته سیاسی

با بازسازی تشکیالت اصالحات از تکرار تجربه ی 
تنگه ی احد جلوگیری کنیم
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باِل راسِت دولت
سازندگی تا تشکیل دولت دوازدهم هر هفته عملکرد یکی از وزارت خانه های دولت یازدهم را بررسی می کند

حسین مرعشی: وزارت کشور با وجود همه اهمیتی که دارد اما کارکردش به گونه ای نیست که مردم 
رای دهنده به روحانی را راضی کند. در سفر اخیر برای سخنرانی به یکی از شهرستان ها متوجه شدم 
که از استانداری تا بخشداری دراین استان همچنان در دست تیم منتخب دولت احمدی نژاد است.

قریب به یک ماه تــا آغاز مرداد پرحادثه 
کابینه زمان باقی اســت. نیمه مرداد که برسد 
برخی از وزرا باید کرسی هیات دولت را ترک 
کنند و صندلی خود را به وزیر دولت دوازدهم 
واگذار. بعد از آن تنها یک کارنامه اعمال باقی 
می ماند و میراث چهارساله یک وزارتخانه برای 
وزیر بعدی. در میان همه گمانه زنی ها و اخبار 
غیر رسمی رفتن برخی از اعضای کابینه و آمدن 
دولتمردان جدید نام ساکن طبقه یازدهم ساختمان 
خیابان فاطمی هم به چشم می خورد. عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور که پیش از این هم 
در نیمه راه دولت یازدهم گمانه هایی در مورد 

بازگشت او به صدا و سیما مطرح شد.
بســیاری چنین تغییراتــی را در وزارت 
کشــور محتمل و قابل پیش بینی می دانستند.

از همین روی برخی از سیاسیون از گزینه های 
روی میز روحانــی برای تصدی این وزارتخانه 
صحبت می کنند. علیرضا رحیمی، نماینده عضو 
فراکســیون امید در مجلس دهم در گفت وگو 
با اعتماد از محمد شریعتمداری، معاون اجرایی 
دولت به عنوان یکــی از این گزینه ها نام برده 
اســت و فاطمه ذوالقــدر نماینده اصالح طلب 
تهران عبدالواحد موســوی الری، وزیر کشور 
دوره اصالحات و مرتضــی بانک معاون کل 
نهاد ریاست جمهوری را گزینه های  سرپرست 
احتمالی روحانی برای معرفی به پارلمان می داند. 
گرچه نام علی یونسی، معاون رئیس جمهوری در 
امور اقلیت هــا و مجید انصاری، معاون حقوقی 

رئیس جمهوری هم بار دیگر مطرح شده است.
24 مرداد امســال دقیقا 4 ســال است که 
عبدالرضــا رحمانی فضلــی مقــام عالی رتبه 
سیاسی ترین وزارتخانه کشور است، 4 سالی که 
هر 2 ســال وزارت کشور 2 انتخابات همزمان 

برگزار کرده است.

QQQ وزارت کشور، سهم همراهان پشت
پرده

ســال 92 و در جریان معرفی کابینه دولت 
یازدهم نام علی یونســی، وزیر اطالعات دولت 
ســید محمد خاتمی برای تصدی وزارت کشور 
مطرح شــد. حتی در برخــی گمانه زنی ها از 
موسوی الری وزیر کشور دولت اصالحات هم 
نام برده می شد، گزینه هایی که نزدیکی بیشتری 
به جریان اصالحات داشتند و قطعا حضور این 
افراد برای تصدی سیاسی ترین وزارتخانه کشور 
مقبول تر بود. با این حال حسن روحانی تصمیم 
گرفت عبدالرضــا رحمانی فضلی را به مجلس 
معرفی کند، کســی که در حلقه اطرافیان علی 
الریجانی بود، با او نشســت و برخاست بسیار 
دارد، در روزگار ریاســت الریجانی بر صدا و 
سیما قائم مقامی او را بر عهده داشت و حتی سال 
84 زمانی که رئیس دوره نهم ستاد انتخابات صدا 
و ســیما بود در ستاد علی الریجانی هم فعالیت 
می کرد. به همین دلیــل از همان زمان برخی 
حضور این سیاســتمدار خراسانی در کابینه را 
حاصل البی رئیس مجلس با روحانی می دانستند 
و معتقد بودند رحمانی فضلی سهم الریجانی در 

کابینه است. 
علی الریجانی که بعد از 8 سال ریاست بر 
پارلمان و هم نشینی با اصولگرایان مرز خود را از 
آن ها مشخص کرده بود با روی کار آمدن حسن 
روحانی آن را پررنگ تر و در ازای همراهی های 
پشــت پرده پارلمان با دولــت جدید یکی از 
همراهانش را راهی این وزارتخانه کرد. روحانی 
هم که می دانســت دست کم تا دو سال ابتدایی 
دولت به البی های پارلمانی نیاز دارد تصدی این 

وزارتخانه را بر عهده رحمانی فضلی گذاشت.
در نهایت 24 مــرداد 92 رحمانی فضلی با 
256 از 284 رای، چیزی حدود 90 درصد آرای 

نمایندگان را کســب کرد و در قامت وزیر 
کشور دولت روحانی راهی خیابان فاطمی شد، 
اتفاقی که چندان خوشــایند اصالح طلبان نبود.

چراکه آنان ترجیح می دادنــد این وزارتخانه 
سیاسی به دست کسی اداره شود که در تعریف 
آزادی های مدنی و اجتماعی تعریف و توصیفی 
یکسان با او داشــته باشند به ویژه برگزاری 4 
انتخابات از سوی وزارت کشور در طول 4 سال 

هم از نگرانی های آنها بود.

QQQتغییرات الک پشتی
10 مــاه از روی کار آمدن دولت حســن 
روحانی می گذشــت و کم تــر از 50 درصد 
استانداران و به ویژه فرمانداران تغییر کردند. بدنه 
اجتماعی دولت در بسیاری از شهرها همچنان 
منتظر تغییرات مدیریتی شهرستان خود بودند 
تا مسئوالن مستقیم شان همسو با دولت شوند و 
برای پیشــبرد اهداف آن تالش کنند اما هنوز 
در بسیاری از شــهرها خبری از تغییر و تدبیر 
و اعتدال وعده داده شــده نبود. گرچه دولت 
یازدهم تمایلی نداشت که تغییرات را به سبک 
سلف خود انجام دهد اما زمان زیادی سپری شد 
تا فرمانداران با دولت همراه شدند. این موضوع 
سیل انتقادات اصالح طلبان را روانه وزارت کشور 
کرد و روحانی در نشست خبری سال 93 این 
گونه به آن پاســخ داد: »در این 10 ماهی که 
از آغاز به کار دولت یازدهم گذشــته است از 
این نظر پشیمان نیستم که ]در دولت[ ترکیبی 
از جناح هــا و افراد مختلف داریم. در عین حال 
اگر  توصیه می کنم که  محترم  به استاندارهای 
مواردی وجود دارد از فرمانداران یا بخشداران که 
معتقد به راه دولت نیستند یا مجری چارچوب ها 
و برنامه های این دولت نیستند و یا شایستگی 

الزم را ندارند، برای تعویض آنان اقدام کنند.«
پس از آن هم وزارت کشــور اطالعیه ای 
صادر و اعالم کرد کــه 80درصد فرمانداران 
تغییر کرده اند. با این حال انتقادات نسبت به عدم 

تغییرات مقتضی ادامه داشت.
حسین مرعشی، رئیس کمیته سیاسی حزب 
کارگزاران سازندگی در مورد عملکرد وزارت 
کشور معتقد بود که این وزارتخانه با وجود همه 
اهمیتی که دارد اما کارکردش به گونه ای نیست 
که مردم رای دهنده به روحانی را راضی کند. او 
همچنین گفته بود در سفر اخیرش برای سخنرانی 
به یکی از شهرستان ها متوجه شده است که از 
اســتانداری تا بخشداری همچنان در دست تیم 

منتخب دولت احمدی نژاد است.
محمدرضا خاتمی عضو جبهه مشــارکت 
هم از دیگــر اصالح طلبانی بود که همان زمان 
به این رویــه وزارت کشــور اعتراض کرد. 
او در گفت و گویی تاکید کرد که خواســت 
اصالح طلبان صرفا حضور یک اصالح طلب بر 
مسند وزارت کشور نیست اما آن ها می خواهند 

که برنامه ها و وعده های روحانی دنبال شود.
سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصالحات 

هم معتقد بود که دولت در عرصه مدیریت 
عمومی و در حوزه هایی مثل استانداری و 
معضلی  می کند،  عمل  خنثی  فرمانداری 
که باید به سراغ آن رفت تا این مدیران 
ارشد در گفتار و رفتار شبیه به دولت 
باشند چراکه این خنثی بودن به ضرر 

دولت است.

QQQ8 ماه صندلی خالی
کاظم جاللی از نمایندگان مجلس 
از گزینه های  به الریجانــی  نزدیک 
مطلوب رحمانی فضلی بود که حضورش 
در این ســمت محقق نشد. 10 شهریور 
معاونت  به سمت  میرولد  92 سید کاظم 
سیاسی، مهم ترین معاونت وزارت کشور 
منصوب شد. چهره ای که بیش از هر چیز 
اقتصادی داشت. میرولد  صبغه و سابقه ای 
پس از 9 ماه در حالی که اخبار غیر رسمی 

از اختالفات او با وزیر کشور در مورد تغییر و 
تحوالت شنیده می شد از سمت خود استعفا داد 
البته در جلسه تودیع هیچ کدام به این موضوع 
اشاره ای نکردند. پس از رفتن میرولد از وزارت 
کشور قریب به 7 ماه این پست مهم در وزارتخانه 
خالی ماند. در این 7 ماه حسینعلی امیری از دیگر 
نیروهای نزدیک به الریجانی سرپرستی معاونت 
سیاسی را برعهده داشت و وزیر کشور همچنان 

برای این معاونت حکمی نداد. 
اختــالف این وزارتخانه با دولت بر ســر 
انتخاب معاونت سیاسی باال گرفت و حتی برخی 
رسانه ها خبر دادند که گزینه پیشنهادی دولت 
است  سیدرضا صالحی امیری  به رحمانی فضلی، 
که البته وزیر کشور هم چندان تمایلی به حضور 
او در وزارتخانه ندارد. این اختالفات باالخره پس 
از 8 ماه به انتخاب محمدحسین مقیمی، استاندار 

مرکزی منجر شد و او را راهی تهران کرد.
8 ماه خالی بودن صندلی مهم ترین معاونت 
وزارت کشور که شائبه ای از اختالف با دولت 
داشــت همان زمان انتقادات زیادی را متوجه 

رحمانی فضلی کرد.

QQQاز لغو سخنرانی تا حمله به نماینده
لغو برنامه و سخنرانی چهره های اصالح طلب 
شــاید در آغاز کار دولت دور از انتظار به نظر 
می رسید اما پس از لغوهای پی در پی و سریالی 
به اتفاقی عادی تبدیل شد که اخبار آن هر روز 
تیتر رسانه ها بود. فارغ از این که سخنرانی های 
دانشگاهی نیازی به مجوز وزارت کشور ندارد 
و بــا در نظر گرفتن دخالت های مســتقیم و 
غیر مستقیم قوه قضاییه و دادستانی اما شورای 
امنیت کشور و شورای تامین استان هم در سر 

و سامان دادن به این پیشامدها نقش مهمی ایفا 
می کند. بر اساس قانون، امنیت داخلی و اتخاذ 
تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیش بینی 
و پیشگیری و البته مقابله با مسائلی که ممکن 
است امنیت کشور را با خطر مواجه کند بر عهده 
شورای امنیت کشور است، شورایی که وزیر 
کشور مســئولیت اداره آن را بر عهده دارد. از 
سویی تامین امنیت در استان ها نیز وظیفه شورای 
تامین است که ریاســت آن بر عهده استاندار 
است. این موارد قانونی باعث شد تا لغو پیاپی 
سخنرانی ها در کشــور از سوی شورای تامین 
استان های مختلف به عنوان یک نقطه ضعف در 

کارنامه وزیر و استانداران به ثبت برسد.
یکی از پرحاشیه ترین اتفاقات در این زمینه 
ســخنرانی علی مطهری بود که حتی به مرحله 
اجرا نرســید. اسفند سال 93 علی مطهری برای 
سخنرانی راهی شیراز شد. او پس از پیاده شدن 
از هواپیما، سوار تاکسی های زردرنگ فرودگاه 
شد تا به محل سخنرانی برسد که یک باره افرادی 
ناشناس اتومبیل او را محاصره و شروع به پرتاب 
ســنگ و آجر کردند. با این حال او خود را 
به نیروی انتظامی رساند و موضوع را گزارش 
داد. پس از آن هم راهی تهران شد و از آمران 
این اتفاق شکایت کرد، شکایتی که در نهایت 
به بازداشت عامالن حادثه منجر شد نه آمران آن.
پس از گذشــت چند مــاه از این حادثه 
سیدمحمد احمدی، اســتاندار فارس از سمت 
خود اســتعفا داد. نمایندگان استان که انتصاب 
ســید محمدعلی افشــانی به مذاقشان خوش 
نیامده بود طرح استیضاح وزیر کشور را به راه 
انداختند که البته با پادرمیانی نماینده استان در 
مجلس خبرگان منتفی شد. هنوز ماجرای حمله 

به مطهری به ســرانجام قانونی متقنی نرسیده 
بود که ســال گذشته سخنرانی او بار دیگر لغو 
شد.صبح روز ســخنرانی مطهری که قرار بود 
به مناسبت اربعین حسینی در مشهد انجام شود، 
پلیس در محل برگزاری حاضر شد و اعالم کرد 

که سخنرانی برگزار نخواهد شد.
پس از آن علیرضا رشیدیان استاندار خراسان 
رضوی اعالم کرد سخنرانی نایب رئیس مجلس 
توسط مقام قضایی به صرف یک گزارش تایید 
نشده و با عنوان پیشگیری از وقوع جرم، بدون 
هماهنگی با سایر دستگاه های مدیریتی استان لغو 
شده است. این توضیح و تداوم لغو سخنرانی های 
فعاالن سیاســی نه تنها آبی بر آتش معترضان 
به لغو های ســریالی نبود بلکه باعث طرح این 
سوال شــد که چرا اســتانداران و فرمانداران 
به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و نمایندگان 
وزارت کشور توانایی مقابله با این برخوردهای 

سلیقه ای را ندارند.

QQQ 4 سال، 4 انتخابات
عبدالرضا رحمانی فضلی هم پیش از انتخابات 
و در جریــان رد صالحیت هــا و هم پس از 
مشخص شدن نتیجه و مورد عجیب مینو خالقی 
منتخب مردم اصفهان تالش کرد ماجرا را حل و 

فصل کند اما در این زمینه هم موفق نبود.
وزیر کشور شهریور 94، در حالی که قریب 
به 6 ماه تا انتخابات مجلس دهم زمان باقی بود 
اعالم کرد وزارت کشور تالش می کند تا امسال 
»عدم احراز صالحیت« در انتخابات نداشــته 
باشیم. او در صحبت های خود به صورت ضمنی 
اشــاره کرد در احراز صالحیت ها نظر مراجع 
چهارگانه اصل است و در 9 دوره گذشته موارد 
بســیاری اتفاق افتاده که تنها به نظر این چهار 

مرجع اکتفا نشده است. 
صحبت های وزیر کشور البته از سوی صادق 
آملی الریجانی پاســخ داده شد. رئیس دستگاه 
قضا با واکنشی تند گفت: »گاهی حرف های 
عوامانه ای می شــنویم نظیر اینکه آقایی که هم 
به دیانت و هــم به انقالبی بودنش اعتقاد دارم، 
ســخنی گفته که فقط از مجــاری چهارگانه 
می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان 
از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم 
احراز صالحیت نداریم این چه حرف باطل و 
غلطی اســت؟ این حرف برای کسی است که 

قانون را نمی شناسد.«
6 ماه بعد مشخص شــد که تعامل وزارت 
کشور با نهادهای نظارتی هم بی نتیجه مانده و 
قریب به اتفاق اصالح طلبان رد صالحیت شدند. 
بعد از اعالم نتایج و در جریان تایید انتخابات 
حوزه های انتخابی از سوی شورای نگهبان بود 
که ماجرای عجیب مینو خالقی، نماینده اصفهان 
رقم خورد. او پس از تایید صالحیت اولیه زمانی 
که مشخص شد با لیست امید به پارلمان دهم راه 
پیدا کرده است با بدعتی جدید رد صالحیت و 

آرای او باطل اعالم شد.
رحمانی فضلی گرچه در این مورد صراحتا 
نظر وزارت کشــور را اعالم کرد و گفت با 
شــورای نگهبان اختالف حقوقی دارند اما باز 
هم عملکرد او و نامه وزارت کشور گره ای از 
کار منتخب سوم اصفهان نگشود.علی مطهری، 
نماینده مردم تهران در جریان این ماجرا وزیر 
کشــور را تهدید کرد که اگر اعتبار نامه مینو 
خالقی را صادر نکند مجلس راهی جز استیضاح 
رحمانی فضلی نخواهد داشت. رحمانی فضلی هم 
در واکنش به این تهدید توضیح داد در حل و 
فصل و تعامل در مورد این ماجرا با شورای 
نگهبان و احمد جنتی موفق نبوده و تاکید 

کرد تصمیم با این نهاد نظارتی است.
در نهایت وزارت کشور اعتبارنامه 
مینو خالقــی را صادر نکرد. پرونده 
منتخب سوم مردم اصفهان به شورای 
عالی حل اختالف قوا فرستاده شد 
که این شورا، نظر شورای نگهبان 

را تایید کرد.
پس از برگــزاری دو انتخابات در ســال 
94، ســال 96 نوبت به برگزاری انتخابات مهم 
ریاست جمهوری رســید. مهم ترین نقد در این 
حوزه به وزارت کشــور شــیوه جدید احراز 
هویت رای دهندگان بود، شیوه ای که صف های 
طوالنی تا پایان ســاعات رای گیری را به دلیل 
چند مرحله ای شدن بررسی مشخصات شناسنامه ای 
به همراه داشــت. در نهایت بــا پایان روز 29 
اردیبهشت درهای حوزه های انتخابیه بسته شد و 
قریب به چند میلیون نفر از رای گیری باز ماندند.

گرچه وزارت کشــور اعالم کرد که این 
روش ضریب اطمینــان به فرآیند رای دادن را 
باال برده و در جهت تضمین سالمت انتخابات 
اجرایی شده است اما عالوه بر این مزیت، نقطه 
ضعف بزرگ و البتــه غیرقابل جبرانی را هم 

به جای گذاشت.

QQQ سایه روشن خانه احزاب
زمانی که حســن روحانی به کاخ ریاست 
جمهوری رفت خانه احزاب بی ساکن بود. 4 سال 
از تعطیلی آن توسط وزارت کشور دولت محمود 
احمدی نژاد می گذشت از همین روی بازگشایی 
خانه احزاب ســال 92 به یکــی از مهم ترین 
شعارهای انتخاباتی روحانی و پس از آن یکی 
از جدی ترین مطالبات اصالح طلبان تبدیل شد. 
14 دی 92 وزارت کشــور فعاالن سیاسی هر 
دو جنــاح را گردهم آورد تا اختالفات آن ها با 
برگزاری جلساتی حل و فصل و مقدمه بازگشایی 
خانه احزاب فراهم شود. پس از آن این جلسات 
مشــترک در چندین نوبت برگزار و کمیته ای 
برای بازگشایی آن تشکیل شد. به پیشنهاد وزیر 
کشــور 7 نفر انتخاب شدند تا مسئولیت حل و 

فصل این اختالفات را بر عهده بگیرند.
با وجود تمام اما و اگرها باالخره شــهریور 
سال گذشته وزارت کشور موفق شد خانه احزاب 
را بازگشــایی کند و پــس از آن اعضا اولین 
مجمع را برگزار کردند. اما این تمام ماجرا نبود. 
گرچه خانه احزاب رسما بازگشایی شد اما در 
واقع احزاب خانه ای نداشتند که در آن 36 نفر 
از اعضای شورای مرکزی، علی البدل، بازرسین 
و 7 کمیته تخصصــی را گرد هم جمع کنند. 
فرآیند یافتن محلی برای خانه احزاب به معضلی 
دیگر بدل شد تا در نهایت خانه شعبان جعفری 
)شعبون بی مخ( خانه احزاب شود. کشمکش ها 
و زمان طوالنی برای تحقق این وعده انتخاباتی 
خانه احزاب را به نقطه ســایه روشن کارنامه 

رحمانی فضلی تبدیل کرد.

QQQجدایی روحانی از الریجانی؟
زمزمه های پشــت پرده از رفتن عبدالرضا 
رحمانی فضلی خبر می دهد. خداحافظی »ســهم 
الریجانی« از دولت این سوال را مطرح می کند 
که آیا بــا روحانی رادیکال تری در دولت دوم 
مواجه هستیم که از اصولگرایان معتدلی چون 

الریجانی عبور خواهد کرد؟
پارلمان دهم برای روحانی  گرچه ترکیب 
مقبول تــر از دوره قبلی اســت اما بعید به نظر 
می رسد که رئیس دولت دوازدهم الریجانی را 
به جرگه اپوزیســیون دولت بکشاند چراکه 4 
ســال آینده همچنان به البی فراکسیون امید با 
نمایندگان معتدل حامی الریجانی نیاز دارد آن 
هم در شرایطی که احتماال مخالفانش با تفسیر 
به رای آتش به اختیار روزهای ســخت تری را 

برای دولت رقم خواهند زد.
بنابراین شاید رحمانی فضلی دیگر روزهای 
یکشنبه و چهارشنبه راهی پاستور نشود و دور 
میز کابینه ننشیند اما این جدایی رخ نخواهد داد 
چراکه دست کم تا دو سال دیگر با چشم پوشی 
فراکسیون امید از صندلی ریاست، الریجانی از 
جایگاه هیات رئیسه به صحن مجلس نگاه خواهد 
کرد و در این حال بــرای انتخابات 1400 هم 

آماده خواهد شد.

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

دولت
1کارنامه دولت یازدهم



5سه شنبه 20 تیر 1396 سال یکم . شماره 4

مجلس

مردان بدون زنان
فراکسیون زنان مجلس در یک سال گذشته تا چه اندازه موفق بوده است؟

این نوعی خرق عادت اجتماعی در سبک زیست سیاسی مردم بود، 
سبکی که در آن رسالت نمایندگی رسالتی مردانه محسوب می شد 

و زنان بدان راهی نداشتند.

دو ردیف از صندلی های پارلمان را اشــغال 
کرده اند و فریادهــای زنانه »دو دو« یا »چهار 
چهار« آن ها هنگام تصویــب طرح ها و لوایح 
یک دســتی صدای مردانه مجلــس را در هم 
می شــکند. 17 نماینده زن مجلس دهم یک تنه 
دارند همه تصاویر ساخته شده از انفعال نمایندگان 

زن در مجلس ایران را از بین می برند.
 تصاویری که بیشــتر از همیشه در 12 سال 
گذشته و با حضور کم فروغ زنان در ادوار هفتم، 
هشتم و نهم مجلس در ذهن ها جا خوش کرده 
بود. همان ســال هایی که باید ذره بین در دست 
به دنبال اثری از فعالیت و حضور زنان پارلمان 
می بودی یا گوش تیز می کردی تا شاید گاهی 
در پخش رادیویی جلســات صدایی زنانه برای 
تذکر یــا موافقت و مخالفت با طرح ها و لوایح 
بلند شود. ســال هایی که کمتر زنان دلخوش 
به حضور نماینــدگان زن در مجلس برای حل 
مسائل مربوط به خودشان بودند؛ تازه اگر خود 
آنها کاری نمی کردند که صدای زنان به اعتراض 
بلند شــود. مثل تعطیلی چندین ماهه فراکسیون 
زنان، پارتیشــن بندی سالن غذاخوری مجلس و 
جداســازی نمایندگان زن و موافقتشان با انواع 
و اقسام طرح های تفکیک جنسیتی در مجلس 
هفتم و یا همراهی شــان برای تصویب الیحه 
حمایت از خانواده در مجلس هشتم که بندهایی 
از آن درباره شرایط ازدواج مجدد و ثبت ازدواج 
موقت به شدت بحث برانگیز شده بود. در مجلس 
هشتم حتی قوانینی مانند عدم انتقال تابعیت زنان 
ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج آنها با مردان 
غیر ایرانی به تصویب رسید که بعدها معضالت 
زیادی را ایجاد کرد و همان موقع صدای اعتراض 
فعــاالن زن را درآورده بــود. آنقدر که مریم 
بهروزی دبیــرکل وقت جامعه زینب از موضع 
یک چهره اصولگرا معترضانه گفته بود: »حضور 
زنان در مجلــس به حضوری تزئینی و دکوری 
تبدیل شده و متاسفانه زنان مجلس هیچ تالشی 
برای تغییر وضعیــت زنان جامعه انجام نداده اند. 
آنها تنها برای خالی نبودن عریضه وارد مجلس 
شده اند....«. در مجلس نهم هم اوضاع بهتر از این 

نبود. 9 زن حاضر در این دوره مجلس، با طرح ها 
و لوایحی همراهی کردند که نتیجه قهری آنها 
حذف زنان از عرصه عمومی بود. از جمله الیحه  
جنجالی »اصالحیه گذرنامه زنان« در فروردین ماه 
91 که به دنبــال آن خروج زنان مجرد زیر 40 
سال از کشور منوط به اجازه رسمی ولی قهری یا 
حاکم شرع می شد. الیحه ای که البته با باال گرفتن 
مخالفت های بیرون از مجلس در عمل منتفی شد. 
گویندگان جمالتی از این دســت که »زنان در 
خانه بنشینند بهتر است« و یا »کار زن شوهرداری 
است و نه تماشای والیبال«، نمایندگان زن مجلس 
نهم )از جمله فاطمه آلیا( بودند. اما مجلس دهم در 
چنین شــرایطی از 17 نماینده زن حاضر در این 
مجلس رونمایی کرد و رکورد حضور زنان در 
همه ادوار مجلس را شکست. بیشترشان متولدین 
دهه های 60 و 50 هستند و تنها یک نفر از آنها 
)سهیال جلودارزاده( قبال سابقه نمایندگی مجلس 
را داشته است. با این همه اما در همین یک سال 
گذشته دستاوردهای قابل اعتنایی داشته اند. آنها 
در البی ها، رای گیری ها، تذکرها و اظهارنظرها 
حضور دارند و در شــلوغی های جایگاه هیات 
رئیسه و اطراف رئیس حتما یکی دو نفر از آنها 

را می توان دید. 

QQQ تالش برای حل قانونی مساله ازدواج
کودکان

با همین البی گری ها آنها توانســتند الیحه 
کاهش ساعت کاری بانوان شاغل برای زنانی که 
شــرایط خاص دارند )زنانی که کودکان زیر 6 
سال داشته باشند یا همسر و فرزند معلول داشته 
باشند با مشوق هایی برای کارفرمایان این زنان 
تا به کارگیری آنها در مشاغل آسیب نبیند( را 
به تصویب برســانند و با همین ترفندهای زنانه 
به فرزندان  تابعیت  یک فوریت طرح اعطــای 
مادران ایرانی و پدران غیرایرانی، را به تصویب 
برســانند تا اگر اصل این طرح رای بیاورد بعد 
از سال ها مشــکل تابعیت فرزندان این دست 
از مادران حل شــود. اینها را پروانه سلحشوری، 
رئیس فراکسیون زنان با لبخندی از سر رضایت 
به عملکرد  نگاهی  با  او  به سازندگی می گوید. 
فراکســیون زنان دوره های قبل توضیح می دهد 
زنان در مجلس دهم در نخستین قدمشان ناچار 
شدند برای فراکســیون زنان اساسنامه بنویسند 

چون هیچ سندی از دور قبل به دست شان نرسیده 
بود. بعد هیات رئیسه فراکسیون را تشکیل دادند و 
پیگیری طرح ها و لوایح مربوط به حوزه زنان را 
شروع کردند. آنها چندین جلسه با کارشناسان 
و فعاالن حوزه زنان برگزار کردند تا مســائل 
حوزه زنان را شناســایی و اولویت بندی کنند. 
در قدم بعــدی هم به فکر آوردن طرح و الیحه 
برای حل این مسائل افتادند. تخصیص 25 صدم 
درصد از 9 درصد مالیات برارزش افزوده معادل 
1300 میلیارد تومان برای توسعه ورزش همگانی، 
زنان و جوانان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم 
توسعه را باید از دیگر اقدامات فراکسیون زنان 
دانست. ورزش زنان یکی از مسائل مهم آنهاست 
و سلحشوری این را با تاکید می گوید.  در ایامی 
که مجلس درگیر بررسی برنامه ششم توسعه بود، 
4 زن نماینده )پروانه سلحشوری، فاطمه حسینی، 
فاطمه سعیدی و سهیال جلودارزاده( در کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم توسعه حضور داشتند. حاصلش 
هم تصویب تمام و کمــال و مقتدرانه ماده 30 
الیحه احکام برنامه ششم توسعه در رابطه با عدالت 
جنســیتی بود. رایزنی برای حل مشکل تماس 
برخی از زندانیان زن با فرزندان و خانواده شان و 
همینطور اعتراض به حکم 16 سال زندان نرگس 
محمدی و درخواست تجدید نظر در این حکم 
با نامه ای به رئیس قوه قضاییه و دادســتان کل 
کشور، تسهیل سفر لیموچی )مربی( پینگ پنگ 
جهت همراهــی در ایام برگزاری مســابقات 
پینگ پنگ المپیک ریــو که در زمان خودش 
حاشیه ساز شده بود و پیگیری و مذاکره جهت 
اعزام تیم ملی بانوان به بازی های آســیایی کره 
جنوبی، را هم باید به سبد اقدامات و دستاوردهای 
یک سال گذشــته فراکسیون زنان اضافه کرد. 
حاال وقتی به این ها بررسی و اقدام به تشکیل اتاق 
فکر حوزه زنان در مرکز پژوهش های مجلس، 
دریافت و بررســی قوانین فضای کسب و کار 
زنان، بررسی قوانین ُمخل فضای کسب و کار 
زنان، بررسی چگونگی اجرایی کردن قانون بیمه 
زنان خانه دار، انتخاب 4 نفر از زنان برای حضور 
در مجامع بین المللــی )APA/IPU( را هم اضافه 
کنید بهتر معلوم می شــود که زنان مجلس دهم 
از جنس دیگری هستند.  رئیس فراکسیون زنان 
البته از برنامه های در دست اقدام این فراکسیون 
هم می گوید. اینکه آنها به دنبال راه حل اجرای 

قانون بیمه زنان خانه دار مصوب 10سال پیش، و 
همینطور به دنبال تدوین طرحی برای گسترش 
اشتغال خانگی زنان هستند تا زنان بتوانند مجوز 
کار در منزل دریافت کنند. سلحشوری می گوید 
که کار در منزل عالوه بــر ایجاد درآمد برای 
بانوان به حفظ چارچوب خانواده کمک خواهد 
کرد و به همین دلیل این طرح بعد از شش ماه 

آماده ارائه به هیات رئیسه شده است. 
طیبه سیاووشی، نایب رئیس فراکسیون زنان 
هم می گوید این فراکســیون به دنبال گنجاندن 
روزی باعنــوان روز مبارزه با خشــونت علیه 
زنان در تقویم رســمی کشور است. به گفته او 
خانواده،  زنان سرپرست  به مشکالت  رسیدگی 
بیمه زنان خانه دار، کم کردن ســن بازنشستگی 
بانوان و... نیز در دستور کار فراکسیون زنان قرار 
دارند. فاطمه سعیدی نماینده تهران و از اعضای 
حزب کارگزاران هم از پیگیری برای باال رفتن 
درصد حضور زنان در پست های مدیریتی وزارت 
آموزش و پرورش با توجه به اینکه 60 درصد 
کارمندان و معلمان آن را زنان تشکیل می دهند 
و تغییر در شــرایط دختران بازمانده از تحصیل 
به دلیل ازدواج های زودهنگام سخن گفته است. 
وعده ای که گام های عملی برای تحقق آن خیلی 
زود از سوی فراکســیون زنان برداشته شد. 22 
آذرماه وقتی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
به دیدار آیت اهلل مکارم شیرازی رفته بودند فاطمه 
ذوالقدراز فرصت اســتفاده کرد و از او درباره 
ازدواج دختران در ســنین پایین اســتفتا کرد. 
ذوالقدر گفتــه بود:  »در حال حاضر طبق قانون 
ازدواج دختران از سن 13 سال به باال امکان پذیر 
اســت. تبصره ای در قانون وجود دارد که با اذن 
ولی، امکان ازدواج دختران زیر 13 سال هم وجود 
دارد؛ این در حالی است که ما 42 هزار ازدواج 
زیر ســن 13 سال داریم و این مشکالت زیادی 
را ایجاد می کند«. آیت اهلل مکارم شیرازی هم در 
پاسخ به استفتای او این پاسخ مهم را داده بود که:  
»من از نظر فتــوا این اجازه را نداده و نمی دهم. 
ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ 
اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که 
دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم گیری 
نداشته باشــد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل 
بودن چنین ازدواجی را می دهم.« عالوه بر این در 
همان سفر به قم ذوالقدر به همراه طیبه سیاووشی 

گزارش مکتوبی از وضعیت ازدواج دختران در 
سنین کودکی به آیت اهلل نوری همدانی دادند و 
از او خواستند تا راهکاری برای حل این معضل 

پیشنهاد بدهد. 

QQQ چرا زنان به هیات رئیسه مجلس
نرسیدند؟

بااین وجود اما ســهم زنــان مجلس دهم از 
هیات رئیســه و ریاست کمیســیون ها ناچیز 
است. به لحاظ سیاســی یک نفر از فراکسیون 
زنان اصولگرا )هاجر چنارانی(، سه نفر مستقلین 
)سمیه محمودی، سکینه الماسی، خدیجه ربیعی( و 
بقیه اصالح طلب و عضو فراکسیون امید هستند، 
گرچه آنها توانســتند تا اینجا در بســیاری از 
تصمیم گیری ها یکدست عمل کنند. فراکسیون 
زنان با وجود تالش هایش هم در انتخابات هیات 
رئیسه اول و هم امســال نتوانست تنها گزینه 
خودش را روانه هیات رئیســه مجلس کند. این 
فراکسیون با همراهی فراکسیون امید قصد داشت 
تا فریده اوالد قباد را به جمع 12 نفره هیات رئیسه 
مجلس بفرستد و اگرچه نام او در لیست ائتالفی 
سه فراکســیون قرار گرفته بود اما با بدعهدی 
اعضای فراکسیون مستقلین و اصولگرایان والیی، 
اوالد قباد در کنار قســیم عثمانی از نمایندگان 
اهل سنت از راهیابی به هیات رئیسه بازماندند. 
اصولگرایان در لحظه آخر و هنگام رای گیری 
برای انتخاب منشــی ها در صحن ســه گزینه 
دیگر و خارج از لیست ائتالفی معرفی کردند و 
به طور هماهنگ خودشان هم به آنها رای دادند. 
هر چند آرای نماینده زنان رشــد قابل توجهی 
نسبت به ســال قبل داشت اما برای دومین سال 
پیاپی دست زنان به هیات رئیسه مجلس نرسید. 
سال گذشته اوالدقباد تنها 86 رای کسب کرد 
در حالی که امســال او 141 رای به دست آورد 
اگرچه برای ورودش به هیات رئیسه کافی نبود 
تا به قول رئیس فراکسیون زنان برای دومین بار 
در تاریخ ثبت شــود که مجلس دهم به زنان و 

اقلیت های مذهبی رای نمی دهد. 
اما در ترکیب هیات رئیسه کمیسیون های 
مجلس هم وضع زنان چندان مطلوب نیســت. 
آنها ســال گذشته 4 کرســی از هیات رئیسه 
کمیســیون های مجلس را به دست آوردند که 
امسال هم توانستند همان چهار کرسی را حفظ 

کنند. فاطمه ذوالقدر و فریده اوالد قباد به عنوان 
دبیران اول کمیسیون های فرهنگی و آموزش، 
ناهید تاج الدین به عنوان دبیر دوم کمیســیون 
اجتماعی و زهرا ساعی هم به عنوان سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی توانستند به هیات رئیسه این 
سه کمیسیون راه پیدا کنند. اما حمیده زرآبادی 
کرسی دبیر اولی خودش در کمیسیون صنایع را 
واگذار کرد. فراکسیون زنان البته با یک بداقبالی 
هم مواجه شدند. در کمیسیون فرهنگی و هنگام 
انتخاب نائب رئیس دوم این کمیســیون پروانه 
سلحشوری رئیس فراکســیون زنان و نصراهلل 
پژمانفر از نمایندگان جبهه پایداری آرای برابر 
کسب کردند تا نام یکی از آنها به عنوان نایب 
رئیس دوم با قید قرعه انتخاب شود. با بدشانسی 
اصالح طلبان و البته فراکسیون زنان نام پژمانفر 
به عنوان نایب رئیس دوم از قرعه کشی بیرون 
آمد تا ســهم زنان از هیات رئیسه کمیسیون ها 

همان 4 کرسی باقی بماند. 
با ایــن همه اما برآیند عملکرد زنان مجلس 
دهم، امید زنان به نهاد تصمیم ساز مجلس برای 
حل مشکالتشــان را بیش از پیش بازگردانده  
اســت. یکی از این امیدواری هــا را در تالش 
نمایندگان زن در مجلس دهم برای حل مشکل 
ورود زنان به ورزشــگاه ها و به طور مشخص 
تماشای مســابقات جهانی والیبال می توان دید. 
دو هفته قبل در جریــان بازی تیم های ایران و 
بلژیک با رایزنی های فراکسیون زنان و معاونت 
زنان رئیس جمهور 300 صندلی در ورزشــگاه 
به زنان اختصاص پیدا کرد. هر چند تنها برای 30 
صندلی بلیت فروشی شد و بقیه صندلی ها به شکل 
رابطه ای پر شدند اما طیبه سیاووشی نایب رئیس 
فراکسیون زنان آن را مقدمه خوبی برای حضور 
زنان در ورزشــگاه ها دانســت. در اولین بازی 
نمایندگان زن و از جمله سلحشوری و سیاووشی 
خودشــان در ورزشــگاه حضور پیدا کردند و 
تعدادی از زنان و دختران را هم برای تماشــای 
بازی با خودشان به ورزشگاه بردند. موضوعی که 
البته بدون واکنش نماند و اعتراضاتی هم به دنبال 
داشت. اما سیاووشی در واکنش به این اعتراضات 
با صراحت گفت که ورود زنان به ورزشگاه ها 
نه منع قانونی دارد و نه شــرعی. او گفت که 
فراکســیون زنان همه تالشش را برای برطرف 

کردن کامل این مانع به کار خواهد بست. 

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

 نگاه ما

زنان  مدیریت  برای  زمانی 

پس از پیروزی انقالب اسالمی، نگاه به زن 
از نوع ابزاری به انســانی که در جامعه جایگاه 
ویــژه دارد تغییر کرد. ایــن تغییر و اعتماد 
به توانایی های خود در فراز و نشیبی که کشور 
تاکنون ســپری کرده رشد کرد. زن صاحب 
شأنی شــد و پا از حریم خانه بیرون گذاشت 
و به غیر از مشاغلی چون معلمی و پزشکی و 
پرستاری و کارمندی، صاحب موقعیت های تازه 
و متفاوت تری چون پلیس و مدیر و فرماندار و ... 
شد. کسب این موفقیت ها همراه با سختی  بوده. 
در دولت آقای خاتمی با رویکرد دموکراسی و 
برابری زن و مرد زنان بیش از همیشــه شانس 
ترقی را به دست آوردند. بسیاری از این بانوان 
گرایش به مشاغل آزاد پیدا کرده و بنگاه های 
خصوصی قابل توجهی بــه راه انداختند. زنان 
هنرمند و ورزشــکار بیش از گذشته به میدان 
آمدند و نویسندگان و روزنامه نگاران توانستند 
نظر جوامع بین المللــی را به خود جلب کنند.  
اگرچه بــا روی کار آمدن دولت احمدی نژاد 
زنان بســیاری از مسند قدرت و استقالل خود 

پس زده شدند هرگز دست از تالش برنداشته 
و مســیر خود را با آن همه محدودیت و گاه 
ممنوعیت دنبال کردند. آمار زنان در دانشگاه 
بیش از مردان شد، دست به تولیدات خانگی و 
هنــری زده و در کنار اداره خانه و خانواده در 
اقتصاد کشور هرچند اندک سهم داشتند.  در 
درون و در میان زنان جامعه امروز انقالبی رخ 
داد که در امتداد انقالب اسالمی ایران بود. زن 
خود را هم گام و همراه مردان جامعه دید و برای 
ارتقا و اســتقالل کشور تالش کرد. از حالت 
ابزاری بودن که قبل از پیروزی انقالب رواج 
داشت تبدیل به فردی مولد شد. با هنر و دانش 
و توانش اندیشه و ایده خلق می کند. امروز تعداد 
معلم و اســتاد و کارمند و پزشک و وکیل و 
ورزشــکار و هنرمند نام آور زن کمتر از مرد 
نیست و این خود گویای توانایی آنان است.  در 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری زنان فرهیخته و 
مسئولی به عنوان سفیران و مبلغان دکتر روحانی 
در ستادها حضور پیدا کرده و سخنرانی هایی 
داشتند که بی ســابقه بود.در دولت قبلی دکتر 
روحانی بسیاری از زنان به عنوان عضو شورای 
شهر و نماینده مجلس از سوی خود مردم انتخاب 
شدند و به اعتقاد خیلی ها زنان مدیر و مسئول 
دلســوزانه تر و دقیق تر و منطقی تر مسائل و 

مشکالت مردم و جامعه را دنبال می کنند. آحاد 
جامعه امروز اعتماد و اطمینان کافی به بانوان 
دارند. کارنامه زنان در سال های مبارزات انقالبی 
و دفــاع مقدس که عالی ترین آن بود و زن از 
جان همسر و برادر و فرزند خویش برای نجات 
دین و کشور گذشت و خود پابه پای مردانش 
جنگید و دفاع کرد و پــس از آن در آبادانی 
کشــور همت کرد تا کنون پر بار و سرشار 
از نمرات عالی اســت. هرجا از زنان به عنوان 
مدیر، شهردار، فرماندار و... استفاده شد ضریب 
موفقیت و رضایت شهروندان بیشتر بود. دولت 
دوازدهم با اندیشه تدبیر و امید چه دوره قبل و 
چه اکنون با توجه و اعتماد و سپردن مسئولیت 
به بانوان قطعا موفق تر و ســربلندتر از همیشه 
خواهد بــود. انتظار می رود با توجه به کارنامه 
درخشــان زنان که اکنــون صاحب تبحر و 
تجربه پرباری هستند سهمی شایسته در کابینه 
به آنان داده شود تا توان خود را در این موقعیت 
بسنجند و از ظرفیت های فراوان خود در جهت 
به هدف رساندن دولت دوازدهم بهره برند. امید 
که کابینه و وزیران دکتر روحانی متشکل از 
زنان و مردان توانا، اندیشمند و دلسوزی باشد که 
همه یک هدف دارند و آن اعتالی دین اسالم و 

کشور ایران است.

 نگاه ما

کارنامه قابل دفاع

یک سال از شروع کار مجلس دهم گذشت؛ 
مجلسی که بافت سیاسی و طیف بندی های داخلی 
آن پس از دوازده ســال دســتخوش تغییرات 
اساسی شد و خود عالمت یک تحرک سیاسی 
آشــکار و نیز مبین آرایش جدید سیاسی در 
کشور  بود؛ مجلسی که هم برآمده از تغییرات 
سیاسی جدید و هم بستر ساز و آغاز گر فصلی 
نو در ســپهر سیاســت بود؛ فصلی که در آن 
حماسه 29 اردیبهشــت رقم خورد و عالوه بر 
تثبیت دولت تدبیر و امید، موج تغییرات پس از 
سال ها به پارلمان شهری رسید. مجلس دهم هم 
بازتاب و هم  نقطه شروع تغییرات سیاسی و البته 
اجتماعی بود. در این مجلس برای اولین بار 17 
زن به خانه ملت راه یافتند که این نوعی خرق 
عادت اجتماعی در سبک زیست سیاسی مردم 
بود، سبکی که در آن رسالت نمایندگی رسالتی 
مردانه محسوب می شد و زنان بدان راهی نداشتند.  
طرفه آنکه اکثریت زنان راه یافته به مجلس دهم 
جوان بودنــد و هم نماینده زنان و هم به نوعی 
نماینده جوانان به حساب می آمدند. در واقع پس 

از سال ها شکاف میان مشارکت سیاسی زنان و 
مشارکت اجتماعی آنها و در کل شکاف میان 
زنان و سیاست التیام پیدا کرده بود و قرار بود 
به طور جدی تر زنان وارد چرخه تصمیم گیری و 
تصمیم سازی های کالن شوند. در همین راستا نیز 
فراکسیون زنان مجلس دهم نسبت به مجالس 
قبلی شکل و محتوایی متفاوت به خود گرفت. 
در گام اول و در مرحله آغاز به کار مجلس و 
تشــکیل  ارکان آن، 6 نفر از 17 زن راه یافته 
به خانه ملت به هیات رئیســه کمیسیون ها راه 
یافتند. فراوانی و ترکیب کمیســیون هایی که 
زنان به هیات رئیسه های آن راه یافتند نیز قابل 
تامل بود؛ 5 کمیســیون اجتماعی، آموزش و 
تحقیقات، شوراها و امور داخلی، صنایع و معادن 
و کمیسیون فرهنگی کمیسیون هایی بودند که 
در هیات رئیسه شــان پذیرای 6 زن فراکسیون 
زنان بودند. در امر تقنین و تصویب طرح ها و 
لوایح نیز این فراکســیون و اعضای آن فعاالنه 
ظاهر شــدند و مواردی چــون انجام رایزنی و 
نمایندگان جهت تصویب  با دیگر  هماهنگی 
به فرزندان  تابعیت  »اعطای  یک فوریتی  طرح 
مادران ایرانی« و تصویب طرح در این زمینه، 
تالش جهــت رفع ایرادات شــورای نگهبان 
بانوان  به »الیحه کاهش ساعت کاری  نسبت 

شاغل دارای شــرایط خاص« و تصویب این 
الیحه، تخصیص بیســت و پنج صدم درصد از 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معادل 1300 
میلیارد تومان برای توسعه ورزش همگانی زنان 
و جوانان در کمیسیون تلفیق، تشکیل اتاق فکر 
حــوزه زنان در مرکــز پژوهش های مجلس، 
دریافت و بررســی قوانین مخل فضای کسب 
و کار زنان، بررســی چگونگی اجرایی کردن 
قانون بیمه زنان خانه دار، نشست های تخصصی 
با وزارت کار و معاونت زنان جهت ارائه طرح 
اشتغال خانگی، پرداخت به آموزش و مشاوره 
قبل و حین ازدواج و تصویب آن در  کمیسیون 
قانونگذاری جهت  راهکارهای  بررسی  تلفیق، 
افزایش تامیــن امنیت زنان از جمله تهیه طرح 
مربوط به حوادث اسید پاشی، تصویب ماده 30 
الیحه احکام برنامه ششــم توسعه، همه و همه 
اقدامات تقنینی فراکسیون زنان در راستای ارائه 
خدمات قانونی به زنان جامعه بوده که می توان از 
آن به عنوان کارنامه فراکسیون زنان یاد کرد. 
مــن این کارنامه را قابل دفاع می دانم و معتقدم 
تحرک سیاسی زنان در مجلس دهم در سال اول 
قابل قبول بوده است. اگر سال اول مجلس سال 
شکل گیری مشارکت سیاسی زنان بود، سال دوم 
را باید سال تثبیت مشارکت سیاسی زنان دانست.

پروانه مافی
عضو شورای مرکزی

نماینده تهران

ناهید تاج الدین
عضو شورای مرکزی

نماینده مردم اصفهان
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غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با سازندگی:

ر  نیست وحانی بنی صد ر
 ارزیابی شما از دوره دوازده ساله مدیریت 

شهری تهران چیست؟
اگر کسی که می خواهد شهردار شود بداند 
که می خواهد چه کند و آن کار هم مورد تایید 
مردم و منتخبین شورای شهر باشد می شود در 
پایان آن قضاوت کرد. اما االن من واقعا نمی دانم 
در دوازده سال گذشــته چه اتفاقی قرار بوده 
در تهران بیفتد؟ یک زمانی مدیران شــهری 
به تهران آمدند که نه زباله آن جمع می شــد و 
نه محیط زیست قابل اعتنایی داشت و نه جاده، 
خیابان و اتوبانی داشت و نه... گفتند می خواهند 
شهر را سر و سامان بدهند و مدعی هم بودند. بعد 
از 10 سال هم احساس می شد این برنامه اتفاق 

افتاده و این موضوعی بود که اعالم می شد.
ولی من نمی دانم در این دوازده سال گذشته 
چه اتفاقی قرار بوده در شــهر رخ بدهد؟ مثال 
می خواســتند ترافیک روانی داشــته باشد؟ 
محیط زیست مناسب و آلودگی هوای کمتری 
داشته باشــد؟ جمعیت کمتری داشته باشد؟ 
ساخت و ساز های آن معقول تر و منظم تر باشد؟ 
من به هر کدام از این ها که فکر می کنم می بینم 
در این دوازده سال بعید است کسی بتواند ادعا 
کند اتفاق مهمی در این حوزه ها رخ داده است. 
 یعنی مدیریت چند وجهی که باید در شهر 
وجود داشــته باشــد در این دوازده سال وجود 

نداشته است؟
اصال یک وجه آن هم محقق نشــده چه 
رسد به چند وجه. کسی که دوازده سال پیش 
به شــهرداری آمده می تواند بگوید من در این 
دوازده سال مســئله ترافیک را حل کردم؟ یا 
مسئله طرح جامع تهران را حل کردم؟ دوازده 
سال عمر سه دولت است و فرصت زیادی است 

اما در این فاصله چه مشکلی حل شده است؟
 زمانی که شما شهرداری را تحویل دادید 
چشم اندازی برای دوره های بعدی وجود داشته؟ 
یعنــی برنامــه مدونی بوده که شــهردار بعدی 

بخواهد اجرا کند؟
آن موقع مــا برنامه های پنج ســاله برای 
شهرداری تدوین کرده بودیم اما این برنامه ها 
کافی نیست. ببینید وقتی آدم به دنبال طرح هایی 
می رود که معلوم نیســت ایــن طرح به حل 
کدام یک از مسائل شهری کمک می کند. مثال 
طرحی را با 4  هزار میلیارد تومان اجرا می کنند. 
جالب است که در تمام 10 سال دهه 60 بودجه 
شهرداری هزار  میلیارد نبوده است اما االن خیلی 
راحت می گویند که یک طرح شهرداری که دو 
سال اجرا شده است 4هزار میلیارد تومان هزینه 
داشته است. خب سؤال این است که این طرح 
قرار بوده چه مشکلی را حل کند؟ آیا مهندسی 
ارزش در آن محاســبه شــده است؟ و معادل 
هزینه ای که برای آن شــده مشکلی را از شهر 
و مردم حل خواهد کرد؟ ممکن است بگویند 
ما کار بزرگی کردیم و یک پل ده کیلومتری 
احداث کردیم. اما مسئله این است که هر وقت 
پایین پل )پل صدر( شــلوغ باشد روی پل هم 
شلوغ می شود و هر وقت خلوت باشد روی پل 
هم خلوت می شود. خب قصد شما از احداث این 
پل چه بود؟! خدا کند هدف این نبوده باشد که 
فقط کار بزرگ تری نســبت به گذشته انجام 
داده باشند. حتی من دیدم اخیرا برخی از اساتید 
دانشگاه اظهار نظر کرده اند که در چند سال آینده 
مجبور می شوند این پل را جمع کنند که خیلی 

تعجب آور و تامل برانگیز است. 
بنابراین اگر مجموعه اقدامات را با مجموعه 
اهداف در نظر بگیریم با هم همخوانی ندارند. 
ضمن اینکه اصال اهداف هم چندان مشــخص 
نیست. در حالی که شهردار باید حتما تصویری 
از شهری که می خواهد بسازد را در ذهن داشته 

باشد. 
 در این دوره دوازده ساله شورای شهر چه 

کاستی هایی داشت؟
به نظر من شورای شهر در این دوازده سال 

کاره ای نبود. 
 خود نهاد شــورای شهر ســاختار ضعیفی 

دارد یا افراد حاضر در آن ضعیف بودند؟
افرادی که بودند در کار اداره شهر نبودند. 
این ها حداکثر مشکل گشایی های موردی )حاال 
یا با روش های ســالم یا نا سالم( انجام می دادند. 
 ای کاش کسی از آقای چمران سؤال کند که 
شما که 12 سال رئیس شورای شهر بوده ای و 
خودت هم در دانشــکده هنرهای زیبا مدعی 
معماری و شهرسازی هستی چه چیزی را در این 
شهر می خواستی تغییر بدهی؟ و االن این تغییر را 
ایجاد کرده ای یا نه؟ اگر تغییر ندادی تقصیر چه 
کسی بوده و چه کسانی مانع شدند؟ اگر کسی 
یا چیزی مانع بوده شــما دست کم می توانستید 

به مردم اعالم کنید. 
 بنابراین در دوازده سال شهرداری داشتیم 
که بدون نظارت شــورای شــهر عمــل کرده 

است...
بله. شهردار خودش شهر را اداره می کرده و 
شورای شهر یک امر صوری بوده است. یعنی 
شهردار زیر نظر شورا نبوده و بیشتر شورای شهر 

وابسته به شهردار بوده است. 
 اینکــه گفته می شــود شــهرداری تهران 
ورشکسته اســت چقدر ارزیابی درستی به نظر 

می رسد؟ 
این مهم نیست که شــهرداری ورشکسته 
باشد. اتفاقا خیلی هم خوب است. اگر شهرداری 
ورشکسته باشــد یعنی کار کرده اما پولش را 
نداده اند. ولی باید بررســی کرد که چه کاری 
انجام داده است. اگر شهردار پولی قرض کرده 
و برای حل مشکالت مردم کار کرده باشد باید 
دستش را بوسید. ولی اگر کارهای غیرالزمی 
در شهر انجام داده باشد مثال جمعیت عظیمی را 
وارد شهرداری کند با این عنوان که اشتغال زایی 
می کند باید بازخواست شود. پرسنل شهرداری 
در آخر دهه 70 حدود ده هزار نفر بود اما االن 
گفته می شــود 70 هزار نفر است. اضافه کردن 

پرسنل در شهر مساوی با کار در شهر نیست. 
پولی  اگر شما  دارد.  تعریفی  ورشکستگی 
قرض کرده باشــید و در ازای آن پول ارزش 
افزوده ای ایجاد کرده باشید ورشکسته محسوب 
نمی شوید. وقتی ورشکسته خواهید بود که شهر 
را گران اداره کرده باشــید و آن طور که گفته 
می شود از بانک شهر وام گرفته باشید ولی در 
ازای آن در ســازمان چیزی وجود نداشته باشد 
که مابه ازای آن به حساب بیاید. اما فعال شفافیت 
آنچنانی وجود ندارد. بدهکاری شهرداری را از 
8 هزار میلیارد تا 60 هزار میلیارد عنوان کرده اند. 
من امیدوارم شورای شهر جدید که می خواهد 
شهردار را انتخاب کند اولین قدمش این باشد 

که خودش بفهمد می خواهد در شهر چه کند. 
 با توجه به تجربه ای که داشــتید شورای 
شــهر و شــهرداری چطور بایــد در نقش های 

خودشان ظاهر شوند؟
چند نکته باید در نظر گرفته شود. اول اینکه 
تصویری واقعی از وضعیت فعلی داشته باشند و 
مشکالتی را که باید رفع کنند لیست کنند و 
بگویند حل کدام مورد در اولویت است و برای 
مردم حل کدام مشکالت مهم تر از همه است. 
به عالوه امکات را بسنجند و ببینند دستمان باز 
است برای اینکه هر چقدر خواستیم از مردم پول 
بگیریم و خرج کنیم و یا محدودیت هایی وجود 
دارد. در شهر ماشینی فقط نمی توانیم به سنت ها 
و روش های گذشته نگاه کنیم باید نگاه کنیم و 
ببینیم در دنیا کشورهای توسعه یافته چه تجربه ای 
دارند و شهرهایشــان را چطور اداره می کنند؟ 
مهم تر اینکه تصویری از آینده هم برای خودشان 
ترسیم کنند. شورا و شهرداری باید در این دو 
سه مسئله وحدت نظر داشته باشند. یعنی شورا 
از شهر و آینده شــهر تصویری داشته باشد و 
شهرداری را انتخاب کند که به این تصویر و 

به این آینده معتقد باشد و توانایی انجام کار را 
داشته باشد. 

 فکر می کنید شــهردار تهران باید فردی 
سیاسی باشد یا وجه علمی و کارشناسی بیشتری 

داشته باشد؟
ببینید هیچ کس نمی گوید شــهردار بری 
از سیاست باشــد و چیزی از آن نفهمد. این 
امکان پذیر نیست. مدیری که ملی و با تجربه 
باشد مگر می شود سیاسی نباشد؟ بحث این است 
که شهردار نباید سیاسی کاری با ابزار شهرداری 
انجام بدهد. شهردار در تهران نباید سیاسی کاری 
کند و کار شهرداری نباید موکول به حب و 
بغض های سیاسی شود. من یک زمان به مدیران 
شهرداری می گفتم شــما هم باید دم در خانه 
موسوی خوئینی ها را جارو کنید و هم در خانه 
مهدوی کنی را. با این تصویر که من یکی را 
قبول دارم و خط و ربط سیاسی دیگری را قبول 
ندارم با موضوع برخورد نکنید. نباید به کسی 
به دلیل اینکه به لحاظ سیاســی با او همراهی 
داریم مجوز بدهیم که برای فالن موسســه اش 
کنار یک معبــر عمومی 160 هزار متر فضای 
تجاری درست کند و این عیب را ندیده بگیریم 
که چقدر مشکل برای مردم ایجاد می کند؛ بعد 
در کنار همان فضای تجاری به یک مغازه سه 
در چهار که صاحب آن با ما همراه نیســت 
بگوییم تو سد معبر کرده ای و باید مغازه ات را 
جمع کنی. به عالوه اقداماتی که شهردار انجام 
می دهد نباید معطوف به این باشد که بعدها مورد 
توجه مردم قرار بگیرم. مردم خودشان به کسی 

که کار خوب انجام دهد توجه می کنند. 
 با ارزیابی ای که از شــرایط فعلی تهران 
دارید اولویت هایی که باید شــورا و شــهردار 
آینده تهران در پیش بگیرند چه مواردی است؟
من به عنوان کسی که از سال 49 در تهران 
زندگی می کنم و 10 سال در بحرانی ترین شرایط 
به هم ریختگی ساختاری،  تهران که  شهرداری 
فقر مالی، فقر نیروی انسانی و فقر سیاسی داشته 
است کارهایی در تهران انجام دادم، می گویم 
تهران بیش از هر چیز نیاز دارد به اینکه کسانی 
که می خواهند تصمیم بگیرند در مورد کارهای 

ممکن و مفید در تهران به جمع بندی برسند. 
خودم فکر می کنم در شرایط فعلی در تهران 
دیگر نمی شود اتوبان و پل و... ساخت. از لحاظ 
عمرانی عمده تریــن کاری که در تهران باید 
صورت بگیرد تکمیل خطوط مترو اســت. ما 
بنا بر برنامه ای که بوده اســت باید یازده خط 
مترو داشته باشیم که در حالت ایده آل بتوانیم 
15 میلیون جابه جایی در روز داشته باشیم. االن 
مترو دو و نیم میلیون جابه جایی دارد. اگر بتوانیم 
در چهار سال آینده با کمک دولت و استفاده 
از همه امکانات ممکــن و دعواها با دولت و 
وزارتخانه ها کم کنیم و همه را بسیج کنیم در 
تهران این یازده خط تکمیل شود و تجهیزات 
کنترلــی آن را به نحوی تهیه کنیم که فاصله 
بین دو قطار را به حداقل زمان ممکن برسانیم؛ 
می توانیم 10 میلیون سفر در چهار سال آینده 
را محقق کنیم. در حالی که االن از حدود 22 
میلیون سفر در روز فقط 10 درصد آن با مترو 
انجام می شــود. اگر این میزان را به 50 درصد 
برسانیم می تواند تا حد زیادی از آلودگی هوا و 

ترافیک کم کند. 
 ارزیابی تان از گزینه های مطرح شهرداری 

تهران چیست؟ 
اگر این تصویر را از تهران داشته باشیم باید 
مدیری انتخاب کنیم که با این شرایط بخواند. 
بدون در نظر گرفتن اینکه محســن هاشمی 
هم حزبی من و یا فرزند آیت اهلل هاشمی است 
به عنوان مدیری که بیشترین نقش را از آغاز 
راه اندازی مترو در ایجاد آن داشته است از همه 
گزینه هایی که صحبت می شود به لحاظ دانش 
کاری و داشتن تیم حرفه ای آقای محسن هاشمی 
در اولویت است. البته من از وقتی این را گفتم 
دوستان شورا و بیرون شورا حساسیت به خرج 

دادند که مردم رأی دادند که گروه قبلی از شورا 
بیرون بروند انتخاب محسن هاشمی به عنوان 
شهردار یکی از آنها را )مهدی چمران( دوباره 
به شورا بر می گرداند. اما مسئله این است که من 
اهمیت داشتن چنین مدیری که هم انگیزه دارد 
و به زور او را برای کا ر راضی نکرده اند و هم 
تخصص و توانایی کار را دارد خیلی بیشتر از 
این می دانم که حاال دو نفر از لیست رقیب هم 
وارد شورای شهر شــوند. مگر قرار است چه 
اتفاقی بیفتد؟ به هر حال 20 درصد به شما رأی 
نداده اند و در این شهر زندگی می کنند و اقلیت 
هم باید نماینده ای در جمعی که قرار است شهر 
را مدیریت کنند داشته باشند. تصمیم گیری با 
اکثریت است اما آنها هم باید نماینده خودشان 
را داشته باشند. به عالوه آقای چمران و امثال 
ایشان 12 سال در شــورا بوده اند و اتفاقا باید 
آنها را به شورا کشاند و درباره خیلی مسائل از 

نظرات آنها استفاده کرد. 
اما با همه این ها اگر بنا باشد به آن تعهدات 
اخالقی که از کاندیداها گرفته شد پایبند بمانند 
در این صــورت هم در میان گزینه های مطرح 
مدیران ملی و کاربلد حضور دارند. البته در این 
میان هم برخی با البی های مختلف می خواهند 
به زور خودشان را مطرح کنند. شورا باید تحت 

تاثیر جوسازی ها قرار نگیرد. 
 شــهردار شــدن آقای مرعشــی هم گویا 
جدی تر شده است. ایشــان از ابتدا مخالف بود 

چطور موافقتشان جلب شد؟
آقای مرعشــی ذاتا نمی خواهد این کار را 
قبول کند. چند دلیل قابــل توجه هم دارد. اما 
چون اهمیت مدیریت شهر تهران برایش روشن 
است و اصرار دوســتان اصالح طلب و برخی 
اعضای شورای شهر و برخی از اعضای هیات 
دولت فعلی را دیده است حرفش این است که 
اگر شخص بهتری بود و شورا بر سر او به تفاهم 
برسد او شهردار بشود و من هم هر کمکی بتوانم 
انجام می دهم اما اگر کسی نبود و اکثریت رأی 
به حضور من دادند من حرفی ندارم و می پذیرم. 
 خود شما چرا با وجود اینکه منعی ندارید 

نمی خواهید شهردار بشوید؟ 
من فکر می کنم وقتی کسی در جایی مدتی 
کار کرده دیگر نباید به آنجا برگردد. من البته 
دیگر نمی خواهم به هیچ کجا برگردم. سن ما از 
60 سال گذشــته و با وجود این همه نیروهای 
جــوان و با تجربه که منتظر بودند تحولی ایجاد 
شود و کار کنند نباید ما حرص بزنیم و خودمان 
را مطرح کنیم. ما هم 37 ســال سن داشتیم که 
شــهردار شــدیم. االن هم در این سن و سال 
نیروهای زیادی هستند که می توانند از پس کار 

برآیند. 
تحلیل من درباره مدیریت های دیگر کشور 
هم همین اســت. دولت باید تصمیم بگیرد و 
نیروی باالی 50 سال دیگر نباید شروع به کار 
کند. کار شــهرداری و دولت کار شبانه روزی 

الزم دارد. 
 به عنــوان دبیرکل حزب کارگزاران فکر 
می کنید کدام یک از وزرای فعلی بهتر اســت 

کابینه را ترک کنند؟
مجموعه کار آقای روحانــی در دور اول 
ریاســت جمهوری در بعضی بخش ها بســیار 
درخشان بوده است. از جمله در سیاست خارجی، 
تولید کشــاورزی و تولید نفت. در بهداشت و 
درمان نسبتا درخشان بوده هر چند نقدهایی هم 
وجود داشته اســت. در مورد وزارت کشور با 
است در جهت گیر ی های  اینکه ممکن  وجود 
سیاسی با شــخص وزیر و یا برخی کسانی که 
وزیر منصوب کــرده همراهی با آنها در میان 
اصالح طلبان و میانه روها ضعیف باشد اما عملکرد 
وزارت کشور در طول این چهار سال عملکرد 
قابل قبولی اســت. وزیر کشوری که بتواند 5 
انتخابات را در این چهار ســال برگزار کند و 
کمترین مشکل چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ 
اختالفاتی که همیشه در بعد اجرا و نظارت بین 

دو دســتگاه اجرایی و نظارتی داشتیم را داشته 
باشد، کارنامه قابل قبولی دارد. وزارت کشور در 
طول 4 سال هیچ وقت درگیری و اصطکاکی که 
قبال داشتیم چه در زمان حضرت امام و چه بعد از 
آن بین دستگاه اجرایی و شورای نگهبان حتی در 
دولت آقای احمدی نژاد داشتیم نداشته است. در 
عین حال انتخاباتی داشتیم که با بیشترین فضای 
باز انجام شده است. در انتخابات مجلس با اینکه 
طیف گســترده ای از اصالح طلبان و نیروهای 
مختلف رد صالحیت شــده اند اما باز هم تعداد 
کاندیداهایی که وزارت کشور توانست به خاطر 
آنها مردم را پای صندوق های رأی بیاورد قابل 
توجه بود و با همان تغییر و تحول اساســی در 

مجلس ایجاد شد. 
 امــا نقدهــای مهمی به عملکــرد وزارت 
کشور وجود دارد. شــما برگزاری انتخابات را 
مثــال زدیــد امــا در مــورد همیــن انتخابات 
ریاست جمهوری خود رئیس جمهور هم چندان 
راضی به نظر نمی رســید و به هر حال بخشی از 

آرای مردم اخذ نشد...
حتما ایشان می توانست با هماهنگی شورای 
نگهبان انتخابات را بهتر برگزار کند و کســی 
هم برای رأی دادن پشــت در نماند اما باالخره 
انتخابات برگزار و تایید شد و آرای 42میلیون 
نفر گرفته شــد. دولت و وزارت کشور موفق 
شدند در یک فضای باز مناسب در تمام کشور 
نیروها و گرایش های سیاســی را در انتخابات 
شــوراها به صحنه بیاورند و تحول مهمی در 

شوراها ایجاد شد. 
 بنابراین شما بر خالف فضای فعلی در میان 
آقــای  وزارت  معتقدیــد  اصالح طلبــان 

رحمانی فضلی باید ادامه پیدا کند؟
در مجموع با توجه به هماهنگی که وزارت 
کشــور باید با نهادهای دیگر داشته باشد وزیر 
کشــور کارنامه مردودی ندارد. البته از برخی 
مدیران محلی نارضایتی هایــی وجود دارد. تا 
جایی که من می دانم خود وزارت کشــور هم 
ارزیابی مثبتی از همه اســتانداران و فرمانداران 
ندارد و حتما خود آقای رحمانی فضلی تغییر و 
تحوالتــی را ایجاد خواهد کرد. البته اگر آقای 
روحانی به این تشخیص برسد که می تواند نیروی 
بهتر و توانمندتری از آقای رحمانی فضلی بیاورد 
مخالف نیستم. اما من کارنامه ایشان را کارنامه 
مردودی نمی دانم. در شــرایط سیاسی داخلی ما 
که همواره یک شرایط متشنجی در این سال ها 
به خصوص در فصل انتخابات داشــتیم و گاه 
به جاهای باریک کشیده می شد؛ این وزانت و 
آرامشی که در انتخابات و بعد از آن و در فضای 
تبلیغات انتخاباتی داشتیم تحسین برانگیز است. 
به همین جهت من آقای رحمانی فضلی را فرد 
ناتوانی در اداره وزارت کشــور نمی دانم و فکر 
می کنم برای دولت آقای روحانی هم ایشان فرد 

وفاداری بوده است. 
 در دولت آقای روحانــی نا همگونی های 
سیاســی وجود دارد؛ مثال برخی چهره  ها کامال 
اصولگرا و برخی کامال اصالح طلب هستند. فکر 
نمی کنید برای اینکه کارایی دولت در دور دوم 

افزایش پیدا کند دولت باید یکدست تر شود؟
ببینید ما رئیس جمهــوری انتخاب کردیم 
که شــدیدترین موضع گیری های مورد پسند 
اصالح طلبان را )که حتی گاهی به او می گویند 
زیادی تند می روی( انجــام می دهد. حاال اگر 
چنین رئیس جمهــوری در دفتر خودش اختیار 
نداشته باشــد و یا برای انتخاب مشاور خودش 
مختار نباشــد که درست نیست. خروجی دفتر 
رئیس جمهور که می گویند اصولگراست همین 
سخنان آقای روحانی است. اگر این طور است 
بگذاریم همه آنها اصولگرا باشــند. من اصوال 
معتقد نیســتم وقتی یک مدیر توانمند و قوی 
انتخاب می کنیم بخواهیم در حد مشاور و رئیس 
دفتر و... به او دســتور بدهیم که بگذارد و یا 

بردارد. 
 مسئله این اســت که برخی اقدامات آنها 

می تواند پایگاه رأی آقای روحانی را تحت تاثیر 
قرار بدهد. همین موضوع دست بوسی آقای آشنا 

بازخورد منفی در شبکه های اجتماعی داشت...
اتفاقا به نظر من تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
آقای روحانــی با وجود همین افراد و حرف ها 
و مواضع آنها 50 درصد به پایگاه رأیش اضافه 
شد. مگر در دوره آقای خاتمی کسانی نبودند 
که نقدهای جدی تری هم به آنها می شد. همین 
آقای ابطحی رئیس دفتــر آقای خاتمی بود و 
بابت دیدارهایی که ایشان داشت انتقادات زیادی 
می شد. البته ایشان دست کسی را نبوسید اما مورد 

انتقاد بود. 
من فکر می کنم اصالح طلبی در کشور باید 
فضای خودش را ارتقا ببخشــد. کاش همه ما 
هر روز برویم و دســت آقای جنتی و پای هر 
کسی که می گویند را ببوسیم اما اوضاع مملکت 
درست شود. اینکه آقای علم الهدی روی سنگ 
قبر همســرش نام او را نوشته یا نه واقعا مسئله 
مهمی است که ما نیرو و انرژی مان را صرف آن 
کنیم و در مقابل ایشان هم بیاید و کار عظیمی 
مانند قرارداد توتال را زیر سؤال ببرد که به دلیل 
اینکه نمی خواستند این خیانت آشکار شود به این 
مسئله دامن زدند. خب این خود ما هستیم که فضا 
را به جایی می کشانیم که نه در شأن اصالح طلبی 
و نه در شــأن اصولگرایی است. به همین دلیل 
می گویم اصالح طلبی باید فضای خودش را ارتقا 
بدهد. با این همه بحران های موجود در کشور 
اصالح طلبی هر لحظه باید خودش را تعریف کند 
که می خواهد بــرای حل این بحران چه کند و 
قرار است به چه سمتی حرکت کند. همیشه یک 
مجموعه وقتی اصالح می شود که اپوزیسیون آن 

مجموعه اصالح شود. 
 آقا کرباسچی! بعد از موضع گیری هایی که 
آقــای روحانی در انتخابــات و بعد از آن دارند 
خیلی ها معتقد هستند که ایشان از اصولگرایی 
میانه رو به سمت اصالح طلبی میل کرده است و 
دیگر باید از روحانی جدیدی صحبت کرد که 
اصالح طلب اســت. چقدر این ارزیابی درســت 

است؟
من فکر می کنم باید به دنبال این باشیم که 
آقــای روحانی هویت خودش را حفظ کند. ما 
قبول نداریم آقــای روحانی به معنای مصطلح 
آن اصالح طلب شــود و مدام حرف های یک 
گروه خاص سیاسی را بگوید. روزی که آقای 
روحانی به عنوان رئیس جمهور آمد و خیلی از 
نیروها به عنوان یک شخصیت پذیرفته شده نظام، 
توانمند و آگاه به مســائل اجرایی به ایشان دل 
بستند فقط اصالح طلبان با ایشان نبودند. بخش 
عظیمی از نیروهــای اصولگرای معتدل که در 
قالب اصالح طلبی خودشان را تعریف نمی کنند 

هم حامی ایشان بودند. 
به اعتقاد من فضیلت آقای روحانی این است 
که آقای روحانی بماند. نه اینکه آقای روحانی 
تبدیل شود به آقای میردامادی و یا حجاریان. 
آقای روحانی کســی است که به مصالح ملی 
فکر می کند و اگر کسی با نگاه معتدل به مصالح 
ملی حرفــی را در این زمینه ها که اصالح طلبان 
می گویند گفــت این برای اصالح طلبان ارزش 
افزوده دارد. وگرنه ایــن حرف ها را که خود 

اصالح طلبان هم قبال می زدند. 
بــه هرحــال در فضایی که ســال های 
ســال مجموعه ای از نیروهــای اصالح طلب 
نارضایتی هایی دارند، انتقاداتی را آقای روحانی 
مطرح می کند که با فضای مجازی و کاری که 
اصالح طلبان می کنند به شکل دیگری منعکس 
می شود. مثال اصالح طلبان نارضایتی از دستگاه 
قضایی دارند و آقای روحانی در آنجا می گوید 
چرا دستگاه قضا بدون اینکه جرمی ثابت شود 
احضار می کند؛ تا آقای روحانی نقدی می کند 
این ها اظهار خوشحالی می کنند و فکر می کنند 
این به معنای تغییر و تحولی اســت که اتفاق 
افتاده اســت. به هر حال آقای روحانی در مقام 
رئیس جمهور نقدهای مختلف از دســتگاه های 

حزب

زینب صفری
خبرنگار سازندگی

از این پس هرماه دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در 
گفت وگوی اختصاصی با هفته نامه سازندگی 
مواضع حزب درباره مسائل روز را بیان خواهد کرد.



7سه شنبه 20 تیر 1396 سال یکم . شماره 4

مختلف ممکن اســت مطرح کند. اگر آقای 
روحانــی بخواهد در جهت اصــالح این امور 
حرکت کند بایــد در جهتی حرکت کند که 
طرف مقابل در برابرش جبهه گیری نکند. هیچ 
قاضی و هیچ مسئولی در دستگاه قضایی معتقد 
به شکنجه افراد و یا زندان کردن افراد بدون دلیل 
نیست اما در مجموعه دستگاه قضایی به هر حال 

نارسایی هایی وجود دارد. 
به نظر ما آقای روحانی حقش است و باید 
درباره همه این مسائل نظارت کند و کار کند اما 
باید به سمت اصالح این موارد برویم. نه اینکه 
خود این ها ابزاری برای کف زدن علیه این و آن 
و تشویق رئیس جمهور و دهن کجی به مخالفان 
رئیس جمهور شود. نقد باید اصالح طلبانه باشد تا 
مثمر ثمر واقع شود. وگرنه افراد افراطی هم در 
داخل و خارج از صدر تا ذیل نقد می کنند. اما چه 
حاصلی دارد؟ نقد اصالح طلبانه زبان گزنده ندارد 
و باید حتی المقدور برای آن حاشیه درست نشود 

و طرف نقد هم موضع گیری نکند. 
 به نظر شــما آقای روحانی در این مســیر 

حرکت نمی کند؟
ببینید اگر آقای روحانی هم بخواهد حرکت 
کنــد تبلیغات حاشــیه ای اصالح طلبان به آن 
جلوه ای می دهد که گویی در این مسیر حرکت 
نمی کند. من از خیلی از مسئوالن قضایی شنیدم 
که از مجموعه سخنرانی آقای روحانی در جمع 
مسئوالن قضایی راضی بودند و می گفتند بهترین 
سخنرانی بوده که ایشان در این سال ها در دستگاه 
قضایی داشته است. اما متاسفانه یا خوشبختانه این 
فضای مجــازی قدرت عجیبی دارد. یک جمله 
از سخنان ایشان را می گیریم و از آن خوشمان 
می آید؛ به هر حال خیلی از ما زندان رفتیم که 
ممکن اســت حقمان هم نبوده باشد اما نباید 
مسائلی که برایمان جنبه شخصی دارد را االن و 
در شرایطی که یک رئیس جمهور مقتدر آمده 
و توان بیان و حل مسائل کشور را با همفکری 
دارد به سمت دیگری ســوق بدهیم و باعث 
شــویم طرف مقابل هم موضعی بگیرد و اصل 
نقد و حرف رئیس جمهور فراموش شود. اینکه 
نباید بدون ســند محرز کسی را احضار کرد را 
هیچ کس انکار نمی کند. آقای رئیس جمهور هم 
این را در آن جمع گفته است. وقتی من و شمایی 
که فکر می کنیم بدون دلیل احضار شده ایم این را 
مرتب ریتوئیت می کنیم و برای آن کف می زنیم 
باعث می شود رئیس دستگاه قضایی هم حساس 
شود. به هر حال ایشان هم انسان است و می بیند 
یک میلیون نفر علیه این مسئله پیام گذاشته اند 
و طبیعی است که علیه آن موضع بگیرد. خب 
این روش باعث حل مسئله نمی شود. این می تواند 
باعث زخم عمیقی شود که وضعیت را بدتر کند. 
 منظور شــما این است که ما باید به عنوان 
حامیان آقای روحانی روشمان را اصالح کنیم و 

یا خود ایشان باید مواضعش را تعدیل کند؟
من می گویم هم آقای روحانی نباید خیلی 
گول حرف های ما را بخورد و تشویق ها در او 
اثر بگذارد و باید راه معتدل و معقول و اصالحی 
خودش را حفظ کند و هم ما باید مراقب باشیم 

این سرمایه را خرج احساسات مان نکنیم. 
 پروژه بنی صدرســازی آقــای روحانی و 
حمالتی که بعد از انتخابات به ایشان می شود را 

چطور تحلیل می کنید؟
آقای روحانی حتما بنی صدر نیست. بنی صدر 
ابوالحسن بود و ایشان خود حسن است )خنده(. 
اما آقای روحانی بســیار فرد معقول، با تجربه و 
بسیار سیاســت ورزی است و واقعا محال است 
ایشان بخواهد در چنین جایگاهی قرار بگیرد. 
آنچه برای بنی صدر اتفاق افتاد این بود که یک 
جمع از سیاسیون غیر معقول دور ایشان را گرفتند 
و ایشان هم بر  خالف آنچه سوگند خورده بود در 
مقابل رهبری نظام ایستاد. اما آقای روحانی اصال 
در چنین موضعی نیست. ممکن است دیدگاه های 
متفاوتی داشته باشد اما ایشان می داند راه اجرایی 
همان دیدگاه ها حرکت در مسیر حساب شده ای 
است که در همین دور اول ریاست جمهوری اش 
عمل کرده است. ایشان باید در همه حرکاتش از 
همه نیروها و به خصوص رهبری و قدرت ایشان 
کمال استفاده را بکند. اگر نظر موافق رهبری 
نبود برجام که بزرگ ترین پیروزی سیاسی آقای 
روحانی در طول ریاست جمهوری و کشور ما 
بعد از انقالب بود اتفاق نمی افتاد. اینکه عده ای 
با ته مانده احساسات دوره انتخابات حرف های 
تحریک آمیزی می زنند جایگاهی در مجموعه 

مناسبات نظام ندارد. 

شــهر

ردپای احمدی نژاد در شهرداری پیداست
انتخاب شهردار و مشکالت شهرداری تهران در گفت وگو با شهربانو امانی 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و عضو شورای پنجم شهر تهران

1گزارش شورای شهر

شهربانو امانی، منتخب پنجمین دوره شورای 
شهر و فعال سیاسی اصالح طلب است. او از 
میان لیست منتخب شورای شهر برای مردم 
شناخته شــده بود.  نماینده مردم ارومیه در 
دوره های پنجم و ششم مجلس شورای اسالمی 
و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
ایران در امور زنــان و خانواده امروز نایب  
رئیس موقت شورای پنجم است. با او درباره 
حال و روز شهری که شورای شهر و شهردار 
قرار اســت تحویل بگیرند صحبت کردیم 
و از فرایند انتخاب شــهردار پرسیدیم. این 

گفت وگو در ادامه می آید:
QQQ

 خانم امانی، شهرداری تهران امروز با 
دولتی مقایسه می شــود که آقای روحانی 
ســال 92 تحویل گرفت. امروز شهرداری 

تهران در چه وضعیتی است؟
اگر بخواهیم شهرداری را در سال 96 با 
دولت در سال 92 مقایسه کنیم، وضعیت 
مشابه و حتی بدتری را در مقایسه با دولت 
شاهد هستیم. قیاس مناسبی است. به خاطر 
داریــم آقای روحانی دولتــی را از آقای 
احمدی نژاد تحویــل گرفت که وضعیت 
اسفباری بر کشور حاکم بود و شاخص های 
مختلف به انحراف کشیده شده بود. همان 
وضعیت را اکنون در شهرداری تهران شاهد 
هســتیم که در بوجود آمدن این شرایط 

ردپای آقای احمدی نژاد هم پیداست.
 منظورتــان دوره ای اســت کــه در 

شهرداری بود؟
بله، معتقدم در ارزیابی عملکرد شهرداری 
تهران باید مقطع زمانی  چهارده ســاله  را 
در نظر بگیریــم. از آن جهت که پیش از 
شــهردار فعلی، آقای احمدی نژاد هم راه 
انحرافی را در کسوت شهرداری تهران طی 
کرد و به قالیباف تحویل داد و او هم همان 
راه را با انحرافات بیشتر طی کرد. به هر حال 
به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد استاد 
خروج از  مسیر و مدار عقالنیت و تخصص 
اســت و مدیریت او در هــر عرصه ای 
وضعیتی را باقی می گذارد که تا چند نسل 
باید تاوان آن را پــس دهند. البته برنامه 
اصلی آبادگران جوان که به دلیل قهر مردم 
از صندوق رای با حداقل میزان مشارکت 
در شورای شهر پیروز شد، کسب ریاست 
جمهوری از طریق شهردار تهران بود و از 
این رو  برنامه ریزی و سیاستگذاری ها در 
شهرداری تهران هم در این راستا بود. آقای 
قالیباف به عنوان شهردار بعدی تهران رویه 
اسفبارتری را پیش گرفت. او با سابقه نظامی 
یاران نظامی خود را به خدمت گرفت و با 
حضــور او به تدریج نیروهای تخصصی و 
خاک خیابان خورده شهرداری حذف و از 
گردونه خارج شدند. در نتیجه چنین سیاستی 
مسیر قانون گریزی و غیرشفاف مشکالت 
زیادی را بر شهر تهران حاکم کرد. آنچه 
امروز باقی مانده پایتختی با انبوه مشکالت 
و شورایی که شورای مردم نیست و شورای 

شهردار تهران است. 
 مصداقی به مشــکالت شــهری باقی 
مانــده از مدیریت شــهردار فعلی اشــاره 

بفرمایید.
تهران هم در ارتفاع و هم در ســطح، 
گســترش پیدا کــرده و این خــارج از 
طرح جامع  شــهر تهران اســت. اقدام به  
تراکم  کرده اند،  مکرر  تراکم فروشی های 

ســیار معرفی کردند و بدهی ها را اینگونه 
پاس می کنند که به پیمانکاران تراکم سیار 
می دهد. در طول این سال ها دیدیم بخشی 
از پارک ها را برای ساختمان سازی واگذار 
کردند یا در نمونه ای دیگر زیرزمین را در 
خیابان 24 متری ســعادت آباد به عمق35 
متر مجوز دادند که بهترین رشــته قنات 
شهر تهران اســت. در واقع زیرزمین هم 
در حال واگذاری اســت. شهر را فروختند 
تا شــهرداری را اداره کنند با شرایط فعلی 
آیا شهرداری تهران درآمد پایداری دارد؟ 
اطلس مال که در اکباتان ســاخته شده و 
معارض دارد. به جای حمل و نقل عمومی 
و مترو، بزرگراه ساختند. آنهم با هزینه های 

کالن.
من مشکالت و تخلفات را  احاله می دهم 
به گزارشی که شــورای پنجم باید تهیه 
کند. از طرف دیگر متاسفانه شبکه فساد 
در شــهرداری تهران نهادینه و گسترش 
یافته اســت. تخلفات مالی بسیاری که در 
بــرای هزینه های  قالب صرف درآمدها 
ریاست جمهوری آقای قالیباف اتفاق افتاده 

است.
 اســنادی از ایــن تخلفــات و رقم آن 

موجود است؟
تعدادی  براساس گزارش  بنده  صحبت 
از ستادهای شورای پنجم و شورای مستقر 
اســت که این گزارش ها متاسفانه وجود 
تخلفات شهرداری را تقویت می کند. شورای 
چهارم تحت فشار، نظارت دقیقی نداشته و از 
مجلس و فراکسیون امید مساعدت گرفتند 
که در نهایــت طرح تحقیق و تفحصی به 
مجلس آمد، اما آن هم براساس اعالم برخی 
از نمایندگان مجلس با البی گسترده شهردار 
تهران به نتیجه نرسید. اگر شهروندان کار 
مثبتی را هم در شهر شاهد هستند، اقداماتی 
است که با تحمیل هزینه های چندبرابری 
به مردم و شــهر ایجاد شده است. در یک 
نمونه هزینه اجرای یک پروژه مثل صدر 
برای شهروند تهرانی چند برابر استاندارد آن 
تمام شده است. از این موارد زیاد به چشم 
می خورد که حاصــل آن بدهی 60 هزار 
میلیاردی شهرداری است. دولت خزانه خالی 
تحویل گرفت، وضع شهرداری هم همین 
اســت! انتظار بود سردار شهردار این تعهد 
را به شــهروندان به ویژه در زمان تحویل 
شهرداری بدهد که کارنامه خود را به مردم 

ارایه کند.
 مجموعــه بدهی های شــهرداری چه 

میزان است؟
هر زمان شفافیت وجود نداشته باشد، البد 
مسئله ای وجود دارد. شهرداری در این مورد 
هیچ وقت گزارش قانع کننده به اعضای شورا 
نداد. هر چند که از ســوی اعضای شورای 
چهارم و رسانه ها، بسیار هم مورد سوال واقع 
شد. بیشتر گزارش ها به اعدادی بیش از 60 

هزار میلیارد تومان اشاره می کنند. 
 شورای منتخب قصد ورود به تخلفات 

شهرداری را ندارد؟
شورای منتخب شهر از شهردار خواسته 
که به طور شــفاف بگوید چه چیزی را 

تحویل می دهد.
شــورای منتخب اکنون مستقر نشده و 
نمی تواند بازرسان مستقل قسم خورده را به 
اســتخدام درآورد که این موارد را بررسی 
کند. برخی شواهد حاکی از آن است که 
آقای قالیباف برای ســرپوش گذاشتن بر 
تخلفات و امحای آنها در حال تخلفاتی تازه 
اســت. در یک نمونه  باخبر شدیم که به 
تازگی دیوان محاسبات 22 ذیحساب برای 

شهرداری های مناطق 22گانه استخدام کرده 
است که این شبهاتی را ایجاد می کند. این 
شفاف سازی و نظارت نیست. تاکید ما بر 
استقالل بازرســان و ذیحسابان و... است. 
راهی که آقــای قالیباف در مرحله انتقال 
شهرداری تهران در پیش گرفته است، همان 
راه احمدی نژاد اســت که در زمان انتقال 
دولت در حال امحاء برخی اسناد تخلفات 
بود که این رویه اصال مورد پذیرش نیست 

و قطعا شورای پنجم مقابله خواهد کرد.
 شــورای منتخب قصد ورود و  بنای 

تحقیق ندارد؟
این مباحث در میان شورای منتخب انجام 
شده است. ما می خواهیم به مردم بگوییم چه 
چیزی را تحویل می گیریم که بعد نشنویم 
بگویند چهار سال است می گویند چه چیزی 
تحویل گرفتند. برای این مهم باید به اسناد 
دسترسی داشته باشیم که االن شورای منتخب 
از این دسترسی محروم است. شورای چهارم 
31 نفر بودند که 6 کمیسیون دارند و ما 21 
نفر هستیم و پنج کمیسیون موقت را تشکیل 
دادیم و به صورت غیر رسمی گزارش هایی 
را از شــهرداری و کمیسیون های مستقر 
شورای چهارم دریافت می کنیم. افزون بر 
آن شــورای چهارم گزارش های مختلفی 
در یک ســال اخیر از برخی بودجه های 
غیرشفاف شــهرداری ارایه کرد که اسناد 
مناسبی برای گزارش ما به مردم است. بنای 
ما شفاف سازی است تا حقی از شهروندان 
تضییع نشود. با این اوصاف معتقدم وضعیت 
شهر همچون آواری است که روی باتالقی 
ریخته شده اســت و  شهردار آینده چنین 

شرایطی را تحویل می گیرد.
 چه زمانی این گزارش آماده می شود؟
تا 14 مــرداد گزارشــی از وضعیت 
شهرداری و عملکرد شورای چهارم توسط 
کمیسیون های شورای پنجم تهیه خواهد شد 

و به افکار عمومی ارایه می شود.
 چه فراینــدی طی می شــود تا مردم 

شاهد حضور شهردار بعدی باشند؟
بعد از استقرار، شــورای شهر 10 روز 
فرصت دارد شهردار را مشخص کند. جلسه 
منتخبــان را از روزهای اول آغاز کردیم. 
ماده 70 آئین نامه داخلی شورای شهر تهران 
مربوط به انتخاب شهردار است. مقرربود تا 
31 خردادماه هرکدام از اعضا سه نفر را به 
عنوان نامزد به شورای شهر معرفی کنند که 
موکول شد به هفته دوم تیرماه. هرنامزدبرای 
آنکه وارد مرحله بعد شود باید حداقل رای 
5 نفر از اعضاء را داشته باشد. این غربالگری 
ادامه خواهد یافت ولیست وارد مرحله دوم 
می شود. در مرحله بعد به یک لیست 5 نفره 
خواهیم رسید و این پنج نفر موظفند برنامه 
و کادر پیشنهادی خود را برای شهرداری 
تهران ارائه دهند. این برنامه ها توسط نامزدها 
در جلسه شورای شهر مطرح و مورد بررسی 
قرار می گیرد. در نهایت رای گیری خواهد 
شــد و تعداد نامزدها از پنج نفربه دو نفر 
می رسد. در مرحله بعد قصد داریم در نیمه 
اول مرداد به نامزد نهایی دست پیدا کنیم. 
البته دو نامزد در اولین جلسه شورای شهر 
حضور خواهند یافت تا برنامه های خود را 
ارائه داده و رای گیری در جلسه علنی شورا 

صورت خواهد گرفت.
 چه شاخص هایی برای انتخاب شهردار 

مدنظر است؟
االن باید بدانیم چالش های شهر تهران 
چیست و براســاس آن نسخه بنویسیم و 
شــهردار را انتخاب کنیم. باید شهرداری 
انتخاب شــود که برای مطالبات مردمی و 

چالش های پیش روی شهرداری، برای چهار 
سال آینده برنامه داشته باشد و شهر تهران 
را به اهداف و شاخص های 1400 برساند. 
داشتن مدرک کارشناســی ارشد، حداقل 
25 ســال سن، نداشتن محکومیت کیفری 
و التزام به قانون اساســی از ویژگی های 
حداقلی شهردار آینده تهران است. با این 
حال 16مشخصه  عمومی نیز برای شهرداری 
تهران در نظر گرفته شده که مهمترین آن 
اشتهار به پاکدستی و باور به مبارزه با فساد 
است. چراکه در حال حاضر مسئله اصلی 
که با آن روبه رو هستیم وجود فساد نهادینه 
شده در شهرداری است و این معضل فقط با 
حضور شهرداری فسادستیز کاهش خواهد 

یافت.
 چه اولویت هایی شــورای منتخب در 

بحث مدیریت شهری در برنامه دارد؟
قرائن و شواهد نشــان می دهد بخش 
مهمی از کارهایی که شهرداری می توانست 
به ســمن ها و بخش خصوصــی واگذار 
کند خصولتی شــده اســت، بنای ما بر 
اصالح این راهســت. با تغییر پهنه بندی ها 
اجرایی  طرح های  بلندمرتبه ســازی ها،  و 
شــهرداری زاویه زیــادی از طرح جامع 
گرفته است که باید رسیدگی شود. اکنون 
پالسکوهای دیگری در بافت فرسوده شهر 
تهران و سایر بخش ها وجود دارد. مدیریت 
پسماند و زباله به جای اینکه درآمدی پایدار 
برای شهرداری باشد، تبدیل به یک هزینه 
هنگفت و یک مدیریت شهری کثیف و 
زشت شده است که باید اصالح شود. توسعه 
مترو و حمل و نقل عمومی برای کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا و رسیدن به شرایط 
پایدار زیست شــهری، تقویت محالت، 
شــورایاری ها، مدیریت مالی و ریشه کنی 
فساد موجود نیز از موضوعات اولویت دار 
شورای پنجم است که از طریق کمیسیون ها 
پیگیری خواهد شــد.  شورای منتخب از 
عقبه نزدیک به 40 درصد رای مردم تهران 
برخوردار اســت. مردم تهران بعد از سه 
نمایندگان  انتخاب  به  دوره که حساسیتی 

خود در پارلمان شهری نداشتند و اعضای 
شورا با آراء نازلی انتخاب می شدند، این بار 
پای صندوق آمدند که بیانگر نارضایتی از 
وضعیت شهر و مطالباتی است که باید به 
آن توجه شــود. بنای ما باید این باشد که 
شورای مردم باشیم نه شورای شهرداری. از 
سویی با توجه به افزایش چشمگیر خانم ها 
و جوانان در لیست شورا و رای مردم این 
انتظار از شــهردار آینده هــم وجود دارد 
که حتمــا باید توجه جدی به حضور زنان 
متخصص در کسوت معاونت ها و پست های 
شهرداران مناطق داشته باشد. اولین بار آقای 
کرباسچی شهردار زن منصوب کردند که 
باید ایــن روند در این دوره تداوم یابد که 
از مطالبات زنان است. توسعه اجتماعی این 
را می طلبد. همچنین شورا و شهرداری جدید 
باید تقویت بخــش خصوصی و نهادهای 
غیردولتی را در برنامه ریزی خود قرار دهند. 
در این راستا باید تمرکززدایی و مشارکت 
مردم را محقق کنیــم.  آموزش حقوق و 
مسوولیت های شهروندی نیز اهمیت باالیی 
در شــورای پنجم خواهد داشت. افزون بر 
این برنامه شــورای شهر باید پیوست های 
توســعه ای، اجتماعی و زیست محیطی را 
به شکل ویژه ای مورد توجه قرار دهد. در 
یک کالم ما می گوییم باید شــهر شایسته 
داشته باشیم؛ اینجا پایتخت کشور است نباید 
نگران باشیم که اقوام و مذاهب متنوع کل 
کشــور در تهران است. این یک پتانسیل 
بزرگ است که باید از آن استفاده کنیم و 
برنامه ریزی کنیم تهران پایتخت همه کشور 
ایران است، نباید از قومیت ها نگران باشیم. 
به هر رو این برهه تاریخی می تواند اعتماد از 
دست رفته شهروندان شهر تهران را به آنها 
بازگرداند. شهرداری باید انتخاب شود که 
حلقه وصل دولت و شهر باشد و بخشی از 
مشکالت را از این مسیر در تعامل با دولت 
حل کند. حال محیط زیست شهر ما، حال 
فرهنگ شهر ما، حال معلولین و کهنساالن 
شهر ما و در یک کالم حال شهر ما خوب 

نیست. باید به آن رسیدگی کنیم.

مرجان طباطبایی
خبرنگار اجتماعی سازندگی
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از این پس هر ماه 
یکی از نمایندگان عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران در شورای شهر 

در گفت وگو با سازندگی به موکلین خود گزارش می دهند.
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یکی از رسم های شایع شده پس از انقالب، 
نامگذاری ایام است آنقدر که اگر همه آنها در 
تقویم ها بیایند شاید دیگر روزی برای اختصاص 
دادن به مناسبت ها پیدا نشــود. نامگذاری، در 
صورتی که فقط بازی با نام ها باشــد اگر زیانی 
نداشته باشد سودی هم ندارد. فلسفه نامگذاری ها 
به بوته نسیان سپرده شده است. اختصاص دادن 
روز یا هفته ای برای بزرگداشت شخص، موضوع 
یا نهادی با هدف صرفا تبلیغاتی و برای ستایش و 
سفارش نیست که هر کس خود کارنامه خوبش 
را بهتر می شناسد. جامعه بیش از همه به شنیدن 
نقدها نیاز دارد، همانکه نوعا از آن می گریزیم و 
با محروم شدن از نقدها به فساد کشیده می شویم. 
این روزها آنقــدر آب را گل آلود کرده اند 
که حتی برخی افراد »خودانتقادی« معدودی از 
مسئوالن نظام را هم با تهدید پاسخ می دهند چه 
رسد به شهروندان عادی. اگر توهین و تهمت و 
دروغ در کار نباشد انتقاد هرچه افزون تر باشد 
به تصحیح حکومت و تقویت نظام مستقر منجر 
می شود. اگر جلوی انتقاد گرفته شود انحطاط و 
فساد اجتناب ناپذیر است. دست اندرکاران همه 
امور باید نسبت به تک تک تصمیمات شان که 
مستقیم و غیر مســتقیم بر زندگی مردم تاثیر 
می گذارد پاسخگو باشند. از این رو هفته دولت 
یا هفته قوه قضاییه یعنــی ایجاد فرصتی برای 
نقد و بیان اینکه تــا چه حد، به اهداف خود و 
به آرمان عدالت و توســعه دست یافته ایم و یا 
دســت نیافته ایم و چه راهی در پیش داریم و 

پیش برنده ها و بازدارنده هایش چیست؟
هفته گذشته بیست و ششــمین هفته قوه 
قضاییه* در سی و هفتمین سال شهادت بهشتی 
و دهها تن از همراهان وی بود اما نه در مراسم 
رســمی و نه در مطبوعات به فلسفه این روز 
نپرداختند و نقدهای ضروری را فرونهادند. تنها 
کسی که سخنی در این حال و هوا گفت دکتر 
روحانی رئیس جمهور در همایش سراسری قوه 
قضائیه بود کــه بازهم مطبوعات به محورهای 
مهم آن توجه بایسته ای نورزیدند. گرچه سخنان 
روحانی تازگی نداشــت و سالها دغدغه فعاالن 
بشــر بوده وبارها به آن پرداخته اند اما اهمیت 
آنها، بیان شدن از زبان رئیس جمهور به عنوان 
نماینده اکثریت ملت اســت که از نظر قانونی 
رئیس جمهور همه است. نواقصی که وجود دارند 
و باید برای رفع آنها کوشش شود. محورهایی 
که رئیس جمهور بیان کرد اگر عملیاتی شــود 

سیمای مطلوبی از ایران می سازد.

تالش برای توقف روند صدور 1 
قطعنامه های حقوق بشری تکلیف قانونی 

همه نهادهاست
به گونه ای  باید  دکتر روحانی گفت: »آیا 
عمل کنیم که دشــمنان ما در خصومت ورزی 
با جمهوری اسالمی همه را در کنار خود داشته 
باشند یا اینکه کاری کنیم دشمن تنها بماند و 
نتواند همه کشورها را در دشمنی با ما، با خودش 
متحد کند. قرار نیست ما به دشمن کمک کنیم و 
بهانه به دست او دهیم. دشمن به دنبال این است 
که در منطقه خاورمیانه، صلح، ثبات و توســعه 
نباشد و همواره جنگ برقرار باشد تا او هم اسلحه 
بفروشد و هم بهانه ای برای مداخله داشته باشد. ما 
به دنبــال صلح و ثبات در منطقه، کوتاه کردن 
دست دشمن و گرفتن بهانه ها از او هستیم... ما 
حتی در زمینه های بسیار سختی مثل حقوق بشر، 

قادریم بهانه ها را از دست غربی ها بگیریم.«
طبق این فراز از ســخن رئیس جمهور همه 
نهادها وظیفه دارند کشور را از معرض انتقادهای 
خصمانه دور کنند. این امر یک تکلیف قانونی 

نیز هست. ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه 
که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس 
و شورای نگهبان است می گوید: »وزارت امور 
خارجه موظف اســت با بهره گیری از نظرات 
کارشناسان کلیه سازمان ها و نهادهای مسؤول 
و به منظور اعتالء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش 
جمهوری اسالمی ایران و استفاده از فرصت های 
اقتصــادی در منطقه و نظام بین الملل و بســط 
بین الملل،  روابط  در  عدالت خواهــی  گفتمان 
سیاست های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام 

ذیل به مراجع ذی ربط ارائه دهد:
  الفـ  تنظیم ســطح روابط و مناســبات 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی با کشــورهای 
دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری 

اسالمی ایران.
 1..2...3...4... و5 ـ اتخاذ دیپلماســی فعال 
جهت توقــف روند صدور قطعنامه های حقوق 

بشری علیه جمهوری اسالمی ایران«. 
در واقــع قانونــی که مصوبــه کل نظام 
اســت دولت و همه نهادهــا را موظف کرده 
اســت، به گونه ای عمل کنند که بهانه صدور 
قطعنامه های حقوق بشــری را ســلب کنند و 
موفقیــت در »توقف روند صدور قطعنامه های 
حقوق بشری« یکی از شــاخص های ارزیابی 
کارنامه قواست. گویندگان این سخن که ما هیچ 
اهمیتی به اعتراضات حقوق بشری نمی دهیم و...

اگر قانون برنامه پنجم را مطالعه کرده باشند در 
می یابند که برخالف تکلیف قانونی مسئوالن و 

نهادهای تحت امر آنهاست.

رئیس جمهور مسئول اجرای قانون 2 
اساسی است

روحانی همچنین گفته است: »همه موظف 
به کمک به قوه قضائیه هســتیم. اگر یکی از 
وظایف رییس جمهور اجرای قانون اساسی است 
بخشــی از این وظیفه، اصول مربوط به کمک 
رییس جمهور به قوه قضائیه است. رییس جمهور 
همان قدر که نسبت به دولت و مسایل اجرایی 
دغدغه دارد باید نسبت به قوه قضائیه هم دغدغه 
داشته باشد. کمک به قوه قضائیه بخشی از اصول 
قانون اساسی اســت که رییس جمهور مسئول 
اجرای آن است و رییس جمهور اگر مشکلی در 
اجرای قانون ببیند باید به میدان آمده و در کنار 

قوای دیگر به حل آن کمک کند.« 
یکی از لوازم مسئولیت اجرای قانون اساسی 
طبق اصل 113، نظارت و تذکر است. در دولت 
اصالحات با تشــکیل هیات نظارت بر اجرای 
قانون اساســی این مهم پیگیری شد اما رئیس 
دولت نهم در نخســتین اقدام خود این نهاد را 
منحل کرد ولی در دوره دوم خود تالش ناکامی 
برای احیای آن به عمل آورد. سازوکار اجرای 

اصل 113 باید روشن شود.

عمل به قوانین راه دفع اتهامات3 
روحانی می افزایــد: »ما در زمینه های 
بسیار سختی مثل حقوق بشر، قادریم بهانه ها را 
از دســت غربی ها بگیریم. درست است که در 
این موضوع که ده ها ســال است علیه ما توطئه 
می شود، نمی شــود یک روزه توطئه ها را خنثی 
کرد، اما می توانیم با اجرای قوانین موجود و قدم 
به قدم بهانه های حقوق بشــری را از بدخواهان 
بگیریم«. روحانی ســپس به نحو مصداقی چند 
نمونه را ذکرکرد؛ مصادیقــی که از نظر وی 
وجود دارند و باید رفع شوند. مسئله مهم این است 
که بسیاری از انتقادات حقوق بشری صددرصد 
قابل اجتناب هســتند. کافی است به ُمر قوانین 
عمل شود. برخی از نمونه هایی که روحانی ذکر 

کرد در فرازهای پسین می آیند.

ممنوعیت احضار یا جلب افراد، پیش از 4 
تدارک ادله کافی و ممنوعیت تدارک ادله 

در زمان بازداشت متهم
دکتر روحانی گفت:  اگر قانون خودمان و 
اسالم خودمان را اجرا کنیم، بسیاری از بهانه ها از 

دشمن سلب می شود. اسالم به ما اجازه نمی دهد 
که اگر مجرمی، مرتکب جرمی شده است، بیش 
از حد مجازات آن جرم، او را تحت فشــار قرار 
دهیم. حق نداریم آبروی مردم را بریزیم یا بدون 
ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. اول باید 
ادله کافی برای تفهیم اتهام به متهم داشته باشیم 
و بعد او را احضار کنیم نه اینکه متهم را احضار 
کنیم تا ادله زاییده شــود؛ آنقدر که ما خواندیم 

چنین چیزی را در نیافتیم.«
این ســخن بازتابنده متن قانون است و اگر 
به نحو اتم و اکمل رعایت شود بخشی از مسایل 
مرتفع خواهند شد. ماده 168 قانون آیین دادرسی 
اشعار می دارد: »بازپرس نباید بدون دلیل کافی 
برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار 
و یا جلب کند.و تخلــف از مقررات این ماده 

موجب محکومیت انتظامی است«. 
اینکه نمی توان کسی را قبل از تدارک دالیل 
کافی احضار کرد یک حق مسلم بشری در اسناد 
بین المللی بوده و نیز به خاطر این است که اصل 
32 قانون اساسی ج.ا.ا و قانون آیین دادرسی و 
نیز قانون حقوق شهروندی تصریح می کنند باید 
متهم بالفاصله پس از بازداشــت تفهیم اتهام با 
ذکر دالیل شــود یعنی باید دالیل و مدارک از 
قبل فراهم شده باشد نه اینکه متهم را مدت ها در 

بازداشت نگه دارند تا دالیل فراهم شود.

ممنوعیت بازداشت بیش از 24ساعت 5 
جز در موارد استثناء که آن هم مقید 

به زمان و محتاج دلیل است
به دلیل آنچه در بند4 گفته شد، ماده 5 آیین 
دادرسی کیفری اشــعار می دارد:»متهم باید در 
اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه 
و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی 
مذکور در این قانون بهره مند شود« و اصل 32 
قانون اساســی و ماده 46 آیین دادرسی تصریح 
دارند که ضابطان نمی توانند بیش از بیســت و 
چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. باید 
حداکثر ظرف 24ساعت پرونده تعیین تکلیف 
شــده و به دادگاه بــرود. در مجلس خبرگان 
قانون اساسی هنگام بحث درباره اصل32 حتی 
نسبت به یک ساعت نگه داشتن اضافی متهم در 
بازداشت حساسیت بسیاری ابراز شده است زیرا 
با وجود تــدارک ادله پیش از احضار یا جلب، 
دیگر نیازی به بازداشت بیش از آن نخواهد بود 
خصوصا که اقاریر افراد در شــرایط زندان فاقد 
ارزش حقوقی، شرعی و اخالقی است و آنچه در 
فضای آزادی و اختیار گفته می شود معتبر است.

عوض نشدن جایگاه ضابط و قاضی6 
رییس جمهور در بخــش دیگری از 
ســخنان خویش تأکید کرد: »این حکم قانون 
اساسی اســت که ضابط باید فقط ضابط باشد 
و نمی تواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ 
بهانه ای بیش از 24 ساعت بازداشت کند، نباید 
بگذاریم فداکاری ها و خدمات بزرگ دستگاه 
قضا با اشــکاالت کوچک آســیب ببیند.« 
رییس جمهورافزود: اگر خدای ناکرده ضابطین 
قضایی حزبی و جناحی برخــورد کنند البته 
ان شااهلل که چنین افرادی وجود ندارند، قضاوت 
مورد تردید خواهد بــود. در وصیت نامه امام 
راحل نیز تاکید شــده است که ارتش، نیروی 
انتظامی و ســپاه و بســیج حق ورود در امور 
حزبی و دســته بندی های سیاسی و جناحی را 
ندارند لذا ضابطین قضایی باید بی طرف باشند 
و چنانچه ضابطین در پرونده ای منتفع باشند در 
آنجا افکار عمومــی در بی طرفی حکم صادره 
دچار تردید می شود. دکتر روحانی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی از محتویات 
پرونده های قضایی را ضابطین آماده می کنند و 
قضات معموال بر مبنای این محتویات، پرونده را 
مورد بررسی قرار می دهند لذا بی طرفی ضابطین 
از اهمیت زیادی برخوردار است. رییس جمهور 
تصریح کرد: »بســیار مهم است که قضات، 

ضابطین و همه مراحل قضایــی از تمایالت 
حزبی و جناحی منتفع نباشند البته چنین نیست 
باید مراقبت داشت که حتی اگر در درون دل 
هم آرزوی منتفع بودن جناح خاصی گذر کند، 

ایراد دارد«.
این بخش از اظهارات رئیس جمهور اهمیت 
شــگرفی در نظام قضایی دارد. مشکل در این 
زمینه به گونــه ای بود که دادســتان کنونی 
تصدی  آغاز  در  دولت آبادی(  تهران)جعفری 
خود وعده داد کــه اجازه نمی دهد ضابطان بر 
قضات اشراف داشــته باشند:»به گزارش ایلنا، 
جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه خود در 
سمت دادستان عمومی و انقالب تهران مالک 
کاری خود در دادســرای تهران را حاکمیت 
قانون عنوان کــرد و گفت: حاکمیت قانون، 
یعنی تصمیمات دستگاه ها مبتنی بر دلیل و در 
چارچوب قانون و مقررات باشــد و نهادها چه 
قضایی و چه غیر قضایی پاسخگو باشند و هیچ 

تعبیر منفی از آن نمی آید. 
دادستان جدید تهران به بحث استقالل قوه 
قضائیه اشاره کرد و گفت: قاضی تا زمانی که 
استقالل نداشته باشــد، از امنیت قضایی سخن 
گفتــن فایده ای ندارد. قاضی نباید از کســی 
دستور بگیرد؛ چراکه آنگاه نمی تواند قضاوت 
عادالنه ای داشته باشد. قاضی با وجدانش می تواند 
برای ما امنیت قضایی را به وجود آورد و اگر 
تسلیم فشــارها و تابع دستورات دیگران نباشد 

می تواند امنیت قضایی محقق کند. 
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادسرای 
تهران در دوره جدید احقاق حقوق عامه خواهد 
بود، افزود: موضوعاتی که اخیرا در مورد حقوق 
مردم، حقوق شهروندان و مساله بازداشتگاه ها که 
اخیرا در روزنامه ها مطرح شده در قانون اساسی 
پیش بینی شده اســت که اگر برپایه آن عمل 

کنیم شاهد این مسایل نخواهیم بود. 
دادستان جدید تهران افزود: در فصل چهارم 
بیان شــده  قانون مطبوعات حدود مطبوعات 
اســت. ما از اطالع رسانی و آگاهی بخشی برای 
آزادی های مشــروع که می تواند نقد دستگاه 
قضایی را در پی داشته باشد حمایت و استقبال 
خواهیم کرد. وی با بیان اینکه نظارت دادستان 
بر عملکرد ضابطین از نظــر من جدی و مهم 
است، گفت: اگر آنها توقع دارند که به امر آنها 
به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران 
است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام 
وظیفه کنند نباید به گونه ای باشــد که بگویند 
این بازداشــت شود آن یکی آزاد شود اینگونه 
نمی توان کار کرد. وی ادامه داد: شاید برخی از 
سخنان من ناراحت شوند، اما من در ابتدای امر 
این حرف ها را می زنم تا اتمام حجت کرده باشم. 
دادستان جدید تهران تاکید کرد: اگر ضابطان 
تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند و در 
این راستا یک سری اقدامات از جمله بازداشت 
را انجام دهند، همه مســوولیت آنها را شخصا 
اقتصاد شماره 1887  دنیای  می پذیرم«)روزنامه 
تاریخ12شهریور1388(. به بیان دیگر دادستان، 
وجود این مشــکل را پذیرفته و وعده تالش 
برای رفع آن را می دهند. تحقق این وعده البته 
لوازم و شرایطی داشت. تصریح دادستان و نیز 
رئیس جمهور نشان می دهد که باور دارند قاضی 
نباید در برابر نهادهای قدرت مسلوب االراده باشد. 
صدها قاضی شریف در قوه قضاییه وجود دارند 
و کارکنــان این قوه زحمات زیادی را متحمل 
می شوند و روا نیست که دو، سه شعبه خاص با 
وجود انتقادات فراوانی که از نظر قانونی به رفتار 
آنها وارد است تمامیت قوه قضاییه و نظام را زیر 
سوال برند و به مرجعی پاسخگو نباشند. ضابطین 
نیز باید پاسخگو باشند. اگر دولت، قوه مقننه، 
قوه قضاییه، ضابطین و... پاسخگو نباشند نمی توان 
انتظار داشــت عدالت محقق شود و نباید انتظار 

داشت سرمایه اجتماعی ریزش نکند. 

 ارزیابی عملکرد دادستانی تهران با همین 
معیارهای بازگوشده در مراسم معارفه خود امری 
ضروری و نیازمند گفتاری مستقل و احساس 
امنیت الزم اســت اما نکته بسیار مهم وی در 
خصوص حاکم بــودن ضابط بر قاضی همان 
است که 8ســال بعد دکتر روحانی نیز مجددا 

متذکر می شود.
طبق نص قانون و نظرات یادشده مسئوالن، 
شیوه نهادهای قضایی و امنیتی باید شامل مراحل 
سه گانه باشــد: تذکر، اخطار و گفت وگوهای 
اقناعی که به صورت جاده یکطرفه و تحکمی 
نباشد. این روش قطعا سبب کاهش دستگیری ها 
می شود و دستگیری آخرین راه و امری ناگزیر 

به شمار می آید.

اصل برائت7 
اصل برائت یکی از اصول جهانشمول 
حقوقی است. رییس جمهور در بخش دیگری 
از سخنان خویش گفته است:»نباید اجازه دهیم 
یک نقص کوچک در یــک جایی این همه 
فداکاری و زحمات قوه قضائیه را ضایع کند. 
نباید طوری باشــد که کسی فکر کند حکم 
برائت یا محکومیت بــرای قاضی نفعی دارد. 
حکم برائت یا محکومیت باید برای قاضی برابر 
باشد و حتی المقدور آنجا که دلیل، ضعیف است، 
به برائت برســد. ما این جمله که بیل به کمر 
برائت خورده را قبول نداریم و معتقدیم که اصل 

برائت زنده و فعال است.«
اصل برائت ایجاب می کند که هیچکس را 
نباید بازداشت کرد مگر به حکم قانون و پس از 
تدارک ادله کافی. به همین سبب است که وقتی 
عده ای از جوانان که در ایام تبلیغات انتخاباتی، 
کانال تلگرامی در حمایت از روحانی راه اندازی 
کرده بودند بازداشت شــدند رئیس جمهور و 
وزیر اطالعات دولت او رســما اعالم کردند 
این افراد جرمی مرتکب نشده اند )خطا و جرم 
فرق می کند( با این حال پس از ســپری شدن 
چندماه آنان همچنان در بازداشت به سر می برند 
و سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست های 
خــود وزیر اطالعات کشــور را متهم چنین 

پرونده ای اعالم می کند.

بیطرفی قاضی8 
 روحانی می گوید: »اگر قاضی زمانی 
در محکمه بین دو نفر به دلیل قومیت، مذهب 
و تمایالت سیاســی و حزبی تفاوت قایل شود 
بی تردید آن قضاوت مورد تردید خواهد بود. 
قاضی باید بی طرف باشد. جناح راست و چپ، 
ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، شیعه، سنی، 
مسیحی و مســلمان در قضاوت جایی ندارد«. 
دکتر روحانی تاکید کــرد که مطابق قانون 
اساسی تمام افراد ملت در برابر قانون برابر و از 
حقوق مساوی برخوردارند. وی گفت: در شرایط 
کنونی باید با دستگاه قضایی مستقل و بی طرف 
و در کنار هم به فکر ســاختن ایران آبادتر از 
گذشــته باشــیم. امروز با توجه به مشکالت 
اقتصادی، قوه قضاییه می تواند به قوه مجریه در 
بخش اقتصاد، محیط زیست و آب کمک کند و 
باید در کنار یکدیگر و باهم با فساد مبارزه کنیم 
و برای شــفافیت و توسعه دولت الکترونیک 
تالش کنیم و باید بگذاریم که همه امور به طور 

شفاف در اختیار مردم قرار گیرد«. 

نقدآرای محاکم9 
رییس جمهور با بیــان اینکه بگذاریم 
دادنامه ها در معرض بحث و بررسی قرار گیرد، 
گفت: امروز بخشی از دادنامه ها بعنوان افتخار 
قانون اساســی و قوه قضاییه در دانشگاه ها و 
فضای مجازی دست به دست می شود و بگذاریم 
این نوع دادنامه ها در روزنامه ها منتشر و توسط 
اساتید و دانشجویان مورد بحث قرار بگیرد.دکتر 
روحانی تاکید کرد: »همه دســتگاه ها باید در 
برابر مردم شفاف عمل کرده و پاسخگو باشند و 
چه بهتر که قوه قضاییه این کار را هم انجام دهند 

و رسانه ها در قالب انتقاد سازنده در بهبود هر چه 
بیشتر عملکردهایمان نقش آفرینی کنند«.

یکی از راه های بهبــود وضعیت، تقویت 
نظارت عمومی است. در همه جوامع پیشرفته، 
آرا و احکام محاکم قضایی آزادانه مورد نقد و 
بررســی قرار می گیرند. از نظر شرعی نیز هیچ 
منعــی در کار نبوده بلکه جــواز نقد علمی و 
حقوقی و کارشناسانه آرای قضایی وجود دارد. 
اگر مطبوعات بتوانند با احساس امنیت و با زبان 
کامال حقوقی آرای محاکم را نقد کنند، قضات 
خود را تحت نظارت افکار عمومی دیده و دقت 
بیشتری مبذول می دارند و نظام سیاسی و قضایی 
کمتر با چالش های ناشی از برخی احکام مواجه 
می شود. آمار نقض احکام در مراحل تجدید نظر 
و فرجام خواهی نشان می دهد که این نظارت باید 
بیشتر باشد. خوشبختانه در نظام قضایی ایران با 
مراحل مختلف تجدیدنظر و فرجام خواهی راه 
تصحیح اشــتباهات مفتوح است اما اگر نقد و 
نظارت فعاالنه وجود داشته باشد شاهد کاهش 
چشمگیر پرونده ها و موارد اعتراض خواهیم بود.

کاهش حجم پرونده ها10  
باید  می گوید:»امروز  رئیس جمهور 
تعداد پرونده ها کاسته شده و کار قوه قضاییه 
راحت تر شود. می شود به روزی برسیم که حجم 
فعالیت قوه قضاییه کمتر شــود به شرط اینکه 
بخشی از کار این قوه به سایر بخش ها واگذار 

شود.«
مسئوالن قوه قضاییه اعالم کرده اند که در 
حال حاضر 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه 
وجــود دارد. این آمار در اواخر دوره آیت اهلل 
شــاهرودی به 8 میلیون افزایش یافته بود و 
کارشناســان زنگ خطر را به صدا درآورده 
بودند. باید آسیب شناســی انجام شود که چرا 
به گفته مســئوالن قوه آمار پرونده ها چنین 
رشــد فزاینده ای داشته است؟ آیا به دلیل فقر 
و بیکاری است؟ به دلیل اطاله دادرسی است؟ 
به دلیل ناکارآمدی است؟ یا همه آنها؟ هرچه 
هست باید صریحا بیان و نقادی و مرتفع شود 
زیرا غیر از هزینه های ســنگینی که بر گرده 
ملت تحمیل می کند یک تهدید امنیتی به شمار 
می آید. بهترین کشــور آن است که تعداد 
مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی آنقدر کاسته 
شــود که برخی روزها مجبور به تعطیلی آن 
شوند. تجربه تعدادی از کشورها نشان می دهد 
این امر امکان پذیر است که دادگستری ها و 
زندان ها خلوت شــوند چنانکه رئیس جمهور 
نیز می گوید»می شود به روزی برسیم که حجم 

فعالیت قوه قضاییه کمتر شود«. 
 باید مطالعه شــود که چرا در برخی از 
کشورها چنین است. در آنجا نیز انسان هایی 
زندگی می کنند که همه نیازها و غرایز انسانی 

را دارند. 

قوه قضاییه و توسعه اقتصادی11 
بجز آن کالم پراهمیت رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه:»دشمن به دنبال این است که در 
منطقه خاورمیانه، صلح، ثبات و توسعه نباشد و 
همواره جنگ برقرار باشد تا او هم اسلحه بفروشد 
و هم بهانه ای برای مداخله داشته باشد. ما به دنبال 
صلح و ثبات در منطقه، کوتاه کردن دســت 
دشمن و گرفتن بهانه ها از او هستیم« اصوال رفع 
فقر و بیکاری فقط برعهده دولت نیست، تمام 
نظام از جمله قوه قضاییه، مسئول است. روحانی 
نیز یادآور شده است که:»قوه قضائیه  می تواند 
 امنیت کافــی برای ســرمایه گذاری و رونق 
اقتصادی در کشور، ایجاد کند«. وی همچنین 
در پاسخ به سوالی، اظهارداشت: »قوه قضاییه هم 
برای امنیت و سالمت جامعه موثر است و هم در 
بخش اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی می تواند 
نقش آفرین باشد«، زیرا در القای احساس امنیت 

و عدم امنیت نقش کلیدی دارد.
ادامه در صفحه 22

هفته گذشته بیست و ششمین هفته قوه قضاییه* در سی و هفتمین سال شهادت بهشتی و دهها تن از همراهان وی بود اما نه در مراسم 
رسمی و نه در مطبوعات به فلسفه این روز نپرداختند و نقدهای ضروری را فرونهادند. تنها کسی که سخنی در این حال و هوا گفت 
دکتر روحانی رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه بود که بازهم مطبوعات به محورهای مهم آن توجه بایسته ای نورزیدند.

عمادالدین باقی
پژوهشگر حقوق و علوم اجتماعی

ملت وکیل 
رئیس جمهور در هفته قوه قضائیه اصول یک عدالت قضایی راستین را بیان کرد

قانون



افقفصل 2:  جهان سیاست

خوب و بد تحزب
احزاب در جامعه مدرن چگونه کار می کنند؟

احزاب به وسیله کسانی پایه گذاری شدند 
که در حال ایراد شدیدترین سخنرانی ها علیه 
حزب و تحــزب بودند. می گویند بچه های 
ناخواسته عزیزتر می شوند. یکی از مخالفان 
حزب و تحزب دانتون انقالبی بود که به دست 
دوست سابق خود روبسپیر به گیوتین سپرده 
شد. هر دو مخالف حزب بودند ولی دانتون 
کلوب کوردلیه را تأسیس کرد و روبسپیر 
رئیــس فرقه ژاکوبن ها بــود و این هردو 
نطفه های اولیه حــزب بودند. از زمانی که 
حزب را عامل تفرقه ملی معرفی می کردند 
تا زمانی که ماکس وبــر آنها را فرزندان 
منحوس دموکراسی خواند و پذیرفت، یک 
قرن طول کشــید و عاقبت به جایی رسید 
که ریمون آرون آنها را نماد دموکراسی و 
نشان روشن هر رژیم سیاسی معرفی کرد که 
مارا از مطالعه نهادها و سازمان ها بدون حزب 
میسر نیست.کارویژه های اساسی حزب هم 
کارویژه های انتخاباتی اســت. حزب مردم 
را پای صندوق هــای رأی می آورد؛ حزب 
بین انتخاب کننده و انتخاب شونده مانند پلی 
رابطه برقرار می کند و انتخاب شــدگان را 
ساماندهی کرده و برای تصمیم گیری جمعی 
در راستای اهدافی خاص )برنامه های حزب( 
آماده می کند. اما وقتی حزب به عنوان یک 
تشکل اجتماعی بر بدنه جامعه رویید و جان 
گرفت، بر پایه جامعه شناســی سازمان، پا 
به پای گشتاوری های جامعه تحول یافته و 
تن به صیرورتی غیرقابل پیش بینی می دهد. 
از زمانی که جامعه شناس برجسته آمریکایی 
»کینگ مرتن« به مطالعه کارویژه های پنهان 
از جمله در مورد احزاب آمریکا پرداخت بر 
همگان مشخص شد که احزاب در هزارتوی 
مسائل اجتماعی رسوخ و نفوذ بهم رسانده و 
از جاهایی سر درآورده اند که هرگز گمانش 
نمی رفت و جالب تــر از آن اینکه همین 
فنکسیون های ناخواسته و پنهان هستند که 
سبب پایداری احزاب آمریکا شده اند که در 
جای خود به آنها اشاره می کنیم. کارکردهای 
حزب را می توان به دو دسته، یکی در ارتباط 
با نظام سیاسی و دیگری در ارتباط با مسائل 

غیرسیاسی تقسیم کرد:

QQQحزب و نظام سیاسی
زمانی که سیاستمداران ملی گرا با تحزب 
مخالفت می کردند، گمان نمی کردند حزب 
تا این حد به پایداری و ثبات نظام سیاســی 
کمک برســاند. هرچه دموکراسی توسعه 
بیشــتری پیدا می کند پایه های نظام سیاسی 
درون جامعه مدنی مستحکم شده و می تواند 
نظام را در انجام وظایف خود یاری کرده و 
همچنین موجب تقویت مشروعیت آن بشود. 
هیچ پدیده دیگری را نمی توان پیدا کرد که 
مانند حزب یــک پا در جامعه مدنی و پای 
دیگر در جامعه سیاسی یا همان نظام سیاسی 
داشته باشد. این حضور دوگانه چنان پیوندی 
بین دولت به عنوان جلوه غالب و پذیرفته شده 
نظام های سیاسی امروز و جامعه مدنی به عنوان 
بخش دیگر حــوزۀ عمومی برقرار می کند 
که بدون آن معلوم نبود تکلیف بسیاری از 
مفاهیم و ارزش های دموکراتیک چه می شد؛ 
به خطر افتادن مشــروعیت، تفکیک حوزۀ 
عمومی و خصوصی، رابطه دولت و جامعه 
و رابطه دولت و فرد، و از همه مهمتر جامعه 
توده واری که به راحتی به دامان دیکتاتوری 
و تمامیت خواهی فرومی غلتد تهدیداتی بودند 
که بدون حزب پیوسته در کمین دموکراسی 

نشسته بود. جامعه شناسان بزرگ سیاسی در 
دهه های 60 و 70 ماننــد آلموند و پاول و 
وربا کــه روی احزاب کارهای جدی انجام 
داده اند کارکردهــای حزب را در ارتباط با 
سهولت بخشیدن به کارکردهای نظام سیاسی 

به صورت زیر برمی شمارند:
احزاب کار تطبیــق و انطباق نظام های 
سیاسی را با محیط اجتماعی پیرامون تسهیل 
می کنند. اگر نظامی نتواند خود را با تحوالت 
محیط خود همسو و همراه کند، شکاف بین 
نظام و محیط باعث فروپاشی نظام می شود. 
همانطور که گفتیم احــزاب زمانی که در 
قدرت نیســتند در جامعه مدنی قرار دارند 
و آنجا با محیط منطبق می شــوند و وقتی 
به قدرت رســیدند، نظام سیاسی را همان سو 
متحول می سازند. یکی از نظریه های انقالب 
همین شــکاف بین نظام و محیط است که 
اغلب در نظام های اقتدارگرا به وجود می آید. 
البته اینجا باید بین دو نوع حزب یعنی احزاب 
ایدئولوژیک و احزاب پراگماتیک یا عملگرا 
تفاوت قائل شد. احزاب ایدئولوژیک مانند 
ایدئولوژیک سعی دارند محیط را  نظام های 
با خود همسو کنند. به عبارت دیگر مواضع 
ایدئولوژیک به نــدرت تغییر پیدا می کنند 
و اغلب برای همســو کردن محیط با خود 
به زور و خشــونت متوسل می شوند. حزب 
کمونیست شوروی یک بار در کنگرۀ بیستم 
حزب در سال 1956 یک چرخش سنگین 
را پذیرفت و تز همزیستی مسالمت آمیز با 
جهان سرمایه داری را همراه با استالین زدایی 
در مصوبه خود گنجاند و یک بار هم در دهه 
1970 بــا برژنف تغییرات مالیمی را لحاظ 
کرد. ولی هیچکدام نتوانست فاصلۀ بین نظام 
شوروی و جامعه را پر کند و این نظام عاقبت 
فروریخت. احزاب عملگرا برعکس، خود را 
تابع محیط قرار می دهند و حالت فروشگاهی 
را به خود می گیرند کــه اجناس خود را بر 
اســاس تقاضای مشتریان گزینش می کند: 
محیط - دکترین و برنامه -ساختار حزب. در 
نتیجه پیوسته در حال انطباق خود با تحوالت 

پیرامون هستند.

QQQتجمیع منافع و سلیقه ها
در هرجامعه ای میلیون ها عقیده و فکر و 
سلیقه وجود دارد. مخاطب همه آنها دولت ها 
هستند و در یک نظام دموکراتیک حکومت 
باید به همه آنها توجه کند. یکی از کارهای 
احزاب تجمیع خواســته ها و منافع نزدیک 
بهم اســت. برای مثال در امور تجاری منافع 
عده ای در این است که دولت دخالت کند 
زیرا قادر به رقابت آزاد با ســایر بازیگران 
نیستند و برعکس، عده ای منافعشان در رقابت 
آزاد و عدم دخالت دولت است. یک حزب 
می تواند از دو بخــش خصوصی و دولتی 
به صورت همزمــان حمایت کند و به این 
ترتیب نظریه های پراکنده را در یک برنامه 
منسجم جمع کرده و خطاب به دولت از آن 
دفاع کند. گستردگی و محدودیت آن حزب 
به دولت امکان می دهد به راحتی محاسبه کند 
که حدودا چند درصد جامعه با باز بودن دست 
بخش خصوصی یا نظارت دولت موافق است 
و این امر در ســهولت تصمیم گیری بسیار 
واکنش  پیش بینی  همچنین  اســت.  مؤثر 
نیروهای اجتماعی نسبت به تصمیم دولت هم 

آسانتر می شود.

QQQ تسهیل ورودی ها و خروجی های
نظام سیاسی

یکی از دغدغه های هر دولتی این است 
که واکنش جامعه نسبت به سیاست های آن 
چیست. در جوامعی که حزب وجود ندارد، 

دولت ها ابزارهای نامطمئنی را برای آگاهی 
از واکنش مردم به کار می گیرند که یکی از 
آنها شایعه پراکنی است؛ درحالی که احزاب  
با موضع گیری به راحتــی رضایت یا عدم 
رضایت مــردم را به نمایش می گذارند که 
به صورت ورودی به دولت منتقل می شود. 
در نظام هــای دموکراتیک مســئله جذب 
رأی مردم در انتخابات آینده یکی دیگر از 
دغدغه های دولت است که رابطه نزدیکی با 
تصمیمات دولت دارد. به این ترتیب چرخۀ 
رفت وآمــد دیدگاه ها بین دولت و پیرامون 
اجتماعی از طریق احزاب به روانی صورت 

می گیرد.

QQQرفت وآمد نخبگان
گائتانو موسکا براین باور است که انقالب 
در کمین رژیم هایی اســت که رفت وآمد 
نخبگان در آن مســدود باشد. زیرا نخبگان 
سیاسی حاکم بعد از مدتی خصلت های خود 
را از دست می دهند و باید با آمدن نیروهای 
جدید، نفسی تازه کرده و از انفجاری که در 
انتظار آنهاست جلوگیری کنند. نظام حزبی 
بهترین مســیر را برای چنین رفت وآمدی 
مهیا می کند. اصطالح »تاریخ گورســتان 
نخبگان است« که جمله مشهور موسکا است، 
به همین نکته مربوط است. گرد و خاکی که 
از رفت وآمد ناگهانی نحبگان به وجود می آید، 
انقالب نام می گیرد. زیرا اگر راه رفت وآمد 
مسدود باشد نخبگانی که خارج از حکومت 
شکل گرفته اند برای ورود به قدرت به زور 

متوسل می شوند.

QQQحزب وجامعه
یکی از وجوه مثبت احزاب این اســت 
که بر بســتر جامعه روییــده و در تعامل 
تنگاتنگ با آن قرار گرفته اند. به عبارتی از 
آن اثر پذیرفته و برآن اثر گذاشته اند. یکی 
از مهمترین کارهای حزب توســعه سیاسی 
است. در همه کشورها یک انسان خنثی و 
بی تفاوت وارد حزب شده و از آن سو یک 
شــهروند فعال و جهت دار خارج می شود. 
جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی که الزمۀ 
تشکیل یک جامعه همگن و همسوست، در 
حزب به صــورت عالی محقق می شــود. 
زیرا یکی از کارهایــی که هم به صورت 
خودبه خود و هم به صورت ارادی در حزب 
است.  سیاســی  می گیرد آموزش  صورت 
آموزش سیاســی مرحلۀ اول جامعه پذیری 
سیاسی است که در مرحلۀ نهایی خود باید 
به کنش سیاسی ختم شود. عالوه بر آموزش 
اختصاصی اعضا، تقابل و تعامل احزاب و جر 
و بحث هایی که بین آنها صورت می گیرد، بر 
دانش سیاسی توده ها افزوده و فضای سیاسی 
را از انحصار نخبگان و اشراف خارج می سازد 
که خود شــروع جامعه پذیری هم محسوب 
می شــود. جامعه پذیری سیاسی یعنی ادغام 
فرد در نظام فکری جامعه از طریق آشنایی 
و آگاهی از رمزهای فرهنگی و هنجارهای 
اجتماعی و ارزش های مشترکی که مانند نخ 
تسبیح افراد و گروه های یک جامعه را بهم 
وصل می کنند. آموزش موجب پیدایش طرز 
فکر و جهت گیری نسبت به مسائل جامعه 
شده و در پی آن عمل سیاسی نقش می بندد. 
از آنجا کــه در جوامع دموکراتیک، کنش 
سیاسی تلطیف شــده و در قالب رأی دادن 
محقق می شود، نتیجۀ این فرآیند در رأی فرد 
به این یا آن حزب تبلور می یابد. اگر بخواهیم 
با نگاهــی تئوریک به کارکرد حزب نگاه 
کنیم، به این نتیجه می رسیم که شکاف های 
افقی از نــوع مذهبی، زبانی و قومی و غیره 
که مربوط به دورۀ پیشاســرمایه داری است 

در دورۀ مدرن جای خود را به شکاف های 
عمودی می دهد. این شکاف های عمودی را 
معموال احــزاب نمایندگی می کنند. در این 
دوره عقیده، منافع و سازمان مشترک افراد را 
گرد هم آورده و با گذر از میان شکاف های 
افقی، اقوام و پیــروان مذاهب گوناگون و 
گویش های مختلــف را بهم وصل کرده و 
باعث همبســتگی ملی می شود که از آن با 
عنوان ملت سازی هم یاد شده است. بنابراین 
احزاب در فرآیند دولت-ملت سازی و ایجاد 
چرخۀ سیاسی جدید نقش مهمی ایفا می کنند. 
اما بخش بزرگی از کارهای اجتماعی احزاب 
در قالب فنکسیون های پنهان یا کارکردهای 

ناخواسته صورت می گیرد.

QQQکارکردهای پنهان احزاب
همانطور که اشــاره شــد، کشــف 
کارویژه های پنهان مرهون کارهای ژرف و 
نگاه دقیق رابرت کینگ مرتن است. مرتن 
در مطالعه احزاب آمریکا متوجه شد که کار 
احزاب این کشــور از آنچه در اساسنامه و 
بحث های جاری آمده اســت فراتر می رود؛ 
ازجمله اینکه ادغــام خانواده های مهاجر و 
تازه وارد در بطن جامعه آمریکا به صورت 
غیرمستقیم از طریق احزاب صورت می گیرد. 
به مجرد آنکه خانواده ای وارد آمریکا شد و 
در یک محله سکنی گزید، اولین کسی که 
»باس«  می رود  خانواده  سرپرست  به دیدن 
یا رئیس حزب در محله مربوطه اســت. او 
به تازه واردان پیشنهاد کمک کرده و قول 
می دهد آنها را در پرداخت باصرفه مالیات 
راهنمایــی و برای ثبت نام فرزندشــان در 
یک مدرســۀ خوب با آموزش و پرورش 
تماس حاصــل کند. در عــوض آنچه او 
ازاین خانواده طلب می کند، عبارت است از 
شرکت در انتخابات به نفع حزب او. نه تنها 
خانواده های تازه وارد کانالی برای ارتباط با 
بدنۀ جامعه پیدا می کنند بلکه نفس شرکت 
در انتخابات هم خود یک قدم در راه ادغام 
اجتماعی و جامعه پذیری محسوب می شود. 
از کارکردهای دیگر احزاب ایجاد شغل های 
فصلی در فصل انتخابات اســت که برای 
دانشجویان یا بیکارشده ها بسیار امیدبخش و 
گره گشاست. مرتن در پایان سیاهه ای که از 
اینگونه کارکردهای ناخواسته ارائه می دهد، 
نتیجه می گیرد که نقش این نوع کارکردها 
در حفظ حزب به مراتب مؤثرتر و مفیدتر 
اســت تا کارویژه  های آشکار و اعالم شده. 
الگوی مرتن سرمشق بسیاری از جامعه شناسان 
در کشــورهای مختلف قرار گرفت. یکی 
از جالب تریــن کارهای ژرژ الوو در مورد 
احزاب مخالف مثل حزب کمونیست فرانسه 

است که زیر عنوان نقش تریبونی از آن یاد 
می کند. این جامعه شناس با ذکر موردی از 
تاریخ رم باستان و سازمان پیچیده اجتماعی 
آن می گوید توده های مردم یا »پلب ها« از 
هیچ امتیازی برخــوردار نبودند ولی به گاه 
جنگ که باید از رم دفاع کنند عزیز و محترم 
می شدند. یک بار توده ها از رفتن به جنگ سر 
باز زدند و خواهان امتیازاتی در ردیف اشراف 
یا اتروسک ها شدند. سنای رم تصمیم گرفت 
یک تریبون برای بیان خواسته ها و دادخواهی 
در اختیار آنها بگذارد. توده ها خوشــحال 
شدند و به جبهه رفتند ولی هیچ تغییری در 
سرنوشت آنها به وجود نیامد. نویسنده نتیجه 
می گیرد که وجود احــزاب مخالف مانند 
همین تریبون پلب هاست که هیچ تغییری 
در نظام سرمایه داری به وجود نمی آورد ولی 
ناراضیان از داشــتن حزب خوشنود هستند. 
درســتی بیان او در ایتالیا و آلمان به اثبات 
رسیده بود. زیرا وقتی حزب کمونیست ایتالیا 
وارد دولت شد و کارویژه مخالف خوانی خود 
را از دست داد، زمینه پیدایش بریگاد سرخ 
در این کشور مهیا شد. در آلمان هم گروه 
بادرماینهوف زمانی به وجود آمد که فعالیت 
حزب کمونیســت آلمان را ممنوع کردند. 
این گزاره و درســتی آن نشان می دهد که 
جلوگیری از ابراز نظر مخالفان صحنۀ نزاع 
را به الیه های پنهان کشــیده و خطر آن را 
صدچندان می کند. دامنۀ کارویژه های پنهان 
احزاب کم کم به حوزه های حساسی تسری 
یافت. یکی از جامعه شناسان جوان فرانسوی 
روی مناسبات شخصی و ارتباطات غیرسیاسی 
در حزب کمونیست فرانسه مطالعاتی انجام 
داده و به این نتیجه رسیده است که درصد 
قابل مالحظه ای از تازه واردان به این حزب در 
همان سال اول با هم ازدواج می کنند و درصد 
قابل مالحظه ای از این زوج های حزبی پس 
از ازدواج از حزب خارج می شوند. نویسنده 
نتیجه می گیرد که یکی از فنکســیون های 
پنهان حزب کمونیست فرانسه ایفای نقش 
آژانس ماتریمونیال یا همسریابی است. در 
جامعه اتمیزه بــا انبوهی از افراد یافتن یک 
همسر خوب هم موهبتی نیست که نصیب 

هرکسی بشود.

QQQنقدهای وارده بر حزب
گفت عیب آن جملــه بگفتی هنرش 
نیز بگو. هرآنچه تا اینجا بیان شــد، موارد 
مثبتی بود که چشــم ما را بر سیئات حزب 
می پوشــاند؛ در حالی کــه در آغاز قرن 
بیســتم که احزاب دوران طفولیت خود را 
می گذراندند، مــورد نقدهای جدی هم قرار 
گرفتند. اولین نقد مربوط به درهم تنیدگی 

قوای سه گانه و تضعیف پاره ای از نهادهای 
دموکراتیک می شود که یادآور نوعی نقض 
غرض است.  وقتی حزبی در انتخابات پیروز 
می شود هم قوه مقننه و هم قوه مجریه را در 
دست می گیرد. بحث های اساسی هم که باید 
در پارلمان صورت گیرد در دفتر سیاسی یا 
کمیته مرکزی حزب جریان می یابد و سپس 
مصوبات حزب به پارلمان برده می شــود تا 
به تایید نهایی برسد. این واقعیتی است غیرقابل 
انکار ولی اینکه تا چه حد به دموکراســی 
لطمه می زند، نکته ای است که بر حسب هر 
کشور فرق می کند. یکی از نقادان آغاز قرن 
جامعه شناس  استروگرسکی  موازی  بیستم، 
روس تبار آمریکایی بود که در کتاب خود 
زیر عنوان »گرایش های الیگارشــیک در 
احزاب« احزاب را متهم می کند که از حالت 
ابزاری که باید در خدمت دموکراسی باشند 
خارج شده و خود به هدف تبدیل می شوند. 
تمام تالش آنها افزودن بر اقتدار و سرمایه 
خود بوده و به جای خدمت به دموکراســی 
به مزاحم آن تبدیل می شوند. رابرت میخلز 
یا میشــل یکی دیگر از منتقدانی است که 
بیطرفانه سازمان حزب را موجد یک اقلیت 
اولیگارشــیک در حزب می داند. زیرا برای 
فعالیت های اجتماعی گریزی از ســازمان 
نیســت و  به مجرد آنکه سازمان به وجود 
آمد چند نفــر باید به اداره آن بپردازند. این 
چند نفر به تدریج تجربیاتی کسب می کنند 
که سایر اعضای حزب از آن محرومند. از 
سوی دیگر این عده معدود با علم به جایگاه 
خود و تجربیاتی که کسب کرده اند از نظر 
روانی خود را برتر از دیگران می بینند. اتفاقا 
توده های حزب هم همین احساس را داشته و 
خود را فروتر حس می کنند. به این ترتیب 
طی یک فرآیند طبیعــی یک اقلیت نخبه 
شــکل می گیرد که سرنوشت حزب را در 
دست دارند و فاصله آنها از توده های حزبی 
بسیار زیاد است و زیادتر هم می شود. میخلز 
به این روند »قانون آهنین الیگارشــیک« 
می گوید. منتقدان اشاراتی هم به دگردیسی 
فعاالن حزبی دارند که پس از مدتی به پیچ 
و مهره های یک دســتگاه عریض و طویل 
درمی آیند که قدرت نقد را از دســت داده 
و به انسان های تســلیم و بی اراده ای تبدیل 
می شوند. همه این نقدها با نوعی اغراق همراه 
است. نکته مهم این است که وقتی گریزی از 
حزب نداریم، بهتر است به نکات مثبت آن 
بیندیشیم و نقاط منفی آن را کاهش دهیم. 
این بحث ها مربوط به سال های اول تحزب 
بود. امروز نوع دیگری از نقد مطرح می شود 
به ناکارآمدی احزاب و سیستم  که مربوط 

نمایندگی می شود.

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

1درس-گفتار های فعالیت حزبی



سه شنبه 20 تیر 1396سال یکم . شماره 104

آسیا

عربی بنیادگرایی  و  عملگرایی  دوئل 
چرا قطر راه خود را از عربستان جدا کرده است؟

قطر و عربستان سعودی در نگاه اول 
اشــتراکات زیادی با یکدیگر دارند. از 
لحاظ تاریخی این دو در زمره کشورهای 
نوظهور دسته بندی می شوند. هر دو در قرن 
بیستم پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی 
شــکل گرفتند و ریشه تاریخی چندانی 
ندارند. انگلستان پس از آن که به اهمیت 
ژئوپلتیک واســتراتژیک خاورمیانه پی 
برد و به منابع ثــروت موجود در این 
منطقه از جهان چشم دوخت با تکیه بر 
تقسیمات  نقشه  مختلف،  استراتژی  های 
کشوری پس از تجزیه عثمانی را ترسیم 
کرد و بر اساس این تقسیمات عربستان 

سعودی در سال 1926 شکل گرفت. 
قطر دیگر کشــور عربی در منطقه 
در طول ســال  های همزیستی با همسایه 
قدرتمند خود اختالفــات فراوانی نیز با 
سعودی ها داشــت. یکی از عمده ترین 
اختالفات این دو کشور در مورد مرزهای 
ســرزمینی بود. اما مشابهت ها و عوامل 
مشترک میان این دو کشور عربی بیش از 
اختالفات و شکاف ها بود و موجب می شد 
که این تضادها همواره در سایه بمانند. هر 
دو کشــور حاضر در منطقه خاورمیانه 
دارای گرایشات مذهبی وهابی هستند اما 
با گذشت زمان و قدرت گرفتن آل سعود 
در شــبه جزیره، قطری  ها پی بردند که 
عربستان در پی رهبری است و قصد دارد 
خود را به عنوان برادر بزرگ تر در منطقه 
معرفی کرده و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس را با سیاست های خود همراه سازد. 
در دوران معاصر، ســال 1995 نقطه 
عطفی در تاریخ قطر به حساب می آید از 
آن زمان برخی معادالت منطقه ای برای 
همیشــه تغییر پیدا کرد. خلیفه بن حمد 
آل ثانی امیر وقت قطر، وابستگی و تکیه 
کشــور از نفت را به سوی گاز هدایت 
کرد. این تغییر تاکتیک موجب شــد 
که دیگر کشــورهای همسایه بیش از 
پیش به قطر وابســته شوند و همین امر 
از نفوذ و قدرت عربســتان در روابط دو 
کشور کاســت. قطری ها از سال 1995 
سیاستی را دنبال می کنند که با تکیه بر 
آن بتوانند پایــه تولید ثروت خود را بر 
اساس منابع گازی استوار کرده و از زیر 
یوغ عربستان سعودی خارج شوند. قطر 
با ایجاد تنــوع در حوزه اقتصاد، کم کم 
به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با 
داشتن باالترین درآمد سرانه تبدیل شد. 
فعاالن اقتصادی این کشور کوچک عربی 
در کشورهای غربی سرمایه گذاری های 
کالن انجام دادنــد و قدرت اقتصادی و 
تولید باالی ثروت در این کشور موجب 
شــد تا آنها بتوانند به منطقه ای مهم در 

حاشیه خلیج فارس تبدیل شوند. 
قطری ها در سیاست نیز مانند اقتصاد، 
کامال پراگماتیستی عمل می کنند. آنها 
برای آنکه تشــخص و هویت سیاسی 
قطری را دنبال کنند در برابر سیاست های 
مطیع  چندان  سعودی شان  برادران  کالن 
نیستند. قطر در ســال های اخیر تالش 
کرده تا در عرصه سیاست های خارجی 
مستقل از عربســتان باشد و در واقع آل 
ســعود را به عنوان رقیبی برای پیش برد 
اهداف منطقه ای و جهانی در نظر گرفته 
است. سیاســت های پراگماتیستی قطر 
موجب شده تا این کشور سیاست ثابت 

و راکــدی را در تعامل با همســایگان 
در  منطقــه ای  قدرتمند  جریانــات  و 
پیش نگیــرد. رهبران قطــر عالوه بر 
همکاری های سیاسی و نظامی مشترکی 
که با ایاالت متحــده دارند همزمان از 
گروه هایی چون اخوان المسلمین و حماس 
نیز حمایت می کنند. قطر در ســاختار 
سیاســت خارجی خود محدودیتی قائل 
نیســت و اگر مراودات سال های اخیر 
این کشــور را مرور کنیم به همکاری 
این کشــور ثروتمند عربــی با رژیم 
نیز برمی خوریم که نشان دهنده  اسرائیل 
چرخش های سیاســی قطر در زمان های 
متفاوت است. چرخش از تکیه بر تولید 
نفت به سوی اســتفاده از میادین گازی 
عملگرایانه  خارجی  سیاست  پیگیری  و 
با تغییر مواضع پیاپی، نشان دهنده تالش 
قطری ها برای حفظ استقالل خود به عنوان 
کشــوری کوچک از لحاظ جغرافیایی، 
ثروتمند از نظر اقتصادی و از منظر سیاسی 

تاثیرگذار است. 

QQQ سفر پر حاشیه ترامپ
به خاورمیانه

با سفر دونالد ترامپ به منطقه و دیدار با 
رهبران و سران کشورهای عربی فرصتی 
برای بروز اختالفات میان کشــورهای 
حاضر در شورای همکاری خلیج فارس 
به وجود آمده است. رهبرانی مانند ملک 
پیروزی رئیس جمهوری چون  از  سلمان 
دونالد ترامپ حقیقتا خوشــحال هستند. 
به باور رهبران سعودی سیاست خارجی 
جدید آمریکا هم راســتا با سیاست  های 
منطقه ای عربستان است. عربستان اما در 
هم ســویی با برنامه های سیاست خارجی 
جدید تدوین شــده از سوی کاخ سفید 
نقشه ای ازپیش بازنده را جلو می برد. آنها 
با دخالت و حمایت از جریان های سلفی 
در عراق و سوریه و مقابله با ایران، بدون 
آنکه دستاورد سیاسی داشته باشند، در واقع 
برنامه های ایاالت متحده در منطقه را پیش 
می برند. سعودی ها با حضور در میدان های 
خونین سوریه، عراق و یمن عالوه بر آن 
که زمینــه را برای اوج گیری تنش ها در 
بلکه به صورت  خاورمیانه فراهم کردند 
داوطلبانه و به سرعت به سوی خودتخریبی 
و تضعیــف پایه های سیاســی حرکت 
کردند. قراردادهای تجاری- اقتصادی که 
در جریان سفر ترامپ به ریاض منعقد شد 
نمادی از تله آمریکایی ها برای هم پیمان 
سعودی شان اســت. 110 میلیارد دالر از 
مجموع 400 میلیارد دالر قرارداد مشترک، 
آمریکا  از  نظامی  تســلیحات  به خرید 
اختصــاص دارد. تجهیزاتی که خاندان 
سعودی از آن در جبهه هایی مانند سوریه، 
یمن و عراق برای تقابل با جریانات شیعی 

استفاده خواهد کرد. 
فروش سالح به عربستان و کشورهای 
ثروتمند حاشــیه خلیج فارس این روزها 
به یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی 
آمریکا در دوران پس از اوباما تبدیل شده 
اســت. ایاالت متحده در سطح اقتصادی 
و تجاری با رقبا با کســری و تراز مالی 
روبه رو است. همچنین کشورهای عربی 
خاورمیانه در دوران رکود جهانی اقتصاد 
به نمادی از ثروت تبدیل شدند و آمریکا 
قصــد دارد با ایجاد فضــای پر تنش در 
منطقه، به تخاصمات دامن زده و اختالفات 
قدیمی و ریشه دار را بار دیگر به جریان 
بیندازد تا بتواند بازار با ثباتی برای فروش 
تولیدات نظامی خود ایجاد کند. فشــار 

آمریکایی ها به کشــورهای منطقه برای 
خرید سالح و تجهیزات نظامی تنها محدود 
به سعودی ها نیســت. با آنکه عربستان 
سعودی و قطر رودرروی هم قرار گرفته 
و روابط دیپلماتیکشــان را قطع کردند، 
ترامپ در بازی دوگانه ای دوحه را تحت 
فشار قرار داد و موفق شــد قرار داد 12 
میلیارد دالری را با این کشور امضا کند. 
رئیس جمهوری آمریکا کسی که پیش از 
آنکه سیاســتمدار باشد تاجری زبردست 
اســت، همزمان با سفر منطقه ای و دیدار 
با شــیوخ عرب، صراحتا از نقش قطر در 
منطقه انتقاد و این کشور را به عنوان یکی 
از حامیان تروریسم معرفی کرد. سخنانی 
که چند روز بعد، از سوی مقام های سعودی 
مصادره به مطلوب و در نهایت موجب قطع 
رابطه دیپلماتیک دو کشور شد. اما ترامپ 
در چرخشی نرم، در اوج تنش های ریاض 
و دوحه، وزیر دفاعش را به قطر فرستاد تا 
پرونده فروش جنگنده های اف 15 به این 

کشور را دنبال کند. 

QQQریشه های فکری متفاوت
اگرچه عربستان سعودی و قطر ظاهرا 
ریشــه های فکری مشترکی با یکدیگر 
دارند اما از زمانی که قطر سیاســت های 
عملگرایانه در حوزه سیاســت خارجی 
را دنبال می کند اشــتراکات مکتبی و 
فکری اش با همسایه سعودی کمرنگ  تر 
شــده اســت. بر اســاس همین نگاه 
پراگماتیســتی بود که قطر در جریان 
اتفاقات بهار عربی از گروه اخوان المسلمین 
در مصر حمایت کرد و در موضوعات 
منطقه ای چون بحران فلسطین نیز از گروه 

حماس حمایت می کند. 
اخوان المسلمین  سرکوب  با  همزمان 
در سال 1954 از سوی جمال عبدالناصر 
در مصــر، افراد وابســته به این جریان 
انقالبی به کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس پناه بردند. این کشورها در برابر 
سیاست های ناصر قرار داشتند. اخوانی ها 

از همان ســال های میانه دهه 50 میالدی 
در کشــورهای عربی کوچک صاحب 
نفوذ شــدند و توانستند با شیوخ صاحب 
نفوذ ارتباطات گســترده ای ایجاد کنند. 
اخوان المسلمین با فاصله دو سال پس از 
عربستان سعودی در سال 1928 موجودیت 
یافت و از ابتدای شکل گیری اش با وجود 
اندک ارتباطی میان اخوان المســلمین و 
عربستان سعودی، هیچ گاه اخوانی ها و 
ســعودی ها با یکدیگر روابط نزدیک و 
دوستانه مانند آنچه میان این گروه مصری 
و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در 

جریان بود ایجاد نکردند. 
در جریان بهار عربی نیز عربســتان 
به شدت با شکل گیری تفکری میانه رو 
که اســالم دموکراتیــک را در منطقه 
مخالف  می کــرد  مســتقر  خاورمیانه 
با  بنابراین مخالفت های ســعودی  بود. 
جریان هایی مانند اخوان المســلمین ابعاد 
تازه ای به خود گرفت. در مقابل عربستان، 
قطر از اسالم میانه استقبال کرد و هم سو 
بهار عربی  به جریانات  با ترکیه نسبت 

خوش بین بود. 
قطر دارای یک ایدئولوژی اســالمی 
نیست که بر مبنای آن با گروه هایی مانند 
اخوان المسلمین و حماس هم سو باشد یا 
در برابر دیگر گروه ها بایستد. این کشور 
در سیاست های خارجی خود عملگرایی 
را سرلوحه کارش قرار داده و به صالح 
می داند تا با میانه روی همه بازیگران اصلی 
منطقه را راضی نگه دارد. در همســویی 
قطر و حماس نباید این موضع به دست 
فراموشی ســپرده شود که همین کشور 
طرفدار اســالم میانــه  رو روابط گرم و 
نزدیکی مخصوصا در زمینه های اقتصادی 

با اسرائیل برقرار کرده بود. 
نقطه مقابل قطر، عربســتان سعودی 
اســت که ریشــه های فکری وهابی 
- ســلفی را دنبال می کند و در مســیر 
رسیدن به خواسته هایش بر تاکتیک های 
افراط گرایانــه و سیاســت های مخرب 

منطقه ای، تکیه، مبالــغ زیادی را هزینه 
کرده و نســبت به از دست دادن ذخایر 
ارزی اش ابایی ندارد. رهبران ریاض اخیرا 
برای برقراری روابط سیاســی اقتصادی 
با اســرائیل تمایل نشان دادند، تاکتیکی 
که نشان از سردرگمی رهبران نوظهور 

سعودی دارد. 

QQQمعادالت منطقه ای
اختالف میان عربستان و قطر موجب 
شــده اســت تا ائتالف ها و گروه هایی 
متشکل از کشورهای مختلف در منطقه 
شــکل بگیرد. هر کدام از این کشورها 
به دالیلی به ســوی یکــی از این دو 
کشور متمایل شده اند. در شمال آفریقا 
ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری 
برآمده از کودتای نظامی مصر به شدت 
نیازمند کمک های مالی عربستان است. 
او اخوان المســلمین را سرکوب کرده و 
برای بقا به حمایت های عربستان سعودی 
و آمریکا چشم طمع دارد. ترکیه و قطر 
از سوی دیگر از حامیان اخوان المسلمین 
شمرده می شوند و روابطشان بر سر این 

موضوع با مصر پر تنش است. 
همچنین پاکستان با وجود آنکه ژنرال 
بازنشســته ارتش را به عنــوان فرمانده 
ائتالف عربی معرفــی کرده اما پیش از 
این به دلیل نیازهای اقتصادی اش به سمت 
ریاض گرایــش داشــت و هم پیمان 
سعودی ها خوانده می شد. اما در وضعیت 
کنونی اسالم آباد مایل نیست که در کنار 
عربستان و برابر کشورهایی مانند ایران 
و قطر بایستد. در چنین شرایطی پاکستان 
همه  میانجی  به عنــوان  می کند  تالش 
طرف ها را از خود راضی نگه داشــته و 
همزمان هم روابط نزدیکی با ایران، قطر و 
عربستان داشته باشد. پاکستان همچنین در 
نظر دارد تا برای تامین نیازهای مالی اش 
به جای تکیه بر عربستان به دوحه تکیه 
کند و از منابع متنوع نیاز اقتصادی اش را 

برطرف کند. 

QQQآینده خاورمیانه در سایه تنش ها
منطقه و جهان برای تحقق آرامش 
به رهبران بزرگ نیازمند است. با وجود 
رهبران متوسط و نورسیدگان سیاسی 
جهان باید خــود را برای جنگ های 
پی در پی آماده کند. در آمریکا بعد 
از رهبری چــون باراک اوباما، امروز 
دونالد ترامــپ در رأس قدرت قرار 
گرفته است و در تصمیم گیری درست 
نقطه برابر رئیس جمهوری قبلی عمل 

می کند. 
ترامپ برای رفــع نیاز های اقتصادی 
کشورش عالوه بر بحران های موجود در 
دریای چین جنوبی و مناقشه کره شمالی 
از تنش های جدید در خاور میانه استقبال 
می کند. بنابراین امروز تمام عوامل بروز 
جنگی ویرانگــر در منطقه خلیج فارس 
وجود دارد. جنــگ احتمالی با کمک 
کشورهای خلیج فارس صورت می گیرد. 
آمریکا حتی نیاز ندارد تا مانند گذشــته 
نیروهای نظامی اش را در منطقه مســتقر 
کند. در دوران پســت مدرن جنگ های 
تکنولوژیکی و راه دور در کنار تجارت 
اســلحه از اهمیت باالیی برخوردارند. با 
وجود چنین شــرایطی آینده در منطقه 

خاور میانه بحرانی است. 
اما الزاما درگیری های مورد بحث بر 
سر مناقشه قطر و عربستان سعودی شکل 
نمی گیرد. قطری ها همان طور که بارها 
در سیاســت خارجی خود تغییر موضع 
داده اند این بار نیز تحت تاثیر فشارهای 
سنگین از مواضع خود عقب نشینی خواهند 
کرد. قطر از لحاظ ژئوپولتیک کشوری 
آسیب پذیر اســت و همان طور که در 
مورد خرید تسلیحات از آمریکا تصمیم 
قبلی خود را تغییر داد این بار هم در برابر 
فشارهای سعودی عقب می نشیند. قطری ها 
پیش تر هم در پــی حمایت از رهبران 
حماس وقتی با فشار کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس روبه رو شدند از آنها 

خواستند تا قطر را ترک کنند. 

احمد موثقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

منطقه و جهان برای تحقق آرامش به رهبران بزرگ نیازمند است. با وجود رهبران متوسط و نورسیدگان سیاسی جهان 
باید خود را برای جنگ های پی در پی آماده کند. در آمریکا بعد از رهبری چون باراک اوباما، امروز دونالد ترامپ در 
رأس قدرت قرار گرفته است و در تصمیم گیری درست نقطه برابر رئیس جمهوری قبلی عمل می کند. 
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 محافظه کاران انگلیس در یک سال گذشته 
دو قمار بزرگ سیاسی انجام دادند و اکنون در 
حال دست و پنجه نرم کردن با نتایج غیرقابل 
انتظارشان از این دو قمار هستند. قمار اول به 
همه پرسی گذاشتن خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا در سال گذشــته و قمار دوم برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف کسب 
اکثریت قوی تر بود. در هــر دو قمار نتایج 
محافظه کاران  پیش بینی  و  خواست  برخالف 
بر اساس نظرســنجی ها بود. انگلیس از سال 
1973 که پس از مقاومت چندین ساله شارل 
دوگل برای پذیرش انگلیــس باالخره وارد 
پروژه همگرایی اروپا شد، عضو ناسازگار این 
پروژه بوده اســت. از همان سال های ابتدایی 
پس از جنگ جهانــی دوم که تالش برای 
تحقق ایده اروپای متحد شکل جدی به خود 
گرفت، مهمترین دیدگاه دولت مردان انگلیس 
این بود که کشورشان حاضر نیست در اروپایی 
که به صورت فدراسیون اداره می شود و پول و 
پارلمان مشترک دارد، شرکت کند. این سخن 
چرچیل، نخســت وزیر محافظه کار انگلیس، 
نمایانگر موضع این کشور در قبال این موضوع 
اســت؛ »ما با اروپاییم، ولی نه بخشی از آن؛ 
مرتبطیم، ولی نه همراه آن؛ عالقه مندیم، ولی 
نه مجذوب آن؛ بنابراین قصد درآمیختن با یک 
سیستم فدرال اروپایی را نداریم.« موفقیت های 
بازار مشترک، انگلستان را متقاعد کرد که به 
آن بپیوندد. انگلستان در سال 1961 تقاضای 
ورود به بازار مشترک را داد که این موضوع 
پیوســتن  مخالف  اصلی ترین  نیافت؛  تحقق 
انگلســتان به بازار مشــترک، ژنرال دوگل 
فرانسوی بود که انگلستان را »اسب تروای« 
آمریکا در اروپا می نامید. با کنار رفتن دوگل 
از مقام ریاســت جمهوری و مرگ او، شرایط 
برای ورود انگلیس به بازار مشترک اروپایی 

فراهم شد. 
 انگلیس پس از ورود به بازار مشــترک 
همواره به تنهایی یا با جمع تعدادی از کشورها 
به دنبال آن بود که از دادن اختیارات از سطح 
ملی به سطح نهادهای اتحادیه اروپا خودداری 
ورزد. از همیــن رو دیــدگاه فراآتالنتیکی 
و اروپایــی به عنوان دو جریــان در اتحادیه 
اروپا مطرح شــد. انگلیس به دنبال تقویت و 
برجســته کردن نقش آمریکا در اروپا بود و 
دیدگاه اروپاگرایان بر انسجام و وحدت میان 
اعضای اتحادیه اروپــا در حوزه های مختلف 
تاکید داشت؛ به همین دلیل انگلیس آنجا که 
نمی توانســت خواست و نظر خود را به دیگر 
اعضای اتحادیه اروپا تحمیل کند، می کوشید در 
بخش هایی خود را از روند همگرایی اروپایی 
کنار بکشد. نپیوستن به پیمان شنگن ، حوزه 
پول واحد اروپایی یورو و نپذیرفتن منشــور 
اجتماعی از جمله مهمترین عناصر همگرایی 
اروپایی است که انگلیس خود را از آنها کنار 
کشــید. ضمن اینکه دولت انگلیس در موارد 
بســیاری برای بهره مندی از مزایای عضویت 
در اتحادیه اروپا و ایفــای نقش اثرگذار در 
فرآینــد تصمیم ســازی در اتحادیه چاره ای 
جز همراهی بــا روند همگرایی اتحادیه اروپا 
نداشت. مواقعی که حزب محافظه کار قدرت 
انگلیس  را در دست داشــت، اشکال تراشی 
در اتحادیه اروپا بیشــتر بوده است. این رفتار 
انگلیس دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی است 
و محافظه کاران همواره سعی کرده اند از این 
پیشینه برای پیشبرد نگاه خاص خود به اتحادیه 
اروپا بهره برداری کنند. انگلیسی ها همواره خود 
را ملت برتر در اروپا و به قول معروف اروپا را 

بخشی از جزیره انگلیس مي دانند. 

 زمزمه خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
همیشه میان بخشــی از محافظه کاران وجود 
داشته است. اما مسئله خروج از اتحادیه اروپا 
بعد از ســال 2010 و پیروزی محافظه کاران 
در انتخابات پارلمانی خیلی قوی شــد. حزب 
اســتقالل انگلیس موســوم بــه یوکیب با 
افزایش  نسبت به  افراطی،  گرایش های راست 
مهاجرین در انگلیــس و تبعات این افزایش 
در اشغال بسیاری از فرصت های شغلی و بهم 
زدن ساختار جمعیتی و تبعات فرهنگی آن در 
جامعه انگلیس هشدار داد. وضعیت اقتصادی 
بحرانی انگلیس و افزایش نرخ بیکاری باعث 
شد مهاجرســتیزی حزب استقالل به گفتمان 
حاکم بر انگلیس تبدیل شود. اما دولت انگلیس 
در داخل اتحادیه اروپا با محدودیت هایی برای 
محدود کردن ورود مهاجرین به اتحادیه اروپا 
بخصوص از کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا 
چون لهستان ، رومانی و بلغارستان مواجه بود. 
اینجا بود که موضوع خروج از اتحادیه اروپا به 
صورت خیلی جدی در سطح محافل سیاسی و 
رسانه ای انگلیس مطرح شد؛. تا حدی که دیوید 
موضوع  انگلیس  سابق  نخست وزیر  کامرون 
به همه پرسی گذاشتن خروج از اتحادیه اروپا 
»برگزیت« را به یکــی از محورهای برنامه 
پارلمانی  انتخابات  مبارزات  تبلیغاتی خود در 

سال 2015 تبدیل کرد. 
کامرون با پیــروزی قاطع محافظه کاران 
در انتخابات پارلمانی ســال 2015، تاریخ 13 
ژوئن سال 2016 را برای برگزاری همه پرسی 
برگزیت اعــالم کرد. البتــه در این زمینه 
محافظه کار  داخل حزب  عمیقی  اختالف نظر 
درباره باقی ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا وجود داشــت. دیوید کامرون و اکثر 
اعضای کابینه اش در دسته حامیان باقی ماندن 
انگلیس در اتحادیه اروپا قرار داشتند و با طرح 
به همه پرسی گذاشتن برگزیت به دنبال کسب 
امتیازاتی از اتحادیــه اروپا برای بازنگری در 
قوانین مهاجرت بودند. نظرســنجی ها به آنها 
این اطمینان را می داد که همه پرسی خروج از 
اتحادیه اروپا رای نمی آورد. کارزار تبلیغاتی 
همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حزبی 
نبود. در داخل دو حزب بزرگ محافظه کار و 

کارگر، دو جریان موافق و مخالف خروج از 
اتحادیه اروپا وجود داشت. کامرون و اعضای 
کابینه اش تبلیغات وسیعی در مزایای باقی ماندن 
انگلیس در اتحادیه اروپا به راه انداخته بودند. 
»جرج آزبورن« وزیر خزانه داری سابق و وزیر 
نزدیک به کامرون تالش زیادی کرد تا مانع 
از رأی »آری« مردم انگلیس به خروج از جمع 
کشورهای اتحادیه اروپا شود، آزبورن هزینه 
خروج از اتحادیه اروپــا را برای هر خانواده 
انگلیسی شش هزار دالر در سال برآورد کرد و 

آن  را مایه تضعیف اقتصاد کشورش برشمرد.
 با وجود تبلیغات سنگین مخالفان خروج 
نتایج همه پرســی  اتحادیه اروپا،  از  انگلیس 
برخالف نظرسنجی ها و انتظار طرفداران باقی 
ماندن انگلیس در اتحادیــه اروپا بود. 51/89 
درصد از رأی دهندگان بــه خروج و 48/11 
درصد به ادامه عضویــت رأی دادند. دیوید 
کامرون همانطور کــه وعده داده بود، با رای 
اکثریت به خروج از اتحادیــه اروپا از مقام 
نخســت وزیری استعفا و جای خود را به ترزا 
می  وزیر کشــور داد. ترزا می  اگر چه خود 
در کمپین طرفــداران باقی ماندن در اتحادیه 
اروپا بود ولی با اعالم نتایج همه پرسی خروج 
از اتحادیه اروپا مهمترین دســتورکارش را 
اجرای برگزیت اعالم کرد. بعد از همه پرسی 
برگزیت، مهمترین مسئله انگلیس چگونگی 
خروج از اتحادیه اروپا شد. ماده پنجاه پیمان 
لیســبون به این موضوع اختصاص دارد. بر 
اساس این ماده، کشور متقاضی خروج باید با 
ارائه درخواست خود به اتحادیه اروپا فرآیند 
مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. 
 اما فرآیند خروج از اتحادیه اروپا، پیچیده 
و بسیار سخت است. کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا متعهد به اجرای ده ها ســند ، توافقنامه و 
پیمان هستند. سازوکار قوانین داخلی اعضای 
اتحادیــه اروپا در تمام حوزه هــا با قوانین و 
آیین نامه های اتحادیه اروپا پیوند خورده است؛ 
در واقع فرآیند خروج هم سخت و هم زمانبر 
است. میزان مبادالت تجاری انگلیس با اتحادیه 
اروپا تا حدود زیادی درهم آمیختگی اقتصاد 
انگلیس با اتحادیه اروپا را نشان می دهد. یکی از 
بزرگ ترین مزایای عضویت در اتحادیه اروپا، 

آزادی تجارت بین اعضا است که باعث می شود 
صادرات و واردات با کمترین هزینه انجام شود 
و این در مورد انگلستان هم صدق می کند. بیش 
از نیمی از صــادرات انگلیس )در حدود 223 
میلیارد پوند( به کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
اســت و حدود نیمی از واردات انگلیس )291 
میلیارد پوند( از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
است؛ به همین دلیل با خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا و عدم دسترســی به بازار واحد اروپایی، 
انگلیس برای جایگزینی بازار کاالهای صادراتی 
خود در شرایط سختی قرار دارد. به همین دلیل 
اینکه انگلیس با چه شیوه ای می خواهد از اتحادیه 
اروپا خارج شود، تبدیل به سوال محوری شده 
اســت. آیا انگلیس می خواهد بدون دادن هیچ 
امتیازی از اتحادیه اروپا خارج شود یا می خواهد 
به عنوان شریک کنار اتحادیه اروپا باقی مانده 
و با دادن امتیازاتی به بازار واحد دسترسی داشته 
باشد؟ این دو شیوه نگرش به خروج سخت و 

خروج نرم تقسیم بندی شده است. 
»خروج سخت« به صورت عمده به معنای 
توافق نهایی انگلستان با اتحادیه اروپا در این 
خصوص است تا انگلســتان از مزایای بازار 
واحد اروپا در حوزه خدمات و کاالها بهره ای 
نبرد. به این ترتیب، »خروج سخت« به احتمال 
زیاد به یک توافقنامه تجارت آزاد سریع ولی 
حداقلی با اتحادیه اروپا منجر خواهد شد که 
بر اصول سازمان تجارت جهانی استوار است؛ 
اصولی که محدود به کاهش تعرفه های پایه 
و تجارت کاال می شود و بنابراین به صورت 
بالقــوه تجارت در حوزه خدمات را شــامل 
نمی شــود. حامیان »خروج سخت« بر این 
باورند که این نوع از خروج، بهترین مســیر 
برای به دست آوردن کنترل بر بودجه نویسی، 
وضع قوانین و از همه مهمتر مدیریت ورود 
مهاجران اســت. »خروج نرم« در مقابل به 
معنی حفظ نوعی از دسترسی بدون تعرفه به 
بازار واحد اروپایی اســت. این نوع از خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا، بیشتر در چارچوب 
مدل های نروژی و سوییسی ارتباط با اتحادیه 
تعریف می شــود. نروژ کشــوری خارج از 
اتحادیه اروپاست که به بازار اتحادیه اروپا به 
صورت گسترده ای دسترسی دارد. در ضمن 

نروژ با حرکت آزاد شهروندان درون اتحادیه 
اروپا موافق است و در بودجه اتحادیه اروپا نیز 
مشارکت دارد. سوئیس نیز به صورت محدود 
به بازار واحد اتحادیه اروپا دسترسی دارد و در 
ضمن عضو منطقه شینگن نیز هست. مهمترین 
مزایای انتخاب »خروج نرم« نیز، دسترسی به 
بازار واحد و امکان اســتفاده از ظرفیت های 
تجاری و خدماتی گســترده آن و همچنین 
استقالل عمل در حوزه سیاست های  توانایی 
کشاورزی و شیالت؛ سیاست خارجی و امنیتی 
مشترک؛ سیاست های حوزه اتحادیه گمرکی 

و سیاست های تجاری عنوان شده است.
 تا پیش از انتخابات هشت ژوئن، ترزا می  از 
خروج سخت حمایت مي کرد و حاضر به دادن 
هیچ امتیازی نبود. ترزا می  معتقد بود عدم توافق 
با اتحادیه اروپا بهتر از یک توافق بد اســت. 
این موضع ترزا می  دورنمای نتایج مذاکرات 
برگزیت را در شــرایط ابهام آمیزی قرار داده 
بود. از این جهت ترزا می  هم در داخل حزب 
محافظه کار و هم از سوی احزاب مخالف، تحت 
فشــار زیادی برای ارائه یک برنامه مدون در 
خصوص چگونگی خروج از اتحادیه اروپا قرار 
محافظه کار  نخست وزیر  فشارها  این  گرفت. 
انگلیس را بر آن داشت در موضع خود مبنی 
بر عدم برگزاری انتخابات زودهنگام تجدیدنظر 
کرده و در یک موضع گیری غافلگیر کننده 
هشتم ژوئن 2017 را برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام اعالم کند. آنچه که ترزا می  را بر 
آن داشــت تا برگزاري انتخابات زودهنگام 
را اعالم کند، فاصله بیش از بیســت درصدی 
حزب کارگــر، اصلی ترین حزب مخالف با 
حزب محافظه کار بود. در نظرسنجی ها حزب 
کارگر حــدود 21 درصــد و حزب حاکم 
محافظــه کار 45 درصد محبوبیت داشــت. 
نخست وزیر محافظه کار انگلیس تصور می کرد 
با این فاصله حدود 390 کرسی تا 400 کرسی 
از 650 کرســی مجلس عوام را محافظه کاران 
تحت کنترل خواهند گرفت. ترزا می  بر این 
باور بود که بــا این اکثریت مطلق به راحتی 
می تواند روند خروج سخت انگلیس از اتحادیه 

اروپا را مدیریت کند. 
 بر اساس نظرسنجی ها برگزاری انتخابات 

زودهنگام نه تنها قمار که ریسک بزرگی هم 
نبود. اما محافظه کاران در فاصله یک سال، دو 
بار فریب نظرســنجی ها را خوردند. انتخابات 
زودهنگام نه تنها یک ریسک که یک قمار 
بزرگ بود و بازنده بزرگ این قمار ترزا می 
 بود. حزب محافظه کار نه تنها نتوانست اکثریت 
مورد انتظارش را به دست بیاورد که 12 کرسی 
را هم از دست داد و پارلمان انگلیس در شرایط 
معلق قرار گرفت. حزب برنده انتخابات برای 
تشــکیل دولت باید حداقل 326 کرسی را به 
دســت بیاورد؛ این در حالی است که حزب 
محافظه کار تنها 318 کرسی به دست آورد و 
برای تشکیل دولت به حمایت هشت نماینده 
دیگر نیاز دارد. در تاریخ انگلیس پس از جنگ 
جهانی دوم، یک بار این وضعیت در سال 1974 
در دوره نخست وزیری ادوارد هیث ایجاد شد. 
محافظه کاران در فاصلــه کوتاهی مجبور به 
برگــزاری انتخابات زودهنــگام دیگری و 
واگذاری قدرت به حزب کارگر شدند. میزان 
محبوبیت ترزا می  نه تنها در سطح افکار عمومی 
انگلیس که در داخل حزب محافظه کار به شدت 
کاهش یافت و مــورد انتقاد هم حزبی هایش 
به خاطر برگــزاری انتخابات زودهنگام قرار 
گرفت. میزان محبوبیت ترزا می  داخل حزب 
محافظه کار از 85 درصد به 53 درصد کاهش 
یافت. در سطح افکار عمومی با افول محبوبیت 
ترزا می،  محبوبیت جرمی کوربین به شــدت 
افزایش یافت؛ به طوری که اگر انتخابات چند 
هفته به تاخیر می افتاد، احتمال پیروزی حزب 

کارگر بسیار زیاد بود.
جرمی کوربین توانســت آرای خاموش 
سیاست گریزان  بخصوص  مختلف،  نسل های 
جوان معترض به سیاســت های هر دو حزب 
را به پای صندوق های رأی کشــانده، برای 
نخستین بار پس از 15 ســال به روند نزولی 
آراي کرســی های حزب کارگر خاتمه داده 
و به یک موفقیت چشمگیر نسبی برابر افول 
اقبال حزب حاکم و احزاب راســت افراطی 
دست یابد. کوربین نسل جوان 18 تا 25 سال 
را با برنامه هایی چون تحصیل رایگان، اشتغال، 
رفاه اجتماعی و دیگر شعارهای پیشرو به خود 
جلب کرد و ضمن به چالش جدی کشــاندن 
دولت حاکم، رهبری بالمنازع خود در حزب 
کارگر را نیز تثبیت کرده و مخالفان خود را، 
دستکم برای یک دوره طوالنی به سکوت و 
انزوا کشاند. نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی 
انگلیس، یک نتیجه دیگر نیز داشت و آن اینکه 
اکثریت مردم انگلیس خواستار خروج نرم از 

اتحادیه اروپا هستند. 
 ترزا می  با وجود کســب اکثریت نسبی 
آرا برای تشکیل دولت نیازمند ائتالف است. 
محافظه کاران با توجه به ترکیب آرای احزاب 
در پارلمان یک گزینه بــرای ائتالف پیش 
روی دارند و آن ائتالف با حزب اتحادگرای 
دموکراتیک ایرلند شــمالی اســت. حزب 
با  اتحادگرای دموکراتیک به رغم مشترکات 
حزب محافظه کار، اختالفات عمیقی دارند که 
این اختالفات باعث می شــود دولت ترزا می  
همواره در لبه ســقوط قرار داشته باشد. نتایج 
برتر در  انگلیس دســت  پارلمانی  انتخابات 
مذاکرات را به اتحادیــه اروپا داد و ترزا می 
 اگر هم بخواهد، نمی تواند خروج سخت را برای 
خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا پیگیری 
کند. خوشبین ترین تحلیل گران معتقدند دولت 
ترزا می  بیش از دو سال دوام نخواهد داشت و 
احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری 
بدون ترزا می  بســیار زیاد اســت. انتخابات 
زودهنگام برگزیــت را از اولویت در عرصه 
اکنون وضعیت  انگلیس خارج کرد؛  سیاسی 
دولت ائتالفی ، سرنوشــت سیاسی ترزا می  و 
جانشین او و انتخابات زودهنگام در صدر اخبار 

رسانه های انگلیس قرار دارد.  

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

کوربین نسل جوان 18 تا 25 سال را با برنامه هایی چون تحصیل رایگان، اشتغال، رفاه اجتماعی و دیگر شعارهای پیشرو به 
خود جلب کرد و ضمن به چالش جدی کشاندن دولت حاکم، رهبری بالمنازع خود در حزب کارگر را نیز تثبیت کرده و 

اروپامخالفان خود را، دستکم برای یک دوره طوالنی به سکوت و انزوا کشاند

کیش و مات
محافظه کاران در فاصله یک سال، دو بار فریب نظرسنجی ها را خوردند
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»مارگارت تاچر« یا همان بانوی آهنین، اولین نخست وزیر زن بریتانیا بود. وی در سال 1975 به رهبری احزاب
حزب رسید و چهار سال بعد توانست به نخست وزیری برسد. او تا سال 1990 نخست وزیر و رهبر 
حزب ماند و از نظر مشی سیاسی و صالبتش از منظر قدرت با چرچیل مقایسه می شد.

پدران و مادران محافظه کاری
قدیمی ترین حزب جهان امروز سر دوراهی قرار گرفته است؟

ساناز نفیسی
مترجم و خبرنگار

 تاریخ

سیاستمداری  تا  راهزنی 
توری ها چگونه محافظه کار شدند؟

حزب محافظه کار بریتانیا با نام کامل 
»محافظــه کار و اتحادگرا« قدیمی ترین 
حزب بریتانیا اســت. ریشه های این نهاد 
باید در حــزب »توری«  را  سیاســی 
جســت و جو کرد که در واقع به عنوان 
قدیمی ترین حزب جهان شناخته می شود. 
محافظه کاران بریتانیایی حزب شان را در 
سال 1834 پایه گذاری کردند و همراه با 
حزب لیبــرال دو حزب اصلی حاکم در 
سال های قرن نوزدهم بودند. البته تاریخچه 
احزاب سیاسی در بریتانیا به قرن هفدهم 
باز می گردد؛ قرنی که طی آن دو حزب 
»سلطنت« و »میهن« موجودیتشان را اعالم 
کردند. حزب میهن بعدها به عنوان حزب 
»توری« معروف شد؛ نامی که امروز هم 
به محافظه کاران اطالق می شود. جمعیت 
حاضر در حزب تــوری را طرفداران دو 
نهاد مهم سلطنت و کلیسا تشکیل می دادند. 
در مقابل حزب سلطنت که بعدها از آن 
تحت عنوان »ویگ ها« یاد می شــود، از 
طرفداران سلطنت حاکم بودند و در همین 
راستا از طبقه تازه شکل گرفته ثروتمندان 
صنعتی شهری و تاجران برابر مالکان و 
رابرت  سر  می کردند.  حمایت  فئودال ها 
پیل در ســال 1834 در راس این حزب 
نخستین حکومت محافظه کار را تشکیل 
داد و دقیقا از ســال 1912 سر اختالف با 

برخی لیبرال ها نام حزب را به »محافظه کار 
اتحادگرا« تغییر داد. جان ویلسون کروکر 
در سال 1830 نام محافظه کاران را به جای 
توری پیشنهاد داد. چرا که توری به معنی 
»راهزن«، بار منفی داشت و چندان برای 
حزبی نوپا مناســب نبود. با آغاز جنگ 
جهانی اول احزاب سیاســی در بریتانیا با 
یکدیگر متحد شدند و این اتحاد در چهار 
سال آینده نیز باقی ماند. روند اتحاد اما با 
فشــار های مردمی میان احزاب سیاسی 
بریتانیا فروپاشــید و احزاب به جایگاه 
قبلی شان در عرصه قدرت بازگشتند. روند 
کســب قدرت محافظه کاران در میدان 
سیاســی بریتانیا در تمام سال های جنگ 
جهانی دوم نیز ادامه داشــت تا آنکه در 
نهایت این حزب با لغزش روبه رو شــد 
و قــدرت را به حزب رقیب یعنی حزب 
کارگر واگذار کــرد. محافظه کاران به 
شــدت با برنامه های رفاهــی دولتی و 
افزایش میــزان مالیات مخالف بودند اما 
با این وصف پس از پایان جنگ جهانی 
دوم در مورد ایجاد دولت رفاه و برنامه های 
جدید دریافت مالیات، برنامه های حزب 
حاکم یعنی حــزب کارگر را پذیرفتند. 
آنها در ســال 1951 زمانی که توانستند 
بار دیگر به قدرت بازگردند، به برنامه ها 
و میثاق نامه های حزبــی خود برای اداره 

کشــور رجوع کرده و مصوبه های قبلی 
شان را لغو کردند. حزب محافظه کار در 
فاصله سال های 1951 تا 1964 قدرت را 
در بریتانیــا در اختیار گرفت. نحوه اداره 
حکومت در این بازه زمانی بر اساس آنچه 
چرچیل به عنوان خط مشی تعیین می کرد 
و مشابه دوران جنگ بود، دنبال می شد. 
روند مذکور تا سال 1955 ادامه یافت تا 
آنکه چرچیل به عنوان رهبر حزب به دلیل 
بیماری از عرصه سیاســت کناره گیری 
کرد و رهبری به آنتونی ایدن رسید.  البته 
بحران های اقتصادی در طول ســال های 
دهه 60 و 70 میالدی محافظه کاران را در 
موضع ضعف قرار داد تا در نهایت چهره 
سیاسی برجســته ای در سپهر سیاسی این 
حزب درخشــید؛ مارگارت تاچر. بعد از 
تشکیل دولت تاچر در سال 1979 مخالفان 
و منتقدان از وی تحت عنوان دشــمن 
درجه یک خدمات رفاهی و عمومی یاد 
تکیه کالمش یک  می کردند؛ کسی که 
محافظه کاران  آزاد!«  »بازار  بود:  عبارت 
که در سال های دهه هفتاد به حزبی میانه رو 
شــهره بودند، در دوران تاچر به سمت 
سیاست های راست افراطی گرایش یافتند. 
در دوران رهبری تاچر، محافظه کاران با 
سه سنت فکری کشور را اداره می کردند؛ 
دموکراسی توری، اقتصاد لیبرالی مبتنی بر 

بازار آزاد و سنت گرایی. بنابراین در تمام 
سال هایی که محافظه کاران قدرت را در 
اختیار داشــتند، تالش می کردند تا اصل 
آزادی هــای فردی تحت لوای قانون که 
به عنوان نماد این حزب شناخته می شد را 
محترم بدارند و به عنوان مهمترین اصل از 
آن مراقبت کنند. محافظه کاران در سال 
2005 با پیروزی دیوید کامرون بار دیگر 
توانستند در بریتانیا به قدرت برسند. او که 
نسبت به دیوید دیویس بیش از دو برابر 
رای کسب کرده بود، قصد داشت تا به 
بپردازد که در  ترمیم حزب محافظه کار 
سال های نخست وزیری تونی بلر از حزب 
رقیب، موقعیت چندان مناسبی نداشت. پس 
از آنکه در ســال 2016 در پی برگزاری 
رفراندوم برای خروج یا ماندن انگلیس از 
اتحادیه اروپا اکثریت شهروندان بریتانیایی 
به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، 
دیوید کامرون به عنوان نخست وزیر این 
کشور اســتعفا داد و ترزا می  به عنوان 
دومین نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا 
به ساختمان شماره 10 داونینگ استریت 
راه یافت. با روی کار آمدن می، حزب 
محافظه کار شــرایط حساسی پیدا کرده 
است که برای برون رفت از این وضعیت 
برای  را  باید تصمیمات جدیدی  پیچیده 

اداره کشور اتخاذ کند.

 خویشاوندان

سام  عمو  فرزندخوانده های 
محافظه کاران از آمریکایی ها خوششان می آید 

در قرن بیستم حزب محافظه کار بریتانیا 
در عرصــه بین الملل در ارتبــاط با پیمان 
آتالنتیک شمالی موضع جدیدی اتخاذ کرد 
و در همین راستا به کشورهایی چون  ایاالت 
متحده، بخصوص کشورهایی چون کانادا، 
استرالیا و ژاپن نزدیک تر شد. محافظه کاران 
به طور کلی به ائتالف های بین المللی چون 
پیمان آتالنتیک شمالی و سازمان کشورهای 
دارند.  زیــادی  تمایل  مشــترک المنافع 
محافظه کاران درست پس از جنگ جهانی 
دوم روابط نزدیک تری را با  ایاالت متحده 
آمریکا برقرار کردند. وینســتون چرچیل 
بین سال های 1951 تا 1955 برای نزدیکی 
روابط میان دو کشــور بــه تاکتیک های 
مختلفی متوسل شد تا با توسل بدان ها بتواند 
روابط دولت خویش و دولت  آیزنهاور را 
گســترده تر کند. هارولد مک میالن نیز 
رویکرد مشابهی را در پیش گرفت و از تمام 
توانش بــرای نزدیکی به دولت دموکرات 
جان اف کندی بهــره برد. نزدیکی روابط 
دو کشور تا جایی پیش رفت که بسیاری 
از ایجاد خط ویژه با آمریکا توسط وینستون 

دم می زدند. در همین راستا مارگارت تاچر 
هم با پیروی از سنتی که توسط اسالفش پایه 
گذاری شده بود و هم برای مقابله با زیاده 
طلبی های اتحادی جماهیر شوروی با رونالد 
ریگان؛ رئیس جمهوری اسبق ایاالت متحده 
آمریکا رابطه نزدیکــی برقرار کرد. با این 
حال برخی از سیاســتمداران وابسته به این 
حزب؛ افرادی چون جان میجر در برقراری 
تماس های دیپلماتیک با جورج دبلیو بوش 
و بیل کلینتون اندکی ضعیف عمل کردند. 
حزب محافظــه کار بریتانیا زمانی طرحی 
موســوم به منطقه آزاد »پان افریقایی« را 
مطرح کرد؛ هدف از ارائه این طرح استفاده 
از توانمندی های جمعیت سیاه آفریقایی بود. 
به همین مناسبت این جریان متعهد شد که 
تا ســال 2013 به میزان هفت صدم درصد 
از درآمد ملــی بریتانیا را به حمایت از این 
گروه اختصاص دهد. آنها در ســال 2014 
به تعهدشان عمل کردند. زمانی که این تعهد 
در چارچوب قانون اساسی بریتانیا در سال 
2015 تعریف شد، دیوید کامرون از سیاست 
اتخاذ شده توســط نو محافظه کاران دوری 

کرد و تالش داشت تا میان ایاالت متحده و 
بریتانیا توازنی را برقرار کند. در یک عبارت 
باید گفت که حــزب محافظه کار بریتانیا 
عالوه بر حمایت از ایجاد روابط دیپلماتیک 
نزدیک با ایاالت متحده و همچنین پشتیبانی 
از نهادهایی چون سازمان مشترک منافع و 
همچنین نهادهــای منطقه ای چون اتحادیه 
اروپــا از حامیان اصلی اصل تجارت ازاد و 
اقتصاد جهانی قلمداد می شوند. اعضای حزب 
محافظــه کار بریتانیا یکی از حامیان اصلی 
اتحادیه اروپا و برقــراری رابطه دوجانبه 
تدافعی با شرکای اروپایی و همسایگانش 
اســت. به باور اعضای این حزب افزایش 
توان نظامی اتحادیه اروپا می تواند زمینه را 
برای افزایــش ضریب امنیتی حاکم بر این 
کشور فراهم کند. در همین راستا اعضای 
حزب محافظه کار تقویت پایه های نهادهایی 
چون اتحادیه اروپا و ناتــو را در اولویت 
برنامه هایشان قرار دادند. با این حال برخی از 
اعضای  این حزب بر این باورند که بخشی 
از تعهدات بریتانیا نسبت به این نهاد منطقه ای 
باید در شــرایط کنونی مورد بازبینی قرار 

بگیرد؛ هرچند در شرایط کنونی با توجه به 
واقعه برگزیت و تالش بریتانیا برای خروج 
از اتحادیه اروپا اصل بازبینی و تجدید نظر 
برخی از مفاد مندرج در اساســنامه این نهاد 
منطقه ای به حالت تعلیق درآمده اســت. از 
منظر اعضای حزب محافظه کار بریتانیا ناتو به 
عنوان نهادی نظامی برای حراست از امنیت 
کشورهای عضو باید باقی بماند و هرکدام از 
کشورهای عضو نیز باید به تعهداتشان برابر 
ناتو عمل کنند. به عقیده این گروه ناتو به 
عنوان نهادی که سنگ بنایش 60 سال پیش 
توسط بریتانیا نهاده شده و به عنوان نهادی 
که مهم ترین هدفش حراست از امنیت منافع 
ملی کشورهای عضو است باید تقویت شده 
و کشورهای عضو باید برای افزایش توان 
 این نهاد نظامــی اصالحاتی را انجام داده و 
به لحاظ استراتژیکی اولویت هایی را برای 
ناتو بازتعریف کنند. از منظر اعضای حزب 
محافظه کار بریتانیا دامنه فعالیت های ناتو باید 
گسترده تر شــده و در همین زمینه بودجه 
اختصاص داده شده به این نهاد منطقه ای نیز 

افزایش یابد. 

 رهبران

پدر یا مادر 
رهبران حزب محافظه کار بیشتر کاریزماتیک بودند؟

نخســت وزیر  چرچیل«  »وینســتون 
کاریزماتیک بریتانیایی در سال 1900 به عنوان 
عضو حزب محافظه کار به پارلمان اولدهام راه 
پیدا کرد. او در سابقه سیاسی اش تجربه جدایی 
از این حزب را دارد. او به حزب لیبرال یعنی 
حزب رقیب در آن روزگار پیوســت اما در 
65 ســالگی زمانی که نخست وزیر بریتانیا 
شد، به عنوان یکی از اعضای محافظه کاران 
سکان سیاست کشور را به دست گرفت. او 
از مخالفان سرسخت تعامل بریتانیا و فرانسه 
با رهبری چــون آدولف هیتلر بود. از این رو 
در جریــان جنگ توانســت روابط قوی و 
با تئودور روزولت رئیس جمهوری  پایداری 
آمریکا ایجاد کند. با آنکه چرچیل در ســال 
1955 از نخســت وزیری کناره گیری کرد 
اما تــا اواخر عمر به عنوان عضوی از حزب 
محافظه کار در پارلمان حاضر  شــد و به نام 
پدر پارلمان نائل آمد. دیگر نقش مهمی که 
او در میدان سیاست بریتانیا بازی کرد، تاثیر 
در کاهش نفوذ ملکه در میدان سیاست بود؛ 
میراثی که تا به امروز در بریتانیا جاری است. 
»مارگارت تاچر« یا همان بانوی آهنین، 
اولین نخســت وزیر زن بریتانیا بود. وی در 
ســال 1975 به رهبری حزب رسید و چهار 
سال بعد توانست به نخست وزیری برسد. او 
تا سال 1990 نخست وزیر و رهبر حزب ماند 
و از نظر مشــی سیاسی و صالبتش از منظر 
قدرت با چرچیل مقایسه می شد. سیاست های 
اصلی او که به نام تاچریســم معروف شد، 
عبارت بودند از حمایت از بازار آزاد، کاهش 
خدمات دولتــی و واگذاری نهادهای دولتی 
به بخش خصوصی. مخالفت و مقابله تاچر 
با اتحادیه های کارگری در انگلیس او را با 
نام بانوی آهنین به شــهرت رساند. تاچر در 
دوران حکومتش از یک ســو با آمریکا و 
کشورهای اروپایی رابطه خوبی برقرار کرده 
بود و از سوی دیگر از وحدت پولی و از میان 
برداشتن مرزها با کشورهای اروپایی انتقاد 

می کرد. فروپاشــی کمونیسم، پایان جنگ 
سرد و فروریختن دیوار برلین مورد استقبال 
دولت تاچر قرار نگرفت. این سیاست موجب 
اختالف و دوگانگی داخل حزب محافظه کار 
شد و همین مسئله شرایط را به سویی کشاند 
که بانوی آهنین چاره ای جز اســتعفا پیش  
روی خود ندید.  »ســر جان میجر« یکی 
دیگــر از رهبران حزب محافظه کار بود که 
در فاصله سال های 1990 تا 1997 به عنوان 
نخســت وزیر بریتانیا برگزیده شد. او پیش 
از آنکه به نخســت وزیری برسد، در کابینه 
مارگارت تاچر وزیر امور خارجه بود. میجر 
پس از دوران نخست وزیری تا سال 2000 به 
عنوان عضوی از پارلمان، حزب محافظه کار 
را نمایندگی می کرد. بعد از حضور مستقیم در 
میدان سیاست میجر این روزها به عنوان ناظر 
شرایط موجود اوضاع را تحلیل می کند. در 
جریان برگزاری رفراندوم خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، او هشدار داده بود که بریتانیا 
با خروج از اتحادیه اروپا منزوی خواهد شد. 

»ترزا می«  بعد از تاچر به عنوان دومین 
نخست وزیر زن بریتانیا زمانی به قدرت رسید 
که دیوید کامــرون پس از رفراندوم خروج 
یا مانــدن در اتحادیه اروپا از ســمت خود 
کناره گیری کرد. کامرون که گمان نمی کرد 
مردم بریتانیا به این رفراندوم پاسخ مثبت بدهند، 
بعد از اعالم نتایج از نخست وزیری و رهبری 
حزب محافظه کار اســتعفا داد. می  برخالف 
ســلفش تاچر، بدون برگزاری انتخابات به 
نخست وزیری رسید و از همین رو همان طور 
که پیش بینی می شــد، درخواست برگزاری 
انتخابات زودهنگام را در انگلیس مطرح کرد. 
او گمــان می کرد که در جریان انتخابات به 
راحتی اکثریت کرسی های پارلمان را کسب 
خواهد کرد اما در عمل حزب کارگر هم پای 
محافظه کاران پیشروی کرد و موجب شد آینده 
سیاسی ترزا می  و حزب تحت رهبری اش در 

هاله ای از ابهام قرار بگیرد. 

 ساختار

محافظه کاری  طالیی  مثلث 
راست گرایان چگونه به کار سیاسی سرو سامان می دهند؟

حزب محافظه کار شــامل بخش هایی از 
جمله »حزب داوطلبان«، »حزب پارلمانی« 
که به نام حزب سیاســی نیز شناخته می شود 
و »حزب حرفه ای« است. اعضای عمومی با 
پیوستن به حزب تبدیل به اعضای حوزه های 
محلی می شــوند. همچنین کشور به مناطق 
مختلف تقسیم می شود و هر منطقه کوچک 
ســاختاری شبیه هســته اصلی حزب دارد. 
کنوانســیون ملی محافظــه کار مجموعه ای 
متشکل از داوطلبان، روسای مناطق مختلف 
و 42 نماینده ســازمان زنان محافظه کار و 
حزب آینده است که دو بار در سال تشکیل 
جلسه می دهد. عالوه بر  این جلسه نشستی نیز 
در کنفرانس محافظه کاران برگزار می شود. 
بخش حزب سیاســی، به صــورت موثر با 
رئیس حــزب پارلمانی و اعضــای کابینه 
رایزنی و مشــورت می کند و از سوی دیگر 
رئیس »حزب حرفه ای« ساماندهی هزینه ها و 
تامین مالی را بر عهده دارد. تهیه پیش نویس 
سیاســی حزب و برگزاری انتخابات نیز از 
وظایف  ایــن بخش اســت.  هیات حزب 
محافظه کار در رابطه با تصمیم ها و برنامه های 
حزب تصمیم گیرنده نهایی است.  این هیات 
مسئول تمام امور اجرایی و عملیاتی از جمله 
جمع آوری کمک هــا، عضوگیری و دیگر 
برنامه های اجرایی است.  این هیات از اعضایی 
که در بخش های داوطلبانه، سیاسی و حرفه ای 
حضور دارند، تشکیل شده است و هر ماه یک 
بار تشکیل جلسه مي دهند و درباره برنامه ها 
با یکدیگر رایزنی می کنند. بر اســاس آمار 
منتشرشــده که تعداد اعضــای حزب را از 

سپتامبر 2014 مشخص می کند، محافظه کاران 
بریتانیا 150 هزار عضو دارند و عضوگیری 
در  این حزب با پرداخت هزینه ای به عنوان 
حق عضویت ممکن می شود. در نیمه دهه 50 
میالدی حزب راست میانه بریتانیا موفق شد 
از لحاظ تعداد اعضا به بیشــترین افراد دست 
پیدا کند. سال 2010 نیز 177 هزار نفر عضو 
در  این حزب نشان از افزایش اقبال عمومی 
نسبت به فعالیت های  این جریان داشت که 
البته سه ســال بعد با افول روبه رو شد. حق 
عضویت برای ورود به حزب رقمی معادل 25 
پوند است که برای اعضای زیر بیست و سه 
سال به 5 پوند کاهش پیدا می کند.  این کاهش 
رقم برای جذب نیروهای جوان و عالقه مند در 
نظر گرفته شده تا هر چه بیشتر به فعالیت های 
سیاســی روی آورند. در ســال های ابتدایی 
قرن بیست و یکم نیمی از هزینه های حزب 
مشــخص  از طریق کمک های گروه های 
تامین می شــد. بنابر اطالعات منتشرشده از 
انتخابات مجموع  سوی کمیسیون برگزاری 
درآمدها و کمک هایی که به حزب شــد، 
معادل 20 میلیون پوند اعالم شد که در برابر 
آن هزینه هــای آن رقمی برابر با 26 میلیون 
پوند بود. بر اســاس این تجربه در سال 2004 
در جریان انتخابات عمومی سال 2010 عمده 
مالی  بخش های  از  محافظه کاران  هزینه های 
کشور تامین شد. آنها بر اساس تجربیات به 
دست آمده توانستند در سال 2013، 25 میلیون 
پوند جمع آوری کنند که رقمی حدود 750 
هزار پوند آن از طریق حق عضویت اعضا در 

حزب تامین شد.

3درس - گفتارهای احزاب سیاسی

حزب محافظه کار بریتانیا سر دوراهی سرنوشت سازی قرار گرفته است. یا ترزا می، همان رهبری که می خواست پا جای مارگارت تاچر گذاشته 
و با برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام از موضعی باال میدان سیاست را به عرصه یکه تازی هایش تبدیل کند، قدرت را وانهاده یا بخت یارش 
خواهد بود و همچون ققنوسی که از خاکستر برمی خیزد، با اقتدار به میدان سیاست باز خواهد گشت. هر چند در این میان باید گفت که این اولین 
بار نیست که حزب محافظه کار در چنین برزخی گرفتار شده است؛ حضور چند دهه ای در سیاست گاه شرایط را به کام این حزب قدیمی تلخ کرده 
و گاه شیرین. زمانی از لیبرال ها شکست خوردند و روزی دیگر مغلوب حزب کارگر شدند. اما این بار شرایط اندکی متفاوت است؛ بریتانیا همچون گذشته خانه ای امن نیست و از منظری دیگر 

بار خود را بسته و عزمش را جزم کرده تا از اتحادیه اروپا خارج شود. در چنین شرایطی آیا »می« می تواند خود و هم حزبی هایش را از این بن بست جهنمی خارج کند یا خیر؟
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نماد 
جمع دین و دموکراسی

هلموت کهل چگونه آلمان را به بزرگی رساند؟

هلموت یوزف میشــائیل کهل، سیاستمدار 
محافظه کار آلمانی که از ســال 1982 تا 1998 
صدراعظم آلمان بود روز 26 خرداد، در سن 87 
به زندگی شخصی  سالگی در گذشت. نگاهی 
او نشان می دهد که او از همان سالهای ابتدایی 
زندگی روحیه حضور در عرصه سیاســت را 

داشت. 

هلموت کهل متولد ســال 1930، در شهر 
»لودویگسهافن« آلمان به عنوان سومین فرزند 
یک خانواده کاتولیــک و محافظه کار به دنیا 
آمد. خانواده هلموت قبل و بعد از ســال 1933 
به حزب کاتولیک وفــادار بودند. پدرش یک 
نظامی کهنه کار و از مستخدمین دولتی بود. برادر 
بزرگ تر هلمــوت در جنگ جهانی دوم جان 
باخت. هلموت در سن 10 سالگی همچون اغلب 
کودکان آن دوران به گــروه جوانان طرفدار 
هیتلر پیوســت و تنها چند روز پیش از پایان 
جنگ جهانی دوم در سن 15 سالگی در حضور 

رهبر این گروه ســوگند وفاداری به آن را یاد 
کرد. گر چه عضویت در این گروه برای همه 
پسرهای هم سن هلموت اجباری بود اما بی شک 
او با این امید به این گروه پیوسته بود که بتواند 
کاری کند تا آینده کشــورش ادامه روندهای 
گذشته نباشــد. او در همان سن در سال 1945 
برای شرکت در خدمت سربازی اعالم آمادگی 
و ثبت نام کــرد، هر چند که در هیچ مبارزه ای 
شرکت نکرد، اتفاقی که او بعدها از آن به عنوان 
»موهبت تولد دیرهنگام« یاد کرد. وی از سن 
16 سالگی به اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان 

ملحق شــد. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان 
در ســال 1950 هلموت جوان در رشته حقوق 
تحصیالت دانشگاهی خود را آغاز کرد اما بعد 
از دو ترم در سال 1951 به دانشگاه هایدلبرگ 
رفت تا در رشته تاریخ و علوم سیاسی تحصیالت 
خود را ادامه دهد. هلموت کهل، نخســتین نفر 
در خانــواده اش بود که به دانشــگاه راه یافته 
بود. کهل در ســال 1956 فارغ التحصیل شد و 
مطالعات خود در موسســه آلفرد وبر دانشگاه 
هایدلبرگ را آغــاز کرد. در آنجا کهل یکی 
از فعال ترین اعضای تشــکل دانشجویی بود و 

سرانجام در سال 1958 مدرک دکتری خود را 
در رشته علوم سیاسی اخذ کرد. موضوع پایان 
نامه دکتری او این بود:  »تحوالت سیاسی آلمان 
و بازسازی احزاب سیاسی پس از سال 1945«. 
کهل پس از اخذ مدرک دکترای علوم سیاسی 
خود وارد بازار کســب و کار شــد، نخست 
به عنوان دستیار مدیر یک کارخانه ریخته گری 
در شــهر لودویگسهافن و پس از آن در سال 
1960 به عنوان مدیر اتحادیه صنعت شیمی در 
همان شهر. کهل در سال 1960 با هانلور رنر 
ازدواج کرد اما پیش از آن در سال 1953 از او 

درخواست ازدواج کرده بود و جشن عروسی 
خود را تا زمان ثبات وضعیت مالی اش به تاخیر 
انداخته بودند. این در حالی اســت که از سال 
1948 با همسر خود آشنا شده بود. حاصل این 
ازدواج دو فرزند پســر است که در سال های 
1963 و 1965 متولد شــدند. کهل که از سال 
1946 نخســتین سمت سیاسی خود را آغاز و 
به عضویت دائم اتحادیه دموکرات مســیحی 
آلمان در آمده بود، خیلــی زود وارد دنیای 
سیاست شــد و پله های ترقی را یکی پس از 

دیگری طی کرد تا صدراعظم آلمان شد. 

شادی آذری
روزنامه نگار

موتور بخار ژرمن ها 
کهل یکی از سه سیاستمدار محافظه کار بزرگ غرب بود

نشریه نشنال ریویو در توصیف هلموت 
کهل نوشته است این صدراعظم سالهای 1982 
تا 1998 در آلمان، کسی است که در چهار 
دوره از انتخابات سراسری این کشور پیروز 
میدان شــد و به همین دلیــل چنان وزنه ای 
سیاسی محسوب می شد که صاحبنظران وی 
را به نیروی موتور بخار تشــبیه می کردند. 
آنگال مرکل فرد منتخب او بود برای اینکه 
وی را در ایفــای وظیفه صدر اعظمی آلمان 
به موفقیت برساند.  نشــریه گاردین درباره 
هلموت کهل نوشــته اســت او یکی از سه 
سیاستمدار محافظه کار بزرگ غرب بود که 
با هم مثلث ریگان، تاچر، کهل را تشــکیل 
می دادند. مخالفــت ایدئولوژیک و عملی او 
با اتحاد جماهیر شــوروی کمک کرد تا او 
رهبری واپسین ماههای ســال 1989 را به 
دست گیرد که در نهایت منجر به فروپاشی 
دیوار برلین و در پی آن پایان جنگ سردی 
شد که از ســال 1945 گریبانگیر اروپا شده 
بود.  گاردین افزوده اســت به رغم شهرت 
کهل به عنوان یک تندرو و دستاوردهای او 
به عنوان صدراعظمی که از زمان بیسمارک 
تا آن زمان بیشترین طول دوره صدراعظمی 
را پشت سر گذارده بود، او با قد 193 سانتی 
متری اش کســی بود که قدم های محکمی 
بر نمی داشــت و به لحاظ شخصیتی خود را 
کشیدن  به تصویر  نمی گرفت.  جدی  خیلی 
دورانی که در آن اروپا بین شــرق و غرب 
تقسیم شده بود، هم اکنون بسیار دشوار است. 

یک بازدیدکننده از برلین غربی در دسامبر 
ســال 1988 با واقعیت تلخی روبه رو شد که 
دست کمی از فیلم های هالیوودی و رمان های 
تلخ نداشــت: برج های مراقبت که در آن 
نگهبانان مســلح مرز آلمان شرقی کشیک 
می دادند، برف سنگینی که بر منطقه ایست 
بازرسی فرو می ریخت و ساختمان سوخته ای 
که در برابر آســمان سیاه و یخ زده ایستگاه 
چارلی خود نمایی می کرد. تنها چند کیلومتر 
آنطرف تر، کهل قرار بود در میان جمعی از 
مردم در رستورانی نزدیک کمپینسکی حاضر 
شود. امروز دشوار است تصور کنیم که آنگال 
مرکل، که خود شــاگرد کهل بود، و حاال 
صدراعظم آلمان شده است تا این حد بی تکلف 
در جمع مردم حضور یابد. کهل به جای آنکه 
ادعای زیرکی کند، بعدها پذیرفت که هرگز 
فروپاشی اتحادجماهیر شوروی را پیش بینی 
نکرده بود و وقتی شاهد چنین رویدادی شد، 
همچون همه افراد عادی شگفت زده شد.  ژان 
کلود یانکر رئیس کمیسیون اروپا وی را 
»یک شــهروند بزرگ و بخشی از هویت 
اروپا و روشنگر خانه اروپاییان و نیز مربی 
و دوست« خود نامیده است. بیل کلینتون، 
رئیس جمهور پیشــین آمریــکا کهل را 
»مهم ترین سیاســتمدار اروپا بعد از جنگ 
جهانی دوم« خوانده بود. جورج بوش پدر، 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا از هلموت 
کهل به عنوان »بزرگ ترین رهبر اروپایی 

در نیمه دوم قرن بیستم« یاد کرده بود.

دیپلماسی پیاده روی 
کهل درسفر 52 ساعته خود به شوروی دنبال چه بود؟

اتحاد دوباره آلمان شرقی و آلمان غربی با 
نظارت هلمــوت کهل و بدون یاری گرفتن از 
قدرت های دوران جنگ یعنی آمریکا، بریتانیا 
و فرانســه میسر شــد، رویدادی که مهم ترین 
شگفتی سیاســی اروپا در دوران پس از جنگ 
جهانی به شمار می رود. در ابتدای سال 1989 
میالدی، یعنی همان ســال که دیوار برلین فرو 
ریخت، خود کهل هم هنوز پیش بینی نمی کرد 
که چه تغییر تاریخی ای در حال وقوع اســت. 
کهل هم همچون دیگــران بر این باور بود که 
میخائیل گورباچف، دبیرکل حزب کمونیست 
شوروی وضعیت اضطراری اعالم خواهد کرد 
و قوانیــن نظامــی جدیدی را مطــرح خواهد 
ساخت نه اینکه اجازه دهد آلمان شرقی از بین 
برود. والنتین فالین، مشاور گورباچف در امور 
آلمان و یک تنــدروی با تجربه در مصاحبه ای 
گفت که از گورباچف خواســته بود به شدت 
ایســتادگی کند. در ماه جوالی ســال 1990، 
کهل سفری 52 ساعته به اتحاد جماهیر شوروی 
داشت تا گورباچف را راضی به پذیرش اتحاد 
دو آلمان کند. در آن سفر سریع و غیرمترقبه 
کهــل به همــراه گورباچــف بــدون حضور 

مشاوران، با یکدیگر به پیاده روی رفتند. پس 
از آن فالین در مکالمــه ای تلفنی نظر خود را 
بار دیگر تکرار کرد و گفت که اتحاد جماهیر 
شوروی هرگز اجازه نخواهد داد که آلمان در 
چارچوب ناتو بار دیگر متحد شود و در عوض 
پاسخ شنید که گورباچف می گوید کار از کار 
گذشته است و قطار دیپلماسی بین الملل از این 
ایستگاه گذشته اســت. چنین بود که هلموت 
کهل جای خود را در کتاب های تاریخ باز کرد 
و تاریخ ســاز شد اما فالین همچنان می خواست 
بداند که کهل چگونه توانست این کار را انجام 
دهــد. پس از فروریختن دیــوار برلین در 10 
نوامبر 1989 هلموت کهل که صدراعظم وقت 
آلمان بود از بالکن ساختمانی در برلین به ایراد 
سخنرانی پرداخت و گفت: »هدف اتحاد است 
و حــق و آزادی. زنــده باد ســرزمین پدری، 
آلمان، زنده باد اروپایی آزاد و متحد«. پس از 
نزدیک به یک سال از فرو ریختن دیوار، آلمان 
شرقی رســماً به آلمان فدرال پیوست. خیلی 
زود قراردادهای اتحــاد اقتصادی و اجتماعی 
با رهبران آلمان شــرقی منعقد شد و با کمک 
وزیر خارجه توانمند او هانس دیتریش گشنر 

حمایت های آمریکا هم جلب شد. البته شانس 
هم با کهل یار بود و موفقیت های او تا حدودی 
در سیاســت های ســهل گیرانه صدراعظم های 
پیشین حزب سوسیال دموکرات، ویلی برندت 
و هلموت اشمیت ریشــه داشت. سیاست های 
آن ها که بر مبنای تنش زدایی و آشــتی گرایی 
در برابر شرق تحت رهبری کمونیست ها بود، 
خیلی زود با مخالفت حزب دموکرات مسیحی 
کهل و راست افراطی قرار گرفت و در نهایت 
راهگشایی هلموت کهل پایانی بود بر انتقادها 
از آن هــا.  از نظر کهل، اتحاد دوباره، آلمان را 
مجبور می کرد که تمرکز خود بر ملی گرایی 
را کنار گذارد و بر نقش خود به عنوان عضوی 
از اتحادیــه اروپــا تمرکز کنــد. او با لحنی 
هشدارآمیز گفته بود که در غیر این صورت 
آلمان به مســیرهای قدیمــی نازی ها رجعت 
خواهــد کرد. در واقــع یکپارچگی دو آلمان 
همانقدر دشوار بود که یکپارچگی اقتصاد این 
کشور با اقتصاد اتحادیه اروپا. پیروزی یورو 
بر مارک آلمان یک ضربه بزرگ محســوب 
می شــد. بیش از همه این مارگارت تاچر بود 
که نسبت به اتحاد دوباره آلمان هشدار می داد 

و اطرافیانش به یاد می آورند که او تا چه حد 
از الفاظ تند در مورد کهل استفاده می کرد و 
او را یک آلمانــی کودن می خواند. او بر این 
باور بود که یک آلمان بالنده و احیا شــده بار 
دیگر بر اروپا ســلطه خواهد افکند. کهل اما 
به طور کامــل او و نظراتش را دور زد. پس از 
گذشت 25 سال اما می شد گفت که هشدارهای 
تاچر بیراه هم نبود. چون معلوم شد این اتحاد 
دوباره که در ســپتامبر سال 1990 به تصویب 
رســید، برای هر دو آلمان هزینه بسیار داشت. 
هلموت کهــل در هنگام تصویب یکپارچگی 
آلمان گفته بــود: »در آلمان متحد ظرف تنها 
سه یا چهار ســال اســتان های آلمان شرقی از 
شکوفاترین استان های کشور خواهند بود.« اما 
بعدها هلموت کهل در گفت وگویی به رسانه ها 
گفته بود: »بیســت سال گذشــته در قیاس با 
فساد و خرابکاری وسیعی که طی 40 سال در 
»آلمان سوسیالیستی« صورت گرفته بود، زمان 
زیادی نیست.« فرانسوآ میتران به نمایندگی از 
فرانسه اما به آرامی با کهل کنار آمد و حتی در 
مراسمی دست او را گرفت، صحنه ای که تاچر 

آن را مشمئزکننده خواند.

پرده آخر 
کهل یک سیاستمدار خاکستری بود

کهل در سال 2002 بازنشسته شد. سال های 
پس از آن همراه شــد با دردسرهای جدید 
مالی در مورد تامین بودجه حزب دموکرات 
آلمان  قضایی  دســتگاه  بازپرسان  مسیحی. 
دریافتند که او مقادیــر زیادی پول را برای 
ناشناسی  از حامیان  دموکرات مسیحی  حزب 
دریافت کرده و در نهایت این روابط برایش 
دردسر ساز شد. او مجبور به بازپرداخت 100 
هزار دالر شــد و این پرونده قضایی پایان 
زندگی او را سیاه کرد. همزمان با پرونده مالی 
هلموت کهل که سایه سیاه خود را بر دوران 
بازنشستگی وی انداخت، همسر پرطرفدار و 

محبوبش هانلور هم خودکشی کرد. او تا زمانی 
که نخستین سری از بیماری های جدی اش رخ 
نمود، به انتشار عقاید و سخنانش مشغول بود 
و به شدت از سیاست های ریاضتی مرکل در 
انتقاد می کرد.  واکنش به بحران مالی جهان 
جمله معــروف او از یاد نمی رود که گفت:  
»مرکل، در حال نابود کردن اروپایی اســت 
که من ســاختم.« کتابی با عنوان »میراث: 
پروتکل های کهل« که براساس مصاحبه های 
قدیمی هلموت کهل تهیه و منتشر شده است، 
از نظرات صریح وی در مورد سیاســتمداران 
هم دوره  اش تصویری جالب توجه و در عین 

حال نه کامال مثبت ارائه می کند. نویســنده 
کتاب که یک روزنامه نگار به نام هریبرت 
شوان است، در سال 2001 بیش از 630 ساعت 
مصاحبه بــا هلموت کهل را ضبط کرده بود 
که قرار بود به وســیله آن ها کتاب خاطرات 
هلموت کهل را بنویســد اما پس از انتشار 
سومین جلد از این مجموعه رابطه آن ها تیره 
شد و بنابراین جلد چهارم و آخر این مجموعه 
بدون اجازه هلموت کهل منتشر شد. به عنوان 
مثال هلموت کهل در بخشی از اظهارنظرهای 
خود در مورد سیاستمداران دیگر گفته است 
آنگال مرکل که زمانی از مریدان و شاگردان 

اصلی او بود »نمی توانست درست با کارد و 
چنگال غذا بخورد«.

 هلموت کهل پس از سکته چند سال پیش 
به زحمت می توانست صحبت کند و گفته 
شــده بود که به طور کامل به همسر دومش 
مایکه ریشتر  مایکه ریشتر وابسته اســت. 
هرگونه مالقات و تماس با رهبر سابق آلمان 
را به شدت محدود کرده بود. نباید فراموش 
کرد که اگر اتحادیه اروپا موفقیتی به دست 
آورد، باید کهل را دولتمرد بزرگ آن دانست 
و اگر اروپا شکســتی داشت، کهل یکی از 

عوامل کوچک در آن شکست بوده است.

سیاستمداران او یکی از سه سیاستمدار محافظه کار بزرگ غرب بود که با هم مثلث ریگان، تاچر، کهل را تشکیل می دادند. مخالفت 
ایدئولوژیک و عملی او با اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد تا او رهبری واپسین ماههای سال 1989 را به دست گیرد که در 

نهایت منجر به فروپاشی دیوار برلین و در پی آن پایان جنگ سردی شد که از سال 1945 گریبانگیر اروپا شده بود
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هر هفته در این صفحه ترجمه کیوسک
مقاالت برگزیده سیاسی جهان را 
منتشر می کنیم.

THE WEEK  

خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا از پیمــان پاریس پس لرزه های 
زیادی را به دنبال داشــت؛ تنش ها میان 
ایاالت متحده و اروپا اوج گرفت و موج 
انتقادها علیه میهمان کاخ سفید تشدید شد. 
در همین راستا نشریه ویک طی گزارشی 
به موج تنش ها میان دو طرف اشاره کرد 
و در این باره نوشــت: »سیمون رایش به 
USNews.com گفت که در تقویم خود 

عالمت بزنید؛ »اول ژوئن 2017، عالمت 
بزنیــد، همان روزی اســت که رهبری 
جهانی آمریکا به پایان رســید«. تصمیم 
رئیس جمهور ترامپ برای خروج از توافق 
تغییر اقلیم بین المللی پاریس که توســط 
نزدیک به 200 کشور امضا شده است، پیام 
روشنی برای سایر کشورهای جهان داشت: 
آمریکا در حال حاضر به دلیل تصمیم های 
عجوالنه رئیس جمهورش منزوی شــده 
است. با رد درخواست های متحدان غربی 
و ســازمان ملل متحد، ترامپ به شدت به 
شــهرت ایاالت متحده، کشوری که »به 
عنوان ملت ضروری در جهان« شناخته شده 
است، لطمه زد. پیش از این ترامپ، ناتو 
را برای افزایش هزینه های دفاعی اش تحت 
فشار قرار داده بود؛ مسئله ای که زمینه ساز 
تنش میان ایاالت متحده و اروپا شــد اما 
خروج از پیمان پاریس تیر خالصي بود 
بر پیکره نیمه جان روابط متحدان سنتی. این 
تصمیم از منظر دیگري نشان از افول اعتبار 
و نفوذ جهانی آمریکا هم داشــت. دیوید 
هورســلی در LATimes.com گفت که 
ترامپ برای ارضای بیگانه هراسی پایه ای 
خود، »آمریکا را به یک کشور سرکش 
تبدیل کرده است«. دیگر رهبران جهان از 
جمله امانوئل ماکرون در فرانسه و آنگال 
آلمان »عمال در حال  مرکل، صدراعظم 
خندیدن به او هستند« و دیگر »این مرد 
مضحک« را جدی نمی گیرند. کار هدایت 
»جهــان آزاد تحت محاصره« احتماال به 
دست مرکل می افتد، در حالی که »حاال 
رژیم اســتبدادی حاکم بــر چین نقش 
بزرگتــری در اقتصاد جهان بازی خواهد 
کــرد«. با همه این موانع و مشــکالت، 
تعهد ترامپ به »قدرت آمریکا« به عنوان 
سنگ بنای یک غرب آزاد غیر قابل تردید 
است، و خروج او »از یک پیمان داوطلبانه 
و بین المللی غیر الــزام آور این واقعیت را 
ایاالت متحده  با خروج  تغییر نمی دهد«. 
از پیمان پاریس بسیاری از مدیران تجاری 
ایاالت متحده، رهبران جهان، و چند تن 
از اعضای ارشد دولت او نگران موقعیت 
آمریکا در عرصه جهان شدند. کشوری 
که روزی رهبری نظــام بین الملل را بر 
عهده داشــت و نماینده اصلی نظم نوین 
جهانی بود، حاال به کشوری هنجارشکن 
تبدیل شــده اســت. با تغییر معادالت 
بین المللی نظم جهانی را بر هم ریخته و با 
تصمیم هایی عجوالنه چون خروج از پیمان 
پاریس، رسما عرصه را برای قدرت نمایی 
کشورهایی چون چین فراهم کرده است؛ 
کشوری که تا پیش از این سودای رهبری 
جهان را در ســر می پرورانــد و حاال از 
فرصت به دســت آمده و شــکاف میان 
ایاالت متحده و متحدان اروپایی اش به نفع 
خود استفاده می کند تا بدین ترتیب بتواند 
فضا را برای نشستن جای آمریکا آن هم به 

عنوان رهبر جهان فراهم کند.« 

TIME  

یره ای  جز
خ در برز

ترامپ یکای  آمر آیا 
می ماند جهان  رهبر 

ملی گرایان  خطر 
وپا افراطی در ار

حمــالت پی در پــی تروریســتی و 
زودهنگام  برگــزاری  بــا  همزمانی اش 
انتخابات پارلمانی بریتانیا که نتیجه اش همه 
دنیا را شــوکه کرد، موجب شده بسیاری 
از تحلیلگران از بریتانیا آن هم در شــرایط 
کنونی تحت عنوان »جزیره ای در برزخ« 
یــاد کنند؛ جزیره ای که پــس از خروج 
از اتحادیه اروپا مطمئنــا عالوه بر پدیده 
روبه رو  چالش های جدی تري  با  تروریسم 
خواهد بود. در همین راستا نشریه تایم طی 
گزارشی به قلم دی استوارت، ضمن اشاره 
به حادثه تروریستی لندن به پس لرزه های 
این حادثه و همچنین تصمیم بریتانیا برای 
خروج از اتحادیه اروپا اشاره کرد و در این 
باره نوشت: »3 ژوئن بار دگر بریتانیا هدف 
حمالت تروریســتی قرار گرفت؛ آن هم 
درست در شرایطی که این کشور خود را 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام 
آماده می کرد. همزمانی برگزاری انتخاباتی 
که هدفش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست 
و همچنین حمالت پی در پی تروریســتی، 
آینده بریتانیا را در هاله ای از ابهام فروبرده 
است. نتایج انتخابات پارلمانی نیز بر میزان 
بدبینی ها افــزوده؛ برخالف پیش بینی ترزا 
می، نخست وزیر بریتانیا، حزب محافظه کار 
نه تنها نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان 
این کشور را به خود اختصاص دهد، بلکه در 
یک رقابت فشرده با حزب کارگر، دولت 
بریتانیا هم اکنون در شرایط معلق قرار دارد. 
این تعلیق آن هم درســت در شرایطی که 
بریتانیا درگیر رکود اقتصادی، تورم، کاهش 
فرصت های شغلی و از همه مهم تر درگیر 
مسائل امنیتی شده، می تواند زمینه را برای 
فراهم کند. خروج  نارضایتی ها  اوج گیری 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به رغم تصور رهبران 
و سیاستمداران این کشور پایه های قدرت 
این جزیره اروپایی را متزلزل تر خواهد کرد 
و مطمئنا بریتانیای بدون اتحادیه اروپا هم 
از منظر اقتصادی شکننده خواهد بود و هم 
خواهد  اقتصادی  جدی  چالش های  درگیر 
شد. به بیانی دیگر باید گفت که در شرایط 
کنونی مشکل اصلی بریتانیا صرفا دسترسی 
به بازارهای مالی و کارگران ماهر نیست. 
هزینه های زندگــی در بریتانیا بخصوص 
برای طبقه متوســط و طبقات پایین جامعه 
بسیار زیاد است. کمبود مسکن موجب شده 
بخشی از شهروندان بریتانیا بخصوص جوانان 
این کشور در حومه شهرهای بزرگی چون 
لندن ســکنی گزینند. قیمت متوسط خانه 
در پایتخت از ســال 1997 به میزان 421 
درصد افزایش یافته، اما در مقایسه حقوق 
و دستمزد متوسط افزایش 74 درصدی داشته 
است. بیش از 2 میلیون نفر از بریتانیایی ها 
زیر خط فقر زندگی می کنند و بسیاری در 
بخش لندن شرقی مانند بارکینگ، دگنهام 
و نیوهام ساکن هستند؛ جایی که یکی از 
مهاجمان پل لندن در آنجا زندگی می کرد. 
نابرابری درآمد و فرصت، باعث پرورش 
خشم و بی اعتمادی شده است. واضح است 
که بریتانیا آبستن رخدادها و تغییرات زیادی 
خواهد بود. لندن باید پاسخگوی این پرسش 
باشد که با خروج از اتحادیه اروپا چگونه 
خواهد توانســت ضعف هایش در عرصه 
سیاست را جبران کرده و به بهبود وضعیت 
اقتصادی ساکنان بریتانیا بپردازد و در میانه 
این چالش ها به تنهایی تروریست ها را نیز 

مهار کند.«

The Ecnomist  

غول های  چالش 
اینترنتی

حمالت پی در پی تروریســتی آن هم 
در خــاک اروپا موجــی از نگرانی ها را 
ایجاد کرده اســت. در همین راستا نشریه 
اکونومیســت گزارش اصلی اش را به این 
موضــوع اختصــاص داد و در این باره 
نوشــت: »ســه حمله جهادی در بریتانیا 
در چند ماه گذشــته زمینــه را برای ارائه 
گمانه زنی ها در مــورد چگونگی مقابله با 
پدیده تروریســم فراهم کرد. در این میان 
ایده های زیادی بــرای برخورد با متهمان 
به حمالت تروریستی نیز مطرح شد. یکی 
از ایــن ایده ها در اروپــا و آمریکا مورد 
اســتقبال قرار گرفته است. ایده مورد نظر 
مقابله با شرکت های اینترنتی است که به 
شکلی ناخواســته به گروه های تروریستی 
کمک می کنند. غول های فن آوری، مانند 
گوگل و فیس بوک، متهم به چشم پوشــی 
از تبلیغات آنالین خشن و سیستم عامل های 
دیگری شده اند که امکان برقراری ارتباط در 
اطالعاتی  سرویس های  دسترسی  از  خارج 
را برای تروریســت ها فراهم می کنند. این 
یکی از جدیدترین اتهام هاست. شرکت های 
فن آوری به انتشار اخبار جعلی و پناه دادن 
به قلدرها، افراد متعصب و اوباش اینترنتی 
نیز محکوم شده اند.  در جست و جوی سود 
در گذشته، آنها متهم به توانمندسازی افراد 
برای فرار از حــق تکثیر و ذخیره انبوهی 
از پورنوگرافــی کودکان بودند. در تمامی 
آن  سیاســتمداران خواستار  زمینه ها،  این 
هســتند که غول های فن آوری مسئولیت 
بیشتری برای آنچه که در شبکه های آنها 
منتشر می شــود، بر عهده بگیرند. تا زمانی 
که شبکه های اطالعاتی وجود داشته باشند، 
تروریســت ها و افراد و گروه های وابسته 
به آنها از آن فرصت بهــره مي برند تا با 
توسل بدان بتوانند به اهداف خویش دست 
یابند. اینترنت، با میلیاردها کاربر و قدرت 
پردازش نامحدود، قوی ترین شــبکه است 
و این امر تقریبا قطعی اســت که به مرکز 
فعالیت خالفکاران تبدیل شــود. این بدان 
معنی نیست که باید محدودیت های شدیدی 
را علیه این شرکت ها اعمال کرد. فضای باز 
آنالین به ویژه به دلیل میسر ساختن امکان 
نوآوری های »بدون مجوز« بسیار ارزشمند 
است. هر کسی می تواند یک مقاله منتشر 
کند، یک ویدیو را بارگذاری کرده یا یک 
قطعه نرم افزاری را به مخاطبان جهانی عرضه 
کند. رهایی از مسئولیت هایی که باری بر 
دوش دیگر شرکت های رسانه ای است، در 
راستای کمک به یک صنعت نوپا مفید واقع 
شده است. هر چه خدمات آنها به صورت 
عمیق تری به هر بخش از زندگی روزمره 
نیز راه یافته اند، فعالیت آنالین پتانســیل 
رســاندن آف الین  برای آسیب  بیشتری 
به دست آورده است. شرکت های فن آوری 
که مشتاق به حفظ مقام خاص خود هستند، 
تاکید کرده اند که اســتخدام آنالین تنها 
بخشی از تهدید تروریستی است. عالوه بر 
این، آنها می گویند که فقط سیستم های عامل 
هستند، نه ناشر و امکان ندارد که بتوانند بر 
همه چیز نظارت داشته باشند. با این حال، 
شرکت ها زمانی که بخواهند، می توانند عمل 
کنند. قبل از اینکه ادوارد اسنودن دست آنها 
را در یک افشای بزرگ در سال 2013 برمال 
کند، آنها بی سر و صدا به اداره های اطالعاتی 
آمریکا و بریتانیــا در نظارت بر نیروهای 

جهادی کمک کرده بودند.«

Newsweek  

برکناری جیمز کومی،  پس لرزه های 
فدرال )اف بی آی(  تحقیقات  اداره  رئیس 
کمــاکان ادامه دارد و حاال بســیاری از 
تحلیلگران بر این باورند که میهمان کاخ 
سفید در آســتانه استیضاح و برکناری از 
قدرت قرار دارد. در همین راســتا نشریه 
نیوزویک طی گزارشی به قلم مالکوم برن 
به این بحران حاکم در عرصه سیاســت 
این باره  داخلی آمریکا پرداخــت و در 
نوشت: »ســه دهه پیش، ایاالت متحده 
درگیر تحقیقات وسیعی شد که حاال از آن 
تحت عنوان ماجرای واترگیت یاد می شود. 
محور رسوایی به حمایت مخفیانه آمریکا از 
شورشیان کنترا در نیکاراگوئه مربوط بود. 
در شرایط کنونی، بسیاری اتهام مطرح شده 
علیه رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه 
کمپین ترامپ با اداره اطالعاتی روســیه 
در انتخابــات ریاســت جمهوری 2016 
تبانی کرده است، را به واترگیت تشبیه 
می کنند که بدنام ترین رســوایی سیاسی 
در تاریخ آمریکای مدرن اســت. در دو 
واقعه، دو عنصر اساســی وجود دارد؛ اول 
تالش برای سرقت اطالعات از کمیته ملی 
سرپوش گذاری ها  دوم  دموکرات.  حزب 
و تالش برای مانع تراشی در تحقیقات. با 
این حال امروز بسیاری ایده واترگیت را 
نه تنها برای سنجش طبیعت کثیف اتهام 
تخلف ترامپ پیش کشیده اند، بلکه بر این 
باورند که ترامپ نیز به سرنوشت ریگان 
دچار خواهد شد، رونالد ریگان به خاطر 
تهدید استیضاح استعفا داد و از آنجا که به 
نظر می رسد قیاس در اینجا معنی دار است، 
ممکن است ترامپ نیز از کار برکنار شود 
و این پایانی باشد بر پدیده ترامپیسم. بررسی 
ابعاد رسوایی واترگیت بیش از شش سال 
زمان برد؛ بیش از تحقیقات کنگره و یک 
بررســی جداگانه که توسط کمیسیون 
زمانی  انجامید.  طول  به  ریاست جمهوری 
که این ماجرا به پایان رســید، محققان 
14 تن از مقامــات آمریکایی را متهم به 
جنایت کردند )که منجر به 11 محکومیت 
یا اعتراف به جرم شــد( و شواهد زیادی 
را برمال کردند که نشــان می داد ریگان 
به صــورت غیرقانونی مجوز معامالتی را 
برای داد و ستد اســلحه برای گروگان ها 
صادر کرده بود و بــا وجود ممنوعیت 
کنگره برابر انجام این کار، به کارکنان 
خود دستور داده بود کنتراها را »زنده نگه 
دارند«. این بررسی هرگز ثابت نکرد که 
رئیس جمهور می دانسته که وجوه حاصل از 
فروش سالح ها به شورشیان برگردانده شده 
است. اما شواهد بسیاری مبنی بر سوء رفتار 
از ســوی مقامات ارشد دولت یافت شد. 
اولین درســی که می توانیــم از ماجرای 
واترگیت بگیریم، این است که کاخ سفید 
می تواند در موقعیتی قوی تر از آنچه به نظر 
می رسد وارد عمل شود. رئیس جمهور های 
)هر دو طرف( می توانند جریان اطالعات 
را حتی برابر تحقیقات رسمی کنترل کنند. 
در مورد ترامپ، ســخت است بگوییم 
که چــه رخ خواهد داد. کارکنان ریگان 
بســیار وفادار بودند اما اکنون شرایط در 
کاخ سفید  اندکی متفاوت است؛ ترامپ 
درگیر غربالی از افشاگری هاست. به نظر 
می رسد که وفاداری خارج از حلقه درونی 
نزدیکان رئیس جمهور ناپایدار است، همین 
امر موضع ترامپ را تضعیف کرده است.«

Bloomberg  

بازی با حاصل جمع 
صفر 

پایان 
ترامپیسم

ســفر اخیر دونالد ترامــپ به ریاض 
زمینه ســاز تنش میان عربستان و قطر شد 
و فضا را برای ارائه گمانه زنی های فراوان 
در مورد چرایی جدایــی دو متحد اصلی 
آمریکا فراهم کرد. در همین راستا نشریه 
بلومبرگ طی گزارشــی به قلم استوارت 
میل به این موضوع پرداخت و در این باره 
نوشــت: »اظهارات منتشرشده از رهبران 
عربستان سعودی و سه تن از متحدان این 
کشور در 5 ژوئن مبنی بر اعالم محاصره 
گسترده قطر هنوز عملی نشده است، اما در 
اینکه چه کسی پشت پرده این ماجراجویی 
قرار دارد، شــکی نیست. ردپای دو تن از 
قدرتمندترین رهبــران جهان عرب برای 
توقف حمل و نقل هوایی و دریایی و بستن 
تنها مرز زمینی قطــر در این ماجرا دیده 
می شــود: »محمد بن سلمان« ولیعهد جوان 
عربستان سعودی، و شیخ »محمد بن زاید« 
رئیس دولت امارات متحده عربی. این عمل 
هماهنگ تاکیدی است بر اقتدار رو به رشد 
این دو؛ رهبرانی که کشورهایشان مقادیر 
زیادی از ثروت نفتی جهان و خاورمیانه را 
در اختیار دارند و میلیاردها دالر ســالح از 
ایاالت متحده آمریکا خریداری می کنند. 
آنها در ســال های اخیــر تأثیر زیادی بر 
وقایع خاورمیانه گذاشــته اند. از رهبران و 
گروه هایی که دوســت داشته اند، حمایت 
کرده و با آنهایی که دشمن بودند، مقابله 
کرده اند. حاال شرایط به گونه اي شده است 
که آنها از حمایت صریح و روشن دونالد 
ترامپ هم برخوردارند. هدف اعالم شــده 
از این محاصره »ســرکوب  تروریسم در 
منطقه« بود. به گفته رهبران ریاض، قطر 
تروریست ها را به لحاظ مالی تامین می کند. 
اما به نظر می رسد که پیامد روشن این تصمیم 
غافلگیرانه، تضعیف یکی از نیروهای مورد 
حمایت ایاالت متحده و حمله چندگانه به 
یک همسایه ثروتمند است. همسایه اي که 
عربستان ظاهرا با آن مشکلی نداشت، اما 
در خفا دوحه و ریاض هر کدام از مکتبی 
جداگانه پیروی می کردند؛ عربستان حامی 
تفکری ســلفی بود و قطر از تفکر اخوانی 
پشتیبانی می کرد. همین رویکرد متناقض 
موجب شــده بود دو طرف تاکتیک های 
متفاوتــی را در پیــش بگیرند. در همین 
راستا ســفر ترامپ به ریاض و نشان دادن 
چراغ سبز به رهبران این کشور موجب شد 
رهبران عربستان فشار بر قطر، ثروتمند ترین 
کشور در جهان از نظر سرانه تولید به لطف 
منابع فراوان گاز طبیعی را تشدید کرده و 
سعودی ها و اماراتی ها را در تقابل مستقیم با 
کشوری قرار دهند که همچنان متحدی مهم 
و کلیدی برای آمریکا است؛ قطر میزبان 
یک پایگاه نظامی فرماندهی مرکزی ایاالت 
متحده آمریکا است. این اقدام به بن سلمان 
و بن زاید ایــن فرصت را می دهد که پیام 
روشنی را به همتای قطری 37 ساله خود، 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، ارسال کنند: »در 
این منطقه، قدرت در اختیار ماست.« پیشینه 
ائتالف کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس 
درخشان نبوده اســت، به ویژه با در نظر 
گرفتن جنگ نیابتی عربستان سعودی علیه 
شورشــیان حوثی در یمن که فقیرترین 
کشــور عربی را در یک بن بست خونین 
قرار داده است. به نظر می رسد عربستان با 
حمایت های ضمنی ایاالت متحده بازی با 

حاصل جمع صفر را رقم زده است.«

DER SPIEGEL  

ظهور جنبش های رادیکال در اروپا به 
اروپایی  کشورهای  دغدغه های  از  یکی 
تبدیل شــده اســت. پس از هجوم موج 
پناهجویان بــه مرزهای اروپا و همچنین 
بر  اقتصادی حاکم  ثبات  درهم شکستن 
این کشورها، جریان های پوپولیستی قوت 
گرفتند و حاال پس از سال ها در تالشند تا 
در عرصه سیاست سهمی از قدرت را به 
خود اختصاص دهند. در همین راستا نشریه 
اشپیگل طی گزارشی به قلم مایکل ساگا 
ضمن اشاره به تاریخچه جریان های افراطی 
در اروپا می نویسد: »در برهه ای از زمان 
به میدان یکه تازی های جریان های  اروپا 
افراط گرایانه چون فاشیسم و نازیسم تبدیل 
شــده بود؛ حاال انگار قرار است گذشته 
بار دیگر تکرار شود. این بار جریان های 
افراطی در قامت و پوشش ناسیونالیست و 
حراست از تاریخ و تمدن سنتی وارد میدان 
سیاست شده اند. به عنوان نمونه می توان به 
حزب راست گرای جبهه ملی به رهبری 
مارین لوپن در فرانسه اشاره کرد؛ جریانی 
که رهبرش در انتخابات گذشته از امانوئل 
ماکرون معتدل شکست سختی خورد اما 
برای نخســتین بار می تواند بین یک تا 
پنج کرسی پارلمان این کشور را به خود 
اختصاص دهد. جریان های راست افراطی 
اروپا با تاکید بــر خروج از این اتحادیه 
منطقه ای بر این باورند که تنها راه خروج 
از بحران و رکود اقتصادی حاکم، خروج 
اروپا از تمامی پیمان های مشترک و نادیده 
گرفتن اصل اقتصاد جهانی است. به باور 
راست گریان افراطی تعیین یورو به عنوان 
واحد پول مشترک کشورهای اروپایی، 
یکی از بزرگ ترین چالش های پیش رو 
است و هر کدام از کشــورها باید ایده 
یورو به عنوان واحد پول مشترک را کنار 
گذاشته و بر مبنای همان واحد پولی که 
در گذشته قبول داشتند، چرخ اقتصادشان 
را بگردانند. در این میان احزاب راســت 
و چپ میانه در تالشــند تا ثبات حاکم 
را حفظ کنند، به عنــوان نمونه امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با تاکید 
بر اصل اقتصاد جهانی و همچنین حضور 
در اتحادیه اروپا توانســت مارین لوپن 
رقیب افراطی اش را شکست دهد. از طرفی 
آلمان و  دیگر آنگال مرکل، صدراعظم 
حتی مارتین شولتز، رقیب وی در انتخابات 
پیش روی نیز با تاکیــد بر اصل اقتصاد 
جهانی و نادیده انگاشتن اصل ناسیونالیسم 
افراطی در تالشند تا گروه های افراطی را 
در موضــع ضعف قرار دهند. با این حال 
باید گفت در شرایط کنونی افراط گرایان 
و ناسیونالیســت های افراطی به یکی از 
تهدیدهای جدی علیه کشورهای اروپایی 
تبدیل شده اند. حضور لوپن در انتخابات 
مرحله اي  دو  و  فرانسه  ریاست جمهوری 
شدن انتخابات در این کشور بسان زنگ 
خطری برای سایر کشورهای اروپایی نیز 
قلمداد می شود؛ حتی برای بریتانیا که در 
یک اقدام انتحاری و طی یک همه پرسی 
حاال می خواهــد از این اتحادیه منطقه ای 
خارج شود؛ آن در شرایطی که هر کدام 
از کشورهای عضو این اتحادیه به تنهایی 
در موضع ضعف قرار دارند و تنها کنار 
هم و با توســل به یک تاکتیک جمعی 
قادرند برابر تهدیدهای پیش رو از خویش 

حراست کنند.

ساناز نفیسی 
خبرنگار



توسـعه فصل 2:  اقتصاد و صنعت

با عصا راه می رود، کمرش خمیده شــده و 
چشمانش هم سوی چندانی ندارند. در تمام دقایق 
و ساعت های روز حتما باید کسی همراه پیرمرد 
باشد. حتی زمانی که معاون اول رئیس جمهور 
قرار بود، نشــان »امین الضرب« را به سینه اش 
بزند، یک نفر زیر بغلــش را گرفته بود تا از 
پله ها باال بــرود و این بار بدون عصا در مقابل 
لنز دوربین عکاسان قرار بگیرد. زندگی اصغر 
قندچی بی اندازه شبیه به توسعه صنعتی در ایران 
اســت. در دهه 50 او از دل گاراژی در حاشیه 
شــهر تهران، کامیون ســازی ماک را بنیان 
گذاشت و مانند بسیاری دیگر از صنایع ایرانی 
به سمت توسعه رفت. مدتی بعد در دهه 60 به 
زندان افتاد و کارخانه اش تعطیل شــد و بازهم 
مدتی بعــد اموالش مصادره و نام ماک به ایران 
خودرو دیزل تغییر کرد. هر ســه فصل متوالی 
زندگی او نمایشی دقیق و غیرمستقیم از صنعت 
در ایران است. آغاز باشکوه به همراه اوج گیری 
تماشایی، سقوط سیاسی و در نهایت بازنشستگی 
اجباری همه اجــزای یک دوره کار در اقتصاد 
به شدت سیاسی و ایدئولوژیک ایران است که 
حداقل قندچی آن را درک کرد. دو هفته قبل 
برای حضور در مراسم افطاری بخش خصوصی 
به همراه چند نفر از اعضای خانواده اش شرکت 
کرده بود. تنها روی میزی نشسته بود و درحالی 
که یک هزار نفر مهمان اطراف اش بودند، کسی 
به درستی قندچی را نمی شناخت و خبر نداشت 
که پیرمرد مهمان این ضیافت، همان کسی بوده 
که صنعت دیزل را به ایران آورده و البته مدتی 

بعد به سزای عملش رسیده است. 

QQQ کدام کسب و کار؟
سه ماه قبل مدیر یکی از بزرگترین برندهای 
لوازم خانگی به ایران آمده بود. در حاشیه بازدید 
از خط تولید کارخانه ای رو به سرمایه گذار ایرانی 
گفته بود:»شــما با این وضعیت بروکراسی، 
سیاسی و اقتصادی باکدام اعتماد به نفسی از ما 

می خواهید به جای ترکیه و حاشیه خلیج فارس 
پول هایمان را به اینجــا منتقل کنیم؟« مدیر 
بخش خصوصی ایرانی از وعده های دولتی به 
عنوان تضمیــن نام برده بود ولی خودش هم به 
خوبی می دانست که اگر تصمیم ادارات دولتی 
بربرخورد با صنایع باشد، هیچ قدرتی در مقابل 
مصادره ها نمی ایستد. مدتی بعد بهروز علیشیری 
رئیس سابق ســازمان ســرمایه گذاری ایران 
بازهم در نشســت اتــاق بازرگانی و در جمع 
صاحبان صنایع پرده از اتفاقاتی برداشــت که 
با ادبیات ســابق اقتصادی قابل تحلیل نیست:» 
امروز مصــادره دیگر معنای ســابق را ندارد. 
یعنی شکل جدید مصادره این است که جلوی 
توسعه و تداوم کســب و کار را می گیرند.« 
دقیقا مشــابه همان اتفاقی که در اقتصاد ایران 
رخ می دهــد. گزارش های بین المللی نشــان 
می دهد وضعیت ایران در شاخص کسب و کار 
بهبود یافته ولی این روند چنان پرشتاب نبوده 
که وضعیت بحرانی را به آرامش برساند. سال 
1392 ایران در رتبه 152 ایستاده بود. سال 1393 
به جایگاه 132 رســید و سال 1394 روی عدد 
118 متوقف شــد. سال 95 هم وضعیت بهتری 
در شاخص کســب وکار پیدا نکرد. مدیرعامل 
یکی از شناخته شده ترین برندهای لوازم خانگی 
ایــران درحالی که در قابل انبار مملو از کاالی 
وضعیت  این  می گوید:»با  ایستاده  کارخانه اش 
کســب و کار در ایران اصل اینکه کارخانه ای 
احداث کنی دیوانگی اســت.« شاید او کمی 
افسرده شده و شاید هم سرنوشت کارآفرینانی 
مانند قندچی یا رفوگران را با دقت خوانده است. 

QQQ صنعت با کدام پول؟
گزارش های آماری نشــان می دهد بخش 
مهمی از تسهیالت پرداخت شده نظام بانکی به 
صنایع کشور طی دو سال اخیر صرف سرمایه در 
گردش شده است. 63 درصد تسهیالتی که توسط 
بانک ها به اقتصاد کشور پرداخت شده به حقوق 
و دستمزد و انواع هزینه های جاری تبدیل شده 
است. این وضعیت در مورد صنایع وخیم تر است. 
براســاس گزارش بانک مرکزی سهم سرمایه 
درگردش از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی 

به بخش صنعت و معدن در دوازده ماهه سال 1394 
معادل 82.2 درصد بوده است.  برهمین اساس هم 
فرآیند توسعه در بسیاری از کارخانه های صنعتی 
کشور به دلیل بحران منابع متوقف شده است. این 
درحالی است که طی دو ماهه ابتدای سال گذشته، 
میزان پرداخت تسهیالت 45 درصد رشد داشته 
اســت. با این وجود به نظر می رسد که همچنان 
تداوم حضور مهمترین انگیزه صنایع کشور و 
مقدم برتوسعه باشد.  این اطالعات آماری نشان 
می دهد حداقل تا پایان امســال تحوالت قابل 

توجهی در صنایع کشور رخ نمی دهد. 

QQQ کدام صنعت؟
دختر جوانی، مدیر عالی رتبه شــرکتی در 
حوزه صنایع کشــاورزی است که در خارج 
از تهران کســب و کارشان تا یک دهه قبل 
برای رقبا رشک برانگیز بود. او می گوید:»برای 
اولین بار طی 40 سال گذشته، امسال سبد غذایی 
برای ماه رمضــان به کارگران ندادیم.« بدهی 
مالیاتی آنها و بحــران تقاضا در بازار موجب 
شده تا کارخانه نفس های آخر را بکشد. بحران 
صنایع ایران تنها منحصر به آنها نیست. برای 
اولین طی طی 7 دهه گذشته، شرکت معتبر و 

قدیمی کنتورسازی ایران به دلیل بدهی مالیاتی 
پلمپ شــده است. در مقابل شرکت هم بنری 
نصب شده که ســازمان مالیاتی با جزئیات و 
دقت دلیل این پلمپ را نوشته است. کارگران 
کنتورسازی ایران برای اولین بار تصویر این 
بنر را در کانال های تلگرامی دیدند و بسیاری 
از آنها چند شب را نخوابیدند تا تکلیف آینده 
کاریشان روشن شود.  صنایع ایران سال 92 در 
رکود قطعی بودند و حداقل طی 4 سال گذشته 
وضعیتشان قدری بهبود پیدا کرد ولی وضعیت 
بازهم به ســمتی پیش نرفت تــا کارخانه ها 
نفس راحتی بکشــند. بیش از 35 هزار تاجر، 
یک میلیون شــرکت و 192 هزار کارخانه و 
کارگاه در ایــران فعالیت می کنند. همه اینها 
طی سال های گذشــته دچار توقف جدی در 
فرآیند توسعه و تعطیلی شده اند. آخرین گزارش 
رسمی نشان می دهد که تعدادی از صنایع راکد 
موفق شــده اند، دوباره رنگ تولید را ببینند. با 
این حال آخرین اطالعات نشــان می داد که 
70 درصد صنایع کشور فرآیند توسعه خود را 
متوقف کرده اند. برخی آمارها نشان می داد بین 
ســال های 88 تا 92 بیش از 12 هزار کارخانه 
صنعتی تعطیل شــده اند. طی سال های بعدی 
وزارت صنعــت با برگزاری بیش از 6 هزار و 
200 جلسه در استا ن های کشور و تصویب 53 
هزار و 200 مصوبه سعی کرد به این وضعیت 
ســامان بدهد. تنها در ســال 95 بیش از 230 
جلســه برگزار و 800 مصوبه برای کمک به 
تولید کشور تصویب شد. محصول همه اینها از 
سرگیری فعالیت 24 هزار کارخانه صنعتی بود. 
با این حال اظهارنظرهای مدیران صنعتی بخش 
خصوصی نشان می دهد که با وجود بهبود کلی 
ایران، همچنان بحران  براقتصاد  شرایط حاکم 
باقی است. آخرین گزارش های بانک مرکزی 
خبر می دهند نرخ رشد صنعتی روندی صعودی 
داشته و در سال 95 با رشد 6.9 درصدی به عدد 
781 هزار میلیارد ریال رســیده است. سال 94 
میزان این رشد منفی 4.6 درصد بود و به همین 
دلیل حتی با وجود رشــد صنعتی، بازهم تعداد 
بسیار زیادی از صنایع کشور در بحران قطعی 
قرار دارند. 70 درصد ارزش افزوده صنایع ایران 

مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی می شود. 
در این بخش نیز 7.9 درصد رشد رخ داده است.  
همزمان در صنایع مولدی مانند خودروسازی 
تحوالت گسترده تری صورت گرفته و برای 
اولین بار طی یک دهه گذشته، میزان تقاضای 
بازار از ذخیره انبار خودروســازان بیشتر شده 
است. نیلی اقتصاددان در این مورد گفته بود:» 
مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی 
نشان می دهد که در فصل نخست سال 1393 
رشد تولید بیش از رشد فروش بوده در حالی که 
در بهار سال 1395، رشد فروش از رشد تولید 
پیشی گرفته است. افزایش رشد فروش نسبت 
به رشد تولید عالمت خوبی مبنی بر این است 
که رشد تولید استمرار پیدا کند.« با این حال 
کماکان انتظار برای ایجاد تحول اساسی در بازار 
ادامه دارد. اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی براین 
باورند که صنایع ایران و پس از آن وضعیت 
قدرت خرید خانوارهای ایرانی تنها زمانی امکان 
بهبود پیدا می کند که اقتصاد کشور از تنگنای 
منابع خالص شود. او می گوید:» میزان منابع 
کشور برای دستیابی به رشدهای باالتر کافی 
نیست و بنابراین تنها راه حل استفاده از منابع 
خارجی است.« در سوی مقابل همزمان با وقوع 
حوادث تروریستی در تهران و پیش از آن با 
توجه به وضعیت فضای کسب و کار در اقتصاد 
ایران، تمایل قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران 
خارجی برای انتقال دارایی هایشــان به اقتصاد 

کشور مشاهده نشده بود.

QQQ تقاضایی در کار نیست؟
50 درصد تقاضای کشور در اختیار مصرف 
خانوارهاست. کاهش تورم هرچند وضعیت آنها 
را قدری بهبــود داده ولی همچنان قدرت خرید 
خانوارهای ایرانی به میزانی نرسیده که به بازارهای 
کشــور تکانی موثر دهد. کاهش تورم هرچند 
امکان زندگی بهتری را برای شهروندان کشور مهیا 
کرده ولی همچنان از عمق بحران حاکم براقتصاد 
کشور کم نکرده است. در مورد خط فقر در ایران 
اطالعات کاملی وجود ندارد. آخرین گزارش های 
رسمی نشان می دهد نسبت خانوارهای شهری و 
روستایی زیر خط فقر مطلق از رقم 17.9 درصد و 
26.5 درصد در ســال 1390 به بیش از 33 درصد 
در خانوارهای شهری و 40 درصد در خانوارهای 
روســتایی افزایش یافت. به این ترتیب ســال 
1391،خانوارهای بیشتری در زیر خط فقر مطلق 
قرار گرفته اند. اطالعات مرکز آمار تایید می کند 
حداقل تا پایان کار دولــت دهم، میزان قدرت 
خرید خانوارهای شهری 77 درصد و خانوارهای 
روستایی 81 درصد کاهش یافته بود. رای مردم 
روستایی به حســن روحانی در دوازدهمین دوره 
انتخابات نشــان می دهد، وضعیت مالی ساکنان 
روستاها بهبود یافته است. با این حال حداقل در 
مناطق شهری هنوز گزارش معتبری منتشر نشده 
اســت. با این حال مدیران صنایع بزرگ کشور 
اعتقاد دارند که بحران تقاضــا در بازار موجب 
شده تا ذخیره انبار بسیاری از کارخانه ها افزایش 
تاریخی پیدا کند. همزمان فشــارهای مالیاتی و 
تامین اجتماعی هم به حدی رشد یافته که امیدها به 

تغییر شرایط را به شدت کم کرده است. 

QQQ عبرتی در کار نیست؟
قندچــی روزهــا را در گاراژ کامیون های 
ماک سپری می کند. روزنامه می خواند، کمی در 
محوطه قدم می زند و گاهی هم به مدیران جوان 
مشاوره می دهد. گوش هایش کمی سنگین شده 
و به سختی می شنود ولی هنوز هم عالقه مند به 
کســب اطالع از وضعیت سیاسی و اقتصادی 
کشور است. سرنوشــت او درس عبرتی برای 
تمام مدیران بخش خصوصی ایران است. شاید به 
گفته یکی از مدیران بخش خصوصی باید »قاب 
عکس او را همه مدیران به دیوار اتاق کارشان 
بزنند« تا همیشه در یاد داشته باشند که ممکن 
است به سرنوشــت مصادره از انواع گوناگون 

دچار شوند.

نکنید  کار 
صنایع کشور در چه شرایطی قرار دارند؟ 

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

وضعیت محیط کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در سال 2016
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روند كاهش تورم نقطه به نقطه گروه خوراكی ها و غیر خوراكی ها  در مناطق روستایی  در دولت یازدهم )%(

خالص كاهش تورم خردادماه 1395 نسبت به خرداد ماه 1392خرداد ماه 1395اسفندماه 1394

7.85.741.4شاخص کل

6.93.853خوراكی ها

0.88.531.8-گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها

2.73.259.5روغنها و چربیها

12.48.332.8بهداشت و درمان

84.539.2حمل ونقل

86.952.4تفریح و فرهنگ

9.26.913مسکن
ماخذ: مركز آمار ایران

رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد )درصد(

مقدماتی 13911394فعالیت های عمده
)مرکزآمار ایران(
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3.6-37.4گروه نفت

2.8--6.4گروه صنایع و معادن

1.10.2گروه خدمات

1-6.8تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
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--13.8ساختمان

2.5-1.7هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی
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مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارشات تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی.

توضیح: نرخ رشد سال 1394مربوط به حساب های ملی مرکز آمار ایران است.

حجم نقدینگی و منابع پایه پولی کشور- هزار میلیارد ریال

13841391139213931394اجزای پایه پولی

خالص دارایی های خارجی بانک 
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8.645.983833.2124بخش دولتی
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1,345.4-1,164-1,134-327.6--81.59خالص سایر ارقام

220.5975.71,1841,3111,535.7پایه پولی

9214606.96,3957,82310172.9نقدینگی
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 نگاه ما

خنثی سازی بمب بانکی
5 اولویت بانکی دولت دوازدهم 

هرکــس بنابر زمینــه تخصصی خود 
اولویت هایی را بــرای دولت  می توانــد 
دوازدهم مطرح کند؛ طــرح اولویت های 
اقتصادی نشان دهنده بی اهمیتی اولویت های 
فرهنگی و نظامی نیست. از نظر من چهار 
دوازدهم  دولت  بــرای  اقتصادی  اولویت 
مطرح اســت که بیشتر به قوانین اقتصادی 
بازمی گردد؛ اولین اولویت، پیگیری الیحه 
قانونی بانک مرکزی است که به تصویب 
هیات وزیران دولت یازدهم رسیده اما سه 
سالی اســت که در مجلس شورای اسالمی 
گیر کرده اســت. بهترین کارشناســان 
اقتصادی در مــورد این الیحه که در مورد 
اختیارات بانک مرکزی اســت و اجرای 
آن می تواند گره های اقتصادی را باز کند، 
اظهار نظر کرده اند. اجرای این قانون می تواند 
به اصالح ســاختار ناسالم اقتصادی کمک 
کند. اولویت دوم، پیگیری قانون بانکداری 

است که به تصویب هیات وزیران رسیده اما 
اجرایی نشده است و نحوه عملکرد بانک ها 
را دربر می گیرد. قانون سومی که نسبت به 
دو مورد دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار 
است و اصالح آن در اولویت قرار می گیرد، 
قانون تجارت است. قانون تجارت در زمان 
رضاخان تصویب شــده و تنها یک بار در 
سال 47 اصالح شده است و مفاهیم حقوقی 
اقتصادی مثل کنسرســیوم در آن تعریف 
نشده است. اولویت بعدی، حل وفصل مسئله 
وزیر  به گفته  است.  دولت  بدهکاری های 
اقتصاد، بدهی دولت 650 هزار میلیارد است 
که 150 هزار میلیــارد آن باید به بانک ها 
پرداخت شود؛ لذا دولت باید در اسرع وقت 
برای حل این مشــکل چاره اندیشی کند. 
حل مســئله بانک ها در اولویت بعدی قرار 
می گیرد. بحــران بانکی در مرز خطرناکی 
قرار گرفته است و این بمب می تواند اقتصاد 
را منفجر کند. روحانی باید اختیار الزم برای 
مدیریت این مشکل را داشته باشد و جلوی 
هر کــدام از بخش هایی که مقابل حل این 

مشکل مقاومت می کنند را بگیرد. 

احمد حاتمی یزد
رئیس کمیته اقتصادی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران
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پرواز یا سقوط؟ 
نکته های اقتصاد ترکیه از دید مجمع جهانی اقتصاد

ترکیه جزو کشورهایی است که در 
گروه »جی 20« با رشد اقتصادی باالیی 
روبه روشده است. اما در حال حاضر باید 
با موانع زیادی در کشور خود روبه روشود. 
در حال حاضر در کشورهای همسایه مانند 
عراق و ســوریه جنگ رخ داده، حمالت 
پی در پی تروریستی در این کشور، بحران 
مهاجرت از کشورهای دیگر و جنگ بین 
نیروهای انتظامی و کردها و مشــکالت 
سیاسی بســیاری وجود دارد.اردوغان با 
نخست وزیری طی ســه دوره پیاپی - 
به دلیل پیروزی حزب عدالت و توسعه در 
انتخابات پارلمانی 2007 و 2011 - به دوره 
طوالنی بی ثباتی حکومتی پایان داد. وی 
پیروزی حزبش را در 12 انتخابات در 12 

سال حکومت، رقم زد. 
کشــورهای  جزو  ترکیه  طرفی،  از 
هم رده با مالزی، اندونزی و نیجریه قرار 
دارد که موسسه های اقتصادی این کشورها 

را به عنوان اقتصاد نوظهور در ســال های 
آینده پیش بینی می کنند و انتظار دارند که 
در سال های آینده جزو 20 اقتصاد بزرگ 

جهان باشند. 
ترکیه کــه به ویژه بعــد از بحران 
اقتصادی جهان برخاسته از آمریکا در سال 
2008 میالدی با استفاده از سرازیر شدن 
دالر و یورو به بازارهای جهانی، توانسته 
بود چرخ های اقتصادی خود را به حرکت 
در آورد، اکنون با تصمیم بانک مرکزی 
آمریکا بــرای جمع آوری بخشــی از 
سرمایه های روان شــده به بازارهای در 
حال رشد، در چگونگی مدیریت سررسید 
ســنگین بدهی های داخلی و خارجی با 
دشواری های جدی می تواند روبه رو شود. 

در یادداشــتی که از سوی نمایندگی 
بانک جهانی در آنکارا ارائه شد، با اشاره 
به اینکه در سال گذشته نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی ترکیه به 2.9 درصد افت 

کرد، تصریح کرد که افزایش پیش بینی 
نشــده در موجودی انبار شــرکت های 
تولیدی و ضعــف فعالیت های اقتصادی 
در ترکیه نشان می دهد که این فرآیند در 
نیمه نخست سال جاری میالدی نیز ادامه 
خواهد داشت. بنابراین، تحقق تخمین قبلی 
این بانک در خصوص رشد 3.5 درصدی 
اقتصادی ترکیه در ســال جاری میالدی 

بسیار دشوار خواهد بود.
در بخش دیگری از این یادداشــت، 
کاهش بهای انــرژی و تقاضای ضعیف 
داخلی به کاهش کســری در تراز ارزی 
ترکیه کمک کرده، ولی ادامه افت ارزش 
پول این کشور مانع از کاهش نرخ تورم 

در شرایط فعلی شده است.
این گزارش همچنین رشد اقتصادی این 
کشور در سال های 2017، 2018، و 2019 
را به ترتیــب 3، 3.5، و 3.7 درصد پیش 

کرده است.

مخالفان و موافقان همه برای پیشرفت کشور 
نکته های اقتصاد ترکیه از دید مجمع جهانی اقتصاد

 در حــال حاضــر به دلیل حمالت 
تروریستی پی در پی، درگیری های سیاسی 
در داخل کشور و نارضایتی برخی مردم 
از دولت وضعیت اقتصادی ترکیه چندان 
تعریفی ندارد. اما در سال های قبل توانسته 
باشد. عامل  رشد چشم گیری را داشــته 
مهم پیشرفت ترکیه تالشی بود که برای 
ترکیه  می کرد.  اروپا  به اتحادیه  پیوستن 
در ســال های گذشته هدف گذاری کرده 
بود که جزو اتحادیه اروپا شــود. درواقع 
این اتفاق باعث شــده که سیاست های 
مشــخصی را دنبال کند و از طرف دیگر 
دستورالعمل هایی که اتحادیه اروپا تعیین 
کرده بود یکی از عوامل پیشــرفت این 
کشور بود.  در کنار این موضوع نزدیکی 

کشورهای  با  رفت وآمد  به اروپا،  ترکیه 
مانند آلمان و دیگر  اروپایی  پیشــرفته 
کشــورها ترکیه را حساس کرده بود تا 
بتواند سیاســت های متناسب را به عهده 
گرفته و با این کشورها برای رقابت تالش 
کند. از طرف دیگر گروه نظامی که چند 
مدت پیش کودتا می کردند نیز به دنبال 
پیشرفت کشور بودند و مسیر درست را 
تشخیص می دادند. همین موارد باعث شد 
برسند که  به یک جمع بندی  که همگی 
باید چکار کنند و برای پیشرفت کشور 
قدم بردارند. از جمله اینکه آن ها به بخش 
خصوصی میدان دادند. آقای اوزل که روی 
کار آمد، شبیه دولت سازندگی در ایران از 
کارشناسان بانک جهانی مشورت گرفتند 
و به صورت جدی به بخش خصوصی بها 
دادند. از سوی دیگر با تالش زیاد ترکیه، 
خطوط هوایی این کشــور تبدیل به یک 
برند جهانی شد و در تمام کشورهای دنیا 

توسعه پیدا کرد. یک سری عوامل بسیار 
موثر بود. 

برخی معتقدند ترکیه توانسته با کمک 
نفت به این پیشرفت برسد اما این موارد 
واقعا تعیین کننده نبوده است. البته قبل از 
انقالب و یا اوایل انقالب ترکیه وضعش 
نسبت به ایران پایین تر بوده است ولی در 
حال حاضر تقریبا درآمد سرانه ترکیه دو 
برابر ایران شده است و سطح اجتماعی و 
رفاهی خوبی را در مناطق محروم نیز دارد. 
البته ترکیه در مناطق شــرقی کشورش 
بیشــتر از نظر بهداشــت و موارد دیگر 
سرمایه گذاری کرده است. تهدیدهایی که 
ترکیه با آن مواجه شد موجب همبستگی 
در درون این کشور شد که باعث دلبستگی 
و وحدت در داخل کشــور شد تا مردم با 
یکدیگر و با دولت همراهی کنند. اما در 
این دو سه ســال اخیر وضعیت اقتصادی 

ترکیه قابل تعریف نیست.

الگوی 
اسالمی توسعه 

درباره توسعه ترکیه و فرآیندی که این کشور طی کرد 

 
کشورهایی در دنیا وجود دارند که از شرایط 
بد، جنگ و اســتعمار توانستند به جایگاه باال 
برسند و به عنوان کشوری توسعه یافته شناخته 
شوند. در اروپا و شرق آسیا تعداد این کشورها 
زیاد بــوده اما در منطقه ، کشــورهای اندکی 
توانستند توسعه پیدا کنند و از درگیری و جنگ 
خود را دور کنند. ترکیه که در همسایگی ایران 
قرار دارد یکی از این کشورها بوده که توانسته 
از چنگ غربی ها رها شود و خود را در دهه های 
گذشته به مرحله توسعه برساند. ترکیه که جزو 
کشورهای توسعه یافته رده  بندی می شود و نظام 
آن جمهوری اســت، در سال 1923 به رهبری 
مصطفی کمال پاشــا )آتاتورک( جانشــین 
عثمانی  امپراطوری  شــد.  عثمانی  امپراطوری 
به دلیل شکســت در جنگ اول جهانی از هم 
پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد. 
در همین زمان مصطفی کمال پاشا مقاومت ملی 
را علیه این کشورها طراحی کرد که در نتیجه 
آن جمهوری ترکیه بر پایه اصل جدایی دین از 

سیاست بنا شد.

QQQ ترکیه چه بود؟
در دوران جنــگ جهانــی دوم، زمانی که 
امپراطوری عثمانیان در حال متالشــی شدن و 
از بین رفتن بود اقتصاد ترکیه از بقیه کشورها 
عقب تر قرار گرفت. کشــاورزی این کشور 
وابســته به تکنیک های کهنه و دام با کیفیت 
پایین بود، از طرف دیگر پایه های صنعتی ترکیه 
ضعیف بود، چند کارخانه تولید محصول اساسی 
مانند شکر و آرد نیز تحت کنترل خارجی ها بر 
اثر نتیجه کاپیتوالسیون قرار داشتند. پس از اینکه 
اقتصاد ترکیه  ناگهان  خصومت ها متوقف شد 
بهبود قابل توجهی پیدا کرد. حرکت ملی ترک 
در آناتولی منجر به شکل گیری مجمع بزرگ 
ملی شــد که تحت رهبری آتاتورک توانست 
از تمامی توانایی های خود اســتفاده کند. پس 
از عملیات نظامی علیــه تهاجم یونان و جنگ 
با ارمنی ها و فرانســوی ها، در جوالی 1923، 
انقالبیون ترک توانســتند متحدین را مجبور 

به دست کشــیدن از پیمان سور و قبول پیمان 
لوزان کنند. نتیجه انقالب ترک ها این بود که 
از سال 1923 تا ســال 1926 تولید محصوالت 
کشــاورزی 87 درصد افزایــش پیدا کرد و 
به میزان قبل از جنگ بازگشــت. صنعت و 
خدمات نیز هر ســال بیش از 9 درصد رشد را 
از سال 1923 تا 1929 تجربه کرد. این در حالی 
است که شــاخص اقتصاد کالن این کشور در 
آخر دهه پایین بوده است. در سال 1930 دولت 
این کشور وارد عمل شد و به نحو خردمندانه ای 
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تالش کرد. 
اقتصادی و  توانست سیاست  به عبارتی دولت 
اجتماعی را تا حدی کنترل کند. این کشور رشد 
آهســته ای را در طول سال های 1935 تا 1939 
تجربه کرد و رشد اقتصادی اش به 6 درصد رسید. 
اما در سال 1940 با توجه به جنگ جهانی دوم، 
اکثر بودجه کشور به بخش نظامی تعلق گرفت 

و مجدد اقتصاد این کشور با رکود مواجه شد.

QQQ امروز ترکیه در چه شرایطی است؟
در ســال 1950 این کشــور با اختالالت 
اقتصادی شــدیدی به اندازه یک دهه دست و 
پنجه نرم کــرد اما بحران جدی تری در اواخر 
1970 رخ داد. در هر بخشی به دلیل گسترش 
افزایش  این کشــور، واردات  سریع صنعت 
پیدا کرد و ترکیه با یــک بحران پرداخت 
محصوالت مواجه شــد. یکی از راهکارهایی 
که ترک هــا برای بهبود شــرایط اقتصادی 
خود استفاده کردند، اســتفاده از مشاوران و 
اقتصاددان های صنــدوق بین المللی پول بود. 
به همین ترتیب با دســتورالعمل های صندوق 
بین المللی پول، کاهش ارزش پول داخلی برای 
تعدیل تقاضای داخلی برای کاالها اجرا شــد. 
از طرف دیگر به دلیل عدم وجود اصالحات 
ساختاری، ترکیه با کسری حساب و افزایش 
بدهی روبه روشد. به طوری که در سال 1980 
این بدهی به 16.2 میلیارد دالر رسید. این آمار 
بیش از یک چهارم میزان تولید ناخالص ملی 
ترکیه در آن زمان بود. این در حالی است که 
در ســال 1983 تورگوت اوزال رئیس جمهور 
وقت ترکیه، توانست برنامه صادرات محور را 
برای بهبود فضای اقتصادی کشورش اجرا کند. 
به همین ترتیب، صادرات کاالی ترکیه از 2.3 

میلیارد دالر سال 1979 به 8.3 میلیارد دالر در 
1985 رسید. از طرف دیگر رشد واردات این 
کشور نیز در ســال های مشابه چشمگیر بود. 
به طوری که از 4.8 میلیارد دالر به 11.2 میلیارد 
دالر رسید. گسترش صنعت توریسم و هزینه 
خط لوله از عــراق از دالیل اصلی برای بهبود 
وضعیت اقتصادی این کشور بود. در اوایل سال 
1990 با دسترسی محدود عراق به خلیج فارس 
این کشور به شدت برای صادرات نفت خود 

به ترکیه وابسته شد. 

QQQ آینده اقتصاد ترکیه چه می شود؟
بعد از بحران مالی و بانکی ترکیه در سال 
2001 بود که تا بحران مالی جهانی در ســال 
2007 و 2008 ادامــه یافت. در این دوره اکثر 
شاخص های اقتصادی کالن بهبود یافت. نسبت 
بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نصف 
شــد. تورم نیز از رقمی نزدیک به 70 درصد، 
به مرز تک رقمی رسید. در اثر اصالحات کالن 
بخش بانکی، دوباره اعتبارات به اقتصاد کشور 
ترکیه جاری شد. سرانه تولید ناخالص داخلی 
نیز از حدود 4 هزار دالر در دهه گذشته به 11 
هزار دالر در سال 2013 افزایش یافت. البته در 
سال 2008 ترکیه همراه با شوک مالی جهان 
اقتصادش کمی با روندی کاهشی روبه روشد. 
اما ترمیم اقتصادی به سرعت اجرا شد. سیاست 
تسهیل و نرخ سود کم منجر شد که در دو سال 
بعد این کشور به طور میانگین 9 درصد رشد 
تجربه کند. در همین زمان بدهی دولت افزایش 
یافت. نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی از 
30 درصد در دوران پیش از بحران جهانی به 65 
درصد افزایش یافت و بدهی داخلی از حدود 30 
درصد به 50 درصد درآمد قابل مصرف رسید. 

مالی  تامین  نحــوه  پرداخت هــا و  تراز 
کسری در حساب های ارزی ترکیه، با توجه 

به وابستگی شدید مالی این کشور به خارج و 
بدهی های هنگفت داخلی و خارجی، همواره 
به عنوان یکی از شاخص های اصلی در تبیین 
وضعیــت اقتصادی این کشــور مورد توجه 
ســرمایه گذاران در خارج بوده است. اقتصاد 
ترکیه به شدت به ورود سرمایه از خارج وابسته 
است. به عبارت روشن تر، به میزان قرضی که 
از خارج گرفته می شود، اقتصاد این کشور رشد 

پیدا می کند. 
این در حالی اســت که بخشی از اقتصاد 
ترکیه به نفت نیز وابســته اســت. براساس 
داده های یکساله بانک مرکزی ترکیه، منتهی 
به اکتبر ســال 2015 میالدی نشــان می دهد 
کسری در حســاب های ارزی ترکیه از 46 
میلیارد دالر به 38 میلیارد دالر افت کرده است. 
البته این کاهش ناشــی از افت جدی در نرخ 
جهانی نفت نیز بوده اســت. ترکیه تا پیش از 
افت قیمت های جهانی نفت، ساالنه افزون بر 60 
میلیارد دالر برای واردات انرژی هزینه می کرد 
که این رقم اکنــون به حدود 30 میلیارد دالر 

کاهش پیدا کرده است. 
از طرف دیگر اقتصاد ترکیه در سال 2014 
میالدی 2.9 درصد رشد کرد که کمتر از هدف 
تعدیل شــده 3 درصدی بود. اما در سال 2015 
تحرک اقتصادی به رغم همه نامالیمات جدی 
در حوزه اقتصادی و تاثیر التهابات سیاسی بر 
اقتصاد از جمله برگزاری دو انتخابات عمومی، 
از ســرگیری درگیری ها در مناطق شرق و 
جنوب شرق این کشور و بروز تنش های جدی 
در مناسبات خارجی این کشور با همسایگان، 

نسبت به سال گذشته بیشتر شد. 

QQQچگونه ترکیه یک کشور توریستی شد؟
ترکیه ســاالنه درآمدی بالغ بر 33 میلیارد 
دالر از طریق جذب 35 تا 36 میلیون توریست 

داشــته و برای 1.5 میلیون نفر امکانات کاری 
فراهم کرده اســت. ترکیه در راستای رسیدن 
به ســقف 50 میلیون گردشگر برای سال 2023 
و برای رسیدن به جایگاه پنجم جذب گردشگر 
جهان برنامه ریزی کرده است. ترکیه به خاطر 
وجود آثار تاریخی و زیبایی های طبیعی در بین 
کشورهای برتر دنیا جای دارد. اقلیم ها، پوشش 
گیاهی و عــوارض زمین در ترکیه تنوع زیادی 
دارد که موجب افزایش پتانسیل های گردشگری 
این کشــور می شوند. در ســال 1923 با فرمان 
مصطفی کمال پاشا آتاتورک در جهت توسعه 
صنعت توریســم »جمعیت ســیاحت ترک« 
بنیان گذاشــته شــد که امروزه با نام »سازمان 
گردشگری و اتومبیل ترکیه« شناخته می شود. 
این ســازمان در تعمیر و نگهداری آثار تاریخی 
و باســتانی نقش مهمی را ایفا می کند. با توجه 
به سرمایه گذاری های گسترده، وام های کم بهره 
به فعاالن عرصه توریسم و تشکیل کمپین های 
تبلیغاتی از ســال 1985 جهش بزرگی در تعداد 
گردشگران در ترکیه ایجاد شد. توسعه صنعت 
توریسم در ترکیه آثاری همچون افزایش ورود 
ارزهای خارجی به کشــور، افزایش استخدام ها، 
افزایش درآمد ملی، توسعه زیرساخت های کشور، 
توســعه بانکداری، تجارت، حمل و نقل، امنیت 

غذایی، صنعت سوغاتی و... را سبب شده است.

QQQ آینده ترکیه چه می شود؟
در برنامــه میان مدت اقتصــادی ترکیه 
نرخ رشــد اقتصادی این کشور در سال 2017 
میــالدی 4.5، در ســال 2018 میالدی نیز 5 
درصد هدف گذاری شده است.  در حال حاضر 
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین 
الگوی رشد اقتصادی نوین برای ترکیه معتقدند 
کــه ادامه الگوی اقتصادی فعلــی که با اتکا 
به تامین مالی و در واقع رشد اقتصادی متکی 

به استقراض خارجی، نمی تواند رشد اقتصادی 
پویا و مطلوبی برای ترکیه باشــد و ترکیه با 
افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی 
و تولید و صادرات کاالهای صنعتی با فناوری 
پیش رفته می تواند به راه خود ادامه دهد. این 
در حالی است که »امین چاپا« مدیر اقتصادی 
شبکه خبر سی.ان.ان.ترک با مقایسه ترکیه و 
کره جنوبی می گوید، در حالی که در دهه 90 
ترکیه از خیلی جهات بر کره جنوبی پیشــی 
داشــت، اکنون در وضعیت قابل قیاس با آن 
کشور نیســت و اگر با الگوی فعلی بخواهد 
به راه خود ادامه دهد، تحقق هدف قرار گرفتن 
ترکیه در ردیف یکی از 10 اقتصاد برتر جهان 
در سال 2023 نه تنها ممکن نخواهد بود، بلکه 
امکان حفظ جایگاه فعلی نیز دشــوار خواهد 
بود. از طرف دیگر ترکیه اعالم کرده تا سال 
2020 می خواهد تولید ناخالص داخلی خود را 
به 2 تریلیون دالر برساند.  اما متاسفانه با توجه 
به کاهش امنیت در این کشــور و حمالت 
تروریستی که هزینه مضاعف و ناامنی را چه 
برای ســرمایه گذاران و چه برای توریست ها 
ایجاد کرده موجب شده است این پیش بینی ها 
کمی تغییر کند و برخی کارشناســان آینده 

روشنی را برای این کشور پیش بینی نکنند.

رقم )2015( عنوان

858 میلیارد دالر تولید ناخالص ملی

6.1 درصد رشد اقتصادی

5.7 درصد نرخ تورم

10.3 درصد نرخ بیکاری

152 میلیارد دالر میزان صادرات

200 میلیارد دالر میزان واردات

9.2 درصد نرخ سرمایه گذاری

ترکیه ساالنه درآمدی بالغ بر ۳۳ میلیارد دالر از طریق جذب ۳5 تا ۳۶ میلیون توریست داشته و برای 1.5 
میلیون نفر امکانات کاری فراهم کرده است. ترکیه در راستای رسیدن به سقف 50 میلیون گردشگر برای سال 
202۳ و برای رسیدن به جایگاه پنجم جذب گردشگر جهان برنامه ریزی کرده است.

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

1درس-گفتارهای اقتصاد جهان

تجربه



17سه شنبه 20 تیر 1396 سال یکم . شماره 4

تکنولوژی

چند ماه پس از سه حمله  ای که از سوی جهادی ها در بریتانیا رخ داد، سیلی از پیشنهادات درباره چگونگی مبارزه با تروریسم، از افزایش نیروهای انتظامی و صدور احکام شدیدتر زندان تا تصویب قوانین تازه مقتدرانه تر جاری شد. اما یک ایده در اروپا و آمریکا 
به سرعت در حال پیشرفت است، اینکه شرکت های اینترنتی برای جهادی ها کار می کنند. غول های اینترنتی مانند گوگل و فیس بوک متهم به این هستند که فضایی برای تبلیغات آنالین خشونت آمیز فراهم آورده اند و در کنار سایر پلت فرم ها این اجازه را به 
تروریست ها می دهند که با یکدیگر در فضایی دور از دسترس سرویس های اطالعاتی، ارتباط برقرار کنند. تازه ترین اتهام هم این است که شرکت های تکنولوژی در پی سودجویی، اجازه گسترش اخبار جعلی و پنهان شدن طرفداران متعصب و فعال این گروه ها 
را فراهم می آورند. در گذشته هم آن ها متهم به مواردی از این دست بودند که افراد را قادر می سازند تا از قانون حفظ حقوق مولفین )کپی رایت( فرار کنند یا اینکه بستری برای پورنوگرافی کودکان فراهم می کنند. در تمامی این موارد، سیاستمداران خواستار این هستند که غول های فناوری مسئولیت بیشتری 

نسبت به آنچه که در شبکه های شان ظاهر می شود، داشته باشند و تا حد محدودی هم حق با آنان است.

اینترنت در  وحشت 
شرکت های فناوری می توانند اقدامات سودمند بیشتری برای متوقف کردن جهادی ها انجام دهند

آزادی آنالین به طور ویژه ای ارزشمند است چرا که امکان نوآوری های بدون نیاز به مجوز را فراهم می کند. هرکسی می تواند مقاله ای منتشر 
کند، ویدئویی بارگذاری کند یا بخشی از یک نرم افزار را با مخاطبان جهانی به اشتراک بگذارد و این، رهایی از مسئولیت هایی است که بر 

دوش سایر شرکت های رسانه ای به عنوان عاملی برای تقویت یک صنعت نوظهور، قرار دارد.

تروریست های  مجازی
بــا رشــد درگیری ها در ســوریه و عراق، 
فعالیت هــای نیروهای تروریســتی در فضای 
اینترنتی رشد چشمگیری پیدا کرده است.این 
نیروها با الگو قرار دادن شــبکه القاعده سعی 
می کنند در فضای مجــازی اخبار و اطالعات 
خود را به صورت لحظه ای به دنیا مخابره کرده 
و با ارائه تصویــری قدرتمند از خود حامیان 
مالی بیشــتری را جذب کنند.این گرو ه ها که 
پس از جنگ در ســوریه تشکیالتی منسجم تر 
از گذشــته را به وجود آورده اند، برای حذف 
رقیبان نزدیک خود نیز از هیچ اقدامی فروگذار 
نیستند.این گرو ه ها به خاطر کمک های مالی 
عربستان دارای تجهیزات تکنولوژی پیشرفته 
شــده اند که دولت های درگیر نظیر سوریه و 
عراق را دچار مشکل جدی کرده اند.بر اساس 
آماری که اخیرا روزنامه فیگارو منتشر کرده 
است، شمار نیروهای جهادی در خاک سوریه 
بالغ بر 15 هزار نفر اســت.نکته شــگفت آور 
اینکــه نتیجه یــک نظرســنجی در صفحات 
اجتماعی ، نشــان می دهد برخی از کسانی که 
جــذب گروه های جهادی می شــوند با هدف 
گردشگری و توریسم و ورود به مناطق تحت 
کنتــرل گروه های جهادی اقــدام به همکاری 
با آنها می کنند.به گزارش هفته نامه فرانسوی 
»Paris-Match«، ابوشاهد یکی از نیروهای 
فرانســوی است که در سوریه و عراق فعالیت 
می کنــد.او که اصلیتــی فرانســوی دارد در 
مصاحبه با این هفته نامه عنوان کرده است که 
حداقل 700 نیروی جهادی فرانسوی هم اکنون 
کنار داعش در ســوریه مبارزه می کنند.اخیرا 
توماس هگ هامر، مدیر مطالعات تروریستی 
در مرکز تحقیقات دفاعــی نروژ تخمین زده 
که به استناد گزارش های سازمان های اطالعاتی 
اروپا، تعداد کل اروپایی های در حال مبارزه در 
ســوریه و عراق نزدیک به سه هزار نفر است.

فیگارو در گزارش دیگــری این جهادی ها را 
»دشــمنان از داخل« لقب داده که شناســنامه 
فرانســوی دارند و با همکاری با گروه های 
جهــادی علیه امنیت ملی فرانســه 
فعالیت می کنند. محمد عبداهلل 
امور  کارشــناس  یونس، 
منطقه ای نیز این افراد 
»جهادی هــای  را 
می نامد  مجــازی« 
می گویــد  و 
جهادی  نیروهای 
و  اســد  مخالف 
عــراق  دولــت 
بــرای افزایــش 
توانایی های نظامی 
خود از اینترنت و 
اجتماعی  صفحــات 
اســتفاده می کنند و از 
طریق اینترنت نه تنها اقدام 
به جذب نیــرو می کنند بلکه 
بســیاری از ادوات و مهمات نظامی 
مورد نیاز خود را نیز تهیه می کنند. این گروه ها 
با استفاده از شبکه های حراجی اینترنتی نظیر 
علی بابــا و ebay تجهیزات و ادوات نظامی و 
مخابراتی را تهیه می کنند و با در اختیار داشتن 
آدرس هایی در کشــورهای همســایه عراق و 
سوریه، تجهیزات خود را تحویل گرفته و علیه 
اســتفاده  مرکزی  دولت 

می کنند. بنابر این گزارشــات، جنگ سوریه 
و اقدامات داعش در عراق، نخستین نبردهایی 
هســتند که در اینترنــت و صفحات اجتماعی 
جایگاه ویژ ه ای را در بســیج و ایجاد تشکیالت 
مبارزان به وجود آورده اند. در پژوهش محمد 
عبداهلل یونس به این نکته اشاره شده است که با 
توجه به 190 صفحه اینترنتی بررسی شده که 
وابسته به مبارزان غربی در سوریه و عراق بوده 
است، برخی از دعوت کنندگان به فعالیت های 
افراطی در آمریکا و استرالیا و انگلیس نقشی 
اساسی در ترویج رویکردهای جهادی و تشویق 
جوانان کشــورهای غربی به مبارزه در سوریه 
داشته اند. این گزارش تاکید می کند که 61/5 
درصد از حســاب های فعاالن جذب گروه های 
اینترنتی وابســته به داعــش و 17/5 درصد از 
صفحات وابسته به عناصر جبهه النصره هستند 
و تنهــا 2 درصد از این صفحــات برای ارتش 
آزاد ســوریه و گردان التوحید و احرار الشام 
تبلیغ می کنند. البته میزان پذیرش رویکردهای 
جهانی صفحات اینترنتی نیز متفاوت اســت و 
مقبولیت هواداران ایــن صفحات در انگلیس 
به 25/4 درصد، در فرانســه به 14 درصد، در 
آلمان به 12/3 درصد و در سوئد 8/8 درصد، 
در هلنــد 7 درصد و در بلژیک به 5/3 درصد 
رسیده است. در مجموع از کشورهای اروپای 
شــرقی شامل آلبانی و بوســنی و بلغارستان و 
صربســتان نیز 6/1 درصد با دعوت های جهاد 
در سوریه و عراق ابراز همبستگی کرده اند. از 
ســوی دیگر گزارش صادره از سوی آکادمی 
مطالعات رســانه ای خاورمیانه در واشنگتن که 
در 18 آوریل گذشــته منتشر شــد، نشان داد 
که تحولی ســاختاری در گفتمان رویکردهای 
جریان های تکفیری در راستای جذب عناصر 
افراطی ایجاد شــده است و این گروه ها بیشتر 
روی صنعت جذاب ســازی جهاد در سوریه از 
طریق تمرکز بر ادامه زندگی عادی در سوریه 
مانند استفاده از تکنولوژی های روز و همچنین 
اســتفاده از غنیمت های جنگی و آســان شدن 
ازدواج و تهیــه غذا و خودروهای ویژه تاکید 
می کننــد. آنها همچنین از طریق ســایت های 
اجتماعی اقــدام به توزیع تصاویر و فیلم هایی 
از فعالیت های به ظاهر اجتماعی و روزمره خود 
کرده و آنها را به صورت گسترده در صفحات 
ســایت های اجتماعــی از جملــه فیس بوک و 
توئیتر و اینستاگرام و یوتیوب منتشر می کنند. 
به موازات فعالیت های میدانی، فضای سایبری 
به جایی برای درگیری های سیاسی میان مخالفان 
نظام اســد با حکومت اســد تبدیل شده است. 
فضای ســایبری چندان به سود حکومت اسد 
نیست و در سایه جذب نیرو توسط گروه های 
جهادی فضا علیه او شــدیدتر هم شــده است. 
به ویژه که این ســایت ها و صفحات اجتماعی 
از جایی اداره می شــوند که خــارج از کنترل 
طرفداران اسد است و امکان بستن آنها وجود 
ندارد. این مساله سبب شده است تا توقعات از 
کشورهای اروپایی در این زمینه افزایش یابد و 
از آنها خواســته شود برای مبارزه با گروه های 
تروریستی و جهادی در فضای سایبری فعالیت 
بیشتری داشته باشند و بسیاری از امکانات آنها 
را در این محیط ها ببندند. آنچه در حال حاضر 
بیش از همه باعث نگرانی جامعه غربی شــده، 
بازگشــت گروه های جهادی از سوریه به اروپا 
و آغاز فعالیت های گسترده در فضای سایبری 
است که می تواند ضمن تاثیرگذاری بر افکار 
عمومی اروپا، آنها را علیه غرب تهییج و تشویق 

کند.

اپلیکیشن پیام رسانی شلیک می کند؟
تا زمانی که شبکه های رایانه ای وجود داشته 
باشــد، افراد هم از آن ها برای آسیب رســاندن 
اســتفاده می کنند: سیســتم تلگراف مکانیکی 
فرانســوی در ســال 1834 در جریــان یــک 
کالهبرداری از اوراق قرضه که تا دو سال افشا 
نشده بود، منفجر شد. فروشندگان محصوالت و 
خدمات شرکت ها هم از تلفن برای راضی کردن 
مشتری هایشان استفاده می کنند. اینترنت نیز با 
میلیاردها کاربر و قدرت پردازش نامحدودش، 
نیرومندتریــن شــبکه ارتباطی اســت و همین 
موضوع سبب شــده تا مجرمان روی این شبکه 
ارتباطی تمرکز کنند که البته معنای این سخن 
این نیســت کــه اینترنت باید بــا خطوط قرمز 
پوشــانده شــود. آزادی آنالین به طور ویژه ای 
ارزشمند است چرا که امکان نوآوری های بدون 
نیاز به مجوز را فراهم می کند. هرکسی می تواند 
مقاله ای منتشر کند، ویدئویی بارگذاری کند یا 
بخشــی از یک نرم افزار را با مخاطبان جهانی به 
اشتراک بگذارد و این، رهایی از مسئولیت هایی 
اســت که بر دوش سایر شــرکت های رسانه ای 
به عنــوان عاملی بــرای تقویــت یک صنعت 
نوظهور، قرار دارد. اما روزهایی که شرکت های 
فناوری نیاز به تغذیه داشــتند، گذشته است. در 
دهه های گذشــته، آن ها تبدیل به ارزشمندترین 

شرکت های دنیا شده بودند. هرچه که خدمات 
شــرکت های فناوری به عمــق زندگی روزمره 
نفوذ کرده بودند، فعالیت های آنالین پتانســیل 
بیشــتری برای آســیب های آفالین به دســت 
آورده اند. شرکت های فناوری از این گله مندند 
که ترکیب نوآوری و موفقیت تجاری، آنان را 
به یک هدف آسان برای سیاست مداران تبدیل 
می کند. به نظر می رسد برخی از این شرکت ها 
کنترل اینترنت را به عنوان یک میان بر برای حل 
مشکالت پیچیده اجتماعی مانند نفرت پراکنی، 
در نظــر می گیرند. شــرکت های تکنولوژیک 
برای حفظ شرایط خاص خودشان تاکید دارند 
که جذب نیروی آنالین تنها بخشی از تهدیدهای 
تروریســم اســت. به عالوه آنان می گویند که 
پلت فرم هستند نه ناشر و برای آنان مقدور نیست 
که همه چیز را تحت نظر داشته باشند. با وجود 
این شــرکت ها می توانند هروقت که بخواهند 
وارد عمل شوند. پیش از این که ادوارد اسنودن 
در سال 2013 دست شــان را در یک افشاگری 
بزرگ رو کند، آن ها مخفیانه به ســرویس های 
اطالعاتی آمریــکا و بریتانیا بــرای تحت  نظر 
گرفتن جهادی ها کمک می کردند. هرگاه که 
تبلیغ کنندگان برای کسب درآمد از برندهای از 
رونق افتاده شان، آن ها را با پورنوگرافی، خشونت 

و محتوای افراطی همراه ســازند، شرکت های 
فناوری با ســرعت چشــمگیری واکنش نشان 
می دهند. همانطور که با تصادف های اتومبیل یا 
حمالت سایبری، امنیت کامل غیرقابل دسترس 
اســت، اما یک رویکــرد مبتنی بــر »دفاع در 
عمق« که ترکیب تکنولوژی، سیاست، آموزش 
و نظارت انســانی اســت، می تواند خطرات و 
آسیب ها را کم کند. اغلب منافع شخصی تجاری 
مشوقی برای عمل  کردن شرکت های تکنولوژی 
اســت. هرچند که اخبار جعلی، عامه پســند و 
ســرگرم کننده هســتند و فرصت هایی را برای 
پر کردن حفره هــای تبلیغاتی، فراهم می کنند 
اما برای حسن شهرت غول های تبلیغاتی، مخرب 
است. بنابراین گوگل و فیس بوک مشغول خارج 
کردن ســایت های منتشــرکننده اخبار جعلی 
از شبکه تبلیغات خودشان هســتند و ابزارهای 
جدیدی برای مشخص کردن اخبار مشکوک و 
هشدار دادن درباره آن ها به مخاطبان می سازند 
و لینک هایی برای بررســی صحت اخبار بنیان 
نهاده اند. وقتی منافع شــخصی کافی نیســت، 
دولت ها می توانند شــرکت ها را به محدودیت 
تهدید کنند، همانطــور که نمایندگان مجلس 
آلمان با تهدید به اخذ جریمه های ســنگین این 
کار را کردند. براساس یک قرارداد داوطلبانه 

بــا کنترل کننده هــای اروپایی، شــرکت های 
بزرگ هدفــی را برای مــرور )و در صورت 
لــزوم، حــذف( روزانــه حداقــل 50 درصد 
از محتوای نشــان دار شده توســط کاربران با 
عنــوان نفرت پراکنی و بیگانه هراســی را در 
نظر گرفتند. آخرین آمارها نشــان می دهد که 
فیس بوک 58 درصد از موارد نشــان دار شده 
را در طــول یک روز بررســی کــرده )باالی 
50 درصد در دســامبر(. برای توئیتر آمار 39 
درصد اســت )باالی 24 درصد در دسامبر( و 
امتیــاز یوتیوب نیز از 61 درصد به 43 درصد 
کاهش سقوط کرده است.  قدرتمندترین معیار 
قوانین جدید اســت. برای مثال در سال 2002 
 )ISPs( بریتانیا شرکت ارائه خدمات اینترنتی
را در برابــر پورنوگرافی کــودکان و حذف 
ســریع چنین مواردی، متعهد کــرد. ISPs از 
یک موسسه خیریه برای جمع آوری فهرستی 
از آدرس هــای وب های اینترنتــی )URL( که 
هر دو روز یک بار آپدیت می شــوند، استفاده 
کرد؛ موسسه خیریه ای که به صورت نزدیک با 
آژانس های اجرای قوانین در بریتانیا و خارج از 
آن همکاری می کند. به شکلی مشابه نمایندگان 
مجلس آمریکا تجــاوز از قانون حفظ حقوق 

مولفین )کپی رایت( را محکوم کردند.

2005 تمام شده است
در دنیــای خارج از وب، نمایندگان مجلس 
قانون گذاری باید تعادلی میان امنیت و آزادی 
ایجــاد می کردند. مخصوصــا وقتی حمله ای 
انجام می شود و الزم اســت عملکرد دولت ها 
دیده شــود، ممکن اســت آنان وسوسه شوند 
که پوشش ســخنرانی ها را با ممنوعیت مواجه 
کنند. در عــوض نمایندگان مجلــس باید در 
مورد آنچه غیرقانونی اســت روشــن و دقیق 
باشند که همچنین به پلت فرم ها کمک می کند 
با سرعت و به طور مداوم با مطالب منتشر شده 

برخــورد کند و البته پس از آن، آســتانه میان 
آزادی بیان و انگیزش به ســختی قابل توضیح 
است.  هدف باید انتقال قوانین دنیای آفالین به 
دامنه های سایبری باشد. قبل از اینکه نمایندگان 
مجلس قانون گذاری وارد این بحث شوند باید 
به نتایج ناپایدار حاصــل از آن هم فکر کنند. 
اگر که شرکت های اینترنتی با جریمه تهدید 
شوند، ممکن اســت به راحتی تمامی محتوای 
نشــان دار را پاک کنند. نظارتــی که به تعداد 
زیادی نیرو دارد تا مطالب منتشــر شده شامل 

محتــوای توهین آمیز را از میان ببرند، بیشــتر 
به اســتارت آپ های کوچک آسیب می رساند 
که عواقــب ناخوشــایندی خواهد داشــت. 
قوانین رمزگذاری های مجــاز یا »بک ُدر« در 
اپلیکیشــن های محبوب پیام رســان، امنیت را 
بــرای کاربران بی گناه تضعیف خواهد کرد و 
خرابکاران نیز محل خود را به کشورهایی تغییر 
می دهند که توســط دولت های غربی حمایت 
نمی شوند و بنابراین تحت نظر گرفتن آنان برای 

سرویس های اطالعاتی سخت تر خواهد شد.

در گذشته شرکت های اینترنتی به این جمله 
که »ابتدا بســازید، ســپس قوانین را بفهمید« 
تمایل داشــتند. با این حال مشاجرات مربوط 
به محتوای افراطی و تروریسم یک یادآوری 
کامل است که عصر بی قانونی و بی قید و بندِی 
اینترنت اولیه، به پایان رسیده است. قبول این 
نکته برای شــرکت های تکنولوژیک ســخت 
است اما باید آن را به عنوان بخشی از مسئولیتی 
که با قدرت جدیدشان پیدا شده و قیمت بخشی 

از موفقیت شان، بپذیرند.

پیش از این که ادوارد اسنودن در سال 
201۳ دست  غول های فناوری را در یک 

افشاگری بزرگ رو کند، آن ها مخفیانه 
به سرویس های اطالعاتی آمریکا و 

بریتانیا برای تحت  نظر گرفتن جهادی ها 
کمک می کردند. هرگاه که تبلیغ کنندگان 

برای کسب درآمد از برندهای از 
رونق افتاده شان، آن ها را با پورنوگرافی، 

خشونت و محتوای افراطی همراه سازند، 
شرکت های فناوری با سرعت چشمگیری 

واکنش نشان می دهند.

علیرضا قربانی
مترجم
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سرمایه

الجرنون سیدنی سیاســت مدار و فیلسوف 
انگلیسی قرن هفدهم بود که نظام پادشاهی را 
به چالش کشید و در نهایت به سبب انتقادات 

خود از پادشاهی انگلستان اعدام شد.
الجرنون سیدنی، پرچم دارِ مبارزه و متفکر 
تأثیرگذار انگلیسی هنگامی از حاکمیت مردمی 
دفاع کرد که پادشاهان بر سراسر زمین حکم 
می راندند. او سال ها مردم را به مخالفت با چارلز 
دوم، پادشــاه انگلستان برانگیخت و به همین 
خاطر بود که آدم کشــاِن پادشــاه سال ها در 
تعقیب اش بودند. سیدنی، آشکارا به برده داری 
در جزایر هند غربــِی بریتانیا اعتراض کرد. 
دو مرتبه به جان اش ســوءقصد شد و واپسین 
تراژدی زندگی اش بــا گردن زنی رقم خورد. 
سیدنی مشهورترین قربانی انگلیسی راه آزادی 

شد.
مهم ترین اثر وی با عنوان »رساالتی در باب 
حکومت« در ســال 1698 و پانزده سال پس 
از اعدام وی منتشر شد. این کتاب به اشاعه ی 
آزادی بســیار کمک کرد، نمونه ی با ارزش 
این که الهام بخِش آمریکایی ها شد و نیز تأثیرش 
جهان را درنوردید. برای نمونه وی نوشت: »در 
مسأله ی مربوط به قدرِت صاحبان مناصب، باید 
در نظر داشــت که قدرت مطلق را نمی توان 
به هیچ انسانی محول کرد، نباید در پی آن باشیم 
که بر ثــروت و جالل حاکمان بیفزاییم بلکه 
باید در جست وجوی خیر همگان باشیم، حق 
مجریان قانون به اداره ی حکومت الزاماً برآمده 
از رضایت کسانی است که بر آنان حکم رانی 
می کنند. بنابراین قوانینی که رضایت عمومی را 
تأمین نکنند، قانون نیستند. آزادی های ملت ها 
از جانب خداوند و طبیعت است و بنا بر قانون 
طبیعت، پادشاهان حقی نســبت به آزادی ها، 

زمین ها و داشته های ایشان ندارند.«
ســیدنی مورد احترام همه ی آن هایی بود 
که به آزادی عشق می ورزیدند. او جان الک، 
فیلســوِف مکتِب حقوق طبیعی انگلستان را 
می شــناخت. وی با ویلیام پن، ]فعال مذهبی[ 
کواکر برای رســوخ دادن ایده های لیبرتارین 
به پارلمان انگلســتان همکاری کرد. توماس 
جفرسون، سیدنی را به عنوان یکی از بزرگ ترین 
متفکرین آزادی به شمار  آورد و کتاب اش را 
»گنجینه ای غنی از اصول جمهوریت« خواند... 
»احتماالً بهترین کتاب مقدماتِی اصوِل حکومت 
از زمــان پایه ریزی حقوق طبیعی اســت که 
تاکنون به زبان های بسیاری منتشر شده.« جان 
آدامز، جان دیکنسون، بنجامین فرانکلین، جیمز 
نویسندگان آمریکایی دوران  اوتیس و دیگر 

انقالب نیز سیدنی را بسیار گرامی می داشتند.
سیدنی در شورش علیه چارلز اول شرکت 
کرد، پادشــاهی که از 1629 مستبدانه و بدون 
پارلمان حکم رانده بود و نیاز به پول ناچارش 
ساخت که دوباره پارلمان را در سال 1640 احیا 
کند. شش سال بعد سیدنی به نمایندگی پارلمانی 
انتخاب شد، که بعدها به پارلمان طوالنی معروف 
شــد. وی به عنوان یکی از اعضای کمیته ی 
محاکمه ی پادشاه تعیین شد و اعدام سال 1649 
را »عادالنه ترین و شجاعانه ترین اقدامی« خواند 
»که تاکنون در انگلستان یا هر جای دیگری 

انجام شده است.«
اولیور کرامول در 20 آوریل 1653 پارلمان 
را منحل ساخت و دیکتاتوری نظامی ای را آغاز 
کرد که به عنوان حکومت سرپرستی شناخته 
می شود. سیدنی به الهه رفت، جایی که به نظر 
می رسد به عنوان واسطه ای برای مشروطه خواهاِن 

مخالف کرامول انجام وظیفه کرده باشد.
متعاقب مرگ پدرش در  ریچارد کرامول 
3 سپتامبر 1658 عهده دار قدرت شد و سیدنی 
به طریقی به عنوان سفیر در دانمارک و سوئد 

منصوب شد. دو کشــوری که به مّدت یک 
دهه با یکدیگر جنگیده بودند و جنگی دیگر 
در ُشرِف وقوع بود. ســیدنی کمک کرد تا 
توافق نامه ی صلحی مورد مذاکره قرار گیرد که 
در 27 می 1660 امضاء شــد و تا به امروز برای 
بیش از 300 سال تداوم داشته است. این توافق 
صلح دسترسی بین المللی به ]دریای[ بالتیک را 

ممکن ساخت.
پس از آن که در آوریــل 1659 ریچارد 
کرامول از سوی ارتش ســرنگون شد، مردم 
زیادی بر این باور بودند که سلسله ی پادشاهان 
استوارت در قیاس با دوران جنگ داخلی و نیز 
دیکتاتوری نظامی اولیور کرامول بســیار بهتر 
اســت. پارلمان از پسر چارلز اول دعوت کرد 
تا پادشاهی را بپذیرد و شاه چارلز دوم شود. او 
به اعدام آنانی فرمان داد که در کشتن پدرش 
نقشی کلیدی ایفا کرده بودند و سیدنی گمان 
کرد که عاقالنه است به خارج از کشور برود. 

سیدنی در اروپا ماند و تالش می کرد تا از 
چنِگ آدم کش هایــی بگریزد که چارلز دوم 
برای آدم ربایی یا قتل دشمنان سیاسی اش گسیل 
داشته بود. او از دانشگاه کوپنهاگ دیدار کرد و 
دفتر یادبود را با این کلمات تند و آتشیِن التین 
 Manus haec inimica tyrannis.« :امضاء کرد
 »Ense petit placidam sub liberate quietem

که ترجمه ی آن چنین است، آنان می گویند: 
»این دست به سوی ستمگران دراز نخواهد شد، 
با کلمات اش در جست وجوی صلح و آزادی 
است.« دوستان سیدنی چنان شگفت زده بودند 
که به وی گفتند این صفحه را ]از دفتر یادبود[ 
پاره کند اما او اصرار کرد که همان طور باقی 
بماند. جمــالت وی جار و جنجالی در اروپا و 
انگلستان به راه انداخت. پدرش خطاب به وی 
نوشــت، »هیچ مردی دهانش را برای حمایت 
از تو نخواهد گشود.« سیدنی عازم جنوب شد 
و در هامبورگ، آوگســبورگ و ونیز توقف 
کرد. وی تا زمانی که رم مملو از جاسوســان 
و آدم کش ها شد در آن جا زندگی کرد. سپس 
عازم برِن سوئیس شــد جایی که بسیاری از 
تبعیدی های انگلیسی پناهنده شده بودند، اما حتی 
برن هم امن نبود. جان الیل یکی از تبعیدی ها 
در راه کلیسا ترور شد. سیدنی برن را به مقصد 
آگسبورگ و سپس بروکسل ترک گفت. از 
قرار معلوم زمانی که سیدنی در هلند بوده است، 
سه تبعیدی دستگیر و به انگلستان منتقل و اعدام 

شده بودند.
بنجامین فورلی، بازگانی کواکور از جمله 
وفادارترین حامیان هلندی بود که به ویلیام پن 
در زمینه ی اشاعه ی مدارای مذهبی یاری رساند. 
زمانی که جان الک به تبعید به هلند آمد، فورلی 
برای وی مسکن فراهم کرد. ظاهراً فورلی برای 
سیدنی پول تهیه می کرد، از دست نویس های او 
نسخه برداری می کرد و آن ها  را در جایی امن 

نگه می داشت. 
در این زمان دست نوشــته ی اصلی سیدنی 
با عنوان »احکام دادگاه عالی« منتشــر شد که 
حمله ای بود به چارلز دوم و تشویق هلندی ها 
به حمایت از کوشش های جمهوری خواهانه علیه 
وی. »احکام دادگاه عالی« شامل 15 گفت وگو 
میان ایونومیوِس جمهوری خواه و فیاللتِِس مالزم 
سلطنتی اســت که اصول کلی استبداد سیاسی 
را به بحث می گذارند، نظیر این که »سلطنت 
بهترین صورت حکومت اســت« و »سلطنت 
باید مطلق و موروثی باشد.« سیدنی )در قالب 
شخصیِت ایونومیوس( آموزه ی »قانون اعال« را 
به پیش کشید که مورد پشتیبانی سیسرون بوده 
است، وی در این باره می گوید که اگر حاکمان 
حقوق مردم را پایمال کنند، »نباید بیش از این 
به دیده ی پدران یا چوپان ها نگریســته شوند 
که عناوینی گرامی هستند، بلکه باید به چشِم 
دزدان، گرگ ها، مســتبدان و بدترین دشمنان 
قانون  نظاره شوند.« وی می افزاید، »جوهره ی 
عدالت آن است: قانونی که عادالنه نباشد، اصاًل 

قانون نیست... قانون باید در دفاع از ما باشد نه 
تله و دامی برای ما... آن قانونی که برای جامعه 
زیان بخش باشــد و عدالت را ]از مسیر خود[ 
منحرف ســازد، و آن هدفی را تباه سازد که 
]بدواً[ باید برای آن وضع می شده، به باالترین 
درجه  ناعادالنه است و مطلقاً بی اعتبار... مهم ترین 
شرافتمند  انسان های  همگی  این جهانی  حقوق 

این ها هستند: حفِظ جان، آزادی و مال.«
در سال 1677 چارلز دوم که نسبت به قدرت 
خود احساس اطمینان بیشتری می کرد، مجوزی 
را صادر کرد که به ســیدنی امکان بازگشت 
می داد، تا ظاهراً بتواند به پدر در حال احتضارِ 
خود ســری بزند که در آن ایــام بیش از 80 
سال سن داشت. خانواده اش گرفتار مشکالت 
اقتصادی شده بود و او بی درنگ به خاطر بدهی 
به طلبکاران زندانی شــد. به هر روی، سیدنی 
به عنوان شخصیتی بزرگ میان مخالفان انگلیسی 
سر بر آورد. لویی چهاردهِم حیله گر، در راستای 
تالش برای تاثیرگذاری بر سیاســت بریتانیا، 
کمک های مالی را به سوی مخالفان انگلیسی 
از جمله ســیدنی روانه کرد و هم زمان کمک 
مالی ساالنه ای به ارزش 800 هزار پوند در اختیار 
چارلز دوم گذاشت. لویی خود خبر کمک اش 
به چارلز دوم را درز داد و موجبات خشم عمومی 
علیه پادشاه را فراهم ساخت. سپس وقتی خبِر 
پول های فرانســوی سیدنی پخش شد، دیدگاه 

مردم نسبت به وی هم عوض شد.
چارلز دوم خواســتار قدرتی بیش از پیش 
بود، و این موجــب در گرفتن یک مباحثه ی 
اساسی ترین مسایل حکومت  باب  عمومی در 
شد. رابرت فیلمر وکیل، کتاب »پدرساالری: 
دفاعی از قدرت طبیعی پادشاهان در برابر قدرت 
غیرطبیعی مردم« را منتشر کرد که وی 42 سال 
پیش تر، زمانی به رشته تحریر در آورده بود که 
چارلز اول تاج و تخت خود را از دســت داد. 
وی منکر حقوق طبیعی بشر شد و تأکید کرد 
که حتی باید از حاکمی فاسد هم پیروی کرد 
چراکه در واقع وی در رأس خانواده اســت. 
مطلقه خواهی  آموزه ی  می رســید که  به نظر 
سیاسی در حال پیشروی و حمایت گسترده بود 
و در صورتی که به اعتقادی جهان شمول بدل 
می شد، امکان مخالفت تاثیرگذار با حکومتی 

سلطنتی وجود نمی داشت.
برخی از بزرگ ترین متفکرین دوران عقاید 
فیلمر را رد کردند. جان الک، منشی و مشاور 
پزشکی آنتونی اشلی کوپر، کنِت شافتسبری، 
در قالِب کتاب »دو رساله در باب حکومت« 
به دفاع از حقوق طبیعی پرداخت اما از آن جا 
که فردی محتاط بود، رساالت را تا سال 1689 
یعنی پس از سرنگونی خاندان استوارت ها منتشر 
نکرد، و حتی در آن زمان هم کتاب  بدوِن ذکر 
نام منتشر شــد. جیمز تایرل دوست دیرینه ی 
الک جسورتر بود: وی کتاب »پدرساالری نه 

سلطنت« را در سال 1681 منتشر کرد.
سیدنی هم مشــغول نوشتن ردیه ای مفصل 
و همه جانبه  بر کتاب فیلمر شــد. او ممکن 
است نسخه ی دســت نویس فیلمر را چندین 
ســال پیش زمانی که با هم همســایه بودند، 
دیده باشد. ســیدنی در هر مورد تفکر خود را 
سامان بخشــید و برای حمله ای روشن گرانه 
به سلطنت مطالب و مواد بیشتری گردآوری 
کرد. کراســوِل زندگی نامه نویس در این باره 
نوشت، »او به سرعت و با شوری بی حد برای 
بیان دیدگاه هایش می نوشــت و گویی حتی 
برای بازبینی یا اصالح هم دست از نوشتن بر 
نمی داشت.« این اثر دانش و معرفت گسترده ی 
وی را نشان می  داد. او به طور قابل مالحظه ای 
از تاریخ انگلستان و اروپا، تاریخ یونان باستان، 
تاریخ روم و کتاب هــای تاریخی عهد عتیق 
کمک گرفت. ســیدنی هرگز اثــر خود را 
به پایان نرساند و نسخه اصلی دست نویس وی 
مفقود شــد. زمانی که این اثر 15 سال پس از 
مرگ سیدنی چاپ شد، به آن عنوان »رساالتی 

در باب حکومت« داده شد.
سیدنی نوشــت، »چهار ستوِن ستمگری 
متزلزل خواهد شــد، اگر ثابت کنیم ملت ها 
حق دارند قوانین خود را وضع کنند، مجریان 
قانون خود را منصوب کنند؛ و کسانی که این 
گونه برگزیده شوند، برای اقدامات شان در قبال 
آن هایی که از سویشان و برایشان منصوب شان 
شده اند، مسئول هستند.« سیدنی هشدار می دهد، 
»همه ی حکومت ها در معرِض فساد و تباهی 
هســتند، قدرت مطلقی که ]فیلمر[ به مجری 
عالی قانون می بخشــد، ]مسئولیتی[ خطیر و 
به شــدت خطرناک خواهد بود، اگر آن را 
فراچنگ آورد.« او می افزاید پادشــاهان باید 
»ذیل فرمان قانون باشند، و قانون ذیل فرمان 
ایشان نیست: مراسالت و فرامین ایشان منشأ 
قانون نیســت. در اجرای عدالت پرسش این 
نیســت که چه چیز پادشاه را خوش می  آید، 
بلکه این اســت که قانون به چه حقی حکم 
می کند، و این نیز روال و منطق خود را دارد. 
پادشاه چه مشغول به کار باشد و چه در حال 
استراحت، چه بخواهد و چه نخواهد، به اعتبار 
پادشاه بود ن اش پدر مردم نیست و در فضیلت 
از دیگران سبقت ندارد، و از این رو حائز هیچ 
قدرت عادالنه ای نیست اال آن که قانون به او 
اعطا کرده باشــد؛ و او را هیچ عنوان و امتیاز 
خداداد نیست. هیچ امری عبث تر از این نیست 
که بگوییم، یک نفــر قدرتی مطلق فراتر از 
قانون دارد تا بنا به خواست خویش در راستای 
خیر مردم و برای حفظ آزادی های آنان حکم 
براند: در جایی که چنین قدرتی وجود داشته 
باشــد هیچ آزادی ای باقی نمی ماند.« سیدنی 
به دســتان  نباید  تقنینی،  »قدرت  می افزاید: 
کسانی سپرده شود که خود به پیروی از قوانین 

موضوعه ی خویش مکلف نیستند.«
سیدنی بر حق طبیعی مردم برای شورش علیه 
حاکمان ناعادل تصریح می کند: »هر فرد حق 
دارد در برابر رفتار یا ســلوکی که به ناروا بر 
او تحمیل می شود، مقاومت کند. هیچ فردی را 
نمی توان ملزم به تحمل ظلم پادشاه  کرد؛ چیزی 
که پادشاه به انجام آن بدواً محق نبوده. نباید از 
فرمان های ناعادالنه پیروی کرد؛ و هیچ فردی 
ملزم نیست که به سبب عدم پیروی از چنین 
فرمان هایی که بر خالف قانون هســتند، رنج 
بکشد. این دیوانگی است گمان کنیم که هر 
ملتی می تواند ملزم به تحمل هر آن چیزی شود 

که مجریان قانون بر ایشان روا می دارند.«
ســیدنی به گروهی از مخالفاِن زیرزمینی 
چارلز اول و جیمــز، وارث کاتولیک وی و 
دوِک یورک، پیوست. وی در »توطئه ی رای 
هاوس« برای ترور چارلز دوم و دوک یورک 
در هنگام عبور آن ها از عمارت رای هاوس، 
در هرتفوردشــایر میان خیابان نیومارکت و 
لندن دخالت داشت. شخصی جزئیات توطئه 
را افشــا می کند. کنِت شافتسبری، که این 
دسیســه را طرح کرده بود، به هلند گریخت 
و جان الک هم بی درنــگ در پی وی فرار 
کرد. 26 ژوئن 1683، ســیدنی هنگام صرف 
ناهار در خانه ی خود در خیابان مان موث لندن 
دستگیر شد. اوراق شخصی وی توقیف شد و 

او به سبب هم دستی با توطئه گران رای هاوس 
به خیانت متهم شد. این اولین پرونده ی بزرگ 
جورج جفریــِس قاضی بود و امیدوار بود که 
این پرونده برگ برنده ی وی برای دســتیابی 
به ِسمت های عالی  تر باشد. دادستان از »اوراق 
گردآوری شــده ی ســیدنی«، یعنی نسخه ی 
دست نویس رســاالت که در خانه ی وی پیدا 
شــده بود، به عنوان شواهد جرم بهره گرفت. 
جفریــس وی را به اتهام تالش برای »انتقال 
قدرت به مردم« محکوم کرد. سیدنی گناه کار 

شناخته و به مرگ محکوم شد.
سیدنی در قطعه ای کوتاه به نامِ »حجت در 
روز مرگ اش« نوشت: »من از دوران جوانی 
خود تــالش کرده ام کــه از حقوق عمومی 
بشریت، قوانین این سرزمین و مذهب پروتستان 
حقیقی در برابر اصول تحریف شــده، قدرت 
استبدادی و دستگاه پاپ دفاع کنم و اکنون با 
طیِب خاطر حیاتم را به همین خاطر فدا می کنم.«
تاریخ اعدام وی روز 7 دسامبر 1683 تعیین 
شــد. یکی از شــاهدان عینی چنین به خاطر 
اعدام آمد،  به جایگاه  می آورد، »هنگامی که 
به جای خطابه تنها به حضــار گفت که در 
پیشگاه پروردگارش به آرامش رسیده  است و 
به آن جا نیامده تا سخن بگوید، بلکه آمده تا 
جان دهد؛ اما برگه ای در دست نماینده ی پادشاه 
و برگه ی دیگری در دستان دوستی نهاد، دعایی 
به کوتاهی شــکرگویی بر لب آورد، گردن 
خویش را بر پایین آورده و به جالد فرمان داد 
تا وظیفه ی خود را انجام دهد.« آن هنگام سیدنی 
61 سال سن داشت. او در پنس هرست به خاک 

سپرده شد.
چارلز دوم درگذشــت و جیمز دوم، برادر 
کاتولیک وی بر تخت سلطنت نشست. مردم 
در ســال 1688 علیه وی شــورش کردند و 
شاهزاده ی پروتســتان اورانژ، شاه ویلیام سوم 
شد و طولی نکشید که سیدنی به عنوان شهید 
راه آزادی ستوده شد. رساالت وی بدواً در سال 
1689 منتشر شد و دست کم هشت بار در طول 

قرن هجدهم به طبع رسید.
با این همه، زمانی کــه جزئیات دریافت 
پول فرانسوی آشکار شد، وجهه ی سیدنی در 
انگلستان تنزل یافت. وقتی شورشیان آمریکایی 
هواخواه سیدنی شدند، احتراز انگلیسی ها از او 
حتی بیش تر شد. اما چارلز جیمز فاکس خطیب 
بزرگی که با سیاست های جورج سوم مخالف 
بود، از او دفاع کــرد. دو ترجمه ی آلمانی و 
دو ترجمه ی فرانسوی از کتاب رساالت انجام 
گرفت. در فرانسه، فیلســوفان سیاسی چون 
منتسکیو و کندروســه از جمله بزرگ ترین 

هواخواهان سیدنی بودند.
سیدنی به طور ویژه در آمریکا مورد تحسین 
قرار گرفت. آلن کریگ هیستوِن تاریخ نگار 
می نویسد، »از نگاه مستعمره نشین ها، یگانه ترین 
مهِم حیات سیدنی شیوه ی مرگ اش  حقیقِت 
بود. سیدنی با ایثار بی دریِغ خود در راه آزادی 
معیاری پدید آورد که انسان ها مکرر خود را 
بر مبنای آن می ســنجند«؛ او با شهادت خود 
مصائب قدرِت نامشروط را به روشنی به نمایش 
گذاشت. آمریکایی های مستعمره نشین کتاِب 

»رساالتی درباب حکومت« را با دقت و شور 
خواندند. آن ها در گستره ی وسیعی از مسائل، 
از تباهیدگی انســان در دام قدرت گرفته تا 
حکومت قانون و از طبیعت انتخابی حکومت تا 

حق انقالب به سیدنی استناد کردند.«
او می افزاید، »شهادت سیدنی مستدل ترین 
شاهدی بود که برای اثبات حقانیت آثار وی 
ارائه شده است. با این که آثارش آگاهی بخش 
بودند، اما شهادت اش به روشنی نتایج بهره مندی 
یک فرد از قدرت استبدادی و نامحدود را نشان 
داد. اگر سیدنی شهید نمی شد، بعید بود »رساالتی 
در  به چنین گســتردگی  درباب حکومت« 
آمریکای قرن هجدهم خوانده شود؛ از دیگر سو 
اگر رساالت را به رشته ی تحریر در نمی آورد، 
بعید بود که امروزه مرگ اش چنین توجهات را 

به خود جلب کند.«
دانشگاه هاروارد  تاریخ  استاد  بیلین  برنارد 
با رجــوع به نویســندگان آمریکایی دوران 
انقالب اظهــار می دارد که »بیــش از همه، 
آموزه های  از  آمریکایی[  ]مستعمره نشین های 
الجرنون سیدنی ســخن به میان آورده اند.« در 
سال 1775 ایالت ماساچوست شعار خود را از 
گفتار سیدنی در دفتر یادبود کپنهاگ برگرفت. 
»این دست به سوی ستمگران دراز نخواهد شد، 
با کلمات اش در جست وجوی صلح و آزادی 

است.«
آمریکایی ها پس از انقالب تصور کردند 
که کمتر نیازی به آموزه های ســیدنی دارند، 
اما آن آموزه هــا در طی جنبش الغای بردگی 
ترویجی دوباره یافت. ویلیام لوید گریســون 
سیدنی را »پدر بردگی ستیزی نوین« و »دشمن 
سازش ناپذیر بردگی« خطاب کرد. گریسون 
رساالت را به عنوان »گنجینه ای پایان ناپذیر از 
اندیشه های آزاد« ستایش کرد. وندل فیلیپس، 
بزرگ ترین خطیب ضدبردگی، رســاالت را 
»کتابی جاودانی« برشمرد. زمانی که سناتور 
ویلیام اچ. سوار با قانون 1850 مبارزه می کرد 
که بر اساس سازش میان شمال و جنوب وضع 
شــده بود و بر مبنای آن دستگیری بردگان 
فراری آسان تر می شد، گفتار سیدنی را یادآور 
شد که »آزادی یک انسان نمی تواند از سوی 
یک یا هر تعدادی از ]دیگر[ انسان ها محدود 
یا تقلیل داده شــود و هیچ کس نمی تواند حق 
دیگری را واگذار کند.« در سال 1866، سناتور 
چارلز ســامر، جمهوری خواه رادیکال، زمانی 
که در تأیید حقوق سیاسی بردگان آزاد شده 
سخنرانی می کرد، ســیدنی و الک را گرامی 

داشت.
با این حــال، همان گونه که توماس جی. 
وست می گوید »سیدنی در طی قرن نوزدهم از 
ُمد افتاد. فرهیختگان بیشتر جذب افرادی چون 
کرامول و ناپلئون شــدند که بی صبرانه در پِی 
اعمال قدرت نامحــدود خود جهِت طرح های 

بزرِگ خدمت به بشریت بودند. «
با این حال به نظر می رسد که باری دیگر 
سیدنی در حال احیا شدن است. جاناتان اسکات 
اولین زندگی نامه ی جدید سیدنی در قرن بیستم 
را با عنــوان »الجرنون ســیدنی و جمهوری 
انگلیســی، 1677-1623« )1988( به طبــع 
رساند و به دنبال آن کتاب »الجرنون سیدنی و 
بحران احیا، 1383-1677« )1991( منتشر شد. 
در سال 1990 لیبرتی فاند )موقوفه ی آزادی( 
اولین ویراســت جدید از رساالت سیدنی در 
185 سال اخیر را منتشر کرد. سپس انتشارات 
دانشگاه پرینستون »الجرنون سیدنی و میراث 
جمهوری خواهانه در انگلستان و آمریکا« اثر 
آلن کریگ هیســتون را چاپ کرد. در سال 
1996 انتشارات دانشگاه کمبریج کتاب »احکام 
دادگاه عالی«، اثر منتشرنشده ی سیدنی را به طبع 
رساند، نسخه ی دست نویسی که در دهه ی 1970 
در قلعه ی وارویک پیدا شــده بود. ســیدنی 
شرافت مندانه جان داد تا ایده های جسورانه اش 

بر جای مانند.

قانون اعالی عدالت
زندگی نامه الجرنون سیدنی مردی که میان اقتصاد سیاسی و اندیشه آزادی پیوند ایجاد کرد

جیم پاول
ترجمه: دکتر محسن محمودی

سیدنی نوشت، »چهار ستوِن ستمگری متزلزل خواهد شد، اگر ثابت کنیم ملت ها حق دارند قوانین خود را 
وضع کنند، مجریان قانون خود را منصوب کنند؛ و کسانی که این گونه برگزیده شوند، برای اقدامات شان در 
قبال آن هایی که از سویشان و برایشان منصوب شان شده اند، مسئول هستند.«

3درس-گفتارهای اندیشه اقتصادی
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مردی که تولید را 
کرد ملی 
میرمصطفی عالی نسب، ناجی اقتصاد و مشاور مصدق

از ســال های دهه 20 و 30 به بعد هر بخشی 
که در هر برهه زمانی با مشکل اقتصادی مواجه 
شده، یک نفر همیشــه پای ثابت حل آن بوده 
است. یک  نفر به نام میرمصطفی عالی نسب که 
رد پای حضورش را می توان در لحظات حساس 
کشور دید. فردی که گفته می شود از حسابداری 
ساده در بازار شروع و مکتب تاریخی آلمان را از 
بر کرد و سال ها علم اقتصاد آموخت و بازار را 
رصد کرد. در برهه ای از تاریخ اقتصاد با سیاست 
مخلوط می شود و بازهم برآیندش برای عالی نسب 
و کشور مطلوب است. مخصوصاً زمانی که او 
بحران اقتصادی کودتای 28 مــرداد را حل و 
به نوعی تولید را در کشور پایه گذاری می کند. 
یا زمانی که جنگ تحمیلی آغاز می شود و باز 
هم عالی نسب است که اقتصاد را نجات می دهد. 
میرمصطفی عالی نسب سال 1298 در کاظمین 
به دنیا آمد. پدرش کربالیی سید حسین، زمانی 
که از کاظمین بازمی گشت به شهر و دیار اصلی 
خود یعنی تبریز برگشت و چای فروشی پیشه 
کرد. سال های نوجوانی میرمصطفی در مغازه ها 
شــاگردی می کرد. در همان دوره بود که او با 
حسابداری بیشتر آشنا شد و روش های سنتی را 
یاد گرفت. او بعد از این دوره، در جوانی راهی 
تهران شــد و تصمیم گرفت که حسابداری را 
به روش های علمی تر ادامه دهد، به همین دلیل هم 
وقتی سال 1316 به تهران آمد دوره های آموزشی 

حسابداری و زبان انگلیسی و فرانسه را ادامه داد.

QQQاولین جهش
عالی نســب بعد از اینکــه در تهران درس 
خواندن را ادامه داد، در شــرکت تجاری اتفاق 
هم شــروع به فعالیت کرد. فعالیتی که او را تا 
ریاست حسابداری شرکت پیش برد. البته کل 
فعالیت های میرمصطفی به همین جا ختم نمی شد، 
او دوره های عالی حسابداری را در مراکز معتبر 
طی می کرد و مطالعه را به فعالیتی جدایی ناپذیر 
از خود تبدیل کرده بود. احتماالً پایه های علم و 
دانش او از اقتصاد و حل مشکالت اقتصادی ایران 
در سال های بعد در این مرحله از زندگی او بنیان 
نهاده شده اســت. در پرتال شرکت عالی نسب، 
درباره او اینگونه نوشته است: »خودش می گفت 
کــه مطالعه مکتب های اقتصــادی را از نظریه 
افالطون آغاز کــرد و هنگامی  که به مکتب 
تاریخی آلمان رسید، مجذوب استحکام نظری و 
راه گشایی های عملی آن شد. او به مدت دو سال 
مستمراً مطالعات اقتصادی خود را روی مکتب 
تاریخی آلمان متمرکز کرد. در کنار این مطالعات 
او در مــورد مناطق مختلف ایران نیز به تحقیق 
پرداخت. آن چنــان در مطالعه خصوصیت ها و 
ویژگی های مناطق مختلف ایران پیش رفت که 
خودش می گفت طی چند سال موفق شده برای 
نوزده هزار روستای ایران فایل ویژه ایجاد کند. 
بعدها از این اطالعات در تصمیم گیری های خرد 
و کالن بهره برد.« اطرافیانش نقل قولی از او با 
این مضمون می گویند: »پس از سال ها استمرار 

در مطالعه پیر شدم اما از دانستن سیر نشدم.«
میرمصطفی به غیر از مسیر درس، سری هم 
به مطالعات اسالمی زد. این مطالعات اسالمی تا 
جایی پیش رفت که میرمصطفی به صورت منظم 
به جلسات برخی مراجع تقلید همچون آیت ا... 
بروجردی، آیت ا... حجــت و آیت ا... میالنی 
می رفت و گاه هم نقش مشاور را برای آن ها ایفا 
می کرد. نقش مشورت عالی نسب تا جایی پیش 
رفته بود که به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، 
آیت اهلل بروجــردی و آیت اهلل میالنی هیچ گاه 
در مسائل اقتصادی بدون مشورت با عالی نسب 
تصمیم گیری نمی کردند و حتی یک بار آیت اهلل 

میالنی فتوای خود در مورد ســرقفلی و سفته 
را پس از مخالفت عالی نســب تغییر داده بود. 
عالی نسب همچنین با استاد مرتضی مطهری و 
سید محمد حسینی بهشتی نیز جلسات و مباحث 
مستمری را دنبال می کرد. در آن دوران دوستی 
او با عالمه محمدتقی جعفری نیز مشهور بود، به  
طوری  که قرار مشترکی میان این دو گذاشته  شده 
بود تا میرمصطفی عالی نسب از عالمه جعفری در 
علوم اسالمی بیاموزد و در مقابل به ایشان اقتصاد 
آموزش دهد. عالی نســب بعدها در فعالیت های 
انقالبی با آیت اهلل طالقانی هم ارتباط خوبی پیدا 
کرد. پایتخت، شهر ماندگاری برای میرمصطفی 
نبود، به همین دلیل هم بعد از پایان دوره آموزشی 
و کار در تهران، همزمان با اشغال ایران توسط 
متفقین به دیار خانوادگی اش بازگشت و این بار 
کسب وکار و تالش خود را در تبریز ادامه داد. 
البته بعــد از اینکه حزب دموکرات تبریز را در 
اختیار گرفت )شهریور 1324(، این شهر را رها 
کرد و دوباره به تهران برگشت. این بار هم در 
تجارت ظروف چینی و بلور فعالیت کرد و تا 4 
سال همین روند را ادامه داد. او که حاال در آستانه 
30 سالگی قرار داشت، در بازار تهران و تیمچه 

حاجب الدوله برای خودش برو و بیایی داشت.

QQQمرحله رشد و تولید
عالی نســب که ســال ها درس خوانده و در 
مغازه ها و حجره های مختلف تجربه کسب کرده 
بود، وارد مرحله جدیدی در کارش شد. او این 
بار خریدوفروش سهام انجام داد و حتی مشکالت 
و مســائل پیش روی این بازار را برطرف کرد. 
چراکه آن زمــان به دلیل وقوع جنگ جهانی، 
ارزش ســهام واحدهای صنعتی رشدی کاذب 
پیداکرده بود و صاحبان کسب وکار هم با این 
خیال، واردات آزاد کاال انجام دادند و بعد از پایان 
هیجان های بازار، ضــرر و زیان دیدند؛ اما او با 
دانشی که از بازار به دست آورده بود، این ماجرا 
را پیش بینی می کــرد. به  این  ترتیب در عرصه 
خریدوفروش سهام، در حالی  که هنوز بورس در 

ایران شکل نگرفته بود، خودی نشان داد.
بعد از چنــدی، میرمصطفی تصمیم گرفت 
مســیری دیگر را در اقتصــاد امتحان کند و 
به این ترتیب پا در راه تولید گذاشت و دیگر از 
آن سال )1328( کارت بازرگانی اش را تمدید 
نکرد. البته که این برهه از زندگی او با مســائل 
سیاسی گره خورد؛ مسائلی که به ملی کردن نفت 
و مصدق وصل می شــد. از همین رو او در این 
سال ها عضو شورای 25 نفره مشاوران اقتصادی 
دولت مصدق شد. میرمصطفی در این سال ها در 
کنار تیم مشورتی مصدق، مسئول برطرف کردن 
مشکالت نفت و تحریم نفت ایران شد؛ بنابراین 
باید محصوالتی در داخل کشــور تولید می شد 
که مردم بتوانند از نفت اســتفاده کنند. چراکه 
آن زمان حتی انگلیســی ها واردات چراغ های 
نفتی به ایران را تحریم کرده بودند. عالی نسب 
دراین باره گفته اســت: »وقتــی به مهم ترین 
بنگاه های تولیدی کشور مراجعه کردیم، مشخص 
شد که پیشرفته ترین دستگاه های پرس موجود 
در کشور دســتگاه هایی بود که قادر به تولید 
محصوالتی در حد قوطی واکس شفق بود و این 
به معنای آن بود که نه سطح دانش فنی موجود در 
ایران و نه سطح ماشین آالت موجود در کشورمان 
امکان تولید داخلی سماور و اجاق نفتی را فراهم 
نمی کرد، ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری در 
این زمینه هم به اندازه ای باال بود که نمی شــد از 

کسی توقع ورود به چنین صحنه ای را داشت.«
همین کمبودها باعث شد که میرمصطفی در 
انجام کارهای تولیدی مصمم تر شود و برای حل 
مشکل بازار نفت، سماور و اجاق پز نفتی تولید 
کند. بعد از آن بود که دیگر ســماورهای نفتی 
عالی نسب وارد خانه ها شد و انقالبی به پا کرد. 

چراکه تا آن زمان بیشتر پخت وپزها روی منقل 
و اجاق های گلی و هیزمی انجام می شد و درنهایت 
افرادی که توانایی مالی داشتند از چراغ های والور 
انگلستان استفاده می کردند؛ اما برند عالی نسب 
همه گیر شد و اجاق های عالی نسب در خانه هر 
ایرانی قرار گرفت. به این ترتیب تحریم انگلستان 
کارساز واقع نشد. خیلی ها این اقدام عالی نسب را 
ملی شدن تولید در کشور می دانند. تولیدی که تا 
آن زمان جایگاهی نداشت و حاال بعد از گذشت 
چندین سال همچنان میراث عالی نسب باقی مانده 
است. آن زمان اقدام عالی نسب به حدی قابل تقدیر 
بود که گفته می شود حتی به دستور مصدق دو 
عدد از سماورهای ساخت کارخانه میرمصطفی 
در کاخ نخست وزیری )کاخ گلستان فعلی( قرار 
گرفت. پرتال عالی نسب دراین باره نوشته است: 
»روایت شده است که مصدق یک نمونه از این 
ســماورها را  در دفتر کار خود قرار داده بود و 

برای مهمانانش از آن چای می ریخت.«

QQQتغییر مسیر
کودتای 28 مرداد ســال 32، مسیر زندگی 
خیلی افراد را تغییــر داد. یکی از این افراد هم 
عالی نسب بود. او درباره این برهه از زندگی اش 
گفته بود: »به  محض پیروزی کودتاچیان در سال 
1332، واکنش شخصی من متوقف ساختن فعالیت 
تولیدی صنایع عالی نسب در اعتراض به کودتا و 
کودتاچیان بود.« البته این ماجرا هم تا حدودی 
به ضررش تمام می شــود و مورد بازجویی های 
پیاپی سرلشگر زاهدی قرار می گیرد. عالی نسب 
هم بازجویی را این طور روایت کرده اســت: 
»مضمون محوری بازجویی های زاهدی اعتراض 
به این مسئله بود که تو در دولت مصدق دست 
به چنین کار بزرگی زده ای و حال که سلطنت 
اعلیحضرت تثبیت شــده اســت آن را متوقف 
کرده ای؟ وقتی مــن در واکنش به پرخاش ها 
و توهین های او با نهایت خونسردی پاسخ دادم 
که آری، چراکه آن زمــان من به آینده ایران 
خوش بین بودم و اکنون دیگر نیستم، نعره های 
تهدید بار و توهین آمیز سرلشگر کودتاچی به اوج 

رسید.«
بعدازاین ماجرا، بازهم مســیر تغییر می کند 
و عالی نسب از ســوی مرحوم آیت ا... سید رضا 
زنجانی و مرحوم آیت ا... ســید محمود طالقانی 
برای شرکت در جلسه مخفی نهضت مقاومت 
ملی فراخوانده می شــود. او در خاطراتش گفته 
اســت: »در آن جلســه مرحوم آقای طالقانی 
مقاومت سخن  اعضای نهضت  از  به نمایندگی 

می گفت و خطاب به من فرمودند که از شجاعت 
و غیرت شــما در تعطیل کــردن کارخانه در 
بررسی های  اما  سپاسگزاریم  به کودتا  اعتراض 
چندماهه ما نشان می دهد که دولت کودتا حال 
که از این ســطح از حمایت های بین المللی هم 
برخوردار است به این زودی ها ساقط نخواهد شد 
و بنابراین مبارزات ملت ایران در دور جدید بر 
اساس پیش بینی و تحلیل ها، مبارزاتی درازمدت 
خواهد بود. این مبــارزه درازمدت به ابزارهایی 
نیاز دارد که یکی از آن ها حمایت های مالی و 
دیگری برخوردار بــودن از یک محمل خوب 
برای حمایت از مبارزان و نیز احیاناً تشــکیل 
برخی از جلسات در پوشــش کارخانه است. 
شخصاً به نمایندگی از همه آقایان و به نام نهضت 
مقاومت از شــما می خواهم که مجدداً کارخانه 
را راه اندازی کنیــد و ارتباط خود را با ما حفظ 
کنید.« به این ترتیب عالی نسب دوباره وارد کار 
شد و کارخانه سماورسازی را به راه انداخت و 
در این میان هم ارتباطش با نهضت مقاومت ملی 
را ادامــه داد. او در این دوره با مهندس بازرگان 
و مهندس سحابی همکاری گسترده ای انجام داد. 
در این همکاری ها و نشســت ها در جلسه های 
نهضت مقاومت ملــی، صحبت هایی از صنعت 
کارتن سازی در کشور به میان آمد. صنعتی که 
آن زمان گفته می شد با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ 
داشته اســت. به این ترتیب و با اینکه عالی نسب 
که به دلیل اقداماتش در زمینه صنایع نفت سوز 
و تکامل آن در صنایع گازســوز و اختراعاتش 
مخالف ورود به عرصه صنعت کارتن ســازی 
بود، کارخانه کارتن ســازی میهن را در کشور 
راه اندازی کرد. این راه هم فراز و نشــیب های 
زیادی به همراه داشت و در آخر هم سال 51 با 
ســقوط یک هواپیمای جنگی، کارخانه به کلی 
آتش گرفت و تعطیل شــد. البته عالی نسب در 
پی دریافت خسارت از ارتش و دولت شکایت 
کرد، اما نتوانســت غرامتی دریافت کند. او در 
تکه ای دیگر از خاطراتش درباره این خسارت 
گفته اســت: »وقتی مطمئن شدم که پرداخت 
غرامت از سوی ارتش صورت نمی گیرد، چندین 
هزار متر از زمین هایی را که برای طرح توسعه 
سماورســازی خریداری کرده بودم، فروختم و 
برای تأمین مالی بقیه هزینه های موردنیاز برای 
بازسازی و راه اندازی کارخانه کارتن سازی نیز راه 
پیدا کردن شرکایی از بخش خصوصی را انتخاب 
کردم. پس از آغاز دوران تزلزل حکومت پهلوی 
و در دوره شریف امامی، مجدداً در دادگستری 
طرح دعوا کردم. این بار کار بسیار خوب پیش 

  از نگاه دیگران

عالی نسب 
از دیدگاه دیگران

سخن گفتن از بزرگ مردی که در 
تمام عمر خود با وجود انجام کارهای 
بسیار بزرگ و شاید به  اندازه ای بیش 
از بزرگی کارهایی که در سطوح خرد 
و کالن برای افراد و آینده ایران انجام 
داده بود، اصرار بر آن داشت که حتمًا 
آن کارها مسکوت و پنهان بماند بسیار 
دشوار اســت؛ اما امروز در غیاب آن 
مرد بزرگ می توان سخن را این گونه 
آغاز کرد که آیا مردم ایران می دانند 
که میر مصطفی عالی نسب کسی است 
که نظــام تصمیم گیری و تخصیص 
منابع ایران به پشتوانه دانش عمیق و 
تجربیات کم نظیر او دستاوردهایی را 
در ده ساله اول پس از پیروزی انقالب 
اســالمی رقم  زده است که برخی از 
آن ها در طول تاریخ ایران نظیر نداشته 
است و در حالی  که جا داشت در این 
زمینه ده ها کتاب و مقاله تدوین  شده 
باشد و یک ذخیره دانایی عظیم برای 
آیندگان کشــور مهیا شود به خاطر 
وسواس بیش  ا ز حد این مرد بزرگ و 
اصرار تمام ناشدنی او مبنی بر اینکه هر 
کاری که به دست او یا با نقش آفرینی 
مستقیم او انجام  شده است نباید اینجا 
و آنجا مطرح شود مکتوم مانده و امید 
می رود در زمانی مناســب و مجالی 
کافی پرده هایی از این زندگی پربار در 
معرض دید و قضاوت نسل های امروز 

و فردای ایرانیان قرار گیرد.
QQQ

من از مرحوم عالی نســب ســه 
نکته ذکر می کنم. اول حساســیت 
او نســــبت به استقالل ایران بود. 
خاطراتی از نوجوانی خــود می گفت 
از درست  که دست فروشی می کرد. 
که  می گفت  بانک هــا  شــــدن 
واســطه جلوگیری از سرمایه گذاری 
بودند. مســئله دیگــر  درست شده 
این  بــود. روی  او  بــودن  مردمی 
مســئله حســــاس بود که آنچه 
به مــردم می دهند، به کارشــــان 
هــــم  عالی نسب  دین داری  بیاید. 
زندگی،  اواخر  بــــود؛  همه جانبه 
روزی خدمتشــان رســیدم. کتابی 
درباره حقوق حیوانات در اسالم به من 
هدیه داد کــه مجموعه فرمایشــات 
عالمه جعفری را جمع آوری و با هزینه 

شــخصی چاپ کــرده بود. 
QQQ

یکی دو مورد که خوب اســت 
ذکر کنم این است که بعضی وقت ها 
کســانی که می خواســتند پایان نامه 
بنویسند برای مشــورت سراغ آقای 
این هم برای  عالی نسب می رفتند که 
من جالب بود، چراکه ایشــان کسی 
بود که از بازار شروع کرد، بعد وارد 
کار صنعت شــد و پنجاه سال سابقه 
کار صنعتی داشت و درواقع صنعت 
متحرک ایران بود و وقتی شــروع به 
کار صنعتی کرد که حتی امکانات و 
ماشــین آالت در حد قوطی سازی هم 
وجود نداشت. ایشان ازآنجا شروع کرد 

و به چنین جایی رسید.

شمار فعالیت های عالی نسب بعد از انقالب فراوان است. او را اولین مدیر ایران خودرو پس از انقالب می دانند. 
مدیری که البته وظایف زیادی هم در دولت های مختلف به عهده داشته است. او بعد از انقالب، مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر در دولت های رجایی، مهدوی کنی، باهنر و آیت اهلل خامنه ای بود.

رفت و در آستانه پیروزی انقالب اسالمی دادگاه، 
رأی به نفع ما صادر و ارتش را ملزم به پرداخت 
غرامت کرد؛ امــا هنگامی که به فاصله اندکی 
پس  از این ابالغ رأی انقالب اســالمی در ایران 
به دادگاه اعالم  با مراجعه  به پیروزی رســید، 
صرف نظر از شکایت خود کردم و از دریافت 

غرامت به کلی چشم پوشیدم.«

QQQبعداز انقالب و این چند نفر
فعالیت های عالی نسب تنها به قبل از انقالب 
خالصه نمی شود، او بعد از انقالب هم کمک های 
بسیاری برای اقتصاد کشور انجام داد، به  طوری  
که از او به  عنوان ناجی اقتصاد هم یاد می شود. به  
هر حال بعد از انقالب، کشور به مدیرانی کاربلد 
برای اداره امور نیاز داشت. به همین دلیل هم چند 
روز بعد از انقالب امــام خمینی )ره( به توصیه 
آیت اهلل بهشتی چند نفر را برای اتاق بازرگانی 
در نظر گرفــت. در نامه ای با امضای شــهید 
بهشتی این طور نوشته شد: »آقایان سید مصطفی 
عالی نسب، ابوالفضل احمدی، برادران بهاءالدین 
و عالءالدین میرمحمد صادقی، محمدعلی نوید، 
علی حاج طرخانی، اســداهلل عســگراوالدی و 
علینقی خاموشی و علی اکبر پورشهابی. محترمًا 
بنا به دستور رهبر انقالب امام خمینی به منظور 
بررسی و همکاری در رفع تنگناهای موجود در 
امور بازرگانی و صنایع و معادن کشور از آقایان 
دعوت می شــود با مراجعه به اطاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران، ابواب جمعی آن را تحویل 
گرفته و ضمن اداره امور جاری آن تا انتخابات 

بعدی در انجام مهم مذکور همکاری نمایید.«
شــمار فعالیت های عالی نسب بعداز انقالب 
فراوان است. او را اولین مدیر ایران خودرو پس از 
انقالب می دانند. مدیری که البته وظایف زیادی 
هم در دولت های مختلف به عهده داشته است. 
او بعداز انقالب، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و 
نخست وزیر در دولت های رجایی، مهدوی کنی، 
باهنر و آیت اهلل خامنه ای بود. همچنین عضویت 
شــورای اقتصاد، شــورای پول و اعتبار، اولین 
رئیس شورای عالی صادرات غیرنفتی، عضویت 
در هیئت مؤسس ســازمان صنایع ملی، مسئول 
راه اندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فوالد 

اهواز را هم بر عهده داشت.
با تمام این ســمت ها و وظایف، عالی نسب 
را با اقداماتش در زمان جنگ ستایش می کنند. 
زمانی که اقتصاد با مشکالت زیادی مواجه شد 
و نیازهای اساسی مردم به  سختی تأمین می شد. او 
درباره این دوره با توجه به تجربیاتش در جنگ 
جهانی دوم گفته است: »هنگامی که جنگ دوم 
شروع شد به روشنی مالحظه می کردم که چگونه 
در یک دوره زمانی نه چندان طوالنی قیمت نان 
تا 40 برابر قیمت قبل از جنگ افزایش می یافت 
و به  ایــن  ترتیب هر روز بیــش از روز قبل 
دسترسی به نان برای فقرا ناممکن تر می شد. آثار 
این محرومیت بالفاصله روی ســالمت جسمی 
و فکری فقرا انعکاس می یافــت و به  موازات 
گسترش و تعمیق این مسئله همه شرایط برای 
بروز انواع بیماری ها و شیوع انواع اپیدمی ها مهیا 
می گشــت. این چنین بود که به  محض شروع 
جنگ تحمیلی خدمت آیت ا... شهید دکتر بهشتی 
رسیدم و منطق رفتاری و مبانی نظری و نیز شواهد 
مورد مشاهده خود را درباره آثار اقتصادی جنگ 
با ایشان در میان گذاشتم. برای ایشان توضیح دادم 
که چگونه در شرایط جنگی از یک سو عرضه 
کل اقتصاد به دالیل متعدد با شوک منفی روبه رو 
می شــود و از طرف دیگر قسمت تقاضای کل 
اقتصاد به طرز غیرمتعارفی متورم می شود و این 
شکاف فزاینده میان عرضه کل و تقاضای کل 
در صورت عدم مداخله دولت کار را تا آنجا جلو 
می برد که دسترسی به نیازهای اولیه تضمین کننده 
تداوم حیات برای بخش قابل توجهی از جمعیت 
ناممکن می شود و فاجعه های انسانی بزرگ به بار 
می آورد. شهید بهشتی پس  از آنکه سخنان مرا 
شنیدند و چندین ســؤال درباره وجوه مختلف 
مسئله مطرح کردند بالفاصله با شهید رجایی که 
آن موقع در مقام نخست وزیری مشغول فعالیت 
بودند تماس گرفتند و جلسه ای طوالنی در حضور 
شهید بهشتی و شهید رجایی در این زمینه داشتیم 
که نتیجه آن شکل گیری ستاد بسیج اقتصادی از 

همان اولین روزهای آغاز جنگ بود.«
بعد از فائق آمدن بر جنگ، عالی نسب دیگر 
از ارتباط هــای دولتی فاصله گرفت و مســیر 
مدرسه سازی و بیمارستان ســازی را طی کرد. 
مسیری که تا سن 86 سالگی ادامه داد. او هفتم 

تیرماه سال 84 درگذشت.
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»مباحث بسیاری درباره تاریخ نفت دارم 
که بازگو کنم اما  نمی توانم چیزی بنویسم 
یا بگویم، به این دلیل که اکنون همه چیز 
زنده اســت و افراد هســتند و برای گفتن 
حرف هایم باید آنقدر مراقبت کنم که تقریبا 
باید سکوت کنم!« این جمالت بیژن زنگنه 
است. روی همان استیجی که قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی با کنسرســیوم توتال 
فرانســه، سی.ان.پی.سی چین و پتروپارس 
ایران امضا شــد. ســه روز بعد از امضای 
قرارداد. پنج شنبه گذشته وزیر نفت که برای 
تماشای یک مستند به مهمانسرای کوشک 
آمده بود، راحت تر سخن گفت: »ماکرون 
)رئیس جمهور فرانسه( گفت من  می خواهم 
فرانســه  ای بســازم که مردم برای دیدن 
آینده اش به آنجا بیایند نه برای دیدن تاریخ و 
گذشته اش. اکنون مردم به پاریس و فرانسه  
می آیند کــه تاریخ ما را ببینند. ما آینده  ای 
نداریم فقط گذشته ما را  می بینند، آنچه که 
گذشتگان برای ما میراث گذاشته اند، ما برای 
آینده هیچ چیزی نداریم به دنیا بدهیم. این 
صحبت بسیار مهمی است و ما هم باید چنین 
نگاهی به روند توسعه کشور داشته باشیم.« 
آیا این جمالت را می توان به »ماکرونیسم 
نفتی« تعبیر کرد؟ فعال که توتال فرانســه، 
رهبری کنسرسیوم اولین قرارداد جدید نفتی 
ایران را بــه ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون 
دالر بر عهده گرفته است. این قرارداد قرار 
است در طول دوره 20ساله اش، 335 میلیارد 
متر مکعب گاز ترش و 290 میلیون بشکه 
میعانات گازی به همراه 14 میلیون تن گاز 
مایع، 12 میلیون تن اتــان و 2 میلیون تن 
گوگرد تولید کند. اگر نفت را 50 دالر و 
قیمت گاز را 10 سنت در نظر بگیریم فاز 11 
پارس جنوبی تا آخرین روز بهره برداری اش 
حدود 84 میلیارد دالر به درآمد کشور اضافه 
می کند. »متاسفانه همه نشسته ایم و منتظریم 
نفت کشور را زنده کند، نفت مگر چقدر 
درآمد دارد؟! نفت  می تواند موتور محرک 
باشــد بخصوص در مرحله توسعه، اما برای 
آینده تنها  نمی توان به نفت فکر کرد.« این 
نظر وزیر نفتی اســت که خود را مهندس 

می داند. 

QQQ ارزش کل مخازن هیدروکربوری
ایران چقدر است؟

»می گویند ارزش ایران به این اســت 
که ثروت های بیکران زیرزمینی دارد، اما 

من چون مهندس هستم و با اعداد و ارقام 
ســروکار دارم، این مسایل و حرف های 
مبالغه آمیز همچون بیکران، عظیم، بسیار زیاد 
را  نمی پذیرم!« وزیر مهندس در سخنرانی ای 
که تعدادی از فعاالن اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و نفتی شنونده اش بودند، حساب 
و کتاب کرد و به اینجا رســید که جمع 
کل مخازن ایران به 15 هزار میلیارد دالر 
هم نمی رسد و بعد نتیجه گرفت که درآمد 
ســرانه ایرانیان به 5 هزار دالر هم نخواهد 
رســید: »این 15 هزار میلیارد دالر درآمد 
سرانه یک سال آمریکاست. پس ما ملت 
ثروتمندی نیستیم؛ توهم ثروتمندی داریم.« 
زنگنه برای اینکه ســخنانش به بی ارزش 
بودن نفت تعبیر نشود ادامه داد:»اما به این 
معنا نیســت که نفت  نمی تواند برای راه 
انداختن موتور توسعه کشور بی اثر باشد.« 
زنگنه تاکید کرد که با نفت نمی توان سی 
هزار دالر درآمد سرانه داشت: »همه نشستیم 
و منتظریم نفت کشور را زنده کند. نفت 
مگر چقدر درآمــد دارد؟ ما اگر روزانه 6 
میلیون بشــکه نفت تولید کنیم و به ازای 
این 2 میلیون بشکه 100 هزار میلیارد تومان 
هم درآمد اضافه شود، اتفاقی  نمی افتد. یک 
مصوبه افزایش 20 درصدی حقوق  می دهند 
و کل پول تمام  می شود! پس نفت  می تواند 
موتور محرک باشــد بخصوص در مرحله 
توسعه، اما برای آینده تنها به نفت  نمی توان 

فکر کرد.«

QQQ روایت زنگنه از پسا دعوای روس و
انگلیس در ایران

اولین مسئولیت دولتی بیژن نامدار زنگنه، 
بعد از انقالب در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بود؛ پنج شنبه عصر هم سعی کرد 
وجه فرهنگی اش را نشــان دهد. »مسئله  ای 
که حدود 160 تا170 سال است که گرفتار 
آن هستیم؛ دعوای روس و انگلیس در ایران 
است، در ابتدا روس و انگلیس، شرق و غرب 
تلقی  نمی شدند و پس از انقالب اکتبر 1917 
بود که بحث شرق و غرب مطرح شد. پس از 
دعوای روس و انگلیس، مارکسیسم آمد، و 
از دهه پنجم مارکسیسم اسالمی به ایران وارد 
شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر عمیقی برجا 
گذاشت... شخصا همیشه سعی  می کنم آثار 
مارکسیسم اسالمی را از ذهن خود پاک کنم؛ 
اما  نمی شود.« وزیر نفت با تاکید بر پیچیدگی 
روابط بین الملل تاکید کرد که نمی توان با 
یک کلمه خوب یا بد روابط بین الملل را حل 
کرد: »اینکه صراحتا بگوییم این کار به نفع 
است یا به ضرر، خارجی خوب است یا بد 
را  نمی توان در قالب یک کلمه پاســخ داد. 

پاســخ دادن به این گونه سواالت عقالنیت  
می خواهد و سخت ترین کار عالم عقالنیت 
و فکر کردن اســت.« وی با اشاره به اینکه 
در عرصه بین المللی برادر، دوســت و رفیق 
همه در برابر منافع ملی تعریف  می شــوند، 
گفت: »ما به خاطر منافع ملی با برخی افراد 
و جریان ها دوست  می شویم، و به خاطر منافع 
ملی خود از برخی افراد دور  می شویم. وظیفه 
ملی ما این است که منافع ملی را در درازمدت 
درنظر بگیریم؛ همچنان که حکومت و نظام 
نیز اکنون همین کار را  می کند.« زنگنه، نفت 
را اســتارت موتور سنتی حرکت اقتصادی 
کشور معرفی کرد که باید با تکنولوژی های 

نو به حرکت درآید. 

QQQمنافع ملی ایران کجاست؟
صنعت نفت، هفته گذشته استارت مهمی 
برای حرکت اقتصاد کشــور زد. امضای 
اولین قــرارداد بزرگ بعــد از تحریم ها، 
اولین سرمایه گذاری خارجی میلیارد دالری 
را برای ایران به ارمغان آورد. بر اســاس 
برنامه ریزی وزارت نفت، صنعت نفت ایران 
در بخش های باالدستی و پایین دستی 200 
میلیارد دالر سرمایه گذاری می خواهد. 130 
میلیارد دالر از این میزان مربوط به بخش 
باالدستی و توســعه میادین نفتی و گازی 
با این میزان ســرمایه گذاری قرار  است. 
اســت تولید نفت خام و میعانات گازی 
کشــور به حدود 6 میلیون بشکه در روز 
برسد. ظرفیت تولید نفت خام ایران در حال 
حاضر کمی بیش از 3 میلیون و 900 هزار 
بشکه در روز است. اگر به این رقم، تولید 
حدود 500 هزار بشکه ای میعانات گازی را 
هم اضافه کنید، تولید نفت خام و میعانات 
گازی ایران مجموعا حدود 4 میلیون و 400 
هزار بشکه خواهد بود. به آخرین گزارش 
رســمی دبیرخانه اوپک رجوع می کنیم. 
عراقی ها روزانه 4 میلیون و 424 هزار بشکه 

فقط نفت خام تولید کرده اند. بر اساس یک 
نظریه امنیت ملی، نباید اجازه داد میزان تولید 
نفت عراق از تولید نفت کشور بیشتر باشد. 
این نظریه حتی در دوران جنگ تحمیلی هم 
رعایت می شد؛ زمانی که نظام سهمیه بندی 
در اوپک برقرار بــود. ایران و عراق هر 
دو کمی بیش از 14 درصد از سهمیه های 
اوپــک را تولید می کردند. حاال به آمار و 
ارقام نگاه کنید. امنیت ملی اینجاست. پس 
باید به سرعت تالش کرد تا 200 میلیارد 
دالر مورد نیاز توســعه صنعت نفت تامین 
شود. آیا در داخل ایران چنین پول هنگفتی 
وجود دارد که عده ای مخالف انعقاد قرارداد 

با خارجی ها هستند؟! 

QQQچرا قراردادهای جدید آمد؟
بیش از دو سال پیش، سمینار اوپک در 
حالی برگزار می شــد که هنوز تحریم های 
ایران به تمامی رفع نشده بود. کسی از میانه 
جمعیت از مدیرعامل شرکت نفتی »انی« 
پرسید که آیا حاضر است بعد از رفع کامل 
تحریم ها باز هم در ایران ســرمایه گذاری 
کند؟ مدیر این کمپانی ایتالیایی به صراحت 
گفت که اگر قراردادهای نفتی ایران مانند 
قرارداد قبلی بیع متقابل باشد، مایل نیست 
به ایران بیاید. عراق پس از صدام توانسته 
بود با نسل جدید قراردادهایش، سرمایه های 
بزرگی در صنعت نفت این کشور جذب 
کنــد و تولید نفت خود را افزایش دهد. از 
این جا بود که ایده تدوین قراردادهای جدید 
نفتی شکل گرفت و به جای اینکه در مدت 
کوتاهی نهایی شــود حدود سه سال تنش 
آفرید. هنوز هم که هنوز است به رغم طی 
تمام مراحل قانونی عده ای به نســل جدید 
قراردادهای ایــران انتقاد می کنند. الگوی 
ایــن قراردادها اما ابتــدا در هیات دولت 
به تصویب رســید و بعد از کشمکش های 
فراوان توسط رئیس مجلس شورای اسالمی 

منطبق با قوانین جاریه کشور شناخته شد. 
بعد هم هیات دولت، هفت نفر از معتمدین 
کشور را برای تطبیق قرارداد توتال با مصوبه 
دولت تعییــن کرد که یکی از آنها معاون 
اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. 
این هیات هم قرارداد را تایید و شــورای 
اقتصاد آن را تصویب کــرد. این قرارداد 
دیگر کجا باید به تصویب می رسید؟! برخی 
به تصویب  باید  نفتی  قراردادهای  معتقدند 
مجلس شورای اسالمی هم برسد. آن وقت 
به این پرسش پاسخ نمی دهند که مگر این 
قرارداد دولت با دولت اســت که مصوبه 
مجلس را الزم داشته باشــد؟ قراردادهای 
نفتی بین دو شــرکت )شرکت ملی نفت 
پیمانکار( منعقد می شود.  با شرکت  ایران 
هر چند دولت صاحب ســهام شــرکت 
ملی نفت اســت اما قوانین شرکتی بر آن 
باشد،  این  حمکفرماست و چنانچه غیر از 
تبعات حقوقی سنگینی خواهد داشت. نکته 
تجاری  قراردادهای  اگر  اینکه،  مهم دیگر 
به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد، می توان با 
شرکت های طرف قرارداد مذاکره کرد؟ آیا 
آنها نخواهند خواست که ابتدا مصوبه مجلس 
گرفته شود تا بعد مذاکره کنند؟ این موضوع 
سال هاست که حل شده و به پیش کشیدن 
دوباره آن بوی سیاست را به مشام می رساند. 

QQQ پاسخ به این ابهام که خارجی ها
75 درصد سهم می برند

یکی از ابهام هایی که این روزها درباره 
سهم توتال در قرارداد فاز 11 مطرح می شود، 
به شــرکای  میدان  نحوه پرداخت عواید 
خارجی اســت. در این بــاره حتی برخی 
ادعا کرده اند که خارجی ها هر سال 50 تا 
70 درصد از تولیدات میدان را برمی دارند. 
توضیحــات »علــی کاردر«، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران که سایت وزارت 
نفت منتشر کرده اســت، خواندنی است: 
»از زمانــی که میدان به تولید می رســد، 
پرداخت به پیمانکاران آغاز خواهد شــد. 
اما این پرداخت سقف دارد. به طوری که 
50 درصد از عوایــد فاز 11 پارس جنوبی 
مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت 
به 3 شــرکت عضو در کنسرسیوم از 50 
درصد باقیمانده انجام خواهد شد. که البته 
این 50درصد سقف سهم این کنسرسیوم از 
عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب 
در سال های مختلف و با قیمت های مختلف 
نفت خام ممکن است دریافتی پیمانکاران 
حتی کمتر از 20 درصد از عواید میدان باشد 
و هر شرکت بنابر سهم خود در کنسرسیوم 
از این دریافت ها بهره مند شــود ولی در 

مجموع برآورد می شود مجموع دریافت های 
پیمانکاران 15 درصــد از کل درآمدهای 
میدان باشد.« بازپرداخت پول سرمایه گذاران 
خارجی در طول 10 سال صورت می گیرد. 
در قرارداد فاز 11، شــرکت های توتال و 
سی.ان.پی.ســی می توانند میعانات گازی 
میدان را به جای پول از ایران بگیرند؛ آنهم 

بر اساس قیمت های بین المللی. 
یکی از ایرادات منتقدان به قرارداد توتال 
عدم دریافت مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
برای متن محرمانگی قرارداد مطابق مصوبه 
هیات دولت است. مدیرعامل شرکت ملی 
نفت در این باره گفته اســت: »یادداشت 
تفاهم قــرارداد توتال را 18 ماه پیش امضا 
کرده و همان موقع مطابــق با اختیارات 
اساسنامه قانونی شــرکت نفت شرایط و 
ضوابط اطالعات مخزن را به این شرکت 
داده بودیم. این مصوبــه مربوط به بعد از 
به گفته کاردر،  بود.«  پیش نویس  امضای 
توتال پیش از این یک بار در ســال 2008 
اطالعات کامل مخزن و فاز 11 پارس جنوبی 
را از دولــت وقت دریافــت کرده بود و 
اطالعات جدیدی به این شرکت داده نشده 

است.

QQQ...آینده بسازیم که
تحریم مانند زلزله است. وقتی بیاید همه 
ساخته ها را خراب می کند. قرارداد توتال اما 
طوری طراحی شــده است که در صورت 
بازگشــت تحریم و خــروج توتال، این 
شــرکت هر چه کار کرده باشد، در ایران 
می ماند و چنانچه فاز 11 به تولید نرســیده 
باشد، هیچ پولی به توتال داده نخواهد شد. 
هر قرارداد دو طرف کارفرما و پیمانکار 
دارد و مسلم است که یک طرف نمی تواند 
به همه خواســته هایش در باالترین درجه 
رضایت برســد. اما آنچه ایــن روزها بر 
قرارداد فاز 11 می گذرد از گذرگاه سیاست 
و جناح می گذرد؛ وگرنه کیست که نداند 
فاز 11 پارس جنوبی بیش از 14 سال است 
که چشم انداز توسعه مانده است. توسعه ای 
که باید آینده را بســازد. آینده ای که ما 
در آن نیســتیم اما ایران شناسان می توانند 
بر عقالنیت نســل فعلی گواهی دهند. آیا 
می توان به جمالت وزیر نفت که سه روز 
پس از امضای قرارداد با کنسرسیوم توتال، 
سی.ان.پی.سی و پتروپارس ابراز شد، تعبیر 
»ماکرونیسم نفتی« اطالق کرد؟ وقتی که 
گفت: »»ماکرون )رئیس جمهور فرانسه( 
گفت من  می خواهم فرانســه  ای بسازم که 
مردم برای دیدن آینده اش به آنجا بیایند نه 

برای دیدن تاریخ و گذشته اش...«. 

انرژی

رضا زندی 
روزنامه نگار انرژی

نفتی! ونیسم  ماکر
وزیر نفت ایران بعد از امضای قرارداد فاز 11 با توتال درباره سخنان رئیس جمهور فرانسه چه گفت؟ 

تحریم مانند زلزله است. وقتی بیاید همه ساخته ها را خراب می کند. قرارداد توتال اما طوری طراحی شده است که در صورت 
بازگشت تحریم و خروج توتال، این شرکت هر چه کار کرده باشد، در ایران می ماند و چنانچه فاز 11 به تولید نرسیده باشد، هیچ 
پولی به توتال داده نخواهد شد.



QQQمقدمه و طرح بحث اولیه
راه سوم به جریانی گفته می شود که پس از 
مواجهه ی مسلمانان با چهره های گوناگون تمدن 
و فکر سیاســی-اقتصادی و فلسفی و اجتماعی 
غرب در مناطق مسلمان نشین شکل گرفت. به 
طور کلی مواجهه ی مسلمان ها با غرب در چهار 

نقطه شکل گرفت:
الف( هند شــرقی، ب( شــمال ایران، ج( بالکان 

)استامبول(، د( قاهره 
اگــر به این نقاط نگاه کنیم به نتایج جالبی 
می رسیم. قاهره در این میان بیشتر تحت تاثیر 
فرهنگ فرانسه قرار دارد، استامبول بیشتر فضای 
آلمانی دارد حتی در حال حاضر فرهنگ سیاسی 
ترکیه به خصوص ساختار حزب آک پارتی در 
واقع بسیار شــبیه به حزب دموکرات مسیحی 
آنگال مرکل اســت. ایران به شــدت تحت 
تاثیر فضای روســیه بود و جنوب شرق آسیا و 

خاورمیانه هم تحت تاثیر انگلیس قرار داشت. 
وقتی مسلمانان با تمدن اروپایی مواجه شدند 
به طور تجربی احساس کردند که با یک نیروی 
نابرابری مواجه شده اند و این نیروی نابرابر اساسا 
جنسی متفاوت با گذشته داشت. این نیرو دیگر 
از جنس اسکندر یا از جنس مغوالن یا از جنس 
اعراب نبود. اگر در گذشته هجوم ها همه یکی 
بودند و قدرت شمشیر تعیین کننده بود اما قدرت 
جدید اینطور نبود. این قدرت جدید تجهیزات 
متفاوتی داشت و به قول خود آن دوران صاحب 

اراده های آتشین بود.
پس از مدتی این ســوال در جوامع اسالمی 
شکل گرفت که غربی ها چگونه این تجهیزات 
را ســاخته اند؟ بنابراین این اشتیاق پیدا شد که 
به قول آن دوران مسلمانان با »نظم یوروپ« یا 

اروپا آشنا شوند.

QQQ مسلمانان و ایده ی سیاحت
به طور معمول می گویند که ایده ی سیاحت 
از دو جنبه ناشی می شــود: در درجه ی اول یا 
جامعه ای دچار عقب افتادگی اســت و به این 
خیال می افتد که به جاهایی سفر کند که رشد 
کرده اند تا مشــاهده کند که جاهایی که رشد 
کرده اند چطور هستند و چرا رشد کرده اند. در 
حالت دوم جوامع پیشرفته دنبال منابع طبیعی یا 
نزدیک به طبیعت و شکل اولیه آن می گردند 
و می خواهند ببینند در کشــورهای عقب مانده 
زندگی طبیعی به چه شــکل بوده است؛ در این 
میان مسلمانان بیشــتر به دنبال شناخت غرب 

بوده اند که به سه دسته تقسیم می شوند.

QQQ سه جریان اسالمی جویای شناخت
غرب:

جریان اول را کسانی شکل دادند که کوشش 
کردند به طور کلی غرب را نفی کنند و به الک 
خود باز گردند مثال در بعضی از سیاحت  نامه های 
این جریان نوشته شده اســت که »یک روز 
زندگی مســلمانی به هزار روز زندگی اروپایی 

می ارزد.«
جریان دوم جریانی بود که به شدت تفکر 
سنتی را نفی می کردند و ایده  شان در حقیقت این 

بود که از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد. 
در بین این دو نیرو جریانی شکل گرفت که 
نامش را راه ســوم می گذاریم. راه سوم آن نسل 
از روشنفکران یا منور الفکرانی هستند که تمدن 
غرب را می بینند، پیشرفت را هم می بینند و بعد 
جامعه ی مسلمانان و عقب افتادگی  هایش را هم 
مشاهده می کنند. راه سوم دست به دو تفکیک 
هم می زنند؛ از یک طرف سعی می کنند که بین 
تجــدد و غرب فاصله ایجاد کنند یعنی بگویند 

مدرنیته لزوما به معنی غربی بودن یا غربی شدن 
نیســت. این گروه به این دلیل چنین حرفی را 
می زدند که می گفتند هر فکری در مکانی ظاهر 
می شود اما فکر، محدود به زمان مطرح شدنش 
و همچنین نقطه جغرافیایی اش نمی شود. به طور 
مثال تفکر یونانی توســط افالطون و ارســطو 
در یونــان بود اما به همه جای جهان ســرک 
کشید. این گروه در حقیقت معتقد بودند فکر 
»هجرت« می کند؛ فکر »بــال و پر« دارد و 
به همه جا سرک می کشد.در کنار این تفکیک، 
راه ســومی ها تفکیک دیگری در درون جهان 
اسالم ایجاد کردند. اینها معتقد بودند دین غیر از 
 Tradition را از Religion سنت است یعنی مفهوم
جدا کردند. جریان سوم فرضشان بر این بود که 
دین یک ریشــه ی متافیزیکی و وحیانی دارد 
و در متون خاصی قرار گرفته اســت اما سنت 
درکی است که مسلمانان نه تنها از دینشان بلکه 
از تاریخ و زندگی و فرهنگ و... دارند. مطابق 
این دیدگاه سنتی بودن لزوما مالزمه ای با دین دار 
بودن نداشته و ندارد. نتیجه ی این تفکیک دو گانه 

دو اتفاق بود: 
اول اینکه این گــروه معتقد بودند که این 
نیروی مخرب استعمار، ناشی از فرهنگ غرب 
اســت و نه از تجدد و می توان تجدد را گرفت 
و استعمار را کنار زد و نه تنها می گفتند می توان 
بلکه می گفتند باید چنین کرد چون هر کجا فکر 
جدید متولد شــد لزوما اگر با آن آشنا نباشید 
عقب می افتید یعنی می گفتند چهره ی استعماری 
غرب لزوما ناشی از تجدد نیست بلکه تجدد علم 
و صنعت می آورد و نحوه ی اســتفاده از آن بر 
عهده ی خود ما است. در کنار آن معتقد بودند 
مســائلی مثل استبداد و پیامدهای مهم آن نظیر 
عقب ماندگی هم نتیجه ی ســنت است و ربطی 
به دین ندارد به همین دلیل این گروه آمدند و 
از یک نــوع امکان هماهنگی بین عقل و دین 
صحبــت کردند و بنابراین بین مذهب و تجدد 
پلی زدند. این بحث البته مخالفین فراوان نیز دارد 
جریانات ســنتی معتقد هستند اساسا امپریالیزم 
غرب ذاتی تجدد اســت و اسالم و سنت یکی 
هستند. این گروه می گویند ما چاره ای نداریم که 
اسالم را بگیریم و عقب ماندگی را هم بپذیریم 
و اگر نپذیریم دچار آشفتگی هویتی می شویم. 
باری، راه ســوم با بزرگانی آغاز می شود مانند 
سید جمال الدین اسد آبادی، مثل احمد خان هندی 
یا افرادی مثل اقبال یا مودودی. اینها متفکرانی 
هستند که در حوزه ی هند مسلمان ظاهر شدند. 
در ایران در بین دولتی ها افرادی مثل مجد الملک 
)صاحب رساله مجدیه(، مستشار الدوله )صاحب 
رساله یک کلمه(، حاج محمد علی سیاح محالتی 
)صاحب رسائل خاطرات و سیاحت نامه(، مرحوم 
شیح ابوالحسن جلوه فیلسوف این دوره نیز حضور 
داشــتند از متاخرین ایــن دوران هم می توان 
به آخوند خراسانی و نائینی اشاره کرد. در مصر 
هم افرادی مثل عبده و شخصیت هایی مثل رشید 
رضا و کواکبی حضور داشتند. در این درسگفتار 

تمرکز ما بر اندیشمندان ایرانی خواهد بود. 

QQQ راه سوم غرب را چگونه دید؟ چگونه راه
سوم وضعیت ایران را تحلیل کرد؟ 

راه ســوم یک استراتژی داشت که عبارت 
بود از اســتقرار قانون در کشور. یعنی چنین 
تصور می شــد که راه عالج جامعه برای خروج 
از عقب افتادگی دولت قانون اســت و اینکه 
چگونه قانون درســت شود. ما بیشتر روی این 
بحث می کنیم که راه ســوم چگونه از دولت 
سنتی به یک حکومت قانون یا دولت قانون سیر 
می کند و چــه تالش هایی را انجام می دهد. این 
بحث از جهتی تاریخی است چون مربوط به 100 
سال قبل ما است. از جهتی دیگر نیز غیر تاریخی 
است چون ما همچنان نیز مشکل قانون را حل 
نکرده ایم و بعضی مواقع حتی مساله هم به درستی 

طرح نشده است به همین دلیل این مساله خیلی 
هم تاریخی نیست و مســاله ی امروزین ما هم 
هست. دوم هم اینکه این مساله روش شناسانه 
اســت در واقع تاریخ فکر، فکر است. یعنی ما 
نمی توانیم از فکر سیاســی امروز صحبت کنیم 
مگر اینکه تاریخ امروز را داشته باشیم و در این 
زمینه ما مدام مجبور به رفت و برگشت به دوره 
مشروطه و االن هســتیم. در حقیقت می توان 
گفت اندیشه و تاریخ تفکیک ناپذیر است چون 

ما آن گونه که اندیشیدیم جامعه را ساخته ایم. 

QQQ راه سوم، تببین وضعیت و دگرگونی
در دیدگاه

سفرنامه ی روزانه ی عتبات عالیات و ارض 
مقدس نویســنده ای روحانی دارد که تابع فرقه 
شیخیه اســت و سید حسن  موسوی اصفهانی نام 
دارد. او اولین شــخصی است که مورد بررسی 
ما قرار می گیرد. دومین کســی که به او اشاره 
می کنیم، شیخ محمد علی سیاح محالتی معروف 
به حاج ســیاح اســت. او دو کتاب دارد یکی 
»ســفرنامه ی فرنگ« و دومی هم »خاطرات 
حاج سیاح« و در نهایت سومین فرد هم میرزا 
ملکم خان اســت. موســوی اصفهانی روحانی 
جلیل القدری است که مرجعیتی هم دارد. او از نظر 
مذهبی به شدت متعصب است. محمد علی سیاح 
روحانی جوانیست که در نجف درس می خواند 
و به خاطر اختالفی که با عمویش پیدا می کند و 
احتماال یک شکست عشقی از ایران می رود و 
18 سال گردش می کند. سیاح اولین کسی است 
که تابعیت دولت ایاالت متحده را هم به دست 
می آورد. حوادث ایــن دوران هم به کمک او 
می آید و پس از 18 ســال، چند ســالی هم در 
ایران می چرخد و راه حل را در راه سوم می بیند 
و به سید جمال اسد آبادی وصل می شود و او را 
تحت عنوان »آقا« خطاب می کند. میرزا ملکم اما 
از درون روحانیان در نیامده بلکه از درون طبقه ی 
دبیران و دولتمردان ظهور کرده است. ملکم از 
خاندان ثروتمندی بوده است که نسل اندر نسل 
در دولت قاجار قدرت داشــته اند. ملکم هم بر 
اثر تبعیدش توسط شاه قاجار، استامبول و اروپا 
را دید و مدتی هم ســفیر ایران در پاریس بود. 
ملکم خان از چشم انداز یک دولتمرد به مسائل 
دوران خودش نگاه می کند و تا حدی شــبیه 
به مستشار الدوله است و به هر حال جزو رجال 
درون دربار است. این سه نفر دارای تفاوت های 
فراوانی هستند اما مساله ای یکسان دارند و آن 
مشاهده فاصله ی میان ایران و کشورهای دیگر 
از لحاظ کیفیت زندگی است اما به تدریج این 
ســه مواضع متفاوتی با یکدیگر می گیرند. در 
این دوران ما از خاطرات و سیاحت نامه ها دنیای 
ایرانی و درکشــان از غرب را متوجه می شویم. 
نکته ی مهم این اســت که در این دوران این 
افراد حس می کنند زندگی یک صنعت است 
و جبر طبیعت نیست و ساختنی است. بنابراین 
اگر صنعت است پشت آن فکری وجود دارد 
و بنابراین در پشت این بحث ما با بحث ظهور 
سوژه روبه رو هستیم. در حقیقت یعنی اگر ایران 
خراب است انسان ها مسئول هستند و اگر اروپا 
درست است انسان های اروپایی مسئول هستند. 
در حالی که تا قبل از این مسلمانان ایرانی زندگی 
را جبری می دانستند، مثال می گفتند آمدن بیماری 
وبا طبیعی است، وبا آمده است و باید هر چند 
گاه یک بار این اتفاق رخ دهد و فکر نمی کردند 
که می شــود جلوی آن را گرفت. در حقیقت 
پیامد این نگاه در دیــد کالن تر و در حوزه ی 
سیاست این است که پادشــاهی و استبداد تا 
پیش از این امری طبیعی بود پادشاهی خوب بود 
و پادشــاه بعدی اش بد بود. اساسا اگر این نگاه 
سوژه محور شکل نمی گرفت انقالب مشروطه 
رخ نمی داد. در حقیقت باید این امر رخ می داد 
تا ایرانیان به سمت انقالب حرکت کنند. ذکر 

این تذکر نیز واجب است که در میان این افراد 
که ما آنها را نسل اول نامگذاری می کنیم اساسا 
مساله ای به نام سکوالریزم مطرح نبوده و مساله ی 
آنها علم و صنعت و کارخانه بوده اســت؛ مثال 
ملکم خان می گوید »اروپا دو جور کارخانه دارد: 
کارخانه ی فلز سازی و کارخانه ی انسان سازی.« 
به طور کلی نگاه در این دوران بســیار صنعتی 
اســت و علمی. در حقیقت این نسل دولت را 
یک صنعت می دیدند، بوروکراســی را طبیعی 
نمی دیدند بلکه چیزی می دیدند که ساخته شده 
است که می توان گفت از این حیث این بحث 

بحثی کانتی هم هست. 

QQQ مروری اجمالی بر اندیشه
موسوی اصفهانی

او حــول وحوش 1280 قمری یعنی چیزی 
حدود 42 سال قبل از مشروطه سفرش را آغاز 
می کند. وی روحانی متمکنی است، از اصفهان 
به مشهد می رود و در مشهد تصمیم می گیرد که 
به حج برود اما این کار را نه از درون ایران بلکه 
از طریق تفلیس و عشق آباد و روسیه و استامبول 
و قاهره انجام می دهد. اولین چیزی که در هنگام 
ورود به روســیه می گوید این است که خانه ها 
صاف هستند و چراغ های گازی روشن هستند. 
موسوی اما متوجه نمی شود که این چراغ ها چگونه 
کار می کنند. او می گوید که در درون آنها فتیله 
نیست اما این چراغ ها روشن هستند. اصفهانی از 
آسفالت صحبت می کند و طریقه ی شکل گیری 
آن را توضیح می دهد و برایش هیجان انگیز است 
که وقتی باران می آیــد کوچه های آنجا مانند 
ایران گل نمی شود. اصفهانی همچنین دوچرخه 
را می بیند و می گوید اینها اسب های آهنی هستند 
که سوارانشان تا پای شان را تکان می دهند این 
اسب های آهنی جیم می شوند و سریع حرکت 
می کنند! او در راه عثمانی سوار قطار می شود و 
آن را هم توصیف می کند. مواجهه اصفهانی با 
آب لوله کشی هم جالب است او می گوید که در 
دیوار سنگ شویه ای گذاشته اند که آب از دو شیر 
قاطی می شود ) منظور آب سرد و گرم است(  او 
در ادامه به سمت عربستان می آید و همه چیز را 
خراب می بیند. به طور مثال او می خواهد برای 
حج سرش را اصالح کند اما حمامی وجود ندارد. 
وی شــرح می دهد که همه در کوچه ها حمام 
می کنند. در ادامه اصفهانی به نجف می رســد 
اما نکته ی جالب این اســت که او معتقد است 
خداوند صنعت و رفاه را داده اســت تا در این 
دنیا اروپاییان خوب زندگی کنند، اصفهانی تاکید 
می کند که یک روز عبادت مومن به اندازه ی 
هزار روز اروپایی ها می ارزد و آنها نجس هستند 

و مدام تاکید می کند که حیف کافرند!
 
QQQ مروری اجمالی بر اندیشه

حاج سیاح
او روحانی جوانیســت که ذهن گشوده ای 
دارد، هیچ گاه از لفظ های کافر و نجس استفاده 
نمی کند؛ بــا اروپایی ها گفت وگو می کند و از 
آنان خرید می کند و به هر کجا که می رســد 
خیلی زود آنجا را با ایران مقایسه می کند؛ مثال 
او در یکی از سفرها به کتابخانه ای سر می زند 
و توضیح می دهد که کتاب ها در قفســه هایی 
روی هم چیده شــده اند و کتاب ها را با نردبان 
می آوردند و وقتی می فهمند که او شرقی است 
ســکه هایی را نزد او می آورند. سیاح تشخیص 
می دهد که ســکه ها مال دوران خلفا و صفوی 
است و برایشان نوشــته های سکه ها را ترجمه 
می کند و تعریف می کند که به سبب این کار 
او مقدار فراوانی به او لیر می دهند. او همچنین 
به دارالمشــوره ها )مجلس( و به کارخانه های 
توپ ریزی و تیاتورها )تئاترها( سر می زند. او 
خیلی زود متوجه می شود که اروپا چیزی درست 

کرده است که با ما جور در نمی آید.

گفتمان فصل 3:  فرهنگ و اندیشه

یکی از مباحث کالمی سابقه دار در فقه شیعه 
مبحث تصور از ذات، صفات و افعال خداســت. 
ذیل این بحث ریشه دار همواره دو گرایش افراطی 
و تفریطی وجود داشــته است که در سطور زیر 

به آنها اشاره می شود. 
ذات: در زمینه ذاِت باری  تعالی آیاتی داریم  کــه بیانگــر وجوهــی هســتند که 1
به معنی االخص به الهیات بازمی گردند. در قرآن 
آیاتی وجود دارد که بســیاری در تفســیر آنها 
درمانده اند. به عنوان مثال درباره آیاتی همچون »َیُد 
ِ فَْوَق أَْیِدیهِْم« )دست  خدا باالی دست های آنان  اهلَلّ
َ َحَقّ َقْدرِهِ َو اْلَْرُض َجِمیًعا  است( و »و ماَقَدُروا اهلَلّ
ــماَواُت َمْطِویاٌت بِیِمینِِه  َقْبَضُتُه یْوَم الْقِیاَمهِ َو الَسّ
ایْشِرُکوَن« )و خدا را آنچنان که  ُسْبَحانَُه َو تََعالَی َعَمّ
باید به بزرگی نشناخته اند، و حال آنکه روز قیامت 
زمین یکسره در قبضه ]قدرت[  اوست؛ و آسمان ها 
پیچیده  به دســت اوست؛ او منزه و برتر است از 
آنچه ]با وی[ شریک می گردانند( و »قاَل یا إِبْلیُس 
ماَمَنَعَک أَْن تَْسُجَد لِما َخلَْقُت بَِیَدیَّ أَْسَتْکَبْرتَ ام 
ُکْنَت مَِن الْعالیَن« )ای ابلیس،  چه چیز تو را مانع 
شد که برای چیزی که با دو دست خویش خلق 
کردم سجده آوری؟ آیا تکبر کردی یا از ]جمله[ 
برتری جویانی؟( این پرسش وجود دارد که »ید« 
به چه معنا به کار رفته است؟ درباره نخستین آیه 
بعضی که تنها به ظاهر قرآن بســنده کرده اند، 
معتقدند خدا دست دارد ولی انسان از کیفیت آن 
بی خبر است و عده ای دیگر با تأویل معتقدند کلمه 
»ید« َمجازی اســت از قدرت. درباره دومین و 
سومین آیه نیز این مسأله تکرار  شده است و عده ای 
معتقدند خداوند دو جارحه به اسم »ید« دارد که از 
کیفیت آنها بی اطالعیم و عده ای می گویند اساسًا 
خدا بسیط است نه مرکب و از این رو دو دست را 
»کمال قدرت« معنا می کنند. آیه  دیگری داریم 
ا نَاِظَرٌه«  که می گوید:  »ُوُجوٌه یْوَمئٍذ نَّاِضَرٌه إِلَی َربهِّ
که معنایش می شود: »در روز قیامت صورت هایی 
شاداب و مسرور هستند و به خدا می نگرند.« درباره 
این آیه دسته اول می گویند خداوند در قیامت قابل 
رؤیت است ولی دسته دوم معتقدند که ُمدرک- 
که انسان باشد- نمی تواند بر بی نهایت که خدا باشد 
احاطه پیدا کند یعنی ُمدَرک در ُمدرِک نمی گنجد؛ 

مدرک محیط بر مدرک است نه بالعکس.
صفات: خداوند دارای صفات انسانی است؛  مانند قادر، رازق، رحیم، کریم و... در اینجا 2
متألهین و متکلمین به دو گروه تقســیم شدند؛ 
گروهی این صفات را شبیه صفات انسانی می دانند 
و از کم و کیــف آن اظهار بی اطالعی می کنند و 
دیگرانی با تأویل، خدا را منــزه از این صفات 

می دانند و فی الواقع الادری هستند. 
افعال: بعضی افعال خدا که در قیاس با افعال  انسانی برساخته شده است، از نظر دسته اول 3
اشــکالی ندارد که به وی نسبت داده شود. مثاًل 
دربــاره آیه »...اهلّلُ َخیــُر الَْماِکِرین« می گویند 
حیله گری دون شأن خداوند نیست و در مورد آیه 
ُ یْسَتْهِزُئ بِهِْم«  مسخره کردن را دون شأن خدا  »اهلَلّ
نمی دانند. این در حالی است که تأویلیون این قبیل 
افعال را کسر شأن خداوند می دانند و معتقدند انفعال 
در ساحت قدس جایی ندارد و با تأویل سعی دارند 
بگویند که بندگان خدا به جای خدا مکر می کنند 
یا بندگان هستند که مسخره می کنند. یعنی صفات 
را به مؤمنین مربوط می کنند و آنها را به جای خدا 

می نشانند. 
با این مقدمات باید گفت کــه فی الواقع دو 
گروه هستند که در انتهای دو طیف تفسیری قرار 
گرفته اند که به گروهی »مشــّبهه« و به گروهی 
»تنزیهیه« گفته می شود. مشبهه برای خدا نوعی 
انسان شکلی گری )Anthropomorphism( قائل اند 
و او را کمابیش شــبیه انسان تصور می کنند. در 

مقابل، تنزیهیه هرگونه صفت انسانی خدا را نفی و 
با تأویل وی را تنزیه می کنند. با غور در تفکرات 
این دو گــروه باید گفت تشــبیه زیاد موجب 
»صنم پرستی« و تنزیه زیاد موجب »عدم پرستی« 
می شود. این دو گروه در خصوص یکی از صفات 
خدا بحث  جالبی مطرح می کنند که آیا خداوند سایه 
دارد یا خیر. در روایات شیعه و سنی آمده است که 
»الســلطان العادل ظل اهلل فی االرض«. این روایت 
می گوید که سلطان عادل سایه خدا در زمین است. 
وقتی خدا سایه داشت و سایه اش قدرت زمینی بود 
طبعاً دست او نیز سایه دارد و اینجا پرسشی به وجود 
می آید که آیا باید مانند مشبهه به کلی این دست را 
تشبیه به دست بتی کرد که کاماًل زمینی است یا 
مانند تاؤیلیون از خدا رفع ید کرد. وقتی از خدا رفع 
ید کردیم، طبعاً رفع سایه نیز کرده ایم. من معتقدم 
به علت متابعت ظل از ذی ظل، سایه از صاحب سایه 
تبعیت می کند. در این مبحث، فرقه های مشبهه و 
مجســمه می خواهند این رابطه متابعت را آن قدر 
رقیق کنند که بگویند فقط دست خدا سر ماست؛ 
مانند قوم بنی اسرائیل که خود را قوم برگزیده خدا 
می دانستند اما تأویلیون بیشــتر تمایل دارند که 
بگویند اگر نمی توان از خدا رفع ید کرد، باید ظل 
را به ذی ظــل نزدیک  کرد و رفعت و علو خدا را 
به سایه او نیز نسبت داد به طوری که آن سایه همه 
جا را دربر بگیرد. مانند صفت رحمان که رحمت 
شامله الهی است و گبر و ترسا و مؤمن نمی شناسد 
و همگی از خزانه غیب اش وظیفه خوارند. درست 
مانند خورشید؛ خورشید به همه جا می تابد و جایی 
را بی نصیب نمی گذارد و اگر خورشید می خواست 
عده ای را محروم کند، معلوم نبود دنیا چه می شد. 
قدیم ها به دستگاه عکاسی می گفتند »حبس ظل« 
و گویا اکنون عده ای می خواهند با خداوند عکس 
یادگاری بگیرند و برای خودشان نگه دارند و آن 

را به هیچ کس ندهند. 
از این مقدمات که بگذریم، در مقوله الهیات 
سیاسی بحثی جدی وجود دارد که اولین بار آن 
را والتر بنیامین مطرح کرد. بنیامین معتقد است که 
مونوتئیسم از جهاتی می تواند باعث اقتدارگرایی 
شود.* تقریباً مانند شــعار»خدا، شاه، میهن«. از 
طرف دیگر همین مونوتئیســم با قرائتی دیگر 
می تواند رابطه خالق و مخلوق را طوری تفســیر 
کند که گویی همــه موجودات آیات و جلوات 
خدای واحد هســتند که در این صورت می توان 
به پلورالیسم رســید. در عرفان امام خمینی نیز 
می خوانیم که رابطه خدا با خلق شــبیه رابطه نور 
با شیشــه های رنگی است یعنی تا زمانی که نور 
نباشد، رنگ شیشــه ها مشخص نمی شود و همه 
چیز سیاه نمایان می شود و با تابیدن نور است که 
رنگ های متکثر معلوم می شود. در کتاب معروف 
»مبادی مابعد الطبیعــی علوم نوین« ادوین برث 
اثبات می کند که هم علوم دقیقه و هم علوم انسانی 
برخالف نظر پوزیتیویست ها پشت صحنه ای دارند 
کــه وی آن را مبادی مابعد طبیعی می نامد. برث 
فی الواقع می خواهد بگوید که نوعی الهیات پشت 
علوم تجربی و انسانی نهفته است که به خصوص 
در علوم سیاسی بارز است. هم اکنون دیسیپلینی 
به نام الهیات سیاسی در حوزه علوم انسانی وجود 
دارد که نشان می دهد چگونه تئوری ها و اعمال 
سیاسی مبتنی بر الهیات خاص خودشان هستند و 
افرادی چون اشمیت، روزنتسواک،  الیاس، آدورنو، 
بنیامین و... از فحول این رشته هستند. اگر بخواهیم 
بگوییم که آیــا در ایران می توان دو نوع الهیات 
سیاسی داشت و آن را منتسب به اصول گرایان و 
اصالح طلبان کرد و آبشخور افکار و اعمال سیاسی 
آنها را به الهیات خاص خودشــان مرتبط کرد، 
می توان نشــان داد که اساساً الهیات اصالح طلبی 
و اصول گرایی با یکدیگر متفاوت هستند؛ چه در 
مسأله تشبیه و تنزیه و چه در مسأله ربط حادث 
به قدیم، به این معنا که اصول گرایان بیشتر تشبیهی 

و اصالح طلبان بیشتر تنزیهی هستند. 
* Telos, Volume. 1987, Num. 72
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میرزا ابوالقاسم فراهانی، زاده عصر نخستین 
مواجهه بود؛ جایی که ایــران به رویارویی با 
جهانی دیگرگونه رفته بود و برای نخستین بار 
بر عقب ماندگی خود آگاه شد و آنان که صدای 
رسای این آگاهی شــدند و نهیب برآوردند، 
بی گمان نخبگان این عصر بودند که قائم مقام 
در رأس آنها قرار داشت. ایران از قافله توسعه 
بازمانده بود و مردم نــاآگاه از دگرگونی های 
جهان به شیوه قرن های گذشته زیست می کردند. 
از آن بدتر اما شکست سهمگین از روسیه بود. 
در دوران جنگ، میرزا عیسی مشهور به میرزای 
بزرگ پدر قائم مقام بود که کنار ولیعهد فقید 
عباس میرزا هر آنچه در توان داشــتند را برای 
مبارزه هزینــه کردند، اما پایان تلخ جنگ ها و 
ولیعهد اصالح طلب رویاهای  مرگ زودهنگام 
زیادی را بر باد داد. اکنون میرزا ابوالقاسم وارث 
پدری بود که بذرهای اصــالح را با همراهی 
عباس میرزا کاشته ولی آن قدر فرصت نشده بود 
که جوانه زدن آن را به نظاره بنشــیند. بنابراین 
پسر، باغبان دشتی عظیم شد که بذرهای تازه و 
اندکش در دســت باد قرار داشت. جدال کهنه 
و نو به تازگی آغاز شــده بود و حافظان نظم 
کهن به سختی در پاسداری آن کمر بسته بودند. 
دارالســلطنه تبریز با توجه به آنچه در جریان 
جنگها از سر گذرانده بود، پیشتاز نظم نو بود و 
تهران به عنوان پایتخت به سنت های قدیم وفادار 
مانده بود اما زمانی که مرکز حکومت هنوز در 
سایه شیوه های کهن اداره می شد، امید اصالح دور 
از دسترس بود. حضور قائم مقام در پایتخت سبب 
شد تا تهران رفته رفته در امتداد تبریز قرار گیرد.

QQQاز تبار وزیران
خاندان قائم مقــام از دوره صفویه به صورت 
موروثی در امور دولتی و دیوانی حضور و فعالیت 
داشتند. جد آنها میرابوالفتح مشهور به میرمهردار، 
در دربار صفوی، ســمت مهرداری را برعهده 
داشت که از او دو پسر به نامهای حسن و حسین 
باقی ماند. حســین که بعدها در اثر مجاهدت و 
مطالعه به یکی از فضالی زمان خود مبدل شــد 
و به میرزا محمدحسین وفا شهرت یافت، وارد 
دستگاه دیوانی کریم خان شد. به واسطه کاردانی 
در امور بعد از سقوط کریم خان و روی کار آمدن 
آغامحمدخان موقعیت خود را حفظ کرد و پس 
از آنکه به سبب پیری قادر به ادامه خدمت نبود، 
برادرزاده خود میرزا عیسی )فرزند حسن( را برای 
کار در دستگاه قاجار معرفی کرد. میرزاعیسی 
مانند دیگر اعضای خاندانش فردی کوشــا و 
صاحب کیاســت بود و به زودی توانست این 
امر را به اثبات برساند. به همین سبب فتحعلی شاه 

او را وزیر فرزند خود حسنعلی میرزا حاکم وقت 
تهران قرار داد و زمانی که شــاه تصمیم گرفت 
ولیعهد را روانه تبریز کند، یکی از هوشیارترین 
و کاردانترین مــردان عصر را با او همراه کرد. 
بنابراین میرزاعیســی وارد مهلکه ای شد که از 
محدوده دانایی کاردانترین مردان ایران نیز فراتر 
رفته بود. با این حال شاید این اقبال تاریخی ایران 
بود که افرادی باهــوش و توانا در این معرکه 
حضور داشتند. ایران به گونه غم انگیزی جنگ 
با روســیه را باخت. تلفات سنگین، هزینه های 
گزافی که اغلب به مردم تحمیل شــده بود و 
سرزمین های وسیع و حاصل خیزی از دست رفته 
بود، می توانست سرآغاز ناامیدی و تسلیم باشد، اما 
با تالش عباس میرزا، میرزاعیسی و میرزا ابوالقاسم 
از این شکســت هولناک فرصتی تاریخی خلق 
شد که تجدد از پشــت دروازه های ایران راهی 
بــه درون پیدا کند. در پرتــو توجه او بود که 
نایب السلطنه اقدام به اصالح قشون کرد و معلمینی 
از اروپا به منظور تعلیم و تربیت قشــون وارد 
ایران شدند. همچنین اولین کاروان محصلین در 
همین دوره راهی اروپا شدند. میرزاعیسی در سال 
1237ه.ق در سن 70 سالگی از دنیا رفت و میان 
دو فرزندش نزاعی برای جانشینی پدر درگرفت. 
درگیری میان پسر دوم از همسر اول میرزاعیسی 
یعنی میرزا ابوالقاسم و پسر همسر دومش، میرزا 
موسی بود و به رغم حمایت حاجی میرزا آقاسی 
از میرزاموسی، فتحعلی شاه سرانجام میرزا ابوالقاسم 
را به جانشینی پدرش برگزید و لقب »سیدالوزرا« 
و »قائم مقام« را به او اعطا کرد. بنابراین از این 
زمان میرزا ابوالقاسم مسئولیت حضور کنار ولیعهد 
را برعهده گرفت و مسیری که پدرش آغاز کرده 
بود را ادامه داد، اما به مراتب بی پرواتر و مغرورتر 
از پدر در انجام آنچه می اندیشید، عمل می کرد. 
این امر به زودی سعایت رقیبان را در پی داشت و 
او را به هم دستی با روس ها متهم کردند. این اتهام 
کنار برخی اظهار نظرهای بیپروای او، عباس میرزا 
را خوش نیامد و طی نامه ا ی به شاه مراتب نگرانی 
خود را به اطالع وی رساند. بنابراین قائم مقام از 
کار برکنار شد، به تهران بازگشت و مدت سه 
ســال را در انزوا بسر برد و محدودیت بسیاری 
برای خود و خانوادهاش متحمل شــد. چنانکه 
خود این دوره را در رساله شکوائیه اینگونه شرح 
میدهد: »پس از آنکه به تهران وارد شــدم، آب 
خوش از گلویم پایین نرفت، وظیفه مرا از خزانه 
دولت بریدند، زمین های فراهان مرا گرفتند و مرا 
از توانگری به درویشی انداختند و من که سابقا از 
معاریف بودم و مخارج و مصارف زیاد داشتم، به 
تغییر وضع و تقلیل خرج نائل شدم و نتوانستم بعد 
از آنهمه سرافرازی به سرافکندگی تن در دهم.« 

اما برای مرد بافراستی چون او این عصر عسرت 
نمیتوانست طوالنی مدت باشد. به زودی اوضاع 
اداری و سیاسی آذربایجان به قدری مغشوش شد 
که در سال 1204 بار دیگر وی را به پیشکاری 

ولیعهد گماردند.

QQQدر اوج قدرت
بازگشت دوباره قائم مقام با دوره دوم جنگهای 
ایران و روس مقارن شد، جایی که ایرانیان امید 
داشتند سنگینی بار شکستی خانمانسوز را جبران 
کنند و در شــورایی که به منظور رسیدگی به 
این امر تشــکیل شده بود، اغلب بزرگان، رجال 
ادامه  به گونه ای هیجان زده خواهان  و روحانیون 
جنگ به منظور بازپس گیری ســرزمین های از 
دست رفته بودند. هرچند که قائم مقام شخصاً با 
این جنگ مخالف بود و آن را موجب تضعیف 
هرچه بیشتر بنیه مالی و نظامی کشور می دانست 
ولی شور ایجاد شده ادامه جنگ را الجرم می کرد، 
این بار نیز به رغم آنکه بارقه های پیروزی نمایان 
شده بود، ایران در اثر پاره ای از اشتباهات در نبرد 
گنجه شکست خورد و این شکست منجر به انعقاد 
عهدنامه ترکمانچای و از دست رفتن بخش های 
دیگری از ایران شــد.  درگذشــت زودهنگام 
ولیعهد، حکومت قاجاریــه را با توجه به تعدد 
مدعیان با بحران جانشینی مواجه کرد اما شاه به 
سبب عالقه به عباس میرزا فرزند او محمد میرزا 
را به عنوان جانشین خود قرار داد و قائم مقام در 
پیشکاری او ابقا شد. وقتی در فاصله کمی شاه از 
دنیا رفت، با درایت وزیر محمدشاه وارد پایتخت 
شــد. زمانی که آنها وارد پایتخت شدند، اوضاع 
بسیار آشفته بود، فتحعلی شاه پس از یک سلطنت 
نسبتاً طوالنی از دنیا رفته بود و شاه جدید پیش از 
آنکه فرصت تمرین والیت عهدی داشته باشد، به 
پادشاهی رسیده بود، تاج و تختش از سوی مدعیان 
بیشماری تهدید می شد و این کاردانی قائم مقام بود 
که به سبب آن گردنکشان رفته رفته گردن نهادند. 

QQQاصالحات قائم مقام
در جریــان جنگ های ایران و روس خزانه 
کشور به کلی خالی شــده بود، مردم زیر بار 
هزینه هــای جنگ کمر خم کــرده بودند و 
قابل  مالیاتی  ایران که  مناطق  حاصل خیزترین 
توجه پرداخت می کردند، از دست رفته بودند. 
ایــن در حالی بود که منبع درآمد اصلی دولت 
کشاورزی و مالیات بود. به عالوه ایران باید به 
روسیه غرامت جنگی پرداخت می کرد و شرایط 
تجاری آنها برای ورود و خروج کاال از مرزها به 
ایران تحمیل شده بود؛ بنابراین رسیدگی به امور 

مالی و سامان آن بسیار ضروری بود.

اما قبل از هر چیــز قائم مقام باید تمرکز 
از دســت رفته را اعاده می کرد تا در پرتو آن 
اصالحات دیگر میسر شود. او توانست قدرت 
مرکزی را بار دیگر ســامان دهد و مدعیان را 
به اطاعت وادارد و شورشیان را سرکوب کند. 
این امر امکان پذیر نبود، جز به مدد اصالحاتی 
که پیشتر در ادامه مسیر پدرش و عباس میرزا 
در رابطه با قشــون انجــام داده بودند. در این 
شرایط مشکل اساســی که فشار اقتصادی را 
به جامعه بــدون درآمد ایران می افزود، همین 
بندهای اقتصادی در رابطه بــا تجارت آزاد، 
حق کشتیرانی در دریای خزر، کاپیتوالسیون 
و مصونیت قضایی برای اتباع روســیه بود که 
ضمیمه قرارداد شد. قائم مقام این بندها را عامل 
ضعف اقتصاد ایران قلمداد می کرد و کوشید 
با آنها مبارزه کند؛ جریان اصالح قشــون را 
با جدیت ادامه داد و کوشــید آن را از هیمنه 
وابستگی خارجی برهاند. افسران انگلیسی که 
در این زمان دســت باال در ارتش داشتند را به 
مرور از مدار قدرت خارج کرد و حتی دست 
ایرانیان نزدیک به انگلستان را نیز کوتاه کرد. 
مسئله مهم دیگر مقابله با اعمال انگلستان بود. او 
به انگلستان که مصرانه به دنبال به دست آوردن 
امتیازاتی مشابه آنچه روس ها در ترکمانچای 
به چنــگ آورده بودند، بود، اجازه ســاخت 
ســفارتخانه را نداد و بارها مشاجراتی سخت 
با کمپبل وزیر مختار انگلیس داشــت. برنامه 
دیگری که در راستای سامان کشور دنبال کرد، 
از سرگیری مذاکرات ارزنه الروم برای روشن 
شــدن مرزهای ایران و عثمانی بود که به این 
منظور فردی کاردان که دست پرورده خود وی 
بود یعنی میرزا محمدتقی خان فراهانی که بعدها 
با لقب امیرکبیر به مقام وزارت رسید را مأمور 
انجام مذاکــرات کرد و اگرچه در جریان آن 
عهدنامه، ایران حاکمیت خود بر سلیمانیه را از 
دست داد اما بسیاری از دیگر حقوق کشور از 
جمله امکان کشتیرانی در اروندرود استیفا شد و 

این رود مرز ایران قرار گرفت.  

QQQ سامان اداری
بیراه نیست اگر تاریخ مدرن اداری و سیاسی 
ایران را تاریخی فساد بدانیم. سیستم سنتی درون 
خود کارکردهایی داشــت و اگرچه قبیله ای و 
خاندانی بود اما این شیوه اداره سرزمین مبانی خود 
را از درون جامعه ایران می گرفت و در محدوده 
خود کارآمد بود؛ به گونه ای که جهان بینی سنتی 
گمانی بر ناعادالنه بودن آن نداشــت. با ورود 
مفاهیم اداری مدرن به ناگاه ارزش های سنتی به 
ضد خود مبدل شدند. رشوه خواری که کرداری 
پذیرفته شده نزد عمال دولتی و مردم بود در این 
رویکرد جدید تقبیح می شد و دریافت مواجب 
خارج از معمول و بر مبنای وابستگی های خاص 
صورت می گرفت. در چنین میانه ای مســیری 
صعب پیش پای قائم مقــام قرار گرفته بود. او 
باید حکومتی قبیل های و خاندانی را به دولتی 
متمرکز و مدرن رهنمــون می کرد. این امر را 
پیشتر در دارالسلطنه تبریز همگام با پدرش به 
بوته آزمایش گذاشته بود و توانسته بود نیروهای 
گریز از مرکز را درون یک قدرت مسلط حل 
کند اما کار در تهران به مراتب دشوارتر بود. آن 
کس که برای چنین کارزاری برابر نظم پیشین 
تعلیم دیده بود و به آموزش، تجربه و دانایی لزوم 
استقرار نظم جدید را دریافته بود، پیش از آنکه 
بر تخت تکیه زند، از دنیا رفته بود. با این حال در 
سایه آگاهی و فراست قائم مقام فرزند عباس میرزا 
بر تخت تکیه زد و کار سامان کشور آغاز شد. 
او از پرداخت مواجــب غیرالزم به افرادی که 
سربار نظام اداری مملکت بودند، جلوگیری کرد 
و با اینکار دشمنان زیادی را برای خود دست و پا 
کرد اما بر آن اصرار ورزید. همچنین با توجه به 
اعتماد کاملی که محمدشاه در اوایل سلطنت خود 
به او داشت و دستش را در امور اداری و مملکتی 
بازگذاشته بود، قائم مقام نیز از این فرصت برای 
کوتاه کردن دســت های زیاده خواه بهره برد. 
کوشید شایسته ســاالری را در این دستگاه مبنا 
قرار دهد. اقدام دیگری که سیل دشمنی ها را به 
سوی او روانه کرد اصالح هزینه های دربار، شاه 

مصالحه قدیم و جدید
نقش و جایگاه قائم مقام فراهانی در پی ریزی توسعه

با توجه به اعتماد کاملی که محمدشاه در اوایل سلطنت خود به او داشت و دستش را در امور اداری و مملکتی بازگذاشته بود، قائم مقام 
نیز از این فرصت برای کوتاه کردن دست های زیاده خواه بهره برد. کوشید شایسته ساالری را در این دستگاه مبنا قرار دهد. اقدام دیگری 
که سیل دشمنی ها را به سوی او روانه کرد اصالح هزینه های دربار، شاه و شاهزادگان بود. تاریخ

و شاهزادگان بود، وی به این منظور حتی برخی 2گزارش تاریخ تجدد ایران
از فرامین شاه مبنی بر بخشش های غیرمتعارف را 
نیز نقض کرد. »دولت سرباز می خواهد، دعاگو 
نمی خواهد« سخنی است که از قول او روایت 
می شود و نشان دهنده عمق تالش او برای حذف 
متملقان و بیکارگان از نظام اداری و سیاسی ایران 

است.

QQQادب مرد به ز دولت اوست
قائم مقام در مقدمه رســاله جهادیه، خود را 
بیشتر مرد ادب می داند تا سیاست و می نویسد از 
جمیع فضایل دوران به پیگیری نظم و نثر رغبت 
بیشتری دارد. آنچنان که قلمی بی نظیر داشت و 
این ویژگی البته خصلت دبیران ایرانی از دیرباز 
بود. چنان که ابوالفضل بیهقــی در قله این راه 
ایستاده است. در باب توانایی این قلم شاید هیچ 
حکایتی به اندازه آنچه لسان الملک سپهر آورده 
است، حق مطلب را ادا نمی کند. »مع القصه بعد 
از بازداشتن قائم مقام در باالخانه دلگشا، شاهنشاه 
قاضی فرمودند نخستین قلم و قرطاس را از دست 
او بگیرید و اگر خواهد شرحی به من نگار کند 
نیز مگذارید که سحری در قلم و جادویی در بنان 
و بیان اوست که اگر خط او را ببینم فریفته شوم 
او را رها کنم.« او در نظم و نثر توانا بود و آثاری 
را در این رابطه به رشته تحریر درآورده بود اما 
آنچه در این رابطه اهمیت اساســی دارد و نقطه 
عطفی در نثر فارســی به شمار می آید، منشآت 
)نامه ها(ی اوست که اگرچه به قصد خلق اثری 
ادبی به رشته تحریر درنیامده است اما تحولی در 
نثر فارسی است. این نامه ها از تکلف نگارشی آن 
روزگار رهانیده شده و ردپای نوگرایی و تجدد 
در آن آشــکار است و این همه در حالی است 
که قائم مقام نثر کهن را به خوبی می شناخت و 
نسبت به آن آگاهی داشت ولی در عین حال از 
آن عبور کرد. این سبک جدید تأثیری عمیق بر 

مخاطبان اغلب سیاسی نامه ها داشته است.

QQQدر دامگه توطئه
بنابر آنچه ناظران در مورد قائم مقام نوشته اند، 
او همان گونه که در عهد ولیعهدی عباس میرزا 
خود را صاحب جایگاهی رفیع می دید، به گونه ای 
که در امور نائب السلطنه دخالت می کرد، در زمان 
حضور در تهران و وزارت محمد شاه نیز به این 
رویه ادامه داد و عماًل تا زمان تحکیم قدرت شاه 
که با برکناری اش همراه شد، او نظارتی تمام بر 
امور کشور داشــت. استقالل رأی، قوت بیان و 
قدرت قلم قائم مقام دشمنی های زیادی در داخل و 
خارج برانگیخته و بسیاری را از پیگیری مطالبات 
ناحق خود بازداشته بود. بنابراین اتحاد نامیمونی 
میان دشمنان داخلی و خارجی او به ویژه انگلستان 
صورت گرفت و شاه در حالی که تنها چند ماه 
از سلطنتش می گذشت و در کوتاه زمانی به لطف 
درایت وزیر جایگاهی محکم بر تخت یافته بود، 
دستور حصر وی و سپس خفه کردنش را صادر 
کرد و اینگونه رسم نامبارک وزیرکشی در تاریخ 
ایران امتداد یافت. هرچند مرگ برای قائم مقام 
پایان نبود و در فاصله چندسال روحش در قامت 
امیرکبیر بار دیگر پرتو امیدی بر افق های تاریک 

زمانه انداخت.
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رئیس جمهور در همایش سراسری قوه 
قضائیه اظهار داشته است:»قوه قضائیه افتخارش 
اجرای احکام دین است و جامعه ای داریم که 
برای اقامه قسط آماده و مهیاست. قوه قضائیه 
مسئولیت بزرگی بر عهده دارد و خدمت بزرگی 
به کشــور می کند و هیچ وقت راضی نیستیم 
کسانی بخواهند به خاطر یک فرد یا یک شعبه 
و بخشــی از قوه قضائیه، این دستگاه را تخطئه 
کنند.« دکتر روحانی تصریح کرد: »درست 
است که قوه قضائیه ما سنگین ترین مسئولیت 
برای اجرای عدالت را در کشور بر عهده دارد، 
اما در عین حال قرآن می گوید، مبعوث شدن 
انبیاء و نزول کتب آسمانی به عنوان میزان و 
معیار ســنجش حق و باطل برای این است که 
مردم برای اقامه قســط قیــام کنند. این یعنی 
کســانی که باید قسط و عدل را مستقر کنند، 
مردم هستند و ما با کمک مردم می توانیم عدالت 
را مستقر کنیم«. قوه قضاییه در همه جای جهان 

و نیز در شــریعت اسالم، تنها نهادی است که 
حافظ و ضامن رسمی عدالت به شمار می آید. 
اگر در کشوری قوه قضاییه، مستقل و پناهگاه 
مردم باشد آن کشور در مسیر پیشرفت و تعالی 
قرار می گیرد. مظهر عدالــت، قوه قضاییه، و 
مظهر سیاست و مدیریت، دولت است. چنانکه 
روحانی نیز اشــاره داشــته آیه »لیقوم الناس 
بالقسط« )سوره حدید/25( در قرآن کریم از 
اهم مواردی است که مسئولیت اصلی پیامبران را 
مشخص کرده و در نتیجه مسئولیت حکومت ها 

را نیز مشخص می نماید.

هماهنگی قوا13 
روحانی: »یکسری اهدافی وجود دارد 
که دو قوه باید درکنار هم آن را پیگیری کنند. 
ما باید در مبارزه با فساد، قاچاق و آسیب های 
اجتماعی در کنار و هماهنگ با یکدیگر کارها 
را پیش ببریم و امیــدوارم در دولت دوازدهم 
شــاهد روابط و هماهنگی های بیشــتر با قوه 
قضاییه باشیم.« برای گشایش وضعیت اقتصادی 

کشور و بهبود زندگی مردم، باید احساس امنیت 
همگانــی و همه جانبه به وجود آید و نیز همه 
قوا باید دســت به دست هم دهند تا راه جذب 
سرمایه داخلی و خارجی هموار گردد. به گفته 
رئیس جمهور برخی قدرت ها در پی میلیتاریزه 
کردن فضای خاورمیانه هستند تا سرمایه های 
ملی به جای رفتن به سوی توسعه و ریشه کنی 
فقر و بیکاری، صرف جنگ شــود. مدیران 
کشور نباید در دام توطئه آنها سقوط کنند. سهم 
دولت در کاهش جرم و جنایت، تالش برای 
توسعه اشتغال و رفع فقر است که هماهنگی همه 
قوا را می طلبد و اگر دیگران ساز ناکوک بزنند 
دولت نمی تواند موفق شود چنانکه روحانی نیز 
اشاره کرده است که »نمی شود مسایل سیاست 
داخلی، سیاســت خارجی، مباحث اقتصادی و 
امثال آنها را بدون همکاری حل و فصل کرد. 
همواره اگر توفیقی به دست آمده در سایه تعامل 
و همکاری همه قوا با هم بوده است«. می توان 
گفت بخش اعظم مســایلی که ایران در حوزه 

دیپلماسی با آن مواجه است مسایلی هستند که 
در حوزه وظایف مستقیم دولت نیست و رفع 

آنها فقط از طریق هماهنگی قوا میسر است.

نقش قانونگذاری14 
بخشی از وظیفه کاهش فقر و توقف 
انتقادات حقوق بشــری نیز بر عهده قوه مقننه 
است. روحانی اشاره می کند که »امروز باید با 
توجه به شــرایط زمان و مکان و دانش اجتهاد 
پویا لوایح بهتر و قوی تری تهیه شود تا در کنار 
آن اعتماد مردم بیش از پیش جلب شده و تعداد 
پرونده ها کاسته شده و کار قوه قضاییه راحت تر 
شود«. مجلس باید قوانین را اصالح کند. میزان 
جرم انگاری در قوانین ایران بسیار زیاد بوده و 
موجب انبوهی پرونده ها شده است. قوه قضاییه 
باید حبس زدایی را جدی بگیرد و کمیســیون 
اصل نود مجلس نیز باید نقش نظارتی خویش 
در اجــرای قوانین را کارآمد ســازد. چنانکه 
دکتر علی الریجانی نیز در همایش قوه قضاییه 
اشاره کرد مسئوالن قوه باید بیش از آنکه در 

مسایل سیاست خارجی و داخلی موضعگیری 
کنند تمام هم و غم شان قوه قضاییه و تضمین 
عدالت قضایی و کاهش پرونده ها باشد. ناظران 
و منتقدان نیز با هدف رفع کاستی ها و تقویت 

قوه قضاییه و عدالت قضایی سخن می گویند.

قوانین ایران و ضرورت وحدت رویه15 
نمونــه دیگری از قابــل اجتناب 
بودن انتقادات حقوق بشــری این است که 
مجلس شورای اســالمی در قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 ماده 91 را از تصویب 
گذرانده اســت که نیازمند نقد و رفع ابهام 
است تا صراحتا دست قضات را برای صدور 
احکام علیه افراد زیر18 ســال ببندد با این 
حال همین ماده قادر است مشکالت جاری 
در این زمینه را حل کند. با التفات به اینکه 
تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به استناد 
همین ماده)ماده91( عدم احراز رشــد عقلی 
برای محکومان زیر18 سال را تشخیص داده 
و حکم صــادره را نقض کرده اند می توان با 

آرای وحدت رویه تکلیف کلیه این پرونده ها 
را روشن کرد اما متاسفانه در موارد دیگری 
قضات به دلیل ابهام ماده 91 اعاده دادرسی یا 
اعمال ماده 10 قانون مجازات اسالمی جدید 
را نپذیرفته اند. بــا توجه به اینکه تعداد کل 
پرونده های محکومان به اعدام زیر18 سال در 
کشور کمتر از یکصد مورد است و ایران در 
حالی متهم است تنها کشوری در جهان است 
که این مجازات را برای زیر18 ســال اعمال 
می کند که می توان بــا تصمیم قاطع و عام 
درباره این موضــوع و صدور وحدت رویه، 
مستندا به ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه 
و ماده 91 قانون مجازات اسالمی، به سادگی 
یکی از مهم ترین اتهامات حقوق بشری برای 

کشور را یکبار و برای همیشه پایان بخشید.
* بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، در تاریخ 
1373/4/27 هفته اّول تیرماه به عنوان هفته قوه 
قضائیه در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و 
به تصویب رسید.
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دنیای طبیعی مسیحیت که همه چیز درون آن عادی جلوه داده شده 
بود، به ناگاه با چالشی عظیم مواجه شد. پیش از این گاهی در گوشه ای 
کسی اندیشه ای خالف نظر رهبران کلیسا می داشت، به سرعت تکفیر 
شده و به جرم آن مجازات هایی سنگین را به جان می خرید اما این بار 
موضوع به مراتب پیچیده تر بود. گفتمان الهیاتی جدیدی در حال نضج 
بود و صورتی دگرگونه از دین عرضه می کرد که با آنچه تا آن روز 
آباء کلیسا در تقدیس و تدریس آن کوشیده بودند تفاوت های آشکار 
داشت. در این لحظه این تنها دین مسیحیت نبود که چالشی عمیق را 
تجربه می کرد بلکه مجموعه ساختار اجتماعی که بخش عظیمی از آن 
وابسته دین و رهبران آن بود، در آستانه فروپاشی و دگرگونی قرار 
گرفت. مفاهیم از معانی گذشته خود تهی شده و معانی جدید را پذیرا 
می شدند. خدا، مسیح، روحانیت، کلیسا، برزخ، دوزخ، بهشت و... در 
حال تولید منظومه جدیدی در اطراف خود بودند که مصلحان دینی 
آنها را خلق می کردند. این همه در حالی رخ می داد که کلیســای 
کاتولیک در یکی از بدترین شــرایط ممکن از زمان تأسیس به سر 
می برد. پاپ در قامت یک رهبر معنوی در حال ثروت اندوزی بود، 
مناصب روحانی را خرید و فروش می کرد، بهشــت را می فروخت و 
در ازای دریافت پول گناهان را می بخشید و موقوفات و عواید دینی 
یکسره سر از جیب رهبران کلیسا درمی آورد. در چنین شرایطی وقوع 
اعتراضات و اصالحاتی به منظور تغییر این شرایط الجرم بود اما آنچه 
در عمل رخ داد را کسی به انتظار ننشسته بود و در نهایت شکافی در 
مسیحیت پدید آورد که گستره آن را برای قرن ها در نظم سیاسی و 

اجتماعی اروپا و جهان شاهد هستیم.

QQQتحول در اندیشه
در نوامبر 1483 مردی چشم به جهان گشود که سرنوشت اروپا را 
دگرگون کرد. لوتر دوران کودکی خود را در حالی سپری کرد که 
تحت تعالیم دشوار مذهبی قرار گرفته بود. او که در اثر این تربیت 
وجدانی حســاس داشت، همواره در وحشتی عمیق از دوزخ و حتی 
عیسی به ســر می برد چرا که تصاویری که در کودکی از مسیح در 
ذهن داشــت مردی غضبناک و داوری سختگیر را ترسیم می کرد. 
او تحت تربیت مادری خرافی قرار داشــت، همچنان که بسیاری از 
مردمان روزگار او به افسانه های جن و پری باور داشتند و این تربیت 
شخصیتی همسان با دیگر مردمان روزگار از او ساخته بود. هانس لوتر 
پدر مارتین کارگر ساده معدن بود که آرزو داشت فرزندش قاضی 
شــود و به همین دلیل او را در تحصیالتش همراهی کرد. مارتین 
به دانشــگاه اورفورت رفت اما درست زمانی که چند روز به پایان 
تحصیالتش در رشته حقوق مانده بود، به منظور پاسداشت نجات از 
حادثه ای که زندگی اش را تهدید می کرد به دیر راهبان آگوستینی 
پیوست و راهبی افراطی شد که مدام در حال دعا، نماز و اعتراف بود 
اما این شیوه زندگی مطلوب او نیفتاد و بار دیگر به دانشگاه بازگشت. 
در ســال 1512 از دانشگاه دکتری الهیات دریافت کرد و سپس در 

همان جا به تدریس پرداخت و صاحب کرسی الهیات شد.

QQQاعالمیه 95 ماده ای
مارتین لوتر در ســال 1517 در قامت اســتاد الهیات دانشگاه 
ویتنبرگ، اعالمیه ای 95 ماده ای نوشــت و آن را بر سر در کلیسای 
کوچک ویتنبرگ نصب کرد. به یقین حتی خود او گمان نمی کرد 
چنین اقدام به ظاهر حاشیه ای زمینه ساز تحولی عظیم در تاریخ مذهبی 
اروپا شود و واکنش هایی چنین پردامنه به دنبال داشته باشد. آنگونه 
که خود نیز اعتراف می کند، خواســت او این نبود که اعالمیه سر 
زبان ها بیفتد. لوتر این کار را طی پایبندی به سنت دانشگاهی آن عصر 
انجام داده بود تا از درون آن مناظــره ای در رابطه با نحوه دریافت 
مالیات به وسیله کلیسا ایجاد شود اما این مناظره به افشاگری در رابطه 
با آمرزش گناهان مبدل شد و در جریان آن لوتر برای مردم آشکار 
کرد که چون آلبرت براندنبورگ اسقف اعظم ماینز برای خرید مقام 
خود دچار کمبود پول شــده بود، فروش گناه در محدوده قلمروی 
خود را آزاد اعالم کرد. لوتر نامه ای در این رابطه به اسقف نوشت و 
نسخه ای از اعالمیه را ضمیمه آن کرد، به این ترتیب لحظه به لحظه 
بر شهرت او افزوده  شد؛ به گونه ای که اعالمیه صدها بار تجدیدچاپ، 
ترجمه و در سراســر آلمان و اروپا توزیع شد اما این شهرت از آن 
هم فراتر رفت و آن زمانی بود که  لوتر حاضر نشد از ادعاهای خود 
دست بردارد و نامه پاپ را در آتش انداخت. پاپ نیز در مقابل لوتر 
را تکفیر کرد و حکم دستگیری وی صادر شد اما چون حاکم ایالت 
ساکسونی نوعی بی طرفی پیشه کرد و با نمایندگان پاپ در این رابطه 
همکاری نداشــت، این امر میسر نشد. بنابراین لوتر با یک اعالمیه 

دانشگاهی به انبار باروت اروپا کبریت زد.

QQQنظم نو
تمرکز مفاد این اعالمه بر بخشــش گناه از طریق خرید آن و 
پاره ای از مســائل درونی کلیسا نظیر غسل تعمید و شیوه مواجهه با 
کتاب مقدس و آموزش مسیحیان بود. پیش از لوتر نیز کسانی این 
سیستم را مورد اعتراض قرار داده بودند اما نیاز مالی کلیسا و عالقه به 
ساختن عمارت های جدید کنار لزوم خرید مناصب دینی از کلیسای 
کاتولیک و طمع مال اندوزی، بسیاری از اسقف های محلی را ترغیب 

به انجام آن می کرد. 
بخشایش گناه در این عصر مطابق آنچه کلیسا مقرر کرده بود، 
فرآیندی پیچیده و پرهزینه شــده بود که افــراد در جریان طلب 

بخشــایش باید ضمن ابراز ندامت و اعتراف به گناه در کلیسا و نزد 
رهبــران آن، پولی را برای رهایی از برزخ می پرداختند تا روح آنان 

نجات یافته و وارد بهشت شود. 
آنچه در پس ذهن لوتر پرسش ایجاد کرده بود، در حقیقت مطالعه 
کتاب مقدس و جست وجوی راه نجات از درون متن مقدس بود اما 
حاصل این جست وجو با روایت مسلط کلیسا فاصله ای بسیار داشت. 
در حقیقت در این مطالعه او برای نخستین بار دست به اکتشاف زد و 
با خدایی متفاوت با آنچه تاکنون شناخته بود، مواجه شد. او در این 
جریان قرائت پولس مقدس از مســیحیت را شناخت و این آشنایی 
تحولی عظیم در وی پدید آورد؛ چنان که خود می گوید: »در آن زمان 
گمان کردم که بار دیگر زاده شده ام و از میان درهای باز رحمت خدا 
به سوی بهشت می روم.« این رویداد دریچه جدیدی روی لوتر گشود 

که رویکرد او به ایمان را دگرگون کرد.
به عقیده لوتر نجات و بخشودگی انسان نه از طریق پرداخت پول 
به انسانی دیگر و نه به واسطه عضویت در یک نهاد امکان پذیر بود 
بلکه فرد باید با ایمانی عمیق در درگاه خداوند اعتراف و طلب عفو 
کند و تنها می تواند مسیح را واسطه این ارتباط قرار دهد. چرا که همه 
انسان ها نزد  خداوند برابر آفریده شده  و روحانیون هیچ گونه برتری در 
آفرینش نداشته اند تا قادر به وساطت به منظور بخشایش باشند. چنین 
تفکری مهم ترین کارکرد کلیسا که به عنوان واسطه خدا و انسان قرار 

گرفته بود را از آن سلب می کرد.
موضوع دیگری که در نظم جدید ذهنی لوتر پدید آمد، دگرگون 
شدن تفسیر از دین به عنوان امری تاریخی به امری باطنی بود. بنابراین 
گونه ای شریعت زدایی از مسیحیت صورت گرفت که بر مبنای آن 
خدا از تصویر قاضی مطلق و ســختگیر خود عقب نشینی می کند. 
خداهراسی موجود رنگ می بازد و در قالب آن خدایی باعطوفت پدید 
می آید. لوتر در این تفسیر جدید به جای پاپ و کلیسا، کتاب مقدس 
را مرجع قرار داد و به نوعی عاملیت را به افراد بازگرداند. در این نظم 
نو به یک پاپ با قدرت برتر نیازی نبود و هرکلیسا می توانست مستقل 
از دیگری عمل کند. به عبارت دیگر از دستگاه دینی بزرگی که حول 
پروردگار شکل گرفته بود، اهمیت زدایی شد و خداوند برای تک تک 

افراد بشر قابل دسترس شد. 
لوتر معتقد بود به جای پرداخت پول به کلیسا افراد بهتر است به 
فقرا کمک کنند تا از این طریق هم رضایت خدا را جلب کنند و هم 
به رشد معنوی یک فرد کمک شود. او این پرسش را مطرح کرد که 
چرا پاپ کلیساها را به صورت کاخ های سلطنتی بنا می کند و پول 
آن را در اختیار فقرا قرار نمی دهد. این پرسشــی بود که شاید ذهن 

شمار زیادی از مردم را درگیر کرده بود اما تنها تعداد کمی شجاعت 
پرسیدن آن را پیدا کرده بودند. بنابراین لوتر حنجره ای بود که صدای 
یک نارضایتی جمعی از آن به گوش می رسید. به همین سبب او و 
پیروانش را پروتستان )معترضان( نامیدند. آنان چنین می پنداشتند که 
کلیسا از آیین حقیقی مسیح فاصله گرفته است و به مرور دیگر نه تنها 
پاســخگوی نیازهای معنوی مردم نخواهد بود بلکه باری سنگین به 
لحاظ مادی و روانی بر آنان تحمیل خواهد کرد. به عالوه روحانیون 
به عنوان نمایندگان مسیحیت به گناهان آشکاری آلوده بودند که نور 

ایمان را در اذهان مردم کمرنگ می کرد.

QQQبارقه های اصالح
فساد در عمیق ترین الیه های کلیسا نفوذ کرده و روحانیت غرق 
در بی اخالقی شده بود. کشیشانی که براساس تعالیم کلیسای کاتولیک 
باید تجرد اختیار می کردند، به اعمالی خالف اخالق توسل می جستند 
و در حالی که مردم را از می خواری و شرط بندی منع می کردند، خود 
از مستی و قماربازی پرهیز نداشتند. این همه در حالی رخ می داد که 
کلیسا خود را یگانه نماینده و مفسر پیام الهی روی زمین می دانست 
و در این میان تکفیر چماقی محکم بود که هر مخالفتی را به سکوت 

می کشاند.     
پیش از مارتین لوتر نیز تالش های اصالحی به منظور دگرگونی 
باورهای کلیسا صورت گرفته بود و ساده سازی است اگر گمان کنیم 
هر آنچه در این عصر روی داد، حاصل تفکرات یک فرد یا در نتیجه 
فشارهای همان عصر بود. لوتر شخصا از اندیشه های جان وایکلیف و 
جان هاس متأثر بود که هر دو از ســوی کلیسا تکفیر شده بودند و 
جانشان در خطر افتاده بود. وایکلیف از جمله نخستین مدافعان ترجمه 
کتاب مقدس به زبان های محلی بود که از آن طریق مردم مستقیم و 

بی واسطه بتوانند با آموزه های دینی در ارتباط باشند. 
در همین راستا یکی از نخستین اقدامات لوتر با توجه به آشنایی 
او با زبان، تخصص در االهیات و مطالعه بی واسطه کتاب مقدس که 
موجب تحول در تفکر خود او شــد، ترجمه انجیل بود که تا پیش 
از آن ترجمه نمی شــد. لوتر این کتاب را به گونه ای بسیار روان از 
یونانی به آلمانی ترجمه کرد تا بدون واسطه در دسترس همگان قرار 
گیرد. به عالوه در خالل آن سبک رسمی نگارش کلیسایی را کنار 
گذاشــت تا متن برای مردم عادی قابل فهم باشد. این ترجمه کنار 
دیگر یادداشت های اصالحی لوتر با وجود ممنوعیت آن، به وسیله 
کلیسا در سطحی وسیع مورد استقبال قرار گرفت و شورش هایی را 
در شــهرهای مختلف آلمان علیه نظم کلیسایی به دنبال داشت. در 

چنین شرایطی لوتر که زندگی مخفیانه پیشه کرده بود، الزم دید به 
میان مردم بازگردد تا از شورش های کور جلوگیری شود و جنبش 

را تعدیل کند. 
مدتی از پایان زندگی مخفیانه او نگذشــته بود که در یک اقدام 
دیگر در مخالفت با کلیسا با راهبه ای به نام کاترین ون بورا به صورت 
رسمی ازدواج کرد و از او صاحب 6 فرزند شد، این در حالی بود که 
تا آن روز تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک ازدواج را برای کشیشان 

منع کرده بود.  
لوتر همچنین معصومیت پاپ را زیر سؤال برد و تمامی مؤمنان 
را کشــیش خواند، به عقیده او هرکس می تواند با تکیه بر کتاب 
مقدس مسیر خود را یافته و روحش را رستگار کند. در حقیقت لوتر 
مسیحیت را از بند پیچیدگی مناسک و وابستگی صرف آن به کلیسا و 
کشیشان رها کرد و در چارچوب آن رابطه انسان با خدا را بازتعریف 
کرد. اقدام دیگر لوتر که بیشتر جنبه فرهنگی داشت اما همراه خود 
نوعی اعالم تفاوت و استقالل از کلیسای کاتولیک را در پی داشت 
تحول در زمینه موسیقی مذهبی بود. او آوازهای کلیسای پروتستان را 
پدید آورد که اغلب آنها برگرفته از سرودهای قرون وسطی و زبور 
داوود بود. این تغییر بعدها اثری شگرف بر کل موسیقی اروپا گذاشت 

و تحوالت بزرگی را در پی داشت. 

QQQپیروزی پروتستانتیسم
آنچه در نهایت موجب شد پروتستانتیسم به عنوان یک حرکت 
صاحب پایگاه رسمی شود، اتحاد لوتر با شاهزادگان آلمانی بود. 
نامداران و اشــراف زادگانی چون اولریــش فن هوتن و فرانتس 
فن زیکینگن به ســبب مخالفت با مذهب کاتولیک یا عالقه به 
پروتستان نبود که با لوتر همراهی کردند بلکه آنها به دنبال آلمانی 
متحد بودند که ناچار نباشد دارایی های خود را در اختیار پاپ قرار 
دهد و از آن فرمان براند. بنابراین این گروه اندیشــه جدیدی که 
می توانســتند به آن چنگ زده و از پاپ دور شوند را با استقبال 

پذیرفتند. 
زمانی که قرار بود لوتر را بنابر حکم کلیسای کاتولیک بسوزانند 
به جز راهبان آگوستینی که در جرگه آنها قرار داشتند، دانشجویان 
دانشگاه ویتنبرگ نیز به حمایت از استاد خود برخاستند. همچنین 
مردم شهر نیز این پشتیبانی را ادامه دادند. اندیشه لوتر در آلمان محدود 
نماند و طرفداران زیادی میان مردم و روشنفکران در سراسر اروپا پیدا 
کرد. تفکراتی که تا آن زمان در حصار مغزها مانده بودند، فرصت 
یافتند تا به زبان جاری شوند. فیلیپ مالنشتون از جمله این افراد بود 
که شــاید اگر لوتر این مسیر را پیش رویش نگشوده بود، تا آخر 
عمر به عنوان یک استاد دانشگاه به کار خود ادامه می داد. ژان کالون 
در بخش فرانسوی نشــین سوئیس و اولریش تسوینگی در قسمت 
آلمان نشین این کشور از جمله دیگر افرادی بودند که به شیوه های 
گوناگون جرأت بیان دیدگاه های خود را یافتند. انگلستان نیز که از 
دخالت های پاپ در امور داخلی خود به ستوه آمده بود این فرصت را 
یافت که کلیسای خود را از کلیسای کاتولیک جدا کند. دانمارک، 

سوئد و نروژ در شمال اروپا نیز مقاصد دیگر عقاید لوتر بودند.
این انتشار اما دست کم در آغاز عواقب خوبی نداشت چرا که 
به اختالفات و شکاف های مذهبی دامن زد و زمینه ساز جنگ های 
مذهبی شــد. داخل آلمان دهقانان علیه شاهزادگان شورش کرده 
بودند و لوتر که پایگاه خود را میان شاهزادگان آلمانی یافته بود 
رأی به قتل عام آنهــا داد، هرچند بعدها که نتایج مصیبت بار این 
سرکوب را دید از مواضع خود عقب نشینی کرد. این جنگ نوعی 
بدبینی نســبت به او در آلمان پدید آورد؛ به گونه ای که گروهی 
بار دیگر به کلیسای کاتولیک پناه بردند. اثر دیگر این جنگ ها 
افزوده شدن قدرت شاهزادگان و از میان رفتن پایگاه مردمی لوتر 
و نزدیک شدن هرچه بیشتر او به طبقات حاکم بود. هرچند این به 
معنای از میان رفتن محبوبیت اندیشه و کاهش پیروان نبود بلکه 
در همین حال نیز پروتستانتیســم در حال ریشه دواندن در خاک 
اروپا بود. به عبارت دیگر به مرور اندیشه پروتستانتیسم از شخص 
لوتر نیز عبور کرد و دستاویزی برای تحوالت جدید و جنبش های 
نوین علیه کلیسا شد؛ تحوالتی نظیر گسترش اومانیسم، عقل گرایی 
و آزادیخواهی که حتی خود لوتر با آنان هم داستان نبود اما به طور 

غیرمستقیم نتیجه اعتراضات او به کلیسا بود. 
 گسترش آیین پروتستان همچنین دستاویز جنگ های بزرگ 
سی ساله در خاک اروپا میان کاتولیک ها و پروتستان ها بود که در 
یک سوی آن حکومت های هابسبورگی اتریش و اسپانیا و در طرف 
دیگر فرانسه، هلند، دانمارک و سوئد قرار داشتند. این جنگ ها بسیار 
خانمان ســوز بودند. قحطی و بیماری حاصل از آن بخش زیادی از 
اروپا را فراگرفت و جمعیت بسیاری را به کام مرگ کشاند اما ثمره 
نهایی آن عهدنامه وستفالی بود که بسیاری آن را سرآغاز پدید آمدن 

دولت های مستقل ملی و صاحب هویت می دانند. 
نبرد لوتر اگرچه در آغازین گام خود هیچ ادعایی به جز اعتراض 
ساده یک روحانی و استاد دانشگاه نسبت به مالیات کلیسا نداشت، 
به ناگاه تبدیل به نهضتی بزرگ برای تغییر شــد که از درون آن 
دولت -ملت ها سربرآوردند، کلیسای کاتولیک تضعیف شد، پیروان 
مسیحیت وحدت خود را از دست دادند، قرون وسطی به عقب رانده 
شد، آزادی مذهبی توسعه یافت و به میزان آزادی های فردی افزوده 
شــد. به عبارت دیگر این حرکت آغازی بود تا مدرنیته در اروپا 

فرصت بروز و ظهور پیدا کند.

لوتر معتقد بود به جای پرداخت پول به کلیسا افراد بهتر است به فقرا کمک کنند تا از این طریق هم رضایت خدا را جلب کنند 
و هم به رشد معنوی یک فرد کمک شود. او این پرسش را مطرح کرد که چرا پاپ کلیساها را به صورت کاخ های سلطنتی بنا می کند و پول آن را در اختیار 

فقرا قرار نمی دهد. این پرسشی بود که شاید ذهن شمار زیادی از مردم را درگیر کرده بود اما تنها تعداد کمی شجاعت پرسیدن آن را پیدا کرده بودند

پدر اصالح دینی
500 سال از شروع نهضت اصالح دینی در جهان مسیحیت گذشت

الهیات
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بعد از بحث و بررسي فراوان بنا بر نظر کمیتة حل اختالف موارد تخلف رئیس جمهوري از وظایف قانوني اش اعالم شد. در نهایت با 
توجه به قانون شکني و عدم التزام بني صدر به مصوبات کمیتة حل اختالف، طرح بررسي عدم کفایت سیاسي او در دستور کار مجلس 
قرار گرفت. بني صدر براي فرار از دستگیري از روز 25 خرداد به مخفي گاه رفت و در ایام اختفا، براي امام نامه اي نوشت.

این روزها عده ای از اصول گرایان رادیکال 
در تصورات خود به دنبــال بنی صدری کردن 
حســن روحانی هســتند و گاه و بی گاه در 
تریبون های خود تالش می کنند با آســمان و 
ریسمان کردن روحانی را با ابوالحسن بنی صدر 
مقایســه کنند و از این جهت شعارهای عده ای 
در روز قــدس علیه روحانی را نمی توان اقدامی 
خودسرانه و صرفاً هیجانی دانست، اما با مروری 
کوتاه بر وقایع منتهی به عزل بنی صدر به خوبی 
مشــخص می کند که چنین مقایسه هایی تا چه 

اندازه بی پایه و اساس است.

QQQسال سرنوشت
تابســتان 59 تــا تابســتان 60  یکی از 
حســاس ترین و بحرانی تریــن مقاطع پس از 
پیروزی انقالب بوده است. دوره ای که می توان 
آن را »سال سرنوشت« نامید. این دوازده ماه به 
اندازه سال های بسیاری حادثه به خود دید. در بین 
همه حوادث و رویدادهای این دوره، اوج گیری 
اختالف میان بنی صدر و حزب جمهوری اسالمی 
و بسیاری دیگر از مســئوالن نظام، و شهادت 
آیت اهلل بهشــتی از اهمیت بیشتری برخوردار 
اســت.  از ابتدای تابستان 59 با جنجال موسوم 
به »نوار آیت«، پروژه تهاجم به شخصیت های 
محوری حزب جمهوری از جمله دکتر بهشتی، 
توســط بنی صدر و حامیانش کلید می خورد  و 
حزب  جمهوری اسالمی را به مانع تراشی در کار 
معرفی نخست وزیر معرفی می کنند. اکبر هاشمی 
معتقد است طرفداران بنی صدر حرف های آیت 
را بزرگ کرده بودند و چیز مهمی نبود. از نظر 
هاشمی انتشار این نوار یک نکتۀ مثبت داشت و 
نشان می داد کودتای ادعایی بنی صدر توهم است 
و منشاء این توهم به حرف های آیت برمی گردد 
که مخالفتش با رئیس جمهور را در یک جلسۀ 
خصوصی بیان کرده اســت. بنی صدر تا حد 
توان بر عدم معرفی محمدعلی رجایی به عنوان 
نخست وزیر پافشاری می کند، اما سرانجام راهی 
جز تسلیم شدن در برابر اکثریت مجلس ندارد. با 
این وجود انتشار مطالب تحریک آمیز، جوسازی، 
پرونده سازی و افشاگری های بی امان در روزنامه 

»انقالب اسالمی« شتاب و شدت می گیرد.

QQQشروع کنندة دو قطبی
بنی صدر در ســخنرانی 17 شــهریور 59 
جبهه گیری و صف آرایی علنی خود در مقابل 
مجلــس، دولت، حزب جمهوری اســالمی را 
به میان توده مردم می کشــاند و همه را دشمن 
خود قلمداد می کند و از باند چند نفره ای سخن 
می گوید که قصد برانداختن رئیس جمهور یازده 
میلیونی را دارند. هاشــمی می گوید: »هنگام 
سخنرانی بنی صدر در مراسم 17 شهریور ما در 
منزل شهید بهشتی مهمان بودیم و این سخنان 
را از طریق رادیو شــنیدیم و البته سخت متاثر 
شدیم. همان جا به پیشنهاد جمع، تلفنی از حاج 
احمد آقا خواستم امام دربارۀ جواب گفتن ما به 
آن اظهارات، نظر بدهند و جواب رسید که امام 
فرمودند با توجه به تخلف بنی صدر از دســتور 
حفظ حرمت دیگران، در جواب گفتن آزادیم. 
بعد از این اجازه، ما کوشــیدیم نظرات خود را 
با مــردم در میان بگذاریم و من مشــخصاً در 
مصاحبه ای که یک روز بعد انجام شد، به ابعاد 
مختلف سخنان بنی صدر پرداختم و اشکاالت 
آن را بازگو کردم.« دکتر بهشــتی هم دو روز 
بعد  بر خالف همیشــه که لحن آرام و چهره 
مقابل دوربین  داشــت، خیلی جدی  متبسمی 
تلویزیون ظاهر می شــود و می گوید »ایشان 
]رئیس جمهور[ کراراً در سخنان خود از گروه 
اقلیتی که مانع کارشان می شوند، یاد کرده اند. 
اگر منظورشان حزب جمهوری اسالمی است که 
باید گفت مواضع حزب در قبال رئیس جمهور، 
دولت و مجلس مشــخص و لذا تکلیف روشن 
است.« اوج گیری اختالف ها و چالش ها سرانجام 
باعث واکنش شــدید و علنی امام در 16 آبان 
59 می شود. ایشان هشدار می دهند: »ای سران! 
چرا این قــدر خوابید؟ چرا چشــمانتان را باز 
نمی کنید؟ چرا باید این روزنامه ها به اختالفات 
دامن بزنند؟ هر کس هرجا صحبت می کند، بر 
ضد هم صحبت می کند، هرجا می نویسد، برضد 
هم می نویسد...«. در 15 آذر لحن امام، تندی و 
قاطعیت بیشتری می گیرد. امام دوباره برای حفظ 
تمامیت انقالب احساس خطر می کند که این 
گونه سخن می گوید: »خیال نکنید در این نسل 
می شود کودتا کرد... مردم با کسی که می خواهد 
قدرت خویش را تثبیت کند، مخالفت می کنند 

فرجام دو قطبی
عدم کفایت و عزل بنی صدر چه مسیری پیمود

بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

و کسی که بخواهد چنین کند، آبروی خویش 
را می برد«.

QQQجنجال در دانشگاه
میتینگ 14 اسفند دانشگاه تهران به مناسبت 
ســالروز درگذشــت محمد مصدق به صحنه 
بی ســابقه ای از صف آرایی و ریارویی حامیان 
بنی صدر بــا حامیان حزب جمهــوری تبدیل 
می شــود. جمعیتی عظیم سراسر دانشگاه، زمین 
چمن و خیابان های اطــراف را فرا گرفته بود. 
جمعیت مثل انبار باروتی است و هر دم امکان 
دارد با یک جرقه مشــتعل شود. در وسط زمین 
چمن پالکاردهایی در دست بنی صدری ها است 
که در آن ها شعارهایی علیه حزب جمهوری و 
دکتر بهشتی به چشم می خورد: »مسلمان به پا 
خیز، حزب شده رســتاخیز« و...  در خارج از 
دانشــگاه و خیابان های جنوبی و شرقی زمین، 
گروه مخالف بنی صدر شعارهایی با این عناوین 
می  دهند: »ابوالحسن پینوشه، ایران شیلی نمی شه«، 
»تا مرگ شــاه دوم نهضت ادامه دارد« ناگهان 
جوانــی در میان جمعیت به ســوی چند دختر 
چادری که عکس های امام را به دســت دارند 
یورش می برد و آن هــا را پاره و به هوا پرتاب 
می کند و جمعیتی که شاهد صحنه  بودند، او را 
تشویق می کنند.. ساعت 3/40 دقیقه، بنی صدر در 
میان سوت و کف زدن جمعیت به جایگاه می آید 
و شعارهای ضد حزب به اوج می رسد. ناگهان با 
اصابت یک نارنجک و پرتاب سنگ، وضعیت 
بحرانی می شود و با هدایت میلیشیای مجاهدین، 
جمعیت داخل زمین چمن نیز به دادن شعارهای 
جهت دار می پردازند: »اخالل تو میتینگ ها کار 
حزبه«، »بنی صدر افشاکن، بهشتی را رسوا کن«. 
بنی صدر در قســمتی از سخنانش چند برگ و 
کارت شناســایی را به جمعیت نشان می دهد و 
آن ها را متعلق به افرادی از کمیتۀ انقالب اسالمی 
و حزب جمهوری  اسالمی می داند که آنان را به 
عنوان چماق دار دستگیر کرده بودند. پس از اعالم 
این مطلب با شعار »سردسته چماق داران، بهشتی« 
مورد تشویق قرار می گیرد. در این هنگام از ضلع 
و جلوی جایگاه، جماعتی پا به زمین می کوبند 
و فریاد می زنند: »بنی صدر  بنی صدر اذن جهادم 
بده!« و ســرانجام جواز حمله از سوی بنی صدر 
این گونه صادر می شود: »مردم! این ها را از اینجا 
بیرون کنید. اینان را بیرون کنید.« و بعد پشت 

سرهم افرادی که صورتشان با ضربه هایی شکافته 
و خونین شده بود، در حالی که همچنان بر سر و 
صورتشان مشت و لگد کوفته می شد،  از دیوار 
شرقی به پایین پرتاب می شوند. در پاسخ به تلگرام 
آیت اهلل العظمی گلپایگانی دربارۀ حادثۀ دانشگاه 
تهران که در آن خواســتار اقدام فوری و سریع 
امام، قبل از »بروز فتنه های خطرناک و حوادث 
غیرقابل پیش بینی« شده بودند، سرانجام در 16 
اسفند فرمان شناسایی و مجازات عامالن حادثه 
پنج شنبه توسط امام صادر می شود. امام فرمودند: 
»باید گروه ها و دســته های منحرف بدانند که 
من با احســاس تکلیف با آنان برخورد می کنم 
و به شــرارت های ضد  اسالمی خاتمه می دهم.« 
سرانجام در 24 اسفند مالقات مهم سران کشور 
و چهره های اصلــی دو گروه مخالف، مرکب 
از: آیت اهلل بهشــتی، بنی صدر، آیت اهلل موسوی 
اردبیلی، نخست وزیر محمدعلی رجایی، آیت اهلل 
خامنه ای، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و مهندس 
مهدی بازرگان با امام خمینی، در منزل ایشــان 
انجام می گیرد. این جلسه با ابتکار و پیشنهاد امام و 
در راستای همفکری مسئوالن و حل اختالفات و 
گفت و گو برای رسیدن به تفاهم صورت می گیرد 
و با توجه به حساســیت و اهمیتی که داشته تا 
ســاعت ها به طول می انجامد. هر چه می گذرد 
بنی صدری ها بر شدت حمالت خود می افزایند و 
امام ناچار می شود مواضع تندتری علیه آنها بگیرد. 
امام در ســخنرانی 7 خرداد  60 در دیدار با 
نمایندگان مجلس به طور علنی در برابر بنی صدر 
و گروه های حامی به طور بی ســابقه ای موضع 
قاطــع می گیرد و بر قدرت و محوریت مجلس 
تأکید می کند و آن را »مرکز همه قدرت ها و  
قانون ها« می خواند و بدین ترتیب بر القائاتی که 
رئیس جمهــور را تافته جدا بافته و همه کاره و 
مالک الرقاب مملکت و قطبی مستقل و مافوق 
همه نهادها و نظارت هــا می داند، خط بطالن 
می کشــد: »غلط می کنی قانون را قبول نداری، 
قانون تو را قبول ندارد... اگر آقای رئیس جمهور 
یک قدم از حدودش در قانون اساســی کنار 
برود، من با تمام قوا بــا او مخالفت می کنم... 
ملت، شخص پرســت نیست. این قدر تبعیت از 
هوای نفس نکنید... بترســید از آن روزی که 
مردم بفهمند در باطن ذات شــما چیست...«. 
دکتر بهشتی نیز همین روز در مصاحبه مهمی 
به مــوارد تخلف بنی صدر از قانون می پردازد و 

عدم همکاری او را با ســایر قوای کشور اعالم  
می کنــد و در مورد مالقات خود با امام گفت، 
»امام ســخت تأکید داشتند که: هر مسئولی و 
نهادی به وظایفش در چارچوب قانون اساســی 
عمل کند و همه بکوشند از ایجاد جو تشنج و 

جوسازی دور بمانند.« 

QQQحلقة آخر بی کفایتی
بنی صدر در 9 خرداد  با سخنرانی در پایگاه 
هوایی شیراز، رسماً آغاز گر تخلف از فرمان 10 
ماده ای امام در مورد خودداری سران سه قوه از 
سخنرانی تا پایان جنگ می شود. همچنین در 18 
خرداد و در پی توقیف روزنامه »انقالب اسالمی« 
به همراه چندین نشریه دیگر از سوی دادستان 
انقالب به اتهام تشویش اذهان و مطالب کذب، 
بنی صدر طی اظهاراتی شــدیداً تشنج آمیز و در 
یک واکنش انتحاری، علناً مردم را به قیام علیه 
نظام تحریک کرد و بارها مردم را به مقاومت و 
استقامت فرا خواند. به فاصله چند ساعت پس از 
اظهارات بنی صدر در همدان، امام او و تفکری 
که او نماینده و سخنگوی آن شده را افشا کردند 
و مقاومت قالبــی بنی صدریان را نقش برآب 
ساختند و با لحن قاطع تهدید کردند که با آنان 

همان می کنند که با شاه کردند. 
 در روز 20 خرداد امام در اقدامی بی ســابقه، 
ابوالحسن بنی صدر را از مقام فرماندهی کل قوا 
عزل کرد. بنی صدر که برای بازدید از جبهه ها 
به ایالم و کرمانشاه رفته بود، به دنبال فرمان امام 
مبنی بر عزل وی برنامه سفر را لغو کرد و به تهران 
برگشت. امام در همین روز براي حل اختالف 
بین مســئوالن نظام، دستور تشکیل کمیته اي را 
صادر کردند. در این کمیته شهاب الدین اشراقي 
از طرف بني صدر، محمد یزدي از طرف حزب 
جمهوري و محمدرضــا مهدوي کني به عنوان 
نماینده امام عضو بودند. بعد از بحث و بررســي 
فراوان بنا بر نظر کمیتۀ حل اختالف موارد تخلف 
رئیس جمهوري از وظایف قانوني اش اعالم شد. 
در نهایت با توجه به قانون شــکني و عدم التزام 
بني صدر بــه مصوبات کمیتۀ حــل اختالف، 
طرح بررســي عدم کفایت سیاسي او در دستور 
کار مجلس قرار گرفت. بني صدر براي فرار از 
دستگیري از روز 25 خرداد به مخفي گاه رفت 
و در ایام اختفا، براي امام نامه اي نوشت. انتشار 
اطالعیۀ تهدیدآمیز مجاهدین خلق در 26 خرداد 
نشــان مي داد که این سازمان به منظور مقابله با 
تصمیم مجلس و امــام درصدد اقدامي متقابل و 
خشونت آمیز است. سرانجام در 27 خرداد سال 
1360 طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر مطرح 
شد و در روز 30 خرداد، 177 نفر از نمایندگان 
مجلس با این طرح موافقت کردند. بنی صدری ها 
و مجاهدینی ها به نقطه پایان رســیدند و در 30 
خردادجنــگ مهیب و خونین خود را با انقالب 
رســماً آغاز کردند و سازمان مجاهدین خلق به 
رهبری مسعود رجوی با اطالعیه سیاسی نظامی 
شمارۀ 28 عماًل وارد فاز عملیات مسلحانه علیه 
نظام و مردم شــد. تهران در این روز تا پاسی از 
شب ســاعاتی خونین و خشونت بار را گذراند. 

منافقین در این روز با آالت قتاله و پنجه بوکس 
و دشنه و قداره و نارنجک وحشیانه و جنون آسا 
به مردم حمله کردند. حوادث 30 خرداد تهران 
14 شهید و صدها مجروح داشت. پیکر شهدا 31 
خرداد تشییع شد. در این روز تعداد زیادی از مردم 
جلوی مجلس تجمع کردند تا از نمایندگان، رای 
عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را درخواست 

کنند.

QQQانتقام با ترور
در روز 6 تیــر عوامل مجاهدین امام جمعه 
تهران، آیت اهلل خامنه ای را ترور کردند. رجوی 
و منافقین سعی داشتند تقصیر را گردن گروهک 
منقرض فرقــان بیندازند و بگویند جریان های 
زیادی با آن ها همراه هســتند. هنوز یک روز 
از ترور ناموفق آیت اهلل خامنه ای نگذشــته بود 
که حادثه تروریستی بسیار ناگوار دیگری رخ 
می دهد و بر اثر انفجار بمب نیرومندي در سالن 
اجتماعات حزب جمهوري آیت اهلل   بهشتي و 
تعداد زیادی از اعضای حزب که اغلب نماینده 
مجلــس و یا وزیر و معاون وزیــر  بودند، به 
شهادت می رسند. عامل انفجار هفتم تیر، فردي 
به نام محمد رضا کالهي دانشجوي دانشگاه علم و 
صنعت بود که پس از پیروزي انقالب به سازمان 
مجاهدین خلق پیوست و با حفظ این عضویت، 
ابتدا پاسدار کمیته شد و بعد با هدایت سازمان، 
به داخل حزب جمهوري اسالمي نفوذ کرد. او 
در حزب ارتقاء یافت و مسئول دعوت ها براي 
کنفرانس ها و میزگردها و جلسات شد. ضمن 
آن که مسئول حفاظت حزب نیز بود. او بمب 
را با کیف دســتي خود به داخل جلسه حزب 
جمهوري اســالمي واقع در نزدیکي چهار راه 
سرچشــمه تهران انتقال داد و دقایقي قبل از 
انفجار، از ساختمان حزب خارج شد. در جلسه 
7 تیــر حزب جمهوری پس ازتالوت آیاتي از 
قرآن اعالم برنامه صورت می گیرد. بحث روز 
درباره تورم بود، اما عده اي از حاضران جلســه 
درخواست می کنند که راجع به انتخابات ریاست 
جمهوري نیز بحث شــود. شهید بهشتي نیز در 
این زمینه ســخناني ایراد می کند. براساس نوار 
ضبط شده، آخرین جمالت او در لحظات قبل 
از انفجار چنین بود: »... ما بار دیگر نباید اجازه 
دهیم استعمارگران برایمان مهره سازي کنند و 
سرنوشت مردم ما را به بازي بگیرند. تالش کنیم 
کساني را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت 

مردم را به بازي نمي گیرند انتخاب شوند و ...«
در فاجعه هفتم تیر عالوه بر شهید  آیت اهلل 
بهشتي رئیس دیوان عالي کشور، 72 نفر دیگر 
از جمله 4 وزیر، چند معاون وزیر، 27 نماینده 
مجلس و جمعي از اعضــاي حزب جمهوري 
اسالمي به شهادت رسیدند. امام خمیني در پیامي 
که به این مناسبت انتشار دادند، فرمودند: »این 
کوردالن مدعي مجاهدت براي خلق، گروهي 
را از خلق گرفتند کــه از خدمتگزاران فعال و 
صدیق خلق بودند.« امام تأکید کردند »بهشتي 
مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان 

اسالم بود.«

آزمایش بزرگ
 27 خرداد سال 1360 طرح عدم کفایت 
سیاسی بنی صدر مطرح شــد و در روز 30 
خرداد، 177 نفــر از نمایندگان مجلس با 
این طرح موافقت کردند. در همان روز 27 
خرداد شهید بهشتي در سخنراني ای که در 
دفتر حزب داشت دربارۀ بني صدر مي گوید: 
»ما در این طلیعه جمهوري اسالمي در معرض 
آزمایش بزرگي قرار گرفته ایم. نه فقط آقاي 
بني صــدر در معرض یک آزمایش بزرگ 
قرار گرفتند، بلکه همــه در معرض یک 
آزمایش بزرگ قرار گرفتیم و هستیم. ایشان 
در معرض این آزمایش بزرگ قرار گرفتند 
که اگر نزدیک به یازده میلیون راي آوردند، 
فکر نکنند که حاال تنهــا تصمیم گیرنده 
سرنوشت این ملت اند و این راي مربوط به 
شخصیت خود ایشــان است. اگر ایشان با 
اسالم و اخالق اسالمي ]...[ بیشتر خو گرفته 
بودند، مي فهمیدند که آقاي بني صدر قبل از 
آن یازده میلیون راي و آقاي بني صدر بعد از 
آن یازده میلیون راي یک جور است و فرقي 
ندارد. ]...[ ولي ایشان یک مرتبه با دیروزش 
فرق کرد. همین آقاي سالمتیان آمده بود 

پشت در اتاق شوراي انقالب با ایشان کار 
داشت. گفتند: »آقا! آقاي سالمتیان است«.؛ 
گفت: »بگوییــد برود، حاال کار دارم«. در 
حالي که پریروز اگر سالمتیان مي رفت ]...[ 
چون پادوي انتخاباتي مهم ایشان بود، فوراً 
مي آمد بیرون. نمي شــود آدم این طور فرق 

بکند. ما باید ظرفیت داشــته باشیم. آقاي 
پرورش، آقاي مهندس موســوي و آقاي 
رجایي را دعوت کرده بودند به منزل شــان 
براي صحبت درباره مسئله وزرا. ایشان در 
منزل خودشان جلوي پاي هیچ یک از این ها 
بلند نشده بودند. حاال اگر قبل از آن بود هم 
بلند نمي شــدند؟« اما در عین حال با وجود 
این انتقاد آیت اهلل بهشتی توصیه مي کند که 
در انتقاد از بني صدر و اطرافیان او بي محابا 

و بي تقوا عمل نشود. آیت اهلل بهشتی در 22 
اسفند 59 بهشتی نامه ای برای استادش آیت اهلل 
خمینی نوشــت و توضیح داد اختالفشان با 
رئیس جمهور مبنایی و بر اساس مبانی اسالمی 
است: »با استفاده از حمایت هاي مکرر شما، 
اینک همه نهادها کوبیده می شوند؛ مجلس، 
دولت، دســتگاه قضایی و نهادهای انقالب 
و هر چند در کوبیدن این ها موفق نشده اند، 
ولی نه خطرشان را می توان نادیده گرفت، نه 
ضررشان که همه را از خدمت گسترده تر به 
مردم محروم و ایثارگرمان باز می دارند.« شهید 
بهشتی محترمانه هشدار داده بود که صدای 
پای آمریکای توطئه گر و هم دستانش شنیده 
می شود و رئیس جمهور پناهگاه مخالفان شده 
است. تأکید کرده بود انحصارطلب نیستند 
و نامــه را این گونه به پایان برده بود: »اگر 
ادارۀ جمهوری اســالمی به وسیله صاحبان 
بینش دوم ]بنی صــدر و هوادارانش[ را در 
این مقطع اصلح مي دانید، ما به همان کارهای 
طلبگی خویش بپردازیم و بیش از این شاهد 
تلف  شدن نیروها در جریان این دوگانگی 

فرساینده نباشیم.«

نامة صریح هاشمی
در بهمن 59 با تشدید شکاف هر چه بیشتر 
بین بنی صدر و دیگر مسووالن و نهادها اعضای 
ارشــد حزب جمهوری تصمیم گرفتند دربارۀ 
اختالفات شان با بنی صدر نامه هایی به امام بنویسند. 
شهید بهشتی در 22 اســفند یک نامه نوشت و 
هاشمی رفســنجانی هم 25 اسفند نامۀ دیگری 
خدمت امام نوشت و به ضمیمۀ آن نامۀ پنج نفره  
اردبیلی و  باهنر، خامنه ای، موســوی  )بهشتی، 
هاشمی( ســال گذشته سران حزب را هم ارسال 
کرد. در ابتدای نامۀ هاشمی آمده است: »یک سال 
پیش، پس از انتخابات ریاست جمهوری نامه ای به 
خدمت تان نوشتیم که نسخه ای از آن ضمیمه این 
نامه است. شما در بیمارستان قلب بستری بودید و 
مالحظه حال شما مانع تقدیم نامه گردید، خواهش 
دارم، اول ]آن[ نامه را مالحظه نمایید و سپس این 
یکی را.« و در ادامه می نویسد: »خود شما می دانید 
که موضع نســبتاً سخت مکتبی امروز ما، دنباله 
نظرات قاطع شما از اول انقالب تا به امروز است، 
بعد از پیروزی معموالً ما مسامحه هایی در این گونه 
موارد داشتیم و جنابعالی مخالف بودید، اما نظرات 
شما را با تعدیل هایی اجرا می کردیم؛ شما اجازه 
ورود افراد تارک الصلوه یا متظاهر به فسق را در 

کارهای مهم نمی دادید، شما روزنامه آیندگان و 
... تحریم می کردید، شما از حضور زنان بی حجاب 
در ادارات مانع بودید، شــما از وجود موسیقی و 
زن بی حجاب در رادیــو تلویزیون جلوگیری 
می کردید. همین ها موارد اختالف ما با آنها است. 
آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابعالی 

ما درگیر باشیم و متهم و جنابعالی در مقابل اینها 
موضع بی طرف بگیرید؟ آیــا بی خط بودن و 
آسایش طلبی را می پسندید؟ البته اگر مصلحت 
می دانید که مقام رهبری در همین موضع باشــد 
و ســربازان خیر و شر جریانات را تحمل کنند، 
ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت 
هستیم، ولی الاقل به خود ما بگویید. آیا رواست 
که همۀ گروه دوســتان ما بــه اضافه اکثریت 
مدرسین و فضالء قم و ائمه جمعه و جماعات و ... 

در یک طرف اختالف و شخص آقای بنی صدر 
در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بی طرف 
داشته باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً 
تاریخ چگونه قضاوت می کند؟« هاشــمی در 
بخش پایانی نامه اش از امام درخواســت می کند 
که با صراحت و قاطعیت بیشتری مواضع خود 
را اعالم کنند: »اینجانب که جنابعالی را مثل جانم 
دوســت دارم و روی زمین کسی را صالح تر از 
شما سراغ ندارم، گاهی به ذهنم خطور می کند که 
تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را تحت تأثیر 
قرار داده و قاطعیــت و صراحت الزم را ـ که 
از ویژگی های شــما در هدایت انقالب بوده ـ 
در موارد فوق الذکر ضعیف تر از گذشــته نشان 
می دهید، بســیاری از مردم هم متحیرند که چرا 
امام قاطع و صریح در این مسائل سرنوشت ساز 
صراحت ندارد. خدای نخواسته اگر روزی شما 
نباشــید و این تحیر بماند، چه خواهد شد؟ واقعًا 
و حقاً ما انتظــار داریم در مقام رهبری و مرجع 
تقلید اگر تعدیلی در شیوه حرکت ما الزم می دانید 
صراحتاً امر بفرمایید که مطیعیم؛ ما انتظار نداریم 
که نصایح ذووجوهی از رسانه های جمعی بشنویم، 

احضار کنید و امر بفرمایید.«

انقالب



25سه شنبه 20 تیر 1396 سال یکم . شماره 4

سیاست اندرون روسوی خسته دل، ژان ژاکی بود که با آزادی خواهی خود در برابر روسوی اقتدارطلب 
ایستاده بود. همان روسو در مقام داوری درباره ژان ژاک می نویسد: در سده ای که فلسفه کاری جز 

نابود کردن نداشت، او تنها نویسنده بود که با استواری به ساختن مشغول بود.

امیل بریه او را فیلسوف تنها و خلوت گزینی 
می نامد که در هیچ طبقه بندی و دســته بندی 
جای نمی گیرد. لئو اشتراوس او را موج دوم 
تجدد می داند کــه اقلیم اخالقی مغرب زمین 
را در همان ژرفایی دگرگون کرد که پیشتر 
ماکیاوللی دگرگون کرده بود. هر چند که ویل 
دورانت از کالم و کلماتش بوی سوسیالیسم 
می شــنود، اما همو یکی از پیامبران و اعاظم 
انقالب کبیر فرانسه به مثابه سیاسی ترین رخداد 
لیبرال در اروپای غربی به شمار می رود. ویلیام 
تامس جونز یکی از نویسندگان کتاب مشهور 
خداوندان اندیشه سیاســی پرداختن به نظام 
فکری و ذهنــی او را با ورود به فضای گرم 
و پر شور یک کلیسای قرون وسطایی یکسان 
ارزیابی می کند. چه اینکه روحیه گاه مجنونش 
باعث مهار عقل در نوشــته ها و میدان دادن 
به احســاس در رویکردها شده بود. تا جایی 
که تبدیل به یکی از مهمترین پیشــقراوالن 
رومانتیسیسم در ادبیات و سیاسات شده بود. 
به همین دلیل جان مکللند معتقد است خواندن 
آثارش باعث برانگیختگی هیجانات قوی در 
افراد می شــود. در نویسندگی اهل هنرمندی 
و زبردستی بود و تابع خرد فلسفی نمی شد و 
خود را اسیر مکررات عقال نمی کرد. به روح 
سرکش خویش اجازه طغیان می داد و نوشتن را 
به مثابه امری در میانه عقل و خیال می پنداشت. 
شاید به همین خاطر ولتر در واکنش به یکی 
از نوشته های روسو نوشت: »هرگز برای احمق 
ساختن مردم چنین ذکاوتی به کار نرفته بود. 
انسان با خواندن کتاب شما میل می کند که 
چهاردســت و پا راه برود.« )برتراند راسل. 
1365. صفحه 943( نوشــته های روسو این 
قدرت را دارد که هم مخاطب خود را منزجر 
کند و هم او را شیفته خود سازد. همچنان که 
همکاران و مراوده کنندگان با او نیز با همین 
دو وجه متضاد در رویارویی با شخصیت اش 
مواجه بودند. روزی از او نفرت پیدا می کردند 
و روزی دیگر حاضر بودند جان خود را فدای 
او کنند. صحبت درباره ژان ژاک روسو است: 
تنها فیلسوفی است که به صورت مستقیم متهم 
به راه اندازی یک رویداد بزرگ سیاسی است. 
جمله به جمله و کلمه به کلمه کتاب قرارداد 
اجتماعی دستاویز سیاستمداران هیجان زده و 
انقالبی فرانســه قرار گرفت تا انقالب کبیر 
فرانسه را به بار بنشانند. ادموند بورک از این 
بابت گناه زیادی را متوجه روسو می داند که 
با رسائل خود توانست بنیادی برای ضدیت با 
محافظه کاری و اشرافی گری دیرپای اروپایی 
فراهــم آورد و آتش انقالب فرانســه را در 
غرب شعله ور سازد. آتشی که بدیهی بود در 
چارچوب مرزهای فرانسه باقی نماند. چه اینکه 
جمله نخست مشهورترین رساله سیاسی روسو 
بدین شرح که »انسان آزاد زاده می شود، ولی 
همه جا در بند اســت.« برای سال ها شاه بیت 
سخنرانی های آتشین و مقاله های پرسروصدا 
در اروپای قرن هجدهم بود. اما روســو چه 
جایگاهی در تاریخ اندیشه سیاسی جدید دارد و 
آیا او را می توان جزو پدران بنیانگذار لیبرالیسم 

دانست؟

QQQ اندیشه سیاسی
اندیشه سیاسی روسو  بتوان آغازگاه  شاید 
را جایی دانســت که با توضیح وضع طبیعی 
و قراردادی کــه عقد آن باعث خروج از این 
وضع می شود به این پرســش می پردازد که 

چرا انسان ها خود را در یک وضعیت غمناک 
قرار می دهند و راه خروج از این وضع غم آلود 

چیست؟ 
»روسو تمایل این را داشت که معماگونه 
سخن بگوید. اما هنگامیکه به موضوع سیاست 
می رسد کامال تغییر می کند و بسیار جدی بحث 
می کند. در برداشــت روسو از هدف و روش 
فلسفه سیاسی و نیز در عقیده وی درباره حقوق 
سلب ناشــدنی و تفویض ناپذیر بشر به سختی 
مطلبی می توان یافــت که مانند و نظیرش در 
کتاب هــای الک و دیگران نباشــد. ارزش 
نظریات روسو و معاصرانش در قلمرو دیگری 
است. آنان بیشتر با حیات سیاسی دلمشغولی 
داشــتند تا با عقاید سیاسی. آنان نمی خواستند 
اصول اولیه حیات اجتماعی بشــر را به اثبات 
رسانند بلکه می خواســتند آن اصول را تایید 
کنند و به کار ببرند. « )ارنست کاسیرر. 1382. 

صفحه 276(
فلسفه سیاسی ژان ژاک روسو به هیچ روی 
سادگی و راحتی فلسفه سیاسی جان الک را در 
خود ندارد و از سختی ها و بلندی های بسیاری 
برخوردار اســت که نموداری از روح پرشور 
روســو را در برابر شخصیت منظم و متساهل 
به نمایش می گذارد. نظام فکری روسو  الک 
اگر نامتناقض خوانده نشود، دستکم مبرهن و 
روشن نیست به همین خاطر هم می توان اذعان 
داشت که به اندازه مفسران و تحلیل گران اندیشه 
سیاسی، تفسیر و تحلیل از اندیشه سیاسی ژان 

ژاک روسو وجود دارد. 
»قاطع ترین مسئله ای که روسو با آن روبه رو 
بوده، مســئله رضایت است... الک به این امر 
نمی کند که در دولــت دموکراتیک  توجه 
هم مانند ســختگیرترین دولت های استبدادی 
و مطلقه، که اســاس اش بر اعمال بیرحمانه و 
زور اســتوار است، مسئله رضایت افراد مطرح 
اســت. در حقیقت اکثریتی که از خیر عموم 
بی خبر است، خود از هر حکمران ستمگری، 
درنده خوتر و بی رحم تر و زورمندتر اســت. 
این دقیقا همان مسئله ای است که مورد توجه 
روسو قرار گرفت و در کتاب قرارداد اجتماعی 
بزرگترین مســاعی خود را بــرای حل آن 
به کاربست.« )و.ت.جونز. 1370. صفحه 335(

هابز  مانند  فردگرا  سیاسی  »نظریه پردازان 
و الک به صراحــت می پذیرند که زندگی 
مشخصا اجتماعی می طلبد که برای تامین امنیت 
زندگی و مالکیت ها، برخی آزادی های طبیعی 
از کف برود... این موضوع درباره روسو صدق 
نمی کند. زیــرا در وضعیت قرارداد اجتماعی 
مــورد نظــر او، آزادی در حکم بیش و کم 
نیست، بلکه در حکم این و آن است. انسان ها 
یا آزاداند یا اصال آزادی ندارند. سرنخ راه حل 
روسو برای حل مسئله آزادی درون یک جامعه 
سیاسی را می توان در این گفته وی که آزادی 
طبیعی متعلق به وضعیت طبیعی برای همیشه از 
دست رفته است یافت.« )جان مکللند. 1393. 
صفحه 571( در شرایطی که وضع طبیعی برای 
همیشه از دست رفته است و راهی برای رجعت 

به آزادی مستقر در آن وضع وجود ندارد، 

QQQقرارداد اجتماعی
روسو در ابتدای رســاله قرارداد اجتماعی 
با اذعان به خروج انســان ها از وضع طبیعی و 
واگذاری حقوق طبیعی این سوال را می پرسد 
که چگونه چنین وضعی پیدا شد؟ البته خودش 
پاسخ این سوال را نمی تواند بدهد. اما مدعی است 
که پاسخ به این سوال که چه چیز این وضع را 
مشروع جلوه می دهد را می تواند بدهد. »روسو 
می بایست نظریه ای بسیار پیچیده بنا نهد تا بتواند 
به این پرسش پاســخ دهد. وی می بایست راه 

حامد زارع
روزنامه نگار حوزه فلسفه و الهیات

درازی بپیماید تا از نخستین گرایش منفی اش 
نسبت به جامعه انســانی دور گردد و به اصل 
سازنده جدید مثبتی راهبر شود. وی می بایست 
از یک قطب اندیشه به قطب متقابل گذر کند 
و از کتاب نخستین گفتارها به کتاب قرارداد 
اجتماعی رهسپار شــود.« )ارنست کاسیرر. 
1382. صفحه 190( قبل از پرداختن به قرارداد 
اجتماعی به عنوان مهمترین اصل تفکر سیاسی 
روسو، باید بدانیم نظر روسو درباره وضع طبیعی 
چیســت؟ او زندگی انسان ها در وضع طبیعی 
را مشــحون از آزادی و استقالل عمل ارزیابی 
می کند. »وی در زندگی انسان وحشی بهشت 
واقعی سادگی، بی گناهی و شادی را نشان داد.
انسان وحشــی در طراوت جنگل بومی خود 
به سر می برد و از غرائز خویش پیروی می کرد 
و امیال ســاده خود را برمی آورد.« )ارنست 
کاســیرر. 1382. صفحه 409( اما این حالت 
طبیعی قابل تداوم نبود. چراکه »روســو خود 
را با این مسئله کامال متفاوت و جدید روبه رو 
دیده بود که حال که حالت اجتماعی ضروری 
است و انسان دیگر نمی تواند از یاری گرفتن 
از انسان چشم بپوشــد، و حال که این حالت، 
غیرطبیعی و مبتنی بر قراردادهایی است، چگونه 
می توان شکلی از قرارداد را تعیین کرد که جامع 
امتیازات مسلم حالت اجتماعی و امتیازات مسلم 
حالت طبیعی باشد؟ این مسئله بنیادین کتاب 
قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی است، 
کتابی که تفسیری دشوار دارد.« )امیل بریه. 
1390. صفحــه208( برای فهم این کتاب باید 
از جایگاه آن در سیر تفکر روسو آغاز کرد. 
کتاب قرارداد اجتماعی درصدد طرح و بسط 
مسئله ای است که پیشتر در کتاب های گفتار 
در نابرابری و اعترافات به آن اشاره شده بود. 
»کتاب قرارداد اجتماعی هم از حیث مضمون 
و هم از حیث لحن با بســیاری از آثار دیگر 
روسو متفاوت است. مطالب این کتاب بیش 
از آنکه بر احساس ها و شعارها متکی باشد از 
سیری منطقی و تجزیه و تحلیلی عقالنی برای 
نظم مطلوب  یعنی  به نتیجه ای معقول،  رسیدن 
اجتماعی پیروی می کنــد.« )محمد خاتمی. 
1381. صفحه 264( به همین خاطر تفاوت های 
فاحشی با دیگر کتب روسو دارد. تا جایی که 
»گفته اند که این کتاب ناقض کتاب گفتار در 
نابرابری است، ولی این سخن به دور از صواب 
است: گفتار در نابرابری حالت اجتماعی برای ما 
تصویر می کند که همه صفات انسان در حالت 
طبیعی را از بین می برد، قرارداد اجتماعی مدعی 
یافتن منشا حالت اجتماعی است که این صفات 
را در خود حفظ می کند. در اینجا دیگر تناقضی 
وجود ندارد. مگر تناقض میان نظام بد تربیتی که 
روسو آن را در کتاب امیل محکوم می کند و 
اصول جدیدی که او می خواهدجانشین آن کند. 
کتاب امیل و کتاب قرارداد اجتماعی سخت با 

هم مرتبط هستند و هر دوی آنها دو وجه یک 
مسئله را بررسی می کنند.« )امیل بریه. 1390. 
صفحه208(با این حال جایگاه کتاب قرارداد 
اجتماعی در میان آثار سیاســی و اجتماعی 
روسو به رفعت جایگاه کتاب اعترافات در میان 
آثار ادبی و فرهنگی اوســت و از این منظر با 
کتاب امیل قابل قیاس نیست. چراکه روسو در 
کتاب قرارداد اجتماعی، نظریه اصلی خود در 
باب سیاسات و اجتماعیات را عرضه می کند. 
قرارداد اجتماعی مدنظر روسو با قراردادهایی 
که توماس هابز و جــان الک تبیین کردند، 
متفاوت و متغایر است. روسو بر عکس هابز 
که در پی ساختن جامعه ای سیاسی و برخالف 
الک که در پی ساختن جامعه ای مدنی بود، در 
پی ساختن جامعه ای عقالنی است که شهروندان 
در آن به خودآئینی و آزادی برســند. اما این 
خودآئینی و آزادی همانی است که در دوره 
معروف به وضع طبیعی بروز و ظهور داشــته 
و عقد قرارداد اجتماعی و سپس ایجاد جامعه 
مدنی و سیاسی مورد نظر هابز و الک آنها را 
از بین برده است. به عبارت دقیق تر باید گفت 
»قرارداد اجتماعی از منظر روســو قراردادی 
نیست که آدمیان با حاکم می بندند و کس یا 
کسانی را به زمامداری بر خود می گمارند. چنین 
قراردادی با کل بینش روسو مغایرت دارد. زیرا 
چنین قراردادی از منظر روســو معنی اش این 
است که آدمیان به زمامداران شان مقامی بدهند 
که نباید داد و به کاری دست می زنند که نباید 
دســت بزنند، زیرا این کار به منزله آن است 
که خود را برده دیگری کنند. چنین قراردادی 
نقض همان غرضی است که انسان ها برای آن 
گردآمده و جامعه ای ساخته اند. انسان ها برای 
شــکوفایی طبیعت خود گردآمده اند و چنین 
قراردادی )از نوع قــرارداد مورد نظر هابز و 
الک( آنها را به بندگی می کشــاند و غایت 
آنها را منتفی می کند. جامعه ای می تواند غایت 
گردآمدن انسان ها باشد که در آن هر کس در 
عین آنکه با همگان متحد شده است از اراده ای 
جز اراده خود فرمان نبرد و مثل پیش از پیوستن 
پوالدی. 1386.  باشد.« )کمال  آزاد  به جامعه 
صفحه 112( همانطور که ذکر شــد »اندیشه 
سیاسی روســو در حرکت خود به این مقصد 
می رســد که فقط اراده عمومی می تواند قوای 
یک دولت را مطابق منظوری که از تاســیس 
آن دولت متصور است اداره نماید. اراده عمومی 
روسو که منشا حاکمیت و قدرت و نیز مالک 
مشــروعیت آن اســت با حاصل جمع اراده 
مردمانی که گرد هم آمده اند فرق دارد. مردمان 
نفع خصوصی را در نظر دارند و حاصل جمع 
اراده های افــراد نیز معطوف به نفع خصوصی 
اســت. اما اراده عمومی فقط نفع مشترک را 
در نظر می گیرد. روسو اراده عمومی را امری 
واقعی و در عین حال مجزا از جمع اراده افراد 

می شمارد.« )محمد خاتمی. 1381. صفحه 266( 
اما این اراده عمومی چگونه قابل اســتحصاء 

است؟ 

QQQاراده عمومی
یکی از نکات مبهم و حتی ســرگیجه آور 
در نظام فکری روسو، مفهوم اراده عمومی است 
که مستعد برداشــت های متکثر مثبت و منفی 
فراوانی نیز شــده است. »برای فهم مفهوم اراده 
عمومی آن را باید از اراده اکثریت و اراده همه 
مشخص کرد. اراده اکثریت لزوما اراده عمومی 
نیست... اراده عمومی اراده همگان هم نیست... 
اراده عمومی فقط به مسائل عمومی نظر دارد. دو 
عنصر تعیین کننده خصلت اراده عمومی است: 
اول هدف آن که خیر عمومی اســت و دوم 
اینکه اراده عمومی از همه و برای همه است.« 
)عبدالرحمن عالم. 1384. صفحه 353( آنچه که 
در این نظریه روسو شبهه آور است، هموارگی، 
همیشــگی و خطاناپذیر بودن تشخیص اراده 
عمومی و اقدامات منطبق با آن است. نکته ای که 
اراده عمومی به مثابه یک آموزه جمع گرایانه را 
مستعد نیل پیدا کردن به سوی یک نظریه مطلق 
و توتال می کند. هر چند که روسو همانند الک 
به نحو خستگی ناپذیری منتقد استبداد و هوادار 
حاکمیت قانون بود. اما از آنجا که منشــاء این 
قانون چیزی جز اراده عمومی نبود، سویه مطلق 
این اراده و همچنین جنبه غیرقابل انتقال بودن 
آن باعث شد تا برخی مورخان اندیشه سیاسی 
از روســو به عنوان یکی از دشمنان آزادی نام 
ببرند. آیزایا برلین با ذکر براهینی که دستمایه 
اســتبداد نیز شده است نظیر این جمله آشنا که 
»تو ممکن اســت تصور کنی کــه آزادی یا 
خوشــبختی یا فالن چیز می خواهی؛ ولی من 
بهتر می دانم که تو کیســتی و چه می خواهی 
و چه چیز تــو را آزاد خواهد کرد« در کتاب 
مشهور خود می نویسد: »این همان پارادوکس 
شومی اســت که بر طبق آن کسیکه آزادی 
سیاســی و اقتصادی خود را از دست می دهد،به 
آزادی به مفهومی باالتر و عمیقتر و عقالنی تر 
دســت می یابد که فقط به دولت یا عالی ترین 
مرجع شناخته است و به واسطه آن گسترده ترین 
آزادی مساوی با شدیدترین اقتدار قرار می گیرد 
و به بردگی می انجامد. هیچ متفکری تا کنون 
به اندازه روسو مسئول این کژنمایی و گمراهی 
نبوده است.« )آیزایا برلین. 1386. صفحه102( 
البته تفسیر برلین از روسو مورد پذیرش همگان 
نیست. دسته ای از شــارحان قرارداد اجتماعی 
روسو با تذکر این نکته که سرسری خواندن و با 
تعجیل پیش رفتن در مطالعه رساله مهم روسو هم 
سوء ظن آفرین و هم خطرساز است می گویند: 
»آنچه اجازه می دهد که افکار سیاسی روسو هم 
از حیث آزاداندیشی و هم از جنبه خودکامگی 
مورد تفاسیر گوناگون قرار گیرد، فرضیه اساسی 

فالســفه حقوق طبیعی، یعنی جایگاه فرد در 
اجتماع است که روسو با شدت بیشتری آن را 
پذیرفته و به کار می گیرد.« )ژوزه مدینا در: ژان 
ژاک روسو. 1384. صفحه 31( حتی فیلسوف 
سیاسی معاصر ایرانی نیز نمی تواند تفسیر برلین را 
به سادگی بپذیرد و می نویسد:»روسو نظریه پرداز 
همــه آزادی بود و با دیدگاه های بدیع خود در 
برابر همه نظریه پردازان اقتدار مطلق ایستاد،  اما 
اندرون روسوی خسته دل، ژان ژاکی نیز بود که 
با آزادی خواهی خود در برابر روسوی اقتدارطلب 
ایستاده بود. بدین سان در نظر بسیاری از مفسران 
نوشته های روسو، آزادی خواهی او همچون روی 
دیگر ســکه اقتدارطلبی او پدیدار شده است.

با این همه همان روســو در مقام داوری درباره 
ژان ژاک می نویسد: در سده ای که فلسفه کاری 
جز نابود کردن نداشــت، این تنها نویسنده بود 
که با استواری به ســاختن مشغول بود. اشکال 
توضیح اندیشه سیاسی روسو و مقام آن در تاریخ 
اندیشه به این نکته مربوط می شود که بسیاری از 
مفسران درباره معنای کوشش او در »ساختن« 
اشتباه هایی مرتکب شده اند. این مفسران روسو 
را از دیگر نویســندگان سیاسی دوران جدید 
قیاس گرفتــه اندکه کمابیش نظامی واقع بینانه 
قابل دسترســی توصیف کرده اند.« )جواد  و 
طباطبایی.1393. صفحه 535( به نظر می رســد 
که هر چند دموکراســی در دســتگاه فکری 
روسو جنبه های ضد لیبرالی دارد، اما همین اراده 
است  پایه شکل گیری حقوق عمومی  عمومی 
که آزادی در گســترده ترین شکل خودش را 
تصدیق می کند. با این حال نمی توان از ماهیت 
نامعلوم اراده عمومی سخن به میان نیاورد. برخی 
از پژوهشگران معتقدند که »روسو در پردازش 
نظریه اراده عمومی پیوســته میان دو رویکرد 
در نوســان بوده است. یکی دیدن اراده عمومی 
به صورت بیان اجماع کامل که البته در چنین 
صورتی روی به اجبار می آورد و دیگری فکر 
کردن به آن به صورت اراده عمومی به تفسیر 
اکثریت که البته ممکن است نیازمند پشتیبانی 
اجبار سخت و خشنی هم باشد.« )مالفرد سیلی/ 
1394. 694( بر طبق همین دو برداشت از اراده 
عمومی است که پژوهشــگران زیادی حکم 
به توتالیتر بودن روسو می دهند. به عبارت دیگر 
با اینکه »مطالب وحشتناکی که دشمنان روسو 
درباره هســته اصلی افکار سیاسی خودکامانه 
وی می گویند، با شهرت روسو به جانبداری از 
افکار رومانتیک فردگرایانه جور درنمی آید، اما 
آموزه اراده عمومی، از برخی لحاظ، یک آموزه 
جمع گرایانه محسوب می شود. همین موضوع از 
هنگام انتشار رساله قرارداد اجتماعی همواره مایه 
نگرانی منتقدان آزادی خواه وی بوده اســت.« 
)جان مکللنــد. 1393. صفحه 586( نگرانی که 
پایه ای در واقعیت سیاسی ندارد به قول طباطبایی 
از قیاس گرفتن روسو با بقیه نویسندگان سیاسی 
جدید حاصل شــده است. غافل از اینکه روسو 
نویسنده سیاسی یگانه ای است که اگر شمشیر 
اندیشه اش زخم آفرین است، شفابخش نیز است. 
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هر هفته در این صفحه کتاب هایی که باید کتابخانه
سیاستمداران و شهروندان ایرانی بخوانند را 
معرفی می کنیم

  کالم جدید

نصر حامد ابوزید یکی از چهره های 
نواندیشی  بحث برانگیز حوزۀ  و  مطرح 
دینی جهان عرب است که تأثیر مستقیم 
و غیرمســتقیم بسیاری بر روشنفکری 
دینی ایران داشــته و دارد. »نوسازی، 
تحریــم و تأویل« مجموعــۀ چهار 
مقالۀ نصر حامــد ابوزید و آخرین اثر 
منتشرشدۀ این متفکر پرآوازه ی مصری 
است که محسن آرمین آن را ترجمه و 
نشر نی منتشر کرده است. این مقاالت 
به رغم این کــه در زمان های مختلف و 
به مناسبت های گوناگون تحریر شده اند، 
به نحوی مستقیم و غیرمستقیم به موضوع 
بازسازی گفتمان دینی مربوط  هستند. در 
فصل اول ابوزید به تشریح اولین پاره از 
سه گانه نوآوری، تحریم و تاویل، یعنی 
نوآوری می پردازد. عنوان فصل »پرسش 
از چرایی لزوم نوسازی گفتاری دینی« 
است. ابوزید از بحران رکود و انحطاط 
و رنج های ملت هــای عربی، از جمله 
سینه سپری فلســطینی ها در برابر نظام 
تحمیل گر یهودی، وجود بحرانی عامی 
را نتیجــه می گیرد که تغییر و تکان را 
الجرم می کنــد. ابوزید واپس گرایی و 
جمود اندیشــه را الیه زیرین و ریشه 
پریشانی و رکود ملت های عربی می داند 
و نوآوری و تحــول معرفتی را کلید 
اثبات توقف  گشایش آن. یعنی برای 
عرب  ملت های  اندیشــگی  و  فکری 
مســلمان، اوضاع بیرونی نامساعدشان 
را برای شهادت این امر کافی می داند. 
در ادامه ابوزید، ســد مقاوم و بازدارنده 
دینی ای  مفســران  را  نــوآوری  این 
می داند که به علت پنداشــت انحصار 
اندیشــه دینی، در برابر آرای نوپدید و 
می کنند  مقاومت  فکری  نوآوری های 
و در ایــن کارزار با ســالح تکفیر و 
تحریم، تالش های نوآورانه را به تسلیم و 
بازگشت وامی دارند. ابوزید این مقاومت 
با  تکفیرپوش که گهگاه در هم نوایی 
قدرت سیاسی ست را نقد جدی می کند. 
در فصل دوم، ابوزید با صراحت بیشتر 
به مصاف گفتار تحریم می رود. او در 
برابر ســپاه تحریم و تکفیر، بیرق هنر 
را می افرازد و هنر را تجلی و باالترین 
تحقــق آزادی ای می داند که رویاروی 
مستقیم گفتار تحریمی است و بر این 
عقیده می شورد که چرا هر وقت سخن 
از آزادی به میــان می آید، پیشــتر از 
ضابطه ها و مرزها سخن گفته می شود. 
در فصل ســوم، ابوزید به سراغ سومین 
پاره از نام کتاب، یعنی »تأویل« می رود. 
تببیــن و تأکید بر تأویــل، جان مایه 
بسیاری از نوشته ها و گفتارهای ابوزید 
بوده اســت. واژه ای که طی تحول های 
فکری و سیاســی آرام آرام بار معنایی 
منفی به خود گرفت و نمادی شــد بر 
انحراف از مقاصد و کژروی های دل های 
باطل و »تأویل گر«،کنایۀ ُپرطعنی الیق 

منحرفان از امت و بددینان شد.
نوسازی، تحریم و تحویل

نصر حامد ابوزید
ترجمه محسن آرمین

نشر نی
300 صفحه

20000 تومان

  خاورمیانه

کتاب داعش  شناسی ین  آخر
ید ابوز

است  راهکاری  »وحشت آفرینی« 
به عنوان  به آن  داعش  تشکیالت  که 
یک اســتراتژی نگاه می کند و هدف 
آن ارعاب دشمن است. این تشکیالت 
حتی ارگان های تبلیغاتی خود را موظف 
ساخته تا جلوه خشن تری به رویه های 
موجود بدهد. تا پیش از واقعه تروریستی 
تهران، مطالعه پیرامون داعش یا بسیار 
تفننی بود یا بســیار تخصصی اما حال 
که این پدیده بــا جغرافیای ایران نیز 
پیوند خورده، شناخت عمیق آن بر هر 
کنش گری بس واجب اســت. کتاب 
»تولد اهریمــن« با زیرعنوان »عوامل 
پیدایش دولت اســالمی عراق و شام« 
یکی از منابعی اســت کــه می تواند 
شناخت مخاطب از این گروه را عمق 
ببخشــد. این کتاب به قلم عبدالباری 
فلسطینی  باسابقه  روزنامه نگار  عطوان 
که کارشــناس گروه های جهادی نیز 
محسوب می شود، نوشته شده و توسط 
برگردانده  به فارسی  نجم الدین  فاروق 
شــده اســت. عطوان که پیش از این 
کتاب »تاریخ اســرارآمیز القاعده« را 
منتشــر کرده بود، در اثر حاضر سعی 
تاریخی شکل گیری  کرده است روند 
جماعت های جهادی از آغاز تا کنون 
را بررسی و دالیل نقش آفرینی آن ها را 
درون جوامع جست وجو کند؛ به همین 
دلیل اکثر مؤلفه هایــی که به نوعی با 
داعش مرتبط می شوند را از نظر گذرانده 
و بحثی را راجــع به  آنها مطرح کرده 
اســت؛ از تعریف دولت و خالفت، تا 
بررسی اسالف این تشکیالت در سوریه 
و عراق و حتی چرایی استراتژی فراملیتی 
که توسط این گروه تروریستی پیش 
گرفته شده اســت. نویسنده با اشراف 
کاملی که به منابع گروه های »جهادی« 
دارد، تفاوت های موجود میان تشکیالت 
»دولت اسالمی« در عراق و سوریه با 
او  القاعده را نشان می دهد.  تشکیالت 
به ویژه به این تفاوت اشــاره می کند 
که تشکیالت القاعده همواره به عنوان 
میهمان در کشــورهایی فعالیت کرده 
است که هزاران کیلومتر از محیط بومی 
خود فاصله داشته اند، حال آنکه »دولت 
اسالمی« در محیط طبیعی خود شکل 
گرفته است. از این رو نویسنده نتیجه 
می گیرد که نفس تشکیل این دولت، 
»جهادی«  جماعت های  فعالیت  روند 
را به سمت و سویی متفاوت سوق داده 
است. نویسنده سعی کرده است اهداف 
»دولت  تشــکیالت  رویکردهای  و 
اسالمی« و سایر تشکیالت »جهادی« را 
با استناد به متون تئوریکی بررسی کند 
این  از برجسته ترین نظریه پردازان  که 
جریان فکری به جا مانده اســت. او در 
این زمینه خوانندگان کتاب را با آرا و 
عقاید شیخ محمد المقدسی، محمدابراهیم 
مکاوی و خصوصاً ابوبکر ناجی و رساله 
او تحت عنوان مدیریت وحشت آشنا 

می سازد. 
تولد اهریمن

عبدالباری عطوان
فاروق نجم الدین 

انتشارات علمی و فرهنگی
20000 تومان

  جامعه شناسی

دین از منظر 
هابرماس

حسینعلی نوذری در مقدمه کتاب 
خود با عنوان »بازخوانی هابرماس« 
در توضیح اندیشه های وی می نویسد: 
»نکته ای را که در خصوص مطالعه 
آثار هابرماس الزم به توضیح می بینم، 
این است که بسیاری از کسانی که 
برای اولین بار با آرا و اندیشــه های 
بدو  در  می شــوند،  آشنا  هابرماس 
امر دچار نوعی هراس شــده و بعضًا 
و  اطالعات  وســیع  دامنه  محصور 
دانش پیچیــده نظری و مباحث فنی 
و دشوار فلسفی، اجتماعی و سیاسی 
به دلیل همین  وی می شوند؛ و نوعاً 
پیچیدگی ها و دشواری فهم نظریات 
هابرماس یا اســیر و رام ســبک و 
شیوه تحلیلی خاص وی، که از نوعی 
تازگی و بداعــت خاص برخوردار 
است، می شوند یا از آن روی تافته و 
شدیداً به ضدیت با آن برمی خیزند.« 
به این جمله می توان نوعی نگاه حذفی 
به اندیشمندان غربی را اضافه کرد که 
هم در برخی محافل شبه علمی و هم 
در برخی نشریات و کتاب ها دنبال 
می شــود که در پی آن اندیشه ها در 
حصار قرار می گیرند. بنابراین راهی 
نیست جز آنکه پژوهش هایی مستقل 
)چه در قالب پایان نامه و چه در قالب 
تحقیق منتهی به کتاب( انجام گیرد 
و گره از اندیشــه ها بگشاید. کتاب 
»تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس 
درباره نقش دین در حوزه عمومی« را 
باید در زمره این پژوهش ها دانست 
که به طور ویژه به مســأله دین در 
اندیشــه هابرمــاس تمرکز کرده 
است. نویسنده برای آوردن مخاطب 
به فضای ذهنی هابرماس نخســت 
کلیدواژه هایی همچون حوزه عمومی، 
هرمنوتیک،  مدرنیته،  شدن،  جهانی 
پوزیتیویســم، دموکراسی مشورتی 
و... را در اندیشه وی توضیح و سپس 
آرای متقــدم و متأخر وی در باب 
دین را شــرح می دهد. نویسنده در 
این کتاب دو پرسش محوری داشته 
اســت؛ »1( آیا مبادی فلسفِی آرای 
هابرماس درباره نقش دین در حوزه 
عمومی، در مرور زمان، از سیر تحولی 
برخوردار بوده اســت؟ 2( چگونه 
محدودیت های  و  ارزش ها  می توان 
تفکر فلسفی هابرماس درباره دین را 
ارزیابی کرد؟« و برای پاسخ به آنها 
دو فرضیه را مدنظر قرار داده است: 
»1( دیدگاه فلســفی هابرماس در 
مورد نقش دیــن در حوزه عمومی، 
دچار تحول اساسی شده که هنوز در 
فرآیند گسترش پیش رونده است. 2( 
با بهره گیری از روش انتقادی و آرای 
دیگر منتقــدان، می توان ارزش ها و 
محدودیت های آرای فلسفی هابرماس 
در خصوص دین را مورد ارزیابی قرار 
داد.« و نتیجتاً دین از منظر هابرماس 

را به مخاطب شناسانده است.
تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس 

درباره نقش دین در حوزه عمومی
معصومه بهرام

وایا
20000 تومان

  تاریخ

کناری  خیابان  از  کــه  افرادی 
آذر(  )شــانزده  تهران  دانشــگاه 
براون  ادوارد  به نــام  گذشــته اند، 
برخورده اند؛ بعضی از آن  گذشته اند 
و بعضی ممکن است جست وجویی 
درباره این نام کرده باشند. واقعیت 
این است که جست وجوی اینترنتی 
صرف برای شناخت براون و عمق 
فعالیت هــای او در تاریخ و ادبیات 
نمی کند  کفایت  و...  ایرانشناسی  و 
و منبعی عمیــق  و جامع می طلبد و 
از همین رو بوده که دکتر حســن 
جوادی، دانش آموخته ادبیات فارسی 
و فارغ التحصیل دانشــگاه کمبریج 
به ســراغ تدوین کتابی درباره وی 
رفته است. نویســنده در مقدمه اش 
به جست وجوگری هایش درباره آثار 
براون و چگونگی شناخت وی اشاره 
کرده و سپس شــمه ای از تأثیرات 
وی را پیش روی مخاطب گذاشــته 
است. »براون چهل سال به تدریس 
و تحقیق در فرهنگ و ادبیات ایران 
و همچنین مطالعات اسالمی و عربی 
و ترکی پرداخت و متون مهمی را 
چاپ یا ترجمه کرد و به مطالعات 
فارسی و عربی حیاتی نو بخشید. وی 
عالوه بر آثار ارزشمندی که نوشت، 
با فعالیت هــا و پژوهش های خود 
نهضت مهمی را در ایران شناسی سبب 
شد و عده ای از شاگردان یا همکاران 
خود را به نشــر و پژوهش در آثار 
ایرانی تشویق کرد. نیکلسون شاگرد 
بنیان گذار  او بود و دنیــس راس، 
مدرسه زبان های شرقی و آفریقایی 
لندن به تشــویق او به شرق شناسی 
روی آورده بــود. آربری به خاطر 
بورس تحصیلی که براون از مال خود 
ایجاد کرده بود، شروع به مطالعات 
شــرقی کرد و سال ها بعد وقتی که 
به یاری  را  ایران کمبریــج  تاریخ 
دانشــمندان متعدد در هشت مجلد 
به وجود آورد، همیشه می گفت این 
حاصل بذری است که براون کاشته 
است.« فارغ از این تعریف مخاطب 
ایرانی پیش تر با آثــاری از براون 
همچون »تاریخ مشروطیت ایران« و 
»یک سال در میان ایرانیان« آشنایی 
دارد  و به همین سبب کتاب حاضر 
فعالیت و  کمک می کند که شرح 
جهان بینی به درستی شناخته شود. این 
کتاب شــامل پانزده فصل و هجده 
پیوست است که به نوعی می توان آن 
را روایت گر بخشی از تاریخ ایران نیز 
دانست چراکه شاهد هستیم نویسنده 
برای توصیف جایگاه براون وضعیت 
ایــران را در ادوار مختلفی توصیف 
کرده و بازیگران و دیدگاه هایشان 
را به مخاطب شناســانده  است؛ چه 
آنجایــی که به مباحــث اعتقادی 
میان براون و دیگران اشــاره دارد و 
چه آنجایی که به حشر و نشرش با 

تقی زاده و...
ادوارد براون و ایران

حسن جوادی
نشر نو

80000 تومان

  تاریخ انقالب

یخ نگاری  تار
؟ مستند

یخ  تار
یخ نگار تار

امســال، جلد  در حوالی خردادماه 
نخست وزیر«  »آخرین  کتاب  نخست 
به نویســندگی جواد موگویی توسط 
انتشارات شهید کاظمی منتشر شد؛ کتابی 
که به زندگی و زمانه مهندس میرحسین 
موسوی در حد فاصل سال های )1368-
1320( می پــردازد. در طول هشــت 
ســال اخیر و به واسطه تحوالت پس از 
انتخابات ریاست جمهوری دهم، کتاب ها 
و مقاالت و یادداشت های متعددی در 
باب فعاالن سیاسی اصالح طلب و اندیشه 
آنان منتشر شــد که با توجه به سنت 
منابع تک بعــدی، همگی وجه انتقادی 
البته پیش تر نیز اصالح طلبان  داشته اند. 
پنهان«،  »نیمه  نظیــر  کتاب هایی  در 
»ارتش ســری روشنفکران« و... مورد 
انتقاد قرار گرفته بودند. نویســنده که 
پیش از این کتاب »اســرار آیت«  را 
منتشر کرده بود، در مقدمه اش به چرایی 
انتشــار این کتاب اشاره می کند و اول 
دلیل را فیش هــای باقیمانده از تحقیق 
درباره حسن آیت و دلیل دوم را نبود 
کتابی مستقل درباره میرحسین موسوی 
می داند. به همین جهت مشاهده می کنیم 
که سمت و سوی منابع کتاب همگی 
خط تحقیق پیشــین را دنبال می کند؛ 
چنان که می بینیــم در جای جای کتاب 
صرفًا  از مصاحبه های نویسنده با جعفر 
شجونی، احمد و محمود کاشانی، اسداهلل 
بادامچیان، حبیب اهلل عســگراوالدی و 
روزنامه  عبــور«  »رمز  ویژه نامه های 
ایران و »واکاوی ریشــه های تاریخی 
فتنه 88« روزنامه همشــهری کمک 
گرفته شده است. نویسنده همچون دیگر 
آثاری از این دست در مقدمه به مستند 
بودن کار خــود اذعان می کند اما این 
مســتندنگاری در بعضی فصول به کلی 
رنگ باخته اســت. در متدولوژی آثار 
تاریخی خط منابع یک ســویه می تواند 
از اثربخشــی و نتیجه کار بکاهد که 
می بینیم در فصل هایــی از این روش 
استفاده شده است. فی المثل در بخشی با 
عنوان »ابهام پس از 27 سال« نویسنده 
از ارتباط موسوی با تشکیالت ماسونی 
سخن گفته است و مجموعه مطالب اش 
را به گفته ها و روایت ها و تحلیل های 
مرتبط با حســن آیت، محمد مکری، 
ابراهیم اسرافیلیان و محمدجواد ساالری 
)از نزدیکان آیت( و اسداهلل بادامچیان 
مســتند کرده است. یا در بخش دیگر 
با عنوان »تعبیر یک رویا« نویســنده 
درباره فرآیند انتخاب موسوی به عنوان 
نخست وزیر از مهندسی صورت گرفته 
انقالب سخن  توسط سازمان مجاهدین 
گفته و پس از عدم انتخاب والیتی در 
اظهارنظری صریح نوشته است: »]بهزاد[ 
نبوی راســت می گفت، والیتی سابقه 
مبارزاتی درخشانی نداشت، اما موسوی 
چه؟ آیا او به غیر از فعالیت هنری در 
حاشیه حسینیه ارشاد و شاگردی دکتر 

پیمان سابقه دیگری داشت؟«
آخرین نخست وزیر/ زندگی و زمانه 

میرحسین موسوی )1320-1368( 
جواد موگویی

انتشارات شهید کاظمی
16000 تومان

  فرق اسالمی

فضل اهلل استرآبادی از علمای اسالمی 
قرن هشــتم ه.ق است که اعتقاد داشت 
جهان رو به پایان است. او می گفت در 
رویاهایش از سوی خداوند مستقیماً به او 
وحی شده و او را هم ردیف و هم منزلت 
با موسی، عیسی و حضرت محمد ساخته 
است. پیروان او را »حروفیه« می نامیدند 
زیرا معتقد بودند که اصوات و حروفی 
که زبان را می سازد کلیۀ حقایق روحانی 
را در خود دارد. آن ها فضل اهلل را تجلی 
خداوند در جسم انسان می انگاشتند و حتی 
پس از کشته شدن او در سال 796 ه.ق 
انتظار داشتند که بازگردد و پیش از روز 
رستاخیز جامعه ای پر از عدل و داد تشکیل 
دهد. بعد از سرکوب نهضت سربداران و 
خاتمه استقالل سادات مرعشی به دست 
تیمور گورکانی، حروفیه از تشکل های 
ســازمان یافته ای بود که توسط فضل اهلل 
استرآبادی به وجود آمد و پس از قتل او 
توسط میرانشاه پسر تیمور، فعالیت هایش 
در ظاهر متوقف شد. فضل اهلل استرآبادی 
دربارۀ معانــی حروف و ارتباط  آ ن ها با 
ذات حق و همچنیــن در باب حلول و 
اتحاد مطالبی شبیه به اقوال باطنیه داشت 
و پاره ای از ادعای منسوب به حالج را نیز 
تجدید کرد. او برای حروف ویژگی های 
اسرار آمیزی قائل بود و به همین جهت 
و  شد  مشــهور  حروفی«  به »فضل اهلل 
پیروانــش به حروفیه شــهرت یافتند. 
فضل اهلل اســترآبادی چنان که از ماخذ 
حروفیه برمی آید در ســال 740 هجری 
در اســترآباد متولد شد و در سن پنجاه 
و شش سالگی در سال 796 کشته شد. 
او نسبت خود را به جعفر بن موسی بن 
جعفر)ع( می رسانیده است. پس از قتل 
فضل اهلل، بنا به وصیت او هوادارانش در 
اطراف و اکناف پراکنده شدند و پنهانی 
به نشر افکار حروفی گری پرداختند. یکی 
از پیروان او به نام نسیمی در سال 821 در 
حلب به ترویج افکار فضل اهلل پرداخت و 
طرفداران بسیار یافت اما به فتوای علمای 
حلب وی را با شــکنجه بسیار کشتند. 
علی االعلی یکــی دیگر از خلفای فضل 
بود که به آناتولی سفر کرد و به تبلیغ 
عقاید حروفیه پرداخت. او در آســیای 
صغیر کتاب »جاویــدان نامه« فضل را 
تدریس و تعلیم می کرد. کتاب »فضل اهلل 
استرآبادی و حروفیه« شهزاد بشیر یکی 
جهان  »سازندگان  مجموعۀ  مجلدات  از 
اسالم« به سرپرستی پاتریشیا کرون است 
که نشــر نامک آن را به عنوان هفتمین 
جلد مجموعۀ »سازندگان جهان ایرانیـ  
اسالمی« منتشر کرده است. این پژوهش 
کوتاه و خواندنی در زندگی و اندیشــۀ 
فضل اهلل استرآبادی تاریخچه ای از نهضت 
او ارائه می دهــد، میراثی را که او برای 
آیندگان به جا گذاشت تحلیل می کند و 
فهرستی از منابع دیگر برای مطالعۀ بیشتر 
عرضه می کند که برای عموم خوانندگان 

مفید و راهگشا تواند بود.
فضل اهلل استرآبادی و حروفیه

شهزاد بشیر
ترجمه مجتبی نماینده نیاسر

نشر نامک
138 صفحه

12500 تومان

مهدی  دریس پور
خبرنگار

فضل الله  درباره 
وفیه حر و  استرآبادی 



پرسـه فصل 4:  هنر و ادبیات

یك سامورایی که خیام می خواند
درباره ي هنر عباس کیارستمي در آستانه ي سالگرد درگذشتش

کریم نیکونظر
دبیر بخش سینما

14تیرماه نخستین سالگرد درگذشت عباس 
کیارستمی است. هنوز نمي دانیم در ایران چه بر 
سر او آمد و در فرانسه چه بر سرش گذشت. 
کیارستمي نیست ولي فیلم هایش تا ابد هست و 
مثل هر اثری در تاریخ، امکان فراخواني آنها 
وجود دارد. این متن، یک بازنگري ساده و کلي 
است درباره ي شباهت هاي آثار کیارستمي با 
هنر ژاپني، پژوهشي که سعي مي کند فارغ از 
شکست یا موفقیت کیارستمي در تجربه هایش، 
آنها را ریشــه یابي کند. نوشــته اي مقدماتي 
براي اشاره به ویژگي هاي هنرمندانه ي عباس 

کیارستمي.

کیارســتمي بارها و بارها از عالقه اش به 1 
مثال  است.  ازو گفته  یاسوجیرو  سینماي 
وقتي در ژاپن به دیدار آکیرا کوروساوا رفت، 
خاطره ا ي از مهماني شِب قبل تعریف کرد و 
گفت در خانه ي دوستش مجذوب فیلمي شده 
که از تلویزیون پخش مي شــده و کمي بعد 
فهمیده که کارگردان فیلم، ازوست. بعدها هم 
وقتي فیلم »پنج« را ساخت، آن را به ازو تقدیم 
کرد. ولي حتي اگــر او به این عالقه اعتراف 
هم نمي کرد، مي شد شباهت هایي را در آثار این 
دو دید. در یک نگاه کلي دلبستگي کیارستمي 
به ازو یک عالقــه ي فرمال یا تماتیک به نظر 
مي رسد، اما راستش موضوع این دو بیش از آن، 
ریشــه در گرایش هر دوي آنها به ذن دارد و 
براي فهم آن باید با ذن آشنا شد. قاعدتاً شناخت 
ذن، کار یک مقاله  هم نیســت. اما براي آنکه 
وارد بحث شویم، فقط کلیات را مرور مي کنیم: 
معناي لغوي ذن همان »دیدن« است و دیدن، 
مهم ترین کار هنرمندي است که با ذن رابطه 
دارد. دیدن یعني دور ایستادن و فاصله گرفتن از 
جهان، یعني تماشاي هر آنچه اتفاق مي افتد بدون 
مداخله در آن. یعني دانستن اهمیت این فاصله  
و درک این نکته که آنچه رخ مي دهد، همیشه 
قابل توضیح نیســت. دیدن آنچه پیش روست 
و پذیرِش رخداد، معنایي جز قبول پیچیدگي 
رویداد ندارد، نوعي حس شــیفتگي و در عین 
حال پذیرش ضعف برابر گســتردگي جهاِن 
پیش رو در آن به چشم مي خورد. »یو گن« در 

فلسفه ي ذن، همین رازورمز و پیچیدگي است 
که شاید دیده نشود اما قطعاً حس مي شود. ذن 
مي گوید که هنرمند در حالت »جان نه جان« 
)wu-wei( به خود و اطراف نگاه کند، همه چیز 
را همان طور که هست ببیند، بي  آنکه قصدش 
دخالت در آن یا تفســیر و توضیحش باشد. 
برکه ي آب، همان طور دیده شود که هست، 
درخت، آدم، جاده، پروانــه، همه همان طور 
که هستند درک شــوند. »جان نه جان« را به 
بي عملي هم ترجمــه کرده اند: عملي منفعالنه 
براي تماشــا و خالي شدن وجود از داشته هاي 
مجازي. از این مرحله است که کم کم هنرمند 
دست به آفرینش مي زند. وقتي خالي از خود 
شد و اجازه داد حقیقت در وجودش النه کند. 
این حالت به ثمر نمي رسد مگر وقتي هنرمند، 
به تمرکز و ســکون و سکوت رسیده باشد و 
ارزش یو گن را بداند. هنرمند زواید را حذف 
مي کند تا پیچیده ترین معنا به ساده ترین شکل 
بیان شــود، تا انعکاس سخت ترین مفاهیم در 
قالب ساده ترین ساختارها ممکن شود. به همین 
دلیل هم استاد ذن بعد از ساعت ها مراقبه به دو، 
سه واژه  مي رسد و همه ي هستي را در آن معنا 
مي کند. هایکو مثل »ســومي ئه« زبان ادبي و 
هنري آن اســت. اگر نقاش در »سومي ئه« با 
حذف خطوط اضافي، سفیدي را جزئي از نقاشي 
مي کند و پیچیدگي را در قالب آن، نمایان یا 
پنهان مي کند در هایکو هم، معنا در کمترین 
واژه ها متبلور مي شود. اما این واژه ها انعکاس 

دقیق ترین و عمیق ترین حقیقت زندگي اند.

در فیلم هــاي ازو، دوربیــن در جایگاه 2 
نقاِش »سومي ئه« روي تاتامي مي نشیند 
و به جهان مي نگرد و بدون کمترین حرکتي 
هر آنچه را که هست ثبت مي کند. فضاهاي 
خالي و فقدان ها در اینجا معنایي بیش از خالي 
بودن فضا پیدا مي کنند و ضرباهنگ ایستا در 
آثار او کارکردي جز ریتم پویاي سینماگران 
دیگر دارد. او از تماشــاگرش مي خواهد مثل 
خودش روي مناظر مکث کند و »ببیند«. در 
سینماي کیارســتمي )حتي مي شود گفت در 
همه ي کارهاي هنري اش( همه چیز در خدمت 
جهاني است که مي بینیم. فاصله گذاري دوربین 
از سوژه، جدا شــدن از خط داستاني و گشت 
زدن در اطراف آن، مجذوب طبیعت شــدن، 
بي قضاوتي و تماشــاي رویداد و عدم دخالت 

در آن رویداد، همگي مي تواند از گرایش او به 
ذن باشد، از این که او لذت تماشا را با هیچ چیز 
عوض نمي کند. کیارستمي همیشه متهم بوده 
که دوربینش فضا را نمي شکند و در رویدادها، 
منفعالنه گوشــه اي مي  ایستد: ناظري است که 
کاري جز تماشــا انجام نمي دهد و دخالتي در 
واقعه ندارد. درســت هم هست، او فقط یک 
ناظر اســت و به »مشاهده« بیش از »مداخله« 
اهمیت مي دهد. در »زیر درختان زیتون« این 
فاصله گذاري به بهترین شکل نمایش داده شده: 
دو موقعیت ناگزیر دوربین ما را وارد تجربه ي 
حیرت انگیزي مي کند؛ اول با دوربیني مواجهیم 
که فیلم »زیر درختان زیتون« از دل تصاویر 
آن شکل گرفته، این دوربین فقط ناظر است 
و راوي داستان. دوم، دوربیني است که مشغول 
فیلمبرداري در فیلم اســت و مدام در روایتش 
وقفه مي افتد. گاهي ما نمي دانیم با تصویر کدام 
دوربین مواجهیم اما هر کدام از آنها بخشي از 
حقیقت را برمال مي کنند. نکته اینجاست که ما 
همیشه ناظریم و بخشي از حقیقت )واقعیت( 
را مي بینیــم اما درک ما چیــزي فراتر از آن 
رویدادهاست. ما تماشاگران فیلم، چیزي بیشتر 
از ســازندگان حاضر در خود فیلم و حتي دو 
شخصیت اصلي آن مي دانیم. این متعالي ترین 
شیوه ي فاصله گذاري و نزدیک شدن به محتواي 
هنري اســت که کیارستمي در آثارش دنبال 
مي کرد. ولــي او در این تجربه متوقف نبود: 
رازورزي در »باد مارا خواهد برد« و استفاده از 
خأل و مکث روي اشیا در »پنج« هم نمونه هاي 
دیگري براي شرح نزدیکي او به ذن و طبیعتًا 
ازوســت. دانلد ریچي در کتابي که درباره ي 
ازو نوشته گفته است که سینماي ازو فرمال و 
فرمالیسم او شعر است. آیا این حرف درباره ي 
کیارستمي صادق نیست؟ قاعده ي تکرار )چه 
در دیالوگ ها و چــه در موقعیت ها( و ابهام 
در فیلم هایش از شعر کالسیک ایراني نشأت 
نگرفته؟ و آیا نقش اثیــري زن در »باد ما را 
خواهد برد« همان نگاه کالسیک شعر ایراني به 

زن/معشوق نیست؟ 

شعرهاي کیارســتمي همگي متأثرند از 3 
انتخاب  براي  او  هایکو، حتي تالش هاي 
یک مصرع از اشــعار شعراي ایراني، ریشه در 
تمایلش به بیان موجز هایکو در قالب هجاهاي 
او هم تحت تأثیر  محدود دارد. عکس هــاي 

»سومي  ئه« هستند: سادگي مفرط در فضاسازي 
و ترکیب بنــدي، که همه ي اجزا، حتي خألها 
هــم، در آن نقش دارنــد و به قاب و تصویر 
معنا مي بخشند. طبیعت و نظاره ي آن، همیشه 
در آثار او وجود دارند. پنجره اي که در بیشتر 
عکس هاي او رو به دشت و دریا باز مي شود، 
در یک قاب ساده دو مفهوم را نمایان مي کند: 
به نظرم  بیننده و طبیعت گســترده .  فاصله ي 
گرایش کیارستمي به ذن و هنر ژاپني خودآگاه 
و براساس شناخت عمیق بوده اما گرایشش به 
ادبیات کالسیک ایراني، کاماًل ناخودآگاه بوده 
است. براي همین هم مي شود )مثاًل( رد عالقه ي 
بي شائبه اش را به طبیعت تا هنر ژاپني زد و در 
همان زمان به ادبیات ایراني رجوع کرد و فهمید 
که کیارستمي مي توانسته از آن هم بهره برده 
باشد. او توانسته بین این دوگانه، ارتباط برقرار 
کند و به شــیوه اي منحصربه فرد اثر خودش را 

بسازد.

اما شــباهت کیارستمي به ازو منحصربه 4 
ساختار و فرم نیست. آنها در مضمون هم 
به هم شبیه اند اگرچه مواجهه شان به کلي متفاوت 
از هم مي شــود. مثال فیلم هاي ازو یک ســره 
درباره ي ناســازگاري و  عدم رابطه بین پیرها 
و جوان هاست. انعکاس این تضاد و جداافتادگي 
در فیلم هاي کیارستمي به ناسازگاري بین زوج ها 
ختم شده: از »گزارش« تا »مثل یک عاشق« 
همه ي قصه هاي زن و شوهري درباره ي زنان و 
مرداني است که نمي توانند کنار هم بمانند یا 
با هم به تعادل برسند. در آثار ازو این جدایي 
در نهایت به تلخي و تنهایي ختم مي شود و به 
همین دلیل هم مرگ، که جدایي دائمي است، 
عنصر مهمي است. در فیلم هاي کیارستمي هم 
این جدایي ها تلخ اســت و مرگ، دست کم 
در دوره اي، همیشــه در فیلم هایش بوده است. 
اگرچه او زندگي را نشان مان مي دهد و لجوجانه 
مرگ را پس مي زند اما گریز او از َورِ ترسناِک 
حیاِت آدمي را در پس نگاه سرخوشانه اش به 
زندگي مي توان دید. در »زندگي و دیگر هیچ« 
کارگردان در جســت وجوي دو بازیگر فیلم 
»خانه ي   دوست کجاســت« به دل سرزمین 
مرده مي زند، در »زیر درختان زیتون« بعد از 
زلزله، کارگردان سراغ شخصیت ها مي آید تا 
با آنها فیلم بســازد، در »طعم گیالس« مرگ 
خودخواســته مطرح اســت و در »آ. ب. ث 

آفریقا« مرگ ناخواسته است که همه جا سرک 
مي کشد. واقعیت این است که هر دو کارگردان 
به موضوعات یکساني توجه مي کنند اما گاهي 
نتیجه اي یک ســر متفاوت مي گیرند: مرگ 
در آثار ازو و کیارســتمي ناگزیر است؛ یکي 
بدبینانه به آن نگاه مي کند و دیگري سرخوشانه. 
براي همین هم در عین شباهت هاي چشمگیر 
گاهي راه آن دو عوض مي شــود: در حالي که 
ازو مرگ اندیشــي ژاپني را با همان تیرگي 
مرسوم آن خطه ترســیم مي کند، کیارستمي 
ضد فرهنگ غالب ســرزمینش مرگ اندیشِي 
خیام وار را ســتایش مي کند و به زندگي روي 
خوش نشان مي دهد. جالب اینجاست که هر 
دوي این کارگردان ها به تکرار تم ها و آدم ها 
در فیلم هایشان عالقه دارند، انگار که هر دو در 
حال ساختن یک فیلم خانوادگي هستند که هر 
دفعه گسترده تر مي شود. ازو که مشهور است 
به اســتفاده از بازیگران ثابت در فیلم هایش و 
تم همه ي فیلم هاي او همان جدایي دو نســل 
اســت. اما این طرف، »گزارش«، »رونوشت 
برابر اصل« و »مثل یک عاشــق« سه گانه ي 
کیارستمي درباره ي زوج ها و ناسازگاري شان 
است و »خانه ي دوست کجاست«، »زندگي 
و دیگر هیچ« و »زیــر درختان زیتون« هم 
سه گانه اي دیگر درباره ي زندگي و مرگ. این 
شباهت ها را مي شود درباره ي استفاده ي هر دو 
از بچه ها هم دنبال کرد: هیچ کدام بچه ها را کاماًل 
معصوم نمي دانند و شیطنت و تیزهوشي و حتي 
بدجنسي آنها را بي پرده نشان مي دهند. گفتیم 
که، آنهــا به همه چیز همان طور نگاه مي کنند 

که هستند!

اما جالب ترین وجه این دو فیلمساز گرایش 5 
به طنز است، با اینکه فیلم هاي هر دو مشهور 
شده به کسل کننده ، ُکند و حتي حوصله سربر، 
طنز در کار هر دوي آنها جدایي ناپذیر است. 
طنز ازو و کیارستمي، به شدت دروني و متعلق 
به موقعیت است، یک طنز چخوفي خارق العاده 
که در اوج سیاهي، مي تواند بخنداند. در »خانه ي 
دوســت کجاست« مکالمه ي پیرمرد و بچه و 
کش دادن این موقعیت، در حالي که بچه اصرار 
به رفتن دارد، هم ســیاه است هم خنده دار. در 
انعکاس صدا  زیتون« صحنه ي  »زیر درختان 
در دشــت و گفته ي محمدعلي کشاورز که 
مردم اینجا اگر کسي بهشان سالم کند جواب 

مي دهند، منجر به یک موقعیت شیرین خارج 
از روایت مي شود که فضاي جدي را مي شکند. 
ازو هم در فیلم هایش، از »آخر پاییز« تا »من 
متولد شدم اما...« چنین طنزهاي کالمي دارد. 
شــوخي با مرگ، زنان و ازدواج که خارج از 
روایت کلي اســت، یک  جور تمایل به دوري 
از چارچوب هاي قطعي سینماي روایي است. 
کیارستمي همیشــه یک قصه ي معمایي دارد 
که دنبال کند اما جست وجو براي حل مسئله، 
خیلي زود به حاشیه مي رود و حاشیه است که 
اصل مي شود. فیلم هاي او کنار قصه ي به ظاهر 
اصلي پرسه مي زند. کیارستمي با قصه شروع 
مي کند امــا خیلي زود خودش را از چارچوب 
دراماتیک مرســوم خارج مي کند. ازو، به این 
رادیکالي عمل نمي کند: او با تکرار موقعیت ها، 
حذف نقاط اوج و ایجاز در صحنه ها، بیش از 
به مکاشفه ي شخصیت ها مي پردازد.  هر چیز 
قصه هاي فیلم هاي او دو خطي است اما فیلم هاي 
دوساعته ي او مملو از تصاویري اند که گاه در 

روایت نقشي ندارند. 

و هر اصلي اســتثناهایي هم دارد؛ قاعدتًا 6 
کیارستمي  فیلمســازي  متأخر  دوره ي 
ربطي به این ایده ها ندارد. فیلم هاي دیجیتالش، 
محصول ذوق ورزي او در مواجهه با یک ابزار 
جدید اســت، نه تکمیل کننده ي روند روایي 
مختص خودش یا عمیق تر کردن تجربه هاي 
بصري قبلــي اش. در دو فیلم ســینمایي که 
خارج از ایران ساخت، اگرچه از نظر تماتیک 
به مضمــون قدیمي فیلم هایــش متکي بود 
)گسست، ناســازگاري، خانه ي ناامن، زوج ها 
و بچه ها و...( امــا از نظر بصري، به آن غناي 
ســابق نبود. اما در تجربه هاي بصري خارج از 
سینماي داســتاني، به عکس، در حال  پروبال 
دادن به نوعي فضاي بصري منحصربه فرد بود: 
او این بار با خیال پردازي درباره ي عکس ها و 
نقاشي ها، آنها را از انجماد زمان و مکان خارج 
مي کرد و به آنها زندگي مي بخشید. این تجربه 
که محصول عکاسي، مواجهه با طبیعت و مکث 
زیاد روي مناظر بود دستاورد تازه اي در آثار 
هنري اوست، اگرچه تکمیل نشد. مرگ او در 
14 تیر ماه همه چیز را به هم زد. کسي هست که 
این تجربه ها را در همان قالب ذهني و فکري 

ادامه دهد؟ گمان نکنم...
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پساتصویر داستان یک مقاومت است؛ مقاومت یک نقاش در برابر قرائتی سفت و سخت از هنر. سینما
وایدا در آخرین ساخته اش مثل همیشه به تاریخ لهستان 
اشاره می کند و می خواهد جوان ها آن چه را که بر پدران و مادرانشان رفته از یاد نبرند.

سوسیالیستی رئالیسم  قربانی 
درباره ي پساتصویر آخرین ساخته ي آندري وایدا

اهمیت آندری وایدا
آنــدري وایــدا در گفت وگویي 
درباره ي فیلم »مــرد مرمرین« گفته 
بود این فیلم را مي سازم تا جایگاهم را 
در لهستان پس بگیرم. کدام جایگاه؟ 
جایگاه یک فیلمساز مشهور؟ بهترین 
اینها  لهستان؟ شاید همه ي  کارگردان 
او چیز  ولي قطعا مهم ترین جایــگاه 
او مي خواســت جایگاه  بود:  دیگري 
فیلمســازي را پس بگیرد که بیش از 
داشت،  شــهامت  هم وطنانش  همه ي 
شهامت پرداختن به مسائل و زنده کردن 
خاطره هایي که شاید خیلي ها خواستار 
از یاد بردن آنها باشــند. او در دوره ي 
اشغال لهستان به دست نازي ها نوجوان 
بــود و جواني اش را در عصر تســلط 
کمونیست ها گذرانده بود. خاطره ي این 
دوران همیشــه با او بود و وایدا مدام از 
بحران هاي مردمي مي گفت که احساس 
اسارت آنها را تحقیر کرده بود؛ اینکه 
لهستاني ها هیچ وقت فرصت پیدا نکرده 
باشند. سینماي لهستان  بودند خودشان 
مثل نقاشي و ادبیات این کشور نبود: تا 
قبل از جنگ جهاني دوم، هر سال کمتر 
از ده فیلم تولید مي شد و هیچ وقت هم 
فیلم شــگفت انگیزي ساخته نشده بود. 
این آندري وایدا بود که به سینماي این 
کشور جان داد: سه فیلم »یک نسل«، 
»کانال« و »خاکســترها و الماس ها« 
براي اولین بار ســینماي لهستان را به 
جهان معرفي کردند. او همه ي تابوهاي 
تحمیل شــده بر مردم لهستان را زیر پا 
گذاشت. هر فیلم او تصویري از جوانان 
لهستاني بود که به گوشه ي تاریخ نیشتر 
مي زد: یکي لفاظي هاي زمان جنگ و 
نیروهاي مقاومت را زیر سوال مي برد، 
یکي دلمردگــي و ناامیدي نیروهاي 
فاضالب  کانال هاي  در  را  مقاومــت 
نشان  مي داد و دیگري شکست شوروي 
هنگام شورش ورشــو را بي رحمانه به 
رخ کمونیســت هاي حاکم مي کشید. 
»تاریخ« و »جنگ« موضوعات جذابي 
براي وایدا بود و بارها به گذشته رفت 

تا ســوالي را مطرح کند، بي  آنکه 
بترسد یا از نکته اي چشم پوشي کند. 
او منتقدي بود که بي رحمانه گذشته 

مخاطبان  از  مدام  نقد مي کرد،  را 
لهستاني اش مي خواست تا 

گذشته شــان را 
فراموش 

نکنند، یادشان نرود که چه تجربه هایي 
را پشت سر گذاشته اند و چطور به اینجا 
رســیده اند. به همین دلیل هم از سوال 
نمي هراسید. 50  نقد کردن  و  پرسیدن 
سال با این نگاه و ایده فیلم ساخت: در 
»لوتنا« ارتش لهســتان را به دلیل عدم 
آمادگي و نابودي سواره نظام زیر سوال 
برد، در »سامســون« تفکر ضدیهودي 
لهســتاني ها را به رخ شــان کشید، در 
»چشم انداز پس از جنگ« سرگشتگي 
پس از جنگ را نشان داد، با »سرزمین 
موعود« لهســتان قدیم و جدید را نقد 
کرد، »دانتون« را در فرانســه ساخت 
اما بازتابي بي پروا از تفکر استالینیستي 
حاکم در کشــورش بود و »کاتین« 
قتل عام پانزده هزار افســر و سرباز و 
پلیس لهســتاني را به دست نیروهاي 
شوروي نشان داد. او حتي براي اینکه 
نسل جدید لهستان قهرمانان قدیمي را به 
یاد بیاورد، فیلمي در شرح مبارزات لخ 
والسا ساخت. همیشه احساس مسئولیت 
 مي کرد تا از کشــورش حرف بزند و 
آ رام آرام مخاطبان را در سراســر جهان 
تحت تأثیر قــرار داد. آخرین فیلمش 
درباره ي والدیسالو استرزمینسکی است، 
نقاشــي آوانگارد که در دور ه تسلط 
کمونیســم از همه جا طرد شد، بي پول 
و گرسنه ماند، بیماري سل گرفت اما 
هرگز حاضر نشد از مشي حزب حمایت 
کند. او در آخرین ساخته اش راوي یک 
تراژدي سهمگین بود. ولي این همه ي 
داشته ي وایدا نیست: او دوربین را بین 
مردم بــرد، از جلوه هاي بصري دوري 
کرد و فیلم هایي به ســبک نئورئالیسم 
ساخت که با موضوعات رمانتیک پیوند 
مي خورد و شــکل تازه اي از مواجهه با 
تاریخ و واقعیت را نشان  مي داد. در این 
سال ها جوایز متعددي هم گرفت: نخل 
طالي کن، جایزه ي سزار و جایزه ي بفتا. 
اسکار هم مثل همیشه دیر او را یافت و 
ســال 1999 بود که یک جایزه ي 
افتخــاري بــه او اعطا 
مجموعه  با  او  کرد. 
کارهایش سینماي 
اروپاي شرقي را 
به جهان شناساند 
و جســارت را به 
ناحیه  آن  فیلمسازهاي 

آموخت.

سینمای دغدغه ی اخالقی چیست
در سینماي لهستان فیلمسازاني بودند که 
بیش از یک دهه، با رئالیســم سوسیالیستي 
مبارزه  کردند؛ نه فقط چون مخالف مشي حزب 
بودند که از انحصار قرائت هنري در دســتان 
یک گروه گالیه داشتند. تمام این فیلمسازان، 
کارگردان هاي درجه یک و جواني بودند که 
تجربه ي جنگ جهاني دوم را پشت سر گذاشته 
بودند و مي خواستند در فضاي بعد جنگ، به 
هنر و مردمشــان بپردازند. براي این گروه، 
آزادي فردي و قرائت هــاي مختلف از هنر 
یک حق بود، اگرچه تمام آنها دغدغه ي مردم 
کشورشان را داشتند. آنها بیش از هر هنرمند 
دیگري در باب مسائل مهم جامعه ي لهستان 
حرف زدند و به مردم این کشــور، فارغ از 
دیدگاه هاي ایدئولوژیک، بها دادند. براي اینکه 
بدانید اوضاع چگونه بــود، باید کمي به دل 
تاریخ برویم. وقتي در سال 1944 ارتش سرخ، 
کشورهاي شرق اروپا را از دست نازي ها آزاد 

کرد، نوبت شوروي  بود تا جایگزین نازي ها 
شود و کشــور را اشغال کند. دولت شوروی 
به مرور حکومت های ملی  این کشورها را به 
حکومت های استالینی تبدیل و سراسر منطقه 
را به  اتحاد جماهیر شــوروی ضمیمه کرد. 
اولیــن حرکت فرهنگي کمونیســت ها در 
فیلمسازي  اروپاي شرقي ملي کردن صنعت 
بود. اما سال 1956در لهستان یک اتفاق مهم 
رخ داد: پاییز 1956 رهبر حزب کمونیســت 
به یک  لهستان، والدیسالو گومولکا، دست 
استالین زدایی سراســری زد و با ورود نسل 
تازه ي فیلمسازان از مدرسه ي سینمایي لودز، 
سینماي نوین لهســتان شکل گرفت. یرژی 
کاوالُِرویچ، آندری مونــک و آندری وایدا 
مشهورترین فیلمسازان این نسل و این مکتب  
شــدند. اما اعضاي حزب سوسیالیست معتقد 
بودند سینماي جدید لهستان تصویري منفي از 
زندگي روزمره ي مردم را نشان مي دهد. آنها 

بیش از همه به مدرسه ي سینمایي لودز )وودج( 
مشــکوک بودند: رومن پوالنسکي، یرژي 
اسکولیمفسکي، کریستف کیشلوفسکي و... 
که شاگردان لودز و از همکاران وایدا بودند، 
در این دوران فیلم هاي مهم و پرســروصدایي 
ساختند. حاال جمعي از کارگردان ها خارج از 
قواعد حزبي فیلم مي ساختند و اگرچه دولت به 
آنها بدبین بود ولي این گروه به کارشان ادامه 
مي دادند. آنها اعضاي جنبش رهایي سینماي 
لهســتان بودند که آندري وایدا سرکرده شان 
بود و شیوه ي فیلمسازي شان هم به »سینماي 
این گروه  دغدغه ي اخالقي« مشهور شــد. 
که شــامل آندري وایدا، کریشتف زانوسي، 
کیوفسکي،  یانوش  کیشلوفسکي،  کریستف 
ادوارد زبروفســکي، فلیکس فالک، آنیژکا 
هوالنــد و... بود، تندتر از همیشــه به عقاید 
ریاکارانه ي حزب حاکــم حمله مي کردند. 
درون مایه ي اصلی این سینما حال و روز مردم 

عادي بود که در یک جامعه ي فاسد منزوي 
شــده اند. وقتي نهضت همبســتگی در اوت 
1980 در گدانسک  راه افتاد، نه تنها بیشتر این 
اقتصادی و اصالحات  از مطالبات  فیلمسازان 
سیاسِی آن حمایت کردند که بیشتر آنها به 
عضویت ســازمان همبستگی هم درآمدند و 
در ماه سپتامبر همان سال اتحادیه ي مستقلی 
را تأسیس کردند. اگرچه خیلي زود با تسلط 
ژنرال ُویچک یاروزِلســکی، فرمانده ارتش 
لهســتان به رهبری حزب و نخست وزیري 
همه چیز تغییر کرد. او در سراســر لهستان 
اعالم حکومت نظامی کرد و فردای آن روز 
شورای نظامی نجات ملی را تشکیل داد. اتحادیه 
همبستگی غیرقانونی اعالم شد و رهبران آن 
امنیتی  نیروهای  در سراسر کشور به وسیله ي 
دستگیر شدند. در این روزگار بود که تعدادی 
از فیلمسازان مهم لهســتانی ترجیح دادند به 

کشورهاي دیگر بروند.

پساتصویر چه جور فیلمی است
فیلم زندگي حزن انگیز و غم بار یک نقاش 
بزرگ را تصویر مي کند که به شکلي تراژیک 
خاتمه مي یابد. اما بیشتر از آن، مبارزه ي منفي 
و بدون خشونت استرزمینسکي را برابر گرایش 
حزب حاکم به تصویر مي کشد. وایدا در فیلم 
تالشي براي نمایش نقاشي هاي استرزمینسکی 
نمي کند، عامدانه آنها را در حاشــیه مي برد تا 
تقابل او را با حزب نشان دهد. او خود نقاش را 
به مثابه ي یک ایده ي هنري مي بیند که برابر یک 
ایده ي دیگر حذف نمي شود، مقاومت مي کند و 
یادگارهایش براي همیشه باقي مي  ماند. بنابراین 
آزاداندیشي هنر انتزاعي و مهارنشده در تاروپودِ 
ایدئولوژي را مقابل چارچوِب بســته ي  یک 
حزب قرار مي دهد. جالب اینجاســت که این 
آزاداندیشي را نتیجه ي مکاشفه ي نقاش در جامعه 
مي داند: استرزمینسکی است که از یهودي هاي 
کشته شده نقاشي کشیده، اوست که به جوان ها 
اصرار مي کند تا دوروبر خود را دقیق ببینند اما 
به ذهن شان اعتماد کنند، اوست که به فردیت بها 
مي دهد و از آنها مي خواهد فارغ از جریان هاي 
روز، براي وجودشان نقاشي بکشند. در حالي که 
حزب و رئالیسم سوسیالیستي اش از آرمان هاي 
بلندباال مي گوید و از آزادي انسان حرف مي زند، 

»پساتصویر« آشکارا آن  را نابودکننده ي هر نوع 
قرائت دیگري از هنر مي داند. فیلم وایدا، اگرچه 
کیفیت باروک همیشگي اش را ندارد و جزئیات 
در آن به وفور فیلم هاي دیگرش دیده نمي شود 
ولي جنبه ي رمانتیک آن چشمگیر است و مثل 
همیشه به دوره اي از تاریخ سرزمینش با مهرباني 
و البته تلخي نگاه مي کند. براي او آزادي مهم تر 
از هر چیز دیگري است و تراژدي او درباره ي 

استرزمینسکی، پایان خوبي براي فیلمسازي اش 
است: توصیه اي براي ارج گذاشتن به هنر، وراي 
هر نوع مرام و مسلک و ایدئولوژي. و جالب تر 
از آن نقد مهربانانه اي اســت که به مردم دارد: 
اینکه چطور در شــرایط ترسناک، آنها به هم 
رحم نمي کنند. استرزمینسکی مثل خود وایدا، 
از هیچ کس طلبکار نیســت و بابت مقاومتش 
کمک نمي خواهد اما مــردم هم در طرد او و 

نادیده گرفتن حقش مقصرند. هیچ کس حتي 
جوان ها به نفع او کاري نمي کنند و همه با حزب 
به سازش مي رسند. نقد آندري وایدا، نقدي است 
به مردمي که حق انسان ها براي حیات را نادیده 
مي گیرند چون معتقدند آنها جور دیگري فکر 
مي کنند و این فکر، نه مضر به حال بشــریت، 
که آزادکننده ي او از هر نوع اســتثمار است. 

»پساتصویر« به همین دلیل فیلم مهمي است.

پساتصویر درباره ی چیست
آندري وایدا سال 2013 فیلمي درباره ي لخ والسا ساخت، 
درست در روزهایي که این رهبر جنبش کارگري لهستان متهم 
شده بود با پلیس مخفي دولت سوسیالیستي لهستان همکاري 
داشته. »والسا؛ مرد امید« درباره ي مقاومت، سختي ها و شیوه ي 
مبارزه ي والســا بود. خود وایدا گفته بود این فیلم را ساخته تا 
مردم یادشان بیاید 30 سال قبل اوضاع چگونه بود و قهرمان ها 
چه کســاني بودند. این سومین باري بود که قهرماني ملي در 
فیلمي از وایدا حاضر مي شد: در »مرد مرمرین« قصه ي ماتئوش 
بیرکوت، کارگر نمونه ي ســال 1950 روایت شده بود و در 
»مرد آهنین« لخ والسا در اوج مبارزات مردمي قهرمان فیلمي 
از وایدا شــده بود. وایدا معتقد بود که جوان ها اگر شرمسار 
شوند، بهتر است تا یک بار دیگر اشتباهات شان را تکرار کنند. 
به همین دلیل هم سه ســال بعد از ساخت »والسا؛ مرد امید« 
پشــت دوربین رفت تا درباره ي یکي از چهره هاي هنري و 
قهرمانان مردمي لهستان فیلم بسازد: والدیسالو استرزمینسکی. 
مثل همیشه قصد او ســاخت یک فیلم زندگي نامه اي مرسوم 
نبود. او دوره اي از زندگي استرزمینســکي را مدنظر قرار داد 
که به سختي و در مقابله و مبارزه با حزب سوسیالیستي لهستان 
گذشت. استرزمینسکی متولد شهر مینسک در بالروس بود و 
در سال هاي 1911 تا 1914 در دانشگاه نظامي سن پترزبورگ 

در رشته ي مهندسي تحصیل کرده بود. در جنگ جهاني اول 
حاضر بود و یک دست و یک پایش در این جنگ از دست 
رفت. او بعد از جنگ، در ســال 1918، در کارگاه هاي نقاشي 

مسکو حاضر و شــاگرد دو تن از بزرگ ترین نقاشان روس، 
کازیمیر ماله ویچ و والدیمیر تاتلین شد. تحت تأثیر آنها بود 
که به هنر آوانگارد عالقه مند شد. اگرچه به دلیل سابقه اش در 
جنگ و ذوق هنري اش خیلي زود در کمیســاریاي آموزش 
مینسک استخدام شد. ولي گرایش او به هنر آوانگارد در دهه ي 
بعد خودش را نشان داد. آثار او در دهه ي 20 میالدي در ورشو، 
نیویورک و پاریس نمایش داده شــد و بعدها هم در موزه ي 
هنرهاي مدرن لودز، اتاقي به نام نئوپالستیک طراحي کرد که 
مجموعه ي آثارش در آن نمایش داده مي شد. استرزمینسکی 
در ســال هاي بعد جنگ جهاني دوم با بحران روبه رو شد؛ او 
که به فرمالیسم اعتقاد داشت و ایده ي »پسا تصویر« را طرح 
کرده بود، موافق ایده ي حزب در ترویج رئالیسم سوسیالیستي 
نبود؛ به همین دلیل هم اول از تدریس محروم شد و کمي بعد 
حتي کوپن غذا هم به او داده نشــد. همه او را طرد کردند و 
هیچ کس حاضر نبود او را اســتخدام کند. کار به جایي رسید 
که او براي خرید غذا به مشکل برخورد و وساطت هنرمندان 
دیگر هم براي حل مشکل او در لهستان به جایي نرسید. ابتال به 
بیماري سل کار را سخت کرد اما استرزمینسکی حاضر نشد که 
رئالیسم سوسیالیستي را تأیید کند. به همین دلیل از همه  مزایاي 

شهروندي محروم شد و در نهایت، در تنهایي درگذشت.
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طبق گفته ي عوامل سریال، قرار است هم زمان با توزیع نسخه ي دي وي دي
 سریال در ایران، امکان پخش آن الین آن از طریق سایت نت فلیکس هم فراهم شود.

 اتفاقی که اولین بار است برای یک محصول داخلی رخ می دهد

فقط عشاق زنده 
می مانند
فصل دوم شهرزاد چگونه ساخته شد
درباره ي چیست و چه حاشیه هایي را از سر گذراند

شهرزاد از کجا شروع شد

حسن 1  تجربیات  نتیجه ي  »شهرزاد« 
فتحي در تئاتر و تلویزیون است؛ او 
که کارش را از 23 ســالگي و بازي در 
نمایش »چهار صندوق« بهرام بیضایي به 
کارگرداني فردوس کاویاني شروع کرده 
بود، از شــاگردان نمایشنامه نویسي بیژن 
مفید به حساب مي آمد. مفید بود که او را 
متوجه مختصات شهر تهران و به اصطالح 
»فرهنگ تهروني« کرد و از او خواست 
نمایشنامه هاي فولکلور را بخواند؛ ولي خیلي 
طول کشــید تا فتحي به شکل حرفه اي 
وارد کار تئاتر شــود. سال 1367 بود که 
او نمایش هایي مثل »هي ماتادور« را اجرا 
کرد و کمي بعد هم نوبت به »مضحکه ي 
پهلوان و پري« رسید. سال 1372 نیز که 
نمایش »خیابان هاي ســرد شب« را اجرا 
کرد، به نوعي با تئاتر خداحافظي کرد. او در 
این سال وارد تلویزیون شد و در گام اول، 
تله تئاتر ساخت. »تله موش«، »معماي یک 
قتل« و »سوءتفاهم« مشهورترین کارهاي 
او هستند. همان وقت ها بود که شبکه ي 
دو، دومین سریال مناسبتي تاریخ تلویزیون 
را به او پیشنهاد داد: »همسایه ها« که براي 
ماه رمضان تولید مي شــد. موفقیت این 
سریال باعث شد که مدیران به فتحي اعتماد 
کنند؛ پس از آن اول، »پهلوانان نمي میرند« 
ســاخته شــد و کمي بعد »روشن تر از 
خاموشــي«، »شــب دهم«، »مدار صفر 
درجه«، »میوه ممنوعه« و... کارنامه ي او 
را رنگارنگ کردند. آخرین کار او براي 
تلویزیون ســریالي بود به نام »زمانه« که 

رگ وریشه اش به »هملت« مي رسید. 

فتحي در تمــام کارهایش دایره ي 2 
موضوعي تلویزیون را گسترده کرد، 
توانست ظرفیت قصه گویي را باال ببرد و 
خط قرمزها را جابه جا کند. در »شب دهم« 
که به مناســبت ماه محرم و هم زماني اش 
با نوروز ساخته شــد، داستان عشق یک 
جاهل محل را بــه عالیق دیني پیوند زد 
و رســتگاري اش را در گرایش مذهبي  او 
دید، در »مدار صفر درجه« عشق و عاشقي 
یک پســر ایراني و دختر فرنگي را در 
کشاکش جنگ دوم جهاني طرح کرد و 
از ماجراي کمک ایراني ها به یهودي هاي 
اروپایي حرف زد، در »میوه ي ممنوعه« 
قصه ي شیح صنعان را امروزي کرد و در 
»روشن تر از خاموشي« داستان شاه عباس و 
میرداماد را مطرح کرد و چهره اي متفاوت 

از شاه صفوي نشان داد. 

نغمه ثمیني هم از تئاتر شروع کرد، 3 
از نمایشنامه نویســي. »افسون معبد 
سوخته«، »رازها و دروغ ها«، »شکلک« و 
»خواب در فنجان خالي« در سال هاي رونق 
تئاتر در دوره ي اصالحات شگفتي آفرین 
بودند و نشان از استعداد تازه اي مي دادند که 
قادر بود وجه سنتي نمایش ایراني )شیوه ي 
تخت حوضي و شخصیت هاي جاهل مآب( 
را کنار مضامین امروزي و اجرایي مدرن 
قرار بدهد. توانایي ثمیني در این کار بود 
که او را با فتحي آشنا کرد. اصال ردپاي 
نمایش »شــکلک« در فیلم »پستچي سه 
بار در نمي زند« چشــمگیر اســت. این 
دو، ســال ها قبل قرار بود با هم یک فیلم 
سینمایي درباره ي دزدان دریایي بسازند. اما 

همه چیز به تعویق افتاد تا پیشنهاد ساخت 
یک سریال تاریخي و عاشقانه آنها را کنار 

هم قرار داد. 

تم عاشــقانه، تم همیشــگي آثار 4 
فتحي اســت. او خوب بلد است که 
وجه رمانتیک کار را بــاال ببرد و بدون 
گرفتاري هاي معمول سانســور، عشــق 
پسرودختر را نشان بدهد. شاید این توانایي 
بیش از هر چیز به قالبي که او براي کار 
فتحي  برمي گردد. حسن  مي کند  انتخاب 
عاشق تراژدي اســت و تمام داستان هاي 
عاشــقانه اش هم غم انگیز و تراژیک اند. 
همیشه مرگ بین عاشق و معشوق فاصله 
مي اندازد و حسرت یک زندگي رویایي 
عاشقانه بر دل عشاق مي ماند؛ اگر چه او 
روي لبه ي خطوط قرمز حرکت مي کند، 
دیالوگ ها و حــس آدم ها همان چیزي 
است که فضاي رسمي معموال از نمایشش 
اجتناب مي کند اما هر فیلم عاشقانه اي به هر 

حال به آن نیاز دارد. 

تلویزیون دولتي در حال حاضر یک 5 
دســتگاه کم و بیش ناکارآمد است؛ 
بیشــتر از نیروي تولیدکننده و خالق، 
کارمندان بخــش اداري دارد و بودجه ي 
فراواني را باید صرف حقوق این افراد کند. 
بنابراین براي تولید سریال و برنامه ناچار 
است به اسپانسرها رو بیاورد؛ در عین حال 
سانسورها و خطوط قرمز چندان گسترده 
هستند که تقریباً تولید سریالي مثل »میوه ي 
ممنوعه« یا »شب دهم« غیرممکن به نظر 

مي رســد؛ در این شــرایط است که 
شــبکه ي خانگــي، این جاي 
»شهرزاد«  کرده.  پر  را  خالي 
که  است  سریالي  موفق ترین 
بخش خصوصي تولید کرده و 

با کمترین جرح و تعدیل، به رغم 
پخش  حساسیت برانگیزش  مضمون 

تلخ«  »قهوه ي  قبل تر  است.  شده 
را  راهي  چنین  مدیري  مهران 

بود ولي مشکالت  آزموده 
دروني گروه ســازنده به 
این اعتمــاد ضربه زد و 
اگرچه آن ســریال هم 

قسمت هاي  همان  در 
ســود  به  ابتدایــي 
ولي  رسید  سرشاري 
را  مخاطبانش  کم کم 

از دست داد. سریال هاي 
»دندون  و  »شــاهگوش« 
کمي  میرباقري  داود  طال« 
فضا را بهبود بخشیدند اما این 
»شهرزاد« بود که رونق را به 
برگرداند.  خانگي  شبکه ي 
تلویزیون  حاال  نظر  این  از 
یک رقیب جدي دارد که 
زیر  را  تولیداتش  مي تواند 
حاال  همین  ببرد.  ســایه 
برنامه ســازهاي مختلف، 
از منصــور ضابطیان تا 
در  قاســم خاني  مهراب 

فضاي مجازي که شــاخه اي از شبکه ي 
خانگي اســت فعالیت مي کنند. با کمي 
دقت در برنامه سازي، خودبه خود تلویزیون 

خصوصي در ایران پا مي گیرد. 

اختالس و شهرزاد
 هنوز دو ماهي از شروع فیلمبرداري 
بود که  نگذشته  سریال »شــهرزاد« 
خبر رسید ســیدمحمد امامي یکي از 
سرمایه گذاران و تهیه کنندگان سریال 
شهرزاد بازداشت شــده است. او که 
قبل تر سریال »شاهگوش« را تهیه کرده 
بود از شــرکاي مؤسسه  تصویرگستر 
پاسارگاد محسوب مي شد؛ یک کمپاني 
فیلم هاي سینمایي در  توزیع و پخش 
شبکه ي خانگي که کارنامه ي موفقي 
داشــت و مثال پخش رایت ویدیویي 
فیلم هایي مثل »دراکوال«، »فروشنده« 
خریده  را  رســول اهلل ص«  »محمد  و 
فیلم هاي  در  ســرمایه گذاري  بــود. 
»ابدویک روز«، »خوب، بد، جلف« و 
»گشت ارشاد 2« )که هیچ وقت نه تأیید 
شد نه تکذیب( نشان مي داد که سینماي 
ایران به یک منبع مالي خوب دسترسي 
پیدا کرده است. تمام اینها هم زمان بود 
با تولید سریال »شهرزاد« که سال قبل 
با بودجه ي 12 میلیارد توماني و البته با 
مشارکت سیدهادي رضوي تولید شده 
بود. بحران وقتي شروع شد که اواسط 
فیلمبرداري، خبر رسید که در صندوق 
ذخیره ي فرهنگیان مشــکالت مالي 
فراواني دیده شــده و بابت پول هایي 
که به عنوان وام به اشخاص داده شده، 
بازپرداختي انجام نشده است. این رقم 
بعدها حدود هشت هزار میلیارد تومان 
برآورد شد. همین موقع بود که ارتباط 
تهیه کننده ي »شهرزاد« با این صندوق 
معلوم شد: حمیدرضا محدث خراسانی، 
صندوق  اســبق  مدیرعامل  قائم مقام 
ذخیره فرهنگیان به خبرگزاري فارس 
گفت: »آقای امامی برای اینکه فیلمی 
تهیه کند، با آقای غندالی )مدیرعامل 
فرهنگیان(  ذخیره  صندوق  بازداشتی 
رابطه ایجاد کرد و از وی بین هزار تا 
هزار و سیصد میلیارد تومان وام با چک 
گرفت که بعدها نتوانســت این مبلغ 
را برگرداند و االن در زندان اســت.« 
و ادامــه داد: »بانک ها چنین وامی را 
به کســی نمی دادند و اگر پرداخت 
می کردند، برای هــر فرد معادل 150 
درصد ملک می خواســتند. پس این 
افراد به جاهایی می روند که می توانند 
نفوذ کنند؛ به عنوان مثال، آنها اعالم 
می کنند که اگر ایــن فیلم در آینده 
تولید شــد، برای نمونه 20 درصد به 
شما ســود می دهیم و در قرارداد این 
طور امضا می کنند و وثیقه ای نیز ندارند 
که البته باید بدانیــم فیلم جزو وثیقه 
نیست.« این حرف ها تکلیف را کمي 
روشن کرد. به هر حال آن زمان میزان 
بدهي امامي حدود 1800 میلیارد تومان 

تخمین زده مي شد؛ در حالي که سریال 
تومان  میلیارد  با دوازده  »شــهرزاد« 
تولید شده بود. همین اختالفات مالي 
و ابهام باعث واکنش هایي شد. روابط 
عمومي سریال چند باري اطالعیه داد 
که تولید فصل دوم ســریال متوقف 
نمي شــود، ترانه علیدوستي درباره ي 
مشکل مالي »شهرزاد« نوشت که »ما 
هم مثل شــما هنوز نمي دانیم آن مبلغ 
بخصوصي که خرج ســاخت شهرزاد 
شــده، دقیقا و تحقیقا آلوده به همین 
پولي که مي گویید، هســت یا نه. ما 
هم در تعلیقیم...« و حسن فتحي هم در 
گالیه  نامه اي نوشت: »آنچه بر همه ي 
همکاران من در فصل اول شــهرزاد 
آشکار و معلوم است، این است که این 
سریال از زمان بسته شدن قرارداد ساخت 
آن در سال 92 تا زمان پایان فیلمبرداری 
آن، به دلیل مشــکالت مالی و تأخیر 
طوالنی در پرداخت ها دســت کم سه 
 بار تا مرز تعطیلی پیش  رفت و آنچه 
اساسا موجب شد تا پای سرمایه گذار 
دوم بــه این پروژه باز شــود، همین 
مسأله بود. اکنون این پرسش اساسی 
و مهم مطرح می شــود که چرا برخی 
افراد تالش می کنند تا سریالی را که 
تهیه کننده براي تأمین بودجه اش )که 
حدود 12  میلیارد تومان بوده( ناگزیر 
به اضافه کردن سرمایه گذار دوم شده، 
به ماجرای یک اختالس هشت   هزار   
میلیاردی و صندوق ذخیره فرهنگیان 
ربط و پیوند بدهند!؟ آن هم در حالی که 
تا این لحظه هیچ ربط و نســبتی میان 
آن اختالس و این ســریال مشاهده 
نشده اســت؛ آن هم در شرایطی که 
هم سخنگوی قوه  قضائیه و هم رئیس 
کمیسیون مفاســد اقتصادی صراحتا 
اعالم کرده اند که درباره ي تهیه کننده 
شهرزاد، اتهام اختالس در میان نبوده و 
تنها مسئله بدهی بانکی مطرح است...« 
ولي از موج انتقادها کاسته نشد. چند 
روز بعد این حوادث، اعالم شــد که 
کمردرد  دلیل  به  »شهرزاد«  پروژه ي 
کارگردان، به شــکل موقت تعطیل 
شده است و بعد یک هفته، کار ادامه 
پیدا مي کند. ولــي این تعطیلي کمي 
بیشــتر از یک هفته طول کشید و در 
نهایت، وقتي خبر آزادي ســیدمحمد 
امامي قطعي شد، گروه دوباره سرصحنه 
برگشت. امامي سه ماهي است که آزاد 
است و در این مدت حتي به کانادا هم 
سفر کرده، اتفاقا در آنجا همراه حمید 
فرخ نژاد در یک نشســت مطبوعاتي 
درباره ي سریال هم حاضر شده و نکاتي 

را درباره ي آن گفته است. 

در فصل تازه منتظر چه باشیم
 همان طور که مي دانید، قصه با جوانه 
زدن دوباره ي عشــق فرهاد )مصطفي 
زماني( و شــهرزاد )ترانه علیدوستي( 
به پایان رســید، با مرگ بزرگ آقا و 
دیوانه شدن دختر او )پریناز ایزدیار( 
و در عین حال به قدرت رســیدن قباد 
)شهاب حســیني(. سازندگان سریال 
قصد داشــتند تا از مزیت هاي آن در 
فصل اول استفاده کنند؛ مثال شخصیت 
بزرگ آقا که با بازي فوق العاده ي علي 
نصیریان همراه شده بود، در این فصل 
هم باشــد. اما نصیریان اعالم کرد که 
حضور بزرگ آقا تمام شــده و دیگر 
حاضر نیســت در نماهاي فالش بک 
سریال بازي کند. بنابراین یکي از نقاط 
قوت سریال حذف شد. در عین حال، 
دیوانگي دختر بزرگ آقا این فرصت را 
فراهــم آورد تا عمه ي او که در طول 
سریال گه گاه به او اشاره مي شد وارد 
معرکه شود. ظاهرا سازنده ها به دنبال 
حضور فاطمه معتمدآریا در این نقش 
بودند اما وقتي موفق نشدند، این رویا 
نونهالي بود که براي بازي در این نقش 
پذیرفته شد. رضا کیانیان هم ظاهرا در 
این فصل نقش مهمي دارد، درست 
اصل  اما  فقیه نصیري.  آتنه  مثل 
بین  دوباره  کشمکش  داستان 
قباد، فرهاد و شــهرزاد است. 
این بار جنگ قدرت و عشق 
و کینه و عاطفه روبه روي هم 
مي ایستد تا داستان »شهرزاد« 

شکل بگیرد. 

 مثل فصل اول، این بار هم محســن 
چاوشي قطعاتي را براي سریال خوانده 
اســت که قرار است به مرور منتشر 
شود. در اولین قصه، بخشي از مضمون 
فصل دوم، در واژه ها مشــخص بود 
و کلیپي هم که براي سریال ساخته 
شده بود، تم کلي آن را لو مي داد. اما 
ظاهرا این ترانه ها و کلیپ ها به روال 
قبل برقرار است و هر چند هفته، یکي 
از ترانه هاي محســن چاوشي به بازار 

عرضه مي شود.
 طبق گفته ي عوامل ســریال، قرار 
اســت هم زمان با توزیع نســخه ي 
دي وي دي ســریال در ایران، امکان 
پخش آن الین آن هم فراهم شــود. 
اما مهم تر از آن، این خبر اســت که 
ســیدمحمد امامي از مقدمات قرارداد 
با شــرکت نت فلیکس براي پخش 
آن خبــر داده اســت. نت فلیکس، 
آن الین  توزیع  شبکه ي  مشهورترین 
فیلم است که بعد رفع تحریم ها امکان 
تماشــا را در داخل کشور هم فراهم 
کرد اما خیلي زود فیلتر شد. نت فلیکس 
تهیه کننده ي سریال »خانه ي پوشالي« 
است و به تازگي وارد عرصه ي سینما 
هم شده اســت. پخش این سریال از 
نت فلیکس از این نظر اهمیت دارد که 
مشترکان آن بسیار زیادند و به راحتي 
آثار کشورهاي مختلف را براي پخش 
انتخاب نمي کنند؛ در عین حال مخاطب 
میلیوني آن در جهان، موفقیت سریال 

را تضمین مي کند. 

کمپین »نه به شهرزاد«
بعد از پخش فصل اول و درست 
در روزهایــي کــه تهیه کننده ي 
سریال در زندان بود، کمپیني در 
فیس بوک اعالم موجودیت کرد 
و افراد مختلفي با سالیق متفاوت 
به آن پیوستند. این کمپین بعد از 
انتشار اخباري درباره ي اختالس 
)یا تعویق بازپرداخت، هر کدام 
انتخاب کنید!(  دارید  را دوست 
چند نفر از صنــدوق ذخیره ي 
فرهنگیــان شــکل گرفت و 
مســئله اش هم این بود که چرا 
بازنشســته هاي  پول  عده اي 
پرورش  و  آموزش  وزارت 
و حــق معلم هاي بي نوا را 
باال کشیده اند و سریال 
ساخته اند. سوال هاي 
مشــخص  آنها 

بود: »چرا دستگاه هاي دولتي مانع ساخت 
سریالي نمي شوند که با پول اختالس تولید 
شده؟ چرا خود عوامل سریال به جاي توقف 
کار و انتظار تا مشــخص شدن سرنوشت 
پرونده ي مالي تهیه کننده، تولید »شهرزاد« 
را ادامه مي دهند؟ چرا هیچ کس از عوامل به 
ابهامات پاسخ نمي دهد و همه سعي مي کنند 
با رفع و رجوع مسائل مشکل را حل کنند؟«

اعضاي این کمپیــن معتقد بودند »نه 
به شهرزاد« مقدمه ي پرداختن به فساد در 
سیستم تولید فیلم و سریال در داخل است و 
حرکت آنها که نوعي حرکت غیردولتي و 
خودجوش است، با حضور گسترده ي مردم 
مي تواند به شفافیت فضا کمک کند. این 
کمپین هنوز هم برپاست و در فیس بوک 
فعالیت مي کند. اگرچه باید دید تبلیغات و 
نظرات آنها چه تأثیري در استقبال از سریال 

حسن فتحي مي گذارد. 

تلویزیون
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مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی

داستانی ُپر آِب چشم
مرِگ تلِخ کورش اسدی

داستان نویِس خاص ادبیات ایران در 53 ساله گی پایاِن قصه ی زنده گی ناآراِم او بود

نیمه های شــب زمانی که خبِر مرِگ 
کورش اســدی در فضای مجازی منتشر 
و دست به دست شــد، کمتر کسی باور 
می کرد که طنیــِن این جوان مرگی چنین 
ادبیاِت ایران را درنوردد. کورش اســدی 
نویسنده ای »خاص« بود با آثاری متفاوت 
که مخاطباِن محدودی داشت اما در سال های 
اخیر توانسته بود منشاء نگاهی شود در این 
ادبیات که طرفداراِن نسبتن زیادی داشت. 
مرِگ اســدی در پنجاه وسه ساله گی آن 
هم به شکل و شــمایلی خاص باعث شد 
تا زمزمه های فراوانــی پیرامون اعتراض، 
تنهایی نویسنده ی ایرانی و برخی نگاه های 
نسلی به گوش رســد. وقتی پیکِر او در 
صبح دوشنبه پنجم تیرماه از مقابِل خانه ی 
هنرمندان تشییع شد انگار تازه ماجرا شروع 

شده بود.

QQQاسدی؛ یک زنده گی ناآرام
کورش اسدی در ساِل 1343، در آبادان 
به دنیا آمد. نوجوانی اش مصادف شــد با 
شروع جنگ هشت ساله با عراق و مهاجرِت 
خانواده گی اش به تهران. سال ها قبل وقتی در 
روزنامه ی شرق و بعِد انتشارِ مجموعه داستاِن 
»باِغ ملی« با اسدی مصاحبه کردم، به من 
گفت که چه طور وسط میداِن فوتبال بمب 
میاِن او ودوستان اش منفجر شده و بسیاری 
را در دم به خاک و خون کشیده. این نمای 
دل خراش همیشه در ذهِن این پسِر جنوبی 
باقی ماند و چنان شد که از او آدمی دیگر 
اسدی داستان نویسی را در دهه ی  ساخت. 
شصت شروع کرد. او یکی از مشهورترین 
شاگرداِن کالس ها و دورهمی های هوشنگ 
گلشیری به شمار می آمد اما خیلی دیر رنِگ 
چاِپ اولین کتــاب اش را دید. در اواخر 
دهه ی هفتاد. قبِل آن داستان هایی از او در 
نشریاِت معتبر و البته کم تعدادِ آن روزها 
مانند گردون و آدینه منتشر شدند و همین 
امر او را به جامعه ی ادبی شناساند. در دهه ی 
شــصت او کنارِ برخی نویسنده گان موِج 
نوی جنوب مانند قاضی ربیحاوی، یارعلی 
پورمقدم و کامران بزرگ نیا از اعضای ثابِت 
به حساب  گلشیری  هوشنگ  کالس های 
می آمد. اســدی در این سال های تنگ و 
تیره ی ادبیات و در اوِج جوانی اش زنده گی 
نامالیمی را از ســر می گذراند. طوری که 
کم کم تلخی زیستن در آن سال ها و در مقامِ 
نویسنده بر جان اش و البته داستان های اش 
نشست. فارغ از جمع هایی که مربوط می شد 
به هوشنگ گلشــیری به ندرت در جایی 
نمی کرد  تقریبن مصاحبه  دیده می شــد. 
و گاهی تا مدت ها در دســترس نبود. در 
حالی که برخی نویسنده گان هم سن اش که 
کتاب های  نخستین  به او  نزدیک  تقریبن 
خود را درآوردند چنین نبودند. مثلن حسین 

سناپور یا حسین مرتضاییان آبکنار. 
بعِد روی کارآمدِن دولت سید محمد 
ادبی، هوشنگ  بازشدِن فضای  خاتمی و 
گلشــیری در تعامل با انتشــاراِت آگه 
مجموعــه ای به نامِ »شــهرزاد« طراحی 
کتاب  چهــار  که  مجموعــه ای  کرد. 
تحِت عنــوان اش درآمــد و هر چهار 
اثر در کوتاه زمانی تبدیل شــدند به پر 
بحث ترین های ادبیات داســتانی ایرانی. 
»در گریز گم می شویم« از محمد آصف 
سلطان زاده. »کنسرت سازهای ممنوعه« از 

حسین مرتضاییان آبکنار، »حنای سوخته« 
از شهال پروین روح و متفاوت ترین شان؛ 
»پوکه باز« از کورش اسدی. با انتشارِ این 
کتاب ها بخشــی از حاضران در جلساِت 
وارد  توانستند  گلشــیری  پنج شنبه های 
فضای رسمی ادبیات ایران شوند. البته در 
همان زمان حسین سناپور با نوشتِن رمان 
»نیمه ی غایب« توجه فراوانی را برانگیخته 
هوشنگ  نابه هنگامِ  مرِگ  بی تردید  بود. 
گلشیری باعث شد تا مجموعه ی شهرزاد 
دیگر ادامه پیدا نکند. بین چهار نویسنده ای 
که در این مجموعه کتاب منتشر کردند، 
شاید خاص ترین روایت ها از منظر داستانی 
وزبانی از آن اســدی بود و البته هم او بود 
که با شکِل زنده گی اش خیلی سریع خود 
را گم کرد درســایه ها. بی تردید مرِگ 
گلشیری بر کورش اسدی که او را بسیار 
دوست می داشت ضربه ی عاطفی سنگینی 
بود. او در سخن رانی مشهورش پای خاک 
استادش از »عفونتی« گفت که گلشیری 

و امثال او را از پا درآورده بود...
چاِپ خود  به ســراعت  پوکه باز  اما 
را تمــام کرد و نایاب شــد. درباره اش 
زیاد نوشــتند. چه مثبت و چند تایی هم 
منفی. زباِن شاعرانه و منبت کاری شده ی 
اســدی برای برخی مخاطبان، دیریاب و 
ُکند به نظر می آمد. امــری که همواره 
به عنوان یک محور در داســتان های اش 
باقی ماند. کتاِب دوم اســدی در این امر 
حتا اغراِق بیشــتری داشت؛ »باغ ملی«. 
مجموعه داستانی کوچک که نشری نسبتن 
گمنام به نامِ سالی منتشرش کرد. کتابی با 
جلدی خاکی رنگ که توانست جایزه ی 
بنیاد   1382 ساِل  مجموعه داستاِن  بهترین 
هوشنگ گلشیری را هم از آِن خود کند. 
»باغ ملی« در سالی به بازار آمد که فضای 
ادبیات ایران بســیار پر نشاط شده بود و 
نسیم اصالحات توانسته بود فضایی باز کند 
برای چاِپ بسیاری از کتاب های در کشو 
مانده. اما جهاِن خاِص اسدی در باغ ملی حتا 
پیچیده تر هم شده بود. آدم هایی گمشده، 
زبانی رازآلود و مملو از معما. اســتفاده ی 
پررنگ از طبیعت بی جان و اشــیاء. در 
همان مصاحبه ی ســاِل 83 که با اسدی 
داشــتم و عملن از معدود گفت و گوهای 
مطبوعاتی اش تا آن سال به حساب می آمد 
از روِح اشــیاء گفت و سایه های شان بر 
ذهن اش... او را در آپارتمانی کوچک در 
شهرک اکباتان مالقات کردم. در فضایی 
میانه های  خاک زده.  کمی  و  رنگ باخته 
گپ مان از جای اش بلند شد و به من گفت 
آیا »نماز میت رضا دانشــور را خوانده ام 
و دارم؟« خوانــده بودم و داشــتم اش... 
سری به نشــانه ی تایید تکان دادم. ولی 
به سیگارش  پک زنان  به من  بی توجه  او 
رفت و از الی کتاب ها نسخه ای از »نمازِ 
میت« را بیرون کشید و به من هدیه داد. 
این خاطره بیان گِر فضای ذهنی اســدی 
شد برای من در آن سال ها. توجه بی حد 
و حصرش به مرگ در تمامِ داستان های 
این مجموعــه ی کوچک و مه و اندوهی 
که درش وجود داشت نوید این را می داد 
که نویسنده خواهاِن ترسیمی حجم گراست 
بعِد کتاِب نسبتن موفق  به ُمردن.  نسبت 
»باِغ ملی« و در حالی که اسدی به آرامی 
جای خود را در داستان نویســی ایران باز 
می کرد، محمود احمدی نژاد روی کار آمد 
و یکی از ســیاه ترین دوره ها برای ایران، 
فکر و ادبیات و هنرش نیز آغاز شــد. 
اسدی نیز از جمله ی نویسنده گانی بود که 

تیِغ سانسور و افسرده گی ناشی از این فضا 
به شدت او را تحت تاثیر قرار داد.

QQQسال های ُعسرت
بعِد تجربه ی ســال های عجیب دهه ی 
برای  ســرخورده گی  آن  تکرار  شصت، 
شــخِص کورش اســدی ناگوار به نظر 
مهاجرِت  تجربه ی  که  اســدی  می رسید. 
ناخواسته را داشــت بابت جنگ و درِک 
شکل های مختلِف زنده گی در آن سال ها، 
بعِد اتفاق ساِل 1384 نیز در محاق فرو رفت. 
هرچند در وبالگی که راه اندازی کرده بود 
گاهی مطالبی می نوشت و گاهی این مطالب 
باعث بحث و جدل های تندی هم در فضای 
ادبیات می شدند اما عملن با نایاب شدِن هر 
دو کتاب اش از یک ســو و منزوی ترشدِن 
خودش از ســوی دیگر، ما را از خواندِن 
داستان های او محروم کرد. در این سال ها 
و به سیاِق اســتادش گاهی کارگاه هایی 
کوچــک و خودمانی برگــزار می کرد 
و رمانی را می نوشــت کــه بارها و بارها 
بازنویسی اش کرد. اسدی تقریبن در تمام 
هشت ساِل محمود احمدی نژاد غایب بود. 
گاهی خبر می رسید که در اهواز یا اصفهان 
است و گاهی تهران. بیماری هم خیلی زود 
گریبان اش را گرفت. مشکِل کبدی، هرچند 
جدی نبود ولی او را رنج می داد. اسدی تنها 
یکی از ده ها نویســنده ای بود که در آن 
هشت سال فضایی ماننِد دهه ی شصت را 
تجربه کردند و عملن بیش از همه فرسوده 
و منزوی شــدند. او روحیه ای تهاجمی و 
برون گرا نداشت و برای همین زمانی که 
سایه ی دولِت مهرورز از سِر ایران کم شد 
در نزدیکی های پنجاه ساله گی قرار داشت. 
سال های عسرِت اسدی را می توان مهم ترین 
دورانی دانست که او نوشت و تجربه کرد 
و روزبه روز غمگین تر شد. سال هایی که 
نویســنده ی خاِص جنوبی را بر آن داشت 
تا هرچه ســریع تر رماِن خود را تمام کند. 
رمانی به نــامِ »روزِ قدیم«. رمانی که چند 
بار از ســوی نشِر چشمه به ارشاد فرستاده 
شــد و ممنوع اعالم. رمانی که نشِر ثالث 
هم نتوانست برای انتشارش اجازه بگیرد و 
همین امر باعث شد اسدی که به شدت با 
سانسور مشکل داشت و زخم های بسیاری از 

آن برداشته بود کم روحیه تر شود.

QQQسال های اوج
اما قصه چنین ادامه پیدا نکرد. از اوایِل 
دهه ی نود کورش اســدی که مدت ها بود 
در گوشه ای می زیست با قدرت به فضای 
ادبی ایران بازگشت. او شروع به برگزاری 
کارگاه هایی کرد که درش داستان درس 
می داد و جوان ها برای اش داستان می خواندند. 
اســدی که تجربه ی کار ویرایش ادبیات 
نوجوان هم در کارنامه اش داشت و اصولن 
زبان فارســی برای او از اهمیتی فوق العاده 
برخوردار بود، سعی کرد نزدیکان اش را با 
وسواس فراوان نسبت به داستان نوشتن بار 
بیاورد. در همین اثنا ناشِر تازه ای توانست 
مجوزِ رمان بارها ممنوع شده ی او را بگیرد. 
نامِ رمــان باز هم تغییر کرده بود: »کوچه 
ابرهای گمشده« در فاصله ی زمانی نسبتن 
کوتاهی اسدی یک مجموعه داستان تازه هم 
منتشر کرد: »گنبِد کبود« و هم چنین هر 
دو کتاِب نایاب اش تجدید چاپ شدند. حاال 
اوضاع بسیار متفاوت تر شده بود. اسدی در 
مجامع عمومی دیده می شد. در اسفند ماهِ سال 
1395 در دومین خیریه ی اسفندگان کتاب 
نشــِر چشمه  کوروش  کتاب فروشی  در 

به امضای آثــارش پرداخت. چند دوره ی 
آموزش داستان نویسی را مدیریت کرد و 
دیگر به راحتی مصاحبه های اش در نشریاِت 
گوناگون چاپ می شدند. بعد سال ها اسدی 
لب به سخن گشوده بود. در مصاحبه ای با 
مهرنامه از سال ها کار در مجله ی »کارنامه« 
همراه هوشــنگ گلشیری می گفت و در 
روزنامه های دیگر از دیدگاه اش نســبت 
به داستان نویسی و آن چه بر نسل شان رفته. 
او چند سالی بود که مرور و البته آگاهانه 
شروع به نقد و یادداشت نویسی کرده بود در 
مطبوعات. به واقع در چند ساِل اخیر کورش 
اســدی بیش از هر زماِن دیگری از مرگ 
دور به نظر می رسید. این امر را می شد در 
تصویر او مشاهده کرد در فضای عمومی. 
انتشــار و تجدیدچاپ تمام  در عین حال 
کتاب های او در دسترس  قرار گرفتن شان 
باعث شد انواع روایت ها و نقدها بر آثارش 
اسدی  نوشته شوند. کورش  مطبوعات  در 
تازه داشت به سهمی که باید سال ها پیش 
در ادبیات ایران می رسید دست می یافت که 

ناگهان...

QQQنویسنده ای با یک رمان
تنها رمان منتشرشــده ی کورش اسدی 
در پنجاه وسه سال کارِ نویسنده گی اش یعنی 
بازخوردهای  با  گمشده«  ابرهای  »کوچه 
متفاوتی همراه بود. رمان درباره ی یک مرد 
تباه شده بود. مردی که سال های جوانی اش 
در آشوب های سیاسی طی شده و در نقبی 
شاعرانه به روزهای گذشته و متصل کردِن 
آن ها به زمان حال سعی می کرد جغرافیای 
ذهن و زیست اش را مرور کند. زباِن ُکند 
و شاعرانه ی اثر برای برخی مخاطبان دافعه 
داشت اما بسیاری هم قدرت فضاسازی و 
پســندیدند.  را  او  کلمات  ضرب آهنِگ 
انتشــارِ این رمان از نویسنده ای که بیش 
از ده ســال بود نتوانســته بود چیزی در 
ایران منتشــر کند بسیار شورانگیز به نظر 
می رســید و البته به زنده تر شدِن نام او در 
عرصه های عمومی تِر ادبیات منجر شد. هر 
چند مجموعه داستاِن نه چندان قدرتمنِد »گنبِد 
کبود« نیز در همین بحبوحه چاپ شــد و 
نشان داد که اسدی در ساختارهای داستاِن 
کوتاه اش چندان توفیق و پیشــرفتی پیدا 
نکرده است. اماچاِپ رماِن »کوچه ابرهای 
گمشــده« نقطه ی عطفی محسوب می شد 

برای اسدی. این رمان که سال هایی طوالنی 
نوشتن اش طول کشیده بود و بارها به خاطر 
مساله ی ممیزی در دوران دولت مهرورزِ 
احمدی نژاد از انتشــار بازمانده، بعد انتشار 
مورد توجه قرار گرفت. هرچند این توجه 
در حدی نبود که رمان را به اثری پرفروش 
تبدیل کند. و همین امر کمی جای تعجب 
داشــت. رمان فضای سیاسی و عاشقانه ی 
خاص خود را دارد و بی تردید خواندن اش 
مشکل تر اســت از بســیاری رمان های 
ســهل یاب. رمان در نظرســنجی مجله ی 
تجربه در سال 1395 به عنواِن بهترین رمان 
منتشرشده ی سال انتخاب شد و نشان داد که 
کتاب اســدی بین اکثریت منتقداِن جدی 
ادبیات جایگاهِ خود را پیدا کرده اســت. 
هرچند اســدی یکی از شناخته شده ترین 
اعضای کارگاه های هوشــنگ گلشیری 
به شمار می آمد اما در رمان اش تالش کرد 
با وجودِ مشی شــاعرانه و تغزلی زبان اش 
راهی متفاوت پیش بگیرد. راهی که به زعِم 
برخی منتقدان توفیــق یافت و برخی نیز 
نظریات انتقــادی ای درباره ی این رویه ی 
روایت پیش گرفتند. اما غم انگیزترین نکته 
در باِب این رمان و بسیاری رمان های دیگِر 
این سال ها این بود که اکثر این بحث ها در 
فضاهای کوچک مجازی باقی می ماندند و 
می مانند. کوِچ نگران کننده ی نقدنویســی 
از نشریات کاغذی و اینترنتی به فضاهای 
کم کلمه تر و کلی باعث شده که نگاه های 
انتقادی درباره ی آثار چندان پررنگ نباشند. 
اسدی نیز در تمامِ سال های عمرش کم دیده 
شد، هرچند در سال های اخیر توجه جدی 
به خوانش آثارش بسیار بیشتر شده بود اما 
این برای نویسنده ای که بیش از سی سال 
بود که می نوشــت چندان جالب به نظر 
نمی آمد. اسدی بعِد انتشارِ رماِن نخست اش 
وعده ی نوشته شدِن رمانی تازه داده بود که 
امیدوارم این اتفاق افتاده باشد و مرگ او را 

از این رمان جدا نکرده باشد. 
در نمایی باز و بعِد فرونشستِن هیجان ها، 
آالم و تاثراِت ناشی از مرِگ کورش اسدی 
می توان تصویری دقیق تر از او داد به عنواِن 
یک نویسنده ی جریان گریز و خاص نویس. 
این که آیا شیوه ی روایی اش آگاهانه میزاِن 
مخاطبان اش را کمتر کرد یا اصولن جامعه ی 
ادبی نســبت به او و آثارش کم توجه بود 
سوالی ست که چندان نمی شود پاسِخ دقیقی 

به آن داد. به قوِل پیمان هوشــمندزاده که 
گفت »اگر اســدی می دانست تشییع اش 
چنین شلوغ می شــود هر جور شده زنده 
می ماند!« )نقل به مضمون( البته این توجه 
کمی هم طبیعی ست و از معجزاِت فضای 
مجازی. اتفاقی که باعث شده بدرقه ی پیکر 
او به عنواِن یک داستان نویِس جدی با شکوه 
و احترام برگزار شــود و این اتفاقی ست 
بسیار مهم برای نسِل جدید داستان نویسی 
ایران. در تماشای این بدرقه به خاطرم زد 
که اگر کتاب های اسدی در فضای مجازی 
بازیابی خوبی داشتند و معرفی های دقیق تر، 
شاید بسیار بیشتر خوانده می شدند. این بسیار 
به معنای ده چاپ در مثلن دو سال نیست، 
که جنِس ادبیاِت او مخاطباِن پرحوصله تری 
می طلبد، اما در کل اگر نشــِر ایران سازو 
کارِ بهتــری برای تبلیــغ و ارائه ی موثر 
به دلیل  بیابد، مخاطب وجود دارد.  کتاب 
گسترده ترشــدِن عناوین و سخت تر شدِن 
انتخاِب کتاب بایــد به بحِث »کاالبودِن« 
کتاب توجهی دوچندان شود. دیگر دوران 
که  عقب مانده ای  الیک خورِ  شــعارهای 
مدعی اند کتاب ها کاال نیستند و باید خارج 
از بازارِ ســرمایه آن ها را دید، گذشته. چه 
اگر کتاب های اســدی بیشتر و بهتر و در 
مسیرهای درســت تری به مخاطباِن نسِل 
تازه معرفی می شدند شاید واقعن مرگ اش 
به تعویق می افتد...شاید! نویسنده به مخاطب 
نیاز دارد، به خوانده شدن، نقدشدن، شنیدن 
تندترین حرف هــا و دل گرم کننده ترین 
نظرها. نگاه های منفــی و مثبت. این امر 
اســت که او و کتاب های اش را زنده نگه 
می دارد نه فرورفتن در محاق های اجباری. 
محاق هایی که سانسور و سخت گیری برخی 
اوقات می سازندشــان و گاهی هم درست 

دیده نشدِن کتاب های شان. 
حال دیگر تِن اسدی روی زمین نیست. 
او تبدیل شــده به یک مفهومِ تاریخی و 
مانند تمامِ مرده گان دیگــر صدایی از او 
نخواهیم شنید در فضای واقعی. اما مرِگ او 
بی تردید بیش از همیشه جان بخشید به او. 
جانی که اگر مدیریت شــود و انرژی ای 
که اگر رها نشود باعث می شود مخاطباِن 
بسیار بیشتری سراغ این نویسنده ی صاحِب 
نگاه بروند. ممکن است آثارش را دوست 
نداشته یا داشته باشند، اما همین امر دلیلی 
می شــود بر هدفی که او داشت به عنواِن 
بیشتر خوانده شدن.  بیشتر و  داستان نویس. 
چیــزی که اســتحقاق اش را داشــت و 
متاسفانه به خاطر انواِع نامالیماِت روزگار 
مدام رابطه اش با مخاطب قطع می شــود. او 
سخت ترین سال های ادبیات ایران را با تمامِ 
جان اش لمس و حس کرد. تنهایی چشید، 
سختی و زود به دِل خاک رفت. و فصلی 
دیگر بر حکایت جوان مرگی نســل اش 
افزود. چیزی که حتا درباره ی بسیاری از 
نویسنده گان هم دوره ی او نیز متصور است. 
کم کاری مفرط شــان و روزبه روز گم تر 
شدن. اســدی این اقبال را داشت که بعد 
چند دهه نویسنده گی و در یک پروسه ی 
زمانی کوتاه هر چهار کتاب اش را کنار هم 
روی پیشخواِن کتاب فروشی ببیند و بعدش 
برود... این اوِج تراژدی ست. غمی که ربطی 
ندارد به خوب یا بدبودِن آثار یک نویسنده؛ 
که روایتی ست از بود و نبودِ او در وهله ی 
اول. و چنین بود که قصه ی کورش اسدی 
داستانی شد پر آِب چشم... او با مرگ اش 
زیسِت خود را رقم زد. زیستی که باید در 
کلمات اش بازیابی شوند. باید او را از نو و 

بیشتر و انتقادی خواند... همین و تمام.

اسدی تقریبن در تمام هشت ساِل محمود احمدی نژاد غایب بود. گاهی خبر می رسید که در اهواز یا اصفهان است و گاهی تهران. ادبیات
بیماری هم خیلی زود گریبان اش را گرفت. مشکِل کبدی، هرچند جدی نبود ولی او را رنج می داد. اسدی تنها یکی از ده ها 
نویسنده ای بود که در آن هشت سال فضایی ماننِد دهه ی شصت را تجربه کردند و عملن بیش از همه فرسوده و منزوی شدند.
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پیشنهاد
  سریال ایرانی

مجازات کمیته ی  داستان 

تلویزیون  هنــوز  انقــالب  اوایل 
نمي دانست باید چه نوع سریالي تولید کند: 
»سربه داران« که محصول دوره  تغییر و 
گذار بود به خاطر پوشش بازیگران زنش 
و حجاب آن ها مورد انتقاد بود و جنگ 
و ترور هم محدودیت هاي تازه اي ایجاد 
بازیگران  از  کرده بود. بخش عمده اي 
ســینما و تلویزیون دوران قبل انقالب 
از کار منع شده بودند و برنامه سازان هم 
نمي دانستند که چه نوع برنامه اي مناسب 
این حال و هواست. خب، بله، تلویزیون 
در آن زمــان شــبانه روزي نبود و دو 
شبکه ي آن هر روز حدود 6 تا 8 ساعت 
برنامه پخش مي کردنــد. جذاب ترین 
برنامه هــم برنامه ي کودک بود که به 
فراخور موقعیت بچه ها کمي از فضاي 
جدي فاصله گرفته مي شــد و کارتون 
و تئاتر براي آن ها پخش مي شــد. ولي 
کم کم تلویزیون متوجه شــد که باید 
از تئاتري ها کمک بخواهد: از کساني 
که در دوره ي قبل، چندان در چشــم 
نبودند و ستاره هاي مشهوري به حساب 
نمي آمدند. ایــن بود که یک پروژه ي 
قدیمي در تلویزیون احیا شد: »جاده ي 
ابریشــم« را علي حاتمي قبل انقالب 
به تلویزیون داده بود و مي خواســت 
بعد »سلطان صاحبقران« آن را جلوي 
دوربین ببرد. اما همه چیز به بن بســت 
رســیده بود تا سال هاي بعد انقالب که 
پروژه دوبــاره راه افتاد. این بار نام آن 
»هزاردستان« شــد، بازیگران تئاتري 
نقش هاي اصلي را پذیرفتند و شهرکي 
در جاده ي کرج براي ساخت دکورهاي 
قدیمي تأسیس شــد. »هزاردستان« به 
سبک علي حاتمي، یک پاورقي تاریخي 
اســت که چندان هم به تاریخ وفادار 
نیست: قصه ي اصلي اش درباره ي گروه 
مجازات است اما این کم لطفي است که 
آن را محدود به این داســتان کنیم. هر 
شخصیت این سریال، یک داستان مجزا 
و دیدني دارد: از مفتش شش انگشتي تا 
خان واال و رضا تفنگچي و شعبان بي مخ، 
مي توانند سوژه ي یک سریال محکم و 
جذاب شــوند. اما حاتمي همه را کنار 
هم مي گذارد و به شــیوه ي خودش، با 
نثر خاصي که مبدعش خودش بود یک 
روایت تاریخي مي نویسد که بیشتر به 
کار نمایش مي خورد. او در حال تقدیس 
گذشته نیست، ارجاع او به زمان سپري 
شــده، به نوعي براي رهایي از قیدوبند 
زمان است، براي گفتن چیزهایي است 
که در زمان حال نمي شود آن ها را گفت. 
»هزاردستان« با مهارت تمام ساخته شده 
ناپلئون«  جــان  »دایي  احتماال کنار  و 
ماندگارترین ســریال تاریخ تلویزیون 
اســت. اهمیتش در این است که قصه 
مي گوید و هر بار با شخصیت هاي تازه و 
رخدادهاي جذابش مي تواند غافلگیر کند. 
این همان چیزي است که تلویزیون ما 
این روزها کم دارد.  ســاخت سریال 
حدود 9 سال طول کشید و در این دوران 
بارها در ساخت آن وقفه افتاد. ولي حاال 
که آن را نگاه مي کنیم مي بینیم ارزش 

این همه وقت و سرمایه را داشت. 
هزاردستان

کارگردان: علي حاتمي
بازیگران: جمشید مشایخي، داود 

رشیدي، عزت اهلل انتظامي

  فيلم خارجی

سفر به دنیای مردگان

اگر به جادو در ســینما اعتقاد 
داشته باشید »خریدار شخصي« شما 
را شــگفت زده مي کند. نه این که 
فیلم مثل کالسیک هاي سینما یک 
مســیر جادویي یــا موقعیت هاي 
مي سازد.  تماشــایي  خارق العاده ي 
آســایاس  اولیویه  تازه ي  فیلم  نه، 
بیش از هــر چیز وامدار ژانر تریلر 
در سینماســت که با »فیلِم ارواح« 
ترکیب شــده و کم کم به »فیلم 
جنایي« هم تنــه مي زند. ترکیب 
این ژانرها، منجر به نوعي فیلم شده 
که خاصیت متفاوتي نسبت به هر 
همه ي آن هــا دارد. در حالي که در 
شروع فیلم ما با رویدادي مربوط به 
دنیاي ارواح روبه رو مي شویم به مرور 
تغییر مي کند.  سمت و سوي داستان 
حال و هواي ســرد فیلم که با بازي 
کریستین  کنترل شــده ي  به شدت 
اســتوارت هم همراه است ما را به 
نوعي تریلر از جنس سینماي اروپا 
به  فیلم که  نوعي  نزدیک مي کند: 
عمد جنبه هاي اغراق آمیز دلهره آور 
را کاهش مي دهد و در یک تعلیق 
به شدت ســرد و ُکند، آرام آرام به 
درون تماشاگر مي خزد. در عین حال 
که گرفتار تعلیق قصه ي دنیاي ارواح 
هستیم ناگهان با نشانه هاي سینماي 
جنایي هم روبه رو مي شویم و فیلم 
در میانه ي همــه ي آن ها با اجرایي 
به شدت دقیق، ما را درگیر جنبه هاي 
»خریدار  مي کنــد.  فیلم  مختلف 
شــخصي« در حاشیه ي همه ي این 
ژانرهــا مي چرخد، گاه در لحظاتي 
به یکي از آن ها متمایل مي شود و 
گاه از دیگــري دوري مي کند. اما 
در این میانــه، هویت خودش را از 
دست نمي دهد. آسایاس با مهارت 
داســتانش را مي گوید و جادو را 
جلوي چشم ما مي آورد: فیلم داستان 
دختري است که برادر دوقلویش را 
از دســت داده اما طبق قول و قرار با 
او منتظر اســت که برادر از دنیاي 
مردگان با او تماس بگیرد و نشانه اي 
برایش بفرستد. در همین حال، او با 
مي شود  روبه رو  مرموزي  پیام هاي 
که اول گمــان مي کند از طرف 
برادرش است اما کم کم این رابطه ي 
تلفني و اس ام اســي او را وارد یک 
بازي خطرناک و ترسناک مي کند. 
جادو، همین جا اتفاق مي افتد: وقتي 
در جریان فیلم، به پریشان ذهني زن 
ایمان مي آوریــم، ناگهان رد یک 
دنیاي ماورایي را در کنار او مي بینیم. 
نشانه هاي دنیاي ارواح، او را نجات 
مي دهند و در آخر، در یک میزانسن 
شــگفت انگیز، تأثیر روح برادر را 
مي بینیم و بازتاب حضورش را در 
یک قاب مشاهده مي کنیم. آسایاس 
تمام داشته هاي ذهني ما را به بازي 
مي گیرد تا یک فیلم جســورانه ي 
هیجان انگیز بســازد. اگرچه براي 
لذت بردن از آن باید کمي صبور 

بود و طاقت آورد! 
خریدار شخصي

کارگردان: اولیویه آسایاس
بازیگران: کریستین استورات، الرس 

ایدینگر

  مستند

جاسوسی که رئیس شد

الیور اســتون نامش با سیاست گره 
خورده؛ نه فقط به خاطر ســاخت فیلمي 
مثل »جي اف کي« که به یک دلیل ساده: 
او بارها و بارها در آثارش به سیاست و 
اقتصاد پرداخته. همــان اندازه که »وال 
اســتریت« براي او مسئله بوده، مخالفان 
دولت آمریکا هم همیشه کنجکاوي او 
را برانگیخته. تا همین یک سال پیش در 
کارنامه ي او دو مســتند درباره ي هوگو 
چاوز و فیدل کاسترو به چشم مي خورد؛ 
دو مخالف پرســروصداي ایاالت متحده 
که در آمریکاي جنوبي مظهر مقاومت 
به حساب مي آمدند. مستند استون درباره ي 
کاسترو، مســتند معمولي نبود، نه فقط 
ایده ها و آرمان هاي او را مطرح مي کرد 
که به زندگي شخصي اش، عالیقش و دلیل 
مخالفت هاي دامنــه دار او با آمریکا هم 
اشاره مي کرد. او هنوز هم به ساخت این 
مستندها ادامه مي دهد و به تازگي موفق 
شده که یک سریال مستند جذاب درباره ي 
پوتین بســازد: »گفت وگوها با پوتین« 
مجموعه اي چهار قسمتي از گفت وگوي 
الیور اســتون با والدیمیــر پوتین در 
فاصله ي جوالي 2015 تا فوریه ي 2017 
است و شامل 30 ســاعت گفت وگو با 
رئیس جمهور روسیه است. او به سبک 
گفت وگوي فراســت/ نیکسون، مقابل 
پوتین نشسته و درباره ي مسائل مختلف از 
او سوال کرده. اما این یک گفت وگوي 
عادي نیست. او همراه پوتین در خیابان ها 
گشته و سعي کرده تصویر او را میان مردم 
کشــف و ضبط کند. اما گفت و گوهاي 
با پوتین درباره ي چیست؟ او  اســتون 
در چند سطح این مســتند را گسترش 
داده: اول از همــه به خود پوتین از زمان 
سقوط شوروي تا به قدرت رسیدنش به 
عنوان نخست وزیر اشاره کرده و بعد، به 
درگیري هاي ســوریه، رابطه ي پوتین با 
اوباما و ماجراي ناتو هم پرداخته است. در 
واقع، از دل زندگي شخصي او و فعالیت 
پوتین در کا گ ب به فعالیت سیاسي او در 
عالي ترین مقام ممکن در روسیه پرداخته. 
پوتین با هوشمندي و دقت، تالش کرده 
تا نشان دهد که روسیه چطور سیاست هاي 
تــازه اي را در جهــان عرضه مي کند و 
آرمان او بــراي قدرت گرفتن و در اوج 
ماندن کشورش چیست. الیور استون هم 
مثل یک پرسش گر دقیق سعي مي کند، با 
جلب همدلي او، گفت  وگو را هدایت کند. 
شاید در نگاه اول، مستند »گفت وگوهاي 
پوتین« بار سیاسي خارق العاده اي نداشته 
باشــد، در واقع در آن حــرف تازه اي 
براي سیاســتمداران گفته نشود ولي این 
فیلم استون بیشتر به کار مردم کشورها 
مي آید، به درد افکار عمومي، به خصوص 
در آمریکا مي خورد که همیشــه روسیه 
را شیطاني در آن سوي اقیانوس ها تصور 
کرده اند. پخش این مســتند درست در 
روزهایي که کاخ سفید زیر تیغ است و 
مجبور است درباره ي روابط آدم هایش با 
سیاستمداران روس پاسخ بدهد، موضوع 
را جذاب تر و فیلم را دیدني تر هم مي کند. 
»گفت وگوهاي پوتین« محصول شبکه ي 

شوتایم است. 
گفت وگوهاي پوتین

کارگردان: الیور استون 
محصول: شبکه ي شوتایم

چهار قسمت

  سریال خارجی

مستخدم یك  خاطرات 

مارگارت اتوود در ایران خوش اقبال 
داســتان هاي  و  رمان ها  بیشــتر  بوده، 
کوتاهش ترجمه شــده و اتفاقاً همیشه 
پرخواننده تریــن کتاب هاي هر  از  هم 
تلخ  ســال بوده اند. قصه های او معموالً 
و تیره و ســیاه اند و زندگي آدم هایي در 
تنگنا را روایت مي کننــد که در پس 
پشــت این همه ســیاهي دنبال منفذي 
هســتند.  زندگي  واقعي  تجربه ي  براي 
فضاي داســتان هاي او سرد و تیره اند و 
گهگاه وقایع اجتماعي را با خیال پردازي 
غنا مي بخشــد. اما این توصیف ها براي 
چیست؟ راستش شبکه ي ام جي ام )مترو 
گلدوین مایر( رمان درخشــان اتوود به 
نام »سرگذشــت یک ندیمــه« را بدل 
به یک ســریال ده قسمتي کرده است؛ 
ســریالي به همین نام کــه بروس میلر 
طراح آن بوده اســت. ظاهرا خود اتوود 
در نگارش قسمت اول این سریال نقش 
داشته ولي ام جي ام با دست باز با داستان 
او برخورد کرده. »سرگذشــت ندیمه« 
یک ســریال پرخرج تیره و تار درباره ي 
شــکل گیري یک حکومت عجیب در 
آمریکاست: بعد از ترور رئیس جمهور 
آمریکا و قتل عام تمام اعضاي کنگره ، 
قانون اساسي این کشور لغو و حکومتي 
مسیحي و تمامیت خواه به نام گیالد در 
این کشــور برپا مي شود. این حکومت 
نظام تازه اي براي انسان ها وضع مي کند 
و کوچک ترین تخلفي را جزاي سخت 
مي دهد. این میان ما با ندیمه اي روبه رو 
مي شویم که به دلیل به دنیا آوردن فرزند، 
در خدمت یک فرمانده قرار مي گیرد تا به 
او خدمت کند. ولي این شروع ماجراست. 
به مرور ما وارد فضای پراز رعب و وحشت 
گیالد مي شــویم، به جایي که متخلفان 
مذهبي و سیاســي یا اعدام مي شوند یا به 
شــهري به نام کولوني تبعید مي شوند. و 
همه ي این ها زیر ســایه ي پلیس مخفي 
است که همیشه همه جا هست. سریال، 
به خوبي فضاي پررعب و وحشت و سرد 
و غمگین رمان اتوود را منتقل مي کند و 
در این فضا، سعي مي کند روزنه ي امیدي 
را باقي بگذارد: یک گروه مقاومت که 
تالش مي کند مردان و زنان را از شــر 
گیالد نجات دهد. نمایش چند قســمت 
از این ســریال کافي بود تا منتقدان به 
آن واکنش مثبت نشان بدهند، به قدري 
که اگر به سایت متاکریتیک نگاه کنید 
مي بینند که امتیاز آن 92 از 100 است و 
این یعني ما با یک شاهکار روبه روییم. 
استقبال مردم هم از این سریال کم نظیر 
بوده: در حالي که ام جي ام قصد داشــت 
تنها یک فصل از این ســریال را تولید 
اقبال عمومي  موفقیــت و  کند، ظاهراً 
آن را واداشــته تا فصل دوم آن را هم 
ببرند، ســریالي که در  جلوي دوربین 
سال آینده از همین شبکه پخش مي شود. 
به هرحال»سرگذشت یک ندیمه« با شکل 
روایت خود که پر از رفت وبرگشت به 
زمان گذشته و حال است، بازي درخشان 
الیزابت ماس و فضاسازي منحصربه فرد 
پیشنهاد  سازنده ها یک سریال دیدني و 

جذابي براي تماشاست. 
سرگذشت ندیمه

طراح: بروس میلر
مــاس، جوزف  الیزابت  بازیگــران: 

فاینز، آن داود

  فيلم ايرانی

جان سوز عشق 

کارنامه ي سینمایي حمید نعمت اهلل 
متناقض و به ظاهر بدون هیچ الگو و 
مسیر مشخصي است. از »بوتیک« تا 
»رگ خــواب« فیلم هاي او متنوع و 
بي ربط به هم بوده اند. انگار عمدي براي 
تغییر مدام مسیر در کارنامه اش وجود 
دارد: بعد از موفقیت »بوتیک« به نظر 
مي رسید که او مشتاقانه به سمت فیلمي 
پیدا  درباره ي جوانان عاصي گرایش 
کند. اما او این خط قابل پیش بیني را 
کنار گذاشت و »بي پولي« را ساخت 
که اگرچه کمدي نبود اما لحن طناز 
و بامزه اش موقعیت تراژیک قهرمانش 
را تکان دهنده تر نشان مي داد. و درست 
بعد موفقیت آن، یک باره از این نوع 
فیلم هم گریز زد به فیلمي که از اساس 
ساخته  فیلمفارسي  الگوهاي  برپایه ي 
شده بود؛ »آرایش غلیظ« به نوعي هجو 
ســینماي پرادعاي زمانه ي ما بود که 
لحنش به »بي پولي« نزدیک بود ولي 
یک سره با آن فرق مي کرد. و حاال در 
چهارمین فیلمش، او یک فیلم زنانه ي 
خاص ساخته اســت؛ خاص بودنش 
اثر  اجتماعي  دلیل گرایش عمیق  به 
اوست. درست در روزهایي که به نظر 
زیر  ایران  اجتماعي  سینماي  مي رسد 
انتقادي اش را  سایه ي رسانه ها هویت 
از دست داده، »رگ خواب« سویه ي 
تازه اي از این نــگاه اجتماعي را رو 
مي کند: فیلم، داستان زني مطلقه است 
که به مردي دل مي بندد و چنان غرق 
در او مي شود که به کلي خودش را از 
یاد مي برد. این یکي هم مثل تمام آثار 
نعمت اهلل لحن شــگفت انگیزي دارد؛ 
با  به جاي طنازي و سرخوشي  این بار 
روحیه غمناک و افسرده اي روبه روییم 
که تماشاگر را از همان ابتدا درگیر 
قصه فضاي فیلم مي کنــد و او را به 
دل ماجراها مي کشــاند. همه چیز در 
خدمت شخصیت اصلي فیلم است که 
گول  حال  در  شگفت انگیزي  به طور 
زدن خودش است، زني که با همه ي 
کوچک  دختر  یک  انگار  تجربه اش 
است و دلش مي خواهد فریب بخورد. 
و نعمت اهلل زندگي این زن را تا آخر 
خط دنبال مي کند، وقتي که او سقوط 
نکته ي  برمي خیزد.  دوباره  و  مي کند 
قابل توجه در »رگ خواب« ساخت 
پرجزئیات  یک عاشقانه ي ظریف و 
اســت که همه ي اجزا، از خانه اي که 
زن در آن زندگي مي کند تا جاده ها، 
اســباب خانه و حتي گربه اي که در 
خانه پرســه مي زند کاربردي در فضا 
و ساختار فیلم دارد. فیلم یک طوفان 
عاشــقانه را با تمرکــز روي یک 
شــخصیت و با مکث روي حاالت 
او نشــان مي دهد و به همین دلیل هم 
بازیگر نقش اصلي اش، لیال حاتمي، با 
دشواري سهمگیني روبه روست: تمام 
تالطم دروني او باید با کمترین حاالت 
ادا شود، باید درونش در جلوي دوربین 
نمایان شود و ما، همراه او آرام و قرار 
نگیریم و مثل او دلبســته و عاشــق 
بشویم. از این نظر هم »رگ خواب« 

دیدني است. 
رگ خواب

کارگردان: حمید نعمت اهلل
بازیگران: لیال حاتمي، کورش تهامي 

  كارتون

در مدح کودکان

راستش اولین واکنش تماشاگران 
آمریکایي بعد از تماشــاي کارتون 
یــادآوردن  بــه  رئیس«  »بچــه 
این  اصلي  شــخصیت  شباهت هاي 
کارتون و دونالد ترامپ بود. فسقلي 
فیلــم جوري  این  کت و شــلواري 
شــبیه ترامپ حرف مي زد و چنان 
در بیانش از لحــن او تقلید مي کرد 
کــه هر تماشــاگري فکر مي کرد 
ســازنده هاي فیلم در حال شوخي با 
رئیس جمهور آمریکا هســتند. اما 
این ادعا هیچ وقت تأیید نشــد و نه 
تهیه کننده  شرکت  نه  و  کارگردان 
درباره ي ایــن موضوع حرفي نزدند. 
اما دلیل این شــباهت چه بود؟ الک 
بالدوین، صداپیشه ي نقش کوچولوي 
کت وشلواري بود و او که در همین 
یک سال پیش سابقه ي مسخره کردن 
ترامپ را داشت همان لحن و بیان را 
براي شخصیتش در »بچه رئیس« به 
ترامپ،  یادآوري  بنابراین  برد.  کار 
بالدوین  طنزهاي  یادآوري  محصول 
بود که مدام در شبکه هاي اجتماعي 
دست به دست مي شد. اما »بچه  رئیس« 
ربطي به عالم سیاست ندارد و بیشتر، 
یک فیلم خانوادگي تمام عیار درباره ي 
خانواده هایي  درباره ي  بچه هاســت. 
است که حیوانات را بیشتر از کودکان 
دوســت دارند و معموال قید داشتن 
فرزنــد را مي زنند. کل ماجراي فیلم 
درباره ي کودک 7 ساله اي است به نام 
تیم که زندگي خوب و خوشي دارد. اما 
ورود برادر نوزادش همه چیز را به هم 
مي زند. پدرومادر شیفته ي این کودک 
تازه هستند و تیم متهم است که به او 
حسادت مي کند. اما کم کم او متوجه 
مي شود که این پسرک کت وشلواري 
مودب کاسه اي زیر نیم کاسه دارد و 
مي تواند با لحني بزرگساالنه، مخفیانه 
برادر  افــرادش صحبت کنــد.  با 
کوچک تر رئیس گروهي است که 
با تولید سگ هاي دوست داشتني براي 
این  چون  مي کند.  مبارزه  خانواده ها 
سگ ها مانع دوست داشتن بچه هاي 
کوچک مي شود. قصه، ساده است اما 
هم معمایي است و هم به شدت بامزه 
و خانوادگي. مثل همه ي کارتون هاي 
درباره ي  هــم  یکي  این  کودکانه، 
محبت کردن و دوســت داشــتن 
اســت و نقد صریح و جدي است به 
فرهنگي که در خانواده هاي اروپایي 
و آمریکایي شکل گرفته. اگرچه این 
جنبه ي انتقادي خیلي جدي نیســت 
و همه چیز براي ســرگرمي طراحي 
رئیس« مک  »بچه  شده. کارگردان 
گراث اســت که قبل تر در ساخت 
این بار  و  داشته  نقش  »ماداگاسکار« 
در یک فیلم ســه بعدي تالش کرده 
یک قصه ي جذاب و شیرین را ارائه 
کند. قاعدتا براي بزرگ سال ها لحن 
بچه ي خردسال از کل فیلم شیرین تر 
و خنده دارتر است. اما براي کودکان 
این ماجراجویي اســت که جذابیت 

دارد
بچه رئیس

کارگردان: مک گراث
صداپیشه ها: الک بالدوین، استیو 

بوشمي، جیمي کیمل

هر هفته در این صفحه به سیاستمداران و شهروندان 
ایرانی پیشنهاد می کنیم چه فیلم و سریال و حتی 

کارتون هایی را ببینند
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تــالش اصالح طلبان بــرای معرفی نامزد 
شهرداری تهران با طرح نام محمدرضا عارف به 

اوج خود رسیده است.
امید  فراکســیون  محمدرضا عارف رهبر 
مجلس دهم )اصالح طلبان( پیش از این نامزد 
ریاســت جمهوری )1392( و ریاست مجلس 
)1395( شده بود و اکنون گرچه خود سکوت 
اختیار کرده اســت امــا حامیانش معتقدند او 
بهترین گزینه شهرداری تهران است. عارف در 
سوابق اجرایی خود تصدی مقاماتی مانند ریاست 
دانشــگاه تهران در دولت هاشمی رفسنجانی، 
وزارت پســت و تلگراف، ریاســت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور در دولت اول 
سیدمحمد خاتمی و معاونت اول رئیس جمهور 
در دولت دوم رهبر اصالحات را برعهده داشته 
است. عارف در زمره موسسان جبهه مشارکت 
ایران اســالمی بود که البته بعدا از این حزب 
کناره گرفــت و هم اکنون در رأس یک بنیاد 

از مدیران اجرایی به نام امید ایرانیان قرار دارد.
نزدیک ترین به محمدرضا عارف در شورای 
شهر پنجم »حسن رســولی« استاندار سابق در 
دولت خاتمی اســت که به عنوان شــاخص 
دیدگاه های عارف در شــورای شهر شناخته 
می شود. رسولی در جلسات شورای شهر پنجم 
از آغاز اصرار داشــت که این جلسات در دفتر 
دکتر محمدرضا عارف برگزار شــود و اکنون 
او و روزنامه ی آفتاب یزد از مهمترین مروجان 
شهرداری عارف هستند. روزنامه ی آفتاب یزد 
در آغاز به مهدی کروبی گرایش داشت اما با 
تغییر ســردبیر آن؛ مجتبی واحدی و حاکمیت 
مدیرمســئول، روزنامه به سوی عارف حرکت 
کرده اســت. از الیاس حضرتی و محمدعلی 
وکیلی نماینــدگان مجلس دهــم و مدیران 
روزنامه های اعتماد و ابتکار نیز به عنوان دو تن 
از افرادی یاد می شود که مدافع شهرداری عارف 
هســتند. با وجود این گفته می شود فراکسیون 
سه نفره حزب اعتماد ملی در شورای شهر پنجم 
چندان موافق دوستان خود در مجلس دهم نیستند.
دو حزب دیگــر اصالح طلب؛ حزب اتحاد 
ملت ایران اسالمی و حزب کارگزاران سازندگی 
ایران اما بر فهرستی سه نفره تاکید دارند: محمود 
حجتی، محمدعلی نجفی و سیدحسین مرعشی. 
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت هفته 

گذشته در گفت وگویی با روزنامه اعتماد گفته 
بود برخالف شایعات منتشر شده این حزب تنها 
از نامزدی حجتی دفاع نمی کند و مرعشــی و 
نجفی را به همان اندازه واجد صالحیت می داند و 

آنان را نامزد خود تلقی می کند.
شنیده های خبرنگار سازندگی حاکی از آن 
اســت که پس از مخالفت با نامزدی محسن 
هاشمی برای شــهرداری تهران از سوی حزب 
اتحاد ملت، فراکســیون نزدیک به این حزب 
در شورای شهر )که بزرگ ترین فراکسیون هم 
هست( با همراهی دیگر اعضا مصوبه ای تنظیم 
کرد که براساس آن هیچ یک از اعضای شورای 
شهر تهران تا پایان دوره ی این شورا برای هیچ 
مسئولیتی چه در دولت چه در مجلس و چه در 
شهرداری حق استعفا ندارند و با استعفای آنان 
مخالفت می شود. طبق قانون خروج از شورای 
شهر موکول به موافقت اکثریت این شوراست و 
با توجه به تجربه تلخ استعفای افرادی مانند عبداهلل 
نوری از شورای اول تهران که منجر به پاره شدن 
شــیرازه ی اتحاد اصالح طلبان در آن شورا شد؛ 

مصوبه شورای پنجم تهران قابل پیش بینی بود.
خبرنگار ســازندگی اما مطلع شــده است 
که اخیــرا در عالی ترین نهاد تصمیم ســازی 
اصالح طلبــان )که به ریاســت رئیس دولت 
اصالحات و با حضور رجالی مانند محمدرضا 
عارف، عبــداهلل نوری، ســیدهادی خامنه ای، 
سیدمحمد موســوی خوئینی ها، مصطفی معین، 
و...  مرعشی  سیدحســین  خاتمی،  محمدرضا 
برگزار می شــود( عبداهلل نوری با استدالل از 
شهرداری سیدحســین مرعشی حمایت کرده 
و خواســتار اجماع اصالح طلبان برسر او شده 
اســت. شــنیده های ما حاکی از آن است که 
حجت االســالم نوری به یک نظرخواهی میان 
استانداران دولت هایی که در آن مسئولیت داشته 
اشاره کرده که در آن مرعشی با رای باالیی به 

عنوان کارآمدترین استاندار برگزیده شده بود.
حجت االســالم والمسلمین عبداهلل نوری در 
دولت های اول آیت اهلل هاشمی رفســنجانی و 
خاتمی  ســیدمحمد  والمسلمین  حجت االسالم 
وزیر کشور بوده است که به گفته بسیاری از 
تحلیلگران، استانداران راست و چپ بسیاری در 

این ادوار در وزارت کشور و دولت بوده اند.
با وجود این سیدحســین مرعشی نامزدی 

خود برای شــهرداری را موکول به اجماع همه 
اصالح طلبان کرده اســت. بــا وجود حمایت 
یکپارچه حزب کارگزاران ســازندگی ایران، 
مرعشی معتقد اســت نامزد اصالح طلبان برای 
شهرداری تهران باید با ائتالف های فراحزبی و 
با رای و تصمیم تک تک اعضای شورای شهر 
تهران انتخاب شــود. مرعشی تاکنون در همه 
جلسات از ترویج نامزدی خود شهرداری تهران 
سر باز زده اســت و از افرادی مانند محمدعلی 
نجفی و قبل از آن محســن هاشمی برای این 
کار نام می برد اما با تاکید دو حزب کارگزاران 
سازندگی و اتحاد ملت پذیرفته است که نامزدی 
احتمالی را رد نکند. از محافل نزدیک به دولت 
خبر می رسد پس از کم رنگ شدن نامزدی عباس 
آخوندی اکنون از »مونسان« مدیر سازمان منطقه 
آزاد کیش به عنوان نامزد شــهرداری تهران 
یاد می شود و محمدعلی نجفی نیز این نامزدی 
احتمالی را تایید کرده است اما آگاهان معتقدند 
بدون شک حزب اتحاد ملت با نامزدی مونسان 

موافق نیست. 
در محافل نزدیک به شورای شهر از محمد 
ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور در دولت خاتمی هم به عنوان دیگر 
نامزد شــهرداری تهران یاد می شود. ستاری فر 
اقتصاددانی نهادگراست که مورد احترام احزاب 
اصالح طلب است. پیش از این نیز از اردکانیان 
دیگر شــخصیت علمی اصالح طلب هم برای 
نامزدی شورای شهر از سوی برخی چهره های 
حزب اتحاد ملت و نیز  یاران دکتر محمدرضا 
عارف نام برده می شــد که در هفته گذشــته 

کم رنگ شد.
در هفته گذشته البته برخی تخریب ها علیه 
نامزدهای  از سوی حامیان  سیدحسین مرعشی 
دیگر صورت گرفــت که مهم ترین آنها عدم 
موافقت نظام با نامزدی مرعشــی بود. این در 
حالی اســت که مرعشی هیچ منع قانونی برای 
فعالیت اجرایی در درون نظام جمهوری اسالمی 
ایران ندارد و از نظر سیاسی هم در سطح سران 
کشوری و لشکری موافقان بســیاری دارد و 
برای حل بســیاری از مشکالت روابط میان قوا 
و نیروهای سیاســی کشور فعال است؛ از جمله 
پی گیری دیدارهای فراکســیون حامی دولت 
در مجلس با رئیس جمهور تاکنون از طریق او 

صورت گرفته است. گفته می شود پس از طرح 
نامزدی مرعشی برای ریاست سازمان برنامه و 
بودجه کشــور یک مقام عالی اجرایی پیشنهاد 

کرده است که او، وزیر کشور شود.
در تداوم حمله به کارگزاران در هفته گذشته 
سخنان غالمحسین کرباسچی در نقد منع شورای 
شــهر برای شــهرداری تهران هم آماج نقدها 
قرار گرفت. این در حالی اســت که دبیرکل 
کارگزاران حرف تازه ای نــزده بود. پیش از 
این عباس عبــدی هم در هفته نامه صدا از نبود 
امکان وجود فراکسیون های اکثریت و اقلیت 
در شورای شهر انتقاد کرده بود و آن را خالف 
روح دموکراسی دانسته بود. کرباسچی نیز همین 
حرف را زده و افزوده بــود که راهیابی یک 
اصولگرا به شورای شهر پنجم با وجود اکثریت 
مطلق اصالح طلب نه تنها مانعی برای دموکراسی 
نیست بلکه از باب حفظ حقوق اقلیت اصولگرا 

عین دموکراسی خواهی است.
در مقابل برخی کاربران فضای مجازی این 
منع شــورای شهر پنجم را با تشویق محمدرضا 
عارف برای شهرداری تهران مقایسه کردند که 
فراکسیون امید مجلس را دچار وضعیتی مشابه 
شورای شهر پنجم خواهد کرد. آنان پرسیده اند 
چگونه استعفای محسن هاشمی آن هم برای یک 
کار شهری خالف اصالح طلبی است اما استعفای 

محمدرضا عارف عین اصالح طلبی؟!
با وجود این خبرنگار سازندگی خبر می دهد 
که حــزب کارگزاران در شــورای مرکزی 
خود مصوب کرده اســت که به هیچ حرکت 
وحدت شکنانه و ضداجماع در جبهه اصالحات 
تــن ندهد و همان گونه که تنها با 2 نماینده در 
شورای شــهر پنجم حضور دارد، در صورتی 
پیشــنهادات درباره نامزدی شهرداری تهران از 
سوی مرعشی یا نجفی )از بنیان گذاران حزب( 
را بپذیرد که مورد تایید اکثریت اصالح طلبان 
بلکه اجماع ایشــان باشد و در غیر این صورت 

با هر نامزد اصالح طلب دیگری همکاری کند.
به گفته یک تحلیل گر این همان کاری است 
که سیدحسین مرعشی نماینده حزب در شورای 
عالی اصالح طلبان به هنگام بستن لیست مشترک 
جبهه اصالحــات کرد و با وجود همه ی نقدها 
حتی درون حزب کارگزاران تنها کسی است 

که از همه ی لیست دفاع کرد.

هفته نامه سازندگی خبر می دهد

حمایت عبدالله نوری از مرعشی 
برای شهرداری تهران

حزب اتحاد ملت ایران اسالمی نیز در کنار محمود حجتی از محمدعلی نجفی و سیدحسین مرعشی 
به عنوان نامزدهای خود برای شهرداری تهران نام برد
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 شنیده ها

 گفته می شود تغییر وزیر کشور 
که قبال قطعی فرض می شــد اخیرا 
در معــرض تردیــد قــرار گرفته 
است. برخی منابع خبری می گویند 
ارائه ی  با  عبدالرضا رحمانی فضلی 
گزارشی به رئیس جمهور درباره ی 
جلوگیری از تخلفات سازمان یافته 
اردی بهشت ماه 1396  انتخابات  در 
موجــب تغییر نظــر رئیس جمهور 
شــده اســت. از جمله ایــن موارد 
گزارش دقیق و کارشناســی وزیر 
کشــور از تخلفات انتخاباتی جناح 
مقابل و ارائه آنهــا به احمد جنتی 
دبیر شــورای نگهبان در جلســه ای 
بوده اســت که به منظور پیگیری 
اســتانداران تشکیل  شکایات علیه 
شده بود. در این جلسه وزیر کشور 
از آیت اهلل جنتی می خواهد همزمان 
با رســیدگی بــه تخلفــات جناح 
طرفــدار دولت بــه تخلفات جناح 
مخالف دولت هم با سند و مدرک 
رسیدگی کند. گفته می شود تعداد 
پرونده های جناح مقابل بیش از پنج 
برابر جنــاح طرفــدار دولت بوده 

است.

 گفتــه می شــود یکــی از علل 
از  عــارف  محمدرضــا  تشــویق 
ســوی هوادارانش به نامزدی برای 
شــهرداری تهــران، نگرانــی آنان 
از نامــزدی اســحاق جهانگیری در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
1400 بــوده اســت. ایــن افــراد 
معتقدند بــرگ برنده عــارف در 
انتخابات ســال 1400 ایثــار او در 
انصراف از نامزدی به نفع روحانی 
بود که اینک با ایثار جهانگیری در 
نامزدی و ســپس انصراف به سود 
روحانی برابر تلقی می شــود بلکه 
به علت مناظره هــای خوب معاون 
اول رئیس جمهــور موجب برتری 
نسبی جهانگیری شده است. دوستان 
دکتر عــارف معتقدنــد او باید با 
خروج از مجلس و قبول شهرداری 
تهران حضور رســانه ای بیشــتری 

داشته باشد.

 گفتــه می شــود یکــی از علل 
تاخیــر در قراردادهــای بــزرگ 
نفتــی در دولت یازدهــم نگرانی 
وزارت نفــت از واکنش های جناح 
مقابــل به خصوص قبل از انتخابات 
 1396 ســال  ریاســت جمهوری 
بوده اســت که با وجود تاکیدات 
و پیگیری هــای ســران کشــور به 
خصــوص رئیس جمهــور و رئیس 
مجلس سرانجام با توتال آغاز شد. 
ظاهــرا وزیر نفت تصمیم گیری در 
سطح کالن و اجماع ملی را مقدمه 
و الزمه عقد این قراردادها دانســته 

بود.

 گفته می شود علی الریجانی اعالم 
کرده است تنها در صورتی در سال 
ریاســت جمهوری  نامــزد   1400
خواهد شد که اصالح طلبان نسبت 
به او نگاه منفی نداشــته باشند و از 

او حمایت کنند.

 گفتــه می شــود علــی جنتــی 
پیشــنهادی به رئیس جمهــور داده 
است که ناوگان خبری و رسانه ای 
و اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری 
یکپارچه شود و پیشنهاد سخنگویی 
دولــت نیز به این بخــش یکپارچه 
ســپرده شــود. ظاهرا نارضایتی از 
عملکــرد بخــش رســانه ای دولت 
علت این پیشنهاد بوده است. جنتی 
انتخابات اردی بهشــت ماه،  ایام  در 
ریاســت بخش تبلیغات ستاد حسن 

روحانی را برعهده داشته است.

 جمالت راهبردی

سردار عزیز جعفری، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی: من 
با صدای بلند می گویم ســپاه هم به 
دنبال صلح اســت اما صلح تنها در 
صورتــی محقق می شــود و پایدار 
می ماند که دشمنان از شروع جنگ 
با ما در هراس باشند و از عواقب آن 
بترســند. صلح با مذاکره صرف به 
دست نمی آید... معنای جهاد کبیر 
عدم اعتماد به دشمن و عدم تبعیت 
از دشــمنان اســت. معنای آن عدم 
مذاکره نیســت؛ برخی می خواهند 
بگویند مــا کال با تعامــل با جهان 
مخالف و در پی جنگیم. »سخنرانی 
در مراســم معرفــی فرمانده جدید 
سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ 

13 تیر 96«

ابراهیــم اصغــرزاده، سیاســتمدار 
اصالح طلب: حســن روحانی دیگر 
)یــک( شــیخ اصولگــرا نیســت. 
ملــی،  سیاســتمداری  اینــک  او 
میهن پرســت و اصالح طلب اســت 
که به کشــور و اصالح طلبان آبرو 
می بخشــد. »گفت وگــو با مجله ی 

هفتگی صدا، شماره 119«

غالمحســین کرباســچی، دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی ایران: 
زمانــی که همــه اعضای شــورای 
شــهر از یک طیف سیاسی هستند، 
طبیعی اســت که خــروج یک نفر 
از اعضا مشکل خاصی را به وجود 
نمی آورد. ضمن این که نفر نخست 
علی البــدل هم نماینــده یک طیف 
و یک جریان فکری اســت که در 
این شــهر زندگی می کنند ولو در 
اقلیت. چه ایرادی دارد نماینده آنها 
هم در شــورا حضور داشته باشد؟ 
مگر دموکراسی حاکمیت اکثریت 

نیست با حفظ حقوق اقلیت؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت: مســئله ای 
که حدود 160 تا 170 ســال است 
گرفتار آن هســتیم دعوای روس و 
انگلیــس در ایران اســت... پس از 
انقالب اکتبر 1917 شرق و غرب 
مطرح شــد. پس از دعوای روس و 
انگلیس مارکسیسم آمد و از دهه ی 
پنجاه مارکسیسم اســالمی به ایران 
وارد شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر 
عمیقی بر جا گذاشــت و بی شک 
تعیین کننده تریــن و اثرگذارترین 
حتی بیــش از تفکــرات علوی و 
فاطمــی بوده اســت. شــخصا هم 
همیشه سعی می کنم آثار مارکسیسم 
اسالمی را از ذهن خود پاک کنم اما 
نمی شــود... واقعا باید ببینیم منافع 
ملی ما چیست؟... این حرف ها که 
در جهان چه کسی دوست ما است 
یا فالن کشــور برادر ماســت یعنی 
چه؟ به طور کلی برادر، دوســت و 
رفیق همه در برابر منافع ملی تعریف 
می شوند... هیچ چیزی در رابطه های 
مــادی زندگی و حــوزه حکومتی 
مقدس نیست. »سخنرانی در مراسم 
اکران خصوصی مســتند نامه های 
یک جاســوس نفتی، ساخته مهدی 

افشار نیک«

خبرچین


