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بولتن

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

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

شهرداریها پایگاه سرمایه اجتماعی اصالحطلبان است
سیدمهرداد امیرکاللی
خبرنگار پارلمانی سازندگی

Q

Qبوی بهبود میآید

Q

Qبه شهرسازی مشارکتی نیاز داریم

مهندس مجتبی بهاروند ،منتخب مردم مشهد
در شورای پنجم ،با بیان اینکه اقتصاد کشور به
خاطر سیاستهای دولتهای نهم و دهم دچار
رکود و انزوا شــد ،گفت« :با روی کار آمدن
دولت یازدهم و به ســرانجام رسیدن برجام و
بسته شدن قرارداد توتال بهبود شرایط احساس
میشود ».عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه
در چنان وضعیتی هیچ تضمینی برای بازگشت
پول نفت یا بیمه شرکتهای بینالمللی وجود
نداشــت و برجام همه اینها را بهبود بخشید،
تصریح کرد« :کشــورهای پیشرفته دنیا تمام
توســعه خود را متأثر از حضور گسترده مردم
در بخشهای مختلف تعریف کردهاند» .منتخب
شورای پنجم افزود« :حضور مردم در انتخابات
بیانگر جامعه بیدار و زنده است .استان خراسان و
شهر مشهد پتانسیل فراوانی در حوزه گردشگری
دارد و ساالنه ســی میلیون زائر مشهد را برای
سفر انتخاب میکنند که این میتواند فرصت
مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوص در
حوزه گردشگری باشد .توریسم سالمت نیز با
توجه به همسایگی با کشورهای عربی میتواند
رونق خوبی در این حوزه به وجود آورد و الزم
است تصدیگری بخش خصوصی بیشتر شود».
وی با بیان اینکه بخش خصوصی نماینده مردم
است ،افزود« :هرچه نقش مردم پررنگتر باشد،
توسعه سیاسی و اقتصادی باثبات بیشتری خواهد
بود .باید ثبات و هماهنگی بیشــتری در زمینه
مدیریت شهری بهوجود بیاید تا از ظرفیتهای
ارزشمندی که در هر شهر وجود دارد ،به بهترین
شکل استفاده شود ».بهاروند خاطرنشان کرد:
«فعالیتهای انجامشده در برنامههای مشهد ۲۰۱۷
چنانکه باید انجام نشده است .در این زمینه تنها
به نصب چند المان در شهر اکتفا شده است .در
حالی که اگر همین برنامه در یکی از شهرهای
عربی برگزار میشد ،میلیاردها دالر در قبال آن
کسب درآمد میکردند».
دکتر محمدهادی مهدینیا ،رئیس دانشکده
معماری و شهرسازی دانشــگاه آزاد مشهد و
منتخب مردم مشــهد در پنجمین دوره شورای
اسالمی شــهر بیان کرد« :تاریخچه شهرسازی
نوین و اولین الگوی شهرسازی در نیمه دوم قرن
 ۱۹میالدی در شهر پاریس شکل گرفت و پس
از آن در دوره رضاخان توســط شهردار تهران
اجرا شــد و کمکم این الگو به دیگر شهرهای
ایران سرایت کرد ».وی با بیان اینکه شهرسازی
امروز ما میراثدار همان الگوی شهرسازی است،
افزود« :امروز نیاز اســت به سمت شهرسازی
مشــارکتی حرکت کنیم .الگوی شهرسازی
قدیمــی بر پایه نگاه باال به پایین بود و مدیران

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران سخنران همایش کارگزاران خراسان بود

همایش «شهر مردم» با حضور نمایندگان
منتخب مردم مشهد ،نیشابور و درگز در دوره
پنجم شورای اسالمی شهر و روستا و همچنین
مهندس احمد نوروزی و دکتر غالمحســین
کرباسچی ،شــهرداران اسبق مشهد و تهران؛ به
مناسبت روز شــهرداری و دهیاری و به همت
دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران
 خراسان رضوی ،یکشنبه هفته گذشته در سالنهمایشهای هتل پردیسان مشهد برگزار شد.
در بخــش اول نشســت ،پنــج عضو از
شورای شهر مشهد ،نیشــابور و درگز به بیان
دیدگاههایشــان در حوزههای تخصصی خود؛
با موضوعات «توســعه و بخش خصوصی»،
«شهرسازان و متخصصان»« ،مردم و مشارکت»،
«جامعه مدنی و رسانه» و «جوانان و خالقیت»
در شورا پرداختند.
شهری هرچه میخواستند در شهر اجرا میکردند؛
اما اکنون نیاز است با برنامهریزی راه ارتباط مردم
را در مدیریت شهر و شهرسازی باز کنیم».
مهدینیا افزود« :در کشور ما وقتی صحبت
از شهرسازی مشــارکتی میشود ،باید در نظر
داشته باشیم که بسیاری از زیرساختهای این
امر محقق نشــده و نظام دیوانساالری هنوز در
حوزه شهرسازی وجود دارد».
Q

Qتوجه به دیگر ظرفیتهای شورا

بتــول گندمی ،عضو منتخــب دوره پنجم
شــورای اسالمی شهر مشــهد نیز سؤاالتی در
خصوص چگونگی ایجاد فضای مشارکت مردم
در مدیریت شهری مطرح کرد و گفت« :طرح
شورایاران یکی از طرحهایی است که برای جلب
مشارکت مردم طراحی شد؛ اما امروز با انتقادات
بسیاری همراه است ».وی با بیان اینکه مشارکت
مردم در مدیریت شهری زمانی محقق میشود
که یک توافق عمومی ایجاد شود ،افزود« :عزم و
اراده در این زمینه وجود دارد؛ اما نیاز است مردم
را برای پذیرفتن فرآیند مشارکت مجاب کنیم.
بايد تالش شود تا نقص بزرگ عدم مشاركت
مردم در برنامههاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي و
هنري در دوره جديد شوراي شهر جبران شود و
شورا به وظايف قانوني خود عمل كند».
Q Qافزایش اعتماد مردم به مدیریت
شهری از طریق رسانهها

رضا مهرداد ،منتخب پنجمین دوره شورای
شهر نیشــابور ،ضمن ارائه توضیحاتی در باب
تعریف و کارکردهای جامعه مدنی و رســانه،
پیرامــون تعامل شــورا با نهادهــای مدنی و
رســانهها گفت« :این دو نهاد میتوانند باعث
شایستهســاالری ،کمک به حلوفصل امور،
شفافسازی و شیشهای شدن اتاق شورا ،افزایش
اعتماد مردم ،تضمیــن فرهنگ گفتوگو و
پرهیز از رفتارهای فردی در شــورا و جامعه
و آشنایی شــهروندان با حقوق و وظایف خود
شوند ».مدیرمســئول هفتهنامه خیامنامه افزود:
«شورا ،به عنوان خط مقدم حاکمیت عینی مردم
بر سرنوشت خود میتواند با کمک به بسط و
توسعه رسانهها و حمایت جدی از جامعه مدنی
فعال و متنــوع ،فاصله جامعه ما را با حاکمیت
مردمساالری کمتر کند».
Q

Qتوجه ویژه به نسل جوان در شوراها

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

اصلی جامعه امروز ما نســلی است که به دنبال
تغییر است و آن را مطالبه میکند .این نسل به
دلیل پیوند با مشاغل تخصصی ،برخورداری از
تحصیالت دانشگاهی و دیدگاه تطبیقی نسبت به
رویکردهای انسانمحور در مدیریت شهری ،در
سطوح ملی و بین المللی مطالبات متفاوتی را در
جامعه به وجود خواهد آورد ».براتیان خاطرنشان
کرد« :بسیاری از صاحبنظران جوان و نوگرا
فضای جغرافیایی و زیستگاه خود را متناسب با
طراز و شأن واالی جوانان و آیندگان نمیدانند؛
لذا در جســتوجوی خون تــازه در عرصه
مدیریت شهریاند و این نوید تغییری است که
الجرم رخ خواهد داد».
Q Qعدم استفاده از خرد جمعی در مدیریت
شهری

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

کنیم .شهردار و شورای شهر آینده اگر مردم را
باور داشت و برآیند نظر مردم را پذیرفت ،مسائل
و مشکالت ما حل میشود».
وی افزود« :بحث شورای شهر در استفاده از
تواناییهای مردم است که چقدر از این قدرت
و توانایی مردم اســتفاده میکنیم؛ مردم دارای
تواناییهای فوقالعادهای هســتند و این مسئله
ماست که چگونه از این تواناییها استفاده کنیم».
شهردار اسبق مشهد گفت« :مشکل ما این
است که وقتی در جایی منصوب یا توسط مردم
انتخاب میشــویم ،تصور میکنیم همه چیز را
میدانیم .فردی مسائل ابتدایی شهری را نمیداند؛
اما وقتی شهردار میشود فکر میکند دیگر نیازی
ندارد تا با مردم ،صاحبان خرد و تجربه مشورت
کند و این مشکل ماست که نمیتوانیم از این
خرد جمعی در مقام عمل استفاده کنیم».
وی با بیان اینکه مشــکل ما این است که
تعامل و کار کردن با مردم را بلد نیستیم ،گفت:
«به دلیل آن که بیشــتر دوست داریم با افراد
بلهقربانگو کار کنیم ،اگر کســی از ما انتقاد

یادداشت

شهر و سیاست
مجید لگزیان

رئیس دفتر سیاسی حزب
کارگزاران سازندگی خراسان

در روزهایــی که از یکســو پس از
پیروزی چشمگیر اصالحطلبان در انتخابات
ریاســتجمهوری و به خصوص سونامی
پیروزی ایشــان در شوراهای شهرها ،اصل
نقــش ،رأی و حضور مردم در تئوریهای
مشروعیتدهی به حکومت ،توسط عدهای
زیر ســؤال میرود و از دیگر سو ،منتخبین
شــورا با انبوهی از خواســتههای مرتبط و
غیرمرتبط مواجه شده و در دوراهی شورای
شهر یا شورای شــهرداری وادار به انتخاب
میگردند؛ پرداختن به جایگاه شوراها مهم
مینمایــد .راهحل برونرفــت از دوراهی
فوقالذکر ،ابتدا تعریف و تدقیق جایگاه شورا
و فرض کردن شــورا به صورت سیستم؛ و
سپس بازتعریف رابطۀ سیستم شورا با بیرون
سیستم؛ یعنی مردم و سایر ارکان حکومت
است .شــورا در بستر شهر شکل مییابد و
عالوه بر بازیگری در روابط بیرونی و تأثیر
بر آن ،متأثر نیز هست .از آنجا که سیاست
در جهان خارج حضور جدی دارد ،شهر نیز
موجودی درگیر سیاست است .از دیگرسو
هر تخصصی در چارچوبهای ایدئولوژیک
بســط مییابد و بنابراین سیاست نه از شهر

کنار گذاشته میشود و نه از دستاندرکاران
امر شــهری و نه برنامهریزان و مدیران و
اســتفادهکنندگان .برای پیش رفتن ،باید با
واقعیت کنار آمد .نه به فکر امپراطوری بود،
که تکلیف همگان را معلوم نماید و نه اینکه
با تکیه بر مفاهیمی مانند تخصص ،واقعیت
سیاسی را نادیده گرفت .باید سیاستمداران
پیرامون شهر اظهارنظر کنند و در گام بعد
همگان با هم به گفتوگو بنشینند؛ نه برای
رسیدن به اجماع و نه برای بخشیدن سهمشان
از قدرت .ما چارهای جز گفتوگو نداریم!
به جای ترجمۀ صــرف نظریات ،باید
گام برداریم و به زمینۀ خودمان توجه کنیم.
میبایست تجربیات را از خالل گفتوگو و
عم ِل مداوم بومی کرد و گرد هم آورد تا از
دانش نظری ایجاد شده در جهان بهره جست
و به سطح دانش بومی شده و ایدئولوژیک
رســید و معیارهای عمل نهایی را ساخت.
همایش «شــهر مردم» با چنین دیدگاهی،
اولین گام از مســیر ترسیمشدۀ فوق است
برای حرکت در راســتای هدفی کالنتر.
گفتن و شنیدن از نقش مردم ،جایگاه آنها و
مشارکتشان در ساختن شهریآباد و پایدار،
گامی است که در گامهای بعدی با پرداختن
به اقتصاد ،درآمد ،توســعه ،عدالت و ...پی
گرفته و تعمیق خواهد شد.

کند قدرت تحمل انتقاد را نداریم و زود برآشفته
میشویم ».نوروزی ادامه داد« :باید قدرت تحمل
و انتقادپذیری خودمــان را باال ببریم تا بتوانیم
حرفهای مردم که گاهی تند نیز هســت را
بشنویم؛ نه این که فقط برای سخنرانی به سراغ
مردم برویم ».وی با بیان اینکه تنها ویژگی ما
همین پشتوانه رأی باالی مردم است ،گفت« :ما
اگر بتوانیم با همکاری مردم توســعه و عمران
پایدار و همهجانبه شهر را تسریع کنیم ،در کاری
که به ما محول شده است موفق خواهیم بود.
عضو منتخب دوره پنجم شورای شهر مشهد
افزود« :در شــورای شهر جدید ،در نقطه آغاز
باید گفت که ترکیب بسیار خوبی از نیروهای
باتجربه و با تحصیالت مناســب از اقشــار و
تشکلهای صنفی مختلف کنار یکدیگر قرار
گرفتهاند؛ که ایــن ترکیب نتیجه خرد جمعی
و حرکتی بود که در جمع اصالحطلبان شکل
گرفت و اینگونه این پیروزی اتفاق افتاد».
Q Qبا وجود تخریبها نمیتوان جامعه را
کنترل کرد

سخنران انتهایی همایش «شهر مردم» دکتر
غالمحسین کرباسچی بود .وی گفت« :در شرایط
فعلی همه در حال تخریب یکدیگر هستند ،بدون
آنکه متوجه آثار ویرانگر این تخریبها باشند».
شــهردار اســبق تهران تصریح کرد« :در
حال حاضر مشهد از نظر فیزیکی ،به طور مثال
مجموعه معابر ،پلها ،مخصوصا فضای سبز و...
شهری قابل قبول به حساب میآید .هنگامی که
به عنوان بیننده گذرا مشهد را با دیگر شهرهای
ایران مقایسه میکنیم؛ این شهر با وجود جمعیت
زیاد آن از نظر معابر شهری ،فضای سبز ،خدمات
شهری و نظافتی رتب ه اول یا دوم را دارد .البته این
موضوع بدون در نظر گرفتن فضای اطراف حرم
است که مشکالت خاص خود را دارد».
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با
بیان اینکه اعضای شورای شهر جدید باید به این
موضوع توجه کنند که چه تصویری میخواهند
برای آینده شهر ترســیم کنند و چه امکاناتی
برای رســیدن به آن تصویر دارند ،عنوان کرد:
«در این زمینه عناویــن زیادی وجود دارد که
باید به آنها توجه شود؛ عناوینی از جمله تنوع
در ساختار شهر ،چگونگی شکلگیری شهر در
گذر زمان ،مسیر و عوامل اساسی رشد و تغییرات
شهری ،عوامل اقتصادی و نقش شهر در تغییرات
اقتصادی کشــور ،جهان و ...اقتصاد شهرهای
جهانی در حوادث بینالمللی اثرگذار هستند؛ به
طور مثال اتفاقاتی که در نیویورک و لندن رخ
دادند ،تأثیر بینالمللی داشتهاند».
وی افزود« :چگونگی مدیریت شــهری
و موازنــه قدرت محلی و ملی که مبتال به تمام
شــهرهای دنیا است و سیاستهای توسعهیافته

برای ایجاد محیط شــهری بهتر ،از جمله دیگر
عناوینی اســت که باید به آن توجه شــود».
کرباســچی با طرح این پرســش که با وجود
تغییرات آینده ،شــهر پویــا و تغییری که با
پیشــرفتهای آینده همگام باشــد ،چیست،
خاطر نشان کرد« :در حال حاضر در سطح دنیا
شهرهای سنتی ،مدرن ،پستمدرن و شهرهایی
با ساختارهای چند پاره ،کهکشانی و ...مطرح
هستند ».وی خطاب به اعضای شوراهای شهر
مشهد و خراسان رضوی ،یادآور شد« :اگر در
این شرایط و با این آرای باال و امیدی که مردم
دارند اتفاقی نیفتد و نتوانیم تصویر اتفاقی که قرار
اســت رخ دهد را برای مردم بیان کنیم ،حداقل
باید تالش بــرای رخ دادن آن اتفاقات را آغاز
کنیم ».شهردار اسبق تهران اظهار کرد :در مقاله
«نگرش بین دولت و شــهروند ،میان مردم» به
این ســوال که چرا مردم به دولت رای دادهاند؛
اما گفته دولت مبنی بر اینکــه یارانه دادن به
ضرر مردم اســت را قبول ندارند ،جوابهای
جالبی داده شده اســت .برخی از مردم عنوان
کردهانــد ما حاضریم یارانه را بگیریم و آن را
به مؤسسات خیریه بدهیم؛ اما نمیخواهیم این
پول دست دولت باشد .عدهای هم گفتهاند این
پول ،پول نفت است .برخی هم عنوان کردهاند
حاضر نیستیم یارانه را پس دهیم؛ اما دو برابر مبلغ
یارانه را برای هیئتهای مذهبی و کمک به فقرا
پرداخت میکنیم و یارانه را در جاهایی که الزم
است هزینه میکنیم».
وی تصریح کرد« :ایــن عدم اعتماد مردم
ســرمایهای منفی اســت که به راحتی از بین
نمیرود .این موضوع در اثر تخریب متقابل ما
گروههای سیاسی ایجاد شده است .نمیخواهم
بگویم این ســرمایه اعتماد عمومی که از بین
رفته ،به دلیل دروغهایی است که ما مسئولین
گفتهایم؛ اما چیزهایی را عنوان کردهایم که یا
به آنها عمل نکردهایم یا آنها را قبول نداشتهایم،
این موضوع یک ســابقه چهل ســاله دارد».
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ایران
ِ
شــهری
گفت :در کتابی با عنوان «طراحی
همکاریگرایانــه» کلیت سخن و تمام حرف
این اســت که تمام افــرادی که تحت تأثیر
پروژهای قــرار میگیرند؛ بایــد آن را باور
کنند .این باور یک ســرمایه اجتماعی است
که متأسفانه ما سیاســیون چه اصالحطلبان و
چه اصولگرایان به دلیل نارســاییهایی که در
کارهایمان داشتهایم ،آن را از دست دادهایم».
وی خاطرنشــان کرد« :یکی از حرفهای من
در آن دادگاه معروف این بود که شما اشکال
اداری گرفتهاید؛ اما قبول دارید که پولی دزدی
نشده است؛ رئیس دادگاه عنوان کردند چرا پول
شــرکت واحد را که دادهایم ،مصوبهاش را از
قبل نگرفتهایم .پاســخ ما این بود که شب عید
بود و باید آن پول را میدادیم و سپس مصوبه
را میگرفتیم تا شهر به هم نریزد .هنگامی که
اســم این اقدام را اختالس میگذارند؛ آن هم
بدون اینکه این اختالس را معنا کنند؛ ببینید چه
تصویر نامطلوبــی از مدیران در ذهنیت جامعه
ایجاد خواهد شد ».کرباسچی عنوان کرد« :همه
ما یکدیگــر را تخریب میکنیم ،بدون این که
ببینیم این اقدام چه اثراتی دارد .یکی از اثراتش
این است که خودمان دیگر نمیتوانیم زندگی و
مدیریت کنیــم و کاری را پیش ببریم .در این
شــرایط حتی اگر میدان را هم به شما بدهند،
نمیتوانید کاری کنید ».وی با تأکید بر اینکه
همه ما باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم و این
موضوع بحثی سیاسی نیست ،اضافه کرد« :اگر
بین مدیریت و شهروندان این رابطه ایجاد نشود،
مردمی که به ما به عنوان مدیران شورای شهر
اعتماد کردهاند؛ ناامید خواهند شد .اگر نتوانیم این
اعتماد را با یک تغییر و کار جدی شبانهروزی
تقویت کنیم ،ممکن است ایمان و اعتمادی را
که در اثر نابهسامانیهای پیشین به وجود آمده،
از دست بدهیم».

فصل

کدام ارشاد؟
بررسی اجمالی فرصتها و بایدهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت جدید

جهانبخشخانجانی

عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی ایران

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
به دلیل ارتبــاط و تعامل ذاتــی خود با
گروههای مرجعی از قبیل اصحاب رسانه
و روزنامهنگاران ،هنرمندان ،نویسندگان و
ناشران و سایر گروههای موثوق در جامعه
و همچنیــن به دلیل وظایف ذاتی خود در
راهبری ،فرهنگســازی و تولید خوراک
فکری و فرهنگی بــرای افکار عمومی،
بیشترین نقطه تماس با حسگرهای موجود
در بطن جامعــه را دارد .به گونهای که از
این زاویه تنها با وزارتخانهای مثل وزارتخانه
آموزش و پرورش قابل قیاس است.
از این منظر جایــگاه بیبدیل وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در تولید و هدایت
محتوای فرهنگی بــرای جامعه ،برمبنای
سیاســتهای کالن نظام و رهنمودهای
مقــام معظم رهبری از یک ســو و ایجاد
رضایتمندی عمومی از ساختار نظام و به تبع
آن دولت ،در حوزههای مرتبط با موضوع
فعالیت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
بینیاز از تاکیدات مجدد است.
در این یادداشت تالش شده است ضمن
نگاهی اجمالی به تالشهای صورت گرفته
در این وزارتخانه ،به صورت فهرستوار
به برنامههایی که در جهت بهبود عملکرد
آن ،نیاز به بررسی و تدوین برنامه و اجرا
دارد ،اشاره شود.

1

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

3

حــوزه عمومی جامعه بیشــترین
همپوشانی و بیشــترین نقطه تماس را با
وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
دارد .سیاســتگذاری درست و متناسب با
باورهای فرهنگی و بایستهای جامعه نوین
ایرانی در حوزههای بسیار متنوعی از قبیل
اماکن عمومی ،برنامههای هنری و فرهنگی،
تفریــح و اوقات فراغت ،مدیا و رســانه
و مواردی از این دســت میتواند تصویر
وزارت ارشاد را از نهادی بوروکراتیک و
«متفاوت» با جامعه به سیاستگذاری دلسوز
و «در کنار» جامعه تغییر دهد.

4

مهمتریــن تغییر در تصویر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تغییر چهره جایگاه
وزیر از سیاستگذاری است که بایستها و
نبایستها را مشــخص میکند به چهره
فردی در کســوت نمایندگی هنرمندان،
نویسندگان ،اصحاب رسانه و به طور کلی
همه اقشار جامعه است .به عبارت بهتر این
گروهها بایــد وزیر را فردی ببینند که نه
در پشــت میز وزارت ،که در کنار خود
آنان نشسته است .این امر نیازمند بازسازی
تصویر و ریبرندینگ از وزیر و وزارتخانه
بر مبنای یک برنامهریزی مشــخص و
پلنشدهی عملیاتی است .از مهمترین نتایج
این امر بازگشت اعتماد عمومی به وزیر
و وزارتخانه و مقبولیت و درنتیجه پیشبرد
اهداف عالیه دولــت در حوزه فرهنگ
خواهد بود.

در بررســی اجمالی فعالیتهای این
وزارتخانه ،آنچه بیش از هر چیز به عنوان
مانعی در چابکی و کارآمدی این وزارتخانه
به چشــم میخورد ،ســاختار جزیرهای
زیرمجموعههای وزارتخانه اســت .به نظر
میرسد بخشی از سازمانهای تابعه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به شکلی مشهود چه
در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزههای
عملکردی ،خــود را فــارغ و غیرملتزم
به ایفای نقش در چارچوب سیاســتهای
کالن وزارتخانه میبیننــد .در این بخش
به طور مشخص میتوان به سازمان اوقاف و
مجمع کتابخانههای عمومی اشاره کرد .لزوم
برنامهریزی برای اعمال سیاستهای کالن
وزارت ارشاد در سازمانهایی از این دست
به شدت مشهود است.

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

تصویــری که در بطــن جامعه از
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی وجود
دارد این اســت که این وزارتخانه خود
را پوشــشدهنده و در نتیجه پاسخگوی
نیازهای صرفا بخشی از جامعه میداند که
میتوان آن را بخش سنتی جامعه توصیف
کرد .این تصویر البتــه تا حدی برآمده
از چیزی اســت که به عنــوان محتوای
عملکردی وزارتخانه به جامعه ارایه شده
و بخش دیگری از آن ناشــی از تسری
همین نگاه جامعه به داخل وزارتخانه است.
در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی به عنوان وزارتخانهای «همهشمول»

باید بپذیریــم و بپذیرانیم که حوزه
فرهنگ ،حوزهای تخصصی اســت و هر
سیاستگذاری و برنامهریزی و اقدام منتج از
آنهــا در این حوزه باید حاصل پژوهش و
رویکردی مبتنی بر نظرات متخصصین این
بخش باشــد .بلیهای که در حوزه فرهنگ
به طور خاص شاهد آن هستیم ،اظهارنظر و
دخالت غیرکارشناسی افراد غیرواجد شرایط
در این بخش اســت کــه توقف این امر
برکات بسیاری را در تامین اهداف کالن
فرهنگی نظام و بازگشــت اعتماد عمومی
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی
خواهد داشت.
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1

 :جامعه و سیاست

چه باید کرد؟

راهـبـرد

2

جبهه اصالحات یک گام بهپیش
بازسازی گفتمانی و بازسازی تشکیالتی جبهه اصالحات چگونه شکل میگیرد؟

محمد قوچانی
سردبیر

در فاصلهی انتشــار شــمارهی پیش
هفتهنامهی «سازندگی» و شمارهی پیشرو،
براســاس نظر رئیس دولت اصالحات و
تصویب شورای عالی اصالحطلبان مقدمات
بازسازی تشکیالتی جبهه اصالحات فراهم
شده و خوشبختانه کارگروهی برای این کار
تشکیل شده است .اینک برعهدهی احزاب و
اشخاص اصالحطلب است که با پیشنهادات
خود این بازسازی را به بهترین شکل ممکن
هدایــت کنند .ما نیز بر این اســاس فکر
میکنیم:

1

بازسازی جبهه اصالحات در درجهی
اول یک بازســازی «گفتمانی» اســت.
اصالحطلبان باید به عنــوان یک جریان
سیاســی و فکری مبانــی نظری حرکت
تشکیالتی خود را تعیین و تثبیت و آن را
در سندی مکتوب کنند .انتشار «مانیفست
اصالحات» راه را بر تفاسیر فردی و گروهی
خواهد بست و مانع از سوءاستفاده حریف و
رقیب خواهد شد.
به نظر ما تاکید بر فعالیت سیاسی قانونی،
صلحآمیز و انتخاباتی مبنای فکر اصالحطلبی
است .اصالحطلبان گروهی از سیاستمداران

هستند که برای بهبود اوضاع عمومی کشور
بهخصوص توسعه ایران (رشد همهجانبهی
سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی)
در چارچوب قانون (اساســی و عادی) از
طریق مبارزهی انتخاباتی (دولت ،مجلس،
شــهرداریها و خبرگان) برای به دست
آوردن قدرت الزم برای انجام اصالحات و
اعمال حاکمیت ملی تالش میکنند.
بدین ترتیب اصالحطلبی با گفتمانهای
محافظــهکاری (حفــظ وضــع موجود)،
انحاللطلبی (برانــدازی و واژگونی وضع
موجود) و نیز بنیادگرایی (بازگشــت به
گذشته با خشــونت) مرزبندی گفتمانی
دارد امــا در درون خــود گرایشهــای
«درونگفتمانی» متنوعی خواهد داشــت:
از گرایشهــای لیبرالدموکــرات تــا
سوســیالدموکرات و نیز تفاسیر دیگری
که در چارچوب فهم ما از قانون اساســی
جمهوری اسالمی ایران قابل پذیرش است.
روشن است که این تفسیر از «گفتمان
اصالحات» یک تفســیر حداقلی اســت.
یعنی به نظر ما جبهــه اصالحات یک جبهه
ایدئولوژیک نیست بلکه جبههای استراتژیک
اســت که با وجود باور اکثریت قریب به

اتفاق همهی اعضای احزاب اصالحطلب به
دین اسالم (به جز اقلیتهای مذهبی قانونی
که میتوانند با حفظ اعتقادات شخصی خود
فعالیت اجتماعی کنند) ما مدعی هیچ تفسیر
ویژهای از دین نیســتیم و این کار را برعهده
مجتهدین و روشنفکران متدین میگذاریم .ما

فکر میکنیم هر حزب سیاسی ملتزم به قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران حرکت در
چارچوب مردمســاالری مبتنی بر دین را
پذیرفته اســت و دستکم در این حرکت
جبههای به جای ورود به بحثهای تخصصی
الهیاتی به فعالیت سیاسی و به طور مشخص
انتخاباتی و در ســطوح بعــدی مدیریتی
میپردازد .از این رو معتقدیم هرگونه تلقی
ایدئولوژیک از الهیات اعم از سنتگرایانه
یــا تجددخواهانه و نیز راســتگرایانه یا
چپگرایانه از الهیات اســامی در شرح
وظایف این جبهــه یعنی جبهه اصالحات
و سازمانهای سیاســی جمعی آن اعم از
شــورای عالی اصالحات نیست و حداکثر
آن را باید به احزاب سیاسی و انجمنهای

فکری اصالحطلب سپرد .با وجود این باور
به حاکمیت ملی (دموکراسی ،حقوق بشر،
حکومت قانــون ،انتخابات آزاد) ،توســعه
کشور ،پرهیز از خشــونت و ترویج صلح و
تالش برای بهبود اوضاع کشــور ،معیارهای
حداقلی ما برای تعریــف یک حزب عضو
جبهه اصالحات است.
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این تفسیر حداقلی (استراتژیک و نه
ایدئولوژیک) از جبهه اصالحات میتواند در
«بازسازی تشکیالتی» آن نیز به کار آید:
 .2-1به نظر ما «جبهه اصالحات» یک
«ائتالف استراتژیک میانمدت» از احزاب
اصالحطلب است که به عنوان هیئت موسس
آن عمل میکنند .این «جبهه» متشــکل
از احزاب اســت و اشــخاص حقیقی تنها
در صورت عدم وابســتگی به هیچ حزبی و
براساس معرفی رهبر اصالحات و تصویب
جبهه اصالحات باید به عضویت آن درآیند.
در واقع این همان تجربه جبهه ملی اول است
که براساس احزاب سیاسی بنا شده بود و با
وجود مخالفت مرحوم دکتر محمد مصدق
در جبهه ملی دوم و سوم با پذیرش افراد و
اشخاص منفرد در جبهه ملی به ایدئولوژیک
شــدن و حزبی شــدن آن جبهه و الجرم
فروپاشی آن انجامید.
به نظر ما با وجود آنکه در تحلیل نهایی
و افق تاریخی وحدت احزاب اصالحطلب و
تبدیل جبهه اصالحات به حزب اصالحات
گریزناپذیر است اما در «کوتاهمدت» حزبی

شــدن جبهه اصالحات به فروپاشی آن منجر
خواهد شد .این «ائتالف میانمدت» در نهایت
باید به صورت طبیعی به وحدت برسد و شاید
این کار حداقل یک نســل بــه طول بینجامد

و حتی در آن صورت نیز فراکســیونهای
درون این جبهه باید از استقالل نسبی فکری
در چارچوب عمل جمعی برخوردار باشند.
 .2-2به نظر ما «جبهه اصالحات» در حال
حاضر دارای چهار فراکسیون سیاسی روشن
است:
اول -اصالحطلبان سنتی روحانی با گرایش
چپ سنتی خط امامی که مجمع روحانیون
مبارز و مجمع مدرســین و محققین حوزه
علمیه قم آن را نمایندگی میکنند و در افق
فکری خود گروهی از نواندیشــان دینی و
فقهای سیاسی را در بر میگیرند.
دوم  -اصالحطلبــان ســنتی غیرروحانــی با
گرایش چپ ســنتی خط امامی که حزب
اعتماد ملی ،مجمع نیروهای خط امام ،حزب
مردمساالری ،حزب همبستگی ،حزب اراده
ملت و چند حزب دیگر را در بر میگیرند
که بیشتر بیرون از پایتخت و در شهرهای
کوچک و متوسط کشــور دارای پایگاه
هستند.

سوم  -اصالحطلبان مدرن؛ جناح چپ مدرن

که در گذشته ســازمان مجاهدین انقالب
اسالمی و جبهه مشارکت ایران اسالمی را
داشــتند و اکنون حزب توسعه ملی ایران
اسالمی و حزب اتحاد ملت ایران اسالمی را
در اختیار دارند.

چهــارم  -اصالحطلبان مدرن؛ جناح راســت
مدرن که حزب کارگزاران سازندگی ایران

نماد اصلی آنهاســت و البته بیرون از جبهه
اصالحات در میــان اصولگرایان معتدل
حزب اعتدال و توسعه نیز به این فراکسیون
نزدیک شده است.
به جز این چهار فراکسیون سیاسی سه
فراکسیون اجتماعی هم وجود دارد:
اول -کارگــران که چــه در صورت خانه
کارگــر و حزب اســامی کار و چه در
صورت تشــکلهای کارگری مستقل در
کنار جبهه اصالحات حضور دارند.
دوم  -کارآفرینان اعم از تولیدکنندگان،

مهندســان ،بازاریان ،تاجــران ،مدیران،
بانکداران و ...که چه در قالب شرکتها و
چه در قالب انجمنهای اقتصادی و مدیریتی
در کنار جبهه اصالحات حضور دارند.
ســوم  -فرهنگیان اعم از دانشــجویان،
اســتادان دانشــگاهها ،معلمــان مدارس،
روزنامهنگاران و نویســندگان و هنرمندان
که متحدان طبیعی اصالحطلبان به حساب
میآیند.
هر یک از ایــن گروههای اجتماعی -
مدنی میتوانند بــا ایجاد نهادهای صنفی و
مدنی و NGOها در قالب یک صورتبندی
تشــکیالتی به عضویت جبهه اصالحات
درآیند و در انتخابات مختلف به ایفای نقش
بپردازند.
به نظر ما ایــن ترکیببندی هفتگانه
« 4+3جامــع و مانع» اســت و میتواند
استخوانبندی تشکیالتی جبهه اصالحات را
تشکیل دهد و همهی فهرستهای انتخاباتی
و ساختارهای مدیریتی اصالحطلبان براساس
آن شــکل گیرد .بدیهی است که در قالب
یک گفتوگو میتوان این ساختار را نیز
بهبودبخشید.
 .2-3از جمله مــواردی که در طول (و نه
عرض) این بازسازی باید مورد توجه قرار
گیرد سهم زنان و جوانان در جبهه اصالحات
اســت .پرهیز از مردســاالری (و البته هر
نوع زنســاالری!) و نیز پیرساالری و (و
البته جوانساالری!) یکی از ضرورتهای
بازســازی جبهه اصالحات اســت تا این
جبهه محدود به یک جنس و نســل نشود
و با مرگ این نســل ،نمیرد و اساسا تحول
در طبقه مدیران و سیاســتمداران کشور از
اهداف توسعه در گفتمان اصالحات و بهبود
مدیریت کشور است .اما به نظر ما با زنان و
جوانان نباید به عنــوان یک حزب یا صنف
برخورد کرد و آنــان را رو در روی احزاب
و اصنــاف دیگر قرار داد .مشــارکت زنان و
جوانان باید به صورت پایــهای از احزاب و
تشکلهای سیاســی و اجتماعی اصالحطلب
آغاز شود و در جبهه اصالحات مورد حمایت
قرار گیرد.

از سوی دیگر پرهیز از پایتختساالری،
توجه به اقوام ایرانی در چارچوب حاکمیت
ملی و بها دادن به آزادی مذاهب در چارچوب
قانون اساسی باید مورد توجه اصالحطلبان
قرار گیرد .در ساختار اداره جبهه اصالحات
باید تنوع قومی و مذهبی ایران دیده شود و
تصمیمگیری درباره امور محلی و منطقهای به
نیروهای محلی و منطقهای سپرده شود.
جبهه اصالحات باید ساختاری از پایین
به باال داشته باشد و البته این ساختار باید در
درجه اول در احزاب اصالحطلب اجرا شود و
آنگاه به جبهه اصالحات تسری یابد.
 .2-4به نظر ما جبهــه اصالحات باید به
گونهای طراحی شــود که هر نوع مشکلی
را در درون خود و براســاس ساختار خود
حل کند .همه احــزاب اصالحطلب باید

بتوانند به شــرط رعایت اصول گفتمانی و
تشکیالتی جبهه اصالحات در آن براساس
وزن خود مشــارکت کنند .مقصود ما البته
طراحی یک نظام اداری تعاونی سوسیالیستی
(مساواتطلبانه) نیست .هیچ حزبی با حزب
دیگر به صرف حزب بودن برابر نیســت.
میتوان براساس شاخصهای زیر برای هر
حزب یک مضــرب تاثیرگذاری در جبهه
اصالحات در نظــر گرفت و برای احزاب
بزرگتر اشتیاق فعالیت در جبهه را فراهم
ساخت و برای احزاب کوچکتر نیز امکان
رشد را فراهم کرد:
اول  -ســابقه تاســیس ،دوم -کمیت
و تعــداد اعضا ،ســوم -برگزاری کنگره،
جلسات مداوم و فعالیت تشکیالتی دائمی،
چهــارم -انتشار بیانیه ،نشــریه ،سند اعالم
مواضــع ،تحلیلهای سیاســی و فکری
مســتمر و برنامههای اجرایی اداره کشور،
پنجــم -تعداد کرســیهای بهدستآورده
در پارلمــان ،دولت ،شــوراها و نهادهای
انتخاباتی ،ششم -کیفیت اعضای ارشد اعم از
عضویت روسای جمهور ،مجلس ،شهرداران،
اســتانداران ،فرمانــداران ،مدیران بخش
خصوصی و روشــنفکران و نویسندگان،
هفتم -میزان عضویت زنان ،جوانان ،اقوام و
توجه به عدم تبعیض جنسیتی ،نسلی و قومی
در احزاب و...
 .2-5جبهه اصالحات باید دارای نهادهای
اداری ،مشورتی و داوری باشد.
مقصود از نهادهای اداری وجود رئیس
و هیئترئیسه مسئول و پاسخگوست که
موظفند در تمام ایام (و نه فقط در انتخابات)
و نیز با وجود مقامــات دولتی و پارلمانی
به عنوان مقام مسئول در اداره جبهه کوشا
باشند.
همچنین جبهه باید از مشــاوره افراد و
نهادهایی که به لحاظ گفتمانی اصالحطلب
هستند اما از لحاظ تشکیالت ،عضو جبهه
نیســتند و نیز متفکران و مدیران مستقل
کشور استفاده کند .جبهه باید نهادهای حل
اختالف و منازعــه در درون جبهه و میان
احزاب اصالحطلب و برای بیرون از جبهه
را پیشبینی کند.
 .2-6چنیــن جبههای به نظر ما باید واحد،
متمرکز ،یکپارچه و دارای ســاختار یگانه
باشــد .در حال حاضر چند نهاد جبههای
اصالحطلب وجود دارد :شورای هماهنگی،
شورای مشورتی ،شورای عالی سیاستگذاری،
نهاد عالی و...
جبهه اصالحات در صورتی موفق خواهد
بود کــه همهی این نهادهــا به یک نهاد
ملی ،عمومی و سراسری تغییر کند و همه
اصالحطلبان زیر چتر آن گرد هم آیند.
ما به عنــوان جزئی از جبهه اصالحات
آماده هستیم این پیشنهادات را در چارچوب
یک کارگروه فراحزبی مورد بحث و نظر
دیگر دوستان اصالحطلب خود قرار دهیم.
انشاءاهلل
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دولت

کارنامه دولت یازدهم

اگرچه صالحیامیری یک سال بر این اریکه تکیه زده است اما وزارت ارشاد فعلی نتیجه برنامهها و سیاستهای علی جنتی است.
هنوز خوب و بد این وزارتخانه به پای علی جنتی نوشته میشود .پس صالحیامیری گمان مبرد که آرامش این روزها ،محصول
سیاستهای او است .روزهای طوفانی در انتظار او نشستهاند .ناخدای ارشاد برای آن روزها باید از هماکنون خود را آماده کند.
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ناخدای ارشاد
چه کسی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دوم روحانی میشود؟
اکبر منتجبی
دستیار سردبیر

چه کســی وزیر ارشاد میشــود؟ رضا
صالحیامیــری که از  ۲آبان  95بر این صندلی
تکیه زده است یا فرد دیگری قرار است متولی
وزارتخانهای شود که آن را به میدان مین تشبیه
میکنند؟ فرقی ندارد شما وزیر دولت اصولگرا
باشی یا دولت اصالحطلب .تاکنون هیچ وزیری
در هیچ دولتی نتوانســته از تیرهای غیبی این
وزارتخانه در امان باشد .یا آنچنان محبوب شده
که پیش از موعد مقرر از ســمت خود برکنار
شده است یا آنچنان محافظهکار شده که آینده
سیاسی خود را تباه کرده است .کم نبودند وزرای
فرهنگ و ارشادی که عاقبت خوشی نیافتند و
کم نبودند وزرایی که آنها را در هیبت روسای
جمهور دوره بعد دیدیم .اکنون چه کسی قرار
است بر اریکه مخملین فرهنگ و ارشاد اسالمی
تکیه بزند و مخاطرات آن را به جان بخرد؟
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دوره
ریاستجمهوری حسن روحانی ،سالهای پرفراز
و نشــیبی را طی کرد .از روزی که علی جنتی
عهدهدار این سمت شــد ،برخی از او به عنوان
پسر آیتاهلل جنتی یاد کردند و افزودند که هیچ
اتفاقی نخواهد افتاد و برخی از او به عنوان یار
دیرین هاشمیرفسنجانی یادکردند و افزودند او
یک «مهاجرانی» دیگر است.
علی جنتی  64ساله بود که وزیر ارشاد دولت
روحانی شد و عطاءاهلل مهاجرانی  43ساله بود که
این سمت را در دولت خاتمی عهدهدار شد .اما
هر دو بیشتر از  3سال نتوانستند وزیر بمانند و هر
دو از سمت خود کنار گذاشته شدند .با این حال
هر دو از نزدیکان هاشمیرفسنجانی بودند و در
طول دوره وزارت نیز تالش کردند آزادیهای
مطبوعاتی را گسترش بدهند .از سانسور در چاپ
کتابها تا حد امکان دوری کنند ،نویسندگان را
ارج نهند و به ناشران امکانات و آزادی بیشتری
بدهند .در طول دوره هر دوی آنها تئاتر پروبال
گرفت .سینما به یک جهش قابل توجه رسید و
مطبوعات و رسانهها دوباره توانستند کم و بیش
با مخاطبان خود آشتی کنند .اگرچه از توقیفها
گریزی نبود ولی هــر دو وزیر تالش کردند
با تســهیل امتیاز به درخواستکنندگان ،راه را
برای انتشــار مطبوعات و رسانهها فراهم کنند.
بعد از کنارهگیری از وزارت ،روســایجمهور
به هر دو توجه ویژه کردند .سیدمحمد خاتمی،
ریاست مرکز گفتوگوی تمدنها را که خود
تاســیس کرده بود به مهاجرانی واگذار کرد و
حسن روحانی ریاســت ستاد انتخاباتی خود را
به علی جنتی سپرد .جانشــینان آنها هر دو از
چهرههایی بودند که چندســالی با کتاب الفتی
داشتند .احمد مســجدجامعی معاون فرهنگی
ارشاد بود و رضا صالحیامیری رئیس کتابخانه
ملی بود .خاتمی ،در دوره دوم مسجدجامعی را
که چهره محافظهکاری داشت ،مجددا به عنوان
وزیر معرفی کرد و دور از ذهن نیست که حسن
روحانی نیز صالحیامیــری را مجددا به عنوان
وزیر انتخــاب کند .با این حال جنتی برخالف
مهاجرانی سخنران خوبی نبود .سخنرانیهای خود
را از روی متن میخواند و مطالبی کلی میگفت
که حالوت و شیرینی نداشــت .برخالف او
عطاءاهلل مهاجرانی سخنوری بنام بود که در طول
سخنرانی شنونده را مبهوت دانش فرهنگی خود
میکرد .البته مهاجرانی نهایتا مجبور به ترک
ایران شد و این روزها خبرهایی از راه میرسد
که ممکن است علی جنتی به عنوان سفیر ،ایران
را ترک کند.
چند هفته پس از استقرار جنتی در وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،عکس عطاءاهلل
مهاجرانی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
در دولت اول ســیدمحمد خاتمی که به دلیل
گرایشهای سیاسی و فکری وی ،سکونتش در

لندن و فعالیتش در شبکه بیبیسی فارسی ،در
دولت نهم و دهم از دیوار وزارت ارشاد حذف
شــده بود ،بار دیگر در جای خود نصب شد.
مهاجرانی درنامهای از وی تشکر کرد و این اقدام
جنتی را ستود اما از او خواست به فکر تجدید
انتشار کتابهایش در ایران نیز باشد.
Q Q

اکنون با نگاهی به دوره پرفراز و نشــیب
این وزارتخانه ،میتوان عملکرد آن را بررسی
کرد .اولین عقبنشینی علی جنتی از سینما آغاز
شد .در سال  92جشنواره فیلم فجر ،فیلمی به نام
«عصبانی نیســتم» را اکران کرد .برخی از آن
به عنوان یکی از امیدهای جشنواره یاد کردند.
فیلم در کنار داستان اصلی به موضوع دانشجویان
ســتارهدار و نیز وقایع  88اشاره داشت .همین
باعث شــد که علی جنتی وزیر ارشاد و معاون
سینمایی او با فشار این فیلم را از دور رقابتهای
جشنواره کنار بگذارند .با این حال بعدتر داوران
جشــنواره در مصاحبههای خود از اعمال فشار
ارشاد سخن گفتند و این که مجبور شدند این فیلم
را کنار بگذارند و جایزه اول هنرپیشه مرد را که
به نوید محمدزاده برای این فیلم تعلق گرفته بود،
به رضا عطاران بدهند .اینجا اولین نقطه پررنگ
عقبنشینی ارشاد در مقابل مخالفان دولت بود.
اما این چراغ سبزی که وزارت او به اصولگرایان
مجلس نهم دادند مانع از آن نشد که آنها به پسر
آیتاهلل جنتی روی ترش نکنند.
اندکی بعد از آن ،روزنامه اصالحطلب بهار
به علت چاپ مطلبی کــه اصولگرایان آن را
اهانت تلقی کردند ،توقیف شد .روزنامه بهار در
ششم آبانماه سال  92به علت چاپ مقالهای از
علیاصغر غروی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی
یا الگوی ایمانی» که یک عضو هیئت نظارت بر
مطبوعات هدف آن را «تخریب خیمهگاه والیت
فقیه» خوانده ،توقیف شد .جنتی درخصوص این
توقیف ابراز تاسف کرد .او گفت که در جلسه
هیئت نظارت بر مطبوعــات که او از اعضای
حقوقی آن است ،به این دلیل با توقیف روزنامه
«بهار» مخالفت کرده که اعتقاد دارد «هنر این
نیست که بالفاصله روزنامهای را توقیف کنیم
بلکه باید تا آنجایی که میتوان موارد دیگر را
اعمال کرد».
همزمان ترانهها و تصنیفهای یک خواننده
زن در فضای اینترنت منتشر شد که اعالم شده
بود وزارت ارشــاد به او مجوز داده است .این
باعث شد مجلس تند و تیز نهم که اکثریت آن
را اعضای جبهه پایداری تشکیل میدادند ،علی
جنتی را به مجلس احضار کنند.
علــی جنتی ،روز سهشــنبه  ۳۰مهر ۱۳۹۲
در حاشــیه رونمایی از نخستین و بزرگترین
نهجالبالغه مطال در محل دفتر وزارتخانه ،در
پاسخ به پرسشی درباره ایراد شرعی به صدای
خوانندگان زن گفــت« :طبق نظر مراجع اگر
صدای تکخوانها موجب مفسده نباشد ایرادی

نــدارد و برخی از مراجع در ایــن باره چنین
نظری دارند» .قبل از او داریوش پیرنیاکان در
جشن چهاردهمین سال تأسیس «خانه موسیقی
ایران» که شامگاه دوشــنبه  ۲۲مهر  ۱۳۹۲در
تاالر وحدت برگزار شد ،به این معضل که در
جمهوری اسالمی گریبانگیر خوانندگان زن شده
اســت ،پرداخته بود و در حضور معاون وزیر
ارشاد خواستار پخش صدای زنا ِن خواننده شده
بود .وی هشت روز بعد از طرح مشکل پخش
صدای زنان ،روز  ۳۰مهر  ۱۳۹۲از سمت خود
استعفاء داد.
حمید رسایی عضو جبهه پایداری از جنتی
پرسید ،دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در برابر توهین به مقدسات از
یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحهگری
در پرداختن به موضوعــات محل اختالف و
غیرضروری در پیش گرفته ،چیست؟
وزیــر ارشــاد در توضیحــات خــود
درباره غیر موجه بودن بخشــی از سؤال گفت:
«طبق آییننامه مجلس آنچه نمایندگان میتوانند
از وزرا سؤال کنند در مورد وظایف وزیر و نه
اظهارنظرش اســت .بنده وظیفهام را به درستی
انجام داده و موضوع را به هیات نظارت جهت
بررسی ارجاع دادم که در نهایت به توقیف نیز
منجر شد».
با این حال نمایندگان مجلس نهم از پاسخهای
وزیر راضی نشدند و به او کارت زرد دادند .این
سومین کارت زرد مجلس نهم به دولت یازدهم
بود .پیــش از این وکالی ملت به علی طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رضا فرجیدانا
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز کارت زرد
داده بودنــد و طبق آئیننامه داخلی مجلس اگر
در هر دوره مجلس به یک وزیر  ۳کارت زرد
داده شود زمینه استیضاح وی در پارلمان فراهم
میشود.
اما این اولین کارت زرد او نبود .در  ۱۹خرداد
 ۱۳۹۴نیز جنتی برای پاسخگویی سؤال حسین
طال ،مســعود میرکاظمی ،سلیمانی ،آقاتهرانی،
بذرپاش ،نوباوه و ســیدعلی طاهری در مورد
محدودیت مطبوعات در انتشــار اخبار مربوط
به کرسنت در جلسه علنی مجلس توضیحاتی
ارائه کــرد که پس از اظهــارات میرکاظمی
به عنوان نماینده سؤالکننده با توجه به این که
وی اعالم کرد از پاسخهای وزیر قانع نشده است
این موضوع به رای گذاشته شد که نمایندگان
مجلس بــا  ۱۱۶رأی مخالف ۸۴ ،رأی موافق و
 ۴رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۴رأی مأخوذه ،عدم
رضایت خود از پاسخهای وزیر را اعالم کردند
که بر این اساس مجلس دومین کارت زرد را نیز
به علی جنتی داد.
Q Q

جنتــی در روز  ۷شــهریور  ۱۳۹۲نیز در
مراســم افتتاح اســتودیوی ضبط صدای موزه
موسیقی ،ضمن تشــکر از همکاریهای احمد

مسجدجامعی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
دولت سیدمحمد خاتمی گفت« :امیدوارم با این
کمکها ادامهدهنده راهی باشیم که در ابتدا با
آقای خاتمی شروع شد».
در نوروز  ۱۳۹۳علی جنتی ،همراه عدهای از
مسئوالن دولتی برای تبریک سال نو به دیدار
سیدمحمد خاتمی رفت ،و زهرا اشراقی ،عکسی
را از این دیدار در صفحه اینستاگرام خود منتشر
کرد .این اقدام جنتی با مخالفت شدید نمایندگان
اصولگرای مجلس مواجه شد.
بعــد از این دیدار زمزمه اســتیضاح او در
اوایل سال  ۱۳۹۳مطرح شد و جبهه پایداری و
نمایندگان این حزب در مجلس از جمله حمید
رســایی ،اصلیترین دنبالکنندگان استیضاح
جنتی بودند .رسایی توانست درخواستی در این
خصوص با  ۵۰امضــای نمایندگان مجلس را
جمعآوری کند ولی با در اولویت قرار گرفتن
اســتیضاح رضا فرجیدانا وزیر علوم ،استیضاح
جنتی از دستور کار نمایندگان منتقد جنتی خارج
شد و مسکوت ماند.
Q Q

از دیگر ســو وضعیت موسیقی نیز از جمله
زیرمجموعههای ارشاد بود که جنتی باید به آن
سر و ســامان میداد .گروهها و خوانندههای
زیرزمینی به اوج خود رسیده بودند .با گسترش
اینترنــت اگرچه آنها دیگر نیــازی به مجوز
نداشتند و محصوالت خود را به سرعت به دست
هواداران خود میرساندند اما این وضعیت مانع
از آن نبود که اصولگرایان از دولت روحانی و
وزارت ارشاد گالیه نداشته باشند .به همین خاطر
با آغاز به کار وزارت علی جنتی ،زمزمههایی
از اعطای مجوز به موســیقی رپ فارسی بر سر
زبانها افتاد.
رپ فارسی به شکلی از موسیقی رپ گفته
میشود که به زبان فارسی خوانده میشود .این
سبک موســیقی اگر چه عمدت ًا متأثر از سبک
رپ آمریکایی است ،اما تمام ویژگیهای آن
را ندارد .رپ فارسی در اواخر دهه  70در ایران
شــکل گرفت و خوانندههای زیادی به طور
زیرزمینی در این سبک فعال هستند .در ایران
«رپرها» از رپ برای اعتراض به مشــکالت
اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و غیره استفاده
میکنند ولی رپ بــرای موارد دیگری نیز در

ایران خوانده میشود .به نظر برخی از آهنگسازان
و موسیقیدانان صاحب تجربه این نوع از موسیقی
دارای توان موسیقایی متعارفی نیست و از اصول
موسیقایی تبعیت چندانی ندارد.
در  ۲۹شــهریور  93پیروز ارجمند ،مدیر
کل دفتر موســیقی وزارت ارشاد اعالم کرد:
«ما مشغول پژوهشی در این زمینه هستیم که
چطور میشود موســیقی رپی تولید کرد که
متناســب با فرهنگ ایرانی باشد که ما این
پژوهش را انجام دادیم و به نتایجی هم رسیدیم
تا بتوانیم با خوانندگان و آهنگسازانی که در
این زمینه عالقهمند به فعالیت هستند همکاری
داشته باشیم و بتوانیم الگوی مناسبی برای آنها
تعریف کنیم تا پاسخگوی این ظرفیت نسل
امروز باشیم ».نهایت ًا در  ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۴
آلبوم موسیقی «فراموشی» کاری از گروه «اتل
متل» با عرضه در بازار موسیقی ،اولین آلبوم
رپی لقب گرفت که تاکنون موفق به کسب
مجوز رســمی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد
شده است.
خبرگزاری اصولگرای فارس بالفاصله با
انتشار خبری به این موضوع واکنش نشان داد
و این نوع موسیقی را «موسیقی انحرافی» خواند
و نوشت« :اگر بخواهیم واقعبینانه به این جریان
ضدفرهنگی نــگاه كنیم باید بگوییم كه طی
یك دهه اخیر روند گسترش رپ زیرزمینی
رو به رشــد بوده است .حال سوالی كه مطرح
میشــود این است مسئوالن مربوطه چه اقدام
بازدارندهای در جهت جلوگیری از گسترش
این جریان انجام دادهاند؟ این موسیقی چقدر
باید رشد كند تا مسئوالن به فكر مبارزه جدی
با آن برآیند .باید گفت كه اگر كماكان اقدام
عملی خاصی در جهت مبــارزه با این پدیده
صورت نگیرد در آینده شاهد تأثیرات منفی
بیشتری از این موسیقی بر جامعه خواهیم بود».
بحث موســیقی آرامآرام به موضوع اصلی
دولت و وزارت ارشاد تبدیل شد .کنسرتها
گاه تعطیل و گاه در شب اجرا متوقف میشد.
ماجــرا از آنجایی که آیتاهلل علمالهدی اعالم
کرد در خاک خراســان نمیتوان کنسرت
برگزار کرد ،جدیتر شــد .رئیسجمهور و
سیاستمداران همگی به میدان آمدند و در نفی
و اثبات آن نظر ســخن گفتند .ولی موضوع

رفتار متفاوت دو وزیر
یکی از چالشهای مهم ســینماگرانی که
به روحانی رای دادند ،تعطیلی خانه سینما بود.
آنها خواســتار بازگشایی این خانه که نهادی
مدنی بود ،شدند .دولت احمدینژاد به دالیلی
غریب ایــن خانه را همچــون خانه صنفی
روزنامهنگاران تعطیل کرده بود .روحانی در
همان سال  92در شعارهای انتخاباتی خود وعده
بازگشایی خانه اهالی فرهنگ و قلم را داده بود.
او گفته بود که دولت باید خود را از تصمیمات
کنار بکشد و کار سینما را به اهالی سینما و
کار روزنامهنــگاران را به اهالی این صنف
واگذار کند .به همین دلیل وعده بازگشایی این
خانهها در اولویت وزارت ارشاد بود .در همان
ابتدا مشخص شــد که کار بازگشایی انجمن

صنفی به دست علی ربیعی چهره اصالحطلب
و وزیرکار دولت روحانی اســت .بازگشایی
خانه سینما نیز برعهده علی جنتی وزیر ارشاد
روحانی است .هرچقدر که جنتی در بازگشایی
خانه ســینما عجله به خرج داد و آن را سریعا
باز کرد ،علی ربیعی تعلل کرد .سنگاندازی
کرد .کار را عقب انداخت و نهایتا نیز حاضر
به بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران نشد.
با این حال خانه سینما تقریبا پس از سه سال
تعطیلی همزمان با روز ملی سینما و با حضور
گروهی از اعضای این نهاد صنفی  ۲۱شهریور
 ۱۳۹۲بر اســاس حکمی از علی جنتی وزیر
فرهنگ و ارشــاد بازگشایی شد و بعد از آن
جشن ملی روز سینما برگزار شد .علی جنتی در

این مورد گفت« :خوشحالم که خانه سینما باز
شده و من االن میتوانم در جمع شما هنرمندان
باشم ،این لحظات جزو بهترین لحظات عمر من
اســت ».این رفتار او نیز خشم حامیان دولت
احمدینژاد را برانگیخت .برگ دیگری بود
بر پرونده او که روزبــهروز در مجلس نهم
سنگینتر میشــد .بعد از آن او تالش کرد
به دنبال رفع توقیف فیلمهای توقیف شــده
باشد .جنتی اعالم کرد که به زودی فیلمهای
توقیف شده را از محاق توقیف بیرون میکشد.
اشــاره او مستقیما به فیلم قصهها ساخته خانم
رخشان بنیاعتماد بود .دولت احمدینژاد این
فیلم را توقیف کرده بود .در مهر ۹۳کمیسیون
فرهنگی مجلس با ارســال نامهای به وزارت

فرهنگ ،خواســتار عدم صدور مجوز اکران
فیلم قصهها ساخته رخشان بنیاعتماد و هفت
فیلم دیگر شد که از آنها با عنوان «فیلمهای
مرتبط با فتنه» نام برده شــده و احمد سالک
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این رابطه
مدعی شد« :برخی از این فیلمها با این که مجوز
فیلمنامه و تولید دریافت کردهاند اما در هنگام
ساخته شدن ،به حاشیه رفتهاند و نمایش آنها
به مصلحت نظام نیست ».سرانجام بعد از یک
سال کشمکش میان مجلس و وزارت ارشاد،
اکران فیلم «قصهها» ساخته رخشان بنیاعتماد
بدون هیچ گونه تغییری در فیلم اولیه از صبح
 ۱۶اردیبهشــت  ۹۴در گروه سینمایی قدس
آغاز شد.

حل نشد .علی جنتی یک مرتبه از مواضع خود
عقبنشینی کرد و گفت 11« :سال است که
در مشهد کنســرتی برگزار نمیشود .اجرای
کنسرتها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده
محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت
که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه
این کنسرتها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه
اجرای آنها در این شهر صرفنظر کردیم».
این اظهارنظر به عقبنشــینی جنتی تعبیر
شــد .بالفاصله در شبکههای اجتماعی خبری
منتشر شــد که روحانی ،رئیسجمهور ،از این
اظهارات گلهمند شده و از جنتی در جلسه هیات
دولت انتقاد کرده اســت .یک هفته بعد او در
سخنانی علنی به عقبنشینی علی جنتی اشاره
مســتقیم کرد و گفت« :وزیر باید تابع قانون
باشد .یکجا میخواهد کنسرتی برگزار شود.
مجلس قانونگذاری شکل میگیرد در حالی که
ما مجلس شورای اسالمی داریم و هرکسی که
صبح بیدار میشود و یک تریبون پیدا میکند،
نمیتواند قانونگــذاری کند و وزیر نیز نباید
تبعیت کند چراکه وزیر باید تابع قانون باشد .از
نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید
کوتاه آید و عقبنشینی کند».
همزمان با این اتفاقات خبری از قم رسید
که یک کنسرت زنانه برگزار شده و زنی در
مجلســی که مردان نیز حضور داشتند خوانده
است .این خبر زمینهساز رفتن علی جنتی شد.
ابتدا عباس دانشی ،مدیرکل اداره ارشاد قم طی
نامهای ،ضمــن عذرخواهی از برگزاری یک
کنسرت موسیقی در این شهر ،استعفای خود را
تقدیم علی جنتی کرد .آیتاهلل محمد یزدی،
رئیس سابق مجلس خبرگان ایران عذرخواهی
دانشــی را رد و آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی،
از مراجع تقلید هم او را احضار کرد .سه نماینده
قم ،از جمله علی الریجانی ،رئیس مجلس ایران
نیز خواهان برخورد با وی شدند.
کمکم خبر رسید که علی جنتی از سمت خود
استعفا داده است .همان ایام وقتی روزنامهنگاری
با او روبهرو شــد و علت ماجرا را پرسید جنتی
به آن روزنامهنگار گفت که مجبور به استعفا
شدم و این خواست خودم نبود.
با این حال سه سال پس از وزارت ،او به بهانه
تغییرات در کابینه ،کنار رفت و عباس صالحی
معاون سرپرست وزارتخانه شد تا مدتی بعد رضا
صالحیامیری بیاید و کار را برعهده بگیرد.
رضــا صالحی امیری کــه چندباری برای
وزارت خیز برداشــته بود و ناکام مانده بود ،از
مجلس اصالحطلب به راحتی رای اعتماد گرفت.
او سوار کشتی ارشــاد که در میانههای دریای
پرتالطم سیاست ایران بود ،از همان ابتدا تالش
کرد راه تعامل با مراجع و نهادهای قدرت را در
پیش بگیرد تا اینگونه از دستاندازهای سیاسی
عبور کند.
اگرچه صالحیامیری یک سال بر این اریکه
تکیه زده اســت اما وزارت ارشاد فعلی نتیجه
برنامهها و سیاستهای علی جنتی است .هنوز
خوب و بد ایــن وزارتخانه به پای علی جنتی
نوشته میشــود .پس صالحیامیری گمان مبرد
که آرامش این روزها ،محصول سیاســتهای
او است .روزهای طوفانی در انتظار او نشستهاند.
ناخدای ارشاد برای آن روزها باید از هماکنون
خود را آماده کند.
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دولت این الیحه را هفته دوم خردادماه با قید دو فوریت به مجلس برد تا شاید پیش از تشکیل کابینه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه
فعلی ،پنج وزارتخانه و یک سازمان تشکیل دهد .برنامه دولت این است که وزارت راه و شهرسازی را به وزارتخانههای «راه و ترابری» و
«مسکن و شهرسازی» و وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت را به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل کند

سه به عالوه یک

دیدگاه

استقبال از تفکیک
فاطمه سعیدی

نماینده تهران و عضو شورای
مركزی حزب كارگزاران

بررسی الیحه تفکیک سه وزارتخانه اقتصادی دولت در مجلس

زینب صفری

خبرنگار سیاسی

الیحه اصالح بخشــی از ساختار دولت که
به الیحه تفکیک ســه وزارتخانه معروف است
در گیر و دار البی دولتیها و نمایندگان مجلس
زمینگیر شده است .این الیحه برخالف لوایح
معمولی که از دولت روانه مجلس میشود فقط
در میــان نمایندگان مجلس مخالف ندارد؛ بلکه
اینبار بخشی از خود دولت هم مخالف آن است
و آنطور کــه از راهروهای مجلس به گوش
میرســد وزرای وزارتخانههایی که پیشــنهاد
تفکیک آنها داده شده اســت در تالش برای
رد این الیحه هســتند .این وزرا در دیدارهایی
با نماینــدگان با وجود رای هیات دولت به این
الیحــه ،آن را مضر به حال کشــور توصیف
میکنند و خواستار عدم رای نمایندگان به آن
هســتند .هرچند این تالشها مانع از تصویب
کلیات این الیحه در کمیسیون اجتماعی نشد اما
افزوده شدن پیشنهاد تفکیک وزارت رفاه ،کار
و تامین اجتماعی در این کمیسیون در کنار سه
وزارتخانه پیشنهادی دولت کار را پیچیدهتر کرد.
با تصویب کمیسیون اجتماعی اگرچه این الیحه
خوان اول را برای رســیدن به صحن با موفقیت
پشت سر گذاشــت اما این بار نه سه وزیر که
چهار وزیــر کابینه به مخالفخوانی درباره این
الیحه ادامه میدهند و عالوه بر آنها تعدادی از
اعضای هیات رئیسه هم به دنبال به تاخیر انداختن
طرح آن در صحن علنی هستند؛ تالشی که باعث
شــد تا محمدعلی وکیلی نماینده اصالحطلب
تهران و یکی از اعضای هیات رئیسه به صرافت
جمعآوری نامهای  50امضایی بیفتد تا این الیحه
طی همین هفته و خارج از دستور به صحن علنی
بیاید .اگر این اتفاق بیفتد تکلیف تفکیک چهار
وزارتخانه دولت تا پیش از معرفی کابینه دوازدهم
دســتکم در مجلس روشن خواهد شد .اگرچه
امضاهای این نامه به بیش از  50امضا رسیده است
اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز معلوم نیست
که تالش وکیلی و نمایندگان موافق تفکیک این
وزارتخانهها برای طرح خارج از دســتور آن در
صحن به نتیجه خواهد رسید یا نه.
Q Qماجرای الیحه تفکیک سه وزارتخانه
چه بود؟

دولت این الیحه را هفتــه دوم خردادماه با
قید دو فوریت به مجلس برد تا شــاید پیش از
تشکیل کابینه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه
فعلی ،پنج وزارتخانه و یک ســازمان تشکیل
دهد .برنامه دولت این اســت که وزارت راه و
شهرسازی را به وزارتخانههای «راه و ترابری»
و «مســکن و شهرسازی» و وزارتخانه صنعت،
معدن و تجارت را به وزارتخانههای «صنعت و
معدن» و «بازرگانی» تبدیل کند و با تفکیک
وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و
«سازمان ملی جوانان» این سازمان را دوباره احیا
کند .وزارتخانههایی که پیش از این به ترتیب در
 ۳۱خردادماه  ۸ ،۱۳۹۰تیرماه  ۱۳۹۰و  ۸دیماه
 ۱۳۸۹از مجلس جواز ادغام گرفته بودند.
این موضوع اما از همان ابتدا چندان با استقبال
نمایندگان مجلس مواجه نشد تا آنها تنها به قید
یک فوریــت آن رای بدهند .الیحه با این رای
به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی
بررســی الیحه ارجاع شــد تا بعد از تعطیالت
دوهفتهای مجلس در دستور کار آن قرار بگیرد.
کمیســیون اجتماعی  18تیرماه به کلیات آن
رای داد و البته پیشــنهاد تفکیک وزارت کار،
رفاه و تامین اجتماعــی را هم به آن افزود .این
کمیسیون اگرچه کمیسیون اصلی بررسی الیحه
اصالح بخشی از ساختار دولت محسوب میشود
و رای آن به تنهایی برای بررسی الیحه در صحن
اهمیت دارد اما چهار کمیسیون فرعی دیگر هم
همزمان به بررسی این الیحه پرداختهاند .رای این

کمیسیونها درباره الیحه اگرچه تاثیری در طرح
آن در صحن ندارد اما شاید بتواند نمایی از فضای
کلی حاکم بر مجلس درباره این الیحه به دست
دهد.
Q Qکمیسیون برنامه و بودجه و موافقت با
کلیات الیحه تفکیک

کمیســیون برنامــه و بودجــه یکی از
کمیســیونهای فرعی بررسی الیحه تفکیک
است .دیدگاهها در این کمیسیون متفاوت است.
اگرچه مفتح سخنگوی این کمیسیون و جعفرزاده
ایمنآبــادی از اعضای موثر آن از مخالفان این
تفکیک هستند اما کلیات آن در نهایت در این
کمیسیون رای آورد .پیش از رایگیری نهایی
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون ،تفکیک
وزارت راه و شهرســازی و نیز جدایی وزارت
صنعت از بخش بازرگانی را اقدامی مثبت ارزیابی
کرده اما این را هم گفته بود :ما به دلیل از بین
رفتن نظارت مجلس بر موضوع جوانان ،با طرح
جدایی وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان
جوانان موافق نیستیم .با این حال مفتح در جواب
این پرسش که آیا تشکیل وزارتخانههای جدید
مغایرتی با قوانین بودجهای و توســعهای کشور
ندارد ،به جامجم آنالین گفته اســت :مغایرتی
ندارد و با برنامه ششــم توســعه هم در تضاد
نیست .اتفاقا معتقدم برخی دیگر از وزارتخانهها
هم نیازمند تفکیک هســتند ولی دولت به آنها
اشارهای نداشته اســت .اما غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره این
الیحه گفت :تفکیک مجدد وزارتخانهها صحیح و
جدید نیست و این اقدام قبال انجام شده ،البته باید
توجه داشت موضوع تجمیع وزارتخانهها با بحث
تفکیک بسیار متفاوت هستند .تجمیع سازمانها
و وزارتخانهها در راســتای کوچکســازی،
چابکسازی و کاهش میزان هزینههای دولت
بوده است .اگر در مجموعهای پاسخ مناسب از
تجمیع ســازمانها دریافت نشده ،علت آن نبود
برنامه و مدیریت مناسب است .جعفرزاده معتقد
است اصالح ساختاری توسط دولت باید در چهار
سال اول انجام میشــد و پیشبینی کرده است
مجلــس از الیحه تفکیک وزارتخانهها حمایت
نخواهد کرد .با این همه اما در جلســه روز 18
تیرماه کمیسیون برنامه و بودجه کلیات این الیحه
به تصویب رسید.
علی کاظمی عضو این کمیسیون نیز گفته
اســت :ماده  ۴این الیحه یک فوریتی در این
کمیسیون به تصویب رســید که براساس آن
به منظور تعیین تکلیف امکانات ،تعهدات ،نیروی
انسانی ،تشکیالت ،پستهای سازمانی ،داراییها
و امــوال منقول و غیرمنقــول ،وزارتخانههای
موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب
احزاب و ماموریتهای هرکدام از وزارتخانهها،
کارگروهی با مســئولیت ســازمان اداری و
استخدامی کشــور با عضویت سازمان برنامه و

بودجه کشــور ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
و وزارتخانههای مربوط تشکیل و ظرف مدت
ســه ماه نســبت به این موارد اتخاذ تصمیم و
اقدام میکند .همچنین ماده  ۵این الیحه هم در
جلسه کمیسیون به تصویب رسید که براساس
آن بودجه و اعتبارات مربــوط به هر کدام از
وزارتخانههای موضوع این قانون و سازمان ملی
جوانان طبق بند ب ماده  ۲۴قانون الحاق برخی
مــواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی
دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور
و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود.
Q Qمخالفت کمیسیونهای صنایع و اقتصاد
با تفکیک وزارتخانهها

این اما در حالی بود که  20تیرماه حمیدرضا
فوالدگر عضو کمیسیون صنایع و معادن از رد
کلیات تفکیک وزارتخانهها در کمیسیون صنایع
خبر داد؛ اتفاق مشابهی که در کمیسیون اقتصادی
هم رخ داد .اما کمیسیون عمران هم یکی دیگر
از کمیســیونهای فرعی برای بررسی الیحه
تفکیک است که به ویژه به موضوع تفکیک
وزارت راه و شهرسازی به این کمیسیون مربوط
میشود .کلیات این الیحه در کمیسیون عمران
هنوز به بحث گذاشته نشده است و اظهارنظرها
و مواضع متفاوت اعضای آن به گوش میرسد.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران و از
مخالفان این الیحه به باشگاه خبرنگاران با اشاره
به اینکه ادغام چند وزارتخانه براساس قانون برنامه
پنجم صورت گرفته و طبق مصوبات مجلس بوده،
گفت :شاید نقدهایی بر این دو وزارتخانه بوده،
اما تفکیک کردن آنها باعث نمیشود که این
مشکالت برطرف شــود .به اعتقاد او تفکیک
این وزارتخانهها برخالف قانون برنامه ششــم
و سیاستهای کلی نظام اســت ،بنابراین اگر
ایرادهایی وجود دارد باید دولت به سمت رفع آن
گام بردارد و اقدام به ساماندهی امور کند .به گفته
صدیف بدری تفکیک وزارتخانهها هزینههای
بسیاری را به کشــور متحمل میکند ،بنابراین
برای رفع ایرادات نباید صورت مســئله را پاک
کرد بلکه باید به فکر حل آن باشیم.
اما در همین حال محمدرضا رضایی رئیس
کمیسیون عمران برخالف اظهارات سخنگو با
تفکیک این وزارتخانهها موافق است .او مشخصا
در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقد
اســت :وزارت راه و شهرســازی حوزه بسیار
گستردهای اســت و حجم زیاد کار باعث شده
که حوزه مهم مسکن و شهرسازی مغفول بماند.
جداســازی این دو وزارتخانه میتواند زمینهساز
رسیدگی بیشتر به حوزه شهرسازی که یکی از
مهمترین بخشها در حوزه مسکن است ،بشود.
او پیشبینی کرده بیشــتر اعضا موافق تفکیک
و جداســازی هســتند .مجید کیانپور عضو
دیگر کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است
تفکیک وزارتخانه بعد از گذشــت  ۶سال شاید
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به نظر اقدام عجوالنهای باشد ،اما به نظر بسیاری
از کارشناسان ،شاید این امر بتواند به بخشهای
مغفولمانده به ویژه مسکن و شهرسازی جانی
دوباره بدهد.
Q Qمخالفت الریجانی با تفکیک راه و
شهرسازی

با این وجود اما علی الریجانی رئیس مجلس
دســتکم با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
موافق نیست .او در بیســتمین اجالس هیئت
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در 21
تیرماه با صراحت گفت :من با الیحه تفکیک
وزارت مســکن از راه و شهرســازی موافق
نیستم زیرا مشکالت کنونی کشور این نیست،
ضمن اینکه سالها برای ادغام این وزارتخانهها
برنامهریزی شده است .هر چند معلوم نیست او
درباره سه وزارتخانه دیگر هم همین نظر را دارد
یا نه اما رویکرد او حتما بر سیر نهایی این الیحه
موثر خواهد بود.
Q Qساز مخالف وزارت مسکن و شهرسازی:
انتزاع به صالح دولت نیست

اما در حالی که برخی نمایندگان به خبرنگار
سازندگی از تالش  4وزیر کابینه برای رد الیحه
تفکیک وزارتخانههــا در مجلس خبر میدهند
اظهارنظر دو معاون وزیر مسکن و شهرسازی هم
گویای مخالفت آنها با این الیحه است .از جمله
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرســازی و
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری که معتقد
است هرچند این ادغام امری غیرکارشناسانه بود
و انرژی بســیاری برد اما اکنون این دو بخش
به آرامش و تعادل نسبی رسیده است .حناچی با
تاکید بر اینکه در نهایت ما تابع تصمیم هیات
دولت خواهیم بود ،گفته است :انتزاع وزارت راه
و شهرسازی نقاط قوت و ضعفهایی دارد .یکی
از معایب این اقدام بر هم خوردن تعادل و آرامشی
است که طی این سالها ایجاد شده است .در سال
 90دو وزارتخانهای که یکی کامال سختافزاری
(حمل و نقــل) و دیگری کامــا نرمافزاری
(مسکن و شهرسازی) بود در یک تصمیم اشتباه
با هم ادغام شدند اما طی  4سال اخیر و در زمان
تصدی عباس آخوندی به عنوان سکاندار این
وزارتخانه ،نقاط اشــتراک بسیاری میان این دو
شکل گرفت و ارتباطات میان بخشی گسترش
یافت .وی تاکید کرد :از طرفی این انتزاع موجب
میشود تا هر یک از بخشها متولی خود را داشته
و موضوعات با جدیت بیشتری پیگیری شوند.
حناچی بیان کــرد :ادغام دو حوزه حمل و
نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاریهای بین
بخشی که قبال به هیچ عنوان امکانپذیر نبود و
تصمیمگیری در خصوص آنها ،کامال جزیرهای
و درون دســتگاهی بود ،امکان اجرا بیابند؛ در
همین راستا مواردی چون شهرسازی ریل پایه،
توسعه قطارهای حومهای در کالنشهرها و اتصال

به شــبکه حمل و نقل درون شــهری ،توسعه
ســواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان
بنادر و دریانوردی با شــرکت عمران شهرهای
جدید است وموضوعات دیگری از این دست
که توانســتند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه
با هم هماهنگ شــوند .او معتقد است هرچند
مدیریت وزارت راه و شهرسازی در این بخشها
به صورت کالن است اما در بخشهای ستادی
به صورت منتزع تصمیمگیری میشود .از طرفی
وزیر فعلی توجه ویژهای به ایجاد ارتباطات این
دو بخش به خصوص در حوزه اتصال حمل و نقل
درون شهری به حمل و نقل حومه دارد که ممکن
است مدیر ارشد دیگر بر ایجاد این ارتباطات بین
بخشی مصمم نباشد و به همین علت ترجیح ما
حفظ وضعیت فعلی است .اما محمدسعید ایزدی
دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
شرکت عمران و بهســازی شهری هم معتقد
است :جدا از هر بررسی کارشناسی که میتواند
مبنای این ادغام و یا انتزاع باشــد ،در این مقطع
انتزاع وزارت راه و شهرســازی به صالح دولت
نیست .محمدسعید ایزدی با بیان اینکه در دولت
یازدهم بیشتر زمان کابینه به اصالح ساختارها،
تامین مالی اجرای طرحها و ...گذشــت ،گفت:
در دولت دوازدهم باید بیشتر تمرکز ،زمان و
انرژی به اجرای برنامههای  4سال قبل گذاشته
شــود .اکنون زمان اجرای برنامههایی است که
به مردم وعده داده شــده و این انتزاع میتواند
در اجرای آنهــا وقفه ایجاد کند .او با تاکید بر
اینکه ادغام این وزارتخانه در آســتانه  6سالگی
خود قرار دارد و در طول  4ســال گذشته و در
دولت یازدهم ساختارهای آن شکل گرفته است،
عنوان کرد :من یکی از اعضای کابینه محسوب
میشوم اما به عنوان یک کارشناس نظر مخالف
برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارم .پس
از ادغام وزارت مســکن و راه و ترابری سعی
کردیم تا در دولت یازدهم فرصتهای عرصه
مانند شهرسازی ریلپایه را بررسی کنیم .پیشتر
به نقش توســعه حمل و نقل اصال فکر نمیشد
اما اکنون دارای برنامه جامع در این باره هستیم
و سند حمل و نقل همگانی به تصویب رسیده
اســت .ایزدی بیان کرد :پس از  40سال بحث
معمــاری راه در دولت یازدهم مورد توجه قرار
گرفت و به معماری و تجهیزات راه فکر شــد.
TODها را مطرح کردیم؛ ایستگاههای چندوجهی
حملونقل که میتوانند محرکی برای بازآفرینی
شهری باشند .ارتباطهایی که تاکنون حتی به آنها
فکر نشده بود ،شکل گرفتند .اینها ضرورتهای
تداوم پیوند برای وزارت راه و شهرسازی هستند.
معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد:
متاسفانه یک تعبیر غلطی ایجاد شده و برخی بر
آن تاکید دارند .برخی فکر میکنند که مسکن در
سایه راه و شهرسازی گم شده و به نوعی مغفول
واقع شده است و با این جداسازی مشکالت بازار
مسکن حل و فصل خواهد شد در حالی که اصال
اینطور نیست .به گفته او ،تعیین راهبرد جدید و
تعیین وزیر جدید برای فرآیندی که  4سال تمام
برای آن زحمات بسیاری کشیده شده است در
واقع تغییر دادن مسیر ریلگذاری شده و ایجاد
وقفه برای پیشبرد اهداف است .ما دور از ایجاد
و یا از دست رفتن تصدیگریها برای عملیاتی
شدن برنامههایی حساسیت داریم که قول آنها را
به مردم داده بودیم.
Q Q

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

یكی از خسارتهایی كه از دولت
دهــم به جا مانده و دولــت روحانی
میراثدار آن شد ادغام چند وزارتخانه
بود كه در عمل تاثیر مخربی بر عملكرد
آن وزارتخانهها گذاشت .وزارتخانههایی
كــه در یكدیگر ادغام شــدند نهتنها
كارایی بیشتری از خود نشان ندادند و
موجب كوچكتر شدن دولت نشدند
بلكه با بزرگ شــدن خودشان همان
بهرهوری سابق را نیز از دست دادند.
خوشبختانه در آخرین ماههای دولت
یازدهم شاهدیم كه الیحه اصالح بخشی
از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها)
به مجلس شورای اســامی آمد و با
تصمیم نمایندگان یــك فوریت آن
مصوب شد .با توجه به فضای تعاملی
میان دولت و مجلس به نظر میرسد سه
وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ،راه
و شهرسازی و ورزش و جوانان با رای
نمایندگان مطابق خواســت دولت بار
دیگر تفكیك شوند.
برخالف نظــر برخی منتقدین این
اقدام سبب میشود دولت چابكتر از
قبل باشد و وزارتخانههای تفكیكشده
با بهرهوری باالتــری بتوانند به انجام
وظایف خود بپردازند.
حوزه ورزش و جوانان دغدغه جدی
دولت ،مجلس و همه اركان نظام است.
موتور محرك جامعه جوانان هستند و
الزم اســت تا سازمانی در حد معاونت
رئیسجمهور متولی امور جوانان باشد.
جوانانی كــه در موفقیتهای دولت
و به ویژه پیــروزی گفتمان اعتدال و
اصالحات همواره نقشی اساسی داشتهاند
الیق تشكیل سازمان ملی جوانان هستند.
سازمانی كه مطالبات آنان را پیگیری
كند ،راه ورودشان به ساختار مدیریتی
كشور را فراهم آورد و در یك كالم
محلی باشــد برای ساختن سرمایههای
آینده نظام اسالمی.
همچنین اتمسفر سیاسی و اقتصادی
امروز كشــور ایجاب میكند به ویژه
در فضای پسابرجام دو وزارتخانه مهم
صنایع و معــادن و بازرگانی بار دیگر
احیا شود .صنایع كشور در بخشهای
مختلف نیازمند ســرمایهگذاریهای
عظیمی است كه به لطف رفع تحریمها
باید در صدر اولویتهای توسعه صنعتی
كشــور قرار گیرد و روابط تجاری با
همسایگان و دیگر متقاضیان كاالهای
ایرانی ما را وادار میكند تا بازگردیم
به ســاختاری كه پیش از دولت دهم
وجود داشت.
از ســوی دیگر در حــوزه راه و
ترابری خوشــبختانه اقدامات دولت
در نوســازی ناوگان هوایی در حال
ثمردهی است .قراردادهایی كه روزی
آرزوی هر دولتمردی بود با معتبرترین
تامینكنندگان ناوگان منعقد شده است.
خطوط ریلی به سرعت در حال نوسازی
و دوخطهشدن است .بنادر ایران دیگر
تحریم نیستند و خطوط كشتیرانی دنیا
به صف در انتظــار تخلیه و بارگیری
هستند .دوران تحریم ناوگان كشتیرانی
ایران گذشته و امروز كشتیها با افتخار
پرچم كشورمان را نصب میكنند .الزم
است در این شرایط سیاستگذاریهای
حوزه حملونقل از مســكن جدا شود.
چراكه هیچ ســنخیتی هرگز میان این
دو حوزه وجود نداشته است .از طرفی
در حوزه مسكن نیازمند خون تازهای
در رگهای مدیریتی هستیم تا مشكل
همیشگی مسكن با سیاستهای درست
و كارشناسی حل شود.
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 800نفر اصالحطلب تاییدصالحیتشده بودند که از بین اینها باید  21نفر را انتخاب میکردیم .اگر همه شیوخ را در لیست میگذاشتیم،
صدای جوانان و زنان درمیآمد که ما چه و چه زمان نوبت ماست .اگر همه جوانان را در لیست قرار میدادیم شیوخ اوقاتشان تلخ میشد.
این لیست ترکیبی از افراد باتجربه و سیاستمدار در اشل ملی ،زنان و جوانان با تخصصهای مختلف است.

یداهلل طاهرنژاد ،نماینده کارگزاران در شورای عالی اصالحطلبان از نوسازی این شورا میگوید:

برخورد آقای خاتمی آمرانه نیست
زینب نورانیان
خبرنگار سازندگی

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

از وقتــی نتایج انتخابات اردیبهشــت ماه
مشخص شد ،صدای اعتراض به عملکرد شورای
عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبان در بســتن
فهرســت شــورای شــهر تهران که مطرح بود،
بلندتر شد؛ ارزیابی شما از عملکرد این شورا از
ابتدای تشکیل تا به امروز چیست؟

شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان از
ی با مخالفتهای جدی
همان ابتدای شکلگیر 
مواجه بود و خود نیز برآیند یک اختالف بود؛
اختالف بین کمیته انتخابات شــورای مشورتی
و کمیتــه انتخابات شــورای هماهنگی جبهه
اصالحات .شــورای هماهنگی جبهه اصالحات
یک کمیته انتخاباتی تشکیل داده بود که ظرفیت
کمیته از ظرفیت خود شورا بیشتر بود چون در
شورا همه احزاب اصالحطلب نمیتوانستند وارد
شوند اما در کمیته همه احزاب و شخصیتهای
سیاســی اصالحطلب میتوانستند عضو باشند.
شورای مشورتی هم یک کمیته انتخابات داشت
که  9عضو داشت و فعالیت انتخاباتی میکرد.
هر دوی این کمیتهها برای انتخابات مجلس فعال
بودند .اینها در تهران خیلی با هم زاویه نداشتند
اما در استانها اختالفاتشان در حال عمیق شدن
بود .نمایندگانی که از کمیته انتخابات شورای
مشورتی و از کمیته انتخابات شورای هماهنگی
جبهه اصالحات به استانها میرفتند ،دو طیف
را مقابل هم قرار میدادند که این افق روشــنی
برای اصالحطلبان نشــان نمیداد .بعد از حدود
 10ماه مذاکرات و جلسات مختلف موفق شدیم
جلســهای با کمیته انتخابات شورای مشورتی با
ریاست آقای خاتمی داشته باشیم؛ در آن جلسه
موارد گفته و اشکاالت مطرح شد ،آسیبهایی
که دوگانه عمل کردن اصالحطلبان میتوانست
به جریان اصالحات وارد کند ،تشریح و تصمیم
گرفته شد که این دو کمیته در هم ادغام شوند.
یعنی شــورای مشــورتی پذیرفت که کمیته
انتخاباتش در کمیته انتخابات شورای هماهنگی
جبهه اصالحات ادغام شود .محصول این ادغام
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان شد که
تعدادی هم به آنها اضافه شدند .این شورا کار خود
را برای انتخابات مجلس دهم شروع کرد .البته
در شورای هماهنگی جبهه اصالحات به سادگی
پیش نرفت و مقاومتهای زیادی شــد؛ عدهای
سخت مخالف بودند که این ادغام صورت بگیرد؛
ت خود را ابراز
لذا بعد از ادغام هم گهگاهی مخالف 
میکردند و به صورت جدی همکاری نکردند.
دالیل مخالفت اینها چه بود؟

مخالفت آنها دو بخش داشــت؛ یک بخش
از مخالفتهــا ،مخالفتهای علنی و روشــن
و مبتنی بر دالیل شــفاف بــود؛ بخش دیگر
مخالفتها با اهداف پنهان بود که قابل تحلیل
اســت و من االن نمیخواهــم وارد این بخش
شوم .اما مخالفتهای آشکار آنان این بود که

شورای مشــورتی اصالحطلبان جایگاه قانونی
ندارد کــه در انتخابات وارد شــود و کمیته
انتخاباتی هم که درست کردهاند ،به دلیل اینکه
غیردموکراتیک است ،نمیتواند این کار را انجام
دهد .به هر حال در جلســه شورای هماهنگی
جبهــه اصالحات رایگیری شــد و اکثریت
رای به ادغام دادند ولــی همچنان مخالفتها
ادامه داشــت و در چنین شرایطی شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان تشکیل شد ،آقای
عارف هم به صــورت تفاهمی با توصیه آقای
خاتمی ریاست شورا را پذیرفت و فعالیت آغاز
شد .در اســتانها نیز شوراهای استانها ،کمیته
انتخابات را باهماهنگی شورای عالی شکل دادند
و اینگونه به استقبال انتخابات مجلس رفتیم .این
شورا موفق شــد حدود  168نفر از کسانی که
در لیســت امید بودند را وارد مجلس دهم کند.
بعد از انتخابات اشــکاالتی به شورا وارد کردند
و دوبــاره مخالفان ،مخالفت خود را به صورت
آشکارتری در رسانهها مطرح کردند؛ در نهایت
قرار شد کمیتهای تشکیل شود و آسیبشناسی
کند تا اشکاالت احصا شود و تشخیص دهد که
اصوال شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
الزم است به کار خود ادامه دهد یا خیر .شش ماه
به کمیته ارزیابی فرصت داده شد تا پیشنهادات
را جمعآوری کند و نهایتا مقرر شد با اصالحاتی
شورای عالی بازسازی ادامه فعالیت دهد.
مخالفان تاکید دارند هدف شــورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان تنها انتخابات مجلس
دهم بوده است و این شورا ،یک شورای موقت
بــوده نه دائــم .آن رایگیری که بــرای ادغام
شــورای هماهنگی و شورای مشورتی شد برای
فعالیت موقت شورای عالی سیاستگذاری بود
یا هدف بیشتری داشت؟

شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان آن
زمان فقط برای انتخابات مجلس دهم تشکیل شد
ولی بعدها این بحث شد که اگر این تشکیالت
نباشد ،چه مرجعی بر فعالیت  168نفری که ما
در لیســت قرار دادیم و راهی مجلس کردیم،
نظارت کند و پاســخگوی افکار عمومی باشد.
بنابراین قرار شــد تا کمیته انتخابات گزارش
خود را ندهد و جلسات شورا تشکیل نشود .برای
این موضوع سقف زمانی  6ماهه هم تعیین شد
که کمیته انتخابــات باید ظرف حداکثر  6ماه
گزارش خود را ارائه کند .کمیته در جلســهای
با حضور آقای خاتمی گــزارش خود را ارائه
کرد و در همان جلســه تصمیمگیری شد که
شــورا به کار خود ادامه اما اصالحاتی هم انجام
دهد .تعدادی هم در آن جلســه انتخاب شدند؛
البته نه به صورت دموکراتیک بلکه به صورت
مشــورتی تا اصالحات مورد نیاز را پیشنهاد
کنند که ریاســت این کمیته برعهده آیتاهلل
موســویتبریزی قرار گرفت .حدود یک ماه
طول کشــید تا به این جمعبندی رسیدند که
شورا با ســاختار جدید به کار خود ادامه دهد.
ساختار جدید عبارت بود از همه اعضای شورای
هماهنگی جبهه اصالحات که  20حزب بودند
بهعالوه احزاب جدید اتحاد ملت ،ندا ،بنیاد امید
ایرانیان ،اعتمادملــی و مجمع روحانیون مبارز؛
بهعالوه  15شــخصیت اصالحطلب در طراز
ملی که آن کمیته به آقای خاتمی پیشنهاد داد
و ایشــان بعد از تایید به عضویت شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان درآمدند .بنابراین
دبیــران کل یا نمایندگان آنــان به عالوه 15
شخصیت سیاسی ملی ترکیب جدید شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان را تشکیل دادند که
تقریبا مهر ماه سال  95تشکیل شد و به سرعت
ارکان خود را شــکل داد؛ هیات رئیسه تشکیل
شد ،کمیتهها تشکیل شــدند و کارگروههای
تعامل ،تدوین مقررات ،کارگروه اســتانها و
راهبردی تعریــف و به جز کارگروه راهبری،
اعضای سایر کارگروهها نیز انتخاب شدند .هیات
رئیسهای مرکب از رئیس ،دو نائب رئیس ،دو
دبیر و روسای کارگروهها هدایت شورای عالی

راهبردی را برعهده گرفتند .رئیس ،یک نائب
رئیس و دو دبیر با رای شــورای عالی انتخاب
شدند و رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه
اصالحات نیز به عنوان نائب رئیس در ترکیب
هیات رئیســه قرار گرفت .ســپس کارگروه
اســتانها با انتخاب گروههای سه نفره رابطین
استانها به شکل شورا نسبت به تشکیل شورای
اســتانها اقدام کردند که این گروهها شورای
اصالحطلبان استانها را تشکیل دادند .اکنون در
 28استان شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
تشکیل شده است که در این دوره توانستند برای
مرکز استان و برخی از شهرهای بزرگ لیست
دهند .جاهایی که لیست دادن باعث ریزش آرای
رئیسجمهوری و اختالف میشد نیز از لیست
دادن اجتناب کردند .االن یک شورای عالی با
یک سازوکار مشخص به عالوه شورای استانها
شکل گرفته ،رسمیت یافته و از وزارت کشور
هم مجوز فعالیت دریافت کرده است که کارنامه
موفقی دارد و در آینده میتواند موفقتر نیز باشد.
پس با این تفاسیر قرار است فعالیت شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان دائمی باشد؟

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

اما خانم کوالیــی گفته بودند که احتمال
دارد فعالیــت شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان تمام شود.

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

نظــر آقای خاتمی دربــاره فعالیت دائمی
شورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان چه
بوده است؟

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

رابطــه شــورای عالــی سیاســتگذاری
اصالحطلبان با آقای خاتمی چگونه است؛ برخی
مثل آقای منتجبنیا واژه آقاباالسر را برای این
رابطــه تعریف میکنند .ایــن رابطه به صورت
مشورتی است یا دستوری؟

آقای خاتمــی اصال چنین روحیهای ندارند.
آقای منتجبنیا هم میداند که آقای خاتمی به
صورت آمرانه منویات خود را به شورا تحمیل
نمیکنند .هرازگاهی هیات رئیســه ایشان را
در جریان امور قرار میدهد و دیدگاههایشــان
را جویا میشــود و کار را جلــو میبرد؛ اگر
نقطهنظری داشته باشــند آن را از طریق آقای
موسویالری منتقل میکنند.

شما خودتان عضو کمیته ارزیابی هستید؛
نظرتــان دربــاره عملکــرد شــورای عالــی
سیاستگذاری اصالحطلبان به ویژه در انتخابات
شورای شهر چیست؟

عملکرد شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان به عنوان شورای جوانی که در ابتدای
راه است ،باید متناســب با طول مدت فعالیتش
ارزیابی شود .طبیعی است که ما از این شورا انتظار
نداریم که یک کار تاموتمام و بدون عیبونقص

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

این اشــکاالت در حدی نبوده است که به
حیثیت شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
آسیب وارد کند؟

خیر.

اما به انتقادهــا زیاد اســت؛ در انتخابات
مجلس سد شورای نگهبان برابر اصالحطلبان بود
اما این مانع برای انتخابات شوراها وجود نداشت
و بسیاری تاییدصالحیت شدند؛ با وجود این در
لیست قرار نگرفتند؛ بسیاری همین را به عنوان
انتقادی جدی مطرح میکنند و معتقدند همین
مساله میتواند منجر به تفرقه و تشتت در جناح
اصالحطلب شود.

قرار بود در این لیست  21نفر قرار گیرند.
 800نفر اصالحطلب تاییدصالحیتشده بودند
که از بین اینها باید  21نفر را انتخاب میکردیم.
اگر همه شیوخ را در لیست میگذاشتیم ،صدای
جوانــان و زنان درمیآمد که ما چه و چه زمان
نوبت ماست .اگر همه جوانان را در لیست قرار
میدادیم شیوخ اوقاتشان تلخ میشد .این لیست
ترکیبی از افراد باتجربه و سیاســتمدار در اشل
ملی ،زنان و جوانــان با تخصصهای مختلف
اســت .ما در یک مرحله  150نفر از بین 800
نفر استخراج کردیم .اینها یک شب برای شام
دعوت شــدند و گفتیم که ما به این  150نفر
اعــام کردیم که به این  90گرایش تخصصی
(تخصصهای مورد نیاز شــورای شهر تهران)
رسیدهایم .شما خودتان رایگیری کنید و تعداد
مورد نیاز را انتخاب کنید .به آنان گفته شد که از
هر گرایشی چند نفر باید انتخاب شوند .آنجا همه
رای دادند که خودتان انتخاب کنید و این کار ما
نیست .شورا  7نفر را جهت ممیزی تعیین کرد
تا در نهایت از بین  150نفر 42 ،نفر را انتخاب
کردند و به صحن شورای عالی سیاستگذاری
آوردند .این  42نفر به رای گذاشته شده و از بین

اینها  21نفر انتخاب شدند .شما چه سازوکاری به
ذهنتان میرسد که از  800نفر 21 ،نفر را انتخاب
کنید و هیچ اعتراضی هم بلند نشود؟ ضمن اینکه
سطوح هم اختالف زیادی با هم ندارند 3 ،2 .نفر
بین اینها هستند که خیلی شناختهشده نیستند .بله؛
در جمع سیاسیون شناختهشده نیستند اما در جمع
دانشگاهیان شناختهشده و جزو نخبگانند.
برخی هم هستند که شــاید سابقه چندان
مثبتی ندارند.

برخی مالحظات هم ممکن است دخیل بوده
باشــد اما  42نفر به صحن شورا آمدند و از بین
آنان  21نفر با رای انتخاب شدند.

نکته همین است؛ اگر با خرد جمعی تصمیم
گرفته شود کسی ایرادی وارد نمیکند اما اینجا
نکتهای که مطرح میشود این است که فشارها و
البیگریها باعث شــده برخی در لیســت قرار
گرفته و برخی دیگر در لیست قرار نگیرند.

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

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

من اصال نمیدانم که آیا آقای شکوریراد
سخنگوی آقای خاتمی است و از طرف ایشان
حق دارد که اظهارنظر کند یا خیر؟ چون آقای
خاتمی رئیس دفتر دارند و اگر قرار باشد چیزی
بگویند ،از طریق رئیس دفترشان اعالم میکنند.
اینکه کسی از طرف ایشان حرف بزند معنیاش
این نیســت که حرف آقای خاتمی است .ما
نشنیدیم که آقای خاتمی  6روز به عنوان انتقاد
یا اعتراض لیســت را معطل کرده باشند .سؤال
من این است این حرف چه مشکلی را از آقای
شــکوریراد و حزب اتحاد ملت حل میکند؛
به جز اینکــه ایجاد تشــویش و نگرانی بین
اصالحطلبان کند؟! بنابراین خیلی متقاعد نیستم
که این حرف آقای خاتمی باشد.

شــما به هــر حــال در آن فرآیند حضور
داشــتید؛ آقای خاتمی نظری نســبت به لیست
داشتند؟

همانطور که مطرح شده آقای خاتمی روی
یکی ،دو نفر حرف داشتند اما کلیت را پذیرفتند؛
یعنی مسیر ،مسیر قابلقبولی بود .گفتند یکی ،دو
نفر را میتوانستید جایگزین کنید .البته باید به
این نکته اشــاره کنم که بخش عمدهای از این

سروصداها ،سروصدای اعضای شورای فعلی شهر
تهران بود .اینها خیلی سروصدا راه انداختند اما
ذهن شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
موافق آنها نبود چون تقریبا  50درصد شورای
شهر را داشــتند اما حتی شهرداری یک ناحیه
را هم نتوانستند داشــته باشند یعنی تماشاچی
کامل بودند .با این عملکرد انتظار داشــتند که
دوباره در لیست قرار بگیرند که شورای عالی
سیاستگذاری هم این کار را نکرد .حتی برخی
از آنــان بین  42نفر هم بودند اما در رایگیری
صحن شورا حذف شدند.
ســطح نفوذ آقای عارف در بستن لیستها
چقدر بود؟

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

این انتقاد وجود داشــت که شورای عالی
سیاستگذاری لیســت را طوری بسته است که
افرادی به شــورای شــهر راه یابند که شهردار
موردنظر شورای عالی را انتخاب کنند؟

نه ،چنین چیزی نبود؛ این کذب محض است.

چه سازوکاری اندیشیده شده تا اتفاقی که
برای لیســت امیــد مجلس و خانم راســتگو در
شورای شهر چهارم افتاد ،تکرار نشود؟

این بار با این موضوع جدیتر برخورد شد .همه
کسانی که در فهرست قرار گرفتند ،فرمهای تعهد
امضا کردند که به مبانی اصالحطلبی وفادار بمانند.
این تعهدها چه ضمانتی دارند؟

ضمانتی وجود ندارد که این افراد بعدا تغییر
موضع ندهند اما نکت ه این است که اگر اینها تغییر
موضع هم دهند ،سرنوشت بهتری از کسانی که
پیش از این تغییر موضع دادند ،در انتظارشــان
نیست.

شایعه پرداخت پول هم مطرح شده است؛
اینکــه برخی مبالغی دادهاند تا در لیســت قرار
بگیرند.

من هم بعد از اینکه لیست بسته شد این شایعه
ت به گونهای
را شنیدم ولی سازوکار بستن لیس 
نبود که کسی از کســی اخاذی کند .اینها بر
اساس اظهارات خود و بر اساس آییننامهای که
تنظیم شده بود امتیاز گرفتند؛ اینکه عضو حزب
و فعال سیاسی باشند ،تجربه و تخصص مرتبط
داشته باشند و همچنین جوان و خانم بودن جزو
امتیازها بود .حاال اینکه برای به دســت آوردن
این امتیازها باید به چند نفر پول میدادند معادله
عجیبی است و خیلی عقالنی به نظر نمیرسد .تنها
قرار شــد  21نفری که در لیست قرار گرفتند،
مبلغی مه میخواهند برای انتخابات خرج کنند
را به ستاد بدهند تا برای آنها به صورت متمرکز
تبلیغاتکند.
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شــهر

ما نگرانی در مورد حضور عضو غیر اصالحطلب در شورا نداریم بلکه دغدغه
ما احترام به خواست مردم و تعهد به میثاقنامه است .آقای هاشمی هم به این
میثاقنامه پایبند است.

گزارش شورای شهر
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توگو با هفتهنامه سازندگی:
ابراهیم امینی ،عضو حزب اعتماد ملی و شورای پنجم شهر تهران در گف 

اسیر حاشیه نمیشویم
مرجان زهرانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

اواســط مرداد شورای شهر پنجم آغاز به کار
خواهد کرد امــا پیشتر از رســمیت یافتن
شورای شهر بعدی بحث انتخاب شهردار کالن
شهر تهران هم پای چینش کابینه ،موضوعات
پر خبر و البته پر حاشیه این روزهای سیاست
ایران است .برای میراثداری قالیباف اسامی
مختلفی مطرح میشود .از محمدعلی نجفی و
حسین مرعشی تا محسن مهرعلیزاده و حتی
محمدرضا عارف .ابراهیم امینی از راهیافتگان
به شــورای پنجم در گفتوگو با سازندگی
روند انتخاب شــهردار را روایت کرده است.
او میگوید در همین مدت اعضای شــورای
شــهر پنجم جلســات متعددی با گزینههای
محتمل شهرداری برگزار کرد ه و وارد رایزنی
شــدهاند .امینی در این مصاحبه مطرح کرده
است که شیوه انتخاب شهردار اینگونه است
کــه هر عضو  3نفر را به عنــوان گزینههای
مطلوب شــهرداری معرفی خواهد کرد .پس
از آن همه اعضا به  7نفر از گزینههای مطرح
شــده رای خواهند داد .از میان این  7نفر که
بیشــترین رای را داشــتهاند دو نفر و سپس با
بیشــترین رای یک نفر انتخاب خواهد شد.
او همچنین از تشکیل کمیتهای میگوید که
با همراهی فراکســیون امید تشــکیل شده و
بــار دیگر تحقیق و تفحص از شــهرداری را
به جریــان میاندازند .امینــی در مورد روند
تدوین و تهیه فهرست اصالحطلبان هم توضیح
داده و معتقد است عملکرد این شورا حتی در
انتخابات دو سال آینده مجلس هم تاثیرگذار
خواهد بود.
Q Q

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

برای پاسخ به این ســؤال باید مقداری
به عقب برگردیم ،در انتخابات مجلس دهم
به دلیل ردصالحیت گسترده اصالحطلبان
شورایعالی اصالحطلبان با هیچ مشکلی برای
بستن لیست از نظر ازدحام کاندیداها روبهرو
نبود .تنها نگرانی و دغدغه شــورایعالی
این بود که چگونه لیســت  30نفره تهران
را تکمیل کنــد .در آن زمان چند دیدگاه
وجود داشت .برخی معتقد بودند چون تقریبا
اکثریت اصالحطلبان شاخص ردصالحیت
شدند لیستی منتشر نشود .برخی هم اعتقاد
داشتند ولو این که لیست تماما اصالحطلب
نباشد و ائتالفی با اصولگرایان معتدل اتفاق
افتد باید شــورایعالی برای مجلس لیست
مشخصی داشتهباشد تا مجلس بار دیگر در
اختیار تندروهای جریان مقابل قرار نگیرد.
باالخره ایده دوم مورد پذیرش قرار گرفت.
در مورد انتخابات شــوراها اما متفاوت بود.
انتخابات شــوراهای شهر و روستا یکی از
عادالنهتریــن ،رقابتیترین و حتی یکی از
آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسالمی
بود .به این دلیل که نظارت بر انتخابات بر
عهده مجلس بود و کسانی هم که در هیات
نظارت مرکزی انتخاب شــدند تالششان
این بود كه صرفا به مســتندات قانونی و
مدارک معتبر مراجع چهارگانه توجه شود،
تا اکثر نیروها امکان رقابت داشتهباشند .از
طرفی بسیاری از چهرههای شاخصی که در
انتخابات مجلس شورای اسالمی اجازه رقابت
پیدا نکردند در انتخابات شوراها نامنویسی
کردند .به این ترتیب متقاضیان قرار گرفتن
در لیست تنها در تهران قریب به  700نفر
بودند .از سویی دیگر تعداد اعضای شورای

شهر تهران با مصوبه مجلس نهم از  31نفر
به  21نفر تقلیل یافتهبود.
بستن چنین لیســتی با توجه به در نظر
گرفتن سهمیه مشخص برای بانوان و جوانان
بسیار ســخت بود .در واقع از  10کرسی
در نظر گرفته شــده برای جوانان و بانوان
 6کرســی به خانمها و  4کرسی به جوانان
اختصاص یافت که البته دو خانم جزو سهمیه
جوانان هم محسوب میشدند .بنابراین رقابت
چهرههای شاخص برای  11کرسی باقی مانده
بود؛ چهرههایی که پیش از این در پستهای
مهمی چون معاون رئیسجمهوری ،وزارت،
استانداری ،معاون وزیر ،نماینده ادوار مختلف
مجلس و ...حضور داشــتند .به هر حال این
افراد مدعی بودند که باید در لیســت قرار
بگیرند.
پس از بسته شدن لیست ،این افراد سراغ
آقای خاتمی رفتنــد و اعتراضات خود را
مطرح کردند .بنابراین هر کس جای خاتمی
هم بود در مقابل اعتراضات گسترده همین
واکنش را نشــان میداد و فورا فهرست را
تایید نمیکرد .از طرفی تایید فوری هم منجر
به گالیه بخشــی از گروههای اصالحطلب
میشد و کار را سختتر میکرد .بنابراین
به مقداری زمان احتیاج بود تا هیجانات اولیه
فروکش کند .اگر خاتمی فورا لیســت را
تایید میکرد با چالشهای جدیتری مواجه
میشدیم.
ســید محمد خاتمی در آن زمان برای
تغییر در لیست چه از نظر مصداقی و چه از
نطر ساختاری توصیهای نداشت؟

خیر .ایشان با ساختار و بحث سهمیهبندی
مخالفتی نداشتند بسیاری از چهرههایی که
با ایشان دیدار میکردند و توقع داشتند در
لیست قرار گیرند ،چهرههای شاخص بودند.
شاید آنها به حضور افراد ناشناختهتر اعتراض
داشتند که البته امری طبیعی بود .اما این که
آیا مصداقی هم از شورای عالی خواستند که
تغییراتی ایجاد شــود را اطالع ندارم .ضمن
اینکه اصال فرصتی برای تغییر وجود نداشت.

فقط مرتضی الویری لحظه آخر اضافه
شدند.

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

همان زمان بیشــترین بحــث در مورد
فهرست شورایشــهر موضوع سهمخواهی
احزاب بــود .بیش از اعتــراض به حضور
چهرههای ناشــناخته ،ایــن موضوع مطرح
میشد که چرا اغلب افراد لیست برای مثال
عضو اتحاد ملت هستند؟

الحطلبان در  10حوزه
شــورایعالی اص 
تخصصها را تعریف کرد و افراد با توجه
به تخصص با هــم رقابت میکردند .برای
مثال من که در لیســت قرار گرفتم صرفا
با کاندیداهایی که تخصص حقوق داشتند
رقابــت کــردم .امتیازبندیهایی صورت
گرفت در نهایت تعــداد منتخبان را به دو
برابر ظرفیت شورا رساندند .این منتخبان هم
در معرض آرای شورایعالی قرار گرفتند.
در واقع منهای جوانان و زنان تنها  11کرسی
باقی بود که باقی افراد برای این تعداد کرسی
با توجه به تخصص رقابت کردند.

در نشســتی که اعضای شــورایعالی
سیاستگذاری با منتخبان شورای شهر داشت
عبدالواحد موســویالری از اعضای هیات
رئیســه هم این شیوه را نقد کرد و گفت در
عین نکات مثبت اما باعث شــد که تنها دو
مهندس شهری در شورا حضور داشتهباشند.

حتما این روش اســتفاده شده مورد نقد
اســت اما برای این دوره امکان تجدیدنظر
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وجود نداشت .همین لیست با تایید خاتمی
به عنوان یک شخصیت کاریزما صددرصد
رای آورد.
از سویی ممکن است شورایعالی کنشی
داشته باشند که باعث شکست اصالحطلبان
و پیروزی رقیب شود ،آن زمان نقدها باید
جدیتر مطرح شود اما زمانی که صددرصد
لیست رای میآورد دیگر نباید گالیهها تداوم
داشته باشد .مگر این که بگویند این افراد از
پس مسئولیتی که بر عهدهشان گذاشته شده
به خوبی برنمیآیند که این هم قصاص قبل
از جنایت است .باید در این شرایط به جای
نقد از شورایعالی اصالحطلبان تقدیر کرد.

امــا در رای آوردن تمــام لیســت
شورایعالی بیش از این که کیفیت آن موثر
باشــد ،تایید خاتمی موثر بود .بنابراین هر
لیســت دیگــری بــا تاییــد رئیــس دولت
اصالحات باز هم رایآور بود.

بله بــدون تردید تاییــد خاتمی تاثیر
تعیینكننده در پیروزی لیســت داشت اما
زمانی که پیروز میشــویم نباید بانیان را
محاکمه کنیم .ضمن اینكه آسیبشناسی و
نقد منصفانه برای كاهش كاســتیها امری
پسندیده است.

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

قطعا موثر است و تاثیر خود را دو سال
دیگر در انتخابات مجلس نشان خواهدداد.
اصالحطلبان زمانی در انتخابات شورای شهر
دوم شکست خوردند که هم قوه مجریه و هم
قوه مقننه را در اختیار داشتند .چراکه شورای
اول کارنامه مطلوبی نداشــت و به تبع آن
مردم حضور حداکثری نداشتند .ضمن اینکه
لیستهای متعددی هم از سوی مشارکت و
همبستگی و تحکیم و ...منتشر شد که در
نهایت شکست اصالحطلبان را در پی داشت.
مسئول ستاد انتخاباتی آبادگران ،پیروز
انتخابات شورای دوم هم محمود احمدینژاد
بود .اعضای شــورای دوم هم که خود را
مدیون احمدینژاد میدانستند شرایط شهردار

شدن او را فراهم کردند و راهش برای رفتن
به پاستور هموار شد که تبعات 8ساله آن را
دیدیم.
در حال حاضر بحث این است که اعضای
شورای شهر پنجم نباید به هر بهانهای مورد
آماج حمالت اصالحطلبان قرار بگیرند .نباید
فورا شبیهسازی با شورای چهارم و ماجرای
الهه راستگو را پیش بکشند تا شورا بتواند
کار خــود را به خوبی و بــا کمک همه
چهرههای اصالحطلــب پیش ببرد چراکه
عملکرد ما در انتخابات بعدی هم تاثیرگذار
خواهد بود.

یکی از مسائل مهمی که پیش از بستن
لیســت مورد تاکیــد قرار گرفــت توجه
به پاکدســتی بود .با توجه به شــرایط قوه
مجریه و مقننه و یکدستی شورای شهر پنجم
پیشبینی میشــود حمالت جریان منتقد و
تندرو به این چهرههای جریان اصالحطلب با
تکیه بر همین ویژگی افزایش یابد .آیا این
شــاخص برای اعضای شورای پنجم در نظر
گرفته شــد؟ و ایــن که اعضا برای فســاد
سیســتماتیک در شــهرداری چه برنامهای
دارند؟

قطعا فســاد به عنوان یکی از مهمترین
دغدغههای مردم در انتخابات مشهود بود.
بنابراین در بستن لیست به این نکته توجه
شــد ،همانطور که در انتخاب شهردار هم
به این شاخص توجه ویژه داریم.
اگر چه متاسفانه فساد مالی بهمنزله یك
بالی مســری در تمامــی رگها و موی
رگهای اكثریت دســتگاهها رخنه كرده
است.

در مــورد شــهرداری بایــد گفت که
به عنوان یک نهادی محلی و نه دولتی دست
دســتگاههای نظارتی هم از آن کوتاه است.
در نهادهای دولتی دیوان محاســبات وجود
دارد کــه بــازوی نظارتی مجلس شــورای
اســامی اســت بودجهای کــه در مجلس
تصویب و موارد مصرف مشخص میشود
در دیوان محاسبات بررسی میشود که این
بودجه به درســتی و در محل خود مصرف
شده است یا نه؟

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

منتخبان شورای پنجم تا پیش از رسمیت
یافتن شــورا جلســاتی برای بررسی چنین
مشکالتی تشکیل میدهند؟

هفتهای دو جلسه برگزار میشود .عالوه
بر این جلسات که کل منتخبان شورا در آن
حضور دارند ،جلسات چندنفره هم تشکیل
میشود تا مشکالت بررســی شود .حتی
کمیسیونهای موقتی هم شکل گرفتهاست
که مشغول جمعآوری اطالعات و بررسی
شــرایط موجود هســتند .ضمن این که با
برخی اعضای شــورای شهر چهارم هم در
ارتباط هستیم و از آنها کمک میگیریم تا با
وضعیت فعلی شهرداری آشنا شویم.

در ایــن جلســات بحــث گزینههای
شهرداری هم مطرح میشود؟

اعضای شورا در مورد معیارهای شهردار
آینده به توافــق رســیدهاند و حتی این
شــاخصها را تدوین و تصویب کردهاند.
فرآیند انتخاب شهردار برای اعضای شورا
کامال مشخص اســت و احتماال چهارشنبه
 7گزینه اصلی مشخص خواهند شد .روند
به این شکل است که هر نفر منتخب شورا
 3گزینه را مطرح میکنند .بعد از آن تمام
گزینهها به رای گذاشت ه میشوند که اعضا
باید به  7نفر از میان تمام گزینهها رای دهند.
 7نفری که بیشــترین رای را آوردهاند در
نهایت مورد بررســی قرار گرفته و رزومه
و برنامه آنها نیز بررسی میشود .در نهایت
این  7نفر بــه  2نفر تقلیل مییابند .پس از
رسمیت یافتن شورا از نظر زمانی این دو نفر
دعوت میشوند تا برنامههای خود را دقیقتر
ارائه کنند .در مرحله آخر هم بین این دو نفر
رایگیری انجام میشود و هر کدام باالترین
رای را آورد به عنوان شهردار انتخاب خواهد
شد .از ســویی ما نمیخواهیم در انتخاب
شهردار به عنوان اولین اقدام رسمی شورای
شهر پنجم با حواشی روبهروباشیم یا پالس
منفی برای سیستم بفرستیم .به همین منظور
گزینهای کــه انتخاب خواهیم کرد گزینه
بیحاشیهای خواهد بود كه حساسیت ویژهای
هم وجود نداشتهباشد.

چه معیارهایی برای انتخاب شهردار در
نظر گرفته و تصویب شدهاست؟

پاكدســتی ،توان كاری ،تجربه كاری
موفق در امــور مشــابه و كالن ،روحیه
نظارتپذیــری و چهره ملی بودن از جمله
معیارهایی است كه عالوه بر شرایط قانونی
باید كاندیداهای شهرداری از آن برخوردار
باشند.

تاکنون جلســاتی با گزینههای مطرح
شده برگزار کردهاید؟

در حال حاضر منتخبین با این کاندیداها
جلسات انفرادی و گروهی داشتهاند .اغلب
گزینهها ،دیدگاههــا و برنامههای خود را
مطرح کردهاند و به ســواالت اعضا پاسخ
دادهاند .برخی افراد خود نیز تمایل به پذیرش
مسئولیت داشتند و برخی دیگر فعال مشخص
نکردهاند تمایلی به حضــور دارند یا خیر.
برخی چهرهها چون ممکن است پیشنهاداتی
از ســوی دولت داشتهباشند فعال دست نگه
داشتهاند.

شانس کدام گزینه را بیشتر میدانید؟

روز چهارشنبه هفت گزینه اصلی انتخاب
خواهد شد ،لذا به احترام نظر دوستان از بیان
نام افراد اجتناب میكنم.

بحث شــهرداری از درون شورای شهر
کامال منتفی شد؟

بله .همه منتخبین لیســت شورای شهر
پنجم توافقنامهای را امضا کردند که در آن
پیشبینی شده است كلیه اعضا از پذیرش
مسئولیتهایی كه قابل جمع با عضویت در
شورا نیست اجتناب كنند .به هر حال مردم
انتظار دارند کاندیداها به تعهدات خود پایبند
باشــند .در واقع این موضوع تنها در مورد
شــهرداری آقای محسن هاشمی نبود .تمام
اعضای شــورای شهر نمیتوانند مسئولیتی
دیگر را بپذیرند .ما نگرانی در مورد حضور
عضو غیر اصالحطلب در شورا نداریم بلکه
دغدغه ما احترام به خواســت مردم و تعهد
به میثاقنامه است .آقای هاشمی هم به این
میثاقنامه پایبند است.

محمدرضا عارف گزینــه جدی برای
شهرداری بود؟

برخی از دوســتان منتخب ایشــان را
به عنوان گزینه مطرح کردند .آقای عارف
سرلیست امید در انتخابات مجلس بودند در
هر حال به اعتبار ایــن که رای اول تهران
را داشــتند ایجاب میکند به عنوان رئیس
فراکسیون امید در مجلس بمانند.

بــا توجه به بررســیهایی که تاکنون
انجام شدهاســت ،بیشــترین معضالت پیش
روی شهردار و اعضا در شورای پنجم را چه
میدانید؟

عدم شــفافیت سیســتم مالی و اداری
شــهرداری معضل مهمی اســت .یکی از
مهمترین اولویتهای ما این است که فساد
سیســتماتیک را به حداقل برسانیم .ما در
تالش هستیم تا اطالعات دقیقی از وضعیت
کنونی شهرداری ،اموال و دیون آن به دست
آوریم تا مشخص شــود چه وضعیتی را از
شهردار قبل تحویل گرفتهایم .جزئیات را هم
به اطالع افکار عمومی میرسانیم تا وضعیت
کامال قابل ارزیابی باشــد .اولویت بعدی
معضالت حمل و نقل است و باید برنامههای
ویژهای برای شــهروندان تهرانی به اجرا
درآید .ضمــن این که در کنار اینها توجه
به معضالت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران
آلودگی زیســت محیطی هم از حوزههایی
است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در مــورد بحــث امــاک نجومی هم
اقدامی الزم است که از سوی شورای پنجم
انجام شود؟

این موضوع به سیستم قضایی کشیده شده
و در حال بررســی است اما حتما وظایف
قانونی خود را انجام خواهیم داد.

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

در حال حاضر مــا یک مجمع 51نفره
تشــکیل دادهایم 21 .منتخب شورای شهر
و  30نماینده تهران اعضای تشــکیلدهنده
فراکسیون هستند .همچنین  3نفر از  30نفر و
 3نفر از  21نفر انتخاب شدند تا این کمیته 6
نفره اولویتها را مشخص و پیگیری کنند.
من ،محسن هاشمی و سیدحسن رسولی از
شورای شهر و محمدعلی وکیلی ،محمدجواد
فتحی و علیجانی نمایندگان مجلس اعضای
ایــن کمیته را تشــکیل میدهند که البته
بحثهایی چون تحقیق و تفحص هم از جمله
برنامههاییست که ممكن است بار دیگر
به جریانبیفتد.
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قانون

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

حق حریم خصوصی
ِ
فقه حقوق بشر درباره حوزه خصوصی چه دیدگاهی دارد؟
عمادالدین باقی

پژوهشگر حقوق و علوم اجتماعی

Q

Qمسئله

شاید امروز همه کسانی که این یادداشت را
میخوانند صورتمسئله را بدانند اما در فردای
دور اگر کســی به این یادداشت مراجعه کند
که فراموش کرده یا از آن آگاه نباشد خاستگاه
بحث گنگ خواهد بود ،از اینرو پیش از تبیین
مسئله الزم است ابتدا واقعه بیان شود.
این مســئله که داخل خودروها جزو حریم
خصوصی به شمار میآید یا نه ،چندسالی است
که مطرح اســت زیرا برای گشت ارشاد (که
اصل آن محل انتقاد اســت) این مسئله مطرح
است که آیا میتوان اتومبیلها را بهخاطر طرز
پوشش سرنشینانش متوقف و بازرسی و مؤاخذه
کرد یا نه تا اینکه ابتدا غالمحیدر حیدری ،رئیس
پلیس امنیت اخالقی ناجــا در تاریخ ۳۱خرداد
 ۱۳۹۶از اجــرای ابالغیــه «ورود آزاد پلیس
به پالژهای خصوصی» از تابســتان امسال خبر
داد و گفت ورود پلیس برای بازرسی پالژهای
خصوصی آزاد است و پالژها حریم خصوصی
نیستند( isna.irکد خبر .)96033118296 :سپس
در هفدهمین نشست خبری سردار منتظرالمهدی
سخنگوی ناجا ،او با اشــاره به قوانین جاری از
جمله تبصره ماده پنج از قانون حمایت از آمرین
به معروف و ناهیان از منکر ،گفت« :اماکنی که
بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند
از جمله وسایل نقلیه ،مشمول حریم خصوصی
نباید باشند و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات
قانونی میبایســت درون آن رعایت شود» .و
بعدا معاون حقوقی پلیس قسمتهای مشترک
آپارتمانها ،هتلها و بیمارستانها را هم افزود.
البتــه تا اینجــای کار به نواقــص قانون
برمیگردد و به نیروی انتظامی نمیتوان خرده
گرفت؛ چنانکه ســرهنگ محمــد ترحمی،
معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
در گفتوگو با ایســنا ،اشاره کرد که جنس
ماموریتهای ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس
اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد .او دلیل
این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا میداند که
در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده
است اما هنگامی که یک روحانی تحصیلکرده
حوزه و مقام قضایی نیز میگوید «صندوق عقب
خودرو ،حریم خصوصی است ،اما محل نشستن
سرنشینان ،نه» موضوع اهمیت بیشتری مییابد.
معاون حقوقــی پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا نیز بر همین مبنا در پاســخ به این پرسش
که با توجه به اینکــه در قانون ،اماکنی که در
معرض دید قــرار دارد جــزو حریم عمومی
محسوب میشود آیا جاهایی مانند صندوق عقب
یا داشبورد خودرو میتواند حریم عمومی باشد،
گفته است«:این بخشها قابل تجسس نیست و با
توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطالحا
«حرز» گفته میشود .جستوجو در این بخشها
نیازمند حکم است».

1

حق شهروندی

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

یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی،
ممنوع است»ُ .حســن این ماده این است که
ماشین و ارتباط اینترنتی را حریم خصوصی تلقی
کرده اســت .قبال استدالل کردهام که ایمیل و
اتومبیل اشخاص مصداق حریم خصوصی هستند
و همان قوانینی که درباره حریم خصوصی گفته
شده ،درباره آنها هم صدق میکند .اما این جمله
«مگر با مجوز قانونی» که کرارا در منشــور و
سایر قوانین آمده است ،به راهی برای نفی حق و
حقوق شهروندان و نفی کل ماده تبدیل میشود
زیرا نهادها و اشــخاصی که این کارها را انجام
دهند ،به آسانی مجوز میگیرند و این کار را به
شکل قانونی انجام میدهند .بنابراین باید صدور
مجوزهای قانونی را تحت کنترل قرار داد .بالیی
که بر سر قانون اساسی آمده نباید تکرار شود .در
قانون اساسی هرجا حقی بیان شده تفصیل آن را
به قانون عادی موکول کرده است .بعد در قانون
عادی تبصرهها و تخصیصها مکرر جان فصل
سوم قانون اساسی را ستانده است؛ در حالی که
موکول کردن به قانون عادی به این معنا نبوده
که قانون را محدود و از محتوا تهی کنند بلکه
باید غرض و محتوای اصلی قانون اساسی و اصول
مندرج در آن حفظ شود .وسایط نقلیه جزو حریم
خصوصی به شــمار آمدهانــد؛ در اینصورت
گشت ارشــاد که مورد انتقادات بوده با مانع
قانونی بیشتری روبهرو خواهد شد (مجله هفتگی
آسمان ،شماره 67شنبه16آذر 1392ص.)64-70
در یادداشــت دیگــری از نگارنــده با
عنوان«:حق حریم خصوصــی یا قلب حیات
جمعی» در تشریح اعالمیه جهانی حقوق بشر
آمده اســت« :ماده  12اعالمیه میگوید :احدی
در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه یا
مكاتبات خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه
واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد
حمله قرار گیرد .هر كس حق دارد كه در مقابل
این گونــه مداخالت ،و حمالت مورد حمایت
قانون قرار گیــرد .در این ماده نیز از پنج حق
سخن گفته شده است :حق حریم خصوصی ،حق
مصون ماندن از بازرسیها در اقامتگاه و ماشین و
مکانهای زندگی ،حق امنیت در مکاتبات پستی
و الکترونیکی ،حق حیثیت و شــرافت و حق
حمایت شدن از طرف قانون( ».هفتهنامه آسمان،
شماره  ،35شنبه20آبان1391صص)36-37
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ِحرز و حکم فقهی حریم خصوصی

دامنه حریم خصوصــی در مباحث
مختلف مانند امــر به معرو ف و نهی از منکر،
احکام جرایم جنســی و غیره مشخص میشود.
« ِحرز» نیز یکی از مباحث مهم فقهی اســت
که مالکهایی برای مشــخص کردن محدوده
حریم خصوصی به دست میدهد .اینکه صندوق
عقب را حریــم خصوصی تلقی کرده و آن را
مصداق حرز بدانیم ولی داخل اتومبیل را جزو
حــوزه عمومی اعالم کنیم یا پالژ خصوصی را
چون مکان عمومی دانسته ،برای تجسس نیازی
به حکم قضایی نداشــته باشیم از نظر ذهنی از
ذهنیت مردمان 1000سال پیش نیز عقبافتادهتر
اســت زیرا با معیارهای فقهی نیز از 1000سال
پیش حریم خصوصی قابل تمییز و محترم بود.
«حق حریم خصوصی ،حقی چندالیه و جزو
طبیعیترین حقوق اســت؛ به نحوی که خانه
هر کس حریم شــخصی او محسوب میشود
و نمیتوان بدون اجازه او وارد شــد (ســوره
نور /آیــات  )27-29و در خود خانه هم اتاق
هرکس برای سایر اعضای خانه حریم شخصی
بوده و وقتهای خاصی حریم خصوصی است
و فرزندان نباید بدون اجازه وارد شــوند(نور/
آیه .)58این حریم همچنان خصوصیتر میشود
به نحوی که صندوق و محل نگهداری وسایل
هر کس در خانه یا ستر عورت آنها در حضور
یکدیگر و لزوم حفظ آن حریمی خصوصیتر
اســت .از نظر شــرعی و قانونی فضای داخل
اتومبیل شهروندان نیز برای آنها در حکم حریم
خصوصی است.

امروزه کــودکان نیز در درون خانه ،حوزه
خصوصی دارند و دخالت کردن یا ورود بدون
اجازه والدین نیز با واکنش منفی آنان روبهرو
میشود .این تغییر بزرگی است که در اثر مشاهده
فیلمهای دولتی و ماهوارهای و ...عمومیت یافته و
نوعی خودآگاهی نسبت به این حق طبیعی پیدا
شده اســت .در چنین فضا و زمانهای که تا این
حد فرهنگ احترام و حساسیت نسبت به حوزه
خصوصی ،عمومیت یافته و نهادینه شــده ،پر
واضح است که وجود پدیدههایی مانند گشت
ارشاد و بازرسیهای غیرموجه و تفتیش خانهها
بــدون دالیل کافی قضایی پیامدهای بســیار
ویرانگری خواهد داشت و بحران بیاعتمادی و
مشروعیت را پدید میآورد.
دامنه حریم خصوصی؛ بسیار گسترده است
به نحوی کــه دامنه دخالت نهادهای عمومی و
دولتی را در زندگی شــهروندان بسیار محدود
میکنــد .به همین دلیل در مــاده  11اعالمیه
جهانی حقوق بشــر اموری چــون اقامتگاه و
مکاتبات و حتی حیثیت و شرافت و اسم افراد
جزو آن به شمار رفتهاند .در واقع اعالمیه با ذکر
مثالهایی ،راه تعمیم حریم خصوصی به بسیاری
از امور دیگر که در اعالمیه ذکر نشدهاند ولی
ذیل موارد مذکــور قرار میگیرند را باز کرده
است .همانطور که اصل برائت بر سایر حقوق
ســیطره دارد و باید در تمام قوانین و مقررات
جاری باشــد و هر قانون مغایر با آن از اعتبار
ساقط است؛ اصل حرمت حوزه خصوصی نیز در
همه قوانین باید ساری و جاری باشد؛ چنانکه در
قوانین مربوط به بازرسی و شرب خمر و عبادات
و پوشش و غیره میتوان مثالهایی ذکر کرد.
بحث حریم خصوصی تا احکام شرع نیز دامن
گســترانده و چنان جایگاهی دارد که در شمار
منطقه ممنوعه دیگران اعم از حکومت یا مومنان
قرار گرفته است .حریم خصوصی چون خانه امن
است که هیچکس مجاز به دخالت و تجسس
در آن نیست؛ به نحوی که اجماع فقها بر این
است که شرابخواری گرچه حد دارد و «گناه
شــرعی» و «جرم اجتماعی» توأمان ،محسوب
میشــود و مجازات ســنگین دارد اما فقط در
صورتی که تظاهر بدان یا تجاهر به فسق شود و
در مالءعام صورت گیرد یا در اثر مستی ،ضرری
متوجه دیگران شود ،جرم است و این جرم بودن
هم باز به دلیل حرمت حریم خصوصی اســت
زیرا شــرابخواری در مالءعام به نوعی حریم
خصوصــی دیگران را در معــرض خطر قرار
میدهد و قبح جرم را هم میریزد؛ در عین حال
همین شــرابخواری با وجود مجازات سنگین
خود اگر در حریم خصوصی کسی انجام شود و
فرد در خانه خودش آن را انجام دهد ،گناه شرعی
اســت اما جرم نیست و نمیتوان او را مجازات
کرد یا از او تحقیق بهعمل آورد؛ حتی نمیتوان
کسی را به جرم داشتن شراب در خانهاش مؤاخذه
یا مجازات کرد .این امر از نشانههای تقدیس و
حرمت حوزه خصوصی شهروندان است .شهید
اول(734-۷86ه.ق۷12 -763/ه.ش) میگوید:
«یجب الحد ثمانون جلده بتناوله و انکان کافرا،
اذا تظاهر به ،واجب است حد هشتاد تازیانه بر
شــرابخوار اگرچه کافر باشد که در مذهب او
شرابخواری حرام نیست ،به شرط اینکه تظاهر
به شرابخواری شود ».شهید ثانی(911-965ه.ق)
در شــرح آن میگوید« :اما لو استتر او کان
صبیا او مجنونا او مکرها ...فال حد(مکی العاملی،
ج9صص )203-204اگر شرابخواری به صورت
پوشــیده (در حریم خصوصی) باشد یا شارب
خمر ،کودک ،مجنون ،مجبور یا ...باشد ،مجازاتی
برای او نیســت ».بر همین اساس در مادۀ 701
قانون مجازت اسالمی که برگرفته از فقه است،
آمده است« :هر كسی متجاهرا ً و به نحو علن در
اماكن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الكلی
استعمال نماید ،عالوه بر اجرای حد شرعی شرب
خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم
میشود ».این ماده اوال شرب خمر غیرعلنی را

از شمول حکم خارج کرده است؛ ثانیا با توجه
به تعابیر «متجاهرا» و «به نحو علن» و «اماکن و
معابر عمومی» برخی حقوقدانان گفتهاند :تفسیر
مضیق عبارت متجاهرا ً و به نحو علن ،آنست كه
مرتكب قصد آشكار كردن این عمل را نیز داشته
باشد .بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی
شد ،مشمول این ماده نخواهد بود(زراعت.)67،
طبق مواد  2و  217قانون آیین دادرســی ایران،
جرایم یا جنبــه حقاللهی محض دارند یا جنبه
حقالناس محض و یا جنبه حقاللهی و حقالناس
را با هم دارند .شــرب خمر اگر فقط در خفا و
ستر یا حریم خصوصی و بدون تجاهر و تظاهر
و اضرار به غیر انجام شود دارای جنبه حقاللهی
محض است و طبق ماده  43آیین دادرسی که
میگوید تحقیــق در جرایم منافی عفت(مانند
رابطه نامشــروع با توافق طرفین که غیرعلنی
است و شاکی خصوصی که مدرک اثباتکننده
جرم داشته باشد ،وجود ندارد) ممنوع است مگر
در مواردی که جرم مشــهود یا دارای شاکی
خصوصی باشــد و جز در این شرایط نمیتوان
در مورد آن تحقیق انجام داد و فردی را تحت
تعقیب قرار داد .مواردی که مجازاتی در شرع
برای آنها معین نشده و تعدی به حقوق جامعه
یا مخل نظم همگانی یا تعدی به حقوق شخص
یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند(ماده2آیین
دادرســی) جزو امور حقاللهی هستند و گناه
محسوب میشوند و در صورت توبه کردن میان
فرد و خدای خود ،امکان بخشــش وجود دارد
وگرنه مجازات اخروی دارد نه دنیوی.
در کشورهایی که تولید و خرید و فروش
مشروبات الکلی هم جرم نیست ،مستی در مالء
عام و رانندگی جرم به شمار میآید.
بنابراین وقتی حریــم خصوصی به نحوی
اســت که فقــط در صورت ضرر رســاندن
به دیگران و نظم عمومی میتوان جرمانگاری
کرد ،به همیــن ترتیب نماز خواندن و حجاب
(ایازی )http://ayazi.net ،نیز جزو ایمانیات و
حریم خصوصی افراد است و حکومت حق الزام
و اجبار ندارد ،همانطور که نمیتواند کســی را
بهخاطر تارکالصلوه بودن یا اهمال در نماز تنبیه
یا سلب امتیاز کند.
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بازرسی

ممنوعیــت تفتیش شــهروندان و
داراییشان بدون دالیل موجه و قابل اعتماد از
مصادیق حق حریم خصوصی اســت .بازرسی
یعنی اقدامات پلیس برای یافتن یا معلوم کردن
یا کشف مدارک جرم از جرایم مربوط به سالح
یا کاالهای قاچاق .تفتیشها و بازرسیها شامل
نگریستن به درون یک محل یا ظرف یا در بسته
اتومبیل ،نمونه خون گرفتن ،نمونه ادرار گرفتن
و استراق سمع به وسیله پلیس یا نهادهای قضایی
است(هافمن.)173-174
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اقامتگاه و بازرسی آن و مقررات مربوطه

چــون اقامتگاه هر کــس حوزه
خصوصی اوست ،هیچ مقامی حق ورود به آن
را ندارد مگر با حکــم قضایی .اهمیت حوزه
خصوصی چنان اســت که حتی با وجود حکم
قضایی هم کیفیت ورود و بازرسی محدود است
و مقررات زیادی دارد .اگر بازرسی به رویهای
عادی تبدیل شــود ،بســیار خطرناک است و
پایههای یک حکومت را میلرزاند .بازرسی فقط
در موارد مهم مانند قتل و قاچاق و جاسوسی(به
شرط وجود ادله کافی) میسر است و نباید تبدیل
به رویهای عادی شود .بازرسی دارای شرایط و
محدودیتهای مشخصی است که اگر هر یک
از آنها رعایت نشود ،کل فرآیند دادرسی را با
چالش مشروعیت مواجه میکند و نظام دادرسی
عادالنه را زیر سوال میبرد.
ظن قوی به وجود دالیل جرم و مهمتر از حقوقاشخاص(ماده 96ق.آ.د).
بازرسی باید با دستور قاضی باشد.
بازرســی باید در روز انجام شــود(ماده 79و100ق.آ.د).

بازرسی فقط در خصوص اشیای مرتبط با جرمباشد(ماده  80و.)103
در حضــور متصرف قانونی،شــهود واقعه ومطلعین محلی یا(...ماده 81و .)98
تهیه صورتمجلس از اشیای توقیفی با امضایمتهم (ماده 104و 107ق.آ.د) و به صاحب اشیا
باید رسید داده شود(ماده108ق.آ.د).
استرداد اشــیایی که در جریان تحقیقات
توقیف شــده مگر آنچه کــه برابر قانون باید
معدوم شود(مانند مواد مخدر) (ماده 111ق.آ.د).
بازپرس یا دادستان مکلف است مادا م که پرونده
نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع دســتور
رداموال و اشیا را صادر کند و اگر چنین نکردند،
باید دادگاه قبل از رســیدگی و محاکمه نسبت
به اشــیای متهم تعیین تکلیف و آنچه را باید
مسترد کند برگرداند(ماده  10ق.م.ا).
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حق حرمت ،حیثیت و شرافت

حوزه خصوصی یعنی حوزه حیثیت
و شــرافت .حیثیت و شرافت از جمله مواردی
است که در جوامع سنتی هم از جایگاه ویژهای
برخوردار بوده و در متون کهن نیز بر آن تاکید
بسیار شده است اما تفاوت آن با اعالمیه جهانی
حقوق بشر در این است که در جوامع و متون
سنتی حق حیثیت و شــرافت برای مومنان و
همدینان و هموطنان بود و کســانی که از این
قلمرو بیرون بودنــد ،واجد چنین حقی نبودند؛
به همین دلیل با وجود اعتقاد به این اصل مهم،
همواره حق حرمت و حیثیت افراد نقض میشد
زیرا وقتی هر فرقه یا طایفهای حق نادیده گرفتن
حرمت و حیثیت و شــرافت دیگران را داشته
باشــد ،این حق برای هیچکس وجود نخواهد
داشت اما اعالمیه جهانی این حق را عام و بشری
در نظر گرفته و هر کس با هر عقیده و مرامی
واجد حق حرمت و حیثیت است.
حق حرمت و حیثیت در شریعت اسالمی نیز
از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چنانکه جزو
اصول حقوقی قرار گرفته و حاکم بر همه احکام
است و در روایات عدیدهای تحت عنوان تقدم
عِرض و دِماء(آبرو و خون) بر همه احکام (حتی
احکام واجب) مطرح شــده است .تا جایی که
یکی از موارد تجویز حکم جهاد جایی است که
حیثیت و شرافت مسلمانی به خطر افتد اما مشکل
اینجاست که در فقه سنتی این حق گرانسنگ
فقط برای مسلمانان است نه برای همه انسانها.
البته در فتوای متاخر آیتاهلل منتظری ،این حق
متعلق به عموم انسانهاست نه فقط مؤمنان.

6

مکاتبــات پســتی و ایمیــل حریــم
خصوصی است

در اینکه مکاتبات نیز جزو حریم خصوصی
است تردیدی نیست اما به همین سیاق ،پست
الکترونیک(ایمیل) نیز حوزه خصوصی به شمار
میآید .در ســال  1387در جریــان یکی از
محاکمات نگارنده که به همراه سه عضو دیگر
خانواده هر کدام به ســه ســال زندان محکوم
شــده بودیم قاضی ساعدی از قضات مستقل و
برخوردار از شــرایط و شئون قاضی در دادگاه
تجدید نظر به همراه دو قاضی دیگر خواســتار
پسورد متهم برای معاینه ایمیلهای مورد استناد
متهم شــدند .به دادگاه اعالم کردم که ایمیل
جزو حریم خصوصی متهم است و پسورد مانند
کلید خانه اوست و نمیتوان بدون حضور متهم
وارد حریم خصوصی وی شد .قاضی این سخن
قانونی را پذیرفت و در جلسه دیگری با حضور
قضات ،نماینده دادگستری و یک شاهد و یک
کارشناس ،توسط خود متهم ایمیل مورد استناد
او باز شد و قاضی از آنجا که فقط باید به اسناد
و اشــیای مرتبط با اتهام رسیدگی کند لذا فقط
ایمیلهای خاص که با عنوان فرستنده خاصی
مشخص شده بود را معاینه و کپی کرده و فایل
آن را ذخیره کردند؛ پس از اتمام بازرسی نیز در
حضور حاضران اعالم کرد پسورد را از سیستم
پاک کنید و در صورتمجلس قید کرد که متهم
شخصا با پسورد خود وارد شده و آن را از حافظه

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

«در مورد حوزه خصوصی هم دیگر
آن تلقی قدیمی که تنها به معنی چهاردیواری
است وجود ندارد .در متون دینی گفته میشود
که اگر کسی بدون اجازه یا به عنف وارد حریم
خصوصی دیگری شده و کشته شود ،قصاصی
ندارد .امروز هم خیلیها معتقدند ماشین ،حریم
خصوصی است و حکومت نمیتواند بدون اذن
وارد آن شود .در احکام سرقت که  20شرط دارد
یکی از شروط « ِحرز» است ،یعنی اگر چیزی
در صندوق یا مکان پوشــیدهای باشد که نشان
دهد مالک نمیخواسته کسی به آن دست بزند،
کسی حق دستبرد به آن را ندارد؛ بعضی گفتهاند
حتی اگر برای مثال قفل هم نداشته باشد اما در
محلی باشد که فرد ماذون به تصرف نباشد ،حرز
به شــمار میآید .خاطره مربوط به رای قضات
درباره حرز بودن ایمیل یادآوری میشود .اینها
در حق مالکیت به عنوان زیربناییترین حق و از
حقوق بنیادی بشر ریشه دارد (مجله چشمانداز
ایران ،شــماره  ،92تیر و مرداد  ،1394صص
.)89-93
ِحرز را به معنی قفل هم گفتهاند اما معنای
ِحرز عامتر است؛ حرز یعنی حفاظت ،پناهگاه،
پرده و جای مطمئن .وجود ِحرز یکی از شرایط
ثبوت ح ّد سرقت اســت ،از اینرو دزدیدن از
غیرحرز ،همچون چیزی که درمعابر عمومی و
بدون حفاظ اســت ،موجب حد نیست .هرچند
برخى از فقها ،مراقب بودن صاحب مال نسبت
به مال خود را در اماکن عمومى ،حرز آن مال
دانستهاند ولی غالب فقها جیب را حرز میدانند؛
به طوری کــه اگر چیزی از جیب بیرون آمده
باشــد گرچه در معرض دید عموم اســت اما
دزدیدن از آن مصداق جرم ســرقت اســت و
لزومی ندارد که جیب شــخص حتما زیپ یا
قفل داشته باشد .همین که مال شخصی اوست
و شواهد داللت دارد که او اجازه نمیدهد کسی
به آن دستبرد بزند برای حریم خصوصی بودن
کفایت میکند.
حفظ امنیت حریم شخصی تنها وظیفه
و بلکه از اهم وظایف یک دولت است ،در
غیر اینصورت نبود حکومت بهتر از بودنش
اســت .به همین دلیــل از نظرشــرعی قیود
شانزدهگانهای که برای اثبات زنا به کار میرود،
برای تعلیق به محال بردن اثبات آن اســت و
شــروطی برای شــهادت مقرر شده که کسی
به خود اجازه شهادت ندهد و یکی از دالیل آن
جلوگیری از مداخله و اخالل در حریم خصوصی
افراد حتی با فرض وجود احتمال گناه است(حق
حیات ،فصل سنگسار ،ص.)120
اســاس بحث استخبارات در جلد چهار
کتاب مبانی فقهی حکومت اسالمی از
آیتاهلل منتظری بر نفی فرضیه بدگمانی دستگاه
اطالعاتی است! ابتدا بحث مفصلی دارد در مورد
نفی ظن و نفی سوءظن و تجسس در احوال مردم.
داللتهای فراوان قرآنــی و روایی را مطرح
میکند تا نشان دهد اصل را بر سوءظن گذاشتن،
حرام است .این تحریم ظن و سوءظن و تجسس
در احوال و اسرار مردم در مورد حوزه خصوصی
و اسرار شخصی و خانوادگی افراد است و این
متفاوت از بحث خبری و مسائلی است که به نظم
عمومی و موجودیت نظام سیاسی بستگی دارد.
میگویــد در چارچوب مقــررات و قوانین،
خبریابی و تجســس در بعضی از امور اشکالی
ندارد ،مثال زیر نظر گرفتن کارمندان دولتی برای
اینکه معلوم بشود وظیفه خودشان را به درستی
انجام میدهند یا نه؛ یا مثال نظارت بر کسانی که
بیتالمال دستشان است و رفتار آنها.
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حزب ایدئولوژیک یا حزب پراگماتیک؟

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

چرا احزاب ایدئولوژیک در حوزه انطباق با تغییرات اجتماعی درجا میزنند؟
احمد نقیبزاده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

احزاب بر بســتر جامعه روییده و رشد
میکنند و همراه با تحوالت جامعه دگرگون
میشــوند .اینجا باید بیــن دو نوع حزب
تفکیک قائل شد؛ یکی احزاب ایدئولوژیک
و دیگری احــزاب پراگماتیک .احزاب
ایدئولوژیک از یک ســو یادآور دوران
بالندگی ایدئولوژیها و اندیشه آوانگاردی
هستند و از ســوی دیگر باور به رسالت
روشنفکری دارند .در روزگاری که دین
را از ســاحت اجتماعی کنار زده بودند تا
جهانبینیهای خردمحور جای آن را بگیرند
و در روزگاری کــه فاصله عظیمی بین
روشنفکران و تودههای مردم وجود داشت،
خودبهخود روشنفکران مأموریت مییافتند
تودههای مردم را بــا تکیه بر خردباوری
به ســوی صالح و سعادت رهنمون شوند.
طبیعی بود که در چنین فضایی احزاب نقش
آوانگارد و هدایتگر برای خود قائل شده و
مردم را با آرمانهای خود آشــنا و همراه
کنند؛ آنها این کار را از طریق ایدئولوژی
محقق ساختند؛ بهویژه آنکه یکی از عوامل و
عناصر گروهبندیهای سیاسی و اجتماعی،
داشتن ایدئولوژی مشترک بود .ایدئولوژی،
فنکسیون یا عملکرد حزب را تعیین میکند
و فنکسیون هم به نوبۀ خود تأثیر مستقیمی
بر ساختار حزب دارد .این فرمول در احزاب
پراگماتیک یا عملگرا معکوس میشود.
نتیجه ایــن بود که ســازماندهی احزاب
ایدئولوژیک به گونهای طراحی میشد که
بتواند بیشترین نیرو را به دنبال حزب بکشاند
و هواداران را به گونهای آموزش دهد که
مانند پیشآهنگان ،الگوی رفتاری تودهها را
داشته باشند .زیرا هدف این بود که بیشترین
تأثیر را بر پیرامون اجتماعی بر جای گذاشته
و کمترین اثــر را از این پیرامون بگیرند.
به همین دلیل سازماندهی حزب بیشباهت
به سازمانهای نظامی نبود .هواداران حزب
در دســتههای منظم با دیسیپلین نظامی و
از همــه مهمتر با باور به حقیقت حزب و
مواضع آن به پیکاری مقدس و مســتمر
مشغول میشدند .در قرن بیستم دونوع حزب
ایدئولوژیک با انضبــاط آهنین در جهان
شناختهشده بودند که عبارت بودند از حزب
کمونیست و حزب نازی .این دو حزب نماد
اوج اقتدار و مشروعیت احزاب ایدئولوژیک
بودند که با عملکــرد افراطی خود نهتنها
احزاب ایدئولوژیک را از اعتبار انداختند،
بلکه در ســطحی گستردهتر ایدئولوژی را
هم به کفر ابلیس تبدیل کردند .دانیل بل
از جامعهشناســان دهه  1960کتابی تحت
عنوان «پایان ایدئولوژی» نوشت که خیلی
زود شهرتی جهانی یافت و مرجع بسیاری
از پژوهشهای سیاسی قرار گرفت .به این
ترتیب احــزاب ایدئولوژیک فقط در نیمۀ

اول قرن بیســتم خوش درخشیدند و دولت
مستعجل آنها را همان کسانی به پایان رساندند
که افراط را از حــد گذرانده و با اصرار بر
مواضع ظاهرا برحق خود جهان را به آتش و
خون کشیدند .وضعیت به گونهای بود که در

سالهای پس از جنگ جهانی دوم به غیر از
حزب کمونیست شــوروی که در پشت
پردههای آهنین از تعرض مصون بود ،در
سایر نقاط جهان ایدئولوژیگرایی بیآبروتر
از آن بود که کســی را جرات حمایت از
آن باشد .زمان آن فرارسیده بود که احزاب
سیاسی تکلیف خود را یکبار برای همیشه
مشخص کنند؛ بهویژه احزابی که رابطهای

حزب کمونیست چین نمونه یک حزب ایدئولوژیک است

نامشــخص با پــارهای از ایدئولوژیهای
متصلب داشتند ولی ســنگهای خود را
چنانکه باید وانکنده بودند .حزب کارگر
انگلستان و حزب سوسیال دموکرات آلمان
از این دسته بودند .بماند که بیشتر احزاب
سوسیالیست در رقابت با احزاب کمونیست
خود را مارکسیست مینامیدند؛ درحالی که
کمونیستها بهویژه از کنکرۀ سوم حزب
کمونیست روسیه بلشــویکی به رهبری
لنین در سال  1919که موسس انترناسیونال
ســوم هم بود ،احزاب سوسیالیســت را
فاقد شــرایط الزم برای مارکسیست بودن
میدانســتند .احزاب سوسیالیست هم که
عضو انترناســیونال دوم (تاسیس )1891
بودند و تصلب ســازمانی و ایدئولوژیکی
بلشویکها را قبول نداشتند ،سر دو راهی
گیر کرده بودند .در عین حال چندین سال
طول کشید تا شــهامت یک اقدام عملی
بین احزاب سوسیالیست بهوجود آید .ابتدا
حزب سوسیال دموکرات آلمان در کنگرۀ
باد گادسبرگ  1959تصمیم قطعی خود را
گرفت و اعالم کــرد که از این پس این
حزب با ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیســم
وداع گفته و آرمانهای خود را در جامعه
و میان افکار سوسیالیســتهای برجسته
غیرمارکسیست جستوجو خواهد کرد.
اندکی بعد حزب کارگر انگلستان هم در
کنگرۀ اسکاربورو  1963با ذکر این نکته
که «دیگر نمیتوان راهحل مشکالت قرن
بیستم را در گورســتان هایگیت (محل
دفن مارکس) جستوجو کرد» رسما با
مارکسیسم قطع رابطه کرد .اما زمینههای
عینی چنیــن انقــاب ایدئولوژیکی در
تحوالت اجتماعی-اقتصادی دهههای 1950
و  1960نهفته بود .رونق اقتصادی و سیل
ثروتی که از مســتعمرات روانه اروپا شده
بود ،باعث ترمیم شکاف اقتصادی بین فقیر
و غنی از یک سو و کاهش التهابات سیاسی
و مبارزههای خشــن کارگری از ســوی
دیگر شــده بود .در نتیجه شعارهای تند و
تیز انقالبی هم جاذبههای خود را از دست
داده بود .به عبارت دیگر کارگران دیگر در
توپا نمیزدند و
میانۀ مرگ و زندگی دس 
صالبت مبارزات حزبی که شاخصۀ زندگی
سیاســی در نیمه اول قرن بیستم بود ،جای

خود را به بحث و جدلهــای کاربردی

داده بود .اثر قطعی ایــن فرآیند بر زندگی
حزبی عبارت بود از پیدایش گونۀ جدیدی
از حزب کــه با دو نوع حزب موجود یعنی
احزاب کادر و احزاب تودهای متفاوت بود.
این احزاب جدید با برچسبهای مختلف از
سوی جامعهشناســان و سیاستمداران معرفی
میشــدند .نــام «»Catch all Party
کــه مــا آن را «حزب همهپذیــر» ترجمه
کردهایم ،رایجترین برچســبی بــود که بر
پیشــانی این احزاب مینشست .حزب رأی
یا ماشــین جمعآوری رأی ،حــزب عمل و
حزب سازمانی هم القاب دیگری بودند که
به آنها نسبت میدادند .ویژگی این احزاب

در این بود که مخاطب خاصی نداشتند و
از ایدئولوژی خاصی هم پیروی نمیکردند.
به عبارت دیگر این احزاب خود را نماینده
یک طبقه اجتماعی یا شــغلی نمیدانستند
و شعارهای آنها به گونهای بود که منافع
بیشــترین طیف اجتماعی را در بر بگیرد.
در نتیجه شــعارهای آنها کلی و همهپسند
بود؛ مانند سعادت ملت ،رفاه همگان ،باال
رفتن ســطح زندگی مردم ،آینده درخشان
برای فرزندانمان و...؛ نکته دیگری که حائز
اهمیت است ،این است که احزاب موجود
هم چارهای نداشتند جز اینکه در رقابت با
احزاب همهپذیر به شــعارهای کلی روی
بیاورند .در یک کالم همه بهسوی مرکز
خیز برداشــتند و از چپ و راست فاصله
گرفتند .حزبی که از دوگل به یادگار مانده
بود ،یعنیام.پ.ار ( )M.P.Rنمونهای از این

لنین
طرفدار حزب ایدئواوژیک بود

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

ریچارد رورتی
از حزب پراگماتیک دفاع میکند

تاریخی و فلسفی است و میخواهد فایده
یا ضرر همه چیــز را فیالمجلس تأیید یا
رد کند و هم سامانبخش نگاه آمریکایی
که اینک بیان منطقی نگاه خود را در این
فلسفه میدید .طبیعی بود که این برداشت با
اندیشه و نگاه اروپایی هیچ سنخیتی نداشته
باشــد و بازتابی هم در آن قاره پیدا نکند.
در عین حــال ،این بدان معنی نبود که در
اروپا احزاب پراگماتیسم وجود نداشته باشد.
در عین حال طبیعی بود که پراگماتیسم هم
مانند ســایر نحلهها و رویکردها هم مورد
نقد قرار گیرد و هم دچار افول نسبی شود.
میتوان گفت که پراگماتیسم تا سالهای
جنگ جهانی دوم بر پایه آموزههای ویلیام
جیمز و جــان دیووی به حیات خود ادامه
داد و ســپس دچار رخوت شد اما از بین
نرفت؛ بــرای احیای مجدد آن باید تا دهه
 1980که ریچارد رورتی نفس تازهای در
کالبدش دمید ،صبر کنیم .به نظر میرسد
این بار پراگماتیسم بازتاب گستردهتری در
اروپا پیدا کرد که علتش را باید در اندیشه
پستمدرن و جهانی شدن جستوجو کرد.
تعریف رورتی از دموکراسی نشان میدهد
که تا چه حد نسبیت و میل انسان برای آنکه
هرچه دل تنگش میخواهد بگوید ،بر نگاه
انســان بیپناه و سردرگم روزگار معاصر
ســایه انداخته است .در ضمن دموکراسی

مورد نظــر رورتی الهامبخش دولت آمریکا
در صدور دموکراســی مورد نظر خود شد
که پس از فروپاشــی شــوروی به تبلیغ آن
میپرداخت .رورتــی میگوید نه علم و نه
اخالق و نه هیچ چیز دیگری نباید به انسانها
تکلیف کند که چه باید بکنند .شاید آنها در
عمر کوتاه خــود بخواهند راهی را انتخاب
کنند که از نظر روشــنفکران نادرست باشد
ولی ممکن اســت آنها در همین راه نادرست
احساس خوشبختی کنند.

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

زیاد و گاه به طــور کامل از آرمانخواهی
فاصله گرفته و به دریوزگانی تبدیل شدهاند
که فقط به کسب رأی میاندیشند .اگر جامعه
به همان وضعیتی دچار شود که جامعهشناسان
از آن با عنوان عصر خالء یا دوران پوچی یاد
میکنند ،آنگاه میتوان حدس زد که دامنۀ
این انحطاط قبل از هر چیز دامن خود احزاب
پراگماتیک را میگیرد .یک نمونه آن الیحۀ
ازدواج همجنسگرایان است که یکی پس
از دیگری از ســوی احزاب به پارلمانها
ارجاع میشــود .در این لوایح فکر عالج
مشکل مطرح نیست بلکه بیشتر شاهد نوازش
امیال و هوسها هستیم .حتی در مورد داشتن
حق فرزندپذیری از سوی زوجهای همجنس
که در پارهای از کشورها به تصویب رسیده
است ،هیچ مالحظهای نسبت به سرنوشت
کودکانی که پــدر و مادری همجنسگرا
پیدا میکنند ،مشاهده نمیشود .حال میتوان
حدس زد که حکم جهانشــمول و قاطعی
نســبت به احزاب عملگرا نمیتوان صادر
کرد زیرا اگر جامعــه در حالت پویایی و
واالگرایی قرار داشته باشد ،احزاب عملگرا
بهترین بیان و ترجمان چنین پویایی خواهند
بود و برعکس ،اگر جامعه در حال انحطاط و
فضیلتگریزی باشد ،احزاب عملگرا نیز زوال
و سقوط چنین جامعهای را شتاب میبخشند.
اما یک نکتــه را نمیتوان انکار کرد و آن
ماندگاری و مانایی احزاب عملگراست که
به دلیل انعطافپذیری و قابلیت تطبیق خود
با حــوادث و رویدادها میتوانند خود را در
هر شرایطی حفظ کنند .در حالی که احزاب
ایدئولوژیک از انعطاف برخوردار نیســتند
و پیوســته بین آنها و جامعه فاصله میافتد.
یکی از نظریههای معتبر انقالب همین فاصله
فزاینده بین نظام سیاسی و جامعه است که
یا به دلیل ایدئولوژی پیش میآید یا به دلیل
محافظهکاری .االن اگر از ما بپرسند چالش
اصلی و فوری در جامعۀ ایران چیســت،
خواهیم گفــت فاصلۀ روزافزونی که بین
نظام سیاسی و جامعه بهوجود آمده و نظام
سیاسی حتی نمیتواند خود را با تحوالتی که
خود موجد آن بوده است ،همراه و همسو
ســازد .در نبود اطالعات کافی ما چارهای
جز نشانهشناسی نداریم .نشانهها حکایت از
آن دارند که حتی مسئولین دولت خطر را
حس کردهاند ولی تدابیری که اندیشیدهاند،
بیشــتر بر وخامت اوضاع میافزاید .برای
مثال حس کردهاند که دانشــگاهها موجد
تحوالت فکریای بودهاند که با ارزشهای
نظام کامال منطبق نبوده است .حال برای
رفع این نقیصه دســت به تصفیه اساتید
باسابقه زده و برای جانشینی آنها از مقوالت
اجتماعی مورد وثوق اســتفاده کردهاند.
ولی آیا از خود پرسیدهاند که مشهورترین
المذهبان جهان خود تربیتشده مراکز دینی
بودهانــد؟! پــارهای از این مقوالت مورد

وثوق در بیاعتقادی محض بهسر میبرند
و ما آن را از نشــانههایی که از خود بروز
میدهند ،حس میکنیم .آیا شاه سابق ایران
فکر میکرد دستپرورده و نوکر خانهزاد
آنها یعنی فردوست چنین موضعی نسبت
به او داشته باشــد؟ به نظر ما برای ترمیم
شــکافی که بین نظم سیاسی و نظم مدنی
پیش آمده است ،باید باب اجتهاد را مفتوح
نگه داشت؛ نظام سیاسی نیز باید همسو و
همزمان با تحوالت مفیدی که خود منشاء
آن است ،دست به روزآمد کردن فقه و پیدا
کردن راهحل برای چالشهای تازه بپردازد.
یک راهحل دیگر ،ایجــاد آلترناتیوی از
احزاب ارزشی و پراگماتیست در رسیدن
به حاکمیت است.

10

سال یکم  .شماره 5

سهشنبه  27تیر 1396
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ضرورت مقابله با داعش در عراق بخشي از سياست ضدتروريستي ايران محسوب ميشود.
از آنجايي كه تروريسم تكفيري به عنوان يكي از نشانههاي اصلي منازعه تلقي میشود
بنابراين ايران به دليل راهبرد ضدتروريستي خود نيازمند مقابله با داعش است

موازنهسازی منطقهای

ايران با آزادسازي موصل به مطلوبیتهای راهبردی دست یافته است
Q

ابراهيم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه

ايران بخشي از واقعيت سياسي و راهبردي
محيط منطقهاي اســت .كشورها و بازيگراني
كه نقش منطقهاي ايفا ميكنند ،از قابليت الزم
براي اثرگذاري ،هدايت و مديريت بحرانهاي
منطقهاي برخوردارنــد .بحرانهاي منطقهاي
غرب آسيا از سال  2011به بعد افزايش يافته
است .علت اصلي شــكلگيري و گسترش
چنين بحرانهايي را ميتوان نقش سياســي و
منطقهاي عربستان دانست .عربستان از قابليت
و مازاد اقتصادي خود براي مقابله با ايران بهره
ميگيرد.
نقش عربســتان در برخورد با ايران ،مبتني
بر نشانههاي منازعه نيابتي شكل گرفته است.
مقامات عربستان تالش دارند تا اهداف راهبردي
خود با آمريكا و جهان غــرب را در مقابله و
رويارويي با ايران سازماندهي و اجرايي کنند.
در چنين شــرايطي ،منازعه راهبردي در روابط
منطقهاي ايران و عربستان ميتواند آثار خود را
در ارتباط با بيثباتيهاي سياسي و امنيتي منطقه
بهجا بگذارد؛ طبيعي اســت كه ايران در چنين
شرايطي از ســازوكارهاي ابهام و سازش بهره
نخواهد گرفت.
Q

Qسناريوهاي كنش راهبردي ايران

الگوي رفتاري ايران در دوران دفاع مقدس
بر اساس نشانههايي از كنش مبتني بر مقاومت
شــكل گرفته است .چنين الگويي را ايران در
مقابله با سازوكارهاي كنش نظامي ،عملياتي و
اقدامات تروريستي داعش و عربستان به كار
گرفته است .نقش ايران در مقابله با داعش در
حوزههاي مختلف جغرافيايي انعكاس داشــته
اســت .درباره چگونگي نقش ايران در روند
آزادسازي موصل سه رويكرد ارائه شده است؛
هر يك از این رويكردهاي سهگانه ميتواند
آثار و پيامدهاي خاصي در ارتباط با امنيت ملي
ايران ايجاد کند؛ رويكرد اول مبتني بر «كنش
فعال ايران» در فرآيند آزادسازي موصل بوده
است .چنين رويكردي با سياستهاي راهبردي
ايران هماهنگي ندارد .ايران در روند رويارويي
با نيروهاي تهديدكننده از سازوكارهاي «اقدام
پيشگيرانه» بهره ميگيرد .بر اساس رويكرد
و الگوهاي راهبردي مبتني بر اقدام پيشگيرانه
ايران ،مقابله با داعش از طريق سازوكارهاي
كنش مستقيم حاصل نشده است .الگوي كنش
فعال به مفهوم كاربرد نيروي نظامي سازمانيافته
در عمليات عليه داعــش در موصل هيچگاه
به عنوان اولويت تاكتيكي ايران محســوب
نميشود.
نگرش دوم مبتني بر سازوكارهايي است كه
زمينههاي الزم براي چندجانبهگرايي راهبردي،
تاكتيكي و عملياتي عليه داعش را امكانپذير
ميسازد .در چنين فرآيندي ،آزادسازي موصل
مبتني بر ائتــاف نيروهاي كرد عراقي ،ارتش
عراق و گروههاي شبهنظامي عراقي بوده است.
نيروهاي شبهنظامي را ميتوان به عنوان بخشي
از واقعيتهــاي رويارويي برابر داعش در نظر
گرفت؛ این نيروها و واحدهــاي عملياتي از
ابتكار عمل و تحرك الزم برای مقابله با داعش
برخوردار بودهاند.
عالوه بر شيعيان ميتوان نقش نيروهاي كرد
در عمليات موصــل عليه داعش را مورد توجه
و تاكيد قرار داد .نيروهاي كرد از سازماندهي
نظامي الزم برخوردار بودند و عمليات مشتركي
را با ارتش عراق براي مقابله با داعش در موصل
برنامهريزي و سازماندهي كردند .به اين ترتيب،
هرگونه عمليات نظامي عليه داعش در موصل
مبتني بر ســازوكارهاي ايجاد جبهه مشترك
عراقي بوده اســت .جبهه مشــترك نيروهاي
عراقي عليه داعش در موصل را پيشمرگان كرد،
نيروهاي بسيج مردمي عراق و ارتش این کشور
تشكيلميدهند.
رويكرد سوم به اين موضوع اشاره دارد كه

ايران در روند آزادســازي موصل نقشآفرين
بوده ،اما چنين نقشــي را بر اســاس الگوهاي
كنش غيرمستقيم ايفا کرده است .طرحريزي
عمليات مشترك نيروهاي كرد و ارتش عراق
بر اساس الگوهاي مستشاري ايران بوده است.
بهرهگيري از سازوكارهاي موازنه تاكتيكي از
طريق فعالسازي نيروهاي اجتماعي و سازماني
عراق براي آزادســازي موصل را ميتوان نماد
كنش فعال تاكتيكي نيروهايي دانست كه نقش
خود را از طريق ســازوكارهاي كنش حمايتي
و موازنهدهنده ارتقا دادهاند .ايران بيش از آنكه
نقش عملياتي در فرآيند آزادسازي موصل داشته
باشد ،از قابليت الزم براي سازماندهي نيروهاي
عراقي ،مشــاهده و ارائه اطالعات مستشاري
برخوردار بوده است.
Q

Qنقش موازنهدهنده ايران

آزادي موصــل ،شــكلبنديهاي موازنه
منطقهاي را تحت تاثير قــرار ميدهد .ايران از
قابليت الزم براي موازن ه نيروهاي امنيتي و هويتي
منطقهاي برخوردار است .نقش منطقهاي ايران به
گونهاي است كه ميتواند بر امنيت ،ديپلماسي و
موازنه منطقهاي تاثيرگذار باشد .به همين دليل
است كه موازنه مبتني بر محدودسازي بازيگران
رقيب ميتواند زمينه شــكلگيري چالشهاي
جديــد را به وجود آورد .مقابلــه با نيروهاي
تكفيري همانند داعش و جبههالنصره ،بخشــي
از سياست راهبردي ايران براي موازنه منطقهاي
غرب آسيا بوده است.
محور اصلي سياست منطقهاي ايران را بايد
بهرهگيــري از ســازوكارهايي همانند موازنه
دانســت .ضرورتهاي موازنه منطقهاي ايجاب
ميكند كه ايران بتواند در فرآيند رويارويي با
داعش و مقابله با متحدين این گروه نقش سياسي
موثري ايفا کند .به طور كلي بايد به اين موضوع
اشــاره داشــت كه ايران محور اصلي سياست
منطقهاي خود را مقابله با الگوهاي كنش تهاجمي
داعش و متحدين آن قرار داده است؛ به همين
دليل است كه از سازوكارهاي مربوط به موازنه
بهره ميگيرد.
ضرورتهاي موازنه ايجــاب ميكند كه
ايران برابر قدرتيابــي نيروهاي تكفيري كه
تحت حمايت عربســتان فعاليت دارند ،نقش
مقابلهجويانــهای را ايفا کند .حمايت از ارتش
عراق بخشــي از ضرورتهاي موازنه منطقهاي
محســوب ميشــود .همكاري بــا نيروهاي
ضدتروريستي عراق بخشي از سياست منطقهاي
ايران در فرآيند آزادســازي موصل بوده است.
ايران همواره تالش داشته تا زمينههاي الزم براي
ايجاد موازنه در محيط منطقهاي را ايجاد كند.
در چنين فرآينــدي بود كه ايران از تمامي
نيروهاي مقابلهكننده با داعش در نبرد موصل
حمايت مستشــاري و راهبردي کرد .طبيعي
است كه چنين اقداماتي با سياستهاي امنيتي
و راهبــردي اياالت متحــده هماهنگي ندارد.

حمايت از نيروهاي مسلح سازمانيافته و اقدامات
راهبردي وزارت دفاع عراق را ميتوان به عنوان
بخشي از سازوكارهايي دانست كه همكاريهاي
راهبردي ايران با ارتش و نيروهاي مسلح عراق
در منطقه را امكانپذير ميكند.
مبارزه با تروريسم بخشي از سياست راهبردي
ايران براي موازنه منطقهاي است .طبيعي است كه
هر كشــوري ميتواند از سازوكارهاي مربوط
به مقابلــه با داعش که گروهی تروريســتي
است ،استفاده كند .گروههاي كرد و نيروهاي
شبهنظامي شــيعه در روند آزادسازي موصل از
آزادي عمل الزم براي نقشيابي سياسي و امنيتي
در منطقه براي مبارزه با داعش بهره گرفتهاند.
ضرورت مقابله با داعش در عراق بخشي از
سياست ضدتروريستي ايران محسوب ميشود.
از آنجايي كه تروريســم تكفيــري به عنوان
يكي از نشــانههاي اصلي منازعه تلقي میشود،
بنابراين ايران به دليل راهبرد ضدتروريستي خود
نيازمند مقابله با داعش است .داعشيها با تأسی
به دکترین تکفیر ،متعهد به پاکسازی جهان با
کشتن حجم بســیاری از انسانها بودهاند .آنها
معتقدند در جهان نامسلمانهای بسیاری زندگی
میکنند ،بنابراین برای اینکه جهان به راه حق
درآیــد باید در آن تصفیه صــورت گیرد و
نامسلمانان کشته شوند.
چنين رويكــردي ميتوانــد زمينههاي
شكلگيري خشونت و بحران امنيتي در محيط
منطقهاي را به وجود آورد .بسياري از گروههاي
منطقهاي تالش میکنند تا زمينه ايجاد شــكل
جديدي از گسست منطقهاي فراهم شود .موازنه
در آينده سياسي عراق ماهيت ناپايداری خواهد
داشت؛ بنابراين عراق ميتواند شكل خاصي از
معادله قدرت را در آينده ايجاد كند .الگوي رفتار
سياســي عراق تابعي از نقش نيروهاي نظامي،
ساختار سياسي و الگوي رفتاري دولت آمريكا
است .ايران مخالفت خود را با جدايي كردستان
عراق بعد از آزادي موصل اعالم كرده است.
Q

Qمحدوديتهاي آمريكا برابر ايران

آمريــكا واقعيتهاي مربوط به سياســت
تدافعي ايــران در موصل و تمامي مناطقي كه
گروههاي تكفيري ايفاي نقش كردهاند را ناديده
ميگيرد .در چنين شرايطي ميتوان نشانههايي از
افزايش محدوديت عليه ايران در ازاي حمايت
از گروههاي تكفيري و نيروهاي گريزازمركز
توســط آمريكا و جهان غرب را مشاهده کرد.
واقعيت آن اســت كه جهان غرب در فضايی
هيستريك از گسترة نفوذ ایران بیمناک است
و آن را تهدیدی برای خود میداند .وقتی اوباما
نتوانســت خط قرمز خود برای ســوریه را در
ســال  2012به اجرا درآورد ،دونالد ترامپ نيز
نمیتواند خط قرمز تعیینشده برای ایران را به
اجرا درآورد.
پنج ســال از حمايت همهجانبة آمريكا از
گروههاي تكفيري گذشــته است .علت اصلي

چنين فرآيندي را ميتوان تالشی پردامنه براي
كاهش هزينههاي راهبردي آمريكا دانســت.
پيروزي دونالــد ترامپ معادلة رفتاري آمريكا
در برخورد بــا داعش و گروههاي تكفيري را
تحت تأثير قرار داده است .واقعيتهاي كنش
راهبردي آمريكا در حمايت از داعش ناشي از
توهم منطقهاي است .گروههاي اسرائيلمحور و
عربمحور ،روندهاي سياست خارجي آمريكا را
تحت تأثير قرار دادهاند.
آمريكا اصليترين حامي سياسي ،امنيتي و
عملياتي داعش در سال  2014بهبعد بوده است.
الگوي رفتاري داعش بهگونهای تدريجي ماهيت
گريزازمركز پيدا كرد و بر سياســت عمومي
دولت آمريكا برابر داعش تأثير بجا گذاشت.
در ســال  2012مقامات راهبــردي آمريكا،
تجهيــزات و ابزارهاي نظامي گســتردهاي را
براي تقويت الگوي عملياتي داعش در اختیار
آنان قرار دادند .عمليات نظامي داعش در اروپا،
اثربخشي سياستهاي آمريكا در دوران باراك
اوباما و وزارت امورخارجة هيالري كلينتون را با
انتقادات جدي روبهرو كرده است.
پايان حكومت داعــش در موصل به گونه
اجتنابناپذيری بر موازنه قدرت ايران به عنوان
بخشــي از نيروي مقابله با تروريسم در محيط
منطقهاي تاثیر دارد .گروههاي مختلف سياسي
تالش میکنند تا زمينه محدودسازي نقش ايران
در موصل بعد از داعش را به وجود آورند .هرگاه
موازنه منطقهاي تغيير پيدا كند ،طبيعي است كه
آثارش بر آرايش جديــد نيروهاي نظامي و
سياسي حاصل خواهد شد .در دوران بعد از سقوط
موصل و حكومت خالفت ،آمريكا تالش خواهد
داشت كه موقعيت ايران و گروههاي شبهنظامي
شيعه در عراق را كنترل کند.
الگوي رفتاري داعش ،نشانههايي از نفرت
سياســي را در منطقه بهويژه در عراق بهوجود
آورده اســت .طبيعي است كه چنين وضعيتي
ميتوانــد زمينههــاي الزم براي شــروع فاز
جديــدي از روياروييهاي منطقهاي را بهوجود
آورد .داعش تالش داشــت تا زمينههاي الزم
براي تجزية هويتي ،سياســي و ژئوپليتيكي را
شكل دهد .نيروهاي سياســي منطقهاي برای
محدودســازی موقعيت ایران ،از سازوكارهاي
الزم براي حمايت از داعش بهره ميگرفتند.
آزادسازي موصل به این معناست كه ايران
توانســت با تغيير در نقشه جغرافيايي منطقهاي
مقابله و مخالفت کند .طبيعي اســت كه ايران
چنين الگويي را در آينــده نيز به كار خواهد
گرفت .تغيير در نقشه ژئوپليتيكي خاورميانه را
ميتوان موضوعي دانست كه از روزهاي آغازين
دهــة دوم قرن  21مورد توجــه نظريهپردازان
موضوعات راهبردي و امنيتي قرار گرفته است.
با ظهور و نقشيابي داعش در عراق و سوريه،
مطلوبيت و اثربخشي انديشة تجزية كشورهاي
خاورميانــه از اعتبار و كارآمدي بيشــتري
برخوردار شد.

Q Qايران برابر پارادوكسهاي
منطقهاي؛ داعش يا كردها

ذهنيت ژئوپليتيكي به اين موضوع اشاره دارد
كه موصل در آينده چه جايگاهي خواهد داشت؛
در مرحله اول شاهد نقشيابي داعش در موصل
به عنوان مركز خالفت اسالمي هستیم .بسياري از
تهديدات امنيت منطقهاي و خشونتهاي فرقهاي
تحت تاثير سياســت تجزيه عراق بر اســاس
نقشيابي نيروهاي حاشيهسازی همانند داعش
بوده است .روندهاي موجود سياست منطقهاي
ايجاب ميكند كه شكلبندي ساختاري عراق
حفظ شود .يكي از پارادوكسهاي اصلي موصل
در شــرايط موجود آن است كه آيا شكست
داعش زمينه رفراندوم براي استقالل عراق را به
وجود خواهد آورد يا خير.
ضرورتهاي موازنهگرايــي ايران ايجاب
ميكند كه از سياست حفظ ساختار جغرافيايي
و راهبردي منطقه حمايت به عمل آورد .واقعيت
آن اســت كه موقعيت داعش در موصل پايان
يافته است ،اما تهديدات امنيتي همواره مناطق
ژئوپليتيكي را فراروي خود قرار خواهد داد .محور
اصلي رويارويي داعش در منطقه را گروههايي
تشكيل داده بودند كه بخشي از شكلبنديهاي
هويتي ايران را منعكس ميساختند .ستيز پردامنه
و خشــونتبار داعش با شكلبنديهايي انجام
گرفت كه نشــانة آن را ميتوان در گروههاي
سياسي ،هويتي و اجتماعي منطقهاي مشاهده کرد.
نقش و كاركرد داعش در تاريخ سياسي عراق
بهعنوان نماد خشونت باقي خواهد ماند.
داعش نمادهايي از توسعة حوزة نفوذ براساس
ايجاد هراس ،گسترش انديشة مذهبي و ابتكار
عمل سياسي را در عراق و سوريه بهوجود آورده
است .انهدام آخرين سنگرهاي نظامي و انساني
داعش در موصل بهمعنای امنيت بيشــتر براي
عراق نیست ،چنين وضعيتي را ميتوان نمادي
از گسترش بحران جديد در منطقه تلقي كرد .بعد
از شكست نيروهاي شبهنظامي داعش در موصل،
این گروهها به منطقة ربيعه در  125كيلومتري
غرب موصل و در مرز ســوريه منتقل شدند.
واقعيت آن است كه در شرايط موجود بسياري
از استانهاي عراق در وضعيت تهديد و بحران
قرار دارند.
هم اكنون موازنــه قدرت به نفع كردهاي
عراق تغيير پيدا كرده است .دولت تركيه نيز
همانند ايران تالش دارد تا از ســازوكارهاي
موازنه استفاده کند .ايران و تركيه با هرگونه
تغيير جغرافياي ســرزميني كشورهاي منطقه
مخالفت دارند .شكســت داعش در موصل را
ميتوان انعــكاس واقعيتهاي ژئوپليتيكي و
راهبردي دانست .بســياري از تحليلگران به
اين موضوع اشاره دارند كه داعش به درستی
در حــال نابودی خود اســت .اگر كردهاي
عراق درصدد جدايي از دولت مركزي باشند،
طبيعي است كه نشانههاي جديدي از بحران و
رويارويي ايجاد خواهد شد.

Qنتيجهگيري

آزادسازي موصل نقطه عطفي در تحوالت
سياسي و ساختاري عراق محسوب ميشود .ايران
در روند آزادسازي موصل از سازوكارهاي كنش
حمايتي بازيگراني بهره گرفته است كه داراي
ريشــههای فرهنگي ،تاريخي و سياسي عراقي
هستند .كردها ،ارتش عراق و شبهنظاميان شيعه
به عنوان سه نيروي اصلي تاثيرگذار در مقابله با
داعش در موصل محسوب ميشوند .نبرد موصل
ماهيت راهبردي و تاكتيكــي دارد و اهميت
موصل را بايد در فاصله جغرافيايي محدود آن
با بغداد دانست .مقابله با داعش به عنوان واقعيت
ژئوپليتيكي عصر موجود در سياســت جهاني
محسوب ميشود .در اين فرآيند ايران توانست
زمينه موازنه قدرت منطقهاي را برســازي کند.
بحران عراق صرفا مربوط به نقش نيروهاي سلفي
و تكفيري در عراق نیست؛ بازيگران منطقهاي
همانند عربستان و تركيه در آينده سياسي عراق
نقشآفرين خواهند بود .فرماندهي عمليات عليه
داعش با نيروهاي مســلح دولت و ارتش عراق
بوده اســت؛ حتي نيروهاي حشدالشعبي نيز بر
اساس طراحي ســاختار دفاعي دولت و ارتش
عراق نقشآفريني کردند .هماكنون بخشي از
اهداف تاكتيكي و مرحلهاي ايران براي مقابله با
داعش تحقق يافته است؛ چنين وضعيتی به مفهوم
آن است كه شكل جديدي از تهديدات در حال
ظهور است .شكست داعش در موصل نشان داد
كه هرگونه بيثباتسازي كشورهاي منطقهاي،
منجر به افزايش بحران و تهديدات جديد ميشود.
تهديد ماهيت مرحلــهاي و فزاينده پيدا كرده
است .در ســال  2012تالش همهجانبهاي براي
فعالسازي اپوزيسيون سوريه عليه دولت بشار
اسد شــكل گرفت .در اين فرآيند ،زمينه براي
انتقال تســلیحات و مهمات کوچک و سبک،
اســلحههای بدون كد ،خمپارهها ،موشکهای
ِ
ضدتانک  TOWو آموزش برای
هدایتشونده
گروههای مخالف مورد توجه قرار گرفت .چنين
روندي صرف ًا منجر به شكلگيري جنگ داخلي
در سوريه شد.
نقشيابي نيروهاي مسلح عراق از اين جهت
اهميت دارد كه موقعيت عربســتان در موازنه
منطقهاي غرب آسيا را كاهش داده است .الگوي
كنش امنيتي عربستان به گونهای تدريجي در
عراق و ســوريه كاهش بيشتري خواهد يافت.
حضور آمريكا در رونــد اقدامات نظامي عليه
داعش را ميتوان در زمره عواملي دانســت كه
نقش مســتقيم و عملياتي ايران در نبرد موصل
را كاهش داد؛ چنين وضعيتي را نميتوان پايان
سناريوهاي ايران در منطقه دانست.
واقعيتهاي محيط عملياتي عراق و سوريه
نشان ميدهد كه افزايش نقش نظامي آمريكا در
محيط منطقهاي منجر به تغيير در تاكتيك رفتاري
ايــران در حمايت از دولتهاي منطقهاي براي
مقابله با تروريسم خواهد شد .الگوي راهبردي
ايران در آينده سياسي عراق ادامه خواهد يافت.
محور اصلي سياســت منطقهاي ايــران را بايد
موازنهگرايي تاكتيكي و راهبردي دانست .تحقق
چنين اهدافي از طريق ســازوكارهايي همانند
كنش حمايتي از دولت عراق و در جهت مبارزه
با تروريسم شكل گرفته است .شكست داعش
در عراق نشــان ميدهد كه اگرچه نيروهاي
فروملي موقعيت و جايگاه جديدي در سياست
امنيتي كشورهاي منطقهاي به دست ميآورند،
اما آينده سياســي عراق بدون حمايت ايران از
ثبات و تداوم برخوردار نخواهد بود .شكســت
داعش در موصل نشان داد كه ايران ميتواند به
لحاظ تاكتيكي و عملياتي نقش موثري در موازنه
بازيگران فروملي در محيط منطقهاي ايفا کند.
اگرچه بحران موصل پايان نيافته است و بحران
نظامي و تاكتيكــي جاي خود را به رقابتهاي
ديپلماتيك خواهد داد .پرسش اصلي آن است
كه در فضاي رقابتهاي ديپلماتيك ،ايران تا چه
اندازه ميتواند نقش موازنهدهنده خود در حفظ
تماميت ارضي و حوزههاي سرزميني عراق را
تحقق بخشد.

سال یکم  .شماره 5
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اروپا

گروه  20یک انجمن بینالمللی قدرتمند است که رهبران و بانکداران جهانی را از  20اقتصاد موفق و برتر دنیا
گرد هم جمع میکند .این گروه نزدیک به  85درصد از اقتصاد دنیا را در اختیار دارد
و دو سوم جمعیت جهان را تشکیل میدهد.

اتاق فکر جهان
دستور کارهای نشست سران گروه  20در جوالی  2017چه بود؟
نسرین رضایی

روزنام هنگار

نشســت گروه  20در هفتم و هشــتم
جوالی  2017در هامبورگ آلمان ،برگزار
شد و روی تغییرات اقلیمی و تجارت جهانی
متمرکز بود .اجــاس  ،۲۰۱۷دوازدهمین
نشست ساالنه ســران این گروه است .این
نشست پیشرفت کمی داشت .دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،با نظرات  19کشور
دیگر مخالف بــود .اختالفنظر عمده در
حوزه تغییرات اقلیمی بود که در آن آمریکا
خواســتار لحاظ کردن سوختهای فسیلی
به عنوان یک منبع انرژی در اعالمیه رسمی
این گروه شــده بود .به عالوه ترامپ تهدید
کرد که محدودیتهای تجاری را برای فلزات
اعمال میکند .این اقدام آمریکا میتواند نقطه
آغاز یک جنگ تجاری باشد.
در این اجالس اعضای آن موفق شــدند
تا به جز بخش تغییرات اقلیمی ،ســر دیگر
جزئیات اعالمیه رسمی مشترک این نشست
به توافق برســند .اعضای گروه  20توافق
کردند تا پناهگاههای امن برای تامین بودجه
تروریســم را از بین ببرند؛ به عالوه در این
نشست به درگیریها در کرهشمالی ،سوریه و
اوکراین پرداخته شد .در  7جوالی ،والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه ،به طور خصوصی
به مدت دو ســاعت با ترامپ مالقات کرد.
وقتی ترامپ درباره مداخله روسیه در انتخابات
ریاستجمهوری ســال  2016سوال کرد،
پوتین از پاسخ به او خودداری کرد .آنها در
نهایت موافقت کردند تا در سوریه آتشبس
برقرار شــود .در طول اولین روز برگزاری
جلسات ،برخی از معترضان دست به خشونت
زدند .به عالوه انتظــار میرفت که 4000
نماینده و  3000عضو رسانههای مختلف آنجا
حضور داشته باشند.

کردند که قرارداد تغییرات اقلیمی پاریس
را تصویــب کنند زیرا آنهــا بزرگترین
ساطعکنندگان گازهای گلخانهای بودند.
روسیه و آمریکا نیز سر پایان دادن به جنگ
سوریه به توافق نرسیدند .در حالیکه چین
به کشوری تبدیل شده است که بیشتر از
تولیدات داخلی خود حمایت میکند ،در
این اجالس ،این کشور اعالم کرد که سایر
کشــورها باید امکان تجارت آزادتری را
فراهم کنند.
 15و  16نوامبر  2015روزهای برگزاری
نشست این گروه در آنتالیا ،ترکیه ،بود .این
جلسه روی واکنش به حمالت تروریستی
در پاریس تمرکز داشت .اعضای گروه 20
توافق کردند که نظارت بر مرزها را بیشتر
کنند .به عالوه ،آنها پناهندگانی را که از
جنگ علیه گــروه داعش فرار میکردند،
میپذیرفتنــد .آمریــکا موافقت کرد تا
اطالعات بیشــتری را در اختیار فرانسه و
سایر اعضا قرار دهد .این کشور نیروهای
زمینی ارسال نکرد اما از نیروهای سوری
و عراقی پشتیبانی کرد تا با گروه داعش

مبارزه کنند .آنها در این نشست اقداماتی
را نیز برای کاهش تامین منابع مالی داعش
انجام دادند.
اجالس سال  2014گروه  20در بریزبین
کوئینزلند استرالیا برگزار شد .در این جلسه
حمله روسیه به اوکراین محکوم شد و تمام
اعضا تعهد کردند تا سال  2018با همکاری
یکدیگر رشد تولید ناخالص داخلی را در
ســطح جهان تا  2/1درصد افزایش دهند؛
چراکه در این صــورت  2تریلیارد دالر
به اقتصاد جهانی افزوده میشود .آمریکا و
اروپا به این گروه فشــار آوردند تا درباره
تغییرات اقلیمی تصمیمات جدی گرفته شود
اما این موضوع در دستورکار نبود .همچنین
رهبران قول دادند تمام تالش خود را به کار
گیرند تا با بیمــاری ابوال در غرب آفریقا
مبارزه کنند .اوباما ،رئیسجمهور ســابق
آمریکا ،با رهبران ژاپن و استرالیا مالقات
کرد و آنها موافقت کردند تا در مســیر
لوفصل درگیریهای دریایی در دریای
ح
جنوب چین قدم بردارند.
سال  ،2013نشست گروه  20در پنجم

و ششم سپتامبر در سنتپترزبورگ روسیه
برگزار شــد .اعضا در این جلسه نسبت
به حمالت شیمیایی سوریه واکنش نشان
دادند و به این مسئله پرداختند .رئیسجمهور
اوباما به دنبال دریافت حمایت از اعتصاب
آمریکا بود ،در حالیکه سایر اعضا درباره
تحریمهای اقتصــادی صحبت میکردند.
کشور چین نگران افزایش قیمت نفت بود
و فرانسه ،ترکیه و عربستان سعودی از حمله
هوایی پشــتیبانی کردند .طی این نشست،
رهبران دنیا به طور رسمی به رشد اقتصادی
جهان پرداختند.
هفتمیــن نشســت در  18و  19ژوئن
 2012در لس کابــوس مکزیک برگزار
شــد .در این نشست اعضا به بحران بدهی
منطقه یورو پرداختند .آنها تاکید داشتند که
آنگال مرکل با سایر رهبران اتحادیه اروپا
همکاری کند و میخواستند با یک طرح
پایدارتر بحران بدهی یونان را رفع کنند.
نشست  2011در شــهر کن واقع در
فرانســه و درباره بحران بدهی یونان بود.
اعضا طی این نشست روی طرحهایی برای

ایجاد شغل توافق کردند.
پیــش از نشســت پنجم در ســئول
کرهجنوبی ،وزیران امور مالی متعهد شدند
تا جنگ ارزها را متوقف کنند .این جنگ
در وهله اول بین چین و آمریکا بود .جنگ
ارزها میتواند به تورم جهانی در حوزه مواد
غذایی ،قیمت نفت و سایر کاالها دامن بزند.
تیم گیتنر وزیر بازرگانی آمریکا ،متعهد شد
که این کشور بازار را از خزانهداری خود
اشباع نخواهد کرد و این اقدام ارزش دالر
را کاهش میدهد .کشــورهای در حال
توســعه بازار نیز موافقت کردند که بازار
فارکس ارزش ارز آنها را تعیین کند .این
کار موجب شــد ارزش دالر پایین آمده
و ارزش بورس باال بــرود .اعضای گروه
بیست همچنین موافقت کردند تا  6درصد
از قدرت رایگیری در صندوق بینالمللی
پول را به کشورهای در حال توسعه بازار
منتقلکنند.
سال  2010شاهد برگزاری نشست گروه
 20در تورنتــوی کانادا بودیم .رهبران در
این نشســت موافقت کردند تا سال 2013

Q Qمهمترین اتفاقات در نشستهای
قبلی

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

نگاه

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

کســری بودجه را به نصف کاهش دهند.
آنها همچنین متعهد شدند سه سال بعد تمام
کسری را حذف کنند.
در اول و دوم آوریــل  ،2009دومین
نشست این گروه در لندن انگلستان ،برگزار
شــد .رهبران گروه  20متعهد شدند مبلغی
معادل با یک تریلیــارد دالر به صندوق
بینالمللی پــول و بانک جهانی پرداخت
کنند تا از این طریق به کشورهای در حال
توســعه بازار کمک شود و آنها بتوانند از
رکود اقتصادی بیرون آیند .به عالوه این
اعضا متعهد شدند  250میلیارد دالر در حوزه
تامین مالی تجارت هزینه کنند .آنها ســر
وضع مقررات مالی جدید و ایجاد یک نهاد
نظارتی نیز توافق کردند.
در اجالس  24و  25سپتامبر سال 2009
در پیتسبورگ آمریکا ،رهبران یک هیات
ثبــات مالی جدید تاســیس کردند .این
هیات مقررات مالی استاندارد را برای تمام
کشورهای عضو گروه  20وضع میکند.
همچنین با بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول همکاری دارد .آنهــا توافق کردند
تا ســرمایه موردنیاز بانکها را افزایش
دهند؛ به عالوه آنها خواستار آن بودند که
تمام مشتقات قراردادها را به سمت تبادل
الکترونیکی سوق دهند زیرا در این صورت
نظارت بهتر انجام میگرفت .در نهایت نیز
اعضا پیشنهاد کردند که شرکتهای بزرگ
مانند  AIGطرحهای بینالمللی را اعمال کنند
تا اطمینان حاصل شود که شکست آنها کل
اقتصاد جهانی را تهدید نخواهد کرد.
اولین نشست گروه  20در  16و  17نوامبر
 2008در واشنگتن دیسی برگزار شد .پیش
از برگزاری نشست ،گروه  7اکثر طرحهای
اقتصادی جهان را هدایت میکرد .موضوع
نشســت  ،2008بحران مالی آن سال بود.
رهبران بازارهای در حال ظهور از آمریکا
خواسته بودند به شیوه مناسبتری بازارهای
مالی آنها را تعدیل کند اما آمریکا نپذیرفت.
به عالوه آنها خواستار تقویت استانداردهای
مربوط به امور حسابداری و مشتقات بودند.
در آن زمان ،یکی از دالیل بحران مالی نیز
کمبود مقررات و استانداردها بود.

اهداف
Q

Qاعتراضات به گروه 20

معمو ًال نشســتهای گــروه  20با
اعتراضاتــی به دســتورکار این گروه
همراه اســت .آنها معترض هستند که
چرا این گروه بیشتر روی منافع مالی و
جهانیسازی متمرکز است .معترضان از
رهبران گروه  20میخواهند تا به یک یا
چند مورد از مسائل زیر بپردازند:
فقــر :جان کالرک رهبر ائتالف آنتاریو
علیه فقر ،میگوید« :دلیل اصلی تشکیل
این گروه ریشهکن کردن فقر بین افراد ،و
بهره بردن از ثروتمندترین اعضای جامعه
بوده است ».در ســال  ،2010معترضان
با تمرکز گروه  20روی مســئولیت و
ریاضت مالی در پرداخت
هزینه برنامههای اجتماعی
مخالف بودند؛ همچنین آنها
اعتراض داشــتند که چرا
باید یک میلیارد دالر برای
برگزاری این نشست هزینه
شود و چرا باید این مبلغ از
مالیاتهایی که مردم کانادا
پرداخت میکنند ،تامین
شود.

تغییرات اقلیمــی :معترضان خواستار آن
بودند که گرم شدن کره زمین موضوع
اصلی این اجالسها باشد.
برابری جنســیتی :کشورهای عضو گروه
 20باید به حقوق دگرباشی توجه بیشتری
کنند .معترضان میخواهند بودجه بیشتری
به تنظیم خانواده اختصاص داده شود.
مهاجرت :معترضان خواستار مرزهای آزاد
برای مهاجرانی هستند که از بحرانهای
انسانی و اقلیمی فرار میکنند.
مجلــه آمریکایــی فارِنپالیســی
( )yForeign policyنیــز مقاالتــی را در
اعتراض به عملکرد گروه  20منتشــر
کرده اســت .این مجله اقدامات برخی از
اعضای گــروه  20را زیر
سوال برده و اظهار داشته
است که برخی از کشورها
نباید عضویت این گروه
را داشته باشند .به عالوه،
با توجــه به اینکه اثرات
رکــود اقتصادی همچنان
ادامــه دارد ،این مجله از
تالشهــای گــروه 20
برای اعمال اصالحات در
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85درصدیها
موسسات مالی دنیا انتقاد کرده است و آن
را تالشهایی بیهوده میداند.
Q

Qمهمترین دستاورد گروه 20

گروه  20از ســال  1999تاکنون درباره
مسائل مهمی به پیشــرفتهای قابل توجه
دست یافته است .توافق درباره سیاستهای
توسعهای ،کاهش موارد نقض نظام مالی ،نحوه
برخورد با بحران مالی و مبارزه با تروریسم
مالی از جمله موارد مهمی هســتند که این
گروه در آنها به موفقیت رســیده است؛ به
عالوه این گروه در نظــر دارد تعدادی از
معیارها را بر پایه تجربیاتی که کشورهای
عضو گــروه  20در زمینههای شــفافیت
قضایی و مبارزه با پولشــویی و تروریسم
مالی به دست آوردهاند ،در سطح بینالمللی
رواج دهد .در سال  ،2004این گروه متعهد
شد تا معیارهای برتری برای شفافیت و تبادل
اطالعات در امور مالیاتی را به اجرا درآورد.
این توافق با هدف مبارزه با نقض نظام مالی
و فعالیتهای غیرقانونی ،مانند فرار مالیاتی
انجام گرفته است .این گروه همچنین نقش
مهمی در زمینه مسائل مرتبط با اصالحات در
نظام مالی بینالمللی ایفا میکند.

گروه  20یک انجمــن بینالمللی
قدرتمند است که رهبران و بانکداران
جهانی را از  20اقتصاد موفق و برتر دنیا
گرد هم جمع میکند .این گروه نزدیک
به  85درصد از اقتصاد دنیا را در اختیار
دارد و دو سوم جمعیت جهان را تشکیل
میدهد.
گروه  20در ســال  1999تاسیس
شــد و هدف از تاســیس آن اجرای
طرحهای پس از جنگ جهانی دوم برای
همکاریهای اقتصادی بیشتر در سطح
جهانی بود .این طرحها شــامل تاسیس
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
میشوند.
ایــن گــروه یــک ســاختار
سازماندهیشده رسمی ندارد و بیشتر
یک انجمن غیررسمی محسوب میشود
که دبیرخانه دائمــی ندارد .رئیس این
گروه که تهیه دســتورکار سالیانه و
سازماندهی تمام نشستها و رویدادها را
بر عهده دارد ،به طور چرخشی هر سال
تغییرمیکند.
از آنجا که گــروه  20یک انجمن
غیررسمی اســت ،اختیارات اجرایی

یــا قانونگــذاری و تصمیمــات آن
غیر الزامآور است و کشورهای عضو
به اختیار و میل خود تصمیم میگیرند
که توافقنامهها را اعمال کنند یا خیر.
گروه  20از  19کشــور و اتحادیه
اروپا تشکیل شده است و هر سال رئیس
این گروه شش کشور مهمان را دعوت
میکند تا «مشارکت با جامعه بینالملل»
تقویت شود .در حال حاضر کشورهای
آرژانتین ،استرالیا ،برزیل ،کانادا ،چین،
فرانســه ،آلمان ،هند ،اندونزی ،ایتالیا،
ژاپن ،مکزیک ،روســیه ،عربســتان
ســعودی ،آفریقای جنوبی ،جمهوری
کره ،ترکیه ،انگلستان ،آمریکا ،شورای
اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا
اعضای گروه بیست هستند.
از سال  ،2009لهستان از فرصتهای
خود استفاده میکرد تا وارد این گروه
قدرتمند اقتصادی شود زیرا اقتصاد این
کشور آنقدر قوی بود که بتواند یکی
از اعضای گروه  20باشــد .در مقابل،
سیاست اسپانیا ،که 14امین اقتصاد قوی
دنیا به شــمار میرود ،عدم درخواست
عضویت در گروه  20است.
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احزاب
درس -گفتارهای احزاب سیاسی

در حال حاضر رجبطیب اردوغان برای دومین دوره ریاست حزب عدالت و توسعه را در اختیار دارد.
او در ابتدای تاسیس حزب عدالت و توسعه در سال  2001هم به مدت  13سال ریاست حزب را بر
عهده داشت و دوره دوم ریاست او نیز از ماه میامسال آغاز شده است.

4

حزب دموکراتهای مسلمان
بنیانگذاران عدالت و توسعه ترکیه چه در سر داشتند؟

محمد اسالمی

روزنام هنگار

آگوست  ،2001رجب طیب اردوغان،
عبداهلل ُگل ،ادریس شاهین ،بینالی ییلدرم و
بلنت آرینج ،حزبی را تاسیس کردند که
طی  15سال اخیر بر ترکیه حکمرانی کرده
است .موسسین و اعضای ارشد این حزب
که حزب «عدالت و توسعه» نام گرفت،
از شاگردان نجمالدین اربکان ،رهبر احزاب
اسالمگرای رفاه ،فضیلت و سعادت بودند
که در ســال  ۲۰۰۱از آن منشعب شده و
در ســالهای اخیر قدرت را در ترکیه به
دســت گرفتهاند .هدف اولیه از تاسیس
حزب «عدالت و توسعه» ،پرکردن خالء
حزبی میانهرو و اسالمگرا بود .این حزب
چند ماه بعد و در انتخابات ســال  2002با
کســب  34/3درصد آرا و با در اختیار
گرفتن بیش از  364کرسی برای دومین
بار در تاریــخ جمهوری ترکیه به عنوان
یک حزب اســامگرا قدرت را به دست
گرفت اما برخالف حزب «رفاه» ستاره
اقبال عدالت و توســعه بسیار پرفروغتر
ت
و طوالنیتر بــود .این حزب در انتخابا 
ســال  46/6( 2007درصد آرا) و در سال
 49/8( 2011درصد آرا) را به دست آورد
ولی در انتخابات جوالی  2015با به دست
آوردن کمتــر از چهل و یک درصد آرا
موفق به تشــکیل کابینه تکحزبی نشد؛
در نتیجه برای بــار دوم در نوامبر 2015
انتخابات پیش از موعد انجام شد .در بیست
و ششمین انتخابات پارلمانی ،حزب عدالت
و توسعه با به دست آوردن  49/4درصد
آرا دوباره ســکان حکومت تکحزبی
را به دســت گرفت .این حزب همواره
در سیاستهای خود چرخشهای بسیار
بزرگی را تجربه کرده اســت که از آن
جمله میتوان به دوستی با اسد تا تقاضای
کنارهگیری وی ،تایید مســئله کردها و
بعدها انکار این مسئله و همپیمانی با فتحاهلل
گولن تا دشمن و خائن خواندن وی اشاره

کرد .در حال حاضر هم در پی رفراندوم
تغییر قانون اساســی کــه در ماه آوریل
برگزار شد ،با رقابتی میلیمتری و کسب
 51درصد آرا مجددا رجبطیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه ،رهبری این حزب را
بر عهده گرفت و مسیر یکدست کردن
قدرت را برای خود و حزبش فراهم کرد.
حزب عدالت و توسعه را میتوان منشعب
از حزب رفاه دانست .حزب رفاه در سال
 1996در چارچوب یك دولت ائتالفی بر
مسند قدرت نشست و برای اولین بار در
تاریخ جمهوری تركیه ،نجمالدین اربکان،
یك شخصیت اسالمگرا به نخستوزیری
رسید .این دولت ائتالفی اما دوامی نداشت
و در پی کودتایی نظامی که در این کشور
اقدامی تکراری به حساب میآید ،از هم
پاشید .ارتش ترکیه هشدار داده بود که اگر
سلطه اسالمگرایی و وضع قوانین اسالمی
در ترکیه ادامه یابد و جریان اسالمگرایی
قدرت را قبضه كند ،دســت به واكنش
خواهد زد؛ به همین دلیل اربكان در سال
 1997مجبور به استعفا شد و حزب رفاه از
قدرت به زیر آمد .پس از آن هم با حكم
دادگاه ،حزب رفاه برچیده شد .در فضای
سیاسی تركیه معموال احزاب تعطیلشده
با نامی دیگر به حیات خود ادامه میدهند.
به این ترتیب اعضای حزب رفاه درصدد
تجدید حیات با نامــی دیگر برآمدند و
حزب «فضیلت» تشكیل شد .اما طبق حكم
دادگاه اربكان برای پنج ســال از فعالیت
سیاسی منع شــده بود .در این حزب هم
میان دو گروه اسالمگرای سنتی (اربكان
و هــواداران او) و اســامگرایان مدرن
(اردوغان و گل و هوادارانشــان) انشقاق
پدید آمد .رقابت اصلی سر رهبری حزب
بود چرا كه در این زمان اگرچه اربكان از
سوی دادگاه از فعالیت سیاسی منع شده بود
اما از پشتپرده بر تمامی امور حزب اعمال
نفوذ میكرد .در پی تعطیلی حزب فضیلت
كه اندك زمانی بعــد روی داد ،جریان
اسالمگرایی وارد مرحله تازهای شد؛ بدین

معنا كه جناح سنتی حزب فضیلت به سوی
ایجاد حزب «ســعادت» گام برداشتند و
جناح مدرن یا اصالحطلب حزب «عدالت
و توسعه» را بنا گذاشتند.
Q

Qساختار حزب

در حال حاضــر رجبطیب اردوغان
برای دومین دوره ریاســت حزب عدالت
و توســعه را در اختیار دارد .او در ابتدای
تاســیس حزب عدالت و توسعه در سال
 2001هم به مدت  13سال ریاست حزب
را بر عهده داشــت و دوره دوم ریاست او
نیز از ماه میامسال آغاز شده است .بینالی
ییلدریم نخســتوزیر فعلی ترکیه سمت
دبیرکل حزب را در اختیار دارد .ییلدریم
در یک سال گذشته رئیس حزب عدالت
و توسعه بود .در حزب عدالت و توسعه 13
معاونت تحت این عناوین فعالیت میکنند:
معاون سیاسی ،معاون ســازمانی ،معاون
انتخاباتــی ،روابط عمومی ،معاونت روابط
خارجی ،معاونت سیاستهای اجتماعی،
معاونت روابط داخلــی ،معاون اقتصادی،
معاونت حقوق بشر ،معاونت روابط مالی،
معاونت محیطزیست و فرهنگ ،امور زنان
و معاونت امور جوانان.
Q Qبرنامهها برای یکدست شدن
قدرت

مبانــی فکری و سیاســی این حزب
مورد غفلت واقع شــده بود .زمانی جریان
اســامگرایی در تركیه متاثــر از آثار
روشنفكرانمسلمانعربهمچونسیدقطب
و دیگران بوده است .در دهه  1990گروهی
از كسانی كه دغدغه دینی داشتند ،بحث
جدیدی را مطرح کردند مبنی بر اینكه بهتر
است به جای پیروی از دیدگاه روشنفكران
عرب ،مطابق با شرایط تركیه یعنی با توجه
به قدرت و نفوذ باالی نظامیان ،موانع قانونی
برابر اســامگرایان و امثالهم طرحی نو
درانداخت .این بحثها تبدیل به مانیفست
حزب عدالت و توســعه شد كه در سال

مانیفست

 2003به شكل كتابی با عنوان «دموكراسی
محافظهكار» به قلم «یالچین آكگندوز» كه
یكی از متفكران حزب عدالت و توســعه
به شمار میرفت ،منتشر شد .بحث او در
این کتاب این اســت که به جای «دولت
اسالمی» باید «دولت مسلمانان» تشکیل
شود .دولت اسالمی همان نگاه سنتی است
كه معتقد است برای اسالمی كردن جامعه
باید دولــت را قبضه كرد ولی آكگندوز
این بحث را مطرح کرده است كه دولت
مســلمانان ،دولتی سكوالر است که برابر
مطالبات و خواستههای شهروندان مسلمان
خود ،مســئولیت دارد .حزب عدالت و
توسعه هم بر همین اساس شكل گرفت.
تحلیلگران زیادی هستند که اعتقاد دارند
حزب عدالت و توسعه و مشخصا اردوغان
رئیسجمهور ترکیه برنامه مخفیانهای دارند
اما آن را آشكارا ابراز نمیکنند .به عبارت
دیگر به دلیل فشــار ارتش و سكوالرها
چندان بر این موضع تاکید نمیکنند که
ما مســلمان و حزبی اسالمگرا هستیم .در
تركیه هم مخالفان ایــن نظر را دارند كه
حزب عدالت یك برنامه مخفیانه اسالمی
كردن دارد و مترصد فرصتی برای اجرایی
كردن آن است .در واقع از جمله مسائلی
كه به این هجمه علیه مسلمانان دامن زد،
انتشار فیلم سخنرانی فتحاهلل گولن در یك
جمع خصوصی بود كه عنوان میكرد ما
باید گام بــه گام مراكز قدرت را بگیریم
تا زمانی فرارســد كه قدرت در دستمان

چالشها

فرزندان نجیب فاضل
پایگاه اصلی تمام احزاب اســامی
كه در چند دهه اخیر در تركیه تشــكیل
شدهاند ،به «جنبش نگاه ملی» بازمیگردد
كه در ابتدای دهه  1970از سوی نجمالدین
اربكان پدر معنوی احزاب اســامی در
ترکیه تاسیس شد .شكلگیری جنبش نگاه
ملی نقطه عطفی در جریان اسالمگرایی در
تركیه معاصر به شمار میرود كه آن را
به شــكل حركتی تشكیالتی و متمركز
در جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی
درآورد .به واسطه برخی موانع قانونی در
تركیه كه احزاب اسالمگرا را با محدودیت
و خطر تعطیلی و انحالل مواجه ساخته است،
نجمالدین اربكان طی سالهای مختلف و
تحت عناوین گوناگــون احزاب زیادی
را تشــكیل داد كه البته ریشه تمامی این
احزاب به جنبش نگاه ملی بازمیگشت.
معروفترین حزبی كه اربكان تاسیس
كرد« ،حزب رفاه» نام داشت كه در دهه
 1990با اقبال گسترده مردمی روبهرو شد.
بسیاری از چهرههای كنونی حزب عدالت
و توسعه همچون رجبطیب اردوغان و
عبداهلل گل در زمره اعضای جنبش نگاه
ملی بودند و در احزاب وابســته به این

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

از نظــر اوغلو ،نباید ترکیه را کشــوری
وابسته به غرب یا حایل میان شرق و غرب
دانست ،بلکه ترکیه کشوری مرکزی است
کــه از حوزه نفوذ قابل توجهی در مناطق
جعرافیایی مجاور خــود و حتی فراتر از
آن برخوردار است .به طور کلی ،دکترین
عمق استراتژیک خواهان ایفای نقش بیشتر
ترکیه در سطح بینالمللاست و طی چند
سال اخیر ،به دلیل موضعگیریهای خاص
نسبت به مسائل منطقهای و بینالمللی بسیار
مورد توجه قرار گرفته اســت .اقتصاد را
میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای این
حزب در تاریخ جمهوری ترکیه به حساب
آورد .این حزب با مهار تورم سرسامآور
(نرخ تورم دورقمیو باالی  70درصد که
سالها ترکیه به آ ن مبتال بوده را به یک
ی از
رقمی تبدیل کــرده و آنرا به یک 
پایینترین نرخهای تــورم در خاورمیانه
رسانده اســت) این کشــور ،راه را برای
پیشرفت اقتصادی کشور باز کرد؛ به نحوی
که در حال حاضر ترکیه به لحاظ رشــد
اقتصادی میان کشورهای اروپایی به چین
اروپا مشهور اســت .همچنین این کشور
جزو شــش اقتصاد بزرگ اروپا محسوب
میشود .از طرف دیگر عدالت و توسعه در
برنام ه بلندپروازانه حزب خود برای آینده،
مژده این را به ملت ترکیه داده است که در
سال  2023یعنی در آستانه صدمین سالگرد
جمهوری ،این کشور جزو ده اقتصاد برتر
جهان خواهد بود.

جنبش فعالیت میكردند .حزب عدالت
و توســعه هم به لحــاظ فکری ضمن
جدایی از بخشهای بــزرگ از میراث
دولت کمالیستی درصدد ایجاد ترکیهای
نوین براساس مبانی فکری و نظری خود
اســت .این حزب بهرغم اینکه پیروی
مشی اسالمی در مورد مسایل اجتماعی و
فرهنگی است؛ ولی نقطه تمایز آن از سایر
جریانات اسالمی در ترکیه و حتی منطقه،
به مرشــد فکری این گروه بازمیگردد.
حزب عدالت و توسعه و بهویژه شخص
رجبطیب اردوغان تحت تاثیر «نجیب
فاضل» شاعر و متفکر ترکیهای هستند.
نجیب فاضل به شدت معتقد به ایده دولت
تکحزبی و اسالمگرا با نگاه ملیگرایانه
به دین است .او معتقد است ترکیه باید از
سوی یک حزب و یک رهبر با شورایی
متشــکل از صد و یک نفر و بر اساس
اندیشه اســامی اداره شود؛ امری که طی
سالهای گذشــته به خوبی بر سیاست
و دکترین عدالت و توســعه اثر گذاشته
است .این حزب در سال  2008در آستانه
انحالل قرار گرفت .دادستان ارشد ترکیه
به دلیل آنچه که تالش حزب عدالت و

اقتدارگرایی پنهان
توسعه در جهت برپایی حکومت اسالمی
و تضعیف سکوالریسم در ترکیه خواند،
شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح
ســاخت و درخواست لغو فعالیت حزب
عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت
سیاسی برای  ۷۰تن از اعضای آن را مطرح
کرد .رجبطیب اردوغان نخستوزیر
و رهبر حزب ،اتهام دادستان را رد کرد.
در نهایت در آگوست  ۲۰۰۸دادگاه عالی
ترکیه با  ۶رأی موافق برابر  ۵رأی مخالف
با پیشنهاد دادستان مبنی بر جلوگیری از
فعالیت سیاسی حزب مخالفت کرد (برای
پذیرفته شدن شکایت  ۷رأی الزم بود)؛ با
این وجود براساس این حکم دادگاه ،حزب
عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه شده
و میلیونهــا دالر کمــک مالی دولت
به حزب عدالت و توســعه قطع خواهد
شد .این رأی به عنوان هشداری به حزب
تلقی شد و حزب را مجبور به عقبنشینی
از مواضع خود کرد؛ بهطوری که معاون
نخستوزیر ترکیه اعالم کرد که حزب
عدالت و توسعه از تالشهایش برای لغو
ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه
منصرف شدهاست.

حزب عدالت و توسعه با سه چالش
بزرگ و استراتژیک روبهرو است که
به طور عمده از مبنای نظری و دیدگاه
این کشــور در زمینه سیاست خارجی
سرچشمه میگیرد :الف) این حزب در
چند سال گذشــته میل خود برای قبضه
قدرت و سیاســت در این کشــور را
به خوبی به نمایش گذاشته است .نمونه
بسیار ســاده این تمایل را میتوان در
کاخ بزرگ اردوغان مشــاهده کرد که
آن را با هزینهای بیش از ششصد میلیون
دالر و با ســیصد اتاق بنا کرده است.
حزب عدالت و توســعه در اولین گام
موفق شــد در رفراندوم ماه آوریل نظام
سیاسی کشور را از پارلمانی به ریاستی
تغییر دهد و سیاست کشور را در پایان
براساس ایدههای نجیب فاضل و رهبری
اردوغان طرحریزی کند .این حزب در
این راستا درصدد بنیان ترکیهای قدرتمند
و تکحزبی است؛ عدالت و توسعه در
راستای اهداف سیاسی خود به سرکوب
مخالفان از جمله نیروهای وابسته به فتحاهلل
گولن ،بازداشت روزنامهنگاران (ترکیه
در صدر جدول کشــورهایی است که

بیشترین شــمار روزنامهنگاران دربند
را دارد) ،دخالــت در سیســتم قضایی،
سرکوب شدید مخالفان به بهانه رابطه با
تروریستها و نقش داشتن در کودتای
نافرجام سال گذشته پرداخته است .ب)
حزب عدالت و توســعه در زمینه حل
مسئله کردها نیز با چالشی جدی مواجه
اســت؛ این حزب اگرچه از سال 2009
و در چارچــوب مذاکرات اســلو وارد
مذاکره با کردها شد؛ ولی همه توافقها
و مذاکرات خیلی زود بر باد رفت و روند
مذاکرات صلح به واسطه شروع دوباره
درگیریهای مسلحانه به نقطه آغازین
خود بازگشــته است .این حزب در این
مدت در صورتبندی سیاستهای خود
در مناطق کردنشین بر اساس سیاستهای
دولتهای سلف خود عمل کرده است.
وقوع کودتای ســال گذشته هم بهانهای
شــد برای دولت اردوغان تا با خشونت
بیشــتر با کردهای جنوب شرق ترکیه
روبهرو شود .ج) دیگر چالش بزرگ این
حزب که خدش ه بسیار بزرگی به اعتبار
دولت آنکارا زده اســت ،به سیاســت
خارجی این کشــور خصوصا در منطقه

خاورمیانــه و در تعامل با کشــورهای
همسایه بازمیگردد .اگرچه بخش عمده
دکترین عمق استراتژیک به «به صفر
رساندن مشکالت» با کشورهای همسایه
بازمیگشت .در همین چارچوب با یونان،
ارمنســتان-در قالب دیپلماسی فوتبال،-
اقلیم کردستان عراق و سوریه روابط خود
را تا حدود زیادی بهبود بخشید؛ ولی بعد
از تحوالت انقالبهای عربی سیاســت
خارجی ترکیه بیشتر براساس گسترش
ایدئولوژیک بنا گذاشته شد که این امر
تا حدودی باعث انزوای ترکیه در سطح
منطقه شد.
بر همین اساس تا چندی پیش ترکیه
ضمن تضاد با محور حامیان دولت اسد
در ســوریه دارای چالش جدی حتی با
کشــورهایی همچون مصر بود .اما در
ماههای اخیر و در پی بهبود رابطه آنکارا
و مسکو ،دیگر اصراری از سوی ترکیه
برای لزوم برکناری اســد وجود ندارد.
در حال حاضر کردهای شمال سوریه و
حمایت آمریکا از این گروه ،تهدیدی
جدیتر و مهمتر برای آنکارا به شــمار
میآیند.
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سیاستمداران

کوربین معتقد است بریتانیا نباید وارد «جنگهای غیرقانونی» شود و سربازان بریتانیایی هرگز نباید برای جنگیدن به خارج از این
کشور فرستاده شوند .او همیشه مخالف جنگ عراق بود .وی حمالت تروریستی در بریتانیا را با جنگهایی که بریتانیا در آنها
شرکت داشته یا از آنها حمایت کرده است ،مرتبط میداند.

سوسیالیست طغیانگر
جری کوربین رهبر حزب کارگر قواعد بازی را در بریتانیا دگرگون کرده است
شادی آذری

روزنام هنگار

اگر در انگلستان سراغ سیاستمداری را
بگیرید که چون خودروی شخصی ندارد
معموال با کیفی بر شانه ،سوار بر دوچرخه یا
اتوبوس به مجلس میرود ،الکل نمینوشد،
معموال از کراوات اســتفاده نمیکند ،در
منزلی معمولی سکونت دارد و گیاهخوار
اســت ،به نام جرمی کوربین ،رهبر حزب
کارگر بریتانیا ،میرسید .او کسی است که
هر سال پس از اعالم هزینههای نمایندگان
پارلمان ،به عنوان یکی از کمهزینهترین
نمایندگان پارلمان شــناخته میشود .در
عوض ،اثرگذاری او در عرصه سیاســت
انگلستان به حدی است که صاحبنظران از او
به عنوان فردی یاد میکنند که توانسته است
گفتمان سیاسی را در بریتانیا تغییر دهد.
Q

Qروزهای آغازین زندگی

Q

Qنوجوانی

Q

Qورود به حزب کارگر

روز  26مه سال  1949میالدی ،کودکی
در شهر چیپنهام ویلتشــر انگلستان متولد
شــد که نامش را جرمی برنارد گذاشتند .او
آخرین فرزند از بین چهار پسری بود که در
خانواده کوربین بهدنیا آمدند .پدرش «دیوید»
مهندس برق و مادرش «نائومی» معلم ریاضی
بود .پدر و مادر کوربین از فعاالن صلح بودند
و در طول جنگ داخلی اسپانیا در دهه 1930
با یکدیگر آشنا شده بودند .یکی از برادران او
به نام پیرس کوربین هم اکنون از کارشناسان
پیشبینی وضع هواست .او در هفت سالگی
به همراه خانواده به شروپشایر نقل مکان
کرد ،جایی که پدر یک خانه قدیمی خرید
و آن را به شکل یک خانه ویالیی بازسازی
کرد .جرمی در نیوپورت ،شروپشــایر به
مدرسه رفت.
او در دوران تحصیل و در ســال 1966
به کمپین منع سالحهای هستهای پیوست
و پس از چندی یکی از ســه معاون ارشد
این کمپین شد .کوربین از دوران جوانی
به مبانی سوسیالیسم معتقد بود .وی پس
از پایان تحصیل در مدرســه گرامر آدامز
در ســن  18سالگی به عنوان خبرنگار در
یک روزنامه محلی مشــغول به فعالیت
شد .سپس در سن  19سالگی به مدت دو
ســال به جامائیکا رفت و آنجا برای یک
سازمان خیریه بینالمللی کار کرد که از
دید خودش تجربه باارزشی بود .او پس از
حدود دو سال اقامت در کشور جامائیکا،
در سال  1971به بریتانیا بازگشت و وارد
فعالیتهای اتحادیههای کارگری شــد.
او نمایندگی چند اتحادیه کارگری را بر
عهده گرفت؛ از جمله اتحادیه ملی خیاطان
و کارکنان بخش پوشاک و اتحادیه ملی
کارمندان دولت و اتحادیه صنفی مهندسان
بــرق .کوربین همچنین به عضویت یک
نهاد بهداشت و سالمت منطقهای درآمد،
در اوایل ســال  1974در سن  24سالگی
با موفقیــت در انتخابــات محلی ،عضو
شــورای منطقه هرینگی لندن شد؛ مدتی
بعد به عنوان دبیر حزب کارگر در حوزه
انتخابیه هورنزی انتخاب شد و تا سال ۱۹۸۳
که به نمایندگی پارلمان انتخاب شد ،فعالیت
در هر دو منصب را ادامه داد.
کوربین تا پیش از ســال  ،۲۰۱۵یک
نماینده معمولــی پارلمان بــود که در
ردیف نخســت (جایگاه وزرای کابینه
یا وزرای دولت در ســایه) نمینشست و
به عنوان یک کنشــگر و فرد متمرد در

حزب شناخته میشد اما بحران مالی سال
 ۲۰۰۷-۲۰۰۸و پیامدهای آن مانند کاهش
بودجههای رفاهی و خدماتی و آموزشی،
باعث احیای عقاید چپ و ظهور کوربین
در سیاســت بریتانیا شد .کوربین همواره
بانکها را مسئول اصلی بحران مالی -۲۰۰۸
 ۲۰۰۷میداند.
Q

Qرهبری حزب کارگر

پــس از شکســت حــزب کارگر
در انتخابات مجلس عوام بریتانیا در سال
 ۲۰۱۵و استعفای اد میلیبند ،کوربین خود
را برای رهبری حزب کارگر ،نامزد کرد
ی خود
و فقط توانست موافقت  ۳۵همحزب 
برای نوشــتن نامش در برگههای رأی را
جلب کند .وی که ابتدا به عنوان یک نامزد
حاشیهای تصور میشد ،در نظرسنجیهای
مردمی به عنوان پیشــتاز رقابتها مطرح
شد و توانست حمایت اکثر اتحادیههای
کارگری وابســته به حزب را جلب کند.
وی در ســپتامبر  ۲۰۱۵با کســب 59/5
درصد از آرا به عنوان رهبر حزب کارگر
انتخاب شد .انتخاب او توسط مردم ،نشانگر
بازگشــت سیاســتهای جناح چپ به
حزب کارگر بود؛ سیاســتهایی که در
دوران تونی بلر به دست فراموشی سپرده
شده بود.
بیبیسی در این باره نوشت« :انتخاب
جرمی کوربین  ۶۶ســاله به عنوان رهبر
حزب کارگر در ســپتامبر  ۲۰۱۵یکی از
بزرگترین شــگفتیها در تاریخ سیاسی
بریتانیا بود .او یک سوسیالیست کهنهکار
است که  ۳۰سال از نمایندگان رده پایین
پارلمان بود و هیچ گاه وارد دولت یا کابینه
در سایه نشد .کوربین تنها به این دلیل نامزد
رهبری حزب کارگر شــد که هیچ یک
از دوستان همحزبی باقیمانده نخواستند در
انتخابات داخلی حزب شرکت کنند .ظاهرا
او قادر بود به کســانی که شور و اشتیاق
حمایت از حزب کارگر در دوران تونی
بلر و گوردون براون را از دست داده بودند
و همچنین به فعاالن جوان ،بار دیگر امید
بدهد .ورود او به صحنه رقابتها موجی از
امید میان مردم ایجاد کرد».
بالفاصله پس از برگزاری همهپرسی
عضویت بریتانیــا در اتحادیه اروپا در
ژوئــن  ۲۰۱۶و رأی موافق اکثر مردم
انگلســتان به خروج از اتحادیه اروپا،
تقریبا دو سوم از وزرای کابینه دولت
در ســایه ،استعفا کردند و از کوربین
خواستند تا از رهبری حزب کارگر
کنارهگیری کند .نمایندگان حزب
کارگر در پارلمــان بریتانیا نیز با
برگزاری یــک رأیگیری ،با ۱۷۲
رأی موافــق در مقابــل  ۴۰رأی
مخالف ،به کوربین فشــار آوردند
تا از رهبری حزب کنار برود .اما
کوربین مقاومت کرد و مقاومتش
ســبب شــد تا تنشهای ناشی
از برگزیت که فضــای درونی
حزب کارگــر را ملتهب کرده
بود ،مهار شود .پس از کاستهشدن
از این تنشها ،کوربین توانست
در سپتامبر  ۲۰۱۶با کسب آرای
بیشتری ( 61/8درصد) دوباره به
عنوان رهبر حزب کارگر انتخاب
شود.
پــس از پیشــنهاد ترزا
مــی در آوریل  ۲۰۱۷میــادی برای
برگزاری انتخابات سراســری زودهنگام،
کوربین از تصمیم ترزا می استقبال کرد و
از نمایندگان همحزبیاش نیز خواست تا به
پیشنهاد ترزا می رأی موافق بدهند.

Q Qدرخشش کوربین در انتخابات
زودهنگام اخیر

انتخابات سراسری بریتانیا روز  ۸ژوئن
 ۲۰۱۷برابر بــا  ۱۸خرداد  ۱۳۹۶به منظور
انتخاب اعضــای پنجاه و هفتمین پارلمان
این کشور برگزار شــد .بر اساس قانون
دورههای ثابت پارلمان مصوب  ۲۰۱۱قرار
بر این بود که انتخابات پارلمانی در بریتانیا
روز  ۷مه  ۲۰۲۰برگزار شود .اما در تاریخ
 ۱۹آوریل  ،۲۰۱۷ترزا می نخســتوزیر
این کشور با داشتن اکثریت ۱۲نفری در
مجلس به امید دستیابی به آرای بیشتر و
پشتیبانی یکپارچهتر در مذاکرات خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا ،تقاضای انتخابات
زودهنگام کرد و توانســت نظر بیش از
دو سوم از نمایندگان پارلمان را که برای
تصویب آن الزم بود ،با خود همراه سازد.
از میان نمایندگان حاضر در مجلس عوام
بریتانیا که  ۶۵۰نفر عضو دارد ۵۲۲ ،نماینده
موافق و  ۱۳نفر مخالف این انتخابات بودند.
اما در نهایت حزب حاکم (محافظهکار)
نتوانســت اکثریت مطلق را دوباره بهدست
آورد .حزب محافظهکار بریتانیا با از دســت
دادن  ۱۳کرســی ،موفق شــد  ۳۱۸کرسی
به دســت آورد .اما ســهم حزب کارگر با

افزایش  ۳۲کرســی به  ۲۶۲کرسی رسید.
حزب ملی اسکاتلند نیز  ۱۹کرسی از دست
داد و شــمار نمایندگان آن به  ۳۵نفر رسید.
بدین ترتیب ،حزب محافظهکار با  ۸کرسی
کمتر از حدنصاب الزم برای کسب اکثریت
مطلق ،نتوانست به تنهایی دولت تشکیل دهد
و پیشبینیهای این حزب برای بهدســت
آوردن کرســیهای بیشــتر درست پیش
نرفت .در عوض جرمی کوربین ،رهبر حزب
کارگر ،در جلب مشارکت جوانان بریتانیایی
برای شرکت در انتخابات و رأی به نامزدهای
این حزب بســیار موفق عمل کرد و خوش
درخشید .نامزدهای گوناگون این حزب در
سراســر بریتانیا در مجموع توانستند بیش از
 ۱۲میلیون و  ۸۰۰هزار رأی بهدســت آورند
ی از  ۶۵۰کرسی
و با تصاحب  ۲۶۲کرســ 
مجلس عوام ،جایگاه خود را به عنوان دومین
حزب در پارلمان بریتانیا مستحک م سازند .اما
تحلیلگران بیش از آنکه ترزا می و حزبش را
پیروز انتخابات بدانند ،جرمی کوربین و حزب
کارگر را پیروز این میدان یافتند.
Q

Qمخالفتهای کوربین با حزبش

او چندین بار برخالف موضع رســمی
حزب خــود ،نظر داده و همــواره جزو

معترضین داخلی حزب کارگر محسوب
میشده اســت .یکی از این موارد ،زمانی
بود که حزب کارگر تحت رهبری تونی
بلر و گــوردون براون کابینــه را در
اختیار داشــتند .کوربین پیش از بر عهده
گرفتن رهبری حــزب کارگر ،رئیس
ائتالف «جنگ را متوقف کنید» و همچنین
عضو گروه کارزار سوسیالیست (بخش
چپگرای حزب کارگر) بود.
عالوه بر این موارد ،وی مخالف حمله
به عراق در ســال  ۲۰۰۳میالدی بود .او
میگوید که هنوز دیدگاهش در این مورد
تغییری نکرده و حــزب کارگر باید به
خاطر حمایت از حمله به عراق عذرخواهی
کنــد .وی جمهوری شــدن بریتانیا را
ترجیح میدهد ،ولی گفته اســت با توجه
به محبوبیت خانواده سلطنتی بریتانیا« ،این
نبردی نیســت که او بخواهــد در آن
بجنگــد» .او از فعاالن دیرپای ضدجنگ
و ضدجنگافزار هستهای است و از یک
سیاست خارجی مبتنی بر عدم مداخله و
خلع یکجانبه سالحهای هستهای طرفداری
میکند.
کوربین معتقد است بریتانیا نباید وارد
«جنگهای غیرقانونی» شود و سربازان
بریتانیایی هرگــز نباید برای جنگیدن به
خارج از این کشور فرستاده شوند .او همیشه
مخالف جنگ عراق بــود .وی حمالت
تروریستی در بریتانیا را با جنگهایی که
بریتانیا در آنها شــرکت داشته یا از آنها
حمایت کرده است ،مرتبط میداند.
Q

Qعقاید کوربین در رابطه با خاورمیانه

کوربین منتقد سرسخت اسرائیل است.
در جنــگ غزه فعالیتهــای زیادی در
کمپینهــای حمایــت از مردم غزه و
کمپینهای ضدجنگ داشت و همچنین
همــواره از مذاکرات صلــح با حضور
گروههای مبارز از جمله حماس و حزباهلل
لبنان برای پایان دادن به ســتیز مسلمانان
و اســرائیل حمایت کــرده اســت .او
عضو کمپین همبستگی با فلسطین است و
علیه «آپارتاید در اسرائیل» فعالیت میکند.
یکی از انتقاداتی که به او وارد میشــود،
این اســت که از حزباهلل لبنان و حماس
حمایت کرده است .کوربین همچنین در
چندین ائتــاف و گروه از جمله کمپین
حمایت از فلســطینیان فعالیت دارد .وی
همچنین معتقد است پس از توافق با ایران
نوبت خلع سالح هستهای اسرائیل است.
او با سیاستهای توسعهطلبانه و اشغال
فلسطین توسط اسرائیل به شدت مخالف
است و این مخالفت را در قالب حمایت
از حماس و همینطور حزباهلل نشان داده
است.
وی مخالف رویارویی نظامی با ایران و
طرفدار برجام است و اعتقاد دارد برای
تأمین امنیت خاورمیانه باید با حزباهلل
توگو کرد.
لبنان ،حماس و ایران گف 
این دیدگاه ،یکی از مواردی است که
باعث شده است تا مخالفانش به او حمله
کنند و او را حامی تندروها بدانند.
جرمی کوربین پیشتر با شبکه پرس
تیوی ایران در لندن به عنوان مجری و
کارشناس همکاری داشته است.
Q

Qنظر کوربین درباره ترامپ

در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان
رئیسجمهوری آمریکا ،جرمی کوربین
اظهار داشت که به عقیده او ترامپ کسی
نیســت که راهحلی برای مشکالت ارایه
کند بلکه فقط ایجاد تفرقه میکند .پس از
آنکه ترامپ ورود اتباع  6کشور مسلمان

به خاک آمریکا را ممنــوع اعالم کرد،
کوربین هم خواستار منع ورود ترامپ به
انگلستان شد.
Q

Qزندگی خصوصی

کوربین تاکنون سه بار ازدواج کرده و
دو بار طالق گرفته اســت .او سه پسر از
همسر دوم خود دارد .در نخستین ازدواجش،
کوربین در سال  1974با جین چاپمن یکی
از اعضای شورای منطقه هرینگی لندن که
حاال استاد دانشگاه لینکلن هست ،ازدواج
کرد اما آنها در ســال  1979از یکدیگر
جدا شدند .در سال  1987کوربین با کلودیا
براچیتا ازدواج کرد و از او سه پسر دارد.
آنها در پی اختالف نظر سر اینکه فرزندشان
را در چه مدرسهای ثبتنام کنند ،در سال
 1999از یکدیگــر جدا شــدند .کوربین
به دلیل عقاید سوسیالیســتی ،با تحصیل
فرزندشان در مدارس خاص مخالف بود اما
در نهایت پسرشان در مدرسه ملکه الیزابت
که انتخاب نخســت همسرش بود ،درس
خواند .پسر دوم کوربین ،سباستین ،هم در
کمپین رهبری پدر در حزبش فعالیت کرد
و حاال به عنوان مدیر کارکنان دفتر جان
مککانل ،سیاستمدار حزب کارگر که در
سپتامبر  2015به عنوان وزیر دارایی کابینه
در سایه انتخاب شــد ،مشغول به فعالیت
است.
در نهایــت جرمی کوربین در ســال
 2013با همســر سوم خود لورا آلوارز که
متولد مکزیک است ،ازدواج کرد .آلوارز
بوکار واردات
هماکنون اداره یک کســ 
قهوه را بر عهــده دارد اما پیش از این در
مکزیک یک وکیل حقوق بشــر بود .او
کوربین را اینگونه توصیف کرده است:
«در کارهــای خانه خیلــی خوب عمل
نمیکند اما او یک سیاستمدار فوقالعاده
اســت ».کوربین که عاشــق خواندن و
نوشتن است ،قادر است با تسلط کامل ،به
زبان اسپانیایی صحبت کند.
Q

Qرویای کوربین

کوربیــن در مصاحبهای با نشــریه
هافینگتن پست که در دسامبر سال 2015
انجام شــد ،از اعالم گرایش مذهبی خود
اجتناب کــرد و توضیح داد که این یک
موضوع خصوصی اســت اما در عین حال
این موضوع را تایید کرد که به خدا باور
دارد .او در یکی از ســخنرانیهای خود
از رویای سوسیالیسم قرن بیست و یکمی
سخن به میان راند و بر نکاتی تاکید کرد
کــه از نظر محافظهکاران بــرای جوانان
گمراهکننده اســت :او از ایجاد شکلی از
مالکیت عمومیِ دموکراتیک توسط مردم
و برای مردم نه بنگاههای ســودجو سخن
راند و ملی شــدن مجدد راهآهن ،تاکید
بر خانهسازی اجتماعی ،منع فروش اسلحه
به گروهها و رژیمهای ناقض حقوق بشر
و فرقهگرا ،افزایش مالیات پردرآمدان تا
تاکید بر آزادشــدن انرژی خالقانه مردم
مانند خلق امکان آموزش موسیقی و نمایش
را مطرح کرد.
ایــن آخری یعنی خلــق هنرمندانه
زندگی و به صحنه درآوردن آن ،شاید
یکی از رویاهای سوسیالیسم قرن بیست و
یکمی باشد که پیامدهای آن ممکن است
به خلق سیاستی منجر شود که بیشک
بیرون از خواست و اراده تنها یک فرد
خواهد بود .این رویا که نام کوربین را
با خود به یدک میکشد ،ممکن است به
شکل یک جنبش ظاهر شود؛ امری بیشتر
از خود کوربین و حتی خارج از تصور
خود او و عموم مردم.
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کیوسک

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

بانوی خاکستری

نیویورک تایمز پس از والاستریت ژورنال پرتیراژترین روزنامه آمریکا است
محمد اسالمی

روزنام هنگار

معتبرترین روزنامه جهان انتشــار خود
را از  18ســپتامبر  1851در نیویورک از
ســر گرفت .کمپانی «رایموند جونز» با
ســرمایهای  70هــزار دالری و با قیمت
یک پنی که تقریبا معادل  29سنت امروز
محسوب میشود روزنامه نیویورک تایمز
را روانه دکهها کرد .در سرمقاله شماره اول
نیویورک تایمز ،رویکرد روزنامه مشخص
شد و مدیران آن در دفاع از محافظهکاری
نوشتند« :ما باید محافظهکار باشیم .اعتقاد
داریم که محافظهکار بودن در تمامی جنبهها
به ســود عموم مردم اســت .در مورد هر
موضوعی هم که نیاز به برخورد و اصالح
رادیکالی باشــد ما رویکردی رادیکالی در
پیش میگیریم .ما همچنین معتقد نیستیم که
تمام تحوالت و پدیدههای جامعه مطلقا بد
یا مطلقا خوب هستند .آن چیزی که خوب
است باید بهبود یابد و هر چه شیطانی است
یا باید از بین برود و یا اصالح شــود ».این
روزنامه کمی بعد رویکرد سیاســی خود
را تغییر داد و در حــال حاضر روزنامهای
کامال لیبرال به شمار میآید و در انتخابات
اخیر ریاستجمهوری آمریکا هم رسما از
هیالری کلینتون حمایت نمود.
Q

Qتیراژ

Q

Qمالکیت

نیویورک تایمز پس از والاســتریت
ژورنــال پرتیراژتریــن روزنامه آمریکا
به شمار میآید .سایت اینترنتی این روزنامه
ماهیانه بیش از سی میلیون بازدیدکننده دارد
و از این حیــث پرخوانندهترین روزنامه
آمریکا به شــمار میآید .نسخه چاپی این
روزنامه روزانه  571هزار نسخه تیراژ دارد و
روزهای یکشنبه با بیش از یک میلیون نسخه
تیراژ منتشر میشود .نسخه آنالین نیویورک
تایمز هم  2میلیون و دویســت هزار نسخه
تیراژ دارد .این روزنامه در میان روزنامههای
جهان هم رتبه هجدهم را از نظر تیراژ دارد.
مالكیت این روزنامه بر عهده «کمپانی
نیویورک تایمز» اســت كه عالوه بر این
روزنامه  18روزنامه دیگر از جمله «بوستون

گلوب»« ،اینترنشنال هرالد تریبیون» را نیز
منتشر میكند .ریاست این كمپانی هم در
حال حاضر با اکس ســالزبرگر است که
به طور خانوادگی مالکیت این روزنامه را از
سال  1896بر عهده دارد.
Q

Qبخشها

Q

Qساختار

نیویورکتایمز کــه دفتر مرکزی آن
در نیویورک قرار دارد در سه بخش منتشر
میشــود :بخش اخبار که شامل حوزههای
بینالملــل ،داخلی ،واشــنگتن ،تجارت،
تکنولوژی ،علم ،ســامت ،ورزش ،مترو،
آموزش ،آب و هوا و آگهیها میشــود.
بخش دوم دیدگاهها و تحلیلها را شــامل
میشود که شامل سرمقالهها ،یادداشتهای
نویســندگان خارج از روزنامــه و نامهها
به سردبیر میشــود .بخش سوم هم مطالب
ویــژه را در بر میگیرد که هنر ،ســینما،
تئاتر ،سفر ،راهنمای نیویورک ،غذا ،خانه،
مد ،جدول ،بخش مــرور کتابها و مجله
نیویورکتایمز و نسخه ویژه یکشنبهها را
شامل میشود .نسخه مترو معموال به صورت
محدود و در نیویورک منتشــر و توزیع
میشود.
روزنامه نیویورکتایمز تا سپتامبر 1976
با فرمت  8ستون منتشــر میشد در حالی
که دیگر روزنامهها سالها بود که تصمیم
به تغییر به فرمت  6ستونی گرفته بودند .در
مورد استفاده از عکس رنگی در صفحه اول
هم نیویورک تایمز سالها مقاومت کرد تا
اینکه در  16اکتبر  1997اولین عکس رنگی
در صفحه اول این روزنامه منتشــر شد .در
روزهایی که تیتر بزرگ در وســط صفحه
اول این روزنامه در نظر گرفته نشــود باید
تیتر یک روزنامه را درباالی ستون سمت
راست این صفحه خواند .در جوالی 2006
نیویورک تایمز همراه با یواسایتودی ،وال
اســتریت ژورنال و واشنگتنپست تصمیم
گرفتند از عــرض روزنامه به اندازه  6اینچ
کم کنند و با عرض  48اینچ منتشر شوند.
تصمیم این روزنامههای مهم آمریکا به دلیل
کاهش قابل توجه تیراژ روزنامهها و همچنین
افت درآمد آگهیها در نسخه چاپی صورت
گرفت .این اقدام باعث شد تا  5درصد اخبار
کمتری پوشــش داده شود و در عوض 12

میلیون دالر در سال از هزینه کاغذ کاسته
شود.
Q

Qجوایز

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

Qورژن چینی

مدیران نیویورکتایمز در ژوئن 2012
تصمیم گرفتند که اولین نســخه به زبان
غیر انگلیسی را به صورت اینترنتی منتشر
کنند .کریگ اســمیت اخبار اقتصادی را
در این سایت پوشش میدهد و فیلیپ پن
هم ســرمقالهها را منتشر میکند .اما دولت
چین به نســخه اینترنتی این روزنامه روی
خوش نشــان نداد و در اکتبر  2012انتشار
گــزارش تحقیقی در مورد مســائل مالی
خانواده ون جیابائو نخستوزیر وقت چین،
با واکنش تند پکن روبهرو شد .دولت چین
که انتشار روزنامهها خارج از کنترل خود
را برنمیتابد اقدام به مسدود کردن سایت
چینی و انگلیســی روزنامه نیویورکتایمز
نمــود .این اقدام دولت پکــن با واکنش
مدیران نیویورکتایمز روبهرو شد و آنها
سایتهایی دیگر برای انتشار نسخه چینی
خود ایجاد کردند.
Q

Qآنالین

از ســال  1996روزنامه نیویورکتایمز
وارد دنیای اینترنت شد و اغلب مطالب چاپ
شده در نسخه چاپی را در اختیار خوانندگان
آنالین قرار داد .در سال  2008حدود 146
میلیون نفر از سایت اینترنتی نیویورکتایمز
بازدید کردنــد و در مارس  2009این رقم
بیش از دو برابر شــد .در مــاه می2009
سایت نیویورک تایمز رتبه  22را در میان
 50روزنامه آنالین کســب کرد .بر اساس
رتبهبندی آلکسا نیویورکتایمز در جهان در
رتبه  118قرار دارد و در داخل آمریکا در

رتبه  32است .پس از موفقیت و اقبال افکار
عمومی به نسخه اینترنتی نیویورکتایمز،
نســخه موبایلی این روزنامه هم از دسامبر
 2013در دسترس قرار گرفت.
Q

Qسردبیران

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

Qالقاب و شعار

اعتبــار و نفــوذ روزنامه نیویورک
تایمز در آمریکا به حدی است که از آن
به عنوان «منبع ملی» یاد میشــود .منبع
ملی به روزنامههایی اطالق میشــوند که
در کتابها و نوشــتارها ،از بایگانی ایشان
به عنوان مــدرک و یادکرد منابع تاریخی
یاد میشوند .بانوی خاکستری هم لقب این
روزنامه در میان فعاالن رســانهای آمریکا
است .شعار روزنامه نیویورکتایمز هم در
سمت چپ باالی صفحه اول خود اینگونه
درج شــده است« :تمام اخباری که قابلیت
چاپ داشته باشند».
Q

Qاعتراف به اشتباه

نیویورکتایمز در ســال  2003یکی از
حامیان حمله به عراق به شــمار میآمد و
بارها مطالبی در حمایت از اقدام نظامی علیه

حکومت صدامحسین منتشر نمود اما یک
سال بعد این روزنامه در اقدامی کمسابقه اعالم
کرد که این حمایت کامال اشتباه بود .در 26
می 2004و یک ســال پس از آغاز حمله
آمریکا به عراق ،نیویورکتایمز با انتشار
مطلبی اعتراف کرد که تعدادی از مقاالتش
در حمایت از اقدام نظامی علیه عراق به اندازه
کافی از اعتبار برخوردار نبود و بیش از اندازه
به اظهارات و ادعاهای اپوزیسیون خارجنشین
عراق که سقوط حکومت را خواستار بودند،
متکی بود .در پــی انتقادها از گزارشهای
یکســویه نیویورکتایمز ،جودیت میلر
خبرنگار این روزنامه که این گزارشها را
مطابق خواسته دولت بوش منتشر میکرد
استعفا داد .منبع بسیاری از گزارشهای اشتباه
این روزنامه احمد چلبی بود که پس از حمله
آمریکا به عراق به کشــورش بازگشت و
پستهای مختلفی از جمله وزارت نفت را
در اختیار داشت.
Q

Qافشاگریها

با وجود اشــتباهی که این روزنامه در
مورد عراق مرتکب شــد اما افشاگریهای
دقیق نیویورکتایمز طی سالهای متمادی را
نمیتوان نادیده گرفت .انتشار اسناد پنتاگون
در مورد جنگ ویتنام یکی از جنجالیترین
گزارشها و افشاگریهای این روزنامه بود.
اسناد منتشرشده پنتاگون بالغ بر بیش از 7
هزار صفحه بود که روزنامه نیویورکتایمز
پیش از انتشــار این اسناد با دانیل السبرگ
مصاحبه کرد که نخستین بار در سال 1971
بخشی از اســناد جنگ ویتنام را در اختیار
رسانهها قرار داده بود .روزنامه نیویورکتایمز
در مقالهای در ســال  1996نوشــت ،اسناد
سال  1971نشــان میدهد که دولت وقت
جانسون نهتنها به افکار عمومی آمریکا بلکه
به کنگره نیز دروغ گفته است .اسناد مربوط
به جنگ ویتنام نخســتین بار در  13ژوئن
 1971توسط السبرگ فاش شده است .این
اســناد به تحقیقی اشاره میکند که مربوط
به روابط ویتنام و آمریکا طی سالهای 1945
تا  1967بوده و توسط وزارت دفاع آمریکا
انجام شده است .رابرت مک نامارا وزیر دفاع
وقت آمریکا نیروی ویژهای برای عملیات
در ویتنام تشکیل داده بود .انگیزه اصلی از
تشکیل این نیروی ویژه هنوز روشن نیست
ولی واقعیت این اســت که این مسئله مثل
یک راز از سایر بخشهای دولت جانسون

مخفی مانده بود .دولت جانســون و وزیر
خارجه وقت آمریکا از انجام چنین تحقیقی
بیخبر بودند تا زمانی که اسناد مربوط به آن
از سوی السبرگ فاش شد .در سالهای اخیر
هم انتشار گزارشی از نیویورک تایمز خشم
دولت افغانستان را برانگیخت و کار به اخراج
خبرنگار این روزنامه از افغانستان کشیده شد.
دادستانی افغانستان نیویورکتایمز را متهم به
«تفرقهافکنی» کرده بود و گزارش «متیو
روزنبرگ» خبرنگار این روزنامه را نظرات
شخصی او خواند .روزنبرگ در مقالهای در
سال  2014و قبل از تشکیل دولت وحدت
ملی ،نوشته بود که شماری از مقامهای ارشد
دولت افغانســتان برای شکستن بنبست
انتخابات ،مشغول گفتوگو در مورد ایجاد
دولت موقت هستند .او در مقالهای با عنوان
«بنبســت انتخاباتی و درخواستها برای
تشکیل دولت موقت در افغانستان» نوشت
که «حلقــهای از وزرا و مقامات قدرتمند
دولت افغانســتان که روابط مستحکمی با
نیروهای امنیتــی دارند ،تهدید کردهاند که
اگر بنبست انتخاباتی که این کشور را فلج
کرده ،به زودی حل نشــود ،آنها قدرت را
بهدست خواهند گرفت ».روزنبرگ که از
این مقامات نام نبرده است ،افزود که «آنها
همه تاکید داشتند که امیدوارند تنها تهدید
به تشــکیل دولت موقت ،عبداهلل عبداهلل و
اشــرف غنی احمدزی ،نامزدان انتخابات
ریاستجمهوری افغانستان را ترغیب کند تا
با هم سازش کنند و به بحران پایان دهند ».با
وجود آنکه دولت افغانستان تصمیم به اخراج
خبرنگار نیویورکتایمز گرفت اما با گذشت
زمان صحت آنچه در گزارش آمد اثبات شد
و اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل دولت
وحدت ملی تشکل دادند.
Q

Qرویارویی با ترامپ

اوج افشــاگریهای نیویورکتایمز را
میتــوان در ماههای اخیر علیــه ترامپ و
اطرافیانش مشاهده کرد .حمله هکرهای مرتبط
با دولت روسیه به سرورهای حزب دموکرات
و علنی شدن آنها از سوی ویکیلیکس از جمله
افشاگریهایی بود که نیویورکتایمز آنها
را منتشــر کرد .پس از آن هم افشای روابط
تیم ترامپ با نزدیکان دولت روســیه خشم
رئیسجمهور آمریــکا را برانگیخت و کار
به جایی رسید که ترامپ نیویورکتایمز را در
کنار تعداد دیگری از رسانههای مخالف خود
از حضور در نشست خبری کاخ سفید محروم
کرد .تازهترین ضربهای که نیویورکتایمز
به ترامــپ و اطرافیانش وارد کرد افشــای
دیدار پســر ارشد ترامپ با یک وکیل مورد
حمایت دولت روسیه بود .نیویورکتایمز در
این افشاگری خود نوشت که دونالد ترامپ
جونیور ،پسر ارشــد رئیسجمهور آمریکا
پیش از دیدار با یک وکیــل روس که او
فکر میکرد اطالعاتی علیه هیالری کلینتون
دارد ،در ایمیلی مطلع شده بود که این بخشی
از تالش دولت روسیه برای کمک به کمپین
ریاستجمهوری پدرش است .سه فرد مطلع
در این مورد به نیویورکتایمز گزارش دادند
که «راب گلدستون» کارشناس روابط عمومی
و فعال رســانه که برای انجام آن دیدار میان
ناتالیا وسلنیتسکایا ،یک وکیل روس مرتبط
با کرملین و دونالد ترامپ جونیور ،پســر
رئیسجمهوری آمریکا وساطت کرده بود،
در پیامی به پسر ارشد ترامپ گفته بود که
دولت روسیه منبع احتمالی اطالعات مخرب
علیه هیالری کلینتون است .نیویورکتایمز
همچنین نوشت ،افشــای این ایمیل احتماال
به نفــع بازرسهایی اســت کــه درباره
احتمال همدستی وابســتگان دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا با دولت روســیه با
هدف پیروزی در انتخابات ســال گذشــته
تحقیقمیکنند.

فصل
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 :اقتصاد و صنعت

توسـعه

سونامی بانکی
آیا بانکهای ایرانی ورشکستهاند؟
بهراد مهرجو

دبیر گروه اقتصاد

بیلبورد بزرگی روی پایههای فلزی در باالترین
ارتفاعات تهران قرار گرفت ه اســت .روی بیلبورد
با افتخار عنوان شــده بانکی در ایران موفق شده
مهمترین رتبههای بی نالمللی را از یک موسســه
جهانی کســب کند و بانک ایرانی هم با نهایت
خوشسلیقگی تمام توانش را به کار گرفته تا این
افتخارآفرینی را به رخ مخاطبانش بکشد .اما دقیقا
همین بانک در دســته آنهایی قرار دارد که گفته
میشــود ،روی لبه تیغ راه میرود .مردمی که از
پای بیلبورد عبور میکنند ،نه نام موسسه جهانی را
میشناسند ،نه از ترازنامههای بانکی خبر دارند و
نه حتی خبر اتفاقات نظام بانکی برایشان اهمیت
دارد .بانکهای ایرانــی در بحرانیترین دوران
حیات به سر میبرند و حداقل در محافل خصوصی
بیشــترین گمانهها در مورد آینده آنها به جایی
ختم میشــود که همه از آتشــی زیر خاکستر
خبر میدهند .پیش از این در دهه  60موسســات
مالی مضاربهای ،در دهــه  70و  80صندوقهای
ضالحســنه و در دهه  90موسســات مالی و
قر 
اعتباری از دل نظام مالی ،بحرانهای امنیتی را برای
کشور ساختند و البته که مدیران و ادارهکنندگان
هر سه نمونه بدون اینکه نامشان جایی لکهدار شود
یا پایشان به زندان برسد ،با اندوختههای شهروندان
ایرانی راهی آنسوی مرزها شدند.

بنشینند .آخرین گزارشهای آماری نشان میدهد
 20بانک غیردولتی در بازار مالی ایران حضور دارند.
براساس گزارش فروردینماه امسال بانک مرکزی،
میزان سپردههای مردم در کل شبکه بانکی کشور،
به یک تریلیون و  ۲۸۳هزار میلیارد تومان میرسد
که بیش از  ۷۵۰هزار میلیارد تومان از آن تنها در
بانکها و موسسات شهر تهران قرار دارد .میزان
کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی نیز به  ۹۵۰هزار
میلیارد تومان میرســد .با این حال ۴۵ ،درصد از
منابع بانکها قفل شده است .همزمان طی چهار
سال گذشته بخش مهمی از منابع مردم به سمت
موسسه مالی و اعتباری رفته که حاضر به پذیرش
قواعد پرداخت نرخ بهره  15درصدی نبودند .این
موسسات تا ســقف 30درصدی به سپردهها سود
پرداخت میکنند .بررسیها نشان میدهد 250هزار
میلیارد تومان یعنی معادل 20درصد از کل نقدینگی
کشور ،منابع در اختیار این موسسات است و امیدی
هم به خروج این منابع از موسسات نیست .برخی
گزارشهای رسمی تایید میکند بانکهای کشور
نزدیک به  500هزار میلیارد تومان از منابع خود را
در بازار مسکن قفل کردهاند و با توجه به رکود
حاکم بر بازار امیدی هم به بازگشــت این منابع
به گاوصندوق بانکها نیست .پیشبینیها نشان
میدهد وضعیت بازار مسکن حداقل تا پایان سال
جاری تغییرات قابل توجهی را تجربه نمیکند و
به همین دلیل هم بانکها نباید امیدوار به دسترسی
به منابع بیشتر داشتهباشند.
Q

Q

Qورشکسته یا از پاافتاده؟

Q

Qکدام وضعیت بحرانی؟

تقریبا تمامی مدیــران بانکی طی چهار ماهه
گذشته سخنرانیها و مصاحبههایشان را روی یک
جمله قفل کردهاند« :بانکها ورشکسته نیستند ».و
در سوی مقابل بیشترین تعداد از کارشناسان محدود
حوزه مالی اقتصاد ایران بر این گزاره تاکید دارند:
«بانکهای ایران ورشکســته شدهاند ».همزمان
طیف سومی جدال لفظی را به شکلی دیگر پیش
میبرند .صاحبان کسبوکار در ارکستر گمانهزنی
در مورد بانکهای ایــران حرف دیگری دارند:
«نظام بانکی باید دگرگون شود ».گروه چهارمی
نیز طی ماههای گذشــته شکل گرفتهاند .مدیران
سابق بانکی هم سرگرم شکل دادن به تئوریهای
دیگری شدهاند .آنها بخش مهمی از انتقادهای خود
را متوجه نهادهای پرقدرتی مانند نیروی انتظامی
و قوهقضاییه میکنند که حاضر به سرخم کردن
در برابر قواعد مالی نیســتند .همانطور که احمد
حاتمییزد میگوید« :بانک مرکزی قدرت اجرایی
کافی ندارد .یکی از اولین موسسات غیرمجاز ،با نام
قوامین فعالیت میکرد که متعلق به نیروی انتظامی
بود .وقتی به مسئولین بانک مرکزی گفتند که چرا
جلوی اینها را نمیگیرید ،گفتند ما اگر بخواهیم
این موسسه را پلمپ کنیم ،باید نیروی انتظامی را
ببریم .ولی وقتی این موسسهها برای خود نیروی
انتظامی است ،چطور میتوانیم این کار را بکنیم؟
همین مسئله در مورد میزان هم مطرح است .میزان
متعلق به بعضی از پرسنل قوه قضاییه مشهد یعنی
جایی اســت که وقتی کسی تخلفی میکند ،باید
همانجا حکمش را صادر کنند .حاال که خود آنها
تخلف میکنند ،بانک مرکزی چطور حریف قوه
قضاییه مشهد شود؟» گزارشهای غیررسمی نشان
میدهد که تنها سه بانک کشور هنوز به آستانه
خطر نرسیدهاند .این سه بانک هم کمترین تعداد
شعبه در کشــور را به خود اختصاص دادهاند و
بخش مهمی از مصونیت آنها مربوط به دایره کم
فعالیتهایشاناست.
میزان دارایی مالی بانکهای کشــور بیش
از یک هــزار میلیارد تومان برآورد میشــود.
کارشناســان نگران بانکی اعتقاد دارند حتی در
صورتی که بحران بانکی خیلی باال بگیرد باز هم،
بانک مرکزی از محل ده درصد اندوخته بانکها
که در اختیار دارد ،اجازه تبدیل شدن ورشکستگی
به خبری عمومی را نمیدهد و ســپردهگذاران
بانکها میتوانند با خیالی آسوده به تماشای سقوط

Qپول نداریم ،پول نمیدهیم

خالصه داراییها و بدهیهای کل بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی
(هزار میلیارد ریال) /منبع :بانک مرکزی
مانده در پایان
(هزار میلیارد ریال)
بهمن۱۳۹۵

درصدتغییر
بهمن۹۴
به اسفند۹۳

بهمن۹۵
به اسفند۹۴

داراییها:
داراییهای خارجی

1447.9

8.4

- 0.2

بدهی بخش دولتی

630.6

13.7

27.2

دولت

608.9

13.7

25.8

شرکتها و موسسات دولتی

21.7

13.7

83.9

بدهی بخش غیردولتی

5546.1

13.6

26.1

جمع کل

15178.5

23.6

17.4

بدهیها:
سپردههای بخش غیردولتی

7075.2

28.6

19.1

بدهی به بانک مرکزی

124.7

- 42.5

225

سپردهها و وجوه بخش دولتی

38.6

- 65.7

- 3.6

جمع کل

12642.2

20.1

17.4

ریال ،بانک ســینا  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
بانک انصــار  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،بانک
کارآفریــن  ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال ،بانک
ســامان  ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ریــال ،بانــک
قوامیــن  ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ریال ،بانک دی
 ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،بانک گردشــگری
 ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال ،بانــک ســرمایه
 ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،بانک حکمت ایرانیان
 ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال ،بانــک ایرانزمین
 ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال و بانــک خاورمیانه
 ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال اندوختــه در اختیار
دارند .گزارشهای غیررسمی تایید میکند برخی
بانکهای کشــور در صورتهای مالی مربوط
به سال  95گاهی تا  430هزار میلیارد تومان زیان
هم داشــتهاند .هیچکدام از ایــن اعداد به صورت
رســمی منتشر نشده و بانکها هم تالش میکنند
به ســمت اظهارنظر در این مورد نروند .حسین
سلیمی مدیرعامل بانک خاورمیانه هم در آخرین
اظهارنظرهای خود آنچه در مورد نظام بانکی منتشر
میشــود را تالشــی برای اتهامزنی به بانکهای
خصوصی قلمداد کردهبود .بازار شایعات پیرامون
نظام بانکی کشور به شدت داغ است و بیلبوردها و
مصاحبههای مدیران بانکی هم چندان در تغییر این
فضا موثر نیست.

مجوز اعطای بانک داده شد .آنها سپردههای مردم
را به سمت سودهای شخصی برای مجموعهشان
بردند و ریسکهای جدی را در مجموعه اقتصاد
ایجاد کردند ».او ادامه میدهد« :در حال حاضر،
بانکهای نیمهدولتــی وضعیت خوبی ندارند .در
بانکهای خصوصی نیز هنوز حاکمیت و نظارت
دولت حاکم اســت و آنها نمیتوانند مدیریت
صحیحی داشته باشــند .همه اینها در کنار هم
به اضافه شــرایط اقتصادی کشور و اختالسها
و تبانیهــای فراوان ،ضربه بزرگی به سیســتم
بانکی وارد کــرد ».بانک اقتصاد نوین ،به عنوان
اولین بانک خصوصی کشور ،با فعالیت گروهی
ساختمانساز استراتوس ،به معنای ابر بارانزا ،که
در صدر آن چهرههای انقالبی قرار داشتند ،تشکیل
میشــود .محمد صدرهاشمی فعالیتهای خود را
از دهه  50شــروع کرد و حتی برای یاری دولت
به خرید کاالهای ضروری برای جبههها هم کمک
میکرده است .صدرهاشمی طی سالهای دهه 70
به حاشیه رفت و سعی کرد تا گروه را تقویت کند.
در همین سالها عباس آخوندی وزیر وقت مسکن
و شهرسازی به صدرهاشــمی و دیگر دوستان
او توصیــه میکند تا تعاونــی جداگانهای برای
فعالیتهای ساختمانی تاسیس کنند آنان نیروهای
موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانک را هم
از همانجا میگیرند« .بانک اقتصادنوین» به عنوان
اولین بانک خصوصی ایران چنین شکل میگیرد
بانک «کارآفریــن» را همان گروهی که بانک
«اقتصادنوین» را راهاندازی کرده بودند تاســیس
کردند .این گروه از سوی عباس آخوندی ،وزیر
سابق مسکن و همچنین جالل رسولاف هدایت
میشدند .بانک پاســارگاد هم به سرعت به این
بانک افزوده شد .پاســارگاد سال  1384تاسیس
شــد و یک میلیون و  500هزار سهامدار را جذب
خود کرد .اما فاز دوم تاسیس بانکهای خصوصی
حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی
رفتاری بانکهای خصوصی نســل اول چندان
کارآمد نبودند .پیش از آنها بانک تات نیز توسط

یک گروه ثروتمند خانوادگی راهاندازی شده بود.
بانکهای خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی
کشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانک تات
سعی میکردند گروهی از سرمایهداران خانوادگی
را گردهم آورند .بانک «سامان» یک نمونه دیگر
فعالیت خانوادگی بود .این الگو پیش از انقالب از
سوی خاندان الجوردی و در بانک «ایرانیان» اجرا
شده بود .در همین دوره زمانی ،خانواده سرمایهدار
«ضرابیه» بانک ســامان را به الگوی بانکداری
الکترونیکی تاسیس کردند .این خانواده اصالتی
یزدی دارند .آنها در سالهای پیش از انقالب هم
در بازار بسیار فعال بودند .خانواده بانک را در سال
 81با سرمایه اولیه  200میلیارد ریال تاسیس کرد.
اما اولین نهادی کــه در دوره جدید خواهان
تاسیس بانک شد ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بود .صنــدوق انصارالمجاهدین از ســالها قبل
حضور رســمی خود در بازار مالی کشور را آغاز
کرده بود .عدد رشد صندوق طی دو سال گذشته
بهاندازهای باال بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت
مجوز بانک را به نام ســپاه صادر کند .صندوق
انصارالمجاهدین به ســرعت به بانک «انصار»
تغییر نام داد .بانک «حکمت ایرانیان» نیز متعلق
به ارتش ســال  89به صورت رسمی اعالم وجود
کرد .مهمترین شعبههای بانک حکمت ایرانیان
در اطراف پادگانهای ارتش قرار گرفته اســت.
بنیادشــهید هم سال گذشــته موفق شد تا مجوز
راهاندازی بانک را کسب کند .براساس اطالعات
رسمی ســایت این بانک پنجدرصد سهام متعلق
به خانواده شــهدا ،پنجدرصد بیمه دی30 ،درصد
پذیرهنویسی عام و 60درصد متعلق به بنیاد شهید
است .بانک دی را بازهم شاهکلید بانکداری ایرانی
راهاندازی کرده است« .جاللرسولاف» بهعنوان
مجری طرح راهاندازی این بانک انتخاب شــد و
بانک را تاســیس و مدیریت کرد .بانک «سینا»
متعلق به بنیاد مستضعفان سال  1387موفق شد تا
مجوز تاسیس را از بانک مرکزی اخذ کند .سینا
پیش از آنکه بانک شود ،موسسهای مالی و اعتباری
متعلق به بنیاد مســتضعفان بود .گروهی روایت
میکنند که نخستوزیر زمان جنگ و سرپرست
وقت بنیاد مستضعفان طی نامهای به بانک مرکزی
خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده
بود .بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج
به فکر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانک افتاد.
بنیاد با بودجهای که در اختیار داشــت به سرعت
 270شعبه در سراسر کشور برای بانک خود درنظر
گرفت .براساس اطالعات غیررسمی بانک سینا هم
مانند بانک «تات»« ،اقتصادنوین»« ،کارآفرین»،
«پاسارگاد» و «شــهر» در فعالیتهای مربوط
به ساختوساز از اوایل دهه نود ،بسیار فعال بود.

بانکها تا ســرحد امکان فضا برای دسترسی
فعــاالن بخشخصوصی به منابــع مالی را تنگ
کردهاند .میزان معوقات بانکی به عدد سرسامآور
105هزار میلیارد تومان رسیده است .این عدد سال
گذشته  11درصد رشد داشته و با توجه به شرایط
عمومی اقتصادی حاکم برکشور هم بعید است که
صنایع ایرانی دسترسی جدیدی به منابع داشته باشند.
گزارشهای موسسات مطالعات بی نالمللی تا حدودی
امید را به اقتصاد ایران بازگردانده ولی این دلخوشی
به زمانی نزدیکتر ســال  2017و  2021مربوط
نیست .براســاس گزارش بیزینس مانیتور انتظار
میرود تا انتهای سال ٢٠٢١نرخ رشد اقتصادی ایران
به مرز  ٥درصد برسد درحالی كه طی  ٥سال گذشته
به دلیل افت ارزش پول ملی ارزش تولیدناخالص
داخلی با انقباض ١٠درصدی روبهرو بود .اما رونق
اقتصاد ایران بیش از آنکه وابسته به صنایع باشد،
دلبسته به بازارهای مصرفی است .پیشبینی بیزینس
مانیتور نشان میدهد بازار كاالهای لوكس در ایران
تا پایان ســال  ٢٠٢١به نسبت سال  ٢٠١٧بیش از
Q Qنهادهای بانکدار ضد مدیریت
 ٢٤.٤درصد رشد كند .احتماال طی این دوره زمانی
از حدود یک دهه پیش که تابلوی بانکهای
وضعیت مالــی خانوارهای ایرانی هم قدری بهبود
خصوصی یکییکی در خیابانها افراشته و چهره
Q Qکالف سردرگم شبکه بانکی
مییابد .براســاس گزارش بیزینس مانیتور انتظار
شهرها بانکزده شد ،حرف و حدیثهایی درباره
بانکهــای ایرانــی چــه به وضعیــت
میرود شــمار خانوارهایی كه درآمد خالصی بین
صاحبان آنها مطرح بود ،صاحبانی که اکثرا عقبه
ورشکستگیشــان اعتراف کننــد و چه نکنند،
٢٥هزار تا  ٥٠دالر آمریكا دارند تا ســال ٢٠٢١
آنها به یکی از نهادهای انقالبی میرسید .بهاءالدین
بحرانی بودن اوضاع آنها بر هیچکس پوشــیده
افزایش یابد و سهم آنها به كل جمعیت جامعه از
حسینی هاشــمی ،اقتصاددان و مدیرعامل سابق
نیست .نهادهای بی نالمللی نیز بارها در این مورد
مرز  ٢٤.٥درصد بگذرد .درحالی كه در سال ٢٠١٧
بانک سرمایه به «سازندگی» میگوید« :به همه
صحبت کردهاند .صندوق بی نالمللی پول در یکی
این خانوارها تنها  ٩.١درصد از كل جمعیت كشور
مشکالتی که وجود دارد ،باید وضعیت بانکهای
از گزارشهایش درباره وضعیت اقتصادی ایران،
را به خود اختصاص داده بودند و در ســال ٢٠١٠
خصوصی را در زمان تاسیسشان نیز اضافه کرد.
مینویســد« :لغو تحریمها پس از اجرای برجام
ســهم آنها برابر با  ٢.٧درصد از كل جمعیت بود.
در آن زمان ،بانک مرکزی دقت الزم را نداشت و
به رشد اقتصادی در ایران انجامیده است .اما ضعف
با ای ن حال گزارشهای داخلی و جهانی در مورد
به گروههای اقتصادی خانوادهها یا نهادهای خاص،
سیستم بانکی ،تنگناهای ساختاری
وضعیت اقتصادی ایران اشــارهای
و تردیــد بانکهای خارجی برای
به بهبود شــرایط بازارهای مالی و
متغیرهای پولی و اعتباری (ادامه) (هزار میلیارد ریال)
ارتباط مجدد مالی با ایران ،موانعی
بانکها ندارد .گزارشهای رسمی
بدهی بخش غیردولتی به بانکها
خالص داراییهای خارجی
بدهی بخش دولتی برای فعالیتهای بخش غیرنفتی
بانک مرکزی خبــر میدهند که
سال
بانکمرکزی بانکها سیستمبانکی بانکهایتجاری بانکهایتخصصی کلبانکها بهسیستمبانکی
هســتند ».در ادامه این گزارش
بانکهای خصوصی کشور همچنان
(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)
نیز ،مدیران صنــدوق از اقدامات
در پــس رکود حاکــم براقتصاد
جدید در جهت تقویت چارچوب
ایران پربازدهترین بازارهای کشور
1109/5
5408/2
1409/9
3998/3
2034/2
355/9
1678/3
1392
مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین
به حساب میآیند و به همین دلیل
()21/9
()30/7
()15/4
()37/1
()126/1
()172/7( )118/2
مالی تروریسم ،معرفی استانداردهای
منابع در اختیار آنها همچنان صعودی
1466/0
6309/1
1613/5
4695/6
2026/7
442/0
1584/7
1393
جدید گزارشگری مالی و حسابرسی
است .براین اســاس بانک اقتصاد
()32/1
()16/7
()14/4
()17/4
()-0/4
()24/2
()-5/6
نوین ۱۳.۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
و صدور اوراق مالی بابت بدهیهای
معوقه دولت استقبال کردند و این
بانــک پارســیان ۲۳.۷۶۰.۰۰۰
1738/6
7362/2
1823/1
5539/1
2464/3
527/9
1936/4
1394
پاســارگارد
ریــال ،بانــک
اقدامــات را برای کمک به بهبود
()18/6
()16/7
()13/0
()18/0
()21/6
()19/4
()22/2
 ۵۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،بانک
وضعیت ترازنامه شــرکتها و
2197/5
9177/2
2062/4
7114/8
2512/6
588/0
1924/6
1395
بانکها و نیز تســهیل و تقویت
آینده  ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
()26/4
()24/7
()13/1
()28/4
()2/0
()11/4
()-0/6
سرمایهگذاری بسیار موثر تشخیص
بانک شهر ۱۵.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دادند .مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات
ایرانی برنامه  FATFگروه ویژه اقدام مالی را کام ًال
اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی
و تأمین مالی تروریسم را تقویت کنند.
از شهریورماه سال گذشــته ،بحث اقدامات
اجرایی برای پیوســتن بــه  FATFمطرح و با
موضعگیریهای عجیبی مواجه شــد .شدیدترین
حملهها به دولت به بهانه ارسال اطالعات داخلی
کشور به آمریکاییها و ...صورت گرفت و البته
وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی ،با عبور از تمام
این حملهها با آرامش برنامهها را برای پیوســتن
به نظام بانکی بی نالمللی ،پیش بردند .اما این تجربه
نشان داد که اقدامات اصالحی در ایران مطابق با
استانداردهای جهانی چندان ساده نیست و با موانع
و مخالفتهای توخالی ،اما قدرتمندی روبهروست.
این در حالی است که کارشناسان بانکی ،یکی از
اصلیترین راههای نجات برای بحران بانکها را،
همین اقدامات و برنامهریزیهای جهانی میدانند.
براســاس آخرین گزارش بانک مرکزی،
طی ســال  ۹۴تا  ۹۵بدهی بانکهای خصوصی
به بانک مرکزی  ۲۲۵درصد رشد کرده و به ۴۰
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان رسیده است .سال قبل
از آن ،این میزان بدهی با  ۴۷درصد رشد مواجه
بود .از طــرف دیگر ،بدهی دولت به بانکهای
خصوصی نیز  27درصد رشد داشته و به  63هزار
و  60میلیارد تومان رســیده است .نه بانکهای
خصوصی میتوانند طلب دولت را پرداخت کنند
و نه دولت میتوانــد بدهیاش را به نظام بانکی
بپردازد .از یک طرف ،بانکها سرمایههایشــان
را در ســاختمانها گذاشته و با رکود این بخش
و رشد منفی آن سرمایههایشان در ساختمانهای
بدون مشــتری بلوکه شده است .از طرف دیگر
نیز حجم باالی معوقات بانکی حدود  105هزار
میلیارد تومان ،منابع بانکها را در دســت مردم
بلوکه کرده اســت .به همین دلیل ،نظام بانکی
کشور به یک کالف سردرگم تبدیل شده است
که تالش برای باز کردن گرههای کور آن ،تا
به حال تنها به محکمتر شدن آنها انجامیده است.
بهاءالدین حسینیهاشمی ،کارشناس اقتصادی و
مدیرعامل سابق بانک سرمایه میگوید« :برای
نجات سیستم بانکی و برخوردهای جدی ،آنقدر
تاخیر شــده که دیگر حاال شاید راهحل سریع
و معجزهگری وجود نداشته باشد .وضعیت نظام
بانکی ،یکی از مهمترین چالشهای پیشروی
اقتصاد است .مطالبات بانک مرکزی از بانکها،
بدهی دولت به بانکها و حجم باالی معوقات،
کالف سردرگمی را ایجاد کرده است .از طرف
دیگر ،صندوقهای پولی غیرمجاز مخاطراتی برای
بانکها ایجاد کردهاند .آنها برای جذب مشتریها
وعده ســودهای آنچنانی داده و ریسکهای
بزرگی را ایجاد کردند .سود بانکداری در رقابت
ناسالم به شدت کاهش پیدا کرد و آنها ذخیره
کافی برای داراییهایشان نداشتند .پیکره بانکها
به شدت نحیف شــد .حاال سیستم بانکی ما که
باید سوخترسان باشد و برای حفظ سرمایههای
موجود ،سرمایه در گردش فراهم کند ،با توجه
به کمبود نقدینگی و نرخ باالی تسهیالت ،خود
به یک معضل بزرگ تبدیل شده است».
در نهایت درباره باز نشــدن کالف سردرگم
و پیچیده بانکها ،شــاید بهترین تفسیر را محمد
طبیبیان ،اقتصاددان برجسته داشته باشد .او به تازگی
گفته است« :بانک مرکزی ،ســازمان برنامه و
بودجــه و وزارت اقتصاد و دارایی باید همســو
باشــند .هر چند تصمیمات ستاد اقتصادی دولت
به ظاهر هماهنگ اســت اما این ستاد در ایجاد
حرکتهای بزرگ اقتصادی در کشور به نحوی
که پاسخگوی نیازهای جامعه برای رشد اقتصادی
و ایجاد اشتغال باشــد ،چندان موفق عمل نکرده
است .به نظر میرسد بسیاری از وزرا گزینه عدم
فعالیت را در مرام کاری خود قرار دادهاند و امور را
به طور روزمره میگذرانند .این در حال ی است که
هنوز موضوع بدهکاران کالن بانکی حل نشده و
مشخص نیست که چه افرادی پول مردم را گرفته
و پس نمیدهند؟ اما مــردم حق دارند بدانند این
بدهکاران چه کسانی هستند».
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تجربه

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

درس-گفتارهای اقتصاد جهان

2

اژدهای مبارز

کره توانست با پشت سر گذاشتن دو بحران اقتصادی
پیشرفت کند
متیندخت والینژاد
خبرنگار

کمتر کشوری پس از تخلف رئیسجمهور
و برکناری او در میانه سال ،بدون ایجاد بحران
به رشد خود ادامه میدهد .کره جنوبی دومین
رشد سریع اقتصادی دنیا در  ۴دههی اخیر را
داشته است .این پیشرفت قابل توجه که کرهی
جنوبی را در کمتر از نیم قرن به کشــوری
پیشــرفته و ثروتمند تبدیل کرده به معجزه
رودخانه «هان» معروف شــده و این کشور
به عنوان ببر آســیا در مجمعهای بینالمللی
نام برده میشود .چهار ببر آسیایی یا اژدهای
آسیایی لفظیست که برای اشاره به اقتصادهای
بسیار توسعهیافته مانند اقتصاد چهار کشور
هنگکنگ ،کره جنوبی ،سنگاپور و تایوان
به کار میرود .این کشورها و مناطق به دلیل
داشتن رشد فوقالعاده باال و صنعتی شدن سریع
بین اوایل دهه  ۱۹۶۰و دهه  ۱۹۹۰مشهورند.
در طول یک دهه اخیر ،کشورهای شرق آسیا
شاهد رشد اقتصادی بلندمدت سریعی بودند.
این کشورهای تازهصنعتیشده در حال تجربه
نرخ رشد ســرانه تولید ناخالص ملی حدود 6
الی  7درصدی هســتند که در مقایسه با رشد
 2الی  3درصدی بقیه اقتصادهای صنعتی بسیار
باال است و مورد توجه خیلی از کشورها قرار
گرفته اســت .برخی کارشناسان پیشبینی
میکنند ،در صورتی که این نرخ رشد با همین
سرعت ادامه یابد ،کره جنوبی و تایوان ممکن
است به جای آمریکا به عنوان ثروتمندترین
کشور جهان بنشینند.
این رشد سریع اقتصادی نتیجه چند عامل
اقتصادی و سیاســی اســت .سرعت توسعه
اقتصادی ،رشــد تجارت جهانی ،ارتباطات و
سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی ،آموزش و
پرورش ،همه نقش کلیدی در رشد ناگهانی
اقتصادهای شرق آسیا داشتند.
یکی از فاکتورهایی که به رشد اقتصادی
بلندمدت کشورهایی چون کرهجنوبی و تایوان
کمک زیادی کرده ،سرعت توسعه اقتصادی
در این کشورها است .به طوری که سرعت
این توسعه نیز در طول زمان افزایش یافت.
در ســال  ۱۹۷۰با فروپاشــی بات تایلند
بحران مالی آسیای شرقی آغاز شد .به طوری
که ترس ســقوط اقتصاد جهانی گریبانگیر
کشورهای آسیای شرقی شده بود .اندونزی،
کرهجنوبــی و تایلند از جمله کشــورهایی
بودند که این بحران ،بر آنها تأثیر گذاشت.
به طوری که نرخهای بدهی به  GDPخارجی
در چهار عضو اتحادیــه اقتصاد ملل جنوب
شرقی ( )ASEANطی سالهای بین ۱۹۹۳الی
 ،۱۹۹۶از  ۱۰۰درصد به  ۱۶۷درصد افزایش

یافت ،سپس در بدترین زمان بحران ،به ۱۸۰
درصد نیز رســید .در کرهجنوبی ،این نرخ از
 ۱۳درصد به  ۲۱درصد و سپس به  ۴۰درصد
رسید.
Q

Qحمایت صندوق بینالمللی پول از کره

از طرف دیگر صنــدوق بینالمللی پول
برنامه  ۴۰میلیارد دالریای برای تثبیت ارزهای
کره جنوبی ،تایلنــد و اندونزی؛ اقتصادهایی
که بیشترین تأثیر را از بحران گرفته بودند،
پیش گرفت .برای نمونــه پس از بحران در
کره جنوبی صندوق بینالمللی پول ،بزرگترین
میزان کمک اضطراری که تاکنون در اختیار
یک کشور مبتال به بحران مالی قرار گرفته
است ،برای کرهجنوبی در نظر گرفت .صندوق
بینالمللی پــول و قدرتهای اقتصادی عمده
جهان ،یک وام  ۵۵میلیارد دالری را به کره
جنوبی وعده دادند .صندوق بینالمللی پول طی
سه سال  ۲۱میلیارد در اختیار این کشور قرار
خواهد داد .بانک جهانی  ۱۰میلیارد دالر ،بانک
توسعه آســیا  ۴میلیارد دالر ،ژاپن  ۱۰میلیارد
دالر ،آمریکا  ۵میلیارد دالر و کشــورهای
آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،کانادا و استرالیا نیز
هر کدام وعده پرداخت مبالغی وام به سئول
دادند .میزان باالی کمــک به کره جنوبی
نشاندهنده این نگرانی در سطح اقتصاد کالن
جهان است که اگر بحران مالی کره جنوبی
به موقع حل نشود ،عوارض منفی آن دامنگیر
اقتصاد جهانی خواهد شد .این بحران طوری بود
که کشورهای  ASEANکه در سال ۹۳ ،۱۹۹۶
میلیارد دالر جریان ورودی سرمایه داشتند در
سال  ۱۲ ،۱۹۹۷میلیارد دالر خروج سرمایه را
تجربه کردند.
در همین حال ،تالشهــا برای متوقف
کردن بحران اقتصــادی ،ثبات اندکی را در
داخــل اندونزی ایجاد کرد .به همین ترتیب
از سال  ،۱۹۹۹تحلیلگران شاهد آغاز بهبود
اقتصادهای آســیا بودند .تا سال  ،۱۹۹۹آسیا
تقریبــ ًا نیمی از کل ســرمایههای خارجی
ورودی به خود را در کشــورهای در حال
توسعه داشــت .به ویژه اقتصادهای آسیای
جنوب غربی نرخهای ســود باالیی داشتند
که برای سرمایهگذاران خارجی با نرخ باالی
بازگشت ،جذاب بودند .در نتیجه ،اقتصادهای
منطقه جریانهــای ورودی زیادی از پول را
داشتند و افزایش زیادی در قیمتهای دارایی
را تجربه کردند .ه م زمان ،اقتصادهای منطقهای
تایلند ،مالزی ،اندونزی ،سنگاپور و کرهجنوبی،
نرخهای رشد باالیی ،تولید ناخالص ملی  ۸الی
 ۱۲درصد ،در اواخر سال  ۱۹۸۰و اوایل سال
 ۱۹۹۳داشــتند .این دستاورد به شدت توسط
مؤسسات مالی ازجمله صندوق بینالمللی پول

و بانک جهانی مورد تشویق قرار گرفت و
به عنوان «معجزه اقتصادی آسیایی» یاد شد.
پنجاه ســال پیش ،این کشور فقیرتر از
بولیوی و موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر
از نیوزلند و اسپانیا است .درآمد سرانه نیز در
کرهجنوبی اکنون تقریبا به  23هزار دالر در
سال رسیده اســت .برای پنجاه سال ،اقتصاد
کرهجنوبی به طور میانگین هر سال  7درصد
رشد کرده و در این مدت تنها دو سال رشدی
منفی را تجربه کرده است.
Q

Qدلیل موفقیت کره

در سال  ۱۹۴۵کره به دو قسمت شمالی
و جنوبی تقســیم شد .به طوری که در آن
سالها کره شــمالی وضعیت اقتصادی و
شرایط اجتماعی بهتری داشت .اما پس از
این جدایی جنگ کــره رخ داد که باعث
توقف سرمایهگذاری شــد .در سال ۱۹۶۰
رئیسجمهور وقت ،پــارک چونگ هی
مجموعهای از اصالحات اقتصادی را اجرا
کرد و درهای اقتصــاد کرهجنوبی را نیز
به روی تجارت جهانی گشود .کارشناسان
بر این باورند نخستین رشد اقتصادی کره
به دلیل دخالت زیاد دولت در اقتصاد بوده
اســت .در دهههای  1970و  ،1980دولت
ســئول از طریق یارانه و وامهای کمبهره
مبالغ قابل توجهی را در اختیار گروههای
قابل اطمینان قرار داد تا کســب و کار و
صنعت در این کشــور رونق بگیرد .این
شرکتها همچنین از امتیازهای تجاری و
همچنین برخــی حقوق انحصاری بهرهمند
شــدند .از طرف دیگر در سالهای بحران
آســیا ،دولت کره جنوبــی در مواجهه با
این بحران اصالحات جســورانهای را انجام
داد ،به طوری که بانکهایی که عملکرد
ناامیدکننده داشتند را تعطیل کرد ،فرآیند
ورشکستگی شــرکتهایی که با بحران
مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهمتر
از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور
را بهبود بخشید.

یکی از راهکارهایــی که دولت کره
برای پیشرفت کشــور و توسعه اقتصادی
بــه کار گرفت ،ایجاد یــک راهبرد ملی
مشــوق صادرات بوده اســت .به طوری
که در ســالهای رشد سریع اقتصادی این
کشور ،کره جنوبی حداقل  ۱۹نوع سیاست
صنعتی تشویق صادرات به کار برده است.
به عبارتی کره جنوبی تمرکز بر صادرات
و افزایش تعامــات با خارج را هدفهای
اصلی کشور قرار داد و چند سال تنها بر این
موضوع تمرکز کرد.
از اوایل ســال  ۱۹۶۴کره جنوبی نرخ
موثر ارز برای صادرات را  ۲۸۰وون و برای
واردات  ۲۴۷وون تعیین کرده بود که این
نشاندهنده تمایل برای حمایت از صادرات
بوده و خنثی بودن تجاری را نشان نمیدهد.
این کشــور معافیتهــای تعرفهای برای
نهادههای کاالهای سرمایهای ضروری برای
فعالیتهــای صادراتی در نظر گرفت و از
طرف دیگر معافیتهای مالیاتی غیرمستقیم
داخلی برای صادرکنندگان موفق در کشور
در نظر گرفته شد .به طوری که کارشناسان
بررســی میکنند در کره جنوبی ،سیاست
یارانهای بین بخشها در داخل بنگاهها بود.
هنگامی که شــرکتها وارد بازار جدید
صادراتی میشدند ،مانند ساخت کشتی که
به طور عامدانه توسط دولت تسهیل میشد،
از شرکتهای چندمنظوره انتظار میرفت
که رانتهای انحصاری از این موانع متعدد
وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای
توسعه بخشهای جدید به کار گیرند .دولت
همچنین به شرکتهایی که به بازار جدید
صادراتی وارد میشدند حمایتهای مکملی
را ارائه میکرد.
از طرف دیگر اصالحــات اواخر دهه
 1990همچنین باعث شدند که اقتصاد کره
جنوبی در بحران مالی جهانی ســال 2008
عملکرد قابل قبولی داشــته باشد .در این
بحران بهرغم توقف ناگهانی ورود سرمایه
به اقتصاد کره و کاهش ارزش پول در سال

 ،2008کره جنوبی توانســت که از پیش
آمدن بحران شدید و کاهشی چشمگیر در
میزان تولید جلوگیری کند.
Q

Qوضعیت اقتصادی کره در سال ۲۰۱۶

پس از جنجالهــای رئیسجمهور قبلی
کره جنوبی ،اعتراضات شهروندان این کشور
به دلیل فساد اداری حاکم بر کشور و در نتیجه
تغییر رئیسجمهور و دستگیری رئیسجمهور
قبلی ،وضعیت اقتصادی کره جنوبی در سال
 ۲۰۱۶با کمی مشــکل ریشهای روبهرو شد.
از طرف دیگر تاثیر بحران اقتصادی جهانی
بر روی اقتصاد این کشــور به خوبی قابل
احساس بوده اســت .در سال  ۲۰۱۵نزدیک
به  ۴۶درصد اقتصاد کشور کره سهم صادرات
آن بوده است .در سال  ۲۰۱۶رشد اقتصادی
کره جنوبی  ۲.۷درصد بوده اســت .رشد در
چهارمین اقتصاد بزرگ آســیا تحت فشار
قرار گرفت .رشد متوسط در مصرف بخش
خصوصی که  ۴۰درصد  GDPبه حســاب
میآید ،مهمترین عامل رشد آهستهتر اقتصاد
کرهجنوبی در س ه ماهه چهارم بوده است .اما
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۲۰۲۰
میزان تقاضای مسکن در این کشور رشد ۸
درصدی داشته باشــد از این رو کشور کره
نگرشهای جدیدی بر اقتصاد و صنایع وابسته
بر رشد جمعیت خواهند داشت.
شاخصهای کالن اقتصادی کره جنوبی
نرخ رشد تولید
ناخالص ملی

 2.9درصد

رشد اقتصادی

 1.1درصد

تورم

 1.9درصد

بیکاری

 3.8درصد

صادرات

 51میلیارد دالر

واردات

 40میلیارد دالر

نرخ بهره

 1.25درصد

Q

Qحجم چشمگیر صادرات و واردات کره

اقتصاد کره جنوبی در تقاطع قرار دارد.
علیرغم پایداری و بازبودن اقتصاد کالن و
وارد شدن به تجارت جهانی ،رشد اقتصادی
اخیرا ناچیز بوده اســت .رشد اقتصادی در
فقدان اصالحات سیاسی و تعیینکننده برای
بهبود بهرهوری و انعطافپذیری اقتصادی
خیلی موثر اســت .بیثباتی سیاسی و عدم
اطمینان سیاسی ،اصالحات ساختاری را در
این کشــور تقریبا غیرممکن کرده است.
تجارت در اقتصاد این کشور بسیار مهم است.
ارزش صادرات و واردات این کشور به طور
مجموع  ۸۵درصد تولید ناخالص ملی کره
جنوبی را تشکیل میدهد .میانگین شاخص
تعرفه  ۵.۲درصد بوده است .سرمایهگذاری
خارجی در برخی بخشها محدود اســت و
شرکتهای دولتی اقتصاد را تحریف میکنند.
بخشهای مالی این کشور رقابتیتر شدند و
برای سرمایهگذاری در زمینه استارتآپها
بیش از گذشته تالش میکنند .بخش بانکی
این کشور نیز همانند گذشته با ثبات نسبی
روبهرو است .کره جنوبی از سال  ۱۹۹۷رشد
پایداری را تجربه کرده و سرمایهگذاریهای
زیادی را توانســته جذب کند .رشد پایدار
زمانی اتفاق میافتد که زیرساختها آماده
باشد و بهرهوری عوامل تولید افزایش پیدا
کند اما در کشــورهای جنوب شرقی آسیا
تنها ورود سرمایه به رشد منجر شده است.
هرچند اقتصاد کره جنوبی طی دهههای اخیر
عملکرد قابل توجهی داشته اما حفظ این روند
طی سالهای پیش رو چندان ساده نخواهد
بود .از طرف دیگر کند شدن رشد اقتصادی
چین از یک ســو میتواند برای برخی از
تولیدکنندگان کرهای فضای بیشتری را مهیا
کند .البته کند شدن رشد اقتصاد چین میتواند
تهدیدی برای تراز تجاری کره نسبت به چین
محسوب شود چراکه اکنون چینیها مشتری
صنایع ماشینسازی کره به حساب میآیند اما
ممکن است در آینده از میزان تقاضای آنها
کاسته شود.

نظم آهنین کرهایها
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

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

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

باعث پیشرفت این کشور میشود .زمانی
که این دو کشور از هم جدا میشوند بخش
کره شمالی دارای منابع بیشتری بوده و از
کره جنوبی پیشرفتهتر بوده است .قسمت
شمالی دارای منابع زیرزمینی بیشتر و هم
ماشینآالت و کارخانههای ژاپنیها که در
زمان اشغالشان ساخته شده بود ،بیشتر در
آن قسمت حضور داشت .اما کره جنوبی
به شــدت فقیر بوده است .به همین دلیل
مســابقهای بین این دو ایجاد شد که کره

جنوبی با تالشهای بیشتر و سیاستهای
اقتصادی قوی که به کار برد کشــور را
توسعه داد.
نکته دیگر نزدیکی کره به ژاپن بوده
است .به دلیل پیشرفتهایی که در ژاپن
شده بود این کشور مورد تحسین بوده و
کره جنوبی توانست با یادگیری از ژاپن
کشور خود را توسعه دهد .همسایگی با
ژاپن مزیتی بوده که توانسته تجربیات و
سیاستهایی که باعث پیشرفت ژاپن شده

بوده را استفاده کنند.
حمایت آمریکا ،رقابت با کره شمالی و
نزدیکی به ژاپن باعث شده که کره جنوبی
پیشرفت کند.
از رئیسجمهور وقت کره خبری درز
میشود که او دوستی داشته در اطالعات
نهاد ریاستجمهوری دخالت میکرده و از
این اطالعات سوءاستفاده کرد .آنقدر حجم
فساد باال نبوده ولی جامعه کره آنقدر جامعه
سالمتی بوده و به پاکدستی اهمیت میدهد

که مــردم این اتفــاق را تحمل نکردند
و خواســتار برکناری شخص قدرتمند
اجرایی کشــور میشوند .با این اتفاق هم
از بعد حکومتی و هم از بعد پیشرفتهای
تکنولوژی ســامت میبخشند .در حال
حاضر  ۴درصد تولید کشور صرف تحقیق
و توسعه میشــود که جزو کشورهای
عالیرتبه در این رابطه هستند .کرهجنوبی
دارای صنایع بسیار پیشرفته از نظر تولید
موبایل و تکنولوژی است.
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کارآفرین

بر اساس مطالعه شرکت ملی نفت ایران ،حقوق کارکنان آزمایش ،چند درصد بیشتر از سایر صنایع و نهادهای دولتی بود.
محسن آزمایش اینگونه اقدامات مدیریت را برای دلگرمی کارکنان صنعتی ضروری میدانست؛ تا آنان به تولید بهتر و مطمئن از
محصوالت داخلی بپردازند .روش او در اداره شرکت ،تاکید بر مدیریت و نقش آن در اداره کارخانه بود.

شاگرد آهنگری که سرمایهداری بزرگ شد
نگاهی به زندگی محسن آزمایش بنیانگذار گروه صنعتی آزمایش
فریده عنایتی

خبرنگار

در انتهای خیابان دماوند تهران سهراهیای
وجود دارد که چند دهه است نام «آزمایش»
را بر خود گرفته اســت ،رسمی که به سبب
راهاندازی کارخانه تولید لوازمخانگی آزمایش
در دهه  40توســط محسن آزمایش در این
منطقه ماندگار شد ولی حاال سالهاست که
از آن کارخانه دیگر اثری بهجز ســولههای
خالی باقی نمانده است؛ کارخانهای که روزی
بهعنوان یکی از نمادهای توســعه صنعتی و
کارآفرینی بخش خصوصی شناخته میشد
حاال به ســالنهایی بزرگ برای برگزاری
مراس م عروسی و جشــن بدل شده است و
دیگر در آن نه خبری از تولید اســت و نه
کارگرانی که روزی خود و زن و بچهشــان
را از آن تأمین کنند .حاال سالهاست که این
بخشهای کارخانه مصادره شــده ،آزمایش
تعطیل اســت و تنها این گــروه صنعتی
بهصورت بسیار محدود در کارخانه مرودشت
تولیداتــی را دارد .بر همین منوال آزمایش
در خانهها هم به خاطره تبدیلشده و بیشتر
یاد خانه مادربزرگها را زنده میکند .حاال
از آن روزهایی که آزمایش برای خود برو
و بیایی داشــت و بازار را قبضه کرده بود،
ســالهای زیادی میگذرد .سالهایی که با
گروه تولیدی ارج رقابت داشــت و برای به
دســت آوردن بازار تالش میکرد .هر دو
طرف ســعی میکردند با تبلیغات گسترده
دیگری را از میدان بــه درکنند .آزمایش
در تبلیغ تلویزیونهایش مینوشــت« :یک
تلویزیون کامل :تلویزیون سوپر ترانزیستوری
آزمایش ...و کاملترین تلویزیونی است که
تابهحال دیدهاید ».یا برای تبلیغ بخاریهایش
میگفت« :شــاعر میگه :آتشکده را گرمی
آغوش تو نیســت .بخاریهــای آزمایش
با پوشــش لعابی در  5مــدل با قیمتهای
بینالمللی .نام آزمایش برای انتخاب بخاری
کافیست ».اما امپراتوری تقریب ًا فراموششده
آزمایش را چه کسی بنا کرد؟
Q

شد ولی با توجه به تالش و کوششی که از
خود نشان داد با حقوق هفتهای یک تومان
آهنگری را ادامه داد و کمکم به یک کارگر
ماهر و بعد استادکاری خبره بدل شد .محسن
آزمایش در طول چهار سال در کارگاههای
مختلفی شــاگردی کرد تــا اینکه به فکر
راهاندازی کارگاه خود افتاد 14 .ساله که شد
توانست فکرش را عملی و کارگاه کوچکش
را در خیابان عینالدوله با  140تومان پسانداز
راهانــدازی کند .او ابتدا در این کارگاه انواع
صندلیهای فلزی تولید میکرد ولی طولی
نکشید که این کارگاه کوچک به یک واحد
صنعتی بزرگ تبدیل شد .تا حدود  12سال
این روند را ادامه داد .محســن یکبار در 17
سالگی با یکی از خویشاوندانش به نام بتول
عاصمی ازدواج کــرد ولی باتوجه به اینکه
بچهدار نشد دوباره در سال  1337ازدواج کرد
و صاحب یک پسر و سه دختر شد.
Q

Qکار رونق میگیرد

سال  1330را باید دوره جدیدی در کار
و فعالیتهای محســن آزمایش بهحساب
آورد ،در این سال دولت و شهرداری تهران
تصمیم گرفتند برای تأمین آب شرب ساکنان
پایتخت خانهها را لولهکشی کنند؛ به همین
دلیل پروژههای بسیاری در این زمینه تعریف
شــد؛ دولت و شهرداری بخشهای مختلف
کار از جمله کندن خیابان و کوچهها ،انشعاب
آب ،ساخت لوله ،تأسیسات و ...را از طریق
مناقصه به پیمانــکاران خصوصی واگذار
میکرد که بخشــی از کار را نیز محســن
آزمایش بر عهده گرفت و از این راه توانست
درآمد خوبی به دست بیاورد و کارگاهش
را توسعه دهد .سالهای رونق همینطور در
راه بود و گشایشــی پس از دیگری ایجاد
میشــد .به نیمههای دهه ســی شمسی که
رسید ،آزمایش در شــهر تهران به ساخت
صندلی فلزی و مبــل روی آورد .او برخی
از صندلیهای تولیدشده در کارگاهش را به
سازندگان اتاق اتوبوس میفروخت .همچنین

در کنار این ،کارگاهی برای آبکاری داشت.
یک سال بعد ،اما مشکالت سرریز شد .سال
 1336کارگاه او در یک آتشسوزی بزرگ
سوخت و او بخش زیادی از سرمایهاش را از
دست داد؛ البته این باعث نشد که او دست از
کار بکشد بلکه به فکر راهاندازی کارگاهی
جدید افتاد .بهاینترتیب آتشسوزی جرقهای
برای پیشرفت کارش شــد .یک سال بعد،
آزمایش کارخانهای برای تولید لوازمخانگی
همچون آبگرمکن ،کولر ،صندلی و ...تأسیس
و پایهگذاری کرد؛ کارخانهای که محســن
آزمایش نام آن را «آزمایش» گذاشــت و
ثبتش کرد .البته چندسالی طول کشید تا این
کارخانه بهصورت جدی به بهرهبرداری برسد.
اما بههرحال ،شرکت کارخانههای صنعتی
آزمایش شانزدهم اسفند سال  ۱۳۳۷شمسی با
سرمایه سی میلیون ریال در تهران ثبت شد
و سال  1344بهصورت رسمی به بهرهبرداری
رسید .طی آن سالها آزمایش فعالیت دیگری
هم انجام میداد .او سال  1342از زمان تشکیل
سندیکای کارخانجات سازنده وسایل خانگی
صنعتی ایران در این سال حضوری فعال در
این تشکل داشــت و در دوره اول و دوم از
اعضای هیات مدیره بود.
 3سال بعد از بهرهبرداری رسمی ،آزمایش
کارخانهای مدرن بنا نهــاد .او در این راه از
ماشــینآالت مدرن و از کارشناسان ماهر
اســتفاده میکرد .همین موضوع هم باعث
شــد تا خیلی زود تولیدات این مجموعه با
رشد و فروش مناسب روبهرو شود تا جایی
که پس از سه سال و چند مرحله رشد تولید
ســرمایهاین کارخانه به  200میلیون ریال
افزایش پیدا کرد .راهاندازی کارخانه جدید
در خیابــان دماوند برای تولید بخاری نفتی،
صندلی ،یخچال ،کولر و دیگر لوازمخانگی
ایده جدیدی بود که در این ســالها محسن
آزمایش در سر میپروراند و برای آن اقدام
کــرد؛ او زمینی در انتهای خیابان دماوند در
کیلومتر  10جاده آبعلی که بعدها به خاطر
کارخانــه آزمایش به نام ســهراه آزمایش

شناخته شد ،خریداری کرد و کارخانه جدید
خــود را در آن بنا نهاد .همانجایی که االن
دیگر اثری از محصــوالت آزمایش در آن
دیده نمیشــود و به سالنی برای جشنهای
عروسی تبدیلشده است .بههرحال آزمایش
در آن دوران شش محصول پرفروش داشت
که شامل  5مدل یخچال 7 ،مدل آبگرمکن،
 3مدل تختخواب 2 ،مدل بخاری نفتی و 4
مدل اجاقگاز میشد .مساحت این کارخانه
در اواســط دهه پنجاه به  73هزار مترمربع
رسیده بود .کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر
اقتصادی ایران» درباره این دوره از زندگی
آزمایش نوشــته اســت« :براساس مطالعه
شــرکت ملی نفت ایران ،حقوق کارکنان
آزمایش ،چند درصد بیشتر از سایر صنایع و
نهادهای دولتی بود .محسن آزمایش اینگونه
اقدامات مدیریت را برای دلگرمی کارکنان
صنعتی ضروری میدانست؛ تا آنان به تولید
بهتر و مطمئن از محصوالت داخلی بپردازند.
روش او در اداره شرکت ،تاکید بر مدیریت
و نقش آن در اداره کارخانه بود .به مدیران
شرکت به اشکال مختلف ،پرداختهای مالی
داشت ،ماشین ،منزل ،زمین یا وام برای ساخت
مسکن در اختیارشــان میگذاشت .گاهی
هزینه عروســی آنان را تأمین میکرد ،در
روز عروسی ماشین شخصی خود را با هدایای
قابلتوجه در اختیار آنها میگذاشت».
ســال  1347کل حقــوق پرداختی به
کارکنان 60 ،میلیــون ریال و پیشفروش
محصوالت ،یــک میلیارد ریال بود .آنطور
که در این کتاب آمده است ،مزیت شرکت
آزمایش ،تولید زیاد بود .به همین دلیل هنگام
خرید مواد اولیه فلزی (حدود شش هزار تن)
از تخفیف  5تــا  10درصدی برخوردار بود.
همین مســاله باعث شد که هزینه تولید آن
نسبت به سایر مؤسسات محصوالت خانگی
کمتر باشــد .میزان تولیــدات در آزمایش
بهقدری افزایش پیداکــرده بود که در آن
ســالها حدود  2درصد از تولیدات شرکت
به بازار کشورهای حاشیه خلیجفارس ،کویت

Qمحسن آزمایش چه کسی بود؟

محسن آزمایش سال  1304در خانوادهای
روحانی و ضعیف از نظر اقتصادی متولد شد.
او از کودکی کار میکرد و فوت پدرش در
نوجوانی باعث شد که بار هزینههای خانواده
نیز بر دوش او بیفتد؛ محســن به دلیل کار
از تحصیل بازمانــد و تنها تا کالس چهارم
ابتدایی تحصیل کرد .به مرحله نوجوانی که
پا گذاشت شاگردی در کارگاههای آهنگری
را شروع کرد .سال  ،1315دو هفته اول کار
خــود را در کارگاه «آبکیــان» بهصورت
آزمایشــی و بدون دریافت حقوق مشغول

و افغانســتان صادر میشد .حتی صادراتش
بهاندازهای بود کــه آزمایش میگفت 40
درصد از بازار افغانستان در اختیار محصوالت
او بوده است .سال  48آزمایش قصد کرد که
محصوالت دیگری تولید کند .شرکت در
نظر داشت که با کمک یک شرکت ژاپنی،
تلویزیون  21 ،19و  23اینچی را در  15مدل
و  3اندازه به محصوالت مجموعهاش اضافه
کند .البته گویــا موفقیت در این بازار عاید
آزمایش نشد ،چراکه بعد از چند سال تولید
این محصول کنار گذاشــته شد .بااینحال،
رفتهرفته فعالیتهای شــرکت افزایش پیدا
کرد .تا ســال  ،1354تعداد پرسنل کارخانه
آزمایش به  1300نفر رسیده بود و فعالیتها
و سفارشهای تولید تا جایی گسترش پیدا
کرد که محســن آزمایش به فکر راهاندازی
کارخانه جدیدی در مرودشت شیراز به نام
مجتمع صنعتی آزمایش افتاد ،سرمایه اولیه
راهاندازی این کارخانه چهار میلیارد ریال بود.
محسن آزمایش در این منطقه  300هزار متر
زمین خرید و این مجتمع را تأســیس کرد،
مجموعه صنعتی که حاال با گذشت سالها
بسیار بیرمق به فعالیتش ادامه میدهد .البته
همان زمان به دلیل مشکالت مختلف از قبیل
مشکل کمبود برق ،سیمان ،آهن ،نیروی کار
ماهر ،محدودیــت بنادر و کامیون در زمینه
واردات و حوادث سیاســی سالهای  56تا
تیرماه  58بهرهبرداری از این مجتمع صنعتی
را با تأخیر مواجه کرد.
Q

Qنفسهای آخر

ســال  58ورق برای کارخانه آزمایش
برگشــت .کارخانه محســن آزمایش هم
سرنوشتی مشــابه با دیگر کارخانه صنعتی
بزرگ ایران پیدا کرد .در کتاب «سرگذشت
پنجاه کنشــگر اقتصادی ایران» درباره این
دوره نوشتهشده است :سه شرکت وابسته به
آزمایش در تهران ،مرودشت و ساوه مشمول
بند «ج» قانون حفاظت از صنایع ایران شد و
کارخانهها مصادره شدند .او یک سال پس
از ملی شدن کارخانههایش برای زندگی به
سوئیس رفت .نهادهای دولتی مثل سازمان

كارخانه صنعتی آزمايش در مرودشت

صنایع ملی کنترل و مدیریت کارخانه او را
در دســت گرفتند و پس از چند سال سایر
نهادهای دولتی و شــبهدولتی مثل سازمان
خصوصیســازی و صندوق بازنشستگی از
سهامداران بزرگ این کارخانه صنعتی شدند.
البته بعد از انقالب هم تا چند سال شرکت
به فعالیتش ادامه داد .به این صورت که برخی
طرحهای در دست اقدامی که متوقفشده بود،
دوباره فعال شد .سال  63هم طرحهای تولید
آزمایشی کولر ،پرتابل ،ماشین لباسشویی،
الکتروموتــور و الکتروپمپ در شــرکت
آزمایش به بهرهبرداری رسید .حتی شرکت
برای نوسازی و مدرنیزه کردن تجهیزاتی از
ایتالیا خرید و تولید آن تا سالهای  1380هم
رونق داشت .بااینحال ،بعد از انقالب ،گروه
های ذینفوذ متعــدد ،در قالب انجمنهای
اسالمی کارکنان ،شورای اسالمی کار ،پایگاه
مقاومت بســیج ،تعاونی مسکن ،مصرف و
صندوق قرضالحســنه در کارخانه تأسیس
شــدند .این نهادها بهعنوان حامیان جمع یا
گروه خاص ایفای نقش میکردند که البته از
دهه  70آنها هم رو به افول رفتند.
طی سالهای جنگ ،معضالتی با مدیریت
دولتی از جهت مازاد نیروی انســانی ،بدهی
و زیان انباشــته ،گریبانگیر کارخانه شده
بود .بعد از پایان جنگ هم دولت بخشی از
فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی
واگذار کرد .بهاینترتیب هم ســال  68که
بورس فعالشده بود ،زمینه واگذاری آزمایش
به بخش خصوصی در اوایل سال  80فراهم
شــد .اما مشــکالت و بدهیهای این دوره
بهاندازهای رشــد پیداکرده بود که شرکت
مجبور شد برخی از زمینهایش را بفروشد .اما
هیچکدام از این اقدامات رونق را به شرکت
برنگرداند .حتی کارخانهای که روزی 1300
نفر پرسنل داشت سال  88تنها  160پرسنل در
آن کار میکرد .همین شد که دیگر آزمایش
رو به اضمحالل رفت.
محسن آزمایش هم که از ایران رفته بود،
درنهایت سال  ،1371در شهر رباط مراکش
درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده
شد.

من به آینده صنعت ایران امیدوارم

بخشی از گفتوگوی محسن آزمایش با مجله تالش در دهه 40
لطف ًا بفرمایید سابق ًا چه میکردید؟ از چه
زمانی به فکر تأســیس کارخانههای خود
افتادید؟ چه عاملی ســبب شد که باوجود
کارخانههای مشابه و احتمال اینکه فعالیت
شما آن انتظاری را که شما داشتید برنیاورد،
بر پای خود ایستادید و امروز که میگویند
شــاهد موفقیت را در آغــوش دارید چه
احساسی میکنید؟

اگر بخواهیم داستان زندگی خود را از
زمان طفولیت آغاز کنم مثنوی هفتاد من
کاغذ میشود و یقین ًا صفحات محدود مجله
شــما این امکان را به من نخواهد داد .ولی

آنچه میتوانم بگویم این است که از سن
یازدهســالگی کارکردهام و بدون اتکا به
کسی پلههای ترقی را پیمودهام .کار من از
شاگردی آهنگری آغاز شد.

کدامیک از محصوالت شــما بیشتر مورد
استقبال مردم است؟

در پاســخ این سؤال باید توضیح بدهم
که بهطورکلــی انواع مختلف محصوالت
آزمایش به علت مرغوبیت و ارزانی قیمت
مورد استقبال فراوان عموم قرار گرفت و
کلیه محصوالت تولیدی شرکت بهسرعت
بهفروش رفته است و بهاینترتیب به عقیده

من محصوالت ما در یک ردیف قرار دارد.

دولــت در زمینه فعالیت شــما چه کمکی
کرده و شــما از چــه امکاناتی اســتفاده
میکنید؟

ســعی من همواره این بوده است که
حتیاالمکان از کمکهــای مالی دولت
اســتفاده نکنم و معتقد بودهام تا جایی که
ممکن اســت باید به دولت فرصت داد
امکانات خود را برای تأسیس و گردانیدن
چرخهای واحدهای دیگر صنعتی که مورد
احتیاج اساسی مردم است مبذول دارد.

آیا ممکن اســت آمــار و ارقامی در مورد
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تولید محصوالت مختلف به ما بدهید؟

در مورد میــزان محصوالت آزمایش
کافی است اشارهکنم که طبق برنامه سال
 47یک میلیارد ریال محصول تولید خواهیم
کرد که خوشــبختانه اکثــر تولیدات ما
تاکنون به فروش رفته است.

به نظر شما جوانان آینده ایران چه امیدهایی
میتوانند به صنایع خصوصی داشته باشند
و چهکاری از دست صنایع خصوصی برای
آنها برمیآید و چهکاری آنها میتوانند
برای صنایع خصوصی بکنند؟

شاید برای پاسخ به این سؤال جالب شما

باید یک کتاب قطور نوشــته شود اما من
بهطور اختصار یادآور میشوم که جوانان ما
امروز در برابر منظر تازهای قرارگرفتهاند که
تا چند سال قبل از آن خبری نبود .احداث
واحدهای صنعتی عظیم و اجرای طرحهای
متوسط و کوچک تولیدی در سراسر کشور
و توجه به لزوم پراکندگی صنایع امکانات
امیدبخش جدیدی را باوجود آورده است
که جوانان نسل پیش از آن محروم بودند.
اگر ممکن اســت همانطور کــه راجع به
گذشــته و حال صنعت صحبــت کردید،
دورنمایی هم از همین زوایا راجع به آینده

صنعت در ایران برای ما ترسیم کنید.

من به آینده صنعت ایــران امیدوارم
درصورتیکه سرمایهداران ما کمی به خود
آیند و ســرمایههای خویش را در پیشبرد
صنایع کشور بهکار اندازند و بیکارهها نیز
برای سعادت خویش و کشورشان پولها
را از مسیر بورسبازی ،زمین و رباخواری
خارج کنند یقین ًا آینده درخشــانتری در
انتظــار صنایع مملکت مــا خواهد بود و
خواهیم توانســت راهی را که کشورهای
پیشرفته طی یکصد و پنجاه سال پیمودهاند
در مدت دهپانزده سال بپیماییم.
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دانش
مرگ نابغه

میرزاخانی به رغم زبان انگلیسی ضعیف ،با عزم و استقامتی مثالزدنی پیشرفتکرد .او از اساتیدش به زبان
انگلیسی سوال میپرسید و پاسخهای آنها را به فارسی یادداشت میکرد.مک مولن استاد راهنمای میرزاخانی،
او را به عنوان «جاهطلبی بیپروا» توصیف کرد .پایاننامه او در سال  2004شاهکار بود

مریم میرزاخانی

ریاضیدان ایرانی ،برنده مدال فیلدز ،درگذشت
اندرو مایر و بیورن کری

ترجمه :سهیال تقوینژاد

پروفســور ریاضیدان اســتنفورد مریم
میرزاخانی ،نخستین و تنها زن برنده مدال فیلدز
از زمان آغاز آن در سال  ،1936در  15ژوئیه
پس از یک نبرد طوالنی با سرطان درگذشت.
میرزاخانی در زمان فوت  40سال داشت.
مدال فیلدز که میرزاخانی در  2014موفق
به کسب آن شد ،معتبر ترین جایزه ریاضیات
است که مراســم آن هر چهار سال یکبار
برگزار میشــود و با جایزه نوبل برابر است.
تخصص میرزاخانی در ریاضیات نظری بود
که برای کسانی که با دنیای ریاضیات بیگانه
هســتند یک زبان خارجی به شمار میآید.
نظریاتی همچون فضاهای مدولی ،نظریه تیچ
مولر ،هندسه هیپربولیک ،نظریه ارگودیک و
هندسهسمپلکتیک.
تسلط بر این رویکردها میرزاخانی را قادر
ساخت تا به دنبال تفریح خود برای توصیف
پیچیدگیهای هندســی و دینامیکی سطوح
منحنی برود .سطوحی چون حبابها ،شکالت
دونات و در مقیاس بسیار کوچکتر همچون
آمیبها .کار او بسیار ماهرانه بود ،اما در عین
حال میتوانست نشانههایی مربوط به فیزیک
نظری چگونگی به وجود آمدن جهان را داشته
باشد ،زیرا میتوانست نظریه میدان کوانتوم و
برنامههای ثانویه را به مهندسی و علوم مادی
معرفی کنــد .در علم ریاضیات ،این موضوع
مفاهیمیبرای مطالعه اعداد اول و رمزنگاری
دارد .میرزاخانی در ســال  2008به دانشکده
ریاضیات دانشگاه اســتنفورد پیوست و در
آنجا به عنوان استاد ریاضیات تا زمان مرگش
به تدریس و تحصیل پرداخت .مارک تسیر
الوین ،رئیس دانشــگاه استنفورد ،میگوید:

دکتر مریم میرزاخانی در  ۱۳اردیبهشت
 ۱۳۵۶چشم به دنیا گشود .میرزاخانی سومین
فرزند خانواده اســت .بــا اتمام تحصیالت
ابتدایی ،جنــگ ایران و عــراق هم پایان
مییابد و او با شرکت در اولین دوره جذب
استعدادهای درخشان وارد دبیرستان فرزانگان
تهران میشود .میرزاخانی تعریف میکند:
«بچه که بودم ،دوست داشتم نویسنده شوم.
هر داستانی که به دستم میرسید و در واقع
هر کتابی که به دستم میرسید ،میخواندم.
اما قبل از آخرین سال حضورم در دبیرستان
هیچ وقت فکر نمیکردم ریاضیدان شوم...
برادرم کســی بود که مرا به علم عالقهمند
کرد .او هرچیزی که در مدرسه میآموخت،
برای من تعریف میکرد و فکر میکنم اولین
خاطرهای که از ریاضیات دارم ،این بود که او
مطلبی درباره جمع کردن اعداد یک تا ۱۰۰
را که در مجلهای خوانده بود ،برایم مطرح کرد
و اینکه چگونه گاوس با روشی نوآورانه آن
را حل کرده بود .این اولین باری بود که از
زیبایی یک راهحل ریاضی به شوق میآمدم
و مجذوب آن میشــدم .البته وقتی وارد تیم
المپیاد ریاضی شــدم ،نمیخواستم ریاضی
بخوانم ،فکر میکردم که مهندس شوم ولی
بعد با کالسهایی در دانشــگاه شریف و
برخوردهایی که با بچههای سالهای باالتر از
خودمان داشتیم ،نه تنها من بلکه بقیه بچههایی
که همدوره بودیم هم تصمیم گرفتیم ریاضی
بخوانیم ».میرزاخانی در ســالهای  ۱۳۷۳و
 ۱۳۷۴از دبیرستان فرزانگان موفق به کسب
مدال طالی المپیاد ریاضی کشور شد و بعد از
آن در سال  ۱۹۹۴میالدی در المپیاد جهانی
ریاضی هنگکنگ با  ۴۱امتیاز از  ۴۲امتیاز
موفق به کسب مدال باارزش طالی جهانی
شد .دقیقا یک سال بعد ( )۱۹۹۵در المپیاد
جهانی ریاضی که در کانادا برگزار شد ،مدال

«مریم خیلی زود رفت ،اما تاثیر او برای هزاران
زنی که الهامبخش آنها در ریاضیات و علوم
بود باقــی خواهد ماند .مریم یک نظریهپرداز
درخشان ریاضی و همچنین یک انسان فروتن
بود که افتخاراتش را با این امید قبول میکرد
که بتواند مشوق دیگران باشد تا راه او را ادامه
دهند .مشارکت او به عنوان یک محقق و یک
الگو ،پرمعنا و پایدار است و در استنفورد و در
سراسر جهان بسیار گرانقدر خواهد شد».
علیرغم گســتردگی برنامههای کار او،
میرزاخانی میگوید که از ریاضیات محض به
دلیل ظرافت و طوالنی بودن سواالت ،لذت
بسیار زیادی میبرده است.
همکاران میرزاخانی ،ریاضیدان «آهسته»
درونگرا ،او را به عنوان دانشمندی جاهطلب،
قاطع و بیپروا توصیف میکنند که در مقابل
مشکالتی که دیگران نمیتوانند یا نمیخواهند
با آن مقابله کنند بســیار سرسختانه برخورد
میکرد .او مســیر آسان را قبول نمیکرد و
به جای آن برای حل مسائل سختتر تصمیم
میگرفت .روش مــورد عالقه او برای کار
کردن بر روی یک مشــکل ،این بود که در
ورقهای بزرگ ســفید محاسباتش را انجام
میداد و فرمولهای رنگی در حاشیه نقاشیاش
را رنگآمیزی میکــرد .دختر کوچکش
حلالمســائل مادرش را به عنوان «نقاشی»
توصیف میکــرد .او به یک خبرنگار گفته
بود« :شما باید کمی از انرژی و تالش خود را
صرف دیدن زیبایی ریاضی کنید».
در مصاحبهای دیگر ،او از فرایندش گفت:
«من هیچ دستور خاصی [برای نوشتن فرمول
جدید] ندارم ...این مانند رفتن به یک جنگل
انبوه اســت .شما تالش میکنید تا با کمک
تمام دانشی که میتوانید جمعآوری کنید و
ترفندهای جدید و البته کمی شانس ،راه خروج
را پیدا کنید ».میرزاخانی در تهران متولد شد

طال را این بار با نمره کامل ( ۴۲از  )۴۲به دست
آورد.
Q

Qمسیر طالیی

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

و براساس گفتههای خودش ،خوششانس بود
که پس از جنگ ایران و عراق محیط سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی به اندازه کافی ثبات یافته
بود تا او بتواند بر مطالعاتش تمرکز کند .او در
کودکی آرزو داشت که در آینده نویسنده
شود اما ریاضیات مسیر وی را تغییر داد.
او در یک دبیرســتان دخترانه در تهران
حضور یافت و با علم بــه این واقعیت که
هیچ دختری تاکنون برای تیم المپیاد ریاضی
بینالمللی ایران رقابت نکرده است ،در المپیاد
ریاضی آن ســال حضور یافت .میرزاخانی

اولین بار در مسابقات سالهای  1994و 1995
به طور بینالمللی شناخته شد .در سال ،1994
او مدال طال را به دست آورد و در سال ،1995
او نمره کامل و دو مدال طال را به ثمر رساند.
پس از فارغالتحصیلی در مقطع لیســانس
از دانشــگاه صنعتی شــریف در تهران ،او
بــرای ادامه تحصیل در مقطع کارشناســی
ارشد به دانشــگاه هاروارد رفت؛ جایی که
توسط کورتیس مکمولن ،یکی از برندگان
مدال فیلدز ،هدایت شد .در دانشگاه هاروارد،
میرزاخانی به رغم زبان انگلیسی ضعیف ،با

مثل پر زدن یک گنجشک
برای گذرانــدن دورهی دکترا و ادامه تحصیل
خود به ایاالت متحده رفت .پدرش می گوید که
با تصمیم رفتن مخالفت نکرده اما این تصمیم
تاریخی آســان هم نبوده« :مخالفت نداشتم اما
آدم حتما ناراحت میشــود .حتی پر زدن یک
گنجشــک هم آدم را ناراحت میکند ».در
ســال  ۲۰۰۴با اخذ مدرک دکترای هاروارد به
سرپرســتی «مکمولن» ،از برندگان مشهور
جایزه فیلدز ،در دانشــگاههای پرینســتون و
استنفورد به تدریس مشغول شد .یک سال بعد
در  ۲۰۰۵نشریهی پاپیوالر ساینس آمریکا او را
به عنوان یکی از  ۱۰ذه ِن جوان جهان برگزید.
میرزاخانی مدتی در پرینستون مشغول به تدریس
بود ولی بعد از مدتی به اســتنفورد رفت و کار
تدریس و پژوهش را بهصورت حرفهایتر آنجا
ادامه داد .او در شهریور  ۱۳۸۷و در  ۳۱سالگی
به درجه استادی این دانشگاه رسید.

Q

Qفعالیتها و افتخارها

میرزاخانی در سال  ۱۹۹۹میالدی موفق شد
راهحلی برای یک مشــکل بزرگ ریاضی پیدا
کند .ریاضیدانان مدتهای طوالنی است که به
دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه حجم رمزهای
جایگزین فرمهای هندســی هذلولی بودهاند و
در این میان مریم میرزاخانی جوان در دانشگاه
پرینستون نشان داد که با استفاده از ریاضیات
شــاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن
به راهحلی روشن در اختیار داشت .او به همراه
 ۹محقق برجســته دیگر در چهارمین نشست
 ۱۰استعداد درخشان نشریه پاپیوالر ساینس در
آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت .میرزاخانی در
سال  ۲۰۰۹به خاطر دستاوردهایش در ریاضیات
برنده جایزه بلومنتال شــد .پژوهشهای مریم
میرزاخانی بارها از سوی جامعه ریاضیات جهان
مورد ســتایش قرار گرفته و جوایز و عناوین

عزم و استقامتی مثالزدنی پیشرفتکرد .او
از اساتیدش به زبان انگلیسی سوال میپرسید و
پاسخهای آنها را به فارسی یادداشت میکرد.
مک مولن اســتاد راهنمای میرزاخانی،
او را بــه عنوان «جاهطلبی بیپروا» توصیف
کرد .پایاننامه او در سال  2004شاهکار بود.
در آن پایاننامه ،او دو مشکل قدیمی را حل
کرد .براساس گفتههای بنسن فارب ریاضیدان
دانشگاه شــیکاگو ،هر دو موضوع به خوبی
میتوانســتند جداگانه مورد توجه و بررسی
قرار گیرند ،اما میرزاخانی این دو را به یک

متعددی را برای او به ارمغان آورده اســت که
یکی دیگر از آنها اعطای جایزه پژوهش برتر
 ۲۰۱۴موسسه ریاضیات کلی است .این جایزه
به طور مشــترک به او و پیتر اسکولز اهدا شد.
او پیشتر جایزه دوســاالنه روت لیتل ستر در
ریاضیات را به خود اختصاص داده بود ،جایزهای
که انجمن ریاضیات آمریکا به زنان تاثیرگذار
در حوزه ریاضیات اهدا میکند.
میرزاخانی  ۱۶آگوســت در ســئول و در
کنفرانس جهانی ریاضیات  ۲۰۱۴سخنرانی کرد.
این کنفرانس بزرگترین گردهمایی ریاضیات
جهان به شــمار میرود که هر  ۴سال یک بار
برگزار میشــود .کنفرانس  ۴ساله ریاضیات
فرصتی برای جامعه ریاضیات جهان اســت تا
جوایــز ۴گانه خود را به برگزیدگان اهدا کند.
یکی از این جوایز مدال فیلدز است .بسیاری از
دانشــمندان ،جایزه فیلدز را -کنار جایزه اَبِل -
معادلی برای نوبل ریاضیات میدانند .اگرچه این
جایزه نه از نظر مبلغ و نه از نظر دوره تناوب اهدا
و نه از نظر شرایط دریافتکنندگان مشابه نوبل

دانشمند هرگز نمیميرد
رضا امراللهی

رییس سابق انرزی اتمی

شــناختم از مريم ميرزاخاني به سالهاي
تاسيس «مركز توســعه دانش و پژوهش»
كه توسط آقاي مهندس ميرحسين موسوي
پايهگذاري شد ،برميگردد .بعدها هم آموزش
و پرورش گامهاي خوبي برداشت و در اين
ميان نقش آقاي دكتــر حداد عادل و آقاي
دكتر مهري هم غيرقابل انكار است .تربيت
جواناني كه جوايز المپياد را هر ساله گرفتهاند
و ميگيرند و از بهترين مراكز دانشــگاهي

جهــان باالترين درجات علمي را كســب
ميكنند كم نگيريم ولي كشور چه بهرهاي
برده است؟ مريم ميرزاخاني امروز در ميان
ما نيست ولي تا ابد جايزه فيلدز به نام او ثبت
شده است و تنها زني است كه تا امروز جايزه
فيلدز را در سطح جهان دريافت داشته است.
همه ميدانند وقتي جايزه نوبل توسط بنيانگذار
اين جايزه تعريف شد ،رشته رياضي در ميان
آن نبود و به همين دليل جهان جايزه فيلدز را
كه همعرض جايزه نوبل است براي رياضيات
پايهگذاري كرد خوب اســت بدانيم اولين
دانشمندي كه در جهان توانست بخشهاي

رياضي كه به ظاهر از هم دور هســتند را
پيوند بزنــد مريم ميرزاخاني بود كه جا دارد
رياضيدانان كشورمان بعدها به آن بپردازند.
چيزي كه قابل انكار نيســت اين است كه
سركار خانم دكتر مريم ميرزاخاني با اساتيد
برجسته رياضي كشورمان و حتي با جوانان
رياضيداني كه با او مكاتبه داشتند در ارتباط
بــود و كمك هم ميكرد و از اين بابت هم
مثالزدني است .مجسمه پاكي ،صداقت ،دانش
و عزت نفس در غربت از ميان ما رفت ولي
انبوهي از مدالگرفتگان المپيادهاي كشورمان
امروز در كشورهاي پيشرفته ،يا استاد دانشگاه

يا كارآفرين هســتند و متاســفانه بهدليل
كمكاري ما تعداد انگشتشماري از آنها هم
كه برگشتهاند در كشور گمنام هستند .براي
ما افتخار نيست كه در هر دانشگاه مهمي در
جهان بيش از چند ايراني به عنوان استاد داشته
باشيم و اينهمه فارغالتحصيل بيكار .بياييم
فكري بكنيم .يادش را گرامي داشته ،برايش
فاتحه بخوانيم و ياد جوانان برومندي كه در
خوزستان در سانحه اتومبيل فوت شدند را هم
زنده بداريــم .بياييد به پاس خدمات اين زن
بزرگ بقيه دانشمندان كشورمان را دريابيم به
اميد آن روز.

پایاننامه توصیف کرد که به عقیده مکمولن
«واقعا دیدنی» بود .مقاله میرزاخانی در  3مجله
برتر ریاضیات آن زمان چاپ شد.
فارب در آن زمان گفت« :اکثر ریاضیدانان
هرگز چیزی به عنوان «خوب» تولید نخواهند
کرد .چون «خوب» همان کاری است که او
در پایاننامهاش انجام داد».
استیون کرچوف در زمان دریافت مدال
فیلدز توسط میرزاخانی گفت« :آنچه در رابطه
با مریم بسیار مهم است ،چیزی که واقعا او را
از بقیه متمایز میکند ،این است که چگونه
این قطعات متفــرق را کنار هم میگذارد».
کرچوف اســتاد ریاضی در استنفورد بود و
همچنین یکی از همکاران میرزاخانی بود .این
همکاری با کار پایاننامه او شــروع شد ،که
چندین مقالــه را در همه مجالت برتر چاپ
کرد .جدید بودن رویکرد او قدم بزرگی در
دنیای علوم ریاضی محسوب میشود.
پس از دریافت دکترای خود در دانشگاه
هاروارد ،میرزاخانی به عنوان دستیار پروفسور
در دانشگاه پرینستون و یک عضو پژوهشی
در موسسه ریاضیات کلین قبل از پیوستن به
دانشکده استنفورد پذیرفته شد.
در سالهای اخیر ،او با الکس اسکین در
دانشگاه شیکاگو برای پاسخ به یک چالش
ریاضی که فیزیکدانان برای یک قرن با آن
مبارزه کردهاند ،همکاری میکرد :مسیر یک
توپ بیلیارد در اطراف یک میز چندضلعی.
این تحقیق در مورد این اقدام به ظاهر ساده،
منجر به یک مقاله 200صفحهای شد که در
سال  2013منتشر شد و به عنوان «آغاز عصر
جدید» در ریاضیــات و «کار تیتانیکی»
ستایش شــد .حاصل ازدواج میرزاخانی و
همســرش ژان فوندارک ،دختری به نام
آناهیتا است.
STANFORD

نیست اما مشهورترین نشان جامعه ریاضیات
به شمار میرود .میرزاخانی در سال  ،۲۰۱۴به
عنوان نخستین زن و نخستین ایرانی ،موفق به
دریافت این مدال شــد .پیش از میرزاخانی
هیــچ زن دیگری موفق بــه دریافت این
مدال نشــده بود .او جایزه خود را در مراسم
افتتاحیه کنفرانس جهانی ریاضیات از دستان
رییسجمهور کرهجنوبی دریافت کرد .وقتی
از او پرسیده شد که چه چیزی برایش بیش
از هرچیز دیگری حکم جایزه و پاداشی در
پشت یک کار طاقتفرســای ذهنی دارد،
در پاســخ گفت« :قطعا رضایتبخشترین
اتفاق ،همان لحظهای است که میگویی آها!
لحظهای که شــور و شوق کشف و لذت و
شعف درک چیزی جدید را احساس میکنی
و احســاس اینکه باالی تپهای ایستادهای و
چشماندازی کامل را در مقابل داری .اگرچه
در اغلب اوقــات انجام کار ریاضیاتی برای
من مانند این است که در حال کوهنوردی
طوالنی هستم بدون آنکه مسیر پاخوردهای
وجود داشته باشــد یا حتی چشمانداز پایان
مسیری در تیررس دیدگان باشد».
Q

مانگیز
Qخبر غ 

فیروز نادری ،پژوهشگر ناسا صبح  24تیر
با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از
درگذشت این دانشمند ایرانی خبر داد .خبر
آنقدر تلخ بود که همه را به واکنش واداشت؛
از سیاسیون تا هنرمندان از رییسجمهور تا
رییس مجلس همه این غم وارد شده به ایران
را تسلیت گفتند .مریم میرزاخانی نابغهای که
بزرگترین افتخار ریاضیات را برای کشور
به ارمغان آورد و کسی که الگوی بسیاری
از زنان این ســرزمین است از میان ما رفت؛
پرندهای که چراغ این خانه را برای ســالها
روشن کرد.

فصل
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گفتمان

قرآن صادق
ِ

نگاهی به روایات امام جعفر صادق در تفسیر قرآن

Q

سیدمحمدعلی ایازی

استاد حوزه و دانشگاه

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

Qشرح واژگان

گونهای از این روایات در شرح واژگان
و معانی لغوی كلمات قرآنی رسیده است.
تفسیر لفظی و لغوی قرآن و به طور خاص
تفســیر غرائب قرآن از هنگام نزول قرآن
توجه صحابه بوده است .آنان هرچه
مورد ّ
كه بــه واژهای برمیخوردند كه ناآشــنا
به نظر میرســید ،از پیامبر(صلیاهلل علیه
وآله) میپرســیدند و یا به دیوان اشــعار
شاعران مراجعه میكردند و یا به استعمال
آن در میان اهل بادیه میرفتند .نمونه این
مراجعه را میتوان در كتاب مسائل نافعبن
ازرق از ابنعبــاس دیــد كــه روایتهای
گوناگونی از آن شــده اســت .این شیوه
تبیین واژگان ،تفســیر قرآن نیســت ،ا ّما
مقدّ مهای برای فهم و كشــف پیام الهی را
تشكیل میدهد .امام جعفر صادق در این
روایــات در توضیح واژگان به دو جنبه از
شــرح واژه پرداختهاند ،گاهی تبیین واژه
جنبه ظاهــری و لفظــی دارد و در جهت
آگاه كردن شیوه محاوره عرب و استعمال
آن اســت و گاهی در جهت تفسیر كلمه
توجه دادن به معنایی خاص اســت .مثال
و ّ
در روایتــی در ذیل آیه ( َو الَ ت َْج َع ْل َ
یدَك
َم ْغ ُلول َ ًه إِلَی ُع ُن ِق َ
ك َوالَ ت َْب ُس ْ
ــط َها ُك َّل الْبَ ْس ِط
َفتَ ْق ُعدَ َم ُلو ًما مَّ ْح ُســو ًرا) ،محسور و احسار
را كه به معنای حسرتزده ترجمه میشود
و معنایش این اســت كــه در انفاق كردن
چنان گشادهدســتی منما كه مالمتشــده
و حســرتزده برجــای مانــی ،حضرت
به برهنگی و عریانی معنــا میكنند و در
نتیجه معنای آیه چنین میشود كه در انفاق
كردن چنان گشادهدســتی منما كه دچار
برهنگــی و درماندگی شــوی و امالق در
ُ
آیه ( َو الَ تَ ْق ُت ُلواْ أَ ْول َ
ـــدَك ْم خَ شْ ی َة إِ ْملَـق) را
فقر و گرســنگی .ا ّما تفاوتی كه میان این
دو نوع لغتشناســی وجود دارد ،در اولی
تفسیر واژه اســت ،چون محسور به همان
معنای حســرتزده اســت ،ا ّمــا حضرت
توجه داده كه یكی از آنها
به علّت حسرت ّ
میتواند بخشــش تا حد برهنگی و عریان
شدن باشد ،در صورتی كه حسرتزدگی
مصادیق دیگری هم میتواند داشته باشد،
چون فقر و گرسنگی ،درماندگی ،فشار و
محدودیت ،مالمت همســر و فرزندان .ا ّما
در كلمه امالق ،اگر تنگدستی معنا كنیم،
توجه
یا فقر و گرســنگی ،شــرح الفاظ و ّ
دادن به واژگان است و تفاوتی میان لغت
با حدیث نیست و حضرت به همان معنای
توجه میدهند.
لغوی ّ

Qشرح مفاد كلمه

گونــهای از روایات امام جعفر صادق
در تبیین مفاد كلمه است .حضرت در این
دسته از روایات در مقام بیان لغت نیست.
كلمه را شــرح میدهد ،مثال در قرآن دو
بار كلمــه طوفان آمده اســت .طوفان و
طیفون از یك ریشه است و به هر چیزی
كه فراگیر شود ،گفته میشود و معموال
برای بارانهای سخت و سهمگین و تشكیل
امواج هولناك به كار گرفته میشود ،ا ّما
وقتی از امام جعفر صادق درباره طوفان
و مفــاد این كلمه میپرســند ،حضرت
میفرماید :هو طوفــان الماء و الطاعون.
توجه میدهد
یعنی به مفاد لغــوی كلمه ّ
و شــامل بیماریهای فراگیر و كشــنده
هم میدانــد و از معنای رایج كلمه فراتر
میرود .نمونه دیگر از شرح مفاد كلمه،
معنای :یوم التنــاد در آیه (إِن ِّــی أَخَ ُ
اف
َعلَ ُ
یــو َم التَّنَا ِد) اســت .معنای كلمه
یك ْم ْ
روز نــدا دادن مردم به یكدیگر اســت،
ا ّمــا حضرت شــرح بیشــتری میدهد و
ـب
میفرمایدَ ( :ون َا َدی أَ ْص َح ُ
ـب الن َّا ِر أَ ْص َح َ
ال ْ َجن َّــ ِة أَنْ أَفِ ُ
یضواْ َعلَینَا مِ َن ال ْ َمآ ِء) .روزی
كه اهل جهنم بهشتیان را ندا میدهند كه
بر ما ،آبی افاضه كنید .یعنی عینیت روز
قیامت و ویژگی آن را بیان میكنند .در
روایات امام جعفر صادق این گونه از بیان
شرح كلمه كه فراتر از معنای لغوی پیش
رفته بسیار است و در حقیقت تفسیر لغوی
قرآن میباشد.
Q

Qشرح جمله و مفاد كلمه

گونهای دیگر از تفســیرهای منقول
از امام جعفر صادق ،مواردی اســت كه
به جای بیان واژگان و تفســیر لغوی ،در
شــرح جمله و برداشــتن اجمال و ابهام
در كالم اســت .مانند چندین روایتی كه
ـــن
از حضرت در شــرح جمله (ال َّر ْح َم ُ
َعلَی ال ْ َع ْر ِ
اســتَ َوی) رســیده است كه
ش ْ
میفرماید« :استوی من ّ
كل شیء فلیس
شــیء هو أقرب إلیه من شــیء؛ خدای
رحمان از هر جهت ،بر عرش استیال دارد،
پس چیزی نیســت كــه نزدیكتر به او
باشــد» .نمونه دیگر در تفسیر این جمله
ین ْ
یؤتُونَ َمآ َءاتَواْ َّو ُق ُلوب ُ ُه ْم
استَ ( :و ال َّ ِذ َ
ِ
ِ
َو ِجلَ ٌة أَن َّ ُه ْم إِلَی َربّه ِْم َرج ُعونَ)؛ و كســانی
كه آنچــه را دارند ،میدهنــد در حالی
كه دلهایشــان ترسان اســت و میدانند
كه به ســوی پروردگارشــان بازخواهند
گشــت .طبق روایت برقی در المحاسن،
امــام جعفر صادق ْ
(یؤتُونَ َمــآ َءاتَوا) را
به یعملون ما عملوا من عمل و هم یعلمون
انهم یثابون علیه ،تفسیر میكند ،دادن را
به انجام دادن چیزهایی كه شرایط برای
آنها فراهم شده میداند ،در حالی كه این
گروه میدانند كــه كارهای آنان پاداش
داده میشــود و خشیت و نرمی به خاطر
علم آنان به عاقبت كار و آینده روشــن
است.
Q Qزدودن شبهه و تصحیح بدفهمی
نسبت به قرآن

بیگمان یكی از مسئولیتهای اهل بیت
پاسخگویی به شــبهات بوده است .آنان با
تمام سختی و دشواری و شكنندگی انزوا،
افــزون بــر روش ایجابی در بیــان آیات،
به تصحیح حركت تفسیر و زدودن شبهات
از آیــات برآمدهانــد .آنان بــا مخالفت با
تفسیرهای غلط و شیوههای مخالف با قواعد

تفسیر ،مانند تفسیر به رأی و تقطیع كردن
توجهی به آیات ناسخ و منسوخ
آیات و بی ّ
و حمله بر نقل و داخل كردن اســرائیلیات
در روایات ،راه تفســیر صحیــح را هموار
ســاختند .بخشــی از این روایــات از امام
جعفر صادق رسیده كه نشان میدهد یكی
از جایگاههای انحصــاری آنان در هدایت
به تفسیر و تصحیح بدفهمی نسبت به قرآن
است .نهی امام جعفر صادق از تفسیرهایی
توجه نشود ،یا از قیاس
كه به سیاق آیات ّ
توجه نشود،
خاص یا به محكم و متشابه آن ّ
نمونهای از راهنماییهای حضرت نســبت
به تصحیح حركت تفسیر است ،چنان كه
جهت فهم صحیح و پیشــگیری از بدفهمی
معانــی كلمات :احــد ،صمــد ،هدایت و
ضاللت ،مفهوم كرســی ،صــراط ،ابتالی
به كلمات ،معنای رجس و غیب و شهادت
و دهها كلمه قرآنی در این جهت تفســیر
شدهاند.
Q

Qتأویل آیات

گونــهای دیگر از روایــات امام جعفر
صادق ،تأویل آیات و راه بردن به معانیای
توجه دادن به فراسوی
غیر از ظاهر الفاظ و ّ
معانی اســت .در تأویل ،یكــی از الیههای
چندگانه نص ،كشــف میشــود و كشف
بخشــی از حقایق و فرجام سخن از طریق
تأویل فرصتی است برای كاوش متن كه علم
آن به بشریت ارمغان داده شده و به تدریج
به آن برسد و فراخی ذهن در حوزه معارف
دینی پیدا كند .این گونه نیســت كه فقط
خداوند بداند و بس و دیگران در مرتبهای
از آن بیبهره باشــند وگرنه نزول قرآن و
توجه بر
قصــد آن معانی لغو میشــود و ّ
الیههای زیرین حاصل نمیگردد .آنچه در
آیه هفتم سوره آل عمران بیان شده و از آن
نهی شده تنها تأویل قرآن نیست ،تأویل آیه
به انگیزه فتنهجویی و ضرب قرآن به قرآن
به جای شاهد آوردن قرآن به قرآن است.
بــا آن كه معنای درســت آن را میدانند و
میتوانند كشــف كنند .واژه ابتغاء الفتنه،
در ایــن آیــه ،گویای این نكته اســت كه
تأویلكنندگان خود میدانند تأویلشان با
مراد خداوند مغایر اســت ،ا ّما این عمل را
بر انگیزه باطل تغییر میدهند .به هر حال،
یكی از وجوه تفسیری امام جعفر صادق ـ
كه موارد آن هم كم نیست ـ تأویل جملهها
و آیات اســت .وقتی امام جعفر صادق بر
طبق روایت كلینی آیه شــریفهَ ( :ه ْل أَتَی
ین ّمِ َن ال َّد ْه ِر ل َ ْم ُ
یكن َش ًیـا
نســـنِ ِح ٌ
َعلَی ا ْال ِ َ
ُ
ْ
َ
مَّ ْذ ُكو ًرا) را تفسیر میكند( ،ش ًیـا مَّذكو ًرا)
را به «كان مقــدّراً غیر مذكــور» تأویل
میبرد و معنایش چنین میشود :انسان آن
هنگام از روزگار ،چیزی تقدیر شده بود،
ا ّمــا در خور یاد كردن نبود .یا در تفســیر
یصلُونَ مآ أَمــر َّ
ین ِ
اللُ بِهِی أَن
آیــهَ ( :و ال َّ ِذ َ
َ َ َ
یوص َل) «یصلون» را در تفسیر ظاهری آن
َ
به صله رحم و پیوند خویشاوندی آن ارجاع
میدهد و ا ّما در ذیــل روایت میفرماید:
«و غایــه تأویلهــا صلتك إیانــا؛ و نهایت

تأویــل آیه ،پیوند تو به امامــت و ما اهل
بیت اســت» .در این جا لفظ ،تح ّمل معنای
گستردهای را دارد تا شامل اهل بیت پیامبر
بشود ،ا ّما این نهایت تأویل آیه است.
Q

Qتعیین مصداق و مصادیق

یكی دیگر از گونههای تفســیر در این
روایــات ،نشــان دادن نمونههــای عینی و
بیرونی و در تطبیق با حقایق و اشــارههای
توجه به مصداق
قرآنی است .در تفســیرّ ،
تصور ذهنی كامل از
و آوردن نمونه ،برای ّ
مفهوم استفاده میشود .نشان دادن مصداق،
هم قلمرو معنا را تعیین میكند و هم به كالم
عینیت میبخشــد و از ابهام درمیآورد .در
سخنان مردم گاهی از مفاهیم ارزشی سخن
میرود ،میگویند ایثــار ،و بعد به موردی
در خارج اشــاره میكنند كه كامال مفهوم
را نشــان میدهد و َمثَل اعالی آن میشود:
شــهادت ،تواضع و اخالص .در این موارد،
ذكر مثالها به این معنا نیست كه آن مفهوم
در آن مثال خالصه شــده ،ا ّما یادكرد مثال،
در جلوه كردن آن ارزش ،ســهم بســزایی
دارد .روایات بســیاری از امام جعفر صادق
در نشــان دادن مصداق یــا مصادیق آیات
رســیده و گاه چنان تعبیر شده كه گویا در
انحصار همان مصداق است ،با آن كه مفهوم
كالم كلّی و شامل مصداقهای فراوان است.
Q

Qتبیین معارف اعتقادی

از آنجــا كه یكــی از جایگاههای اهل
بیت(علیهم السالم) ،مرزبانی از اعتقادات
قرآنی و نظارت بر روند اندیشه دینی در
جامعه مســلمانان بوده ،یكی از گونههای
تفســیری امام جعفر صــادق ،تبیین این
معارف بلنــد در حوزه مســائل اعتقادی
اســت .در این گونه از روایات ،گاه دیده
میشــود با اســتناد به آیــات ،عقیدهای
تصحیح و عقیدهای تبیین میشود .از این
رو میتوان مبارزه آن حضرت با مرجئه،
َقدَریه ،جبریه ،اندیشــه تشــبیه و تجسیم
و دیگــر نحلههای فكــری را در روایات
تفسیری اهل بیت مشــاهده كرد .معموال
بیشتر این دسته از روایات ،جنبه استنادی
دارد تــا پردهبرداری و كشــف معنا ،هر
چند در جاهایی كه احتماالت گوناگونی
در كالم مطرح اســت ،مانند آنچه امام در
ـو ِ
ت َوا ْالَ ْر َ
ض) در
آیه ( َو ِس َع ُك ْر ِسی ُه ال َّس َم َ
توضیح كرسی میفرماید ،مراد از آن علم
پروردگار اســت كه بر آسمانها و زمین
ســیطره دارد و در تفســیر (یمحواْ َّ
اللُ َما
ْ ُ
ت) درباره محو و اثبات الهی
یشَ ــآ ُء َو ی ْثب ِ ُ
كه چه چیزی را از بین میبرد و چه چیزی
را بر جای میگذارد ،حضرت میفرماید:
«و هل یمحو اهلل اِالّ ما كان و هل یثبت اِالّ
مــا لم یكن؛ آیا جز آنچه ثابت بوده ،محو
میشــود؟ و آیا جز آنچه نبــوده ،اثبات
میشــود؟» .در این باره كافی اســت كه
به كتاب التوحید صدوق مراجعه گردد تا
معلوم شود كه حجم این دسته از روایات
چه بسیار است.

توجه به پیام و اهداف تربیتی و
ّ QQ
هدایتی

بیگمان نگــرش قرآن به عنوان كتابی
كه هدایتگر است و مهمترین پیام آن مسائل
هدایتی و تربیتی اســت كــه از آن بینش
جامع و كامل و ســازنده استفاده میشود،
بینشــی كــه روح حركت و مســئولیت و
ایجاد هویت مستقل معنوی برمیآید .این
عباس
جهت تفسیری در عهد بنیامیه و بنی ّ
مغفول مانده بود و ح ّتــی با طرح مباحث
حاشــیهای چون تأكید فراوان به قرائت و
وجوه ادبی و قصهپردازی اسرائیلی فضای
گرایش به قرآن منحرف شده بود .یكی از
مهم اهل بیت تأكید بر هدفمندی
گامهای ّ
نــزول قــرآن و اولویــت دادن به طــرح
مســائل اخالقی و تربیتی و پررنگ كردن
ابعاد هدایتــی قرآن بود .امام جعفر صادق
كه فرصتی پیــدا كرده بودنــد تا بتوانند
ناگفتهها را بگویند ،در تفسیر آیات ،هدف
اصلی قرآن را در جهت ساختن شخصیت
روحــی مخاطبان خود بیــان میكنند و با
طرح مباحث اخالقی و تطبیق آن به قرآن
و یا برجســته كــردن این نــكات ،فضای
دیگری از مسائل سیر و سلوكی و عرفانی
بهوجــود آوردند .اگر در اســتناد روایات
ابو عبدالرحمن سلمی را در حقایق التفسیر
به امام جعفر صادق تردید كنیم ،ا ّما وجود
صحیفه الرضــا منقول از امام جعفر صادق
در كتاب عیون أخبار الرضا شیخ صدوق را
نمیتوانیم انكار كنیم؛ همچنین حجم انبوهی
از روایاتی كه در همین كتاب مسند اإلمام
توجه به پیام و اهداف
الصادق رســیده و ّ
تربیتی و هدایتی را نشان میدهد و افزون
بر تفسیر كلمه ،نكتههای پیام و آموزههای
آن را شرح میدهد.
Q

Qتوضیح قصص قرآن

بخــش گســتردهای از آیات قــرآن را
قصههای اقوام پیشــین و زندگی پیامبران
الهی تشــكیل میدهــد و در آن مفهوم و
اهــداف و فلســفه تكرارهــا و توضیح و
تفصیل داستانها و مرزبندی اخبار صحیح از
غیرصحیح از سوی امام جعفر صادق مطرح
شده اســت .آن حضرت در موارد بسیاری
ضمن تبیین قصص قرآن اشــاره به نكتهها
و تفســیرهای ویــژهای كــرده و به طور
محسوس در بیان اهداف قصه و توضیح و
تفصیل آن داستانها پرداخته و برای تكمیل
صورت و جهت حوادث ،گاهی با عنایت
به واژهای ،این آیات را شرح میدهند ،ا ّما
اغلب در تفصیل وقایع در پی ذكر جزئیات
و توصیف حال شــخصیتهای داســتان،
به دنبال ترویج پیام و ذكر هدف داســتان
برای ترویج حق یا تأیید اصول اعتقادی و
گاهی تطبیق آن با شرایط و احوال مسلمانان
است .تفصیل و توضیح در این روایات امام
جعفر صادق ،گاهی در قالب گفتوگو و
زمانی در قالب رفع ابهام و هشــدار نسبت
به آیندگان و تكرار حوادث و ضربالمثل
و تطبیــق با مســلمانانی اســت كه حیات

پیامبر اسالم را تجربه كردهاند و هماكنون
حوادث بنیاســرائیل ،یعقوب و یوسف،
موسی و هارون با فرعون تكرار میشود.
Q

توجه به الیههای باطنی
ّ Q

راهیابــی به معانــی باطنی و شــناخت
گستره ابعاد پیام در الیههای زیرین كالم،
یكی دیگر از گونههای تفسیری امام جعفر
صادق است .اشــاره به بطن ،نوعی اهتمام
برای برگرداندن ظاهر به چیزی اســت كه
به نظر اهل بیت بخشــی از مقصود كالم و
الیه دیگری از مراد گوینده است .گرایش
به باطن ،ریشه در خود قرآن دارد و وجود
آن در روایات بســیاری تأكیده شده است
و در جاهایی دیگر مانند حقایق هســتی و
بیان احــكام آمده اســت .در روایات اهل
بیت(علیهمالســام)باطن عمدتــ ًا در برابر
تنزیل و تفســیر اســتعمال شــده و از این
جهت وجوه متمایــزی دارد و معنایی جز
ظاهر آیه و تنزیل آن قصد كردهاند ،یعنی
باطن ،ناظر به سبب نزول و از مقوله توضیح
مفاهیم و مدلول و شــرح كالم نیست .مثال
در آن جا كــه امام جعفر صادق طبیعت و
اشــیای خارجی را بر علم و انســان تطبیق
اب مُّخْ تَل ِ ٌ
ف
میدهد و در آیه شــریفهَ ( :ش َر ٌ
ــو ن ُــ ُه) آن را به «العلم الــذی یخرج م ّنا
أَل ْ َ
إلیكــم» ،معنا میكنند ،و عســل را به علم
بر میگرداننــد ،الیهای دیگر از كالم حق
را نشــان میدهند .در تفسیر آیه( :لْی ْق ُضواْ
تَ َفثَ ُه ْم َو لْیو ُفــواْ ن ُُذو َر ُه ْم) كه درباره انجام
حج و به جا آوردن نظافت
دادن مناســك ّ
و ناخن گرفتــن ،كوتاه كردن شــاربها
و وفــای به نذر آمده و در فقــه این امور
یادآوری شــده اســت ،امام جعفر صادق،
طبق روایاتــی آن را به لقای امام تفســیر
میكنند و میگویند :مراد مالقات با امام
پس از تهذیب و ســیر و سلوك و زدودن
ارجاس و اخباث معنوی است .با آن كه در
روایتی دیگر به همان معانی ظاهری و ذكر
برخی مصادیق آن اشاره شده است ،از این
روایات در این مسند و مجامع روایی بسیار
اســت و بخش عظیمی از روایات اهل بیت
و امام جعفر صادق به تفســیر امور طبیعت
مانند آب و آســمان ،سایه ،بهشت و جهنم
به معانی خاص اشــاره دارد .ح ّتی میتوان
آن را در مورد اشخاص بهویژه اهل بیت و
دشمنان و مخالفان آنان دید .شیوه آنان در
بیان باطن و برگرداندن آیات به فضایل اهل
بیت(علیهم السالم)شیوه اقتباسی و استنادی
دارد و اگر به این دلیل كه در كتب اصلی
شیعه كمتر ذكر شده ـ هر چند برخی از این
روایات در كتابهایی چون كافی نقل شده
ـ ا ّما حجم انبوه آنها را نمیتوان انكار كرد
و اگر در گروهــی از این روایات به دلیل
ضعف ســند تردید شود ،ا ّما عدّ های از آنها
را نمیتوان انكار كرد .البته ممكن اســت
بگوییم بیان باطن ،نوعی تأویل اســت ،ا ّما
نمیتوان تردید كرد ،كه در روایات باطن
و تأویل هر دو به كار رفته است ،كه شاید
در جاهایی با هم انطباق داشته باشد.
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جامع هشناسیسیاسی
شما از اواسط دهه هفتاد در نشریه بهمن
و بعدها در نشــریه آفتاب مقاالتی را در باب
تقســیمبندی جریانهای سیاســی موجود در
کشور منتشر کردید .آنجا چهار شکاف دینی/
غیردینــی ،ســنتگرا/نوگرا ،چپگــرا/
راســتگرا و مردمســاالر/آمرانه را مبنــای
تقســیمبندی قــرار داده و از پنج جریان چپ
سنتی دینی ،چپ نواندیش ،مصلحت عملگرا،
جریان راســت سنتی و جریان راست افراطی
سخن گفتید .اکنون با توجه به تحوالت نسلی،
تولــد گروههای جدیــد و همچنین تحوالت
تکنولوژیک آیــا آن تقســیمبندی همچنان
کاراست؟ شکافها چه تغییراتی داشتهاند و
جناحها چه نسبتی با آنها برقرار کردهاند؟

در مقاالت مورد اشــاره شــما براساس
جمعبندی مجموعــه گفتوگوهایی که با
اهل نظر داشــتم ،به این نتیجه رســیده بودم
ش آنها
که اختالفات میان جناحهــا و نگر 
به سیاســت را میتوان با چهار معیار دینی/
غیردینی ،تجددگرا/ســنتگرا ،چپگرا/
راستگرا ،مردمساالر/اقتدارگرا توضیح داد
و کمابیش فکر میکنم اعتبار آن تقسیمبندی
پابرجاست .البته روی نکتهای شک کردهام
که آیا نوع نگاه به سیاست خارجی را هم باید
بهعنوان معیار مشخص به موارد پیشین اضافه
کرد یا خیر .ضمن تأکید بر کارایی آن چهار
قو
معیار ،معتقــدم که باید قدری آنها را دقی 
خاص کرد چرا که یک معیار زمانی کاربرد
دارد که بتواند تفاوت میان دو نگرش را بهطور
عمیق توضیح دهد.
زمانی که از دینی بودن سخن میگوییم،
ممکن است تفاوت میان حزب کارگزاران و
دیگر احزاب راستگرا مشخص نشود چرا که
مقید هستند
همه تشکلها شامل افراد مذهبی و ّ
و هیــچگاه از مواضع ضددینی دفاع نکرده و
نمیکنند؛ لــذا باید معیار را دقیقتر کنیم .به
همین جهت معیار دینی یا غیردینی بودن را به
دینی یا فرادینی تبدیل کردهام .در حال حاضر
جریان دینی معتقد است در عرصه سیاست باید
برای دینداران و دینشناسان امتیازهای ویژهای
قائل شــد؛ عالوه بر این سعی میکند احکام
شریعت و قوانین موضوعه را برابر و مترادف
هم بگیرد و بگوید اگر احکام ثابت داریم ،باید
قوانین ثابت هم داشته باشیم .در مقابل جریان
ی اعتقاد دارد که در عرصه سیاست نباید
فرادین 
امتیاز ویژهای برای دینداران و دینشناســان
ی از برابری سیاسی همه
قائل شد یعنی بهنوع 
شهروندان سخن میگوید؛ آنها اگر چه ممکن
اســت در انتخابهایشان صرفا به افراد دینی
رأی دهند اما با این حــال برای غیردینیها
نیز حــق قائلاند .از نظر انگیزه تبعیت ،نحوه
استخراج ،ضمانت اجرایی و تفاوت در نقض
احکام شــریعت و قوانین موضوعه را از هم
تفکیک میکنند .ببینید! فرد زمانی که احکام
شریعت را نقض میکند ،مرتکب گناه میشود
اما زمانی که قوانین موضوعه را نقض میکند،
مرتکب جرم میشود؛ ضمانت اجرایی قوانین
موضوعه قوه قهریه حکومت است در حالی
که احکام شریعت با اعتقاد و باورها به داوری
اخالقی عالم سروکار دارد .البته انگیزهها هم
تفاوت دارند؛ انگیزه اطاعت از قانون ،برقراری
نظم و عدالت است؛ در حالی که انگیزه تبعیت
از احکام شــریعت نزدیک شدن به ساحت
ربوبی و ...است.
چپ یا راست بودن نیز یکی از شکافهای
مطرحشده بود .معیار تفکیک این دو گرایش
مسئله برابری است .چپها برابری را آرمانی
مطلوب و ممکن میدانند ولی راســتها یا
برابــری را نامطلوب و ناممکــن میدانند یا
معتقدند برابری مطلوب ولی ناممکن اســت
کــه البته هر دو نتیجه مشــترک دارند چرا
که نمیتوان به دنبال ناممکنها رفت .زمانی
که یک تفکر برابــری را مطلوب و ممکن
بداند ،برای حکومت وظیفه قائل میشود .در
اینباره دوگانهای مطرح میشود که آیا بشر

ف اصولگرا و عملگرا میشود .آقای مصباح نماد طیف اصولگرای این جریان
جریان راست رادیکال شامل طی 
است که هیچگونه تعامل و همکاری با غیر را نمیپذیرد .این در حالی است که هر چه به سمت عملگرایی
حرکت میکنیم ،با چهرههایی مواجه میشویم که به سطحی از همکاری ابراز تمایل میکنند.

روحانی با راست رادیکال
وارد گفتوگو شود

تحلیل جناحبندیها و آرایش نیروهای سیاسی دو دهة اخیر در گفتوگو با علیرضا علویتبار
مهدی دریسپور :دکتر علیرضا علویتبار برای آنهایی که در دوره سازندگی و اصالحات تنفس کرده یا آرشیو نشریات آن دوره را تورق کردهاند ،نا م آشنایی است.
تحلیلگر سیاسی و پژوهشگری که با ذهنی منسجم مباحث مختلف را دستهبندی و از آنها ابهامزدایی میکرد .آن ذهن و روش همچنان پابرجاست با این تفاوت که
صاحب آن تمایل چندانی به مطبوعات نشان نمیدهد و بیشتر وقتاش را به مباحث آکادمیک و تدریس و تحقیق اختصاص داده است .علویتبار سالها پیش در مقالهای
توگو با «سازندگی » آن دستهبندی را بازآرایی و بهروزرسانی کرده است؛ با
جریانهای سیاسی ایران را تفکیک و دستهبندیاي از آنها ارائه کرده بود و حال در گف 
توگو تا حدی جنبه آسیبشناسانه نیز پیدا کرد و در آن به سازوکار حاکم در جریان اصالحات نیز پرداخته شد.
ن گف 
این تفاوت که ای 

و مصادیق خارجی وجود دارد و آن اینکه هر
چه اجزای مفهومی افزایش پیدا کنند ،مصادیق
خارجی کمتر میشوند؛ پس ما نیز ناگزیریم
در بحثمان معیارها را افزایش دهیم .به همین
جهت من از دو معیار دیگر کمک میگیرم؛
اولین آنها الگوی رفتاری است که من ذیل آن
دو مفهوم را توضیح میدهم:

 )1میــزان پذیرش اســتفاده ابــزاری از
خشــونت :هی چ فرد یا تفکری خشــونت را

بهعنــوان هدف طرح نمیکند اما بســیاری
معتقدند که میشود از خشونت بهعنوان ابزاری
برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده کرد.

 )2اصولگــرا و عملگــرا بــودن:

اصولگرایان افراد و گروههایی هستند که بر
رعایت ســختگیرانه اصول و قواعد در رفتار
و اعمال خود تأکید دارند و همکاری کردن
یا تمایز گذاشــتن میان خود با دیگری را به
اصولشان ارجاع میدهند .در مقابل عملگراها
آنهایی هســتند که تفکیک از دوستان قدیم
و تشکیل اتحادهای جدید را راحتتر انجام
میدهند و به دنبال حل مشکالت و خروج از
بنبستها هستند تا رعایت سختگیرانه اصول
هویتبخش.
بنابراین با وارد کــردن این دو معیار به
تقســیمبندیمان باید بگوییم در ایران چهار
جریان فکری و سیاســی وجود دارد که هر
کدام شــامل طیف اصولگــرا و عملگرا
میشوند و ممکن است در نقاطی با یکدیگر
همپوشانی هم داشته باشند.

بعضــی جریانهــا همچــون جریــان
احمدینــژاد را بهنظر نمیتوان با این معیارها
توصیف کرد؛ چرا که اصول و عملشــان در
هالهای از ابهام قرار دارد.

میتواند براساس برنامهریزی و طراحی از پیش
تعیینشده ســاختارهای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی را بهگونهای دگرگون کند
که برابری بیشتر امکانپذیر شود؟ یا اینکه
دست بردن در نظم اجتماعی خطرناک است
و باید متکی به نظمهای خودجوش بود؟ این
حداق ِل تمایز بین چپ و راست است اما اگر
بخواهیم امروز آن را بازآرایی کنیم ،مســئله
حقوق مطرح میشود .مارشال در طبقهبندی
خود سه مرحله شکلگیری حقوقشهروندی
را برمیشمارد:
 )1حقوق مدنــی بهمعنای آزادیهای فردی،
حق مالکیت ،آزادی مذهب ،سازمانیابی و...؛
)2حقوق سیاسی بهمعنای برابری سیاسی ،حق
برابر انتخاب شدن و...؛
)3حقوق اقتصــادی و اجتماعــی بهمعنای
برخورداری از حداقل خوراک ،پوشــاک،
مسکن ،بهداشــت و درمان ،آموزش ،تأمین
اجتماعی و...؛ که ما بر اســاس این سهگانه
میتوانیم تقســیمبندیمان را دقیقتر کنیم.
واقعیت این است که یک جریان راست در
ایران وجود دارد کــه «حقوق مدنی» یعنی
ابتداییترین ســطح حقوق را هم به رسمیت
نمیشناســد؛ این جریان ب ه راست رادیکال،
افراطی یا تندرو معروف است .در مقابل این
گرایش« ،راســت مدرن» وجود دارد که به
لیبرالیسم نزدیک است و حقوق مدنی و حقوق
سیاسی را به رسمیت میشناسد اما سر حقوق
اقتصادی و اجتماعی بحث دارد .اساسا دعوای
لیبرالها و چپهای مدرن درباره ســومین

مرحله حقوق از اینجا و با طرح این پرســش
آغاز میشــود که آیا باید برای شهروندان
حقوق اقتصادی و اجتماعی قائل شد یا خیر.
زمانی که کلمه حق مطرح میشود ،مسئولیت
به میان میآید که در نتیجه آن دیگر حکومت
حداقلــی یــا  minimal stateوجود نخواهد
داشت؛ تفاوت دیگر چپ و راست مدرن اینجا
ظاهر میشود .راست مدرن معموال از حکومت
حداقلی یا  minimal stateیعنی حکومتی که
اختیارات و کارکردهایش محدود اســت،
دفاع میکند اما چپهای مدرن از حکومت
مقید سخن میگویند؛ حکومتی که اختیارات
ّ
محدود دارد اما ممکن اســت کارکردهایش
متنوع باشد.
واقعیت این اســت که درباره محدودیت
اختیــار و محدودیت کارکرد مطالب زیادی
وجود ندارد و الزم است راست مدرن و چپ
توگو شوند .درباره
مدرن در اینباره وارد گف 
چپ و راســت بودن میتــوان قدم دیگری
برداشت و مشخص کرد که قائالن به این دو
دیدگاه در سیاستهای اقتصادی از میان سه
مشخصه کارایی ،امنیت و برابری به کدام یک
حساستر هستند .چرا که در سیاستگذاری
گرایش به هــر یک از مــوارد پیامدهایی
بهدنبال دارد .آزادسازی بازار کار به کارایی
اقتصادی کمک میکند؛ ولی اگر دولت در
قراردادهــای میان کارگر و کارفرما دخالت
نکند ناخودآگاه امنیــت کارگر را کاهش
میدهد چرا که کارگر هر لحظه ممکن است،
اخراج شود.

تفکیک جهتگیری مردمســاالرانه یا
اقتدارگرایانــه را هم باید بهطــور دقیقتر
مورد بررســی قرار داد .میدانیم که در مقابل
مردمســاالری چند نوع اقتدارگرایی وجود
دارد کــه این تنوع برای فهــم تفاوت میان
جریانهای سیاسی راست به کمک ما میآید.
بهعنــوان مثال جریان سیاســی که بهدنبال
حکومت توتالیتر است ،با جریانی که بهدنبال
اندکساالری سنتی اســت ،تفاوت دارد و
اینجاست که تفاوت راست رادیکال و راست
محافظهکار را بهتر درک میکنیم.
در مورد تمایز تجددگرایی و سنتگرایی
هم اصالحاتی الزم اســت یعنــی باید میان
تجددگرایی و سنتگرایی (به مفهوم خاصی
که در مورد دکتر نصر و همفکرانش به کار
میرود) با بنیادگرایی و نگاه سنتی تفکیک
قائل شد.
بنابراین معتقدم این معیارها هنوز درست
هستند و همچنان کارایی دارند اما با این حال
باید به نکتهای توجه کنیم .زمانی که من آن
تقسیمبندی را انجام دادم برخی جریانات هنوز
تعین دقیقی پیــدا نکرده بودند .مثال من فکر
ّ
میکردم بهترین نام برای جریان کارگزاران
مصلحت عملگرایی است ولی بعدها به نظرم
رســید که این گروه به راست مدرن قرابت
بیشــتری دارد که این موضوع را در آخرین
کنگره به وضوح مشاهده میکنیم .همچنین
میدانیــم که آن زمان جریان چپ ســنتی
حضور قویتری در عرصه سیاست داشت اما
طی سالهای اخیر کامال به حاشیه رفته است؛

چنانکه امروز کمتر حضور چهرههایی با این
گرایش را احساس میکنیم.

این دگرگونیهایی که بیشــتر در طیف
اصالحطلب مشــاهده میکنیــم ،حاصل چه
فرآیندی بوده است و با توجه به این تغییرات
جریانات سیاســی ایران امروز به چه صورت
درآمدهاند؟

نعمت در اپوزیسیون بودن در این دگرگونی
بسیار مؤثر بود و باعث تغییر بسیاری از افکار
شد چرا که برخی فهمیدند حکومت همیشه
به نفــع آدم حکم نمیکند .این نعمت باعث
دگرگونی شــد که البته ابعاد ناخواستهای هم
در پی داشت که مهمترین آنها متوقف شدن
تولید فکری بود .با توجه به آنچه گفته شد،
من امروز براساس طبقهبندیهایی که توضیح
دادم ،چهار جریان فکری اصلی را شامل راست
رادیکال ،راست محافظهکار ،راست مدرن و
چپ مدرن میدانم .این چهار جریان برآمده از
لوانفعاالت درون جمهوری اسالمی هستند
فع 
و در عرصه سیاست امروز محوریت دارند و
مابقی در حاشیه هستند .مثال ممکن است چپ
رادیکال و چپ سنتی وجود داشته باشد اما در
حاشیه قرار گرفته است.

همانطور که اشــاره داشتید ،پارامترهای
مورد اشارهتان تنها معیار هستند و نمیتوان به
وسیله آنها درباره احزاب و افراد حکم قطعی
صادر کرد .با این وصف تفاوتهای عینی این
چهار جریان را چگونــه میتوان از یکدیگر
تمییز داد؟

بهطور کلی رابطهای میان اجزای مفهومی

این طیفبندی را میتوان با استفاده از معیار
سومی بهنام سازمانیافتگی تکمیل کرد .ولی
پیش از آن بایــد توضیح دهم که من آقای
احمدینژاد و اطرافیانش را یک باند میدانم
نه یک جریان .ببینید! سط ح سازمانیافتگی از
پایینترین سطح یعنی محفل آغاز و به ترتیب
به انجمن ،گروه ،سازمان ،حزب و جبهه ارتقا
پیدا میکند .باند گروهی اســت که به لحاظ
سطح تشکیالتی باالتر از انجمن است با این
تفاوت که در سیاســت مواضع ،دیدگاهها و
هسته اصلی رهبری خود را آشکار نمیکند.
به همین دلیل به نظر من مجموعه احمدینژاد
باندی درون جریان فکری راســت افراطی
هستند .یعنی در حالی که به لحاظ فکری به
راست افراطی نزدیکاند درون آنها یک باند
تشــکیل دادهاند؛ احمدینژاد و اطرافیانش را
میتــوان با جبهه پایداری که متعلق به همان
جریان فکری است مقایسه کرد؛ پایداریها
مواضع و هسته رهبری خود را آشکار کردهاند
اما احمدینژادیها خیر.

شما اشاره داشتید که برخی جریانها به
مــرور کمرنگ یا حذف شــدهاند .برای فهم
بیشتر تقســیمبندی بهتر اســت قدری درباره
جریانــات زنده و موجــود توضیح دهید .در
مقاطعــی نظیــر انتخابات ریاســتجمهوری
مشــاهده میکنیم برخــی افــراد و گروهها
بهنوعــی دچار التقــاط پنهان میشــوند و به
کشــکولی میمانند که پر اســت از مواضع
متناقض.

برای پاسخ به این دست ابهامات ،تفکیک
اصولگرا و عملگرا کمــک زیادی به ما
میکند .در طیف راســت مــدرن چهرههای
کامــا اصولگرایی مانند آقایــان غنینژاد
و طبیبیان وجود دارند و هر چه به ســمت
عملگرایی حرکت میکنیم ،نخست با افرادی
همچون آقای نیلی مواجه میشــویم و سپس
ب ه حزب کارگزاران میرسیم .کارگزاران در
کنگره آخر سعی کرد به مواضع ایدئولوژیک
خود صورت جدیدی بدهد که مشخص است
این عمل حاصل تزریــق نیروهای جدید به
حزب بوده اســت .چرا که از بدو تأسیس تا
سالهای اخیر همواره شاهد بودیم که نیروهای
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در وضعیت فعلی به نظر میرسد چپ مدرن غیرمتشکلترین جریان فکری و سیاسی
جمهوری اسالمی است .هر چند تکچهرههایی هستند که تئوریهایی را مطرح میکنند ولی
تشکلی وجود ندارد که از این ایدهها دفاع کند.

عملگرای این حزب ترجیح میدادند در ابهام
ی هم میکردند؛
صحبت کنند که بعضا بیدقت 
بدنه قدیمی کارگــزاران میگفتند ما لیبرال
اسالمی هســتیم و دقت سخنشان پایین بود
اما افراد جدید که مواضع راســت مدرن را
نمایندگی میکنند ،دقت دارند و میدانند چه
میگویند و پیامدهایش را هم میپذیرند .به
نظر هم میرســد کارگزاران تولید فکری را
به این بخش سپرده است و تیپهای قدیم به
سیاستورزی عملی مشغولاند.
جریان راســت رادیکال نیز شامل طیف
اصولگرا و عملگرا میشــود .آقای مصباح
نمــاد طیف اصولگرای این جریان اســت
که هیچگونه تعامل و همــکاری با غیر را
نمیپذیرد .این در حالی اســت که هر چه
به ســمت عملگرایی حرکت میکنیم ،با
چهرههایی مواجه میشــویم که به سطحی از
همکاری ابراز تمایل میکنند؛ بخش بزرگی از
نیروهای دارای پیشینه و صبغه نظامی و امنیتی
در زمره عملگرایان راست رادیکال محسوب
میشوند که البته بعضی فعالتر هستند و در
ائتالفها شرکت میکنند و بعضی همچنان
مرزها را حفظ کردهاند.
جریان راســت محافظــهکار هم به همین
وضعیت اســت .این جریان میان روحانیت
بهخصوص دو تشکل روحانیت مبارز و جامعه
مدرسین و همچنین حزب مؤتلفه نفوذ زیادی
دارد .مواضع اصولگرایان راست محافظهکار تا
حد زیادی به مواضع جریان راست رادیکال
نزدیک است؛ مثال مواضع آقای بادامچیان تا
حدودی به مواضع مصباحیون نزدیک میشود.
در طرف دیگر راست محافظهکار عملگرایان
قرار دارند که فعالیتهایشــان حتی تا مرز
همکاری با بخشهای عملگراتر راست مدرن
پیش میرود.
فارغ از تعاریــف و مصادیق امروزی ما
باید به جابهجایی افراد نیز توجه ویژه داشــته
باشــیم .برای مثال مواضع فکری آقای علی
ال نزدیک
الریجانــی در دوره اصالحات کام 
به راست رادیکال بود اما ایشان در سالهای
ک شد؛پس باید
بعد به راست محافظهکار نزدی 
دقت داشــت که افراد میتوانند در جریانها
جابهجا شوند .مثال اگر چند سال پیش درباره
آقای روحانی از من سؤال میشد ،حتما ایشان
را در اردوگاه راســت محافظهکار یا حداکثر
مصلحت عملیگرا دستهبندی میکردم و این
در حالی اســت که در سالهای اخیر ایشان
به راســت مدرن گرایش بیشتری پیدا کرده
است و هر چه در مواضع سیاسیاش ضرورت
گذار به مردمساالری را میپذیرد ،این قرابت
بیشتر میشود چرا که به هر حال راست مدرن
دموکراسی را با عواقب آن میپذیرد.

بعضی احزاب هستند که صدای فردی و
تشــکیالتی متفاوتی از آنها شــنیده میشود.
بــرای نمونه در حــزب اتحاد کــه برخی از
اعضای آن از گرایش به سوسیال دموکراسی
سخن میگفتند ،افرادی هستند که از موضع
راست مدرن اظهارنظر میکنند و تحلیل ارائه
میدهند.

بله ،در احــزاب بزرگ تفکیکها قدری
متفاوت میشــود .مثال در حزب اتحاد که از
آن نام بردید ،افرادی هستند که ایدههایشان به
راست مدرن نزدیک است و همزمان افرادی
هستند که چپ مدرن را نمایندگی میکنند.
در سازمان مجاهدین انقالب هم که اکثریت
با چپ مدرن بود ،افرادی حضور داشتند که از
ایدههای راست مدرن دفاع میکردند .ما باید
دقت کنیم که در چپ مدرن نیز طیفبندی
وجود دارد و این مسئله ناشی از تحوالت جهانی
و اتفاقاتی است که در راست و چپ رخ داده
است .آنگونه که در تقسیمبندیها میانه جدید
بهوجود آمده است .در دورهای میانه حدفاصل
کمونیسم و سرمایهداری تعریف میشد ولی
در ســالهای اخیر میانه بین نئولیبرالیسم و
شکلهای سنتی سوسیال دموکراسی تعریف
میشود که این موضوع را در خطسومیهایی
همچون تونی بلــر و ...به وضوح میبینیم .با
این وصف ،در وضعیت فعلی به نظر میرسد
چپ مدرن غیرمتشــکلترین جریان فکری
و سیاسی جمهوری اســامی است .هر چند
تکچهرههایی هستند که تئوریهایی را مطرح
میکنند ولی تشــکلی وجود ندارد که از این
ایدهها دفاع کند.

علت عدم تمایزیابی در احزاب چیست؟

عد م تمایز دالیل مختلفی دارد؛ در مقاطع
مختلف شــاهد بوده و هســتیم که شکافی
پراهمیت میشــود و دیگر شــکافها را
تحتالشعاع قرار میدهد .مثال طی سالهای
اخیر شکاف مردمساالری/اقتدارگرایی بهحدی
اهمیت پیدا کرد که سایر شکافها نظیر چپ/
راست ،تجددگرا/سنتگرا و دینی/غیردینی را
تحت تأثیر قرار داد .همچنین شاهد بودیم اواخر
دوره ریاستجمهوری احمدینژاد مسئله پرهیز
از جنگ ،صلحطلبی و عادیسازی روابط با دنیا
آنقدر در مقابل ماجراجویی و تنش با جهان
اهمیت پیدا کرد که ســایر شکافها را به
ت مدرن و چپ
حالت تعلیق درآورد و راســ 
مدرن و بخش عمده راست محافظهکار در یک
جناح را در مقابل راست رادیکال قرار داد .پس
باید در نظر داشــت در هر مقطع محور شدن
یک شــکاف ممکن است سایر شکافها را
تحت تأثیر قرار دهد و اختالطهایی را بهوجود
آورد.

به جز مواردی که در شــرایط استثنایی
بهوجود میآیند ،بدفهمی از راســت و چپ
ریشــه در چه موضوعی دارد؛ حاصل ضعف
تئوریک است یا بیپرنسیپی افراد و تشکلها.
واقعیت این اســت که در بعضی مقاطع شاهد
جریانها ،گروهها و افرادی هستیم که در بیان
صریح به ابنالوقت بودن متهم میشوند اما به
نظر باید این سنخ کنشها را عمیقتر بررسی
کــرد چرا کــه به هر حــال آنها همــواره از
رویکردها و سیاســتهای سه طیف راست و
یک طیف چپ گرتهبرداری میکنند.

بخشــی از این موضوع که نمونههایی از
آن را در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم
شاهد بودیم ،به نامعین بودن مرزهای فکری
بازمیگردد .در جریان راســت رادیکالی که
در جهــان فعال بوده و هســت ،دو گرایش
پوپولیست و اشــرافیتگرا وجود دارد .در
آلمان گرایش نازیها پوپولیســتی بود؛ آنها
ناسیونال-سوسیالیســت بودنــد یعنی خود
را نماینده سوسیالیســم هم میدانستند ولی
فاشیســتهای ایتالیا کامال اشرافیتگرا و
طرفدار مهانساالری بودند .پس گاهی اوقات
اشتباهی در تفســیر تحلیلگرایان به وجود
میآید و آن اینکه پوپولیست یا مردمانگیز
بودن راســت افراطی را با چپ بودن اشتباه
میگیرنــد .اقتصاددانان برای تقســیمبندی
گرایشهای فکــری در اقتصاد از معیارهایی
استفاده میکنند که من نیز در مقاله آخر کتاب
«اقتصاد سیاسی و خطمشیگذاری عمومی»
این معیارهــا را درباره ایران به کار گرفتهام.
بهطور کلی دو وجه ممیزه وجود دارد:
 )1مالکیــت عوامل تولید :یعنی آنکه تفکر
غالب خواســتار مالکیت خصوصی نیروی
کار ،سرمایه ،زمین ،ابزار تولید و ...است یا از
مالکیت عمومی دفاع میکند.
 )2سازوکار تخصیص منابع :درباره تخصیص
منابع دو گرایش وجود دارد؛ اولین گرایش
میخواهد ســازوکار را به عرضه و تقاضا و
به بیان بهتر بازار بســپارد و دومین گرایش
میخواهد سازوکار را با برنامهریزی دستوری
مرکزی پیش ببرد.
جریان راســت رادیکال به نابرابری در
مالکیت عوامل تولیــد توجه چندانی ندارد و
بعضی گرایشهایــش معتقدند که مالکیت
باید در دســت صالحین جامعه باشد .بهخاطر
دارم آقای حائری ،امام جمعه ســابق شیراز
که مدتی نظریهپرداز جریان راست رادیکال
محسوب میشد ،با مبنا گرفتن داستان سوره
یوسف استدالل میکرد که حضرت یوسف
گفته است خزائن مصر را به من بدهید چون
حفیظ و امین هستم .ایشان از این تفسیر نتیجه
میگرفت که مبنــای مالکیت عوامل تولید
بــزرگ ،حفیظ و امین بودن افراد اســت و
میگفت مالکیت باید ب ه صالحین سپرده شود.
پس راستهای رادیکال بهدنبال عمومیسازی
ی آنها در تخصیص
مالکیت نیســتند .از طرف 
منابع از مکانیزم بازار فرار میکنند و همواره
بهدنبال دخالت هســتند .مثال میگویند نرخ
بهره و قیمتها نباید به عرضه و تقاضا سپرده
شود بلکه باید براساس مواضع ایدئولوژیک
بهصورت دســتوری تعیین و ابالغ شود .این
سلسله مواضع گاهی با چپ بودن خلط میشود.
در حالی که واقعیت این است که جریانی در

توگو با راست رادیکال بسنده کند و باید با هسته سخت قدرت نیز چانهزنی کند و در جایی
دولت نباید به گف 
غیر از فضای عمومی پرسشهایی را مطرح کند؛ مثال از حد یقف رابطه ایران و سوریه بپرسد و همچنین در
مورد نحوه برخورد با کشورهای جنوب خلیج فارس و بسیاری مسائل دیگر شفافسازی کند.

جهان وجود دارد که ب ه حامیان سرمایهداری
دولتی مشــهورند؛ اینها گروهی هستند که
مالکیت خصوصی و دخالت دستوری را بهطور
همزمان طلب میکنند که معموال فاشیستها
اینگون هاند.
در زمان ارائه تحلیل راست و چپ در ایران،
اختالف من با سازمان مجاهدین انقالب سر
همین موضوع بود .آنها به جریانی که من آن
را راست رادیکال خواندم ،چپ جدیدالوالده
میگفتند .من تذکــر میدادم که اینها چپ
نیستند بلکه راســتهایی هستند که بهدنبال
تخصیص منابع از طریق بازار نیستند؛ بنابراین
باید دقت کرد که مواضع مداخلهجویانه لزوما
بــه معنای چپ بودن نیســت .این گرایش
فکــری زمانی که بحث خصوصیســازی
صنایع به میان میآید ،میگوید بنگاهها باید
به افراد صالح واگذار شــوند یعنی با معیار
تقوا نابرابــری را توجیه میکنند .در واقع به
بیان یکی از دوســتان ،اینها بیش از اینکه به
امام علی نزدیک باشند ،با خلیفه دوم قرابت
فکری دارند که تخصیص منابع را برحسب
میزان تقوا و سابقه در اسالم انجام داد .لذا اگر
چنین اشتباهاتی تصحیح شود ،خیلی از مواضع
قابل فهم میشــود .از اینها مهمتر اینکه باید
به اختالف میان افکار و رفتار نیز دقت نظر
داشــت چرا که فردی میتواند مثل انگلس
کارخانهدار باشد و چپترین مواضع را اتخاذ
کند .به باور من وقتی میخواهید تست واقعی
چپ یا راســت بودن بگیرید ،باید به سراغ
مقوالتی چون نابرابــری زن و مرد ،برابری
مذهبی ،میزان مقید بودن حکومت در اقتصاد
بروید و معیارهای ایرانی چپ و راست بودن
را تبیین و تدوین کنید.

شــما از اختالفات و افتراقات گفتید و
ذیل آن نکته مهمی را یادآور شدید .سازمان
مجاهدین انقالب در تحلیل خود درباره چپ
و راســت دو خطای تحلیلی مرتکب شد؛ این
تشکل تا قبل از بروز برخی اقدامات رادیکال
تصور میکرد که میتواند انصار حزباهلل را
در اردوگاه چپ جذب کند و از این گذشته
جمعیــت دفاع از ارزشهــا را نیز متحد خود
میدانست .اتفاقا هر دو تحلیل نادرست بود و
تحلیلهای نشــریه بهمن و شما قرین واقعیت
شــد .اشــتراکات و ائتالفهــای امــروز
چگونهاند؟

در تکمیل پرسش شما بگویم که من آن
زمان درباره تشکل آقای ریشهری میگفتم
که اینها دو گرایش هســتند که بهزودی از
یکدیگر جدا میشوند .معتقد بودم که طیف
آقای حســینیان و ...راست رادیکال هستند
اما آقای پورنجاتی و محمد شریعتمداری را
راســت رادیکال نمیدانستم .حتی به خاطر
دارم در مقطع انتخابــات دوم خرداد که من
و آقایان مرتضی نبوی و حسینیان در شیراز
مناظره انتخاباتی داشتیم ،دو پیشبینی کردم؛
اول آنکه خطاب به حسینیان گفتم تشکل شما
بهزودی تجزیه خواهد شد و دوم آنکه گفتم
امکان ندارد رای آقای ریشهری بیش از یک
میلیون بشود .اتفاقا هر دو مورد محقق شد ولی
در مورد دوم آقای باقی پیشبینی دقیقتری
کرد و گفت آقای ریشهری بهاندازه تیراژ
کتابی که علیه آیتاهلل منتظری نوشته رأی
خواهد آورد .وقتی بعد از آن جلسه به تهران
برگشــتم ،آقایان بهزاد نبوی و محمدرضا
خاتمی گله کردند و گفتند رقابت اصلی ما
با جناح مرتضی نبوی بود و تو جهت نقد را
عوض کردی؛ شــاید آنها درست میگفتند
ولی تحلیل من این بود جریانی که کامال در
ت افراطی است نه جریان
تقابل با ماست ،راس 
راست محافظهکار .در همان جلسه هم خطاب
به مرتضی نبوی گفتم اگر چه مواضعتان را
ل اعتمادتر از حسینیان
قبول ندارم اما شما قاب 
و امثالهم هســتید .ایشان ناراحت شد که من
توضیح دادم راست محافظهکار در حد خود
پایــگاه دارد و باید به همان اندازه در قدرت
سهیم باشــد ولی پایگاه طرف دیگر امنیتی،
باندی و در نتیجه خطرناک است.
به ســوال شــما بازگردم؛ اکنون امکان
ائتالف با بخش اصولگرای راست رادیکال
نزدیک به صفر است و تنها امید من آنست
ن طیف امیدش را به انتخابات از دست
که ای 
ندهد و به سمت راههای دیگر کسب قدرت
نرود؛ من در انتخابات اردیبهشت ماه برخالف

ی آقای رئیسی
برخی دوستان از حضور و رأ 
خوشحال شدم چرا که آنها حس کردند راه
انتخابات برایشان باز است؛ این طیف فکری
به محض اینکه گمان کننــد راه انتخابات
مسدود است ،جای خود را به خشونتگرایان
مطلق میدهند و به این نتیجه میرســند که
باید از طریق قهر مسئله را حل کنند .درباره
عملگرایان این طیف اوضاع کمی متفاوت
اســت چرا که با آنها میتوان سر خروج از
بحرانهای اقتصادی ،جلوگیری از درگیری با
جهان خارج و پیشگیری از جنگ به حداقلی
از توافق رســید و آنها را حداقل به پذیرش
سکوت در موارد مشترک رساند؛ یعنی تصمیم
مشترک گرفت که کسی بازی صلحطلبانه را
برهم نزند.
درباره جناح راســت محافظهکار بهنظر
روشی که آقای روحانی بهکار برده ،صحیح
ن طیف را به اندازه وزناش
است .روحانی ای 
در قدرت سهیم کرده و فرض را بر همکاری
با آنها گذاشته است .این طیف از جناح راست
تکیهگاه مشخص اجتماعی دارد و باید به اندازه
وزن اجتماعی خود قدرت داشته باشد و این
مسئلهای است که باید سر آن چانهزنی کرد و
به توافق رسید .از این گذشته بعضی نگرانیهای
آنها را نیز باید برطرف کرد .بهعالوه موارد
ائتالف بــا این طیف را باید جزئیتر کرد و
در گام اول سر مسائلی چون سیاست خارجی،
گذر از بحرانهای اقتصادی ،حاکمیت قانون و
عادیسازی به توافق رسید که این امر با طیف
عملگرای راست محافظهکار امکانپذیرتر
است .در این راه معتقدم اگر در کوتاهمدت
بیش از سهمشان به آنها بها بدهیم ،در بلندمدت
به ضرر دموکراسی کار نکردهایم.
درباره ائتالف راست مدرن و چپ مدرن
ن همگرایی
اختالف چندانی وجود ندارد و ای 
میتواند عمیقتر هم بشــود چرا که هر دو
طیف درباره تنشزدایــی از روابط خارجی،
گــذر از بحرانهای اقتصــادی ،حاکمیت
قانون ،غیرسیاســی کردن قــوه قضاییه و
دســتگاههای نظامی و امنیتی و حداقلی از
گذار به مردمساالری اتفاق نظر دارند .ببینید!
گاهی دغدغه داریم ،گاهی مســئله داریم،
گاهی مشــکل داریم ،گاهی بحران داریم و
گاهی فاجعه داریم .در حال حاضر در بعضی
از مسائل اقتصادی با بحرانهایی مواجه هستیم
که اگر حل نشوند ،فاجعه به بار خواهد آمد و
در این تحلیل میان راست مدرن و چپ مدرن
توافق وجود دارد؛ در ایــن زمینه راهحلها
چندان متنوع نیســت و جــای بحث وجود
ندارد .از اینها گذشــته این دو جناح سر حل
بحران کارآمدی بسیار همسو هستند چرا که
حقیقتا کشور در جاهایی به سمت فروپاشی
سیستم اجرایی پیش میرود .بهعالوه چپ و
راست مدرن برای بهبود کارایی نهاد دولت
نیز میتوانند اقداماتی انجام دهند که اجرای
کامل نظام شفافســازی اطالعات یکی از
این نمونههاست .مقابله با فساد یکی دیگر از
مسائل است؛ سیستم ما نباید در مقابله با فساد به
دوره ماقبل مدرن بازگردد .در گذشته تصور
این بود که با گماردن شخص سالم میتوان از
فساد جلوگیری کرد؛ در صورتی که روش
صحیح آنست که مکانیزمها را بهبود ببخشیم
و اینها مواردی است که چپ و راست مدرن
بر آن اتفاق نظر دارند .به نظرم چپ و راست
مدرن تا مدتها باید ائتالفشان را حفظ کنند
و اندیشه تفکیک را از سر خارج کنند.

میان چپ و راســت مدرن و احزابی که
ایــن دو تفکر را نمایندگــی میکنند ،بعض ًا
اختالفاتی وجود دارد کــه میتوان از جنبه
آسیبشناســانه آنها را بررسی کرد .میدانیم
احزابــی که ایــن دو گرایــش را نمایندگی
میکننــد ،حول یک رهبــری کاریزماتیک
گردآمــد ه و امور را از طریق شــورای عالی
اصالحطلبان پیــش میبرند .بهنظر اختالفات
مکتبی و روشی به ائتالف ضربه وارد نمیکند
اما بعضی تصمیمها ممکن اســت در ائتالف
خدشه وارد کند .این قبیل معضالت را چگونه
میتوان برطرف کرد؟

این نوع اختالفــات بیش از آنکه متوجه
مبانی فکری باشد ،به ضعف سازماندهی باز
میگردد .جریــان اصالحات در حال حاضر
ســازماندهی جبههای دارد که باید در چند
مرحله آن را نوســازی و اصالح کرد .گام

اول این اصالحــات دموکراتیکترکردن
تصمیمگیریها اســت؛ واضح اســت که
نیروی اجتماعی احزاب یکســان نیســت
ولــی میبینیم که همــه رأی برابر دارند و
این فرآیند قطعا دموکراتیک نیست .جبهه
اصالحات زمانی دموکراتیک میشــود که
اعضا بر حسب تکیهگاهشان وزن پیدا کنند
که برای این کار معیارهایی وجود دارد .در
دوره اصالحات پرداخت یارانه به احزاب بر
مبنای میزان اندازهگیری شده به چند شاخص
و معیار متکی شــد و همان معیارها اکنون
وجود دارد و میتوان درون جبهه اصالحات
از آنها اســتفاده کرد .مثال حزبی که تنها در
دو استان شــعبه دارد با حزبی که در تمامی
کشور شعبه دارد ،قطعا متفاوت است و این
باید در سازوکار رأیگیری اعمال شود .گام
دومی که باید برداشــته شود ،شفافیتسازی
ســازوکار گزینش و انتخاب اعضاســت.
میدانیم که در حال حاضر شورای اصالحات
متشکل از شــخصیتهای حقیقی و حقوقی
است؛ این انتخابها باید شفاف شود تا درباره
حضور یا عدم حضور افراد و اعتبار انتخابها
شائبه بهوجود نیاید .ســومین گام تعریف
فرآیندهای استاندارد و شفاف برای گزینش
کاندیداهاست که در انتخابات شورای شهر
بحثهایی را بهوجود آورد .واقعیت این است
که از این پس انتخابات زیادی پیش رو داریم
و این گزینش تقریبا هر دو سال یکبار انجام
میگیرد .در علم مدیریت این مســائل حل
شده و پرسشنامه گزینش نیرو وجود دارد و
ما باید در سیاست نیز چنین روشهایی را به
کار ببندیم و تیمهایی را برای نمرهدهی تربیت
کنیم .اگر معیارها و نمرهدهی شفاف شد و
گروه آموزشدیــده بیطرف به کار گرفته
شــد ،هر حزبی که در مقابل نتیجه اعتراض
و ایســتادگی کرد ،باید با فشار جمعی تنبیه
انضباطی شود .این سه گام بیش از آنکه فکری
باشند به سازماندهی مربوط میشوند.

این قبیل مسائل که مرتبط با سازماندهی
هستند ،ممکن است چپ و راست مدرن را از
یکدیگر جدا کنند و بهطور مشخص احزاب
اتحاد و کارگزاران را مقابل هم قرار دهند؟

بهنظرم این دو گرایش و نمایندگان آنها
میتوانند کار جبههای خــود را با یکدیگر
انجام دهند چرا که جبهه به این معناســت
که احزاب و سازمانهای عضو ضمن حفظ
اســتقالل و مواضع خاص خود ســر یک
استراتژی و رهبری واحد به توافق برسند و
کارکنند .با این وصف من اعتقاد دارم باید
ِ
تو ِ
فکری انتقــادی میان این دو
گوی
گف 
جریان و نمایندگان آن را تحریک کرد .مثال
باید درباره نوع حکومت مطلوب که حداقلی
است یا مقید و همچنین درباره مواردی چون
حقوق شهروندی ،سیاست اجتماعی ،عدالت و
برابری بحث کرد .برای نمونه در بحث عدالت
باید مشخص شود که نگاهها رالزی است یا
هایکی یا ترکیبــی از رالز و هابرماس .اینها
توگو
مواردی است که باید دربارهاش گف 
کرد چرا که از این طریق میتوان در آینده
گفتمان اصالحات را تقویت کرد .پس باید
ِ
تو ِ
نظری انتقادی پیشتاز باشیم
گوی
در گف 
ولی به لحاظ سیاسی کامال منسجم عمل کنیم.
پیشبینی من آن است که این دو جریان به
ســمت تقابل نمیروند و فقط ممکن است
توگوی انتقادی بروند که از
به ســمت گف 
این لحاظ کارگزاران در راســت بودن خود
منسجمتر از چپ بودن اتحاد است.

 با توجه به اینکه در ســالهای اخیر در
بحثهای فقیر/غنی ،نوع نگاه به کشورهای
خارجــی و ...تغییرات زیادی به وجود آمده
اســت ،چهار جریان حاضر در کشور بهلحاظ
پایگاه اجتماعی چه تغییراتی داشتهاند؟

به دلیل آنکه بخــش عمدهای از طبقات
اقتصادی ایران به طبقــات اجتماعی تبدیل
نشــدهاند ،سیاســت نیز به صورت طبقاتی
درنیامده اســت .به همین دلیل احزابی که
یک طبقه خاص را نمایندگی کنند ،مشاهده
نمیکنیم پس نمیتوان بــرای احزاب وزن
اجتماعی قائل شــد اما در مقابل میتوان این
وزن را بــرای جبهههــا در نظر گرفت .در
این زمینه مســئله مهمی وجود دارد که باید
به آن توجه ویژه داشــت؛ جبهه اصالحات
در انتخابات اخیر بخشــی از آرای خود را از

دســت داد .رأی راست رادیکال و بخشی از
راست محافظهکار که با آن همکاری میکند
عددی بین هشت تا ده میلیون است و آنچه در
این انتخابات به آن اضافه شــد ،رایی بود که
جبهه اصالحات از دست داد .یعنی بخشی از
جامعه احساس کرد با سیاستهای اتخاذشده
توسط اصالحطلبان حمایت نمیشود و میان
هوا و زمین معلق مانده اســت لذا باید گفت
رأی رقیب رأی سلبی به ما بوده است نه رأی
ایجابی .و شاید اگر فردی با شعارهای چپ
نامزد اصالحطلبان میشد ،درصدی از آن آرا
به ســبد رقیب نمیرفت .واقعیت این است
که بیتوجهی به برخی خواستههای اجتماعی
باعث از دست رفتن نیروها میشود.
خواســتههای اجتماعی در ایران امروز
چیستند و چه مختصاتی دارند؟

در حال حاضر چند خواسته اجتماعی مهم
از جمله رشــد و رونق اقتصادی ،مشارکت
سیاسی و دموکراتیزاسیون ،بازتوزیع و برابری
و سبک زندگی متفاوت وجود دارد که باید
بررسی کنیم که میتوانیم نماینده کدامیک از
آنها باشیم .روشن است که بخشی از جامعه
خواسته اول را طلب میکند و ارتباط بیشتر
با جهان خارج را مهم میداند اما این بهمعنای
فراموش کردن دیگر خواســتهها نیســت؛
بازتوزیع خواسته مهمی است که ما گاهی به
آن بیتوجهیم و برخی آمارها نشان میدهد
که اقشــاری طرفدار این خواست هستند و
بهنظرم بیتوجهــی جریان اصالحات به این
خواسته باعث ریزش نیرو شده است.

آیا میتوان برای هواداران خواستههای
اجتماعی وزن تعیین کرد؟

به صورت نســبی امکانپذیر است که
من هم در دورهای ســعی کردم چنین کاری
را انجام دهــم .من برای این کار چهار طبقه
سرمایهدار ،متوســط قدیم ،متوسط جدید و
کارگر را مشــخص و بررسی کردم که هر
طبقه بهدنبال محقق شدن کدام خواسته است.
در ادامه و برای دقت بیشــتر برای هر طبقه
سه قشر درآمدی شامل قشر باال ،قشر متوسط
و قشــر پایین در نظر گرفتم و نسبتها و
تقسیمبندیها را بررسی عددی کردم و نتایجی
بهدســت آوردم اما باز هم آنگونه که باید
وزنها مشخص نشد؛ البته که آن تحقیق برای
منظم کردن ذهن الگوی مناسبی بود.

شــما روحانی را به صــورت فردی در
اردوگاه راســت مدرن دســتهبندی کردید.
دولــت وی چــه وضعیتــی دارد و افزایــش
کاراییاش چگونه محقق میشود؟

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

با توجه به اهمیت و ارزش شناخت بسترهای فعالیت احزاب در ایران ،معضالت و موانع
ساختاری موجود در راه آنها ،در بخش جداگانهای از نوشتار حاضر ،آن بسترها و موانع
ساختاری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران

دیدگاه

زمینهها و بسترهای
فعالیت احزاب در ایران
درک چگونگــی عملکرد یک
حزب یا گروه سیاسی در یک مقطع
خاص زمانی ،تنها هنگامیمیســر
اســت که به اندازه کافی از بسترها
و زمینههــای اجتماعــی فعالیت
احزاب ،موانــع و معضالت آنها در
راه گسترش فعالیتشان آگاه باشیم.
براي دستیافتن به شناخت پیرامون
زمینهها و بسترهاي مذکور ،در این
قســمت بحثی را پیرامون آن آغاز
میکنیم .قبل از شروع بحث بهتر
اســت نکته مهمیتذکر داده شود؛
در بســیاری از مقالهها ،کتابها و
ســخنرانیها ،عدم وجود احزاب در
صدر مشروطیت (سالهای -1324
 1327قمری 1288-1285/شمسي)
يك ایراد براي آن انقالب دانســته
میشــود؛ در حالی که نباید انتظار
داشت در کشوری که بخش اعظم
جمعیت آن بیســواد بوده و میان
باســواداناش نیز تعداد معدودی با
امور سیاسی آشنا بودند ،به یکباره
یک حزب متولد شود .اتفاقا در یک
فرآیند طبیعی ،نخستباید گروهها و
دستجات کوچک شروع به فعالیت
کرده و پس از گذشت مدتی و طی
یک پروسه تجربی ،از حالت گروهی
خارج شده و وارد فعالیت حزبی که
مرحلهای باالتر است ،شوند.
در یــک حالت کلــی ،عوامل
متعدد و مهمیزمینهساز بستر فعالیت
گروهها و احزاب سیاسی در ایران
پس از انقالب مشروطیت بودند که
مهمترینشان عبارتند از:
انقالب فرهنگی مشروطیت :پیروزی
سیاسی انقالب مشروطه با تکیه بر
دستاوردهای انقالب فرهنگی بود که
از اواسط دوره سلطنت ناصرالدینشاه
(از  1290قمری به بعد) شروع شد
و در دوره مظفرالدینشاه ( -1313
 1324قمری) به اوج بالندگی خود
رسید .تاســیس دهها مدرسه جدید
دخترانه و پسرانه در سراسر کشور،
انتشار دهها عنوان جریده و نشریهای
که وجه غالب محتوای آنها ،طرح
مباحث فرهنگی و اطالعرســانی
اوضاع روز دنیــا به مخاطبین خود
بود ،شروع به کار دهها و شاید بتوان
گفت صدها مطبعه و چاپخانه کتاب
و نشریه ،بالندگی هنر مشروطیت و به
ویژه ادبیات ترجمه در کشور ،ظهور
نوگرايی در اندیشــه دینی و ظهور
نوگرایان مذهبی نظیر سیدجمالالدین
اســدآبادی و آیتاهلل طباطبايی از
جمله نشانههای انقالب فرهنگی در
ایران بودند که تمامی مقدرات فردی
و اجتماعی جامعه ایران را تحت تاثیر
خود قرار داد .بدین ترتیب متاثرین
از آن انقالب فرهنگی به باورهای
جدیدی از توانايی ،جایگاه اجتماعی
و نيز حقوق اجتماعی و فردیشان
رســیدند .در پرتو چنین باوری بود
که انقالبی به نام انقالب مشــروطه
در ایــران رخ داد كه در پیامد آن،
انقالبکنندگان در گوشــه و کنار
دور یکدیگر جمع شده و با تشکیل یا
عضویت در گروههای سیاسی سعی
ب و جلوگیری از تعدي
در حفظ انقال 
به آن کردند .از جمله دیگر عوامل
اساسی بسترســاز ظهور گروهها و
احزاب سیاسی در صدر مشروطیت،
وجود نهاد قدرتمند انتخابی حکومتی
(مجلس شــورای ملی) و تعارضات
درونی حاکمیت و دولت (به معنای
اعم آن) بود که در قسمت بعدی به
بررسی آن خواهیم پرداخت.
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سوسیالیستهای بدوی
احزاب و گروههای سیاسی در گذر زمان از انقالب مشروطیت تاکنون

مسعودکوهستانینژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر
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Qمقدمه و در بیان صدر مشروطیت

«احزاب در ایران ریشه ندارند»« ،احزاب
و گروههای سیاســی در ایران مورد اقبال
عمومی نبودند» و...؛ دهها جمله مشابه جمالت
مذکــور بارها و بارها و به مناســبتهای
گوناگون به گوشمان خوردهاند یا آنها را در
متون مختلف خواندهايم؛ به گونهاي كه تکرار
آن باعث شده اين جمالت ،به باور عمومی
تبدیل شوند .همچون دهها و صدها باور دیگر
که بدون اندیشه و تفکر و بي هيچ چون و
چرا آنها را پذیرفتهايم و موجب اثرگذاري
آنها بر قضاوتهــا ،فعالیتهاي جمعی و
اجتماعی و رفتارهایمان با دیگران شدهايم و
حتی خودمان نیز با تکرارشان برای دیگران،
عاملی برای نشر آن مکررات شدهايم ولی آیا
چنین است؟
طی یکصد و ده ســال گذشته پس از
پیــروزی انقالب مشــروطیت در ایران و
شروع به کار علنی و گسترده دهها و صدها
گروه سیاسی و سپس پدیدار شدن احزاب
ت وسیع و گســترده سیاسی،
و تشــکیال 
تالشهایی برای بررســی عملکرد احزاب
در ایران صورت گرفته است ،ولی با توجه
به حجم و اهمیت کار احزاب ،آن تالشها
بسیار کم و معدود بوده است .دستاوردهای
حاصله از تحقیقات انجامشــده به هیچ وجه
با ابعاد فعالیت گروهها و احزاب سیاســی
و موانــع و معضالت فعالیت آنها در ایران،
همخوانی ندارد و بیشــتر به مثابه نقاشی از
یک کوه اســت .همان قدر که آن نقاشی
میتواند به واقعیت یک کوه نزدیک باشد،
بخش عمدهای از نوشتههای پیرامون عملکرد
احزاب و گروههای سیاســی در ایران نیز
گویای واقعیت آن فعالیتها خواهد بود.

راقم این سطور پس از ربع قرن پژوهش
پیرامون گروهها و احزاب که نتیجه بخشی
از آن برای نخستین بار  23سال پیش منتشر
شده و از آن زمان تاکنون هر از چندگاهی،
دیگر دستاوردهای حاصله در قالب مقاله یا
کتابی ارائه شده ،بر ارزش و اهمیت فعالیت
گروهها و به ویژه احزاب سیاسی در جامعه
و نقش آنها در توسعه همهجانبه کشور بیشتر
و بیشتر واقف شــدهام و بر اساس مدارک
و اســناد نویافته ،مجموعه مقاله «احزاب و
گروههای سیاسی در گذر زمان از انقالب
مشروطیت تاکنون» را تالیف و به تدریج
خدمت مخاطبان محترم ارائه خواهم کرد.
تحقیق و پژوهــش پیرامون احزاب و
گروههای سیاسی معضالت خاص خودش
را دارد؛ از جمله آن معضالت ،خلط شــدن
مباحث مربوط به گروهها و احزاب با دیگر
مباحث مشابه آن است .از بعد شکلی و به
ویژه در مقطع زمانی مشــروطیت ،بسیاری
از نویســندگان فعالیت گروههای سیاسی
را با انجمنهای مدنــی ،صنفی ،مذهبی و
قومیتی از جمله انجمنهای ایالتی و والیتی
در یک ظرف قرار دادهاند .از جنبه محتوایی
نیز مشــکالت گوناگونی وجود دارد؛ مثال
کانون مهندســین که اوایل دهه  1320با
داعیه یک کانون و تشــکل صنفی پا به
عرصه فعالیت گذاشت ،بالفاصله به یکی از
مهمترین گروههای ذینفوذ و خطدهنده به
گروهها و احزاب سیاسی ملیگرا نظیر حزب
ایران تبدیل شد .از سوي دیگر ،گروههای
سیاسیای هســتند که پس از جلوگیری از
فعالیت سیاسی یک حزب توسط دولت ،به
نمایندگی از طرف آن حزب فعالیت خود
را آغاز میکننــد .مجموعهای از این گونه
گروهها را میتوان پس از انحالل حزب توده
در سال  1327در فضای سیاسی ایران مشاهده
کرد که عمال و علنا تریبونهای حزب توده
به شــمار میآمدند ولی در ظاهر عناوینی

همچون «جبهه مبارزه با استعمار» را براي
خود برگزيده بودند.
از سوی دیگر حیطه فعالیت یک حزب
سیاسی در ایران نیز مهم است .در چارچوب
نظــری و برگرفته از تعلیمات و مندرجات
کتابهــای متفکریــن و صاحبنظران
اروپايی ،حزب ،تشــکیالتی است که در
چارچوب قدرت سیاسی فعالیت ميكند و
نمود اصلی فعالیت آن ،مشارکت و حضور
در عرصه انتخابات است .اما در ایران پس
از انقالب مشروطه و تا مدتها بعد از آن،
یک حزب یا گروه سیاســی فعالیتهای
متنوعی داشت؛ فعالیتهای مدنی ،فرهنگی
و حتی تدارک نیرو برای جنگ با متجاوزین
خارجی .در همین راستا امکان داشت یک
حزب اقدام به تشــکیل گروههای صنفی،
مدنی ،فرهنگــی و حتی نظامی کند .موارد
مذکورباید همواره هنگام بررسی و پژوهش
پیرامون فعالیت احزاب در ایران ،مورد توجه
قرار بگيرند تا بتوان تصویر مناسبی از حیات
یک حزب را ترسیم کرد.
منابع پژوهشــی حاضر در درجه اول
اعالنها و بیانیههای صادرشــده از سوی
احزاب ،جزوات و مقاالت چاپشــده در
روزنامهها و جرایــد ارگان آن احزاب و
نیز مدارک مشــابهی (از جمله خاطرات
اعضا ،مدارک موجود در آرشیوهای دولتی
و خصوصــی ،مجموعه مــدارک چاپ و
منتشرشده از فعالیت یک حزب یا گروه)
هســتند که از آن حزب وجود دارند .البته
طی یک صد و ده سال گذشته کتابهای
متعددی در رابطه بــا موضوع مورد بحث
نوشتار حاضر چاپ و منتشر شدهاند که محتوا
و آراي نویسندگان آنها نیز هنگام تدوین و
تالیف مقالههای مجموعه حاضر مورد توجه
قرار خواهند گرفت.
اما چارچوب کلی ارائه مطالب؛ برای بیان
چارچوب کلی ،نخستباید متذکر شد كه با

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

مدارک موجود از فعالیت این گونه احزاب
به اندازهای نیست که بتوان در اطراف آنها
زیاد قلمفرسايی کرد.
با توجه به نکات فوقالذکر ،روش بحث
و ارائــه مطالب در این مقالهها ،به شــکل
زمانی-موضوعی است؛ به نحوی که مقالهها
از تقدم و تاخر زمانی برخوردار هستند .در
فراز و مقطع زمانی چند گروه سیاسی معرفی
شده و یک یا دو حزب کوچک که همزمان
با آن گروهها فعال بودهاند ،مورد بررسی قرار
ميگيرنــد؛ در نهایت فعالیت حزب معظم
موجود در آن مقطع زمانی به بحث گذاشته
میشــود .بدین ترتیب تحلیلی از رفتارها،
کنشها و واکنشهای احزاب و گروههای
سیاسی در ایران ارائه خواهد شد.
و باالخره با توجــه به اهمیت و ارزش
شناخت بسترهای فعالیت احزاب در ایران،
معضالت و موانع ســاختاری موجود در راه
آنها ،در بخش جداگانهای از نوشتار حاضر،
آن بسترها و موانع ساختاری مورد بحث و
بررسی قرار خواهند گرفت.

گروهها و احزاب صدر مشروطیت

از ابتدا تا انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی (1327 -1323قمری1288 - 1284/شمسي)
با پیروزی سیاسی انقالب مشروطه ،گروهها
و انجمنهاي متعددی در سرتاسر ایران تشکیل
شده و شروع به کار کردند .البته در سالهای
قبل از آن نیز مدارکی از فعالیتهای چند گروه
فرهنگی و اجتماعی در ایران وجود دارد که
از آن جمله میتــوان به انجمن دانشپژوهان
مازدیستان در شهر یزد در سال  1306قمری
اشاره کرد .اما موارد معدود مذکور تنها چند
مورد استثنايی هســتند كه در رده و همتای
انجمنهای تشکیلشــده در فردای پیروزی
انقالب مشروطه نیستند .از جمله آنها میتوان
به این انجمنها اشاره کرد:
انجمن هواخواهان ،انجمن زردشتیان تهران،
هیات ترقیخواهان تبریــز ،انجمن قزوین،
انجمن ترقی اصفهان ،انجمن محصلین ،انجمن
جنوب یا انجمن جنوبی ،انجمن اصناف ،انجمن
فالحت و انجمن حقوق.
فعالیت گروهها و احزاب سیاســی مورد
توجه واضعین قانون و متمم قانون اساسی نیز
قرار گرفته و در اصل  21متمم به این موضوع
اشاره شده اســت .در اصل مذکور میخوانیم:
«انجمنها و اجتماعاتی که مولّد فتنه دینی و
دنیوی و مخل نظم نباشند ،در تمام مملکت آزاد
هستند ،ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته
باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص
مقرر میکند ،باید متابعت نمایند .اجتماعات در

شوارع و میدانهای عمومی همه باید تابع قوانین
نظمیهباشند».
بدیهی اســت با توجه به ادبیات و گویش
رایــج در آن دوره ،منظــور از «انجمنها و
ت نظير
اجتماعات» طیف وسیعی از تشکیال 
احــزاب ،گروهها ،جمعیتهــا ،اتحادیهها،
کانونها و ......بوده است.
در مجموع ســه جریان اساسی بر تشکیل
انجمنهای سیاســی در صدر مشــروطیت
تاثيرگذار بودند که با توجه به اهمیت و میزان
تاثیرگذاریشان بر دیگر گروهها و رویدادها و
بحرانهای سیاسی کشور در آن مقطع عبارت
بودند از:
 -1سوسیال دموکراتها؛  -2مجمع آدمیت
و فراماسونها؛  -3انجمنها و گروههای سیاسی.
در ادامه به ترتیب به بررسی کلی مواضع
آنها خواهیم پرداخت.
 -1سوسیالدموکراتها
سوسیالدموکراتها و گروههای منشعب
از آن نظیــر انجمن آذربایجــان و کمیته
دهشت راباید مهمترین و موثرترین جریان
و حزب سیاسی بر وقایع و رویدادهای صدر
مشروطیت قلمداد کرد .سوسیال دموکراتها
وابسته به حزب اجتماعیون عامیون بودند که
اندکی قبل از پیروزی انقالب مشــروطه ،در
سال  1322/1283قمری در شهر باکو تاسیس

شد .موسسین این حزب به نوبه خود به جریان
سوسیالیســت و چپ قفقاز و روسیه وابسته
بودند .در آن ایام ایرانیان زیادی به باکو و دیگر
شهرهای مهم قفقاز که دیگر جزو امپراتوری
روسیه محسوب میشــد ،مهاجرت کرده و
آنجا به کار مشغول بودند؛ متقابال تعداد زیادی
از ساکنین قفقاز نیز به عنوان مهاجر در نقاط
شمالی ایران ساکن شده و به کار مشغول بودند.
از جمله این افراد ،مهندسی به نام حیدرخان عمو
اوغلی بود که در ســال  1905در مشهد و در
کارخانه برق آن شــهر مشغول به کار بود .او
از جمله سوسیال دموکراتها محسوب شده و
در ایام اقامت خود در مشــهد ،موفق شد تا با
جلب نظر چند تن از دیگر مهاجرین قفقازی
ساکن در آن شهر و نیز اهالی مشهد ،نخستین
تشکیالت سوسیال دموکرات ایران را تاسیس
کند .اهــداف آن گروه و طبعا در یک پالن
کلیتر ،اهداف اجتماعیون عامیون در آن زمان،
در مرامنامهای که بعدا و در اواسط شعبان 1325
ی1286/شمسي تدوین یافت ،ذکر شد .در
قمر 
بخشی از مرامنامه مذکور میخوانیم:
«بر هر کسی که بخواهد به این جمعیت
وارد شــود ،واجب اســت قبل از هر چیز به
اهمیت واقعی مجاهدت واقف شود و مقاصد
این جمعیت را که ذی ً
ال شرح داده میشود ،بداند
و فقط پس از آن خود را با اسم پرافتخار مجاهد

زینت بخشد .مقاصد بدین قرار است:
 -1موجودیت مجلس ملّی و حفظ آن الی االبد.
 -2حق رأی عمومی بدون فرق موقعیت ،ملّیت
و بدون تفاوت بینفقیر و غنی.
 -3انتخــاب وکال از طریق مخفی و در زمان
واحد.
 -4تقسیم کرسیهای مجلس برحسب جمعیت
نه بر حسب طبقات و قشرها.
 -5رعایت آزادیهای هفتگانه :الف) آزادی
قلم و مطبوعات :یعنی اگر کسی در راه سعادت
مملکت و ملّــت و ارتقا و بهبود وضع مردم،
ترقی مملکت ،رفع ظلم مستبدین ،کشف توطئه
خیانتکاران ،کتاب یا روزنامه یا ورقهای بنویسد
و به طبع برساند ،هیچ فردی حق جلوگیری یا
توقیف این مجموعــه را ندارد؛ مگر به حکم
قانونی که مجلس درباره مطبوعات تصویب
کرده باشــد؛ ب) آزادی نطق :یعنی هرکس
مطلبی داشــته باشد که برای مملکت یا حفظ
ثغــور آن مفید بداند یا بــه خیانت از جانب
حکمداران و مســتبدین واقف گردد؛ آزادانه
مطلب خود را بگوید و هیچ فردی حق نخواهد
داشت از این عمل شکایت کند یا گوینده را
مجازات نماید؛ ج) آزادی مجامع :یعنی دولت
و حکمداران حق ندارند جمعیت را از اجتماع
در محلی به میل خــود برای کمک به رونق
وضع مملکت و ملّت ،مجلس مشاوره درباره

احتیاجات عمومی و سیاسی و جریان امور یا
به منظور پیشرفت کار داخلی خود منع نمایند؛
به شــرطی که از قانون اساسی تبعیت گردد؛
د) آزادی بیان :یعنی هیچکس نمیتواند مانع
ابراز عقیده و نظر اشــخاص در امور سیاسی و
در زمینه مقاصد ملّــت و دولت گردد؛ هـ)
آزادی شــخصیت :یعنی دولــت حق ندارد
متعرض کسی گردد یا بدون حکم صادره از
طرف عدلیه درباره گناه و خیانتکار بودن ،وارد
منزل کسی گردد؛ و) آزادی جمعیتها :یعنی
هر طبقهاي حق دارد به منظور بحث در امور
داخلی یا سیاسی ،جمعیت یا اجتماعی تشکیل
دهد و دولت نمیتواند مانع و رادعی برای این
جمعیتها به وجود آورد؛ ز) آزادی اعتصابات:
یعنی هرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن
به کار خود ،اعم از اینکه این کار خصوصی
یا سیاسی باشد ،اعتصاب کنند ،دولت نمیتواند
مانع آن شود یا آنها را اجبارا ً به کار وادارد.
6ــ تعلیمات باید اجباری و مجانی باشد:
یعنی دولت باید در هر شهر و قصبهای مدارس
ابتدایی متوسط و عالی تأسیس نماید و همه اتباع
ایــران را بدون فرق از حیث طبقه و موقعیت
مجبور ســازد که اطفال خود را برای تعلیم به
آنجابفرستند.
[و ]...ماده  -11مدت کار روزانه نباید از
هشت ساعت تجاوز کند».
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میرزاصالح بهرغم دستور عباسمیرزا در فرنگ به سلک اهالی آن دیار درآمده و لباس خود
را تغییر داد .وی عمیقا تحت تأثیر شیوه حکومتداری انگلستان و نظم و عدالت نهفته در آن
قرار گرفت و از آزادیهای موجود در آن سرزمین شگفتزده شد.

گزارش تاریخ تجدد ایران

3

مجسمه میرزا صالح شیرازی
در میدان آلبرت لندن

ارمغان فرنگ
بررسی نقش دانشجویان اعزامشده به اروپا در تجدد ایرانی
سمیرا دردشتی
خبرنگار

سفر به منظور کسب علم از دیرباز یکی از
شیوههای رایج مســافرت در ایران بوده است.
بسیاری از دانشمندان ایرانی در سنین نوجوانی
و جوانی به منظور بهره بردن از محضر اســاتید
بزرگی که نامشــان در جهان آن روزگار سر
زبانها بود ،ترک دیار کرده و در شــرایطی
دشوار به تحصیل دانش میپرداختند .با تشکیل
نظامیهها در شــهرهای بزرگ اسالمی بر شمار
این سفرهای علمی افزوده شد و دانشآموزان
از فواصل دور و نزدیک برای کســب دانش
به شهرهای بزرگ اســامی کوچ میکردند.
تمام این نوع سفرها با گونهای آگاهی صورت
میگرفت یعنی مدلی از علم در جهان اســام
شناخته شده بود و فرد میدانست در پی دستیابی
به این علوم باید در محدوده مشخصی از دنیای
اسالم ســفر کرده و علومی را که اغلب رابطه
نزدیکی با دین داشتند ،فراگیرد .با سقوط صفویه
و حاکم شــدن دوران طوالنیاي از هر جومرج
بر ایران که تقریبا تا استقرار حکومت قاجاریه
امتداد یافت ،ایرانیان سخت مشغول درگیریهای
داخلی و قومی بودند و این امر مانع از توسعه افق
اندیشه و دانش میان آنان شد .به عبارت دیگر
در فقــدان امنیت ،فرصتی برای پیگیری علم و
فرارفتن از دغدغه معاش و آسایش پدید نیامد و
این درست همان روزگاری بود که جهان غرب
در حال عبور از دوران تاریک قرون وسطی و
ورود به عصر روشنگری بود.
در چنین شــرایطی امکان آگاهی يافتن از
آنچه در آن سوی جهان در حال نضج بود ،وجود
نداشــت و حتی با استقرار قاجاریه که طی آن
وحدت سرزمینی به ایران بازگشت و با سرکوب
گردنکشان نوعی امنیت در سراسر قلمرويشان
پدید آمد ،باز هم ضعف آگاهی از جهان جدید
مشهود بود .در چنین شرایطی حادثهای ناخواسته
و ناگوار ایرانیــان را به میانه آگاهی پرتاب و
تلنگری عظیم بر خواب غفلت آنان وارد کرد؛
آن رویداد ،جنگهای ایران و روس بود.
ایرانیان شکست ســختي را تجربه کرده و
براي نخستینبار به عقبماندگی خود پیبردند
و البته در ایــن مرحله ابتدا عقبماندگی را در
ساحت نظامی آن درک کردند .این چنین بود
که به دنبال عالج آن برآمده و دست به دامان
غربی شدند که هرگز پیش از آن گمان برتری
آنها را نمیبردند .چنــد تالش همزمان در این
راستا آغاز شد که شــاید مهمتریناش ،تالش
به منظور گســترش آموزش با بهرهگیری از
تجارب غربی بود .در حقیقت آنچه بیش از همه
ناکارآمد تلقی شد ،سیستم آموزشی کشور بود
که نتوانست ایرانیان را برابر دشمنانشان آگاه و
توانمند سازد .در نتیجه به منظور ارتقاي کیفیت
آن ،نخست معلمان غربی به خدمت گرفته شدند.

این گروه چالشهای بســیاری را برای انتقال
تجربیات خود به ایرانیان از ســر گذراندند و
البته این انتقال نیز هدفمند و در راســتای منافع
سرزمینهای متبوع آنان صورت میگرفت .هر
دو تالشی که به این منظور در دوره عباسمیرزا
انجام گرفت ،با شکست مواجه شد اما شاهزاده
و وزیر دانشــمند او «میرزاعیسی قائممقام» به
همین امر کفایت نکردند ،بلکه روشی کهن را
اینبار به صورت هدفمند و در چارچوب جدید
یعنی با حمایت دولت برای فرســتادن افرادی
به سرزمینهای غربی به منظور یادگیری علوم
جدید به کار گرفتند .در حقیقت «عباسمیرزا
چنین دریافت که باید آب را از سرچشمهاش
برداشت و محصل را برای فراگرفتن علوم و فنون
جدید به (فرنگ) فرستاد».
افرادی که به این صــورت به غرب اعزام
شدند ،این بار تنها حامالن تخصص نبودند بلکه با
توجه به تغییرات گستردهای که در سرزمینهای
غربی روی داده بود ،موجی از اندیشهها ،افکار،
آداب ،رســوم ،طرز بیان و ...را به جامعه ایران
سرریز کردند .به عالوه به مرور و با گسترش
شــمار این افراد ،خود طبقهای مجزا را تشکیل
دادند که نســبت به عموم مــردم از دانش و
آگاهی بیشتری برخوردار بوده و به منورالفکرها
(روشنفکران) شناخته میشدند.
شــماری از این افراد موفق شدند با ایجاد
تغییراتی در ساختارهای موجود و دستکاری در
نظم کهن جامعه را با پدیدهها و افکار نو آشــنا
سازند و بخشی از تجربیات و مواجهات خود با
علوم و فنون جدید را با مردمی که امکان سفر
به فرنگ نداشتند به اشتراک بگذارند .مردم با
چشمانی حیرتزده برای نخستینبار مظاهر تمدن
غرب را از نظــر میگذراندند و بر آن آگاهی
مییافتند و از این رهگذر دست به بازنگری در
سبک زندگی خود میزدند .البته این نمودهای
نوگرایی همواره به آسانی پذیرفته نمیشد و در
بسیاری از موارد جدالی سخت میان کهنه و نو
درمیگرفت تا در نهایت نظم جدید بتواند جایی
بــرای خود باز کند و این امر گاه دهها یا حتی
صدها سال به طول میانجامید و در برخی موارد
که با باورهای دیرپای جامعه بهویژه اعتقادات
مذهبی مردم در تضاد بود ،نمیتوانست مسیری
به درون آن پیدا کند.
اشــاره به نخســتین محصالنی کــه پا به
دروازههای غرب گذاشتند و شرح اقدامات آنها
میتواند تا حدودی این فضا را بهتر نشان دهد.
زمانی که ژنرال گاردان در ایران حضور داشت،
میان او و نایبالسلطنه قراری برای اعزام ساالنه
شماری از جوانان ایرانی به فرانسه برای یادگیری
علوم جدید گذاشته شد اما با شکست مأموریت
گاردان و رو کردن ایرانیان به انگلستان ،این بار
همان قرار میان ایران با «ســرهاردفورد جونز»
ســفیر اعزامی انگلستان گذاشــته شد و برای
نخستین بار دو نفر از میان فرزندان بزرگان برای
این امر انتخاب شدند.

Q

Qدو ایرانی در انگلستان

محمدکاظم پسر نقاشباشی و میرزاحاجی
باباافشار پسر یکی از صاحبمنصبان ،دو نفری
بودند که از ســوی عباسمیرزا برای اعزام به
انگلستان انتخاب شدند .مقرر شده بود که اولی
در رشته نقاشی تحصیل کند و دومی به منظور
فراگیری طب فرســتاده شد .آنها به سرپرستی
شخص جونز در ســال 1226ه.ق به لندن رفتند
و قرار بود کــه وی خودش بر تعلیم و تربیت
آنها نظارت کند .عباسمیرزا بهرغم فشارهای
مالی که در اثر جنگ به مقر حکومتش در تبریز
وارد شده بود ،مبلغ ششصد و پنجاه پوند معادل با
هزار و سیصد تومان در آن زمان به منظور تأمین
هزینههای آنها در سال اول به صورت نقدی به
جونز پرداخت .جونز در لندن سرپرســتی این
دو نفر را به ماژور (ســوترلند) واگذار کرد و
خودش بر روند آموزش آنها نظارت داشت .طبق
برآوردهایی که در انگلستان صورت گرفت،
این افراد دستکم به چهار تا پنج سال زمان برای
آشــنایی با جامعه اروپایی نیاز داشتند .نکتهای
که کار آموزش آنها را بســیار دشوار میکرد،
آن بود که هیچیک به زبان انگلیســی آشنایی
نداشتند و از آن بدتر ،آنگونه که برخی از منابع
آوردهاند ،حتی خواندن و نوشتن به فارسی را نیز
نمیدانستند .این دو جوان ایرانی بنا به خواست
دربار ایران با پوشــش ایرانی خود در انگلستان
توآمد کرده و به مدرسه میرفتند .میرزامحمد
رف 
کاظم استعداد ویژهای در نقاشی داشت .هر دوي
آنها بعد از مدتی ســرگردانی برای تحصیل به
مؤسسه کوک فرستاده شــدند اما از بخت بد
زمانیکه تنها هجــده ماه از حضور این دو نفر
در لندن میگذشت ،محمدکاظم در اثر بیماری
سل درگذشت .با رسیدن خبر این اتفاق ناگوار به
دربار ،عباسمیرزا مایل بود که حاجیبابا به ایران
بازگردد اما وی با توجه به سختیهایی که در این
مسیر تحمل کرده بود ،تمایل داشت تحصیالت
خود را تکمیل کند .زمانی که عباسمیرزا از این
درخواست مطلع شد ،با آن موافقت کرد .برخی
از گزارشها از ادامه تحصیل وی در آکسفورد
نیز خبر میدهند .وی تــا هنگام ورود هیأت
جدید پنجنفره دانشجویان ایرانی ،هنوز در حال
ادامه تحصیل بود و کمک بسیاری به دانشجویان
جدید کرد .او مدتی را به کمک سرپرســتش
در مطب یک پزشک انگلیسی به کار مشغول
میشــود و از این رهگذر تجربیاتی را به دست
میآورد .باالخره حاجیبابا در ماه صفر 1235ه.ق
در حالی که تحصیالت خود را به طور رسمی
به اتمام نرسانده بود ،به تبریز بازمیگردد و در
سمت حکیمباشی عباسمیرزا مشغول به خدمت
میشود .احتماال این شخص همان کسی است
که جیمز موریه مأمور سیاسی دولت انگلستان نام
کتابش را از او گرفته است .حاجیبابا مدتی را به
عنوان زیردست طبیب انگلیسی عباسمیرزا کار
میکند و پس از درگذشت نايبالسلطنه راهی
پایتخت شده و در دربار محمدشاه مشغول به کار

میشود .وی پس از مدتی نفوذ زیادی به دست
آورد که موجبات دشمنی حاجمیرزا آقاسی را
هم فراهم آورد .اسماعیل رائین عقیده دارد ،سفر
او به انگلستان دستاورد دیگری نیز داشت و آن
عضویت در تشــکیالت فراماسونری بود و از
اینرو در لیست حقوقبگیران دولت انگلستان
درآمده است.
با آنکه حاجیبابا یگانه بازمانده گروه دو نفره
نخستین کاروان اعزامی محصلین ایرانی ،نتوانست
تحصیالت خود را به پایان ببرد و مدرکی کسب
کند اما میان هموطنان خــود به عنوان حکیم
شناخته شــد و به یقین آنچه در مدت اقامت
خود در لندن از پزشــکی جدید آموخت ،در
مقابل پزشــکی ســنتی ایرانی که آمیزهای از
درمانهای گیاهی و خرافات بود و در قالب آن
همه بیماریها در دوگانه سردی و گرمی درمان
میشد ،تحولی عظیم به شمار میرفت .تالش وی
را باید در پایهگذاری پزشکی نوین ایرانی قابل
تأمل دانست.
Q

Qکاروان دوم در سختی

عباسمیرزا در سال 1230ه.ق بهرغم مخارج
سنگینی که اعزام دانشجو برای او در پی داشت،
تصمیم گرفت دومین کاروان محصلین ایرانی را
به منظور یادگیری فنون کاربردی راهی فرنگ
کند .کاروان دوم پنجنفره و مقصد آنها بار دیگر
انگلستان بود .شاهزاده تمایل داشت این افراد در
راستای تقویت قشون به تحصیل مشغول شوند و
بنابراین از کلنل دارسی که از افسران انگلیسی
بود و در دســتگاه وی مشغول آموزش نظامی
نیروها بود ،تقاضا کرد مســئولیت این گروه
جدید را برعهده گیرد.
کاروان دوم از این افراد تشــکیل شــد:
میرزارضا صوبهدار توپخانه برای تحصیل توپخانه
و مهندسی ،میرزاجعفر (مشیرالدوله اول) جهت
آموختن رشته مهندسی ،میرزاجعفر برای تحصیل
شیمی یا طب ،میرزاصالح به منظور آموختن زبان
انگلیسی برای عهدهدار شدن سمت مترجمی در
دستگاه دولت ،محمدعلی چخماقساز به منظور
یادگرفتن قفل و کلیدسازی .عباسمیرزا مخارج
این گروه را نیز به دارسی پرداخت کرد اما این
مبلغ یکپنجم مخارجی بود که برای دو نفر اول

تعیین کرده بود و این امر موجب شد که این
گروه روزگار ســختی را در لندن سپری کنند
و به عالوه دولت انگلســتان نیز در مقایسه با
کاروان اول به این گروه توجهی نکرد و حتی
مورد بیمهری و بیاحترامی نیز قرار گرفتند.
این سختیها اما موجب ناامیدی محصلین ایرانی
نشد .با آنکه اطالعات دقیقی از آنچه در مدت
این سفر بر آنها رفته است ،در دست نداریم اما
از فحوای برخی از گزارشها میتوان دریافت
که این افراد دلســوزانه به اوضاع کشور خود
مینگریســتند و از میزان عقبماندگی آن در
حســرت و شگفتی بودند .لذا ضمن پاسداشت
تالشهاي اصالحطلبانه شــاهزاده عباسمیرزا،
مساعی الزم را به منظور یادگیری علوم جدید
تا جایی که زمان و توان بــه آنان اجازه داد،
به کار بردند .از جملــه تالشهای این گروه
مالقات با دانشمندان مشهور جهان بود که در
آن روزگار در لندن زندگی میکردند .سر ویلیام
هرشل ،منجم مشهوری که اورانوس را کشف
کرده بود ،از جمله افرادی بود که میرزاصالح و
میرزاجعفر به مالقات او رفتند و کوشیدند مطالبی
را از وی بیاموزند.
گروه دوم بعد از ســه سال و نه ماه به ایران
مراجعت کردنــد و با عناوین دکتر و مهندس
مشغول به کار در دســتگاه عباسمیرزا شدند؛
ولیعهد نيز شماری از فرزندان بزرگان را برای
یادگیری صناعات و علوم جدید نزد آنها فرستاد.
محمدعلی چخماقســاز در کار خود بسیار
استاد شد و با توجه به زمینههای فنی که پیش
از آن داشت ،در کارخانه «ویلکینس» مشغول
به فراگرفتن فنون ساخت اسلحه شد و استعداد
او در انگلستان مورد تشویق قرار گرفت .وی
در بازگشت در زمره نجبای دربار درآمد و پس
از مرگ ولیعهد با انتقال به پایتخت ،به ریاست
قورخانه رسید.
میرزاجعفر به سبب توانمند شدن و مهارتی
که در علوم ریاضی و هندسه کسب کرده بود،
از سوی عباسمیرزا لقب مهندسباشی را دریافت
کرد و به پرورش شاگردانی در این علوم همت
گمارد .همچنین میرزارضــا که پیش از اعزام
به فرنــگ صوبهدار توپخانه بــود ،در فرنگ
فنون ســاخت قلعه و استحکامات و توپخانه را

فراگرفت .وی نیز به مهندسباشی ملقب شده
و در جنگهــای مهم این دوره از جمله جنگ
هرات به کار ساخت استحکامات برای ارتش
پرداخت .همچنین نقشــه دارالفنون توسط وی
کشیده شــد .میرزارضا به تألیف آثار مختلفی
دست زد و ســالها در سرحدات ایران به کار
ساخت استحکامات ،نقشهکشی و انتقال دانش
خود مشغول بود و منشــأ خدمات بسیاری در
اصالح قشون شد.
میرزاصالح دیگر محصــل اعزامی ،بهرغم
دســتور عباسمیرزا در فرنگ به سلک اهالی
آن دیار درآمده و لباس خــود را تغییر داد و
ریشش را تراشید .وی عمیقا تحت تأثیر شیوه
حکومتداری انگلستان و نظم و عدالت نهفته
در آن قــرار گرفت و از آزادیهای موجود در
آن سرزمین شــگفتزده شد .او را شاید بتوان
نخستین ناقل مفاهیم نوین دانست ،چرا که در
کتاب خود و بعد از آن در قالب نخستین روزنامه
تاریخ ایران (کاغذ اخبار) به این مفاهیم اشاره
میکند .وی در تمام مدت پس از بازگشت خود
کوشید مردم را از اختراعات ،اکتشافات جدید
و تجربیات خــود آگاه کند .همچنین در باب
شیوه حکومتداری ،قانون ،قوه قضايی ،آزادی،
انتخابات ،سیســتم دریافت مالیات و ...مطالب
بسیاری نوشت و آغازگر مسیری شد که بعدها
بسیاری از روشنفکران ایرانی به طریق او با غرب
مواجه شدند و به دنبال اصالح در ایران برآمدند.
این تالشها اگرچــه در یک وجه موجب
آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدنی غرب شد اما از
سوی دیگر شناختی ناقص از حقیقت غرب در
اختیار ما قرار داد .به عبارت دیگر کسانی که
در معرض نخستین مواجهه با غرب قرار گرفتند،
یکسره شیفته آنچیزی شدند که حصول آن را
برای خود دور از دســترس میدیدند و این امر
همزمان با نوعی انزجار از جامعه سنتی و تحقیر
آن همراه شد .بنابراین تالش داشتند با سرعت
هرچه بیشــتر آنچه را که دیده بودند ،به جامعه
خود وارد کنند .به عبارت دیگر ما نیاز به تحول
آموزشی را در نتیجه یک شکست برقآسا درک
کردیم و نه در نتیجه یک تحول در ســاختار
اجتماعی و رشد و توسعه الگوهای تولیدی و به
تبع آن پیچیده شدن نیازهای مادی و فرهنگی
در داخل کشــور و در نتیجه این شیوه مواجهه،
ما با نوعی ناهمزمانی تاریخی در کسب برخی از
مظاهر مدرنیته مواجه شدیم .یعنی پیش از آنکه
بنیادهای آن را دریافت کنیم ،به محصوالت آن
دست یافتیم .در مراحل بعدی که شاهد عدم تغییر
در شرایط کشور بهرغم کسب این مظاهر مدرن
بودیم ،به جای آنكه چاره را در شــیوه مواجهه
ببینیم ،بار دیگر به سنت حمله برده و آن را عامل
واپسگرایی ارزیابی کردیم و حریصانه خواهان
دریافت بیشتر مدرنیته شدیم؛ این امر در نوع خود
با مقاومت بخشهای سنتی همراه شد كه در این
جدال گاهی گامی به جلو برداشــتیم و گاه به
عقب رانده شدیم.

برنامهای برای ایران نوین

نگاهی کلی به دستاورد حاصله از اعزام دانشجو
مسعودکوهستانینژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

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

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

ابعاد علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
حکومتی مقوله «اعزام دانشجو به خارج»
دارد و در این یادداشــت مختصر ،تنها
میتوان دو نکته مهم که نباید در بررسیها
و قضاوتها نسبت به دستاوردهای حاصله
از «اعزام دانشجو به خارج» از یاد برد ،را
مورد اشاره قرار داد.
نکتــه اول :در آغاز قــرن نوزدهم،
کشور ایران با عقبماندگی وحشتناک
علمی دست به گریبان بود .رهاورد اين
عقبماندگی ،وارد آمدن صدمات شدید
به کشور بود .مهمترین دستاورد اجرای

برنامه «اعزام دانشجو به خارج» برای ایران
در آن مقطع ،رشد علمی ،تکنولوژیکی،
بهداشتی و آموزشی کشور بود .به عنوان
نمونه میتوان به ارتقا و گســترش دانش
نوین پزشــکی در ایران اشاره کرد که
بخش قابل توجهی از آن ،مدیون زحمات
و کوشــشهای محصلین و دانشجویان
اعزامشده به خارج از کشور است.
نکته دوم :اگر پيشــرفت در پزشکی
و بهداشــت را بــه عنــوان نمونهای از
دستاوردهای موفق برنامه «اعزام دانشجو
به خارج» قلمداد کنیم ،در مقابل باید به

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

در بازگشت به کشور ،در خدمت دولت
و اجرای سیاســتهای آن قرار گرفتند.
به عنوان مثالباید به شکلگیری ساختار
نوین آموزشــی در ایــران بعد از جنگ
جهانی اول (از حدود سال  1297به بعد)
اشاره کرد.
در مجموع برنامه «اعزام دانشــجو به
خارج» را میتوان یکی از برنامههای موثر
در ایجاد ســاختار ایران طی قرون نوزده
و بیســت میالدی قلمداد کرد؛ ساختاری
با ظرفیتهای مثبت و البته ظرفیتهای
منفی.
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اقتصاد
درس-گفتارهای اندیشه اقتصادی

در زبان معمول ما کلمهی برنامهریزی را برای توصیف مجموعهای
پیچیده از تصمیمهای وابستهبههم دربارهی تخصیص منابع موجودمان
ت اقتصادیای بدین معنا نوعی برنامهریزی است
بهکار میبریم .هر فعالی 
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کاربرد دانش در جامعه
چرا سوسیالیسم ،عملی نیست؟
فردریک فون هایک

مترجم :مانی قائممقامی

زمانی که میکوشیم یک نظم اقتصادی
عقالنی برسازیم ،میخواهیم چه مسألهای
را حل کنیم؟ با مسلمگرفتن چند مفروض آشنا،
پاســخ بهقدر کافی ساده اســت .اگر همهی
اطالعات مربوطه را در اختیار داشته باشیم ،اگر
بتوانیم از یک نظام معین ترجیحات شروع کنیم
و اگر از ابزارهای دســترسپذیر اطالع کامل
داشته باشیم ،مسألهای که میماند مسألهای صرف ًا
منطقی است .یعنی اینکه پاسخ این پرسش که
بهترین کاربرد ابزارهای دسترسپذیر چیست،
در مفروضات ما به نحوضمنی موجود اســت.
شرایطی که راهحل این مسألهی حالت مطلوب
باید برآورده کند بهطریق کامل محاسبه شدهاند
و میتوان آنها را به بهترین شــکل در قالب
ریاضی بیان کرد :اگر بخواهم به موجزترین
بیان بگویم ،این شرایط این است که نرخهای
نهایی جانشینی [نرخی است که مصرفکننده
حاضر اســت روی آن ،یک کاال را در ازای
کاالیی دیگر تســلیم کند و درعینحال روی
همان ســطح فایده بماند] میان دو کاال یا دو
نماینده ،باید در تمام کاربردهای مختلفشان
واحد باشند.
اما این قطع ًا همان مسألهی اقتصادیای که
جامعه با آن روبهروســت ،نیست و حسابان
اقتصادیای که ما برای حل این مسألهی منطقی
درست کردهایم ،هرچند گام مهمی در راستای
مسألهی اقتصادی جامعه است ،تاکنون نتوانسته،
پاســخی بدان بدهد .دلیلش این است که آن
«دادههایی» که این حســابان اقتصادی از آن
شروع میکند ،هرگز ،برای کل جامعه ،اص ً
ال
بهتمامی و یکجا وجود ندارد که بخواهد در
اختیار یک ذهن واحد قرار بگیرد تا او بتواند
مستلزمات آن را محاسبه کند.
ویژگی منحصربهفرد بود ِن مسألهی یک نظم
اقتصاد عقلی را دقیق ًا این نکته مسلم میکند که
آگاهی از شــرایطی که ما باید از آنها استفاده
کنیم هرگز در قالبی متمرکز یا یکپارچه وجود
ندارند ،بلکه صرف ًا به شکل پارههای پراکندهی
دانشی ناکامل و لذا تناقضآمیز وجود دارند که
در تملک همهی افراد هستند .از این رو مسألهی
اقتصــادی جامعه صرف ًا مســألهی چگونگی
تخصیصدادن منابع «دادهشــده» نیست؛ اگر
«دادهشده» را به معنای دادهشده به ذهن واحدی
بگیریم که آگاهانه مسائلی را که این «دادهها»
بهوجود آوردهاند حل میکند.
برعکس ،مسألهی چگونگی تضمین بهترین
کاربرد منابع شناختهشــده برای هر یک از
اعضای جامعه ،برای اهدافی است که از اهمیت
نسبیشان صرف ًا همین افراد باخبرند .یا ،به بیان
موجز ،مسأله سر اســتفاده از دانشی است که
هرگز به شکل کامل به هیچ فرد واحدی داده
نمیشود.
متأسفانه همین ویژگ ِی این مسألهی بنیادی،
به جای آنکه با اصالحات و تعدیلهای اخیر در
تئوری اقتصادی ،علیالخصوص با استفادههای
زیادی که از ریاضیات کردهاند ،روشــن شده
باشد ،بیشــتر مبهم و پیچیده و از نظر غایب
شده است .اگرچه مســألهای که من در اصل
در این مقاله میخواهم بدان بپردازم ،مسالهی
ســازماندهی اقتصادی عقلی است در جریان
بررسی این موضوع بارها و بارها به پیوندهای
نزدیک آن با برخی پرسشهای روششناختی
اشاره خواهم کرد .بسیاری از نکاتی که مایلم
روشن کنم ،در واقع نتیجهگیریهایی هستند
که استداللهای گوناگون به شیوهای غیرمنتظره
بدانها گراییدهاند .اما این امر ،آنگونه که این
مسائل را میبینم ،اص ً
ال تصادفی نیست .از نگاه
من چنین بهنظر میرسد که بسیاری از بحثهای
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کنونی هم دربارهی تئــوری اقتصادی و هم
سیاستگذاری اقتصادی ریشه در سوءفهمشان
از ماهیت مسألهی اقتصادی جامعه دارند .این
سوءفهم هم بهنوبهی خود ناشی از انتقال نادرست
عادتهای فکریای است که ما در مواجهه با
پدیدههای طبیعت بهدست آوردهایم و بعد آنها
را به ساحت پدیدههای اجتماعی کشیدهایم.
در زبان معمول ما کلمهی برنامهریزی
را برای توصیف مجموعهای پیچیده از
تصمیمهای وابستهبههم دربارهی تخصیص منابع
موجودمــان بــهکار میبریم .هــر فعالیت
اقتصادیای بدین معنا نوعی برنامهریزی است :و
در هــر جامعهای که در آن مردم بســیاری
تشریک مساعی میکنند ،این برنامهریزی ،فارغ
از اینکه چه کسی بدان دست میزند ،در نوعی
مقیاس ،باید بر اساس دانش صورت گیرد که
در وهلهی اول ،به برنامهریز داده نمیشود بلکه
به کس دیگری داده میشود و باید بهطریقی به
برنامهریز منتقل شود .راههای گوناگونی که از
آن طریق دانشــی که مردم بر اســاس آن
برنامههای خود را بنا میکنند ،بدیشان انتقال
مییابد ،برای هر تئوریای که فرآیند اقتصادی
را تبیین میکند ،مسألهای حیاتی است و این
مسأله که بهترین راه برای استفاده از دانشی که
اص ً
ال در میان افرادی بســیار پراکنده شــده
چیســت ،حداقل یکی از مســائل عمدهی
سیاستگذاری اقتصادی-یا یکی از مسائل اصلی
طرحریزی یک نظام اقتصادی کارآمد است.
پاسخ این پرســش کام ً
ال مرتبط است با
پرســش دیگری که در اینجا مطرح میشود،
یعنی اینکه چه کسی باید برنامهریزی کند.
همهی بحثها دربارهی «برنامهریزی اقتصادی»
به این پرسش برمیگردد .بحث سر این نیست
که باید برنامهریزی کــرد یا خیر ،بلکه این
است که آیا برنامهریزی باید به نحو مرکزی
و توسط یک مرجعیت برای کل نظام اقتصادی
صورت گیــرد ،یا اینکه کار برنامهریزی باید
میان افراد بســیاری تقسیم شود .برنامهریزی،
به معنای خاص ،آن گونه که از این اصطالح
در مجادالت معاصر استفاده میشود ،ضرورت ًا
برنامهریزی مرکزی معنی میدهد؛ هدایت کل
نظام اقتصــادی بر طبق یک برنامهی واحد .از
طرف دیگر ،رقابت به معنــای برنامهریزی
مرکززداییشده است توسط شمار کثیری از
اشــخاص که نه بیتأثیر از هم اما جدا جدا در
برنامهریزی مشارکت میکنند .منزلگاه میانهی
بیــن این دو نظام ،که بســیاری دربارهی آن
صحبت میکنند اما ولی عدهی کمی از دیدن
آن خشنودند ،ســپردن برنامهریزی به صنایع
سازمانیافته ،یا به تعبیر دیگر ،انحصارهاست.
اینکه کدامیک از این دو نظام ممکن است
کارآمدتر باشد ،عمدت ًا بستگی به این پرسش
دارد که تحت کدامیک از این دو نظام میتوانیم
انتظار داشته باشیم که استفادهی کاملتری از
دانش موجود میشود .این پرسش هم ،به نوبهی
خود ،بســتگی به این دارد که آیا موفقیت ما
محتملتر اســت اگر تمام دانشی را که باید
به کار رود ،ولی بدوا ً میان شــماری بسیاری
از افراد پراکنده اســت ،در اختیار مرجعیت
مرکزی واحدی قرار دهیــم یا اینکه همچو
دانش اضافیای را ،که افراد برای جفتکردن
برنامههایشان با برنامههای دیگران نیاز دارند،
به آنها منتقل کنیم.
بیدرنگ روشــن خواهد شــد که
موضعگیری در اینباره ،با درنظرگرفتن
انواع مختلــف دانش ،متفــاوت خواهد بود.
بنابراین ،پاسخ به پرسش ما ،تا درجهی زیادی به
اهمیت نسبی انواع مختلف دانش بستگی دارد:
یعنی دانشی محتملتر است که در اختیار افراد
باشد و دیگری دانشی که با اطمینان بیشتری
میتوان انتظار داشــت که بایــد در تملک
مرجعیتی متشکل از کارشناسانی باشد که به
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فردریک اوگوســت فون هایک ( )۱899-۱992دانشــور بزرگ قرن بیستم در زمینهی نظم
خودانگیخته بود ،اصطالحی که ظاهراً در کتاب  ۱۹۶۰خودش« ،بنیان آزادی» وضع کرد .او در
یک سلسله کتاب نهتنها اصول علم اقتصاد را مورد کاوش قرار دارد ،بلکه همچنین در محدودیتهای
عقلگرایی و ظهور خودبهخودی قواعد و قوانین مداق ه کرد .او میگفت که «قواعد رفتار عادالنه»
در یک جامعهی پیچیده محصول یک جریان تطوری طوالنی است ،و نه محصول طرحریزی عقلی؛
بنابراین ما باید در مورد تالش برای تغییر دادن نتایج نظمخودانگیخته بسیار محتاط باشیم .در اندیشهی
آزادیخواهانه ،میان احترام به نهادهایی که بهنحو خودانگیخته ظاهر شدهاند و کاربست عقل برای
طرح تئوریهای حقوق فردی و حکومت محدود تنشی وجود دارد .بعضی از لیبرتارینها ،بهویژه
کسانی که از آین رند و موری راثبادر اثر پذیرفتهاند ،میگویند که رهیافت هایک در عمل ،این
اندیشه که ما میتوانیم به لحاظ انتقادی جامعه و حکومت را تحلیل کنیم و برای آنها پیشنهاد تغییر
بدهیــم را رد میکند .هایک ،در مقالهای در ســال  ،۱۹۴۵یکی از مهمترین مضامین کار خودش
را پیش میکشــد« :چگونه جامعه میتواند بهبهترینوجه تکهپارههای پراکندهی دانش ناکامل و
تناقضآمیــزی را که همهی آحاد پراکندهی در اختیار دارند ،بهکار گیرد ».او نشــان میدهد که
سوسیالیسم کام ً
ال شکوفاشده نمیتواند عملی شود چرا که تنها قیمتهای آزاد در نظامی مبتنی بر
ت خصوصی میتواند تمام اطالعاتی را که در سراسر جامعه پراکنده است ،ذخیره و آن را
مالکی 
به کنشگران اقتصادی منتقل کند .این مقاله کمک کرد به اثبات اینکه چگونه بازارها به شیوهای
ال پیشرفتهتر از آنچه اقتصاددانان قب ً
کام ً
ال بدان رسیده بودند ،کار میکنند .این مقاله ،به عنوان یکی
ِ
مقاالت اقتصاد مدرن ،کنار بسیاری تأثیرات دیگر ،الهامبخش یک کتاب کامل
از تأثیرگذارترین
شده است« :دانش و تصمیمها» ( )۱۹۸۰اثر تامس سوول.

شایستگی گزینش شدهاند .اگر امروزه بسیاری
فرض را بر این گذاشــتهاند که نظام دوم در
موضعی بهتر خواهد بود ،به این دلیل است که
یک نوع دانش ،یعنی دانــش علمی ،اکنون
جایگاهی آنقدر واال در تصور عامه دارد که ما
مایلیم فراموش کنیم دانش علمی تنها نوع دانش
مربوط به موضوع [برنامهریــزی اقتصادی]
نیست .میتوان پذیرفت که تا آنجا که به دانش
علمی مربوط میشــود ،هیأتی متشــکل از
کارشناسان بهشایستگی گزینششده احتما ًال
میتوانند بهترین موضع را برای در اختیار داشتن
همهی دانشهای دســترسپذیر داشته باشند؛
هرچند این بیتردید صرف ًا مشکل را به مسألهی
انتخاب کارشناســان تقلیــل میدهد .آنچه
میخواهم خاطرنشان کنم این است که حتی با
فرض اینکه این مسأله را میتوان به آسانی حل
کرد ،این تنها جزئی از مسألهای وسیعتر است.
امروز تقریب ًا کفرگویی اســت اگر کسی
بگویــد دانش علمی ســرجمع کل دانشها
نیست .اما کمی تأمل نشان میدهد که بدون
هیچ تردیدی دستهای از دانشهای بسیار مهم
اما سازماننیافت ه وجود دارد که احتما ًال نمیتوان
آن را علمی ،به معنای دانش قواعد کلی ،نامید:
یعنی دانش نســبت به شرایط زمانی و مکانی
خاص .از این جهت اســت که در عمل هر
فردی بر دیگران یکجــور مزیت دارد زیرا
او صاحب اطالعات [محلی] یگانهای اســت
که میتوان از آن استفادهی سودمند کرد ،اما
تنها در صورتی میشود از آن اطالعات [محلی]
استفاده برد که تصمیمهای وابسته به آن را به

خود آن فرد واگذار کرد یا اینکه آن تصمیمها
را با همکاری فعاالنهی خود او اتخاذ کرد .فقط
باید به خاطر داشته باشیم که در هر شغل ،پس
از تکمیــل آموزشهای تئوریک ،چقدر باید
بیاموزیم ،چه بخش بزرگی از زندگی کاریمان
را صرف یادگیری شغلهای خاص میکنیم و
اینکه در همهی شیوهها و سبکهای زندگی،
دانش مردم ،از شرایط محلی و محیطهای ویژه
چه دارایی گرانبهایی است .شناختن ماشینی که
به خوبی بهکار گرفته نمیشود و طریقهی بهکار
انداختن آن ،یا مهارت کسی که میتواند از آن
بهتر استفاده کند ،یا آگاهی محلی از وجود یک
منبع اضافهی دستنخورده در گوشهای از زمین
که بتوان طی یــک دوره زمانی خاص آن را
به بهرهبرداری رساند ،بهلحاظ اجتماعی همانقدر
ســودمند است که آگاهی از فنون بدیل بهتر.
آن مباشر حملونقلی که دانشش ظرفیت آزاد
کشــتیهای آزاد نیمهپر است و با این دانش
امرار معاش میکنــد ،یا آن دالل امالکی که
کل دانشــش تقریب ًا منحصر است به آگاهی
از فرصتهای زودگذر ،یا آن سوداگری که
ت کاال
پولــش را از تفاوت مکانی محلی قیم 
به دست میآورد ،همگی کارکردهای بسیار
سودمندی را از خود به نمایش میگذارند که
بر اســاس آگاهی ویژه از شرایط و لحظات
زودگذری است که بر دیگران پوشیده است.
عجیب اســت که این نوع دانشها امروزه
معمو ًال با نوعی تحقیر مالحظه میشــوند و
تصور میشــود هر کسی که با همچو دانشی
به امتیازی بر دیگرانی دست پیدا میکند که

بیشتر به دانش تئوریک و فنی مجهزند ،کاری
تقریب ًا دغلآمیز و نادرســت انجام داده است.
مزیت داشتن به واسطهی دانش بهتر نسبت به
لوانتقال را گاهی کاری
امکانات ارتباطی یا نق 
تقریب ًا متقلبانه تلقــی میکنند ،هرچند اینکه
جامعه از بهترین فرصتها درین زمینه استفاده
ب َ َرد ،به اندازهی بهکارگرفتن آخرین کشفیات
علمی مهم است .این پیشداوری تا حد زیادی
در کل بر تلقی نسبت به تجارت ،در مقایسه با
تولید ،اثر بد گذاشته است .حتی اقتصاددانانی که
خود را یکسره بری از مغالطات مادیانگارانهی
گذشته میدانند ،آنجا که به فعالیتهای معطوف
به کسب دانش عملی مربوط میشود ،پیوسته
مرتکب همین اشــتباه میشوند؛ ظاهرا ً از این
ِ
ــمای ایشان از امور همچو دانشی
رو که در ِش
«دادهشده» فرض میشــود .امروزه عقیدهی
معمول ظاهرا ً این است که همچو دانشهایی
به آسانی به صورت طبیعی در اختیار همه قرار
خواهند گرفت و نکوهش نظم اقتصادی موجود
به دلیل ناعقالنی بودنش مکررا ً به این دلیل است
که این دانشها چندان هم دسترسناپذیر نیستند.
اما این تلقی این واقعیت را ندیده میگیرد که
دسترسپذیر کرد ِن حتیالمقدور کسب این
دانشها ،به صورت وسیع ،دقیق ًا همان مسألهای
است که باید برایش پاسخی بیابیم.
اگر امروزه کوچکشــمردن اهمیت
دانش [محلی] به شرایط زمانی و مکانی
خاص باب شده اســت ،این امر کام ً
ال مرتبط
است با اهمیت کمتری که اکنون برای تغییر ،به
معنای دقیق کلمه ،قائل میشــوند .در واقع،
ِ
مفروضات (معمو ًال تلویحی) برنامهریزان در
نکات معدودی با مفروضات مخالفان آنها فرق
دارد ،و اختالف آنها بیشتر سر اهمیت و فراوانی
تغییراتی اســت که دگرگونســازی اساسی
برنامههای تولید را ضروری خواهند ساخت.
البته ،اگر برنامههای اقتصادی تفصیلی را میشد
برای دورههای نسبت ًا طوالنی پیشاپیش وضع و
تنظیم کرد و سپس به نحو دقیقی پیش برد ،به
طوری که دیگر هیچ تصمیم اقتصادی مهمی
مورد نیاز نباشد ،کار فرمولهکردن یک برنامهی
جامع که بر تمام فعالیتهای اقتصادی حاکم
باشد ،کمتر سخت و ترسناک بود.
شایان تاکید است که مسائل بغرنج اقتصادی
همواره و فقط در نتیجهی تغییر بروز میکنند.
تا جایی که امور به روال سابق پیش میرود،
یا دستکم آنطوری که انتظار میرود ،هیچ
مسألهی جدیدی که نیازمند تصمیمگیری باشد
بروز نمیکند و نیازی به صورتبندی برنامهای
نو به وجــود نمیآید .این عقیده که تغییر ،یا
دستکم تعدیلهای روزبهروز دورهی جدید
اهمیت کمتری یافتهاند تلویح ًا بدین معناست
که اهمیت مســائل اقتصادی نیز کمتر شده
است .این باور به اهمیت روزافزون تغییر ،به
همان دلیل ،معمو ًال باور همان کســانی است
که میگویند اهمیت مالحظات اقتصادی در
نتیجهی اهمیت متزاید دانش تکنولوژیک کمتر
شده است.
آیا راست اســت که با تشکیالت پیچیده
و پرطــول و تفصیل تولید مدرن ،تصمیمهای
اقتصادی فقط با وقفههای طوالنی ،مث ً
ال هنگامی
که یک کارخانهی جدید قرار است برپا شود،
یا باید یکســری فعل و انفعال نظاممند جدید
صورت گیرد ،مورد نیاز میافتد؟ آیا درست
است که وقتی یک کارخانه یا تأسیسات ساخته
میشود ،باقی کارها همگی کموبیش به صورت
مکانیکی پیش میرود و ویژگی آن کارخانه
آنها را تعیین میکند و در راستای سازگاری با
شرایط همواره دگرگونشوندهی آن لحظه ،چیز
زیادی که مستلزم تغییر باشد باقی نمیماند؟
باور نسبت ًا شایع به جواب مثبت برای این
سواالت را تا آنجا که من میتوانم معلوم کنم،
تجربهی عملی تجــار تایید نمیکند .در یک
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صنعت رقابتی ،با هر میزانــی از رقابت  -و
فقط همچو صنعتی میتواند به عنوان یک معیار
بهکار رود  -جلوگیــری از باالرفتن هزینهها
نیازمند مبارزهی پیوســتهای است که بخش
عظیمی از توان یک مدیر را میگیرد .چه بسا
که یک مدیر ناالیق مابهالتفاوت قیمتها را،
که ســوددهی بدان بستگی دارد و بدان سبب
ممکن است هدر دهد؛ تولید با هزینههای بسیار
متفاوت ،با همــان امکانات فنی ،یکی از امور
پیشپاافتادهی تجربهی تجاری است که به نظر
نمیرسد به همان اندازه در مطالعات اقتصادانان
امر آشنایی باشــد .همین قدرت کذایی این
آرزوی همیشگی تولید کنندگان و مهندسان،
دایر بر اینکه بتوانند فارغ از مالحظات مربوط به
هزینههای پولی به کارشان ادامه دهند ،شاهدی
است موجه برای اینکه چقدر این عوامل وارد
کار روزانهی آنها شده است.
یکی از دالیلی کــه اقتصاددانان ،بیش از
پیش ،از تغییرات پیوستهی کوچکی که کل
تصویــر اقتصادی را درگیر میســازد غافل
میشوند ،احتما ًال اشتغال خاطر روزافزون آنها
به ارقام کلی آماری اســت که بیشتر از آنکه
تحوالت جزییات را نشــان دهند ثبات بسیار
بزرگتر را نشــان میدهند .اما ثبات نسبی این
ارقــا م را نمیتوان -آنگونه که گاهی به نظر
میرسد متخصصان آمار میخواهند چنین کنند-
با توســل به «قانون اعداد بزرگ» یا جبران
متقابل تغییرات تصادفی توضیح داد[ .یا قانون
برنولی؛ احتما ًال معروفترین نتیجه در نظریهی
احتماالت اســت که برای توصیف نتیجهی
تکرار یک آزمایش به دفعــات زیاد به کار
میرود .بر طبق این قانون هر قدر تعداد دفعات
تکرار آزمایش بیشتر شود ،میانگین نتایج به
امید ریاضی آن نزدیکتر میشــود یا اینکه
نتایج به لحاظ آماری قابلاطمینانتر میشوند-
مترجم] .تعداد عواملی که باید بدان بپردازیم،
آنقدر بزرگ نیســتند که همچــو نیروهای
تصادفیای بتوانند ثبات بهوجود آورند .چیزی
که جریان پیوستهی کاالها و خدمات را حفظ
میکند ،تعدیلهای عامدانه و آگاهانهی مستمر
است؛ ترتیبات و مقررات جدیدی است که با
توجه به شرایط جدید که دیروز برقرار نبود،
وضع میشوند؛ و مداخلهی ب است وقتی که
الف نمیتواند بــه تعهد خود عمل کند .حتی
یک کارخانهی بــزرگ و کام ً
ال مکانیزه به
واسطهی آن محیطی به رشد ادامه میدهد که
تمام انواع نیازهای غیرمنتظرهاش را از آن تأمین
میکند :سفال برای پشتبامش ،لوازمالتحریر یا
فرمهایش ،و همهی هزار و یک نوع تجهیزاتی
که نمیتواند در تولید آنها خودکفا باشــد و
اموری که برنامههــای کاری کارخانه بدان
نیازمند است ،همه و همه باید به آسانی در بازار
قابلدسترس باشد.
شاید همچنین در اینجاباید مختصرا ً اشاره
کنم که آن قسم دانشی که مورد نظر من است،
دانشی است که ذات ًا نمیتواند وارد آمار شود
و بنابرایــن نمیتواند در قالب آماری به هیچ
مرجعیت مرکزیای منتقل شود .آماری که
همچو مرجعیتی باید استفاده کند ،باید دقیق ًا
از طریق استخراج تفاوتهای کوچک میان
امور ،از طریق تحت یــک مقولهدرآوردن،
فقرهها و اقالمی کــه از نظر مکان ،کیفیت
و دیگر جزییات باهم تفــاوت دارند ،تحت
انواعی از یک نوع ،به گونهای که شاید برای
تصمیمگیری خاصی معنادار باشند ،به دست
آیند .چنین نتیجه میشــود که برنامهریزی
مرکزی مبتنی بر اطالعات آماری ذات ًا نمیتواند
از این شرایط زمانی و مکانی تببین سرراستی
بهدســت دهد و اینکه برنامهریز مرکزی باید
راهی پیدا کند تا تصمیمهایی که به این شرایط
بستگی دارند ،به «فردی که در موقعیت قرار
دارد» واگذار شود.
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سیاست

مونتسکیو نظریهپردازی درباره آزادی را با به میان آوردن قانونمندیهای مناسبات اجتماعی ،از
درگیری مداوم با مبانی الهیاتی رها میکند و در رویکردی محافظهکارانه به آزادیخواهی ،پایهگذار
نسبیتسازی لیبرالیسم و محافظهکاری در قرون بعدی میشود.

درس-گفتارهای اندیشه سیاسی
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همنشینی محافظهکاری و آزادیخواهی
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم :مورد شارل لویی دو مونتسکیو
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

مونتسکیو در روششناسی خود با اعراض از
توماس هابز ،رجعتی جالب به ارسطو میکند و
در معرفتشناسی خود با عبور از فرضیات جان
الک ،به نگرش رنه دکارت متمایل میشــود
و منتقد گونهای از فلســفه سیاسی میشود که
مدافع تمامعیار و یا منتقد دوآتشه نظریات رایج
است .به همین خاطر مونتسکیو را نمیتوان با
متفکرانی نظیر ولتر مقایسه کرد .بلکه مونتسکیو
را میتوان با فیلسوفی مثل دیوید هیوم تطبیق داد
و دربــاره او اینچنین حکم داد که نظارهگر و
گزارشگر قدرت سیاسی و مهمترین تمثل آن
یعنی حکومت است .البته او در این نظارهگری
و گزارشگری توفیق پیدا کرد که بدون به کار
بستن الحاد هابز ،انکار الک و افراط ولتر ،موسس
سنخی از علوم انسانی باشد که شئون اجتماعی را
همزمان با امور سیاسی مطمح نظر قرار میدهد.
به عبارت دیگر «مونتسکیو جامعه و وجوه متنوع
مناسبات اجتماعی را ،در استقالل آن ،موضوع
دانش سیاسی قرار داد و به راهی رفت که پیش
از او ماکیاوللی با بررسی قانونمندیهای رابطه
نیروها هموار کرده بود .مونتســکیو ،به دنبال
ماکیاوللی ،بررسی منطق رابطه نیروهای سیاسی
را به تبیین قانونمندیهای وجوه متنوع حیات
اجتماعــی تعمیم داد که بررســی پدیدارهای
تاریخی ،اجتماعی و اقتصادی و پیوستگی آنها
با رابطه نیروهای سیاســی جایگاهی پراهمیت
در آن داشت( ».جواد طباطبایی .1393 .صفحه
 )335از این حیث میتوان مقام مونتســکیو را
با مقام متفکران موسسی نظیر ماکیاوللی قیاس
کرد .اما مونتسکیو به عنوان متفکر موسس را
میتوان به عنوان یکی از پدران لیبرالیسم غربی
نیز به شمار آورد؟
Q

Qدرباره لیبرالیسم و محافظهکاری

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

را نگاهداری نمیکرد ،شــاید چندان صواب
نباشد .چه اینکه روســو روحی ناآرام داشت و
اندیشمندی انقالبی و چپگرا بود ،اما مونتسکیو
روحیهای منظم داشت و اندیشمندی متعادل و
محافظهکار بود .پرپیداســت که آزادیخواهی
در شــرایطی که حد اعتدالی آن نگاه داشــته
شــود نمیتواند مقرون به محافظهکاری نباشد.
از این حیث اندیشمندی نظیر مونتسکیو توفیق
این را داشــت که محافظهکاری را در موانست
با آزادیخواهی پیگیری کند و در منظومه فکر
سیاسی خویش مسیر مستحکمی برای لیبرالیسم
تعبیه کند .اما این مسیر مستحکم چگونه توسط او
برای لیبرالهای بعدی فراهم شد« .مونتسکیو که
کانون مسئله سیاسی را رویارویی قدرت و آزادی
میدید ،آن چیــزی را تثبیت کرد که میتوان
زبان قطعی لیبرالیسم خواند .به جای آغاز از حقی
که آزادی بنیان میگذارد ،از قدرتی میآغازد
که آزادی را تهدید میکنــد( ».پی یر منان.
 .1394صفحه  )129بررســی مونتسکیو از این
تهدیدها به این نتیجه میرسد که نظریهپردازی
درباره آزادی را با به میان آوردن قانونمندیهای
مناسبات اجتماعی ،از درگیری مداوم با مبانی
الهیاتی رها کند و در رویکردی محافظهکارانه
به آزادیخواهی ،پایهگذار موانست و همنشینی
لیبرالیسم و محافظهکاری در قرون بعدی شود.
در این مجال به بررســی دو کتاب پراهمیت
مونتسکیو میپردازیم تا نوآوریهای او را بیشتر
مورد تاکید قرار دهیم.
Q

Qدرباره کتاب «مالحظات»

کتاب «مالحظاتی دربــاره علل عظمت و
انحطاط رومیان» که به اختصار از آن به عنوان
«مالحظات» یاد میکنیم ،اثری اساسی در منظومه
تالیفی و تحقیقی مونتسکیو محسوب میشود.
مونتسکیو برای نوشتن «مالحظات» و البته پس
از آن «روحالقوانین» مجبور به سفرهای فراوانی
در اروپای غربی و مشاهده و مداقه در کارکرد
نهادهای سیاسی و اجتماعی آن کشورها شد .او
با ترک فرانسهای که پس از گذار از سالهای
ریاســت لوئی چهاردهم اقتدار خود را از دست
داده بود و بدین ترتیب موجبات اقتدار بریتانیا
را فراهــم آورده بود ،با گذر از آلمان ،اتریش،
مجارستان ،ایتالیا و هلند در بریتانیا رحل اقامت
افکند و مجذوب ساختار سیاسی این کشور شد؛
جذبهای که بازتابش آن در کتاب «روحالقوانین»
هویدا و مبرهن است .اما شایسته است که پیش
از پرداختن به کتاب «روحالقوانین» ،به کتاب
«مالحظات» بپردازیم .چه اینکه همانطور که
کتاب «شــهریار» ماکیاوللی بخشی از کتاب
«گفتارها»ی این اندیشمند ایتالیایی بود ،کتاب
«مالحظات» نیز بخشی از کتاب «روحالقوانین»
اندیشمند فرانسوی به حســاب میآید و برای
رهنمون شــدن به ســمت آراء مونتسکیو در
روحالقوانین ،ابتدا بایــد مقدمهچینیهای او را
در مالحظات مورد دقــت قرار دهیم .در یک
تفسیر عمومیت یافته این اذعان وجود دارد که
«مونتســکیو درکتاب «مالحظاتی درباره علل
و اســباب عظمت و انحطاط رومیان» ()۱۷۳۴
تاریخ را از بند تقدیرگرایانی همچون بوســوئه
که آن را همچون قضا و قدر خداوندی تقریر
میکردنــد رهاند و با طرح این ایده که «علّت
انحطاط یک کشــور را نه در نقش دشمنان
خارجی آن ،بلکه در درون آن کشور
باید جســتوجو کرد ».در کنار
ماکیاوللی ،مهمترین فیلسوف
انحطاط در دوران جدید اروپا
شد با این تفاوت که مونتسکیو
عامل اســتبداد را در توضیح
انحطاط وارد میکند( ».محمد
ایمانی .1395 .صفحه  )119اما
فارغ از این تفســیر جان کالم
مونتسکیو در کتاب «مالحظاتی

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

Qدرباره کتاب «روحالقوانین»

مونتسکیو در کتاب «روحالقوانین» یک کار
عمده انجام میدهــد و آن هم اینکه از آنجایی
که حکومت را مهمترین نهاد سیاســی میداند،
به بررســی شــکل حکومتها میپردازد .چه
اینکه او معتقد اســت همین شکل حکومتها
اســت که روح حاکم بر قوانین از آنجا نشات
میگیرد .مونتســکیو در این بررسی سه قسم
حکومت جمهوری ،ســلطنتی و استبدادی را
شناسایی میکند .حکومت جمهوری نوعی از
حکومت است که مردم و یا بخشی از مردم در
آن فرمانروایی کنند .حکومت سلطنتی نیز شکلی
از حکومت اســت؛ یک نفر بر اساس قواعد و
ضوابط مشخصی فرمانروایی
میکند و حکومت
استبدادی دقیقا

برعکس حکومت ســلطنتی تعریف میشود.
یعنی شــکلی از حکومت که در آن یک فرد
بدون هیچ شاخصه و ضابطه معینی فرمانروایی
کند .در نظرگاه مونتســکیو نیروی کانونی و
اصل محرک در حکومت جمهوری «فضیلت»،
در حکومت ســلطنتی «افتخار» و در حکومت
استبدادی «ترس» است .این نکته را نباید دور
از نظر نگهداشــت که از آنجا که فرمانروایی
بخشی از مردم همانند فرمانروایی همه مردم در
نظر مونتســکیو تقریبا یکسان است ،حکومت
اشرافیان نیز ذیل یا به عبارت دقیقتر در کنار
حکومت جمهور مردم رتبهبندی میشــود .در
حکومت اشرافیان عالوه بر «فضیلت» ،نیروی
کانونی و اصل محرک دیگری نیز وجود دارد
کــه همانا «میانهروی» اســت .یکی دیگر از
کارهای مونتســکیو در کتاب «روحالقوانین»،
شرح و تحلیلی است که از قانون اساسی انگلستان
ارائه میدهد و نظــر همروزگارانش را متوجه
تکنیکهای قدرت و سیاست در بریتانیا میکند.
اما چرا او قانون اساسی انگلستان را برای بررسی
و معرفی برمیگزیند؟ «مونتسکیو به این دلیل
قانون اساسی انگلستان را برای بررسی موردی
برگزید که موضوع اصلی آن آزادی سیاسی بود.
او آزادی را چنین توصیف میکند« :آزادی حق
انجام دادن کارهایی اســت که قانون روا داشته
اســت و اگر شهروندی بتواند آن کارهایی که
قانون منع کرده است انجام دهد ،دیگر از آزادی
برخوردار نیســت ،چراکه دیگران نیز همین
قدرت را در اختیار دارند .مونتسکیو مدعی بود
که برای حفظ آزادی فقط یک راه وجود دارد
و آن هم موازنه و تفکیک قوا به شیوه انگلستان
است .پس فقط میتوان در حکومتهای میانهرو
(یعنی اشــرافی) به آزادی دست یافت( ».ج.
برونوفسکی /ب .مازلیش .1387 .صفحه )368
برخیها معتقدند که مونتســکیو در توصیف
اغراقآمیز از شکوه و کارایی مشروطه سلطنتی
در انگلستان گوی سبقت را از بقیه همعصران
خود ربوده اســت «مونتسکیو در شاهکار خود
روحالقوانین به درک ناتمامی از مشــروطیت
رسید و آن را به صورت نظامی دربرگیرنده
فرایندهای تعدیلکننده موازنه
و تفکیک قــوا که
با وجــود آنها

آزادی تضمین میشد ،ارائه کرد( ».جان گری.
 .1381صفحه  )28در عین حال «مونتسکیو در
اظهارنظری غریب میگوید که او معتقد نیست
در انگلستان آزادی سیاســی وجود دارد ،بلکه
میگوید کافی است بدانیم که قوانین انگلستان
زمینــه آزادی را فراهم میکند( ».عبدالرحمن
عالم .1384 .صفحــه  )324اما چگونه میتوان
به قصد واقعی مونتسکیو از بررسی قانون اساسی
انگلستان و ارائه دســتاوردهایش به فرانسویان
پی بــرد؟ فراتر از آن میتوان این پرســش
بنیادین را مطرح کرد که مقایســههای فراوانی
که مونتسکیو میان انگلستان و فرانسه در اکثر
نوشتههای خویش میکند راه به کجا میبرد؟
آیا او انگلستان را کعبه آزادی و موطن خویش
را معبد اســتبداد میدانست؟ فیلسوف سیاسی
معاصر ایران از حد اعتدالی مونتســکیو سخن
به میان میآورد و مینویسد« :مونتسکیو بر آن
بود که هر دو کشور از آزادیهایی برخوردار
هستند ،اما در حالی که در انگلستان آزادی در
باالترین حد آن وجود دارد ،در فرانسه ،آزادی
بیشتر از حال ،به گذشته تعلق دارد ...مونتسکیو از
این مقایسه این نتیجه را میگیرد که این خطر
وجود دارد که پارلمان در انگلستان و پادشاه در
فرانســه تعادلی را که در کشور ایجاد کردهاند
نابود کنند .از ایــن رو ،این دو نظام حکومتی
بزرگ این قانون عمومی را تقویت میکنند :خیر
سیاسی امری نایاب و انحطاط امری اجتنابناپذیر
است .همه اندیشه سیاسی مونتسکیو ،به عنوان
اندیشه آزادی ،به نوعی به توضیح این مقایسه
میان فرانسه و انگلستان باز میگردد :در حالیکه
انگلســتان با پیروزی بر پادشاه به نظام آزادی
دست یافته بود ،فرانسه ،با سلطنت لوئی چهاردهم،
از نظام اعتدالی پیشین دور میشد .اندیشه سیاسی
مونتسکیو ناظر بر توضیح این دو تحول متفاوت
بــود و برای اینکه بتواند این دو تحول را درون
نظامی واحد توضیح دهد ،نویسنده روحالقوانین
ناچار میبایست علم نوآئینی را تاسیس میکرد».
(جواد طباطبایی .1393 .صفحه  )332این علم جز
با توجه به جامعه و شئونات اجتماعی نمیتوانست
شکل بگیرد.
Q

Qدرباره ایده میانهروی و اعتدال

این توجه مونتســکیو را بر آن داشت تا با
مطمح نظر قــراردادن تفکر اعتدالی و میانهرو،
تحدید حدود قــدرت را با تمرکز بر الیهها و
ردههای میانهای که در دو ســوی قطب دولت
و ملت قرار دارد به پیش برد و با تجربه مشاهده
ساختار سیاسی فرانسه و انگلستان ،به هواداری از
حکومت مشروطه به عنوان مظهر اعتدال متمایل
شــود« .طبیعت و ماهیت حکومت استبدادی،
اعتدال را غیرممکن میسازد .گو اینکه اعتدال
در حکومت جمهوری امکانپذیر اســت ،ولی
مونتســکیو چون در آن نوع حکومت معایبی
میبیند به جانب حکومت ســلطنتی متمایل
میشود .اما متاسفانه همه حکومتهای سلطنتی
راه اعتدال در پیش نمیگیرند ،بلکه همواره در
معرض فساد قرار دارند .بهترین راه برای حفظ
حکومت سلطنتی معتدل و جلوگیری از غصب
آن توسط یک فرد یا یک گروه آن است که
قانون اساســی در آن طوری باشد که موازنهای
میان عناصر و قــوای حکومت برقرار کند».
(و.ت.جونز .1370 .صفحه  )325و این حکومت
چیزی به جز مشروطه سلطنتی نمیتواند باشد.
همانطور که ذکر شد مونتسکیو تحدید حدود
قدرت و دسترسی به نظام آزادی را با تمرکز بر
هیئتهای میانی پیگیری میکند« .او با دفاع از
هیئتهای میانی ،ثبات پادشاهی را مطرح میکند
که با ناپایداری بنیانی استبداد متعارض است .شاه
به دلیل وجود برخی طبقات یا ردههای اجتماعی
نظیر نجیبزادگان یا روحانیان ،از حدودی که
قوانین اساسی کشــور برای قدرت او برقرار
کردهاند تجاوز نمیکند .این شخصیتهای

خردمندکه دارای اقتدار معنوی و اخالقی هستند
به مثابه حائلی میان شاه و مردم عمل میکنند».
(سلین اسپکتور .1382 .صفحه  )119این مسئله
یکی از مهمترین نکات اندیشه سیاسی مونتسکیو
است .به عبارت دیگر «یکی از آموزههای مهم
روحالقوانین این است که پیکرههای واسط میان
تودههای مردم و حکومــت ،از جمله پارلمان
و دادگاههای محلی ،اصناف و اشــراف برای
جلوگیری از دستاندازی حکومتها به آزادیها
نقش مهمی دارند( ».کمال پــوالدی.1386 .
صفحه  )75مجموعه نهادها و شخصیتهایی که
کلیتی به نام جامعه مدنی را تشکیل میدهند ،در
قرن نوزدهم مفهومپردازی میشوند.
Q

Qدرباره جامعه و سیاست

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

خداوندان اندیشه سیاسی .و.ت.جونز .ترجمه علی رامین.
چاپ سوم .تهران .انتشارات امیرکبیر1370 .
لیبرالیسم .جان گری .محمد ساوجی .تهران .مرکز چاپ و
انتشارات وزارت امور خارجه1381 .
قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب .سلین اسپکتور.
ترجمه عباس باقری .تهران .نشر نی1382 .
تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم).
عبدالرحمن عالم .چاپ هشتم .تهران .دفتر مطالعات سیاسی
و بینالمللی1384 .
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (از ماکیاوللی تا مارکس).
کمال پوالدی .چاپ چهارم .تهران .نشر مرکز1386 .
سنت روشــنفکری در غرب (از لئوناردو تا هگل) .ج.
برونوفســکی /ب .مازلیش .ترجمه لی ال سازگار .چاپ
سوم .تهران .نشر آگه1387 .
انســان و جامعه (نظریه سیاسی اجتماعی از ماکیاولی تا
مارکس) جان پالمناتز .ترجمه کاظم فیروزمند .تهران.
انتشارات روزنه1387 .
تاریخ فلسفه سیاسی (از ماکیاولی تا مونتسکیو) جورج
کلوسکو .ترجمه خشایار دیهیمی .تهران .نشر نی1391 .
نظامهای نوآئین در اندیشــه سیاســی .جواد طباطبایی.
انتشارات مینوی خرد1393 .
دانشنامه فلسفه استنفورد :روشنگری .ویلیام بریستو .ترجمه
مرتضی عابدینیفرد .تهران .انتشارات ققنوس1393 .
مونتســکیو .آیزایا برلین .ترجمه نادر انتخابی .تهران.
نشرنگاره آفتاب1393 .
تاریخ فکری لیبرالیسم .پی یر منان .ترجمه عبدالوهاب
احمدی .تهران .نشر آگه1394 .
حد اعتدالی آزادی .محمد ایمانی .نشــریه سیاستنامه.
شماره ششم1395 .
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کتاب

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

همزاد هابز

در پرترهرابرت فیلمر ،صورتش کوچک و
ظریف ،بینیاش عقابی و برجسته است.
رنگش پریده ،موهایش به عقب ریخته و نرم
و کشیده و سبیلی مخروطی که در مجموع
چهرهاو را گلگون و تقریب ًا زنجبیلی ساخته
است

ترجمه رساله پدرساالر اثر رابرت فیلمر
یک رخداد مهم در فهم اندیشه سیاسی آزادی در ایران است
بیژن مومیوند

روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

آنچــه رابرت فیلمر برای دوســتان کنتی
خود و چارلز اول در دهة ۱۶۳۰به رشتةتحریر
درآورد ،ابتدا از سوی سنکرافت ،شافتسبوری و
الک در  ۱۶۸۰مورد توجه قرار گرفت ،از زمان
فرمولبندی تا زمان ورودش به ســنت اندیشه
سیاسی نیم ســده به طول انجامید .با این وجود،
هنگامی که «پدرســاالر» در  ۱۶۸۰چاپ شد،
دیدگاه اصلی آن دارای چنان قدرت و استحکامی
بود که در هیچ زمانی در تاریخ انگلســتان نبوده
است .چارلز دوم ،دربار و وزیرانش و کل کسانی
که خواهان تداوم دوران احیای سلطنت بودند ،به
استداللی جهت اثبات مشروعیت خود نیاز داشتند.
رابرت فیلمر در سا ِل جنگ ناوگان بزرگ اسپانیا
با انگلستان و سال تولد توماس هابز ۱۵۸۸ ،متولد
شــد .پدرش ادوارد فیلمر ،لرد و صاحب ملک
اربابی لیتل چارلتون در قصبة«ایســت ساتن»
نزدیک میدســتون در کنت بود .ســر ادوارد
فیلمر بعدها مالک کل «ایست ساتن» ،داروغة
کنت و از افراد مهم اســتان شد .مادرش الیزابت
آرگال یکی از اعضای خانوا دهای اهل اســتان
نوتأسیس دیگری بود که ریشهاش به شهر لندن
بر میگشت .رابرت ابتدا در مدرسه روستا ،سپس
در کالج ترینیتی کمبریج که در آن روحانیون
بلندپایه کلیسا حضور داشتند ،و سرانجام در انجمن
لینکلن تحصیل کرد .او در ســالهای آغازین
ســلطنت جیمز اول در وستمینیســتر به بلوغ
فکری و پختگی رسید .در اینجا کامدن ،اسپلمن
و بقیةاعضای گروه تاریخنگاران استوارت اولیه
حلقةدوستان او را تشکیل میدادند .در  ۱۶۱۰با
آن هیتــون ،که کودکی صاحب ارث و میراث
بــود ،ازدواج کــرد .آن و خواهرش در ملک
پدرشان ،مارتین هیتون ،آخرین نمایندةالیزابت
در اسقفنشین غارتشــدةالی ،شریک بودند.
در  ۱۶۲۹وارث امالک پدرش شــد و از آن به
بعد به خاطر پسر ارشد بودن ،رئیس خانواده در
«ایست ساتن» شد .بدین ترتیب ،ارتباط خود را
با وکال ،تاریخنگاران و اعضای عالیرتبةکلیسای
وستمینیستر ادامه داد .با این حال ،جایگاه پدرش
در اجتماع مالکان کنت را به عنوان مأمور ثبت و

«پدرساالر» تشریح و کالبدشناسی نظام
سیاسی نیست ،بلکه رسالهای دربارةتعهد
سیاسی و خاستگاه تاریخی قدرت سیاسی
است .فرض اول فیلمر این است که کتاب
مقدس وحی حقیقــی ،بیهمتا و کامل
ارادةخداوند در مورد تمام چیزهاســت.
این کتاب کل حقیقــت دربارةماهیت
جهان و ماهیت جامعه را شامل میشود.
جزییات تاریخ ثبتشده از شروع تا مرگ
رسوالن و قوانینی که از آن زمان تا پایان
جهان بر تاریخ حکمفرماســت ،در آن
یافت میشود .با توجه به چنین دادههایی
دربارةکتاب مقدس ،این کتاب چه چیزی
میتواند دربارةجامعه انسانی بگوید؟ برای
فیلمر این امر در دو نکته کام ً
ال قطعی و
مشخص است؛ خاستگاه جامعه انسانی و
ماهیت روابط افرادی که جامعه انســانی
را تشکیل میدهند .جامعه انسانی از یک
نفر سرچشمه میگیرد؛ آدم ،زمانی قبل از
خلق حوا وجود داشته که آدم تنها موجود
انسانی بوده است .ارادةخداوند بر این قرار
است که جامعه انسانی باید بدین نحو ،با
یک انســان و نه دو انسان و یا عدهای از
انسانها ،آغاز شود .فیلمر نتیجه میگیرد
که منظــور خداوند تصریح این موضوع
بوده که تمام انسانهای دیگر باید مطیع
و فرمانبردار این نخســتین انسان ،یعنی

افسر نیروهای دفاعی استان به دست آورد ،هرچند
نه به اندازةکافی ثروتمند بود و نه به اندازةکافی
سالم که بتواند به عنوان داروغه یا رهبری فعال در
امور استان مشارکت کند.
Q

Qتالش برای توجیه اخالقی بهره

قضــات در میدســتون در جلســات و
بادهنوشیهای صبحگاهیخود در مورد تمام این
موضوعات با یکدیگر ،پسران و عموزادههایشان
در پایتخت مکاتبه داشتند .حتی در مورد مسائل
عصــر و زمان تا حدی تبادل نظر میکردند که
از طریق رسالههای خطی و دستنویس دست
به دست میشد و از این خانة اربابی به آن خانة
اربابی میرفت .شــغل رابرت فیلمر به عنوان
نویسنده هنگامی شروع شد که تألیف یکی از این
رسائل دستنویس را به عهده گرفت .موضوعی
که برگزیده بود یا به واسطةآشنایان و اقوامش
به او تحمیل شده بود ،مسالةپیچیده و غامض بهرة
پول و جنبههای اخالقی آن بود .در حدود ۱۶۳۰
یا شاید قبلتر رسالة«مسالهای ظریف ،یا گفتاری
دربــارةقانونی بودن یا نبودن اخذ بهره پول» را
نوشت .نحوةبرخورد و سبک رسالةمزبور تمام ًا

پدرساالر

یا قدرت طبیعی شاهان
رابرت فیلمر
ترجمه علی اردستانی
نگاه معاصر ۱۶۸ /صفحه ۱۳۰۰۰ /تومان

آدم ،باشــند .عالوه بر این ،از آنجا که
تمام این انسانهای بعدی از همین منبع
پدیدار میشوند ،همگی از حیث طبیعی
و فیزیولوژیکی به یکدیگر وابستهاند .از
این طریق خداوند میخواهد نشــان دهد
که روابط میان تمام موجودات انسانی باید
طبیعی باشــد و در واقع پیوندی فیزیکی
است .جامعه یک خانواده است و خانواده
از یک فرد مجرد مرد نشات میگیرد .از
نظر فیلمر اینها بدان معناست که مفهوم
انســان آزاد از انقیاد قدرت و پیرو ارادة
خود کام ً
ال غیر ممکن است .تمام انسانها
غیر آزاد و نابرابر زاده شدهاند و همواره
هم اینگونه باقی خواهند ماند؛ آنها مطیع
پدرانشان و فرودســت بزرگترهای
خــود بودند .نظریــه پیدایش جماعات
سیاسی نیز که با انسانهای آزاد و برابر
شــروع میکند ،در کل معنای خاصی را
افاده نمیکنــد .فیلمر نتیجهگیریهایش
از کتاب مقدس و تاریخ بشــر را دربارة
ماهیت حکومت در شــش گزارةمنفی
جمعبندی میکند .این گزارهها احتماال
آخرین کلماتیاند که او دربارةسیاست
نوشته است۱ :ـ اینکه شکلی از حکومت
وجود ندارد ،جز پادشــاهی۲ ،ـ اینکه
پادشاهیای وجود ندارد ،جز پدرانه۳ ،ـ
اینکه پادشاهیپدرانهای وجود ندارد ،جز

مهر و نشان اهدافی را دارد که به خاطرشان نوشته
شده بود .در  ۱۶۱۱راجر فنتون رسالهای دربارة
رباخواری نوشت که مانع مهمی برای آن دسته
از دوستان رابرت محسوب میشد که میخواستند
با وجدان آسوده از پولشان بهره کسب کنند.
«مسالهای ظریف» شرح و تفسیری بر این کتاب
بود و بر تمام مراجع قانونی و شناختهشده ابتناء
داشت .این رساله لحنی مودبانه ،معتدل و بسیار
عالمانه داشت .نســخههای دستنویس این اثر
بیست سال دست به دست میشد ،تا اینکه سر
راجر توایدن در  ۱۶۵۳خطر کرد و آن را چاپ
کرد .فیلمر طی دوازده سال بعدی رسالهای دقیق ًا
مشابه با هدفی مشــابه برای مطالعةعموم مردم
نوشت .این رسالهای دربارةمسالةمهم دیگری
بود که ذهن تمام همعصرانش را به خود مشغول
کرده بود؛ مســالةتعهد سیاسی .مسالةخاستگاه
تاریخی و مبنای اخالقی قدرت سیاسی در دهة
 ۱۶۳۰برای تمام دوســتان وی به یک مســالة
عاجل تبدیل شده بود .اعالمیةسر رابرت فیلمر
به دوستانش در مورد این مساله رسالة «پدرساالر:
دفاع از قدرت طبیعی پادشاهان در مقابل آزادی
غیرطبیعی مردم» بود .این رساله به احتمال ملهم
از مجادالت مربوط به مالیات نیروی دریایی در
ســالهای  ۳۸ـ  ۱۶۳۴بوده و از همین رو ،قبل
از  ۱۶۴۰تدوین شده است .نگارش «پدرساالر»
تغییری در زندگی فیلمر به همراه نداشــت و
تنها او را برای همیشــه به عنوان هوادار افراطی
امتیازات ویژة سلطنتی و دشمن هر نوع تغییر و
تحول قانون اساسی معرفی کرد .با این حال ،او
در هیچ زمانی تمایلی به انتشار این اثر نداشت و
از همین رو ،شهرتش در دفاع از حکومت مطلقه
از حلقةدوستانش فراتر نرفته بود .نزدیکترین
این دوســتان پیتر هیلین ،کشیش سلطنتطلب
وستمینیستر بود که در مورد شخصیت فیلمر
و تصمیمش مبنی بر عدم انتشــار «پدرساالر»
میگوید« :در مصاحبت بسیار خوشبرخورد و
صمیمی ،در گفتار بسیار معقول ،در قضاوت بسیار
دقیق و در احساساتش نسبت به کلیسا نمونه بود
به گونهای که از معاشرت با هیچ انسانی به اندازة
او محظوظ نشدهام .آیا او نباید از انتشار عمومی
گفتار عالی و درخشان خود موسوم به پدرساالر
خرســند میشد که چنان رضایت خاطری را به
تمام استادان بزرگمان در دانشکدههای سیاست

داده اســت که تمام رســالههای از این نوع را
غیرضروری یافتهانــد .با این حال ،تا زمانی که
در قید حیات بود ،صالح نمیدانست ملت را با
انتشار این اثر عالی خرسند و شادمان سازند ».سر
راجر توایدن نیز دوســت تمام عمرش در میان
مالکان کنت و یکی از بزرگان دانش تاریخ در
اوایل سدةهفدهم محسوب میشد .او رابرت را
«نجیبزادهای بسیار فاضل» میدانست.
Q

Qزندان ناخواسته

خانواده ،برادران ،پسران و عموزادههای فیلمر
ســلطنتطلب بودند .با این حال ،اجتماع استان
کنت به دو بخش تقسیم شد :اقلیت فعال هوادار
پارلمان ،که از ابتدا مسوولیت استان را به عهده
داشت و اکثریت منفعل سلطنتطلب ،که تنها
دو بار به اعمال قــدرت پرداختند و هر دو بار
نیز شکست خوردند .در بهار  ۱۶۴۲و تابستان
 ،۱۶۴۸که طی آنها دو شورش بزرگ حادث
شــد ،دخالت مالکان کنت به نفع پادشاه برای
پارلمان بسیار مهلک بود .تا جایی که میتوان
دریافت ،خود سر رابرت فیلمر در هیچیک از
اقدامات صورتگرفته به نفع شــاه نقش فعالی
نداشته است .به نظر میرسد در کل مبارزه تعمدا ً
موضع عدم مداخله را در پیش گرفته بود؛ تمام
کاری که کرد اندکی نوشــتن و انتشار کمتر.
رابرت فیلمر در  ۱۶۴۲پنجاه و چهار سال سن
داشــت .همچنین بیمار بودو در تمام عمرش

الک علیه فیلمر

پدرساالر بهدنبال ارائه تبیینی دینی از پادشاهی بود
مطلق یا خودسرانه۴ ،ـ اینکه چیزی نظیر
آریستوکراسی یا دموکراسی وجود ندارد،
۵ـ اینکه شکلی از حکومت نظیر تیرانی
یا استبدادی وجود ندارد۶ ،ـ اینکه مردم
بالطبع آزاد زاده نشدهاند.
فیلمــر اگرچه در هیــچ کجا تالش
نمیکند نشــان دهد چگونه چارلز اول
وارث مستقیم یکی از پسران نوح است،
اما آشکارا این موضوع را فرض میگیرد
و با تمرکز بر جزئیات میکوشد اثبات
کند که پارلمان انگلستان از حقوق اخالقی
یا قانونیای برخوردار نیست که بیش از
مجلس اتاژنرو فرانســه یا رسوالن زمینی
لهستان به حاکمیت پادشاهان تجاوز کند.
او با استناد به شواهدی از این دست از وحی
و تاریخ بشر کوشید اصل پدرساالری تعهد
سیاسی را اثبات کند .با این وجود ،در عمل
نمیتواند به شیوهای اثباتی مدعای خود را
عرضه کند.
ممکن است ســوال شود چرا متفکر
پرآوازهای مانند جان الک پیش از آنکه
بتواند استدالل خودش را ارائه کند ضرورت

دیده کلمه به کلمه فیلمر را تجزیه و تحلیل
کند؟ پدرساالر را در مقام فلسفی نمیتوان
با «لویاتان» یا «اوشــیانای» هرینگتون
مقایسه کرد ،با این وصف چرا این اثر در
کنار تمام این نامهای درخشان در تفکر
و سیاست انگلستان قرار دارد؟ به اعتقاد
پیتر لســت در توضیح دالیل اهمیت و
تاثیرگذاری فیلمر باید پذیرفت که شهرت
وی تا حد زیادی مرهون شرایط دورهای
اســت که در آن آثارش احیا شده بودند.
توریها در  ۱۶۸۰به فیلمر نیاز داشــتند،
زیرا تاج و تخت در خطر بود ،مخالفانشان
مسالةتعهد سیاســی را طرح کرده بودند
و با گســترهای از تبلیغات روبهرو بودند.
ارزش «پدرساالر» به عنوان سندی تاریخی
در وهلةاول متضمن فهم قوت و استمرار
آن در فرهنگ اروپا به شــکل خانوادة
پدرساالر و ایستار پدرساالرانه به مسائل
سیاسی است.
طی چند ماه بعد از انتشار «پدرساالر»
سه تن از تواناترین اذهان جناح ویگها
کوشیدند تا پدرساالرگرایی را رد کنند:

از ســنگ کلیه رنج میبرد و در  ۱۶۵۳در اثر
همین بیماری درگذشت .فیلمر با وجود اعالم
بیطرفی در مدت موسوم به «پارلمان طوالنی»
خسارتهای مادی قابل مالحظهای را متحمل شد
و از سوی پارلمان از زمستان  ۱۶۴۳تا تابستان
 ۱۶۴۵یا بعد از آن زندانی شد .یک سال بعد از
جنگ داخلی سر رابرت «در این زمانةعسرت»
به انجام وظایف عادی روزمره خود مشغول شد.
با این حال ،کمیتةکنت آشــکارا به او مظنون
بود .در حالی که در ژوئیه  ۱۶۴۲به سوی لندن
حرکت میکرد ،بازداشت شد و مورد بازجویی
قرار گرفت؛ بــا این حال اجازه دادند که بدون
اسبش به مسافرت خود ادامه دهد .در غیاب او،
سربازان دوباره در «ایست ساتن» ظاهر شدند
و چهار روز آن را غارت کردند .تنها همسر و
خدمتکارانش به این کار اعتراض کردند .سپس
تهدید مستقیم مصادرةاموال صورت گرفت و
سرانجام در زمستان  ۱۶۴۳حکم زندان را دریافت
کرد .مشخص نیست که آیا مقامات حکومت
پارلمانی جز اطالعات یکی از مستاجران فیلمر
مبنی بر ذخیرةسالح از سوی وی ،دلیل دیگری
برای این حمالت داشتند یا خیر .احتما ًال آنها
از بدنامی و سوءشهرت وی به عنوان نویسندهای
سلطنتطلب شــکایت داشتند .فیلمر در زندان
«لیدز کاستل» که تنها ســه مایل با «ایست
ساتن» فاصله داشت خود را به نگارش در مورد
االهیات و تالش برای حفظ امالک رو به زوالش

جیمز تیرل تاریخنگار ،آلگرنون سیدنی،
عضو ارشــد دولتمردان هوادار «آرمان
قدیم» و جان الک .البته ،مشــاجرات از
این سه تن بسیار فراتر رفت و نام فیلمر
به طور مداوم در رســایل و مجالت این
دوره تکرار میشود .اهمیت این بحث را
باید برحســب اصول قانون اساسی ۱۶۸۸
و تاثیر «دو رســاله»الک سنجید ،که
هر دو از آن نشــات میگیرند .الک در
«دو رســاله» آرام و طنزوار و به مراتب
بهتر از رجزخوانیهای خشمآلود سیدنی
یا فضلفروشــیهای طاقتفرسای تیرل
به مصاف فیلمر میرود و شــهرت فیلمر
هیچگاه از زخم گفتههای وی التیام نیافت
و بــه آرامی او را از لبــةبدنامی موقت
به درة گمنامی دائمــی درافکند .هدف
آشــکار فرد اهل عملی نظیر الک فیلمر
و پدرساالرگرایی بود که دشمن بودند و
نه هابز و استبداد که شهرتش جنبةفلسفی
داشت و از نفوذ سیاسی ناچیزی برخوردار
بود .این امر نه تنها در مورد رسالةاول ،که
با هدف رد فیلمر نوشته شده بود؛ بلکه در
مورد رسالةدوم نیز صدق میکند .الک
که شش سال پیش از انقالب باشکوه به
هلند تبعید شد ،پس از انقالب رهبر فکری
و سخنگوی حزب ویگ شد و انتشار «دو
رســاله» هم بیانیه و هم توجیهی برای

مشغول ساخت .در آوریل  ۱۶۴۷تصمیم گرفت
آثار خود را منتشر کند .نخستین کار چاپی او
رســالهای دربارةاالهیات تحت عنوان «دربارة
توهین به مقدسات در برابر روحالقدس» بود که
در فوریة  ۱۶۴۷به بازار عرضه شــد .یک سال
بعد به طور آشکار و عینی به مناقشات مربوط
به قانون اساســی ورود کرد و حرفةخود را در
تاریخ اندیشه سیاسی انگلستان شروع کرد .در
فوریة  ۱۶۴۸ریچارد رایستون ،عامل دائمی تمام
کتابها و روزنامههای جنجالآمیز علیه اقدامات
پارلمان کتاب «استنطاق بزرگ مالک مطلق که
به سرور مستقل ما پادشاه و پارلمانش میپردازد»
را به بازار عرضه کرد .این رساله در واقع بسط
و همراه با تجدیــد نظرهایی در قطعات پایانی
کتاب «پدرســاالر» فیلمر بود .رایستون آن را
با اشاره به آثار مربوط به تاریخ و نظریه قانون
اساسی مطرح کرد که از ابتدا تا آن زمان نوشته
شده بود و آن را به عنوان پاسخ کامل هواداران
سلطنت به ارتش و پارلمان منتشر کرد .اگرچه
سر رابرت فیلمر تنها شش یا هفت سال بعد از
زندان زنده ماند ،اما این ســالها تنها دورةواقع ًا
فعال حیاتش به عنوان نویسنده محسوب میشود.
اکنون که تصمیم داشت تا حلقةمخاطبان خود
را از خوانندگان رســایل دستنویس خانههای
اربابی کنــت فراتر ببرد ،پیرمردی با اعتقادات
راسخ و اهل مطالعه و تفکر کامل بود« .مالک
مطلق» تنها اشارهای گذرا به تعهد سیاسی داشت.
پختهترین آثار فیلمر عبارتند از «آنارشی ناشی از
پادشاهی محدود یا مختلط» و «مالحظاتی دربارة
سرچشــمه حکومت» که بعد از «پدرساالر»
آنها را نوشت .برخالف بدنامیای که مخالفان
به وی منتسب میکنند و کاریکاتوری از یک
نجیبزادةمرتجع ،پدر مستبد خانوادهای بزرگ
ترسیم کرده و او را فردی بیاطالع از جهانهای
دیگر جز جهانی که در آن به عنوان قاضی انجام
وظیفه میکند و فــردی که عالیق فکریاش
محدود به آموختههایش در دانشگاه است و در
کتابخانهاش در مورد نویسندگان اسکوالستیک
فکر میکند ،معرفی میکنند ،فیلمر انســانی با
فرهنگ اصیل و یک منتقد ادبی و فکری سدة
هفدهمی بود .با شاعران ،حقوقدانان ،متألهان،
سیاستمداران ،نمایشنامهنویسان و تاریخنگاران
آشنا بود.

تحوالت  ۱۶۸۸بود .از بین مباحث رابرت
فیلمر ،الک ،متوج ِه این اســتدالل او شد
که بشــر طبیعت ًا آزاد نیست .علت توجه
الک به این اســتدالل از این رو بود که
فیلمر از این برهان به عنوان نقطه شروع
ِ
بعدی خود
استفاده کرده و تمام برهانهای
را سوار بر همین مقدمه میکند و در نهایت
به این نتیجه می رسد که تمام حکومتهای
مشروع باید از نوع سلطنت مطلقه باشند
و این که تمام پادشاهان سلطنت خود را
مدیون اولین انســان ،یعنی حضرت آدم
هســتند .در ابتدای رساله نخست ،الک،
من ِکر این قضیه می شود که انجیل و عقل
صحه گذاشته باشند
بشری بر برها ِن فیلمر ّ
ودر ادامه به دقت متــو ِن اصلیِ انجیل را
بررسی کرده و به عنوان شاهد میآورد.
«پدرساالر» را به تازگی علی اردستانی
به فارسی ترجمه کرده و نشر نگاه معاصر
آن را منتشر کرده است .اردستانی دربارة
مشکالت و دشــوارهای آن مینویسد:
«وجود زبان نامانوس که عمدت ًا آمیخته
به مفاهیم االهیاتی است ،قطعات پیچیده
و اصطالحاتی که طی زمان معنایشــان
تغییر کرده ،و تدوین کتاب در زمانهای
پرآشــوب و بحرانی که نویسنده را به
موجزگویی واداشــته اســت ،از جمله
مهمترین مشکالت کتاب حاضر است».
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پرسـه

مشغول کارند
گان
ه
نویسند
ِ

تاسیس انجمن صنفی کارگری داستاننویسان تهران با بازخوردهای فراوانی روبهرو بوده است

مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

از ســالهای پایانی دهــهی چهل که
«کانون نویسندگان ایران» برای مبارزه با
سانسور تشکیل شد تا امروز نویسندهگا ِن
ِ
ِ
مطالبات
حسرت صنفی که بتواند
ایرانی در
صنفی ایشان را پاسخ دهد بودهاند .کانون
نویسندگان هرچند با رفتارهايی سازنده در
حوزهی مبارزه با سانسور در زمان پهلوی
و حضوری پررنگ در ســالهای آغازینِ
انقالب توانست به ملجایی برای نویسندهگان
و شاعران تبدیل شود اما به خاط ِر فشارهای
بیرونی و برخی اختالفهای عمیق و مستمر
درونی نتوانست این نقش را بازی کند .از
سویی دیگر در سالهای بع ِد انقالب تا امروز
نهادهای قدرت با دو مسالهی مهم روبهرو
بودهاند؛ نخست مسالهی کانون نویسندگان
ایران و دوم فشــارِ ضمنی نویســندهگا ِن
ایرانی برای داشــتنِ صنفی فراگیر و دور
از رفتارهای سیاسی .در هفتههای گذشته
صنفی اعالم موجودیت کرد که توانســته
ِ
وزارت کار
بود مراحلِ ثبت خــود را از
دریافت کند؛ صنفی به نامِ «انجمن کارگری
داستاننویسا ِن تهران» .گروهی که توانست
در فعالیتی مســتمر و چند ماهه خود را به
ِ
انتخابات مجمعاش را
ثبت برســاند و حتا
ِ
هیات مدیرهاش
برگزار کــرده و اعضای
را بشناسد .این فرآیند با واکنشهای بسیار
زیادی؛ اعم از مثبت و منفی همراه بود .از
سویی در سالهای گذشته نهادسازیهای
فرمایشی یا خاص برای داستاننویسی نیز
نتوانسته بود جایی بینِ قاطبهی اهالی ادبیات
باز کند .مثلن «انجمن قلم» که هیچگاه از
سوی نویسندهگا ِن مهم و مستقل ایران جدی
گرفته نشد .حال در این شرایط و با تاسیس
این صنف بسامدی بینِ نویسندهگا ِن ایرانی
به وجود آمده که کمی هم طبیعی به نظر
میرسد.
Q Qانجمن کارگری داستاننویسان
چهطور تاسیس شد؟

سا ِل گذشــته چند داســتاننویس از
نسلهای نزدیک به هم و بع ِد تاسیس انجمن
روزنامهنگاران به این فکر افتادند که شاید
ِ
دولت فعلی بشود به رویای وجودِ
ِ
شرایط
در
ِ
صنف داســتاننویس جامهی عمل
یک
پوشاند .مهمترین دلیلی که این میان وجود
ِ
مشکالت عدیدهی داستاننویسان
داشت،
بود در برخورد با ناشرانشــان یا قصهی
بیمهی درمانی .حقوقی ابتدایی که به دلیل
ُگنگبود ِن مفهومِ نویسندهگی در ایران و
چارچوبهای قانونیاش برای بسیاری با
مشکالت همیشــهگی همراه بود .حلقهی
ِ
هیات
نخستینی که این ماجرا را رقم زد و
ِ
موسس آن شد ،شاملِ محمدحسنِ شهسواری،
کامران محمدی و حسین سناپور بود .این
سه کنار چند داســتان ِ
نویس جوان دیگر
توانستند با مراجعه به وزارت کار و گذر از
چوخمهای قانونیاش این انجمن را به ثبت
پی 
ِ
هیات موسس سه نفرهی مذکور را
برسانند.
پنجاه نویسندهی دیگر حمایت میکردند
کــه از نظ ِر قانونی اعضای اصلی و اولیهی
ِ
صفت
تاسیس این انجمن محسوب میشدند.
«کارگری» که موردِ مناقشــهی بسياری
قرار گرفت نیــز از الزامهای وزارتخانه
بود و «تهران»بودناش نیز ناشی از همین
مقررات .این گروه بع ِد جلســات متعدد و
تصویب و رایگیری اساســنامه و به ح ِد

نصاب رسید ِن اعضای موسساش توانست
ِ
درخواست تشکیل مجمع کند .در این مجمع
که دو هفتهی پیش برگزار شد ،حدود صد
و بیست داســتاننویس شرکت کردند و
ِ
انتخــاب نامزدها دادند .در نهایت
رای به
فرخنده آقایی به عنوان اولین رئیس هیات
مدیرهی این انجمن و احمد پوری به عنوان
نایبرئیس انتخاب شــد و نامهایی چون
محمدحسن شهسواری و کامران محمدی
و ...نیز اعضای هفت نفرهی هیات مدیره را
ساختند؛ اعضایی که برخیشان نویسندهگا ِن
چندان شناختهشدهای محسوب نمیشوند و
همین اعتراضهایی را برانگیخت .اما پاس ِخ
ِ
اهمیت
روشن این بود که در کارِ صنفی
ِ
باعث حق برای هیچکسی نمیشود.
ادبی
ِ
هدف خود را
این انجمــن در وهلهی اول
حلِ مسالهی سانسور و قضیهی کپیرایت
اعالم کرد .از ســویی دیگر ارادهی این
جمع به سیاسینبودن نیز واضح و آشکار
اســت؛ طوریکه سخنگوی آنها محمد
حســینی بارها اعالم کرد که این جمع
صرفن برای منویات و مشــکالت صنفی
نویسندهگان تشکیل شده است .نکتهی مه ِم
دیگر عدمِ همراهی و محافظهکاری برخی
نویسندهگان قدیمی با این انجمن نوپا بود.
چیزی که برخی ریشــهاش را در برخوردِ
کانون نویسندگان میدانند با قضیه .اما این
میان قصهی کانون نویسندگان ایران به کجا
میرسد...؟
Q Qکانون نویسندگان ایران و انجمن
ننویسان تهران
داستا 

در بد ِو تشکیل هستهی اولیهی انجمن
داستاننویســا ِن تهران جلساتی با برخی
نویسندهگان شناختهشده مانن ِد جواد مجابی،
محمود دولتآبادی ،امیرحسن چهلتن و...
برگزار شد و دربارهی اینکه این انجمن در
ساختاری قانونی کار خواهد کرد با ایشان
صحبت شد .اینکه اعضای این جمع قص ِد
مقابله یا مواجهه با کانون نویسندگان ایران
را ندارنــد و این پیام را جواد مجابی که به
حسننیت شهره اســت به برخی اعضای
کانون منتقل کرد .اما پس از اعالمِ رسمی
خب ِر تاســیس این انجمن و چنانچه قابل
پیشبینی هم بود ،اعتراضها آغاز شــد.
کانون نویسندگان ایران که سالهاست
مجوزِ برگــزاری مجمع ندارد
ِ
جلسات خود ر ا
و اکثرن
به شــکلی خصوصی
برگــزار میکند ،به
شــکلی غی ِر رسمی
ایــن کار را نوعــی
موازیکاری دانســت.
در مقابل پاســخ داده شد که این
کانون سالهاســت تنها دنبا ِل وج ِه
نمادینِ خود اســت و نمیتواند در
ِ
جهت تحققِ خواســتههای صنفی
قدمی بردارد .هرچنــد کانون مذکور
در چند ماه ِ اخیر توانســته چند جلسهی
نیمهعمومی برگــزار کند اما ظهورِ این
انجمن نوپا که داستاننویســان بسیار
زیادی به عضویتاش درآمدهاند ،باعث
شده تا شاید ساز و کاری دیگر در پیش
گیرند .قصهی کانون در چند دههی اخیر
قصهای بوده مملــو از نامالیمات .هم
نامالیمتهایی از سوی متولیا ِن امورِ
فرهنگی در به رسمیت شناساند ِن این
نهادِ قدیمی و نمادینِ ادبیات در ایران،
هم انبوهی از اختالفهای درونی که
بیشترشان را اعضایی رقم زدهاند که نه

شاعر بودهاند ،نه نویسنده و صرفن یا مترجم
بودهاند یا چیزکی نوشتهاند .این انحصارطلبی
باعث شــد تا در سالهای اخیر کانون نیز
با شــکافهای درونی روبهرو باشد و به
خاط ِر عدمِ ِ
ثبت قانونی نتواند کارکردهای
صنفیاش را انجام دهد .هرچند در این چند
روز بسیاری از مسائلِ کهنه و قدیمی دوباره
پیش کشیده شدهاند و بازار اتهامزنی هم داغ
است اما به نظر میرسد که شاید تاسیس این
انجمن باعث شود کانون نویسندگان ایران
هم قدمی برای پوستاندازیاش بردارد .چه
هم رئیس ،هم نایبرئیس این انجمن جدید
از اعضای کانون نیز محسوب میشوند.
Q

Qانجمن قلم و رضا رهگذر

اما ایــن میان انجمن قلم ایران که چند
ِ
حمایت بخشی از حاکمیت
ســا ِل پیش با
تاســیس شــد و اعالم کرد میخواهد
صنفی باشد برای تحقق خواستههای تمام
نویســندهگان ایرانی ،عملن از مدارِ خود
خارج شدهاســت .انجمن قلم که جایزهای
هم به نامِ «قلــ ِم زرین» اهدا میکند و در
حوزههای مختلــف برگزیدهگانی دارد،
عملن نهادیست فکری برای نویسندهگانی
خاص و به اصطالح خــودی .این انجمن
که بسیاری از نویســندهگان میانهرو نیز
دیگر چندان توجهی به آن ندارند ،با تفک ِر
محمدرضا سرشار(رهگذر) اداره میشود.
انجمنی کــه در دورا ِن احمدینژاد پر و
بال بیشتری هم گرفت و در نهایت تالش
داشت تا خود را به عنوا ِن تنها نهادِ صنفی
نویســندهگان ایرانی معرفی کند .قصهی
عجیب این نهــاد در جایی اوج میگیرد
که انجمن مذکور در تمامِ این سالها جز
حمایت از جریانی بسیار خاص و محدود
از نویســندهگانی شناختهشده و موسوم به
انقالبی کاری برای دیگر نویســندهگان

انجام نداده و در ضمن توفیق هم نداشــته
ِ
ســمت خود جذب کند.
تا ايشــان را به
درواق ِع جریــا ِن تندرو و رادیکالی که در
سالهای او ِل انقالب سعی داشت در ادبیات
ِ
واکنش
دســت به «تصفیه» بزند و حتا با
چهرههایی چون قیصر امینپور هم روبهرو
شد ،سکا ِن هدایت و فک ِر این انجمن را بر
عهده گرفته است .طبقِ قانون اصناف هیچ
محدودیتی برای بود ِن چند تشکل مختلف
از یک صنف با تعریفهای روشن وجود
ِ
صاحب
ندارد .برای همین انجمنِ قلم نیز
این حق است که نویسندهگان همفکر با
جریا ِن ادبیات ایدئولوژیک و تجویزی را
گردِ خود جمع کرده و به فعالیت بپردازد،
اما مشــکل از جایی شــروع شد که این
جمع دربارهی ســایر صنفها و گروهها
به نظردادن مشــغول شد .رهگذر همزمان
ِ
انتخابات اولین دورهی انجمن کارگری
با
داستاننویسان ایرانی طی مصاحبهای با ایلنا
از فرصت به دستآمده نهایت استفاده را
برد و گفت« :این نویسندگان نمیخواهند
در چارچوب قانــون فعالیت کنند .یک
انجمن صنفی نمیخواهند به وجود بیاورند،
میخواهند یک حزب سیاســی با عنوان
تشکل نویسندگان به وجود بیاورند و ابدا
کار صنفی در برنامهشان نیست .میخواهند
مرتب بیانیه سیاسی بدهند .از سال  46که
تاسیس شدهاند هم چه در دوره کوتاهی که
قانونی بودهاند و چه سایر زمانها جز صدور
بیانیه سیاسی کار دیگری نکردهاند و جز در
مورد مطالبه آزادی در بیان بدون هرگونه
قید و حصر اصال درباره مســائل صنفی
نویسندگان حرفی نزدهاند .خب نویسنده
اگر بخواهد کار سیاسی کند ،میتواند برود
در انواع احزاب و تشــکلهای سیاسی با
هر گرایشــی که مایل است عضو شود و
فعالیت کند .در حالی که نویسنده نیاز دارد

عضو تشکلی باشــد که از حقوق مادی و
معنویاش حمایت کند .واقعا هم گرداندن
یک تشکل صنفی کار بسیار مشکلی است
و گردانندگان باید تمام وقت مشغول کار
و به فکر نیازهای اهالی قلم باشند .این دسته
از نویسندگان حوصله و انگیزه این قبیل
فعالیتها را ندارند و آسانترین کار را که
صدور بیانیه سیاسی است در دستورکار قرار
میدهند .این عده حیات و بقای خودشان
را در این میدانند که خارج از چارچوب
قانــون مظلومنمایی کنند و میخواهند در
هیچ چارچوبی نباشند تا هر حرفی دلشان
خواست بزنند و هر کاری دلشان خواست
انجام بدهند ».این جمالت که عملن حمله
به کانون نویسندگان ایران و سابقهی آن
بود و خبر از افو ِل سایهی انجمن قل ِم رهگذر
میداد ،به خاطر همزمانی با تشکیل انجمن
داستاننویسان ایرانی سوءتفاهمهای شدیدی
به وجود آورد .چنانکــه گویا رهگذر
خواسته اعالم کند که این انجمن تازه هم
ِ
مخالف سابقهی کانون حرکت
در مسیری
خواهد کرد .این امر باعث شــد که پدرِ
جریا ِن بنیادگرایی ادبی در این سالها زبان
به نق ِد دولت بگشاید در همدلیای که به زع ِم
او با این نویسندهگان نشان داده در سالهای
اخیر! فارغ از این اتفاق ،ماجرای مصاحبهی
رهگذر که همیشــه آشکار و با صراحت
اعالم کرده نویســندهگی کاریست در
راستای مذهب و نویسندهگا ِن دیگر از منظ ِر
او نمیتوانند جدی گرفته شوند ،باعث شد
مرزهای تنگ و بستهی انجمنِ موسوم به قلم
هم مشخصتر شود .انجمنی که هویتاش
را در مواجهه با دیگران ساخته بود و کمکم
در محاق و فراموشی فرومیرود.
Q Qانجمن داستاننویسان تهران چه
یخواهد؟
م 

پاســ ِخ این ســوال طبقِ گفتههای
ســازندهگان و اعضا و البته آییننامهی
داخلیاش کاملن روشــن است :احقاق
حقو ِق نویســندهگان در تقابل با ناشران،
دولت و گرفتــنِ امتیازهای صنفی برای
آنها از جمله بیمه یا تاسیس صندوقهای
اعتباری .در وهلهی اول به نظر میرســد
این انجمن مانند بیشت ِر اصناف غی ِرسیاسی
خواهد بود .این غیرسیاسیبودن به معنای
انتشارِ بیانيه یا نامههاییست که کاری
به کارِ نویسندهگی
ندارند .در مرحلهی
بعد این انجمن تالش
میکندباعضوگیری
بیشتر بتواند اعضای
خود را گسترش داده و از
این اهرم برای مذاکره س ِر مسالهی
سانسور ،دستمزدها یا کپیرایت
اســتفاده کند .اکث ِر اعضای این
انجمن تا این جا نویسندهگا ِن جوان
و میانســا ِل فعال هستند که حداقل
دو کتاب دارند .نکتهای که این میان
باعث اختالفهایي شد ،ذک ِر یک نکته
در آییننامهی این انجمن بود .اینکه
نویسندهگانی که پروانهی نشر دارند،
نباید و نمیتوانند در این صنف عضو
شــوند .یکی از مادههایی که به نظ ِر
من که در همــان روزهای اول و به
دالیل شــخصی از این انجمن کناره
گرفتم ،بسیار محلِ مناقشه است و
خوانشهای متعددی میتوان از آن
کرد .چه برخی از نویسندهگان فعال
این کشــور دارای مجوز نشر هم

هستند .چه در این صورت آیا نویسندهگانی
که مثلن روزنامهنگار هستند نیز نباید عضو
شوند ،یا نویسندهگانی که کار ویراستاری
حرفهای میکنند .اشکا ِل بزرگ این تبصره
این است که به خاط ِر نسبتهایی که میان
کار نشر با مطبوعات وجود دارد ،بسیاری از
داستاننویسان ایرانی در این دو حوزه کار
میکنند و نمیشود نویسندهبودنشان را در
سایهی کاری دیگر زی ِر سوال برد .به زع ِم
من این نخستین اشتباه انجمن مذکور بود
ِ
باعث بحثهای فراوانی هم شده است.
که
فارغ از این مساله باید منتظر ماند و به نظاره
نشست که انجمن مذکور چهطور میتواند
جایگاه ِ خود را مقابلِ انبوهی از نهادهای
قدرت رسمی و غیررسمی تصمیمگیرنده
برای ادبیات در ایران روشن کند .هرچند
در این چنــد روزه انتقادهایی به انجمن
مذکور شــده (که طبیعی هم هست) ،اما
همه منتظرند تا دریابند که این هیات مدیره
چهطور تالش میکند تا بتواند بسیاری از
قوانین را در رابطهی نویســنده با ارشاد یا
اتحادیهی ناشران روشنتر یا اصالح کند.
چه به واســطهی ِ
ثبت قانونی این انجمن
اهرمِ اجرایی و قدرت چانهزنی دارد و باید
از این فرصت که مثلن در اختیار کانون
نویسندگان ایران نیست ،استفاده کند برای
عبور از یک وضعیت صرفن تزیینی که
اگر دچارش شود ،از هم میپاشد؛ چه این
انجمن ســابقهی تاریخی کانون را ندارد
که بتواند با اســتعانت به آن به حیات و
زیستاش ادامه دهد .این نگرانیها ،امری
هستند که بسیاری از اعضای این انجمن و
صنف و افرادی که بیرون از آن هســتند
به آن فکر میکننــد .وضعیت نهادهای
تصمیمگیرنده برای ادبیات در چهار دههی
اخیر تقریبــن به نحوی بوده که دولتها
حرف آخــر را زدهاند .معضلِ بزرگی به
ِ
صدمات عمیقی که بر پیکر
نامِ سانسور و
ِ
و ذهنِ چند نســل از نویسندهگان ایرانی
گذاشته است ،اولین آزمو ِن جدی هر نهادِ
صنفیایست که در حوزهی ادبیات رفتار
و فعالیت دارد .از اواخ ِر دههی شصت که
ِ
ِ
سنگ بنای
کتاب وزارت ارشــاد
ادارهی
ِ
نظارت پیش از چاپ را گذاشت و بسیاری
ِ
دولتها از آن به مثابه ابزار استفاده کردند،
تا امروز فرآیند نوشــتن در ایران آمیخته
است با این مساله .پس از آن قصهی مه ِم
كپیرایت اســت .قصهای که نبودناش
این آشــفتهبازار را در حوزهی ترجمه در
ایران رقم زده و این حجم ناشــ ِر زرد و
بیرویه و بیکارکرد ساخته است .برای
حلِ این دو مساله که سالهای سال است
دربارهشان مقالهها نوشته میشود و بحثها
درمیگیرد ،چارهای نیست جز یک رون ِد
قانونی و صنفی .اینکه باید در هر دو مورد
به منشی جهانی رفتار کنیم و سانسورِ پیش
از انتشار عملن دیگر محلی از اِعراب ندارد
و البته نداشته اســت .حال این چشمانداز
مقابلِ این انجمنِ جوان است .صنفی که
کنارِ خود نامِ تاریخی کانون نویسندگان را
میشنود و از سویی انبوه نهادهای موازی
که ساخته شدهاند در دوران مهرورزی برای
ایجاد جبهههای ارزشی در فضای ادبیات.
آیا خردورزی و میانهروی میتواند حک ِم
برنــده را در اختیارِ این صنف قرار دهد؟
این چیزیســت که باید با صبر به نظاره
بنشینیم و امیدوار باشیم دیپلماسی و قدرت
چانهزنی هیات مدیرهی این صنف بتواند
کمی مسیر را هموارتر کند برای مسائلِ
کاری نویسندهگان...
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تلویزیون

سريال «سربداران» البته قرار بود قبل انقالب توليد شود.
در سال  ،56درست همان زماني كه ايدهي سريال «جادهي ابريشم» علي حاتمي جدي شده بود
تلويزيون ملي از ساخت سريالي دربارهي جنبش سربداران استقبال كرد.

مخلوق شريعتی

چطور سريال سربداران انقالب اسالمي را بازنمايي كرد

از حسينيهی ارشاد تا تلویزیون

1

همهچيز از حسينيهي ارشاد شروع
شــد ،از جايي كــه دكتر علي
شريعتي سخنرانيهاي آتشين ميكرد و
جوانان مذهبي را به جوشوخروش وا
ميداشت .دههي چهل بود و دانشجويان
مسلمان با بزرگترين چالش زندگيشان
مواجه شده بودند :چپها ،از هر گروه
و مسلكي ايدههايي براي مبارزه مطرح
ميكردند و در سطح جهاني نشانههاي
موفقيتشان (از كوبا تا الجزاير) ديده
ميشد .آن زمان تازه انجمنهاي اسالمي
راه افتــاده بود و مهنــدس بازرگان و
آيتاهلل طالقاني نقش مهمي در خطدهي
به نسل جوان داشــتند .ولي هيچكدام
آنها ايدهي مبارزهي جوانانه را در سر
نداشتند ،آنها مبارزين كالسيكي بودند
كه قرائت سنتي از مبارزه با استبداد را به
نگاه و روش نوي مبارزه ترجيح ميدادند.
اينجا بود كه دكتر شريعتي ميدرخشيد:
ايدههاي او دربارهي ابوذر ،حجربنعدي،
حربنرياحي ،هانــي و امام علي (ع) و
حضرت فاطمه (س) جوانها را تشويق
ميكرد .همهچيز وقتي شــروع شد كه
قرائتي انقالبي از تشــيع ميان جوانها
دامنگير شد و آنها را شيفته كرد.
محمدعلي نجفي ،اواســط دههي
چهل وارد دانشــكدهي معماري
دانشگاه ملي شد ،او آنزمان با ايدههاي
دكتر شريعتي آشــنا بود و بهواسطهي
همكارياش با انجمن اسالمي دانشگاه،
توانســته بود با دكتربهشتي ،آيتاهلل
توآمد
مطهري و مهندس بازرگان رف 
كند .ولي مثل همهي دانشجويان مسلمان
دغدغهمنــد آن روزگار ،گذر او هم به
حسينيهي ارشاد افتاد .روايتهاي آتشين
دكتر شــريعتي بر او اثر كرد و او كه
دانشــجوي هنر بود تصميم گرفت آن
ســخنرانيها را در قالبي تازه ارائه كند:
مشهور اســت كه آن زمان با تماشاي
فيلم «رضا موتوري» كه علي شريعتي
شيفتهاش بود گروه تصميم گرفت آن
را اجرا كند و چند شب هم با گروهي
از جوانهــا اين نمايــش روي صحنه
رفت .حتي اين گروه از مسعود كيميايي
خواســت تا به ديدن نمايش بيايد و در
آنجا با شريعتي مالقات كند اما كيميايي

با روحانيت بوده است .اگرچه شريعتي
چندان روي خوشي به روحانيون نشان
نميداد ولي ايــن فرصتي كمنظير بود
براي همين گــروه تصميم گرفت در
همان زيرزمين نمايش «سربداران» را
اجرا كند.
اجراي «سربداران» فقط يك شب
دوام پيدا كرد و ســاواك كه از
برنامههاي حسينيه آگاه شده بود به آنجا
ريخت ،دكورها را خراب كرد و گروه
هم فرار كردند .ولي محمدعلي نجفي به
كارش ادامه داد :اين بار فيلمي ساخت
به نام «الناس» كه دربارهي يك كارگر
اخراجي بود .فيلم در خارج از كشور هم
طرفداران فراواني پيدا كرد ولي اين يك
شــروع بود :سال  56بود كه محمدعلي
نجفي بههمراه ســيدمحمد بهشــتي و
چند نفر ديگر از دانشــجويان معماري
موسسهي آيت فيلم را راهاندازي كرد.
«جنگ اطهر»
آنها بعدها فيلمهايي مثل ُ
و «ليلهالقدر» هم ساختند .بعد انقالب،
درســت در روزهايي كه هنوز تكليف
سينما مشخص نبود ،نجفي مسئول امور
سينمايي وزارت فرهنگ شد.
آن زمان طرحــي در تلويزيون
دربارهي «ســربداران» بود كه به
اصرار كمال خرازي به نجفي ســپرده
شــد؛ ظاهرا ً كمال خرازي كه آن زمان
مسئول شبكههاي تلويزيوني بود با نجفي
از دوران فعاليتهاي حســينيهي ارشاد
آشنا بود و بهترين گزينه را براي كار
نجفي ميدانست .نجفي طرحها متعددي
را خواند اما هيچكدام او را قانع نكرد .تا
اينكه از طريق يكي از همكالسيهاي
قديمياش با كيهان رهگذر آشنا شد .او
يك هفته فرصت خواست تا دربارهي
موضوع تحقيق كند .بعد يك هفته طرح
را به نجفي داد و او آن را انتخاب كرد.
نگارش فيلمنامهي سريال از آبان
 59تا تير  60طول كشــيد و در
اين مدت ،رهگذر زيرنظر نجفي روي
فيلمنامه كار كرد ،ايدههــاي او را در
فيلمنامه گنجاند و «سربداران» خلق شد.
ســريال در آن زمان با بودجهاي معادل
 60ميليون تومان از سال  61تا  6جلوي
دوربين رفت .بيشترين دستمزد متعلق

بهبهانهي سرماخوردگي عذر خواست .با
اين همه زيرزمين حسينيهي ارشاد پاتوق
جوانهايي شد كه ميخواستند نظريات
شــريعتي را با هنر تركيب كنند و به
شكل تازهاي به مخاطبشان ارائه كنند.
اجراي نمايشهــاي «ابوذر»« ،هیئت
متوسالن بـــه سایر شهدا» و «چون با
ادب و تمیز باشی» نمونهي اين كارها
بود .محمدعلي نجفي به پيشنهاد دكتر
شــريعتي كار سينما را جدي گرفت و
سر كالسهاي دانشجويان دانشكدهي
هنرهاي زيبا حاضر شد و فيلم ديد تا به
رمزوراز كار آشنا شود .ولي آن چه كه
او را درگير كرد مسئلهي انقالبيگري
شيعه بود؛ آن زمان فهميده بود كه تنها
جنبش سربداران اســت كه در تاريخ
ايران انقالبي مردمي بود و رهبري آن

به علي نصيريان بود كه ماهي  10هزار
تومان دريافت ميكــرد .نجفي معتقد
بود« :جنبش ســربداران دو مشخصهي
مشترك با انقالب اســامي دارد :اول
اينكه جنبش مردمي است و دوم ،اينكه
رهبرياش با روحانيت شيعه است .من
آن زمان ميخواســتم جنبشــي شبيه
انقالب خودمان را به تصوير بكشم ».و
البته« :سربداران از يك مثلث تاريخي-
اجتماعي حرف ميزند ،يك رأس آن
شيخ حسن ،يك رأس آن فاطمه و يك
رأسش قاضي شارح است .شيخ حسن،
ايدئولوگ و رهبر انقالب است و فاطمه
مردم است .ازدواج فاطمه با شيخ حسن،
ازدواج مردم با رهبر است .قاضي شارح
هم كسي است كه شكل عوض ميكند
براي اينكه رودرروي مردم باشد».
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تأثير شريعتی در سربداران
نجفي شخصيت فاطمه (با بازي سوسن
تســليمي) را براساس كتاب «فاطمه فاطمه
است» دكتر شــريعتي نوشت ،بهخصوص
صفحهي آخر اين كتاب ،انعكاس مستقيمي
در اين شــخصيت دارد .نجفي بازيگري به
نام فاطمه رضايي را براي اين نقش انتخاب
كرده بود و به او كتاب شريعتي را داده بود
تا بخواند .ولي بعدها با آمدن تسليمي ،او بود
كه به سفارش نجفي با مطالعهي كتاب ،تالش
كرد شــخصيتش را بسازد .ولي اين همهي
ماجرا نيست .نجفي شخصيت قاضي شارح را
براساس سخنرانيهاي شريعتي طراحي كرد

و او محصول تئوريهاي دكتر بود .اگرچه
اصل شخصيت از دل تاريخ اسالم بيرون آمده
بود .قاضي شارح ،همان «شريح قاضي» بود؛
قاضــي كوفه در زمان عمر و عثمان كه در
زمان امام علي (ع) تبعيد شد .از او به عنوان
يكــي از عوامل اصلي تهييج مردم عليه امام
حسين (ع) در كوفه نام ميبرند .اما مهمتر از
آن نگاه علي شريعتي به شريعت بود كه در
«سربداران» و ساخت آن موثر بود :قرائت
انقالبي از شيعه و توجه به مبارزهي مردمي در
شكلگيري سريال نقش مهمي داشت و در
واقع عصارهي آن تفكر بود.

شباهتها

محمدعلي نجفي در طراحي شخصيتها
دنبال الگوهاي تاريخي و البته واقعي بوده
است .در گفتوگويي كه او به مناسبت
شمارهي  500مجلهي فيلم انجام داد بخشي
از اين شبيهسازيها را شرح داد .مثال اشاره
كرد كه خواجه قشيري (با بازي محمدعلي
كشاورز) را براســاس مهندس بازرگان
نوشته :شــخصیتی ملی که صادقانه عمل
میکند امــا جریان انقالب با وجود وجوه
مشترک فراوان و دغدغههای همسان ،با

او تقابل پیدا میکند و او را كنار ميزند.
همينطور شيخ حسن جوري (امين تارخ)
كه براساس شــخصيت امام خميني (ره)
طراحي شد ،اگرچه خود نجفي هم معترف
بود كه فقط از امــام تأثير گرفته .فاطمه،
نمادي از مردم ايران و البته بيشتر ،صداي
زنان ايران بود و قاضي شارح هم ،نمونهي
شخصيتي پيچيده در تاريخ كه اگرچه به
شريح قاضي نســب ميبرد اما هميشه در
جامعه حاضر است.

حاشيههای سربداران
ظاهرا ً آيتاهلل هاشــمي رفسنجاني بر
جريان نگارش فيلمنامهي سريال بوده است.
او در خاطرهي روز دهم فروردين سال 63
نوشته است كه« :تما م روز در منز ل بودم.
ن امروز،
ل قرار گرفت 
ن دو تعطی 
ب ه خاطر بی 
ل رســمیاعال م شده
ت تعطی 
ف دول 
از طر 
است .بیشــتر وقت م ب ه مطالع ه گزارشها،
ی سریال
ي ســناریو 
تلکسها و مطالع ه 
سربداران گذشت ».ولي موضوع بيش از در
جريان بودن است .دفاع و حمايت هاشمي
از سريال در خاطرات هم بهچشم ميخورد.
مثال در خاطرهي  12بهمن  1362نوشــته
است« :رئیسجمهور [آیتاهلل خامنهای]
ی ب ه سریا ل «سربداران»» داشتند که
ایراد 
ت شدند و من
ن ردکردم؛ ایشــا ن ناراح 
م
پشیمان ».موضوع انتقاد آيتاهلل خامنهاي
از ســريال بعدها در مصاحبهي ايشان با
مجلهي «صحيفه» مشخص شد« :من نسبت
به همين سريال «ســربداران» اعتراض
دارم .من ميگويم اينها ميتوانستند جاي
اشخاص را عوض كنند .اص ً
ال هيچ لزومي
نداشت كه يك بازيكن قوي نقش قاضي
شــارح را داشته باشــد و يك نفر جوان
كمجاذبه در نقش حسن جوري بازي كند.
من نميتوانم باور كنم كه در اين سريالها
دقت الزم شده باشد و در عين حال اينطور
دربيايد .يا بيدقتي شده يا ذرهاي عناد هم
ي آيتاهلل
به خرج داده شده است ».اشاره 
خامنهاي به بازي علي نصيريان (در نقش
قاضي شــارح) و امين تــارخ (در نقش

قاضي شــارح بايد بميرد .مخالفت جدي
نجفي منجر به اين شــد كه اين قسمت
ساخته نشــود اما يك قسمت سريال كه
مربوط به مراجعهي شيخ حسن جوري به
ميكدهها بود بهكلي حذف شد .اين تصميم
در جلسهاي با حضور محمد هاشمي ،بهروز
افخمي و نجفي گرفته شد .قرار شد كه اين
بخش را بهروز افخمي ،مدير وقت گروه
فيل موسريال ،مونتاژ كند .ظاهرا ً بعد از اين
تصميم افخمي به اكبر عالمي گفت كه كل
نگاتيوهاي اين بخش را بسوزاند .بنابراين
كل بخش «ميكدهها» از بين رفت.
يكي از مشــكالت ســريال ،موهاي
شــخصيت تركان خاتون (با بازي افسانه
بايگان) بود .مديــران تلويزيون در اين
باره ترديد داشتند اما نجفي توانست نظر
امامخميني(ره) را در اين باره بگيرد .نجفي
در سريال از كاله گيس استفاده كرده بود
و طبق نظر امام دربارهي اين سريال ،الزم
نبود بخش عمدهاي از سريال حذف شود.
يكي از ایرادهای عمده به نجفي اين بود
كه تاريخ را تحريف كرده است .او مدام
تأكيد ميكرد كه معلم تاريخ نيست و با
داستان سروكار دارد .ولي كمتر كسي اين
موضوع را جدي ميگرفت.
«ســربداران» را كيهان رهگذر نوشته
كه بعــد از اين كار چنــد فيلمنامه ،از
جمله فيلمنامهي سريال «بوعلي سينا» را
هم نوشته اســت .اما مشهور است كه او
تحت تأثير «نهضت سربداران خراسان»

سربداران محمود دولتآبادی
سريال «ســربداران» البته قرار بود قبل
انقالب توليد شود .در سال  ،56درست همان
زماني كه ايدهي ســريال «جادهي ابريشم»
علي حاتمي جدي شــده بود تلويزيون ملي
از ساخت سريالي دربارهي جنبش سربداران
اســتقبال كرد .محمــود دولتآبادي در
گفتوگو با روزنامهي شرق به درخواست
پرتوی برادر همســر عباس
جوانمرد ،اشــاره ميكند كه
خواهان نــگارش طرح اين
ســريال بــود .آنطور كه
مشخص شــده پرتوي پیش
از دولتآبادي سراغ بیضایی
رفته اما نتیجهای نگرفته بود .با
اين همه دولتآبادي طرحي
براي ســريال نوشــت و به
پرتوي داد .مدتها گذشت
تا باألخــره خبر آوردند که

تلویزیون با ایــن موضوع که دولتآبادی
«ســربداران» را بنویسد مخالف است .اين
موضوع مسکوت گذاشــته شد تا سال 58
و انقــاب .اينبار قرار بــود دوباره بحث
«سربداران» مطرح شود :پرتوي پيگير بود
كه سريال را بسازد .براي همين هم واسطهي
مالقات دولتآبادي و نجفي شد؛ كمي بعد
معلوم شد كه امكان ساخت
«ســربدارا ِن» دولتآبادي
وجود ندارد .به همين دليل
هم دولتآبادي طرح قسمت
اول آن را به پيشنهاد احمد
شاملو براي انتشار به او سپرد
و در شمارهي شش «كتاب
جمعه» ،در تاريخ 15شهريور
سال  ،58در  37صفحه منتشر
شــد .متني كه بهكلي با اثر
نجفي متفاوت است.

شيخ حسن جوري) اســت؛ تارخ در آن
زمان هنوز هنرپيشهي مشهوري نبود ولي
نجفي معتقد بود كه بازي زيرپوستي او و
آرامشش كمك ميكند به نقش اين رهبر
مذهبي .ولي نكتهي مهم اينجاســت كه
بعدها نجفي گفت از اول خواستشان اين
بوده كه شيخ حسن جوري قهرمان سريال
باشد اما مسير حوادث به سمتي رفت كه
قاضي شارح محبوب همه شد .بههمين دليل
هم مشكل متن را پذيرفت.
زمان نمايش «سربداران» كلي مشكل
براي آن پيش آمد :اولين مسئله درخواست
محمد هاشــمي ،رئيس وقت ســازمان
صداوسيما بود كه از نجفي خواست يك
قسمت به ســريال اضافه كند و در آن
قاضي شارح را ُبكشد .هاشمي معتقد بود
كه سريال ول شده است و شخصيت منفي

ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی فيلمنامه را
نوشته؛ متني كه پطروشفسکی پژوهش
آن را از روی منابع و نسخ خطی نوشته و
او این کتب و دستنوشتهها را به سختی
جمعآوری کرده اســت .پطروشفسكي
كتابي به نام «اسالم در ايران» هم دارد كه
محمدرضا حكيمي آن را ترجمه كرده.
ولي كتاب «نهضت سربداران خراسان»
يك مشكل اساسي دارد :پطروشفسكي
تحت تأثير ماركسيســم بود و جنبش
ســربداران را يكجور قیــام طبقاتی و
ضد فئودالی ميدانسته و سعی در اثبات
ایدئولوژی خود داشته است .در واقع او از
بيرون و ماترياليستي به تاريخ نگاه كرده.
«سربداران» البته اين موضع را تقليل داده
ولي در برخــي لحظات چنين ديدگاهي
دربارهي آن صادق است.
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سینما

مهرجویی بهياد ميآورد كه عباس كيارستمي او را تشويق كرد تا فيلمي براي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بسازد.
انتخاب او داستاني از فريدون دوستدار بود« :حياط پشتي مدرسهي عدل آفاق» .كتابي مصور كه در دههي  50منتشر شده بود
و بهنظر ميرسيد با فضاي انقالبي جامعههمخوان است.

قربانی ايدئولوژی

كانون پرورش فكري كودك و نوجوان بعد از گذشت  37سال فيلم مدرسهاي كه ميرفتيم را به بازار عرضه كرد

داستان مدرسهی عدلآفاق
داريوش مهرجويي هميشــه گاليه
كرده كه سانسور كارنامهي سينمايياش
را تحت تأثير قرار داده است :وقتي «گاو»
در سال  1347توقيف شده مجبور شده فيلم
«آقاي هالو» را بسازد كه بهنسبت «گاو»
عقبگرد بوده ،وقتي «دايرهي مينا» را
سال  1353ســاخته با اعتراض حكومت
پهلوي مواجه شــده و بيش از  5سال در
انتظار مجوز اكران مانده.
وقتي «پســتچي» را ساخته به جرم
ابتــذال و برچســبهاي مختلف ،از
ضديت با پيشرفت كشور تا نگاه چپ و
سوسياليستي به مسائل اجتماعي فيلمش از
اكران پايين آمده .اين روند در سالهاي
بعد انقالب هم ادامه داشته :اعتراضها به
«اجارهنشينها» او را سمت فيلمي مثل
«شيرك» سوق داده« ،بانو» براي بيش
از ده ســال توقيف مانده همانطور كه
«سنتوري» مدت مديدي اكران نشده.
ن اتفاقات پسوپيشي دارند كه
همهي اي 
روي فيلمهاي كارگردان اثر گذاشته:
گاهي او را ســرخورده كرده ،گاهي
افسرده و گاهي هم معترض .مهرجويي
در هيچدورهاي نتوانسته است از چنگ
سانســور بگريزد .به همين دليل هم
هميشه گفته كه سينمايش تحت تأثير
سانسور گاهوبيگاه تغيير شكل داده است.
اما ماجراي «حياط پشتي مدرسهي
عدل آفاق» فرق ميكند .بعد از پيروزي
انقالب ،درست وقتي كه فيلمهاي توقيفي
دوران محمدرضا پهلوي يكييكي اكران
ميشدند ،كارگردانهاي سينما دور هم
جمع شــدند تا دربارهي فيلمهايي كه
بايد بسازند يا «ميتوانند» بسازند حرف
بزنند.
ايــن كارگردانها همانكســاني
بودند كه سال  ،1353با انتشار نامهاي
از سنديكاي فيلمســازي بيرون آمده
و كانون ســينماگران پيشــرو را راه
انداخته بودند .فضــاي بعد انقالب و
نبــود مميزي و سانســور به گونهاي
بــود كه همهي گروههاي سياســي،
مجله و روزنامه داشتند .اما سينماگران
هنوز نميدانستند كه بايد در اين فضا
چهجور فيلمي بسازند .در آن جلسهي
مشهور كارگردانهايي مثل داريوش
مهرجويي ،بهرام بيضايي،
مسعود كيميايي ،محمدرضا
اصالني و ...حضور داشتند،
جلســهاي كه در آن گفته
شد شــرايط براي ساخت
فيلمهاي ايــدهآل وجود
دارد .در آن روزهــا بهرام
بيضايي «چريكهي تارا» را
ساخته بود و مترصد ساخت
«مرگ يزدگرد» بود ،بهمن
فرمانآرا «سايههاي بلند باد»
را ساخته بود كه اكرانش در
بعد انقالب ممكن شده بود و
مسعود كيميايي ميخواست
فيلمنامهي «شــب سمور»
بيضايي را فيلم كند.
مهرجويي اما بيشــتر از
 5سال بود كه فيلم نساخته
بود :از وقتي «دايرهي مينا»
توقيف شده بود او فقط يك
مستند دربارهي قلعهي الموت
ســاخته بود و ايدههايش
براي ساخت «هامون» هم
به هيچجا نرســيده بود .او
ميخواست فيلم بسازد ولي
نميدانست كه دوران جديد
با فيلمهاي او چه ميكند.

Q

Qچه بايد ميكرد؟

Q

Qماجرا چه بود؟

درســت همان روزها بود كه خبر
رســيد امام خميني (ره) فيلم «گاو» را
ديده و از آن تعريف كرده است .اين
يك فرصت درخشان براي مهرجويي
بود تــا بار ديگر به ســينما برگردد.
خودش بهيــاد مــيآورد كه عباس
كيارستمي او را تشويق كرد تا فيلمي
براي كانــون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان بسازد .در دههي  50تقريب ًا
همهي كارگردانهاي موج نوي سينماي
ايران فيلمي براي كانون ساخته بودند:
ناصر تقوايي «رهايي» ،مسعود كيميايي
«اسب» و «پسر شرقي» ،بهرام بيضايي
«عمو سيبيلو» ،امير نادري «سازدهني»
و عباس كيارســتمي تعداد زيادي فيلم
كوتاه را براي كانون ساخته بودند .اين
مركز دغدغهي بازگشت سرمايه نداشت
و امكان توليد فيلم ،با سانســور اندك
وجود داشــت .بعد انقالب هم با آنكه
اوضاع آن روبهراه نبود تنها محلي بود
كه هنرمندانش پراكنده نشــده بودند.
مهرجويي پذيرفت كــه فيلمي براي
كانون بســازد .چه فيلمي؟ انتخاب او
داستاني از فريدون دوستدار بود« :حياط
پشتي مدرســهي عدل آفاق» .كتابي
مصور كه در دههي  50منتشر شده بود
و بهنظر ميرسيد با فضاي انقالبي جامعه
همخوان است.
ناظم «مدرسهي عدلآفاق» مردي
است زورگو كه از كتابخانه و كارمند
پيرش سوءاستفاده ميكند و بچههاي
مدرســه را مدام تحقير ميكند .وقتي
يكي از بچهها شــرايط مدرسه را در
مقالهاي براي روزنامهديواري مدرسه
مينويســد ناظم ،روزنامه را از ديوار
مي َ
ك َنــد و اجازهي اجــراي نمايش
براساس داســتان «بستور» را هم لغو
ميكند .اما اين شروع اعتراض است:
بچهها به معلم خوشاخالقي پناه ميبرند
و جروبحث آنهــا در نهايت به نفع
بچهها تمام ميشود و روزنامهديواري
به جاي اولــش برميگردد و تمرين
تئاتر دوباره شروع ميشود .اين داستان
كتاب فريدون دوســتدار
گوبوي انقالب
بود كه رن 
و اعتــراض در آن ديده
ميشد .مهرجويي با كمك
دوستدار فيلمنامه را نوشت
و براي ســاخت هم سراغ
دوســتان قديمياش رفت:
فرخ مجيــدي فيلمبرداري
«الموت» را بــراي كار
دعوت كرد و از عزتاهلل
انتظامي براي نقش كتابدار
استفاده كرد .علي نصيريان،
كه بعد از «پستچي» با او
همكاري نكرده بود براي
نقش ناظم انتخاب شــد و
بچههاي مدرســه را هم از
كانون پــرورش فكري
برگزيــد .كل فيلــم در
يك مدرســه ميگذشت،
مدرســهاي كه ميبايست
بزرگ و درندشت ميبود و
ميشد در آن بهراحتي كار
كرد .مدرسهي انوشيروان
متعلق به زرتشتيها لوكیشن
فيلم شــد و «حياط پشتي
مدرسهي عدل آفاق» جلوي
دوربين رفت.

نمونهی نقدها
شاهرخ دلكو :شيوهي كار
مهرجويــي بــا تمــام
قابليتهايــي كه در ذات
خود دارد ،از نقايصي نيز
رنج ميبرد .اولين و اصليترين نقص اين
شيوه تطابق اســت كه مهرجويي (و
فيلمهايش) هميشه از «موضوع» عقب
هســتند( .عقب بودني كه حاال نمود
عينياش را در ده ســال نمايش ديرتر
«مدرســهاي كه ميرفتيم» هم ميتوان
ديد) دنبال سفتترين جاي پا گشتن و
براساس موجها و دورانهاي موجود در
جامعه فيلم ساختن ،هميشه اين مشكل را
خواهد داشــت كه آدم از آن موج و
دوران عقب بيفتد.
ماهنامهي فيلم /دي 1370

چطور گرفتار شد؟
فيلم كــه آمادهي نمايش شــد وضع
مديريت فرهنگي تغيير كرده بود :مديران
كانون عوض شــده بودند و ادارهي امور
ســينمايي هم به محمدعلي نجفي واگذار
شده بود .مهرجويي هنوز گمان ميكرد كه
جملهي تأييدي امام دربارهي فيلم «گاو» و
عالقهي دكتر شريعتي به آن فيلم ميتواند
نسل جوان انقالبي را با او همراه كند .ولي
مشكل در خود كانون بهوجود آمد :فيلم از
نظر آنها توهينآميز و نقد شرايط روز بود.
مديران به او ميگفتند كه فيلمش متعلق به
دوران ديگري است و بايد بپذيرد كه چنين
اثري يكجور دهنكجي بــه وقايع روز
است .مهرجويي متعجبانه براي آنها توضيح
ميداد كه اصل ماجرا مربوط به سالهاي قبل
انقالب است و او اعتراض به ديكتاتوري را
تصوير كرده .ولي قرائت مديران تازه اين
شوكنايه وقايع
بود كه او ميخواسته با ني 
روز را نقد كند .راهحل در سانســور فيلم

بود ،در حذف بخشــي از وقايع .آن زمان
جشــنوارهي كن پيشنهاد كرده بود تا فيلم
را در يكي از بخشهايش نمايش دهد .اما
مديران تا زمان اعمال مميزي راضي به اين
كار نميشدند .مهرجويي با دلخوري تمام به
اين ماجرا تن داد ،فيلم سانسور و حدود 15
دقيقهي آن كنار گذاشــته شد .حاال فيلمي
جلوي مهرجويي بــود كه تكهتكه بهنظر
ميرسيد و اســتحكام هميشگي آثار او را
نداشــت .مهرجويي كه ميخواست همراه
با انقالب باشــد و فيلمي در وصف شرايط
آن زمان بســازد در چالهاي گير افتاده بود
كه نميتوانست خودش را نجات دهد .براي
همين وقتي مطمئن شد كه مديران كانون
فيلم را به جشــنوارهي كن نميدهند ديگر
پيگير آن نشــد .او با نااميــدي تمام عازم
پاريس شــد تا دستكم براي مدتي در آن
كشــور زندگي كند و سردربياورد كه چه
بايد بكند.

ده سال بعد
سال  1369بود كه فيلم «هامون» اكران
شد ،اما زمان آن همزمان با اكران يك فيلم
قديمي از او بود« :حياط پشتي مدرسهي عدل
آفاق» با نام تازهي «مدرسهاي كه ميرفتيم»
در آن ايام اكران شد :فيلمي كه با نسخهي
مورد تأييد مهرجويي به كلي تفاوت داشت
ولي همينكه بعد ده سال فرصت اكران پيدا
كرده بود غنيمت بــود .ولي اين فيلم زير
ســايهي «هامون» و موافقان و مخالفانش
قرار گرفت :ســه چهار نقد روي آن نوشته
شــد كه هم ه آنها منفي بــود .ولي براي
مهرجويي اين فيلم تأسفبارتر بود :تغيير نام

فيلم براي اين بود كه مبادا كسي فكر كند
اين فيلم به آن زمانه اختصاص دارد و ارجاع
آن به گذشته ،تداعيكنندهي معاني مختلف
بين وقايع روز و فيلم نباشــد .ضمن اينكه
سانسور بهقدري فيلم را بههم ريخته بود كه
مهرجويي حاضر نبــود دربارهي آن حرف
بزند .بنابراين اگر مطبوعات آن زمان را ورق
بزنيد هيچ مصاحبهاي از مهرجويي دربارهي
فيلم نميبينيد« .مدرسهاي كه ميرفتيم» يا
همان «حياط پشتي مدرسهي عدلآفاق» از
توقيف درآمد اما چنگي به دل نزد و خيلي
زود فراموش شد.
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جواد طوسي :مهرجويي در
فيلــم «مدرســهاي كه
ميرفتيــم»  -مانند فيلم
ديگرش «شيرك» -براي
نسل نوپا ،حسابي جدا از نسلهاي ديگر
باز كرده و با ديدي نسبتا آرمانخواهانه به
آنها نزديك شده است .ميبينيم كه در
نهايت ،افراد اين نسل ميتوانند (حداقل به
طور مقطعي) به اهداف خود دست يابند و
طعم پيروزي و موفقيت را بچشند .اما در
نسلهاي ديگر ،همچنان سرگشتگي و
عدم تفاهم كامال ريشه دارد.
ماهنامهي فيلم /تير 1369
حميدرضا صدر :گذر زمان

به شــكل غريبي گريبان
«مدرسهاي كه ميرفتيم» را
گرفتــه و فيلم در نمايش
امروزياش ،پس از گذشت يك دهه،

بهشــدت كهنه و نخنما جلوه ميكند.
فيلمي كه بهخاطر تكيه بر كليشههاي
نوعي از ســينما (و در اينجا به تعبيري
سينماي سياســي) از يك سو (آنهم
بهكارگيري بسيار ضعيف اين كليشهها)
و همسو شدن با شــرايط خاص يك
دوران از سوي ديگر ،كارايي خود را از
دســت داده اســت و اينك كه زمان
گذشته است ،ديگر براي تماشاگراني كه
سالها در حا لوهواي سياسي گذراندهاند،
مطلب جالبي ندارد.
هفتهنامهي سروش /ارديبهشت 1369
كوكــب هدايــت :از

مشــخصههاي اين بيست
سال عقبماندگي ،ابتذال
در نمادگرايي است؛ ابتذالي
كه هوش و انديشهي مخاطب را نادیده
ميگيرد و سعي در «شيرفهم» كردن او
دارد .در فيلم ،اسم آدم خوب «صديقي»
اســت ،آدمي كه به آن خوبي نيست
اسمش «حقفروش» اســت و با اين
ترتيب ،البد طبيعي است كه اسم ناظم
مدرســهي عدل آفاق« ،امير» باشــد.
تصديق بايد كرد كه دستگاه بگيروببند
دودهــهي پيش براي تشــخيص اين
«ســمبول»هاي روشنفكرانه ،به هوش
چنداني نيازمنــد نبود .اينكه جامعه به
مدرسه تبديل شود و سلطان به مدير و
نخستوزير و دستگاه امنيتي به ناظم ...
نيز بيش از آنكه به خالقيت هنري و
تيزهوشي فيلمساز و نويسندگان تعبير
شــود ،ميتواند دليلي بــر بيهنري و
بيهوشي آنان باشد.

هفتهنامهي سروش /ارديبهشت 1369

نگاه امروز
«مدرسهاي كه ميرفتيم» از مهمترين
فيلمهاي داريوش مهرجويي نيســت،
نه قدرت «ليال» و «اجارهنشــينها» را
دارد و نه شــهرت و اعتبار «هامون»
و «دايرهي مينا» را .نه زيباييشناســي
«گاو» و «ســارا» در آن به چشــم
ميخورد نه جنبــهي انتقادياش مثل
«پستچي» تندوتيز اســت .فيلم ،مثل
زائدهاي از ســينماي مهرجويي بيرون
زده .فيلمي است كه نمونهي مشابهي در
كارنامهاش ندارد و معلوم است كه بيشتر
نوعي واكنش به فضاي عمومي جامعه
است .تمام فيلم در يك مدرسه ميگذرد
و بخش عمــدهاي از آن را حرفها و
بحثهايي دربارهي حق آزادي شكل
ميدهــد .فيلم ،نه شــخصيتپردازي
قدرتمندي دارد نه داستان حيرتانگيزي.
فيلمي است متعلق به زمانهي خودش،
در بــاب آزادي ،دربارهي حق انتقاد و
مبارزه ،به شيوهي مصلحانه؛ حرفهايي
مهم و جالب كه همهي آنها در نگاه
اول قابل درك و بررســي اســت؛ اما
خود فيلم چه؟ فيلم چطور اين داســتان
را روايــت ميكند؟ «مدرســهاي كه
ميرفتيم» اگرچه موقعيتهاي كميك
جذابي دارد اما بهشدت حراف و عبوس
است ،جدي اســت و بهخالف شيوهي
هميشگي مهرجويي موقعيت ابسورد و
شيرین نميسازد .داستانش درگيركننده
نيست و چنان متعهدانه گرفتار سوژهاش
است كه تمام جزئيات معمول سينماي
مهرجويي را ميپوشاند .بنابراين فيلم در
گذر زمان ،بيش از اندازه سياستزده و
محصول دوران تاريخي به نظر ميرسد:

مهرجويي در دوران بالتكليفي سياسي
ميخواهد فيلمي دربارهي شــرايط روز
بســازد و همنفس با مردم شود اما در
چالهي تفسير گرفتار ميشود و فيلمش
عليه خــودش عمل ميكنــد .او كه
ميخواست هنرمند متعهد به جامعه به
حساب بيايد با تلقي ضدارزشي از فيلمش
مجبور ميشود به سانسور رضايت بدهد.
آنچه كه ما به عنوان «مدرســهاي كه
ميرفتيم» ميبينيم ،فيلمي است شعاري
كه بيشتر از آن كه كارنامهي مهرجويي
را توضيح دهد بازتابي از شــرايط روز
جامعهي ايراني است ،يكجور يادآوري
و بازخواني روزگاري است كه هنرمندان
با اميد به همراهــي به ميدان آمدند اما
ايدئولوژي آنها را پس زد .جالب است
كه فيلمهاي نســل مهرجويي همگي
توقيف شــدند :از آثار بيضايي تا علي
حاتمي در شرايط تازهي كشور تفسير
به رأي شدند و تا سال  ،65بيشتر آنها
نتوانستند فيلمي بسازند.
«مدرسهاي كه ميرفتيم» بيشتر به
درد مطالعهي تاريخــي ميخورد ،اين
كه چطور وقتي فيلمســازي ميخواهد
خودش را با شــرايط هماهنگ كند و
گمان ميكند كه تضادها و تناقضها
را درك كــرده يكبــاره با خوانش
ايدئولوژيك از اثرش مواجه ميشود و
بهكلي در معارضه با خواســت خودش
قرار ميگيرد .تماشاي فيلم مهرجويي
مهم اســت چون نشانهاي است از يك
تالش تراژيك براي ســاخت فيلمي
تابع مد روز و گرفتار شدن در تاروپود
مفاهيماستعاري.
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سینما

مارتین سنتفلیت کارگردان فیلم سرزمین مین میگوید :من فكر میکنم همهي ملتها بخشهاي تاریکی دارند.
وقتي متوجه شدم كه آلمانها را به اين كار مجبور كردهاند خيلي شوكه نشدم .من خودم هميشه موافق بودم كه
آلمانها مناطق را پاكسازي كنند .ولي نكتهي وحشتناك اين بود كه نوجوانان به این کار مجبور میشدند

پس از تاريكی

سرزمين مين چطور از تاريخ براي توصيف شرايط موجود اروپا بهره ميبرد

نفرت و صلح
مارتین سنتفلیت ميگويد فيلم او فقط
اشارهاي به تاريخ اروپا نيست ،او دربارهي
امروز هم حرف ميزند .ولي وقتي فيلم را
تماشا ميكنيم تنها يك واقعهي تاريخي
را ميبينيم :جمعآوري مين به دســت
آلمانها .منظور سنتفلیت چيست؟ چرا او
ميگويد داستان فيلم «سرزمين مين» به
امروز ربط دارد؟ «سرزمين مين» داستان
ت آدمها از يكديگر است ،داستاني
نفر 
دربارهي ملتي مقهور كه بعد از تجربهي
شكســت ،وقتي قدرت را در دســت
ميگيرد به فاجعهبارترين شكل ممكن
تحقير و ظلم را نثار طرف مقابلش ميكند.
رويداد تاريخي كه در فيلم «ســرزمين
مين» به چشم ميخورد واقعهاي دردناك
است كه به گفتهي كارگردانش ،مردم
دربارهاش حرف نميزنند و تاريخ رسمي
كشور هم ســعي ميكند آن را ناديده
بگيرد .ولي آنچه كه واقعــ ًا رخ داده
خودش را از هزارتوي پســتوهاي ذهن
مردم و حافظههــا و تاريخهاي عاميانه
باال ميكشــد و نمايان ميكند .ماجراي

«ســرزمين مين» واقعي است و حاصل
پژوهش كارگردان است :اينكه چطور
بيش از  2000نوجــوان آلماني بعد از
جنگ جهاني دوم ،مجبور شدند در خاك
دانمارك باقي بمانند و مينهاي نازيها را
پاكسازي كنند .داستان فيلم ،داستان مرگ
است و بيشتر از آن داستان نفرت؛ داستان
سوءاســتفاده از نيروي برتر براي تالفي
رنجي كه ملتي طي  5سال تحمل كرده
است .ولي دوربين مارتین سنتفلیت پيش
آلمانها /قربانيها ميايســتد و از منظر
گروهي نوجــوان به وقايع نگاه ميكند
و كمكم رنج آنها را به نوعي همدردي
بدل ميكند .آنچه كه سنتفلیت دربارهي
شرايط امروز اروپا ميگويد و «سرزمين
مين» را نه فقط به يك فيلم تاريخي كه
فيلمي براي جوانهاي امروز اروپايي بدل
ميكند ريشه در همين رنج و نفرت دارد:
او در گفتوگويي بــا مجلهي ورايتي
اشــاره ميكند كه وقتي ملت سوريه و
عراق به سمت اروپا آمدند ،اول از همه
با ديواري بزرگ مواجه شدند و كمي بعد

چطور ساخته شد؟
ســنتفلیت مدتها ايدهي این فیلم را در
سر داشــت .فكر ميكرد كه اين بخش از
تاريخ دستنخورده است و عالوه بر اهميت
تاريخي ميتواند جنبهي سينمايي جذابي داشته
باشد .ولي وقتي شروع به تحقيق كرد كمكم
متوجه شد كه چطور ملت دانمارك تالش
ميكند اين واقعه را ناديده بگيرد و از افشاي
آن جلوگيري كند .همه خيلي دوستانه به او
ميگفتند كه اسناد اين موضوع از بين رفته
است .خودش گفته است« :من فكر میکنم
همهي ملتها بخشهــاي تاریکی دارند.
وقتي متوجه شدم كه آلمانها را به اين كار
مجبور كردهاند خيلي شوكه نشدم .من خودم
هميشــه موافق بودم كه آلمانها مناطق را
پاكسازي كنند .ولي نكتهي وحشتناك اين
بود كه نوجوانان به این کار مجبور میشدند.
حاال ســوالم اين بود كه آیا اینکار باید به
افراد کم سن و ســال سپرده میشد؟» اين
اطالعات تــازه او را متوجه پنهانكاريها

كرد .ولي سنتفليت تحقيقاتش را گسترش
داد و طي دو سال به نتايجي هم رسيد .او در
گورستانها و بیمارستانهاي قديمي مداركي
پيدا كرد و بعد به ديدن تاریخدانهای محلي
رفت« :حتی در یک کتاب تاریخی به این
موضوع اشارهای نشده است .احساس کردم
این موضوعی اســت که کسی نمیخواهد
دربارهي آن حرف بزند ».او با تماشــاي
لوكيشن ،مواجهه با اسنادي كه نشان ميداد
چطور آلمانها بدون غذا ناچار به مينروبي
بودند و رسيدن به مداركي كه از كشته شدن
تعداد زيادي از آنها خبر ميداد قصهي فيلم
را نوشت .او نام فيلم را «زير شن» گذاشت:
آنچيزي كه پنهان از نظرهاســت و براي
همه كشنده است .سنتفليت با بودجهاي كم
فيلمبرداري را در ساحل دانمارك آغاز كرد
و از جوالي تا آگوست  2014فيلمبرداري
را با گروهي از جوانان آلماني و بازيگران
دانماركي انجام داد.

چرا سرزمين مين فيلم مهمی است
با تحقير بسيار ،گروهي از آنها پذيرفته
شدند .اين گروه نهتنها موقعيتي بهتر از
رنج دوران جنــگ پيدا نكرده كه تمام
آرزوي آزادياش از بين رفته و با تحقير
و ستم مواجه شده است .بنابراين نفرت
را در وجودش پــرورش داده .مارتین
ســنتفلیت ميگويد جهان براي اينكه
جاي امنتري باشد بايد متحد شود ،مثل
گذشته كه براي تداوم صلح سازمان ملل
را سروشكل داد يا مثل دوراني كه براي
حفظ احترام كشورهاي اروپايي و وحدت
و يگانگيشان اتحاديهي اروپا به وجود
آمد .ولــي حاال اين اتحاد مردمي از بين
رفته است و گروهي از مردم ميان مردمي
ديگر با نفرت تمام زندگي ميكند .آيا
اين نفرت صلحي به همراه خواهد داشت؟
پاسخ او در «سرزمين مين» اين است كه
راه چارهاي جز همدردي و تالش براي
درك بيگناهان وجود نــدارد و البته
راه ديگر را هم نشــان ميدهد :كشتار و
مرگي كه هر بار به شكلي ملتي را قرباني
ميكند.

فيلم «ســرزمين مين» اگرچه يك فيلم
تاريخي است اما بسيار هشداردهنده است.
اروپا ميداند كه جنگ ،هميشــگي است
و براي محافظت از خــودش در برابر اين
حادثه ،مدام دربارهي علل و ريشــههاي آن
بحث ميكند .تــرس اروپاييها از جنگ
در سرزمينشان بهخصوص بعد از تجربهي
تراژيك و فراموشنشدني جنگ جهانی دوم،
آنها را ترغيب كرده تا مدام با ارجاع به آن
و يادآوري وقايع آن زمان نگراني و دلهره
را شدت ببخشند .تمايل آنها به ايجاد صلحي
پايدار در تمام  70سال گذشته زير سوال بوده
و شكنندگياش در اتحاديهي اروپا هميشه
نگرانيهايي ايجاد كرده است .خروج بريتانيا
از اين اتحاديه ترســي جــدي در اين نهاد
ايجاد كرده و فروپاشي مصالح عمومي اين
كشورها باعث شده كه واكنشهاي مردمي
به صل ِح آسيبپذیري بيشتر به چشم بيايد.
اگر از اين منظر به فيلم نگاه كنيم آنوقت
متوجه ميشويم كه هشدار عميق «سرزمين
مين» دربارهي چيست و چطور فيلم تالش
ميكند نشــان دهد كــه در يك جنگ

ريشههای داستان فيلم در كجاست؟
براي اينكه بدانيم «سرزمين مين» از چه
نفرتي حــرف ميزند بايد به تاريخ مراجعه
كنيم ،به زمان شــروع جنگ جهاني دوم و
پيشروي نيروهاي رايش سوم در كشورهاي
مختلف .دانمارك ،كشور درگير جنگ نبود
و هرگز با آلمان يا ضد آن وارد جنگ نشد.
ولي افسران نازي متوجه شده بودند كه ارتش
متفقين چطور از اين كشور و همسايهاش،
سوئد ،بهره ميبرند :آن زمان معادن سنگ
آهن در ســوئد مهمترين منبع تأمين آهن
متفقين بــود و اين دولتها بــه راحتي
ميتوانستند با راهآهني كه از اين كشور به
سمت جنوب سرازير ميشد بخش عمدهاي
از نيازشان را برطرف كنند .اما آلما ن با اشغال
دانمارك و بعد سوئد ،عم ً
ال اين مسير را تا
پايان جنگ منهدم كرد .ولي اين دو كشور
از نظر استراتژيك هم بســيار مهم بودند:
سواحل اين دو كشور ميتوانست محل خوبي
براي پياده كردن نيروي دريايي و حمله به
آلمان باشد .بنابراين اشغال آنها اين فرصت
را از انگليسها ميگرفــت .آلمانها تمام
ساحل دانمارك را مينگذاري كردند و از
تپههاي اطراف ساحل بهعنوان سنگرهايي
براي حفاظت از كشور بهره بردند :كمترين
نيروها به محافظت از مناطق خاكي و آبي
اين كشــورها گماشته شدند اما كل منطقه
چنان با مين پر شده بود كه ارتش متفقين
حمله به آنجــا را فراموش كرد .در اواخر
جنگ ،آلمانها هم كه به سربازان حرفهاي
بيشتر احتياج داشتند گروههايي از نيروهاي
بيتجربه را در اين كشورها مستقر كردند.

والكسترمها به درد اين جبهه ميخوردند :اين
عنواني بود كه به نيروهاي تازهنفس رايش
داده شده بود؛ ارتشــي كه بعد از فراخوان
گوبلز به پادگانهاي نظامي مراجعه كردند
و تحت آموزش قرار گرفتند .در اين ارتش
تازه ،نوجوانان كمسنوسال مث ً
ال 16ساله هم
ديده ميشد و به دليل فشار زياد نيروها در
جبههها ،اين افراد با آموزشهاي اندك به
خط مقدم فرستاده ميشدند .طي اين فراخوان
تعداد زيادي از نوجوانها داوطلبانه يا با فشار
نيروي نظامي به ارتش اضافه شــدند .آنها
براي اســتقرار در مناطق اشــغالي به كار
گرفته ميشدند و درست بعد از خودكشي
هيتلر فرصت بازگشت به كشورشان را پيدا
كردند .اما دانماركيها درست همان وقتي
كه متوجه پايان جنگ شدند از خروج 2000
نفر از آنها ممانعت كردند .چيزي بيش از
يك ميليون مين در خاك دانمارك وجود
داشــت الزم بود كه آنها كام ً
ال برداشته
شــوند و ســواحل زيباي اين كشور براي
استفادهي عموم ،ماهيگيران و نيروهاي نظامي
پاكسازي شــود .به همين دليل گروههاي
مختلف آلماني در بدترين شــرايط زيستي
موظف به جمعآوري آنها شــدند .شرط
آزادي اين گروه پاكســازي كامل سواحل
دانمارك بود .به روايتي بيش از يك سوم
نوجوانان عضو والكسترمها در اين پاكسازي
كشته شدند و دانماركيها هرگز بابت آن،
احساس پشيماني نكردند .آنها معتقد بودند
اين مرگ ،سزاوار كساني است كه  5سال
كشورشان را اشغال كرده بود.

تمامعيار هميشه جاي ظالم و مظلوم عوض
ميشــود و كمكم همهي اعتقادات رنگ
ميبازد .تماشاگران و سازندگان فيلم ميدانند
كه آنچه در حال حاضر نصيبشان شده بعد
از تجربهي ســهمگین يهودكشي ،قتلعام،
كمونيسم ،فاشيسم و نفرت مردم كشورها
از همديگــر پديد آمده پس دســتاوردي
است که بايد براي حفظش كوشيد .خب،
بلــه فيلم به صراحت چنيــن موضوعي را
مطرح نميكند اما هر فيلم تاريخي بهشكل
ناخودآگاه به وقايع امروز متصل ميشــود
و تماشاگر را به داشتن حسي مشترك فرا
ميخواند« .ســرزمين مين» از واقعهاي تلخ
حرف ميزند اما ميداند كه چنين نفرت و
ظلمي باز هم ممكن است رخ دهد .بنابراين
معناي هشدار آن ،دستكم براي اروپاييها
قابل فهم است.
اما آيا اهميت فيلم در وجه سياســياش
خالصه شــده؟ نه واقع ًا« .سرزمين مين»
يك درام محكم جذاب اســت كه داستان
حيرتانگيزي دارد :مثــل هر فيلم خوبي
در ابتدا شــخصيتهای خوب و بد را به ما

معرفي ميكنــد اما كمي بعد قضاوت ما را
به چالش ميكشد .سعي ميكند بهجاي خلق
ت بسازد و همدلي
تيپ از آدمها ،شــخصي 
ما را برانگيزد .فيلــم ميداند كه چطور با
تصور عمومي دربارهي نازيها بازي كند:
نفرت عمومي از آنها را در همان نماهاي
اوليه نشــان ميدهد اما كمي بعد با نمايش
موقعيت دردناك نوجوانان مينروب حس
همراهي با آنها را برميانگيزد و درســت
وقتي ميخواهيم از نيروهــاي دانماركي
بهسبب ظلمشان خشمگين شويم ،اين تصور
ما را هم زير سوال ميبرد و از ما ميخواهد
كه آنها را درك كنيم .ظرافت در اجراي
چنين درامي كمك ميكند تا ما با قصه و
آدمها همراه شويم .بهخصوص كه فيلم در
يك محيط محدود (در ساحل) ميگذرد و
نماهاي متنوعي ندارد ،ولي خود درام بهراحتي
ما را دنبال خودش ميكشــاند .از اين نظر
«سرزمين مين» فيلمي تكاندهنده و جذاب
است كه قادر است با داستانگويي سويهي
سياسي و عقيدتياش را براي ما افشا كند و به
ما بباوراند كه نگرانياش جدي است.

نکتههايی كه باید بدانيم
«سرزمين مين» ســومين فيلم مارتین
سنتفلیت 46ســاله است كه قبل از شروع
كارگرداني و فيلمنامهنويسي به كار تدوين
فيلمها مشغول بوده است .اما شهرت او به
خاطر ســاخت دو فيلم اولش است :وقتي
او اولين فيلمش ،تشــويق ،را ساخت با
ستايش جهاني روبهرو شد .فيلم دوم او ،مرد
خندهدار ،يك اثر زندگينامهاي دربارهي
يك بازيگر مشــهور دانماركي است و
نامش را در اروپا سر زبانها انداخت.
فيلم باعث شكلگيري بحثهاي تاريخي

و اخالقي دربارهي رويداد مطرح شده در
فيلم شد؛ اين اولين بار بود كه كسي به اين
موضوع در ســطح ملي و بينالمللي اشاره
ميكرد و ميپذيرفت كه دانمارك هم در
جنايات جنگي دخيل بوده.
فيلم ،نمايندهي كشور دانمارك در اسكار
 2017بود و شانس بسيار بااليي براي آن
تصور ميشد .ولي او دو رقيب سرسخت
داشت« :فروشنده» از ايران و «مردي به نام
اووه» از سوئد .هر دو نماينده در اين رقابت
به «فروشنده» باختند!

دانش و فن

زندگی

با آخرین نفسهایش
کارشناسان معتقدند دهه نود شمسی آخرین سالهای زندگی یوز ایرانی است
مقامی
علیرضا طاهری

فعال محیطزیست

نقاشیها و حکاکیهایی که از حدود 4000
تا  5000ســال پیش باقی مانده از آن حکایت
دارد که انسانها با یوزها رابطه نزدیکی داشتند،
پوزپلنگ رام شده همراه انســانها بوده و در
شــکار به خاطر ســرعت باال کمک ویژهای
میکرده است .کار تا جایی پیش رفت که در
دربار پادشاهان به خصوص کشورهای آسیایی
یوزداری مرسوم شــده بود که این موضوع در
سفرنامهها نیز انعکاس داشته است .نقاشیها و
نگارگریها ،مهرها و تندیسهای متعددی از این
دوران در آفریقا و اوراسیا باقیمانده است .به دلیل
شرایط سخت توله آوری و پرورش آن ،معموال
یوزها از طبیعت زندهگیری میشدند و سپس کار
تربیت آنها انجام میشد .در این دوران جمعیت
یوزپلنگ در کل منطقه کاهش چشمگیری پیدا
کرد.
Q

Qزیبا و جذاب

Q

Qمرموز

برخی از مــردم تصور میکنند یوزپلنگ
و پلنگ یک حیوان هســتند؛ درصورتیکه
این دو با یکدیگر کامال متفاوت و دو حیوان
مجزا هســتند .از نکات جالب خالهای بدن
یوزپلنگ این اســت که شکل قرارگرفتن و
تعداد خالهای روی بدن ،همانند اثر انگشت
در انســان ،از فردی به فــرد دیگر متفاوت
اســت .هیچ دو یوزپلنگی در جهان نیستند
که خالهایی کامال یکســان و شبیه به هم
داشــته باشــند .این خصوصیت به محققان
کمک میکند تا یوزپلنگهای مختلف را از
یکدیگر تشخیص دهند .اطراف دهان ،چانه
و گلوی این جانور ســفید رنگ است و زیر
شکم و بخش درونی دست و پاهایش نیز رنگ
روشنتری دارد .به دلیل داشتن دست و پاهای
بلند و کشیده و سینه فراخ به سگهای تازی
شباهتهایی دارد .موهای ریز و کوتاهی دارد
که در زیبایی آن تاثیر بسزایی دارد .اندازه بدن
آن بین  ۱۱۲تا  ۱۳8سانتیمتر و اندازه دم  ۶5تا
 ۸۴سانتیمتر ،بلندی شانهها  70تا  85سانتی متر
است و وزنش میتواند از  34تا  55کیلوگرم
باشد .سر کوچک و جمجمه کشیدهای دارد
وچشــمانش در باالی کاسه سرش قرار دارد
و خطی که به خط اشــک معروف است از
بینی تا گوشه
ت 
گوشه چشم حیوان به موازا 
ت که رنگ سیاه آنها
لبش امتداد یافته اســ 
باعث جذب اشعه آفتاب و راحتی دید حیوان
میشــود .درواقع میتوان گفت این خطوط،
مانند یک عینک آفتابی عمل میکنند .این
خط در یوز ایرانی ضخیمتر از نوع آفریقایی
است .یوزپلنگ را میتوان از طریق همین خط
به سادگی از بقیه گربهسانان خالدار شناسایی
کرد.
یوزپلنگ تا  18ماهگی در کنار مادر زندگی
میکند و از چهار ماهگی در کنار او به شکار
میرود و هر چه سنشــان بیشــتر میشود این
همراهی نیز بیشتر میشود .و از مادر میآموزند
البته مادر عالوه بر شــکار ،دفاع از خود و فرار
را نیز به تولهها یاد میدهد .و بعد از یک ســال
و نیم زمان وداع از مادر میرســد که در بعضی
مواقع تا مدتی خواهران و برادران در کنار هم
زندگی میکنند و بعد از زمان کوتاهی مادهها
زندگی خــود را از برادران جــدا و به تنهایی
زندگی میکنند .در واقع نرها معموال به همراه
ی خود گروهی تشکیل میدهند که
برادرا ن خون 

با هم به شــکار میروند و در کنار هم هستند.
اما مادههــا به جز زما ن تولهداری ،معموال تنها
ی خود
ن گروهها برا 
ی از ای 
ی میکنند .برخ 
زندگ 
ی مشخص میکنند تا نظر یوزپلنگهای
حریم 
ب کنند .در فصل
ی جل 
ی جفتگیر 
ماده را برا 
ی را انتخاب
ی خود قلمرو 
ی هر نر برا 
جفتگیر 
ی میا ن نرهای
ی خشن 
ن فص ل نزاعها 
میکند .در ای 
گروه در دفا ع از حد و مرز قلمروشا ن صورت
ی رخ
ی در حدود 20ماهگ 
میگیرد .بلو غ جنس 
ی 9 5روز و تعداد تولهها
میدهد .زما ن بــاردار 
است .تولهها در
از 1تا 6و معموال 4تا  5عدد 
هنگا م تولد حدود 3 00گر م وز ن و 30سانتیمتر

میشود؛ ابتدا از دور منطقه را برانداز میکند و
مسیر خود برای رسیدن به گله را ترسیم ،بعد در
ذهن خود شکار را انتخاب میکند و به آرامی و
احتیاط هر چه تمامتر به سوژه نزدیک میشود و
وقتی فاصله خود را به حداقل رساند ،با جهشی
خارقالعاده به ســمت صید حرکــتو او را
غافلگیر میکند و بعد از رســیدن با دست زیر
پایش میزند ،تعادلش که به هم خورد با دندان
نیش گلویش را میگیرد و دیگر کار تمام است.
یوزپلنگ عالقهای به حیوانها و دامهای اهلی
مثل شتر ،بزو گوسفند ندارد ولی متاسفانه برخی
از دامداران گمان میکنند که ممکن است این

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

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

چشم امید به ایران
چند سالی است که حفاظت از یوزپلنگ
آســیایی به یکی از مهمترین دغدغههای
دوســتداران محیط زیست در ایران تبدیل
شده است .نقش بستن طرح یوز ایرانی بر
روی پیراهن ملی پوشان فوتبال در مجامع
بینالمللی ،حساســیت را عمومی و تشدید
کرد .که امید اســت این حساسیت ،باعث

نجات این پستاندار ارزشمند از خطر انقراض

طو ل دارند .که البته عموما پیش از رسیدن به بلوغ
تلف میشوند.
Q

Qبا صالبت

غذای اصلی و مورد عالقه یوزپلنگ آهوست.
ولی یوز ایرانی عالوه بر آن ،اغلب سراغ قوچ،
جبیر ،میش ،کل و بزوحشی و در بعضی مواقع
خرگوش ،شغال و روباه میرود .یکی از هیجان
برانگیزترین سکانسهای فیلمهای حیات وحش
زمانی است که شکار یوزپلنگ به تصویر کشیده

شود .یوز کلمهای ایرانی از مصدر یوزیدن و
به معنای جوینده است که حکایت از روحیه
شــکارگری این گونه و قدمت آن در ایران
دارد .در گذشــته برخی آنرا پلنگ شکاری
نیز میگفتند .یوزپلنگ در کشورهای مختلفی
زندگی میکرده و هرکدام ،نامی براساس نگاه
و فرهنگ خود بر روی آن گذاشتهاند .ولی در
اکثر نقاط دنیا به چیتا (یعنی خالدار) معروف

است .حدود  100سال پیش یوز آسیایی در
اکثر کشــورهای منطقه از قبیل افغانستان،
عراق ،پاکستان ،ترکمنستان ،هند ،قزاقستان،
کویت ،عربستان و ...زندگی میکرد اما بیش
از ربع قرن اســت که این گونه در خارج از
مرزهای ایران کامال نابود شــده و چشم دنیا
به قالدههای یوز در ایران اســت.یوز ایرانی
پــس از پلنگ آمور دومین گربهســان در

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

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

Q

Qزیستگاه

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

Q

Qآُسیبها و تهدیدات

یوزپلنگ آســیایی یکی از ارزشمندترین
جانوران ســاکن در فالت ایران است ،که از
نظر دخیره ژنتیکی بیهمتا محسوب و یکی از
اجزای تنوع زیستی ایران محسوب میشود که
با دیگر اجزای آن در ایران و با گونههای دیگر
این خانواده در دیگر نقاط جهان متفاوت است.
خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی بسیار جدی است
واگر بخواهیم عوامل تهدید کننده آن را به دو
دسته طبیعی و انسانی تقسیم کنیم قطعا کفه ترازو
در سمت عوامل انسانی سنگینتر است .از عوامل

معرض خطــر انقراض در طبیعت اســت.
برخی از کارشناسان عقیده دارند که دهه نود
شمسی آخرین سالهای زندگی این گربهسان
اســت .بیشترین مرگ و میر تولهها در میان
گربهسانان به خاطر نوع زندگی متعلق به یوز
آسیایی اســت که براساس برخی گزارشات
تا بیش از  90درصد تولهها پیش از رســیدن
به بلوغ تلف میشوند.
از موضوعاتی است که هر کدام قصه غم انگیز
از دســت رفتن چندین یوز پلنگ را یادآوری
میکند.
در  15ســال اخیر بیش از  15قالده یوز در
اثر تصادف از بین رفتهاند یا شــکار بیرحمانه
یوزپلنگ برای تفریح و اســتفاده از پوســت
آن در پالتوهای چرم بســیار غم انگیز است و
غم انگیزتر اینکه برای تولید یک پالتوی زنانه
به پوست پنج تا شش یوزپلنگ نیاز است .کم
و بیش این عوامل سبب شده یوزپلنگ آسیایی
در اکثر کشــورها به قسمت پایانی خود برسد
و در ایران نیز تعداد کمی باقی مانده باشــد که
به هیچ عنوان شــرایط پایداری ندارند .موضوع
نگران کننــده تعداد کم یوز ماده اســت که
به خاطر شیوه زندگی و تولید مثل ادامه حیات
این گونه را بسیار مخاطره آمیز کرده است .طبق
گزارشات تعداد یوزهای ماده منطقه جنوبی ایران
(استانهای یزد و کرمان) بسیار کاهش پیدا کرده
است و گزارش زادآوری در دو سال اخیر ثبت

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

 Qآمار

بر اساس ارزیابی پروژه حفاظت از یوزپلنگ
آسیایی در هشت سال پیش که به درخواست
سازمان ملل متحد انجام گرفت حدود  120قالده
یوزپلنگ گزارش شــده بود .البته در نهایت
ارزیاب پروژه به طور دقیق برای ارائه این آمار
قانع نشده بود زیرا این اعداد پشتیبانی دقیق علمی
نداشت یعنی تنها برآورد نظرات کارشناسی بر
اساس چند رد پا و عکسهای پراکنده بود .ولی
در دو سه سال اخیر و با پیشرفت تکنولوژی و
دانش ،کار به شــکل علمیتری انجام شد .و بر
این اســاس نتیجهگیری شد که یافتههای قبلی
به شدت خوشبینانه بوده است و تعداد یوزهای
فالت ایران چیزی در حدود  ۵۰قالده است که
کارشناسان با احتیاط بیشــتر عدد  ۴۰تا  ۷۰را
اعالم کردند .احتمال شمارش مکرر یک یوز
بسیار باالست (برای تشخیص هر یوز از روش
خالشماری اســتفاده میگردد) و نیاز به دقت
خیلی زیادی دارد.
Q

Qکوشکی و دلبر

عالوه بر حــدود  50یوزپلنگی که آزادانه
در طبیعت ایران زندگی میکنند ،دو یوزپلنگ
نیز در منطقه حفاظت شده و در اسارت در حال
زندگی هستند.هر دو متولد منطقه توران استان
ســمنان هستند و تقدیر این دو فامیل نه چندان
دور را کنار یکدیگر قرار داده تا شــاید بتوانند
با تولید مثل امید را همچنان زنده نگه دارند .سال
گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره بارداری دلبر
منتشر شد ولی هنوز خبری از تولد توله منتشر
نشده است البته کارشناسان معتقدند حتی اگر در
این شرایط صاحب توله شوند ،دردی از جمعیت
یوزپلنگ دوا نمیکنند .در علم حیات وحش،
تنها حیواناتی دارای ارزش اکوسیستمی هستند
که در زیســتگاه خود به صورت آزاد زندگی
کنند .درواقع حیواناتی که در شــرایط اسارت
زندگی میکنند ،هیچگاه جزء آمارهای حیات
وحش محسوب نمیشــوند .بااینحال حضور
کوشــکی و دلبر در شرایط اسارت ،این امکان
را به محققان میدهد تا بتوانند تحقیقات خود را
در زمینه رفتارها ،بیماریها و زندگی یوزپلنگ
آسیایی کامل کنند.
Q

Qحفاظت از یوزپلنگ

گفته میشود که چند سا ل پیش هند پیشنهاد
ی موجود
ی جانور 
ت از گونهها 
کرده ک ه 1 7جف 
در هندوســتا ن را به ایرا ن بدهد و در قبا ل آن
ت یوز بگیرد تا شاید بتواند با استفاده از
ک جف 
ی 
ک اقدا م به تکثیرشان
ی جدید عل م ژنتی 
فناوریها 
کند .این موضوع حاکی از درک اهمیت باالی
یوز آسیایی اســت .حفظ این گونه ارزشمند
نیازمند عزمی ملی است .یوزپلنگ میراث طبیعی
ماست که نهتنها به ایرانیان بلکه به تمام انسانهای
سرتاسر این کره خاکی تعلق دارد .جلوگیری از
شکار یوز و منابع غذایی آن ،آگاه سازی مردم
درباره ارزش این گونــه و عدم خطرآن برای
دامها ،احتیاط بیشتر در رانندگی در مسیرهایی
که امکان تردد یوزپلنگ وجود دارد و ...میتواند
نقشی موثر در جهت جلوگیری از خطر انقراض
یوز آسیایی ایفا کند .امید است که بتوانیم این
میراث طبیعی را حفظ کنیم.
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خبرچین

صاحب امتیاز :حزب کارگزاران سازندگی ایران
رئیس شورای سیاستگذاری :سید حسین مرعشی
مدیر مسئول :سید افضل موسوی
سردبیر :محمد قوچانی
دستیار سردبیر :اکبر منتجبی

گفتهها

گفته میشود مجمع اسالمی بانوان
با نام حزب اسالمی بانوان از وزارت
کشــور مجوز فعالیت گرفته است.
دبیرکل ایــن حزب جدیــد زهرا
شــجاعی معــاون رئیسجمهور در
دولت اصالحات بوده است.
گفته میشــود بخش عمدهای از
تحریریه گروه مجالت همشهری به
روزنامه فرهیختگان ارگان دانشگاه
آزاد اســامی کــوچ کردهاند این
روزنامه در دوره جدید به ســرعت
از اصالحطلبــان فاصله گرفته و به
رســانهای اصولگرا تبدیل شه است
کــه در پی تغییر مدیریت اکثریت
دبیران تحریریه آن مستعفی شدهاند.
گفته میشود رســول منتجبنیا
قائممقــام حــزب اعتمــاد ملی از
شــورای عالی اصالحطلبان فاصله
گرفتــه و بــه همــراه ســیدهادی
خامنــهای ،مصطفــی کواکبیان و
محســن رهامی بــه دنبــال احیای
شــورای هماهنگــی اصالحطلبان
است .این رویکرد منتجبنیا مورد
اعتراض جدی اعضــای مرکزیت
حزب اعتماد ملی قرار گرفته است.
روزنامه جــوان در خبری مدعی
شد رئیس دولت اصالحات مخالف
شهرداری سیدحسین مرعشی است.
شنیدههای سازندگی اما حکایت از
کذب بودن این خبر دارد .برخالف
ادعای این روزنامه مرعشی در کنار
دیگر گزینههای اصالحطلبان مورد
تایید رئیسجمهور اصالحات است.
گفتــه میشــود تجلیــل از تتلو
خواننــده جنجالــی در مراســم
یکســالگی فارس پالس وابسته به
خبرگزاری فارس با اعتراض شدید
اصولگرایــان قدیمی مواجه شــده
است .آنان این عمل را تکرار ضربه
انتخابات به جبهه اصولگرایی عنوان
کردهاند.

دولت تثبیت شد
برخالف پیشبینیهای اولیه دولت دوازدهم تفاوت چندانی با دولت یازدهم نخواهد داشت
اما قدرت حزب اعتدال و توسعه بیشتر میشود

سیدعباس صالحی
وزیر احتمالی فرهنگ و
ارشاد اسالمی

محمد نهاوندیان
وزیر اقتصاد و دارایی
میشود

محمود واعظی
رئیس دفتر رئیسجمهور
میشود

بودجه و سیف به عنوان رئیس کل بانک
مرکزی باقی میمانند .عباس آخوندی نیز
در وزارت راه و شهرســازی ابقا میشود.
محمود حجتی نیز در وزارت کشاورزی
و چیتچیان در وزارت راه باقی خواهند
ماند.
در بخش فرهنگی ســیدعباس صالحی
معاون فعلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزیر میشــود ،نیلیمنفــرد وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری میشــود و جمشید
انصاری رئیس فعلی سازمان امور اداری و
استخدامی وزیر آموزش و پرورش میشود.
در بخــش اجتماعــی ســیدرضا
صالحیامیری رئیس سازمان ملی جوانان
خواهد شد و مسعود سلطانیفر در وزارت
ورزش خواهد ماند .همچنان که علی ربیعی
وزیر کار میماند.
اما تحول مهمتر انتصاب محمود واعظی

با وجود انتظار افکار عمومی برای تغییر
محسوس دولت دوم دکتر روحانی نسبت
به دولت اول به نظر میرسد بخش عمدهای
از کابینه تثبیت شده است.
بــه جز محمدجواد ظریــف در مقام
وزارت خارجه ،حسن قاضیزادههاشمی در
مقام وزارت بهداشت ،بیژن نامدارزنگنه در
مقام وزارت نفت که به عنوان ژنرالهای
دولت مورد تایید اصالحطلبان هم بودند
تثبیت عبدالرضا رحمانیفضلی به عنوان
وزیر کشور و سیدمحمود علوی به عنوان
وزیر اطالعات قطعی است و بدین ترتیب
بخش سیاســی دولت دستنخورده باقی
میماند.
در بخش اقتصادی محمد نهاوندیان وزیر
اقتصاد میشود و محمد شریعتمدار وزیر
صنعت و تجارت میشــود اما محمدباقر
نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و

محمدباقر نوبخت
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه
در سازمان برنامه میماند

جمشید انصاری
وزیر آموزش و پرورش
میشود

به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور است.
واعظی در وزارت ارتباطات عملکرد قابل
دفاعی داشته است.
بدیــن ترتیب به نظر میرســد که
میانگین سنی دولت تغییر چندانی نکند و
با وجود وعده جوانتر شدن تنها محمدرضا
نعمتزاده از دولت خارج شود .مشارکت
زنان در دولت دوازدهم نیز از حد کنونی
تجاوز نخواهد کرد و هیــچ زنی وزیر
نخواهد شد.
ناظران سیاسی پیشبینی میکنند دولت
دوم روحانی بیشتر به دولت حزب اعتدال
و توسعه شبیه خواهد بود چراکه پستهای
کلیدی سیاسی و اقتصادی در اختیار این
حزب قرار میگیرد .دبیرکل این حزب
محمدباقر نوبخت و محمود واعظی رئیس
دفتر سیاســی آن اســت .گفته میشود
مرتضی بانک کــه رئیس هیات اجرائیه

نیلی احمدآبادی
از ریاست دانشگاه تهران به
وزارت علوم میرود

این حزب و نزدیک به اصالحطلبان بود
اخیرا برکنار شده اســت .از دیگر افراد
ارشد این حزب در دولت میتوان از علی
جنتی وزیر سابق ارشاد اسالمی و مسعود
سلطانیفر وزیر ورزش نام برد .شنیدههای
سازندگی حاکی از آن است که تغییرات
اندک دولت از هماکنون با انتقادات جبهه
اصالحات مواجه شده است.
گفته میشود اصالحطلبان معتقدند این
تغییرات متناسب با رای و بدنه اجتماعی
دکتر روحانی در انتخابات اردیبهشتماه
نبوده است .از هماکنون روشن است که
هیچیک از تغییرات کابینه به جز تغییر
رئیس دفتر رئیسجمهور کلیدی نیست.
دولت دوازدهــم از این جهت به رئیس
مجلس دهم نزدیکتر است تا اصالحطلبان
و ترکیب کلی کابینه به سوی اصولگرایان
معتدل است.

انتخاب شهردار تهران در ایستگاه اول
فردا هر یک از اعضای شورای شهر تهران نام  3تن را به عنوان شهردار تهران پیشنهاد خواهند کرد
قرار است فردا صبح اعضای شورای
پنجم شهر تهران هر یک نام حداکثر 3
نفر را به عنوان نامزد تصدی شــهرداری
تهران معرفی کنند و از میان آنان  7نفر
از دارندگان بیشتر آرا را به شورای پنجم
شــهر تهران دعوت کنند و با دریافت
برنامههایشــان ،شــهردار تهران با رای
اعضای شورای شهر انتخاب شوند.
پس از خروج نام محســن هاشمی از
میان اسامی با توافقنامهی اعضای شورا
اکنون نام  3تن بیش از دیگران به گوش
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میرسد :سیدحسین مرعشی ،محمدعلی
نجفی و محمود حجتــی .اما به جز این
افراد نام محمدعلی افشانی استاندار فارس
و عضو حزب اعتماد ملی هم در هفتههای
اخیر به گوش رسیده است که به احتمال
زیاد فردا در جلســه شورای پنجم مطرح
خواهد شــد .وفاتابش به عنوان گزینه
حزب اتحاد ملت هم از دیگر گزینههایی
است که در حال مطرح شدن است ،ضمن
آنکه شانس حبیباهلل بیطرف به نحو قابل
توجهی افزایش یافته است .از سوی دیگر
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مارتین لوتر

نام مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی
تهران هم در شورای شهر پنجم به گوش
میرسد.
شنیدههای سازندگی حاکی از آن است
که نام قاسم تقیزاده خامسی هم در میان
افرادی که فردا در شــورای شهر تهران
مطرح خواهند شد ،وجود دارد.
همچنان که محمد اردکانیان از سوی
حزب اتحاد ملت مطرح میشود .از میان
زنان برخی درصــدد طرح الهه کوالیی
استاد دانشــگاه تهران هستند و از اساتید

دانشــگاه نام محمد ستاریفر هم مطرح
خواهد شد.
شنیدههای سازندگی اما حکایت از آن
دارد که در صورت پذیرش سیدحسین
مرعشی هر سه حزب کارگزاران ،اتحاد
ملت و اعتماد ملی از او حمایت میکنند.
برای ریاست شورای پنجم شهر تهران
نیز به جز مرتضی الویری ،نام محســن
هاشمی و ابراهیم امینی به گوش میرسد.
امینی عضو حــزب اعتماد ملی و هیئت
رئیسه مجلس ششم بود.

شوکران
علیهکارگزاران

پور ،مهرنامه
رگمهر حسین
طرح :بز

گفتــه میشــود «انجمــن
داستاننویســان تهران» بــه عنوان
یک نهــاد مدنی صنفــی فرهنگی
در شــرف تاســیس اســت .ایــن
انجمن تفاوتی ماهــوی با «کانون
نویســندگان ایــران» دارد چراکه
اوال بیش از آنکه سیاســی و حزبی
باشــد اجتماعی و صنفی اســت و
ثانیــا افــرادی متنوعتــر از کانون
نویســندگان با گرایشهای مذهبی
و عرفی و راست و چپ سیاسی در
آن حضور دارند .از حسین سناپور و
محمدحسن شهسواری از نویسندگان
موفــق پــس از انقالب بــه عنوان
مدیران این انجمن نام برده میشود.

جمالت راهبردی

سازندگی خبر میدهد

گفتــه میشــود آیــتاهلل
اخیــرا
موســویخوئینیها
پذیرفتهاند که به صورت فعالتری
در عرصه سیاســی حضــور یابند.
ایــن پذیــرش از آن رو مطــرح
شــده که پس از دیدار معاون اول
رئیس جمهور با مقام معظم رهبری
گفته شد مقبولیت آقای موسوی
خوئینیها نزد نظام سیاسی بیش از
دیگر افراد مجمع روحانیون مبارز
محفوظ مانده است.
گفته میشــود بــا پیشقدمی و
همراهی وزیــر بهداشــت امکان
وثیقهگــذاری و آزادی حســین
فریدون دستیار ویژه رئیسجمهور
تــا زمان صدور حکم فراهم شــده
است.

نشـانی :تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجهعبداهلل انصاری ،خیابان چهاردهم،کوچه زروان
پالک  ،14واحد  4تلفن 26701022 :نمابر26701051 :
سازمان آگهیها :مجید حسنزاده تلفن 26701022 :همراه09192464358 :
چاپ :هممیهن فارس تلفن4689330 :
توزیع :نشرگستر تلفن61933333 :
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شماره  52منتشر شد:
یادنامه چهلمین سالگرد درگذشت
دکتر علی شریعتی

بهزادنبوی،سیاستمداراصالحطلب:
مــن نه اقتصاددان و نــه در جریان
مسائل روز هستم؛ اما یک دغدغه
کلــی دارم .یادم میآید که ســال
 ۹۲زندان بودم و وقتی به همسرم
گفتم الزم نیست شناسنامه بیاورید
و چون هاشمی رد صالحیت شده
بود رأی نــدادم .بعد از شــمارش
آراء دیدم که اختالف رأی آقایان
روحانی و قالیباف نسبت به آقایان
خاتمی و ناطق نوری بیشــتر بود.
مــن در زندان نامهای بــرای آقای
روحانی نوشتم که تمام همت خود
را صرف سیاست خارجی و اقتصاد
کن؛ چون حل مسائل اقتصادی را
در گرو سیاست خارجی میدیدم.
تفسیر برخی رســانهها این بود که
نبوی گفته ما را رها کن و به آمریکا
بچسب .وضع اقتصادی امروز شاید
در بعضی موارد از سال  ۹۲هم بدتر
اســت .گویی جنگلی داشته آتش
میگرفته و روحانی مشعل را زمین
گذاشته ولی جنگل دارد میسوزد.
تصور من این است که این مشکل
فقط با سرمایهگذاری حل میشود.
قبل از آقای روحانی گفتند که باید
نفت سر سفره مردم باشد و به جای
اینکه ماهی گیری یاد دهیم به مردم
ماهی داده شد .بعد از آقای خاتمی
و با افســانهای شــدن درآمد نفتی
واردات کشــور  ۷۰میلیارد دالر و
معده اقتصاد کشور گشاد شد .ارز و
دالر کشور بر اساس آن سیاستها
هزینه شــد و سرمایهگذاری جدی
صورت نگرفت .وقتــی روحانی
مشــعل را زمین گذاشــت چون با
کشورهای دنیا رابطه نداشتیم امکان
سرمایهگذاری وجود نداشت .البته
با بورکینافاســو رابطه داشتیم ولی
کم لطفی میکردند و تکنولوژی
به ما نمیدادند .پولمــان را یا باید
از هند چــای و برنــج و یا کاالی
چینی میخریدیم؛ چون به ما پول
نمیدادند.
سخنرانی در مراسم بزرگداشت
میرمصطفی عالینسب در
موسسه مطالعات دین و اقتصاد
22تیر 1396

حمیــد داودآبــادی ،نویســنده
اصولگرا :امروز عصر رفتم جشن
تولد یکسالگی فارس پالس.
تتلو بود و رسایی .ضرغامی بود و
بهنوشبختیاری.
همه اهالی فرهنگ این وری بودند!
همــون اول ،مجــری برنامه آقای
ذکریایی در جواب صلوات مردم
که به گوش ایشــون رســا نیامد،
گفت:
«ایــن صلــوات بــه درد عمهتون
میخوره!»
به عنوان یک بچه شــیعه ،از خودم
خجالت کشــیدم .بلند شدم و رفتم
خونه.
توی راه با خودم کلنجار رفتم که:
«اگــر چنین چیــزی در مراســم
اونوریها اتفــاق میافتاد ،چهها
میشد؟!» عزیزان!
یادمان نرود:
هدف وسیله را توجیه نمیکند!
یکشنبه  25تیر 1396

