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بولتن

گروههای سیاسی و مردم حق دارند از دولت بخواهند که به اهداف و
برنامههایی که در طول انتخابات داده شده و سهم زیادی در سبد رای دولت
داشته پایبند بمانند .سهم مردم و جریانهای سیاسی همین برنامههاست.

در گفتوگوی شبکه خبر با غالمحسین کرباسچی مطرح شد:

تشکیالت

سهم اصالحطلبان از دولت
اجرای برنامههاست
غالمحســین کرباســچی ،دبیرکل حزب
کارگزاران ســازندگی ایران در برنامه «تیتر
امشب» شــبکه خبر به صورت تلفنی شرکت
کرد و به تحلیل گمانهزنیهــا درباره کابینه
دولت دوازدهم پرداخت .به گزارش ســایت
کارگزاران ،غالمحسین کرباسچی در پاسخ به
پرسش مجری برنامه ضمن ابراز بیاطالعی از
ترکیب کابینه آینده گفت« :کابینه دوازدهم
علیالقاعــده باید با بهرهگیــری از تجربیات
دولــت یازدهم و با توجه به موفقیتها و عدم
موفقیتهایی که همه دولتها ازجمله دولت
آقای روحانی داشتهاند ،شکل بگیرد .با اعتمادی
که ملت در انتخابات به آقــای روحانی ابراز
کردند ،فکر میکنم که ایشان کابینهای انتخاب
خواهند کرد که آن نواقص را نخواهد داشــت
و نقاط قــوت دولت یازدهم هم در این دولت
تقویت میشود تا خواستههایی که مردم از آقای
روحانی داشتند به صورت کامل در این چهار
سال تحقق پیداکند».
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی
در پاسخ به این پرسش که چند درصد کابینه
دولت فعلی میتوانــد در کابینه بعدی حضور
داشته باشــد ،اظهار داشت« :به طور کلی باید
خواســتههای مردم که بهخصــوص در طول
انتخابات در حوزههای اقتصادی ،سیاســی و
فرهنگی مطرح شد و خوشبختانه در بیرون از
البیها و فعالیتهای جریانهای سیاســی این

خواستهها برای آقای روحانی و ملت ایران زنده
است ،دیده شود .لذا درصد حضور کابینه فعلی
در کابینه بعد خیلی مهم نیست؛ باید کابینهای
باشد که خواستههای مردم که هم اقتصادی ،هم
سیاســی و هم فرهنگی بوده و هم داخلی و هم
خارجی برآورده شود .لذا من نمیتوانم درصدی
را مشخص کنم».
وی ادامه داد« :آقای روحانی هم فرمودند که
کابینهای باید باشد که خواستههای مردم را عملی
کنند .همین افراد هــم اگر بتوانند در کیفیت
کارشان تغییراتی ایجاد کنند تا خواستههای مردم
عملی شود ،میتوانند باقی بمانند .مهم شعارهای
آقای روحانی است که باید تحقق پیدا کند».
کرباسچی درباره بحث سهمخواهی از دولت
که در این روزها مطرح میشود نیز یادآور شد:
«باید دید آیا ســهمخواهی در اشخاص اتفاق
میافتد؛ یعنی عدهای میگویند از حزب یا گروه
یا جریان ما قبول مسئولیت کند یا سهمخواهی
در اهداف و برنامههای دولت است .گروههای
سیاسی و مردم حق دارند از دولت بخواهند که
به اهــداف و برنامههایی که در طول انتخابات
داده شده و سهم زیادی در سبد رای دولت داشته
پایبند بمانند .سهم مردم و جریانهای سیاسی
همینبرنامههاست».
دبیرکل حزب کارگزاران خاطرنشــان
کرد« :البته متأسفانه یک ماجرای تکراری بعد
از این انتخابات هم پیش آمد که کســانی که

بیشترین مخالفت و حتی بیشترین توهینها را
به آقای روحانی داشتند ،شروع کردند به تعیین
اینکه چه کسی در کابینه باشد و چه کسی نباشد
و اینکه باید فراجناحی باشد .این باعث شد که
در جریان مقابل هم برخی سخنان تکرار شود».
وی افزود« :به نظرم این ماجرا ،اتفاق جالبی
برای کشور نیســت .باید مسئله بر مطالبات و
برنامههای مورد نظر مردم متمرکز شود .آقای
روحانی هم به خوبی بعد از انتخابات در هیئت
دولت فرمودند که کابینه باید خواستههای مردم
را اجابت کند؛ همان خواستههایی که در استانها
و شــهرهای مختلف در حضور یا غیاب آقای
روحانی گفته شده و بخشی از آن اقتصادی و

Q

بخشی سیاست داخلی و بخشی سیاست خارجی
اســت .اینها هم در خاطره آقــای روحانی
هست و هم در خاطره افکار عمومی و هم در
رسانههایی که خوشــبختانه به وفور در دست
مردم قرار دارد».
کرباســچی در بخش پایانی درباره برخی
نگرانیهای اصالحطلبان درباره ترکیب کابینه
دوازدهم با اشاره به سخنان کاظم انبارلویی ،عضو
حزب مؤتلفه اسالمی و دیگر مهمان تلفنی این
برنامه درباره سهم اصولگرایان از دولت تاکید
کرد« :به نظرم همیشــه نگرانی وجود دارد و
همین ســخنان آقای انبارلویی باعث نگرانی
میشود .اگر مردم میخواستند به سخنان امثال

آقای انبارلویی گوش دهند ،نمیباید به آقای
روحانی رأی میدادنــد بهخصوص که اینها
بحث فتنه را مطــرح میکردند و میگفتند به
آقای روحانی رأی ندهید».
وی ادامه داد :االن هم ما نگران این هستیم
که صحبتهای امثال آقای انبارلویی ذهنیتی را
در برخی از دوستان ایجاد کند اما ما به عنوان
24میلیون رأی دهنده و به عنوان کســانی که
جبهه واحد اصالح و اعتدال را تشکیل دادند و
به آقای روحانــی رأی دادند ،به آقای روحانی
به عنوان یک روحانی مسلمان ،متعهد و انقالبی
معتقد هســتیم و فکر میکنیم که ایشان همه
وعدههایی کــه دادهاند را در قالب یک کابینه
کارآمد ،توانمند و انقالبی محقق میکند .مجلس
هــم حق اظهار نظر دربــاره وزرا را دارد و ما
امیدواریم که مجلس هم در راستای اهدافی که
آقای روحانی با مردم تعهد کردهاند ،ایشان را
کمک کنند .البته نگرانی درباره اینکه مسائلی
پیش بیاید یا اتفاقاتــی بیفتد که دولت نتواند
اهدافش را محقق کند را همه داریم ولی ما به
آقای روحانی اعتماد داریم و مطمئنیم که ایشان
همانطور که در چهار ســال اول بسیاری از
وعدههایشان را محقق کردند ،در چهار سال دوم
هم انشاءاهلل همه وعدههایشان را عملی میکنند
تا آن 24میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند،
در پایان چهار ســال از عملکرد ایشان راضی
باشند و به خواستههایشان رسیده باشند».

عکـس  -خـبر

Qکنفرانس خبری کارگزاران

روز دوشــنبه  16مردادمــاه96
اولین کنفرانس خبری سران حزب
کارگزاران ســازندگی ایران برای
تشریح مواضع حزب درباره مسائل
روز در دفتــر حزب برگزار خواهد
شد .به گزارش روابط عمومی حزب
در این دیدار غالمحسین کرباسچی
دبیرکل و سیدحســین مرعشــی
ســخنگوی حزب به پرسشهای
خبرنگاران پاســخ خواهند داد .این
کنفرانس قرار است به صورت ماهانه
برگزار شود.
Q Qکارگزاران دارای لوگو
یشود
م 

کمیته روابــط عمومی حزب
کارگزاران ســازندگی با حضور
دبیرکل و سخنگوی حزب تشکیل
جلســه داد .در این جلسه مقرر شد
نامواره (لوگو) حزب طراحی شود و
فرآیند ثبت سایت حزب در دستور
کار قرار گیرد .تاکید بر فعالیتهای
استانی و تعامل با هفتهنامه سازندگی
از دیگر مصوبات جلســه روز نهم
مردادمــاه  96کمیته روابط عمومی
بود.
Q Qانتخاب اعضای کمیته
آموزش حزب در شورای مرکزی

هشتمین جلسه شورای مرکزی
از سال ســوم دورهی جدید حزب
کارگزاران ســازندگی ایران روز
دوشــنبه نهم مردادماه 96در دفتر
مرکزی حزب برگزار شد .در این
جلسه شعبه اســتان سمنان حزب
گزارشــی از فرآیند عضوگیری و
فعالیت تشکیالتی خود ارائه کرد و
فائزه هاشمی رئیس کمیته فرهنگی
و اجتماعی شورای مرکزی به ادامه
گزارش فعالیتهای خود پرداخت.
در ادامه این جلســه اعضای کمیته
آموزش از سوی خانم فاطمه سعیدی
عضو شورای مرکزی معرفی شدند و
شورای مرکزی به آنان رای مثبت
داد.

فاطمه سعیدی و عبدالرضا هاشمزایی نمایندگان مردم تهران و عضو شورای مرکزی کارگزاران با حضور در بیمارستان و دیدار با فاطمه کروبی جویای احوال رئیس مجالس سوم و ششم شدند

دیدگاهها

یادداشت

سیاست گذشت؛ درسی از قرآن
علی محمد نمازی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی ایران

آیات قرآن کریم به عنوان سخنان خدا
صدق مطلقند .لــذا برای تنظیم رفتارهای
فــردی و اجتماعی بهویــژه در عرصه
حکمرانی هیچ سرمشق و الگویی مطمئنتر
از قرآن نیست.
در قرآن کلیــات آموزشهای مورد
نیاز بشــر از طریق وحی به پیامبر اکرم
ابالغ شــده اســت .آیاتی از قرآن مجید
رهنمودهــای مدیریتی دقیقــی دارد ،از
جمله آیه  ۱۵۹ســوره آل عمران که اگر
به آموزههای آن عمل شود بسیار راهگشای
مشکالت امروز جامعه ایران است.
شان نزول این آیه در مورد جنگ اُحد
اســت .پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با
مشورت سپاهیان خود محل اردوی خود
را دامنه کوه اُحد انتخاب کرد .اما به دلیل

ترک تنگه احد توسط نگهبانان گمارده
شده در آنجا پیروزی سپاهیان پیامبر(ص)
به شکست مبدل شد و ظاهرا مشورت در
اینجا جواب نداد.
پیامبر و سپاه به مدینه برگشتند و غم و
اندوه بر دل همه سایه افکند و متمردین هم
نادم از کار خیانتبار خویش اطراف پیامبر
را گرفته و با اظهار توبه و انابه طلب عفو و
بخشش میکردند.
در این شرایط ســخت از نظر اتخاذ
تصمیم و رفتار ،خدا آیه  ۱۵۹را بر پیامبر
اکرم(ص) نازل میکند .این آیه به یکی از
ویژگیهای فوقالعاده اخالقی پیامبر(ص)
اشــاره میکند:پس تو در پرتو رحمت و
لطف پروردگار با مردم نرم و مهربان شدی
در حالی که اگر خشن و تندخو و سنگدل
بودی از اطراف تو پراکنده میشدند؛ «فبما
رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت ّ
فظا غلیظ
القلب لنفضّ وا من حولک».
اســتفاده از کلمات ّ
«فظ» و «غلیظ

القلب» اشــاره به خشــونت در سخن و
عمل است و به این ترتیب خداوند اشاره
به نرمش کامل پیامبر(ص) و انعطاف او
در برابر افراد نادان و گنهکار میکند.
خدا پس از آن دســتور میدهد «از
تقصیرات آنــان بگذر و آنهــا را عفو
کن»؛ «فعفوا عنهم واستعفر لهم» ،یعنی از
مشکالت و مصائبی که در این جنگ برای
تو پیش آوردند از حق خود در گذر و من
برای آنها در نزد تو شفاعت میکنم ،تو
نیز نسبت به مخالفتهایی که با فرمان من
کردند شفیع آنها باش و آمرزش آنها را
از من طلب کن .پیامبر به راحتی آنها در
آغوش گرفته ،به فرمان خدا عمل میکند
و آنها را مشمول عفو عمومی قرار میدهد.
به این ترتیــب این آیه یکی از موارد
نرمش و انعطاف را روشن میکند ،آنجایی
که زمینه برای جدایی و پراکندگی مردم
فراهم است و به دنبال شکست و جراحات
قلبی و جســمی محتاج محبت و دلجویی

هستند و از کردههای خود پشیمانند ،نرمش
ضروری است.
موضــوع مهم ،آیه فــوق به یکی از
صفات مهم که در هر حکومتی الزم است
اشاره میکند و آن مساله گذشت است و
نرمش در برابر کسانی که تخلفی از آنها
سر زده و بعدا پشیمان شدهاند.
بدیهی است هرجریانی که در موقعیت
حاکمیت قرار گرفته اگر فاقد روح عفو و
گذشت باشد به زودی در برنامههای خود
با شکست مواجه خواهد شد .خدا در آیه
 ۲۹سوره فتح نیز میفرماید :محمد(ص)
و پیروانش با کفار بسیار سخت برخورد
میکنند و بــا یکدیگر مهربانند؛ «محمد
رســولاهلل والذین معه اشداء علی الکفار
رحما ُء بینهم» و به همین دلیل امام علی(ع)
در یکی از کلمات قصار خود میفرماید:
«وسیله ریاست سعه صدر و داشتن تحمل
است».
بعــد از فرمان عفو عمومی ،برای زنده

محمدعلی نجفی (عضو هیئت موسس):

نگاهداشتن و باال بردن شخصیت مسلمانان
و تجدید حیات فکــری و روحی آنان
خداوند دســتور میدهد در کارها با آنها
مشــورت کن و رای و نظر آنها را بخواه:
«و شاورهم فی االمر» .این دستور به خاطر
آن است که چون مشورت در جنگ احد
نتیجه مورد نظر را نداشت احتماال این فکر
به ذهن خیلیها خطور کند که پیامبر در
آینده نباید با کسی مشورت کند.
قرآن به این طرز تفکر پاسخ میگوید
و دســتور میدهد باز هم با آنها مشورت
کن .منافع مشورت روی هم رفته به مراتب
بیشتر از زیان آن است.
از دیگر ویژگیهای مشورت کردن
-۱کاهش خطــا -۲در صورت حصول
پیروزی افراد مورد مشــورت خود را در
پیروزیها شریک دانســته و خوشحال
خواهند شــد و در صورت بروز شکست
خوشنود نخواهند شد و همدردی و همراهی
میکنند.

ساماندهی منابع مالی شهرداری ،شفافیت
در فعالیــت شــهرداری ،محلهمحوری
و واگــذاری اختیــار تصمیمگیری و
تصمیمسازی به محالت از اولویتهای
برنامههای من در شهرداری تهران است.

سیدحســین مرعشــی (ســخنگو) :باید
هزینههای اداره شــهر تهران را منطقی
کنیم و اجازه بدهیم که خود مردم تولید
خدمات کنند و خدمتشان را بفروشند.
شهرداری را باید سبک کنیم.
پروانــه مافــی (شــورای مرکــزی):

خودمحوری شهردار تهران و عدم تبعیت
از شورای چهارم سبب افزایش انحرافات
و تخلفات مالی شهرداری شده است.

جهانبخــش خانجانــی (عضــو شــورای
مرکزی) :مشورتها برای کابینه در طول

ادوار ریاســتجمهوری و هم در زمان
آقای موسوی ،آیتاهلل هاشمی ،آقایان
خاتمی و احمدینژاد انجام میشد.

فصل

آنگال مرکل صدراعظم آلمان
یک محافظهکار لیبرال

چه باید کرد؟

ایندیرا گاندی نخستوزیر هند
سیاستمداری اقتدارگرا بود

1

 :جامعه و سیاست

راهـبـرد

هیالری کلینتون نامزد ناکام ریاستجمهوری آمریکا
یک لیبرال دموکرات

بینظیر بوتو نخستوزیر پاکستان
یک دموکرات مسلمان

مارگارت تاچر نخستوزیر بریتانیا
یک محافظهکار نولیبرال
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جنگ جنسیتی یا مبارزه حقوقی؟
راه سوم در دفاع از حقوق زنان چیست؟
محمد قوچانی
سردبیر

یکــی از مفاهیمی که در ســالهای اخیر
وارد «گفتمان اصالحطلبی» شده و به صورت
فراکسیونی قدرتمند در درون جبهه اصالحات
درآمده است؛ «فمینیسم» است .بدیهی است که
گذار از تبعیضهای جنسیتی یکی از شاخصهای
مدرنیته است اما گذار از این بیعدالتی به معنای
حرکت به سوی فمینیسم نیست:
فمینیسم را چه زنگرایی ترجمه کنیم چه
زنســاالری یا هر ترجمه دیگری از این جنس
بدانیم یک ایدئولوژی است که به کلمه «زن»،
باوری ایدئولوژیــک دارد و در عمل خود به
مفهومی و دیدگاهی جنســیتی بدل میشود.
گرچه پیدایش نهضتهای حقوق زنان در طول
تاریخ جدید را باید گامی به جلو در پیشــبرد
مفهوم حقوق بشــر دانســت و از آن به عنوان
یکی از شاخصههای آزادیخواهی یاد کرد اما
هرگز نباید در دام تفاسیر کمونیستی از حقوق
زنان افتــاد .در واقع ما با دو تلقی از مقوله زن
در امر عمومی مواجه هستیم :تلقی اول تفسیری
محافظهکارانه اســت که زن را تنها در «خانه»
میخواهد و آن را فقط «مادر» میداند و از این
رو با هر گونه حضــور زنان در اجتماع اعم از
حضور در سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و زندگی
مخالف است یا ســعی میکند این حضور را
محدود کند .تلقی دوم تفســیری رادیکالیستی
اســت که زن را از «خانــه» بیرون میکند و
نقش «مادر»ی زن را نادیده میگیرد و با تفسیر
مارکسیستی میکوشــد دامنه مبارزه اجتماعی
را از جنگ طبقاتی میــان کارگر و کارفرما
با نبردی سیاســی میان دولت و اپوزیسیون یا
مبارزهای فرهنگی میان سنت و تجدد به داخل
خانه بکشــد و جنگ میان زن و مرد را ترویج
کند .در این تلقی از حقوق زنان؛ جامعهی امروز
باید تاوان ظلم تاریخی به زنان را با تبعیض مثبت
پرداخت کند و به نوعی زنساالری تن بدهد.
در میان این دو تلقی افراطی و تفریطی یک
تلقی اعتدالی از مســئله زن در حوزه عمومی
وجود دارد که لیبرالها مدافع آن هستند:
زن به عنوان یک فرد ،یک انسان حقوقی
برابر با مرد دارد .برخالف باور محافظهکاران
«نابرابــری طبیعی زنان و مــردان» نباید به
«نابرابری حقوقی زنان و مردان» بدل شــود
همچنان که «برابــری حقوقی زنان و مردان»
نباید به نادیده گرفتن نابرابریهای طبیعی آنان
منتهی شود .همانگونه که «دست پنهان بازار» در
نهایت اقتصاد را تنظیم میکند و «نظم خودجوش
طبیعــت» عدالت واقعی را برقــرار میکند ،در

گذر زمان نقشهــای اجتماعی زنان و مردان
به جایگاه معتدل خود خواهد رســید .شاید تا

آن زمان الزم باشــد برای جبران ظلم تاریخی

به زنان از برخی شاخصها مانند تبعیض مثبت

اســتفاده کرد (همچنان که برای اقلیتهای
نژادی و قومی بایــد چنین کرد) اما زن بودن
یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که برای ایجاد
برابری تاریخی با زنان تنها به عنوان ابزارهای
نمادین یا تبلیغاتی برخورد کنیم .تفاوت تلقی
اعتدالی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با
تلقی افراطی از مفهوم تبعیض مثبت این است که
در اینجا با زنان به عنوان یک «عدد» برخورد
نمیشود بلکه بیش از کمیت به کیفیت حضور
زنان توجه میشود.
در یک تلقی آزادیخواهانه معتدل از مسئلهی
زنان:
زن با مــرد تفــاوت طبیعــی (آنچه
دستاوردهای علوم طبیعی است) دارد اما
تفاوت حقوقــی ندارد از این رو نمیتوان علوم
اجتماعی را به ســوی یک تلقی مردساالرانه
هدایت کرد و ســاختار اجتماعی  -سیاسی را
براساس شایستگی مردان بنا کرد و دست زنان
را از امور مدیریتی جامعه کوتاه کرد .زنان حق
دارند به هر مقامی یا شغلی که دوست دارند و
شایسته آن هســتند و جامعه آنان را انتخاب
میکند برسند و قانون نباید آنان را محدود کند.
اما تفاوت طبیعی میان زن و مرد امری
بیهوده و بیمعنا نیســت .نقش مادری
زنان یک نقش عمیقا اجتماعی است همچنان
که نقش پدری زنان یک نقش جدی اجتماعی
است .به صورت طبیعی بخش قابل توجهی از
زنان میخواهند  -با اختیار  -این نقش را در همه
یا بخشی از عمر خویش برعهده گیرند .ادبیات
روشنفکران نباید به گونهای باشد که این نقش
را تحقیر کند یا زنان را در فشــاری اجتماعی
مجبور به کنار نهادن نقش مهم مادری کند .این
روی دیگر سکهی رفتار محافظهکارانی است
که زنــان را به مــادری محــدود میکنند.
تفاوتهای طبیعی در امور اجتماعی دیگر نیز
وجود دارد .به عنوان نمونه کارهایی است که به
صورت طبیعی بیشتر از ســوی مردان انجام
میشــود و کارهای دیگری که برعهده زنان
اســت .این تقســیم کار به صورت تاریخی،
جغرافیایی و طبیعی شکل گرفته است و اگر
زنی بخواهد آن را نقض کند« ،قانون مدرن»
نمیتوانــد از آن جلوگیــری کند مثل ایجاد
محدودیت برای تحصیل زنان به علت افزایش
تعداد زنان تحصیلکرده نسبت به مردان یا منع
تحصیل در برخی رشــتهها مصداق تبعیض
اجتماعی است اما در مقابل «مهندسی اجتماعی»
برای وادار کردن زنان به شکستن آنچه از سوی
فمینیستها «کلیشههای جنسیتی» نام دارد هم
نوعی مدرنیزاسیون آمرانه و سکوالریزاسیون
اجباری اســت که در نهایت به شکلگیری
استبدادی جدید منتهی میشود.
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نهاد خانواده یکی از مهمترین نهادهای
اجتماعی اســت که هرگز نباید آن را
نادیده گرفت .دفــاع از خانواده گاه از موضع
محافظهکارانه صورت میگیرد و گاه از موضع
آزادیخواهانه .دفاع آزادیخواهانه از نهاد خانواده
البته منافاتی با مفهوم سنتگرایانه آن ندارد اما
خانواده را به نهادی در خدمت اندیشه سیاسی
مدرن هم تفسیر میکند .براساس این تفسیر در
برابر دولت این نهاد خانواده اســت که از فرد
دفــاع میکند و در برابر دولتســاالریهای
سوسیالیستی و فاشیستی این خانواده است که
مدافع فردساالری میشود .خانواده لیبرال البته

یک خانواده مدرن و مدنی اســت که در آن هر
فرد ،شــخصیت خــاص خــود را دارد اما نهاد
خانواده را به عنوان یک نهاد مدافع فرد در برابر
جامعه و القائات آن به رسمیت میشناسد .زن در

این نهاد هم یک انسان است ،هم یک مادر که
بر فرزند حق والیت دارد چنان که یکی از اولین
آثار در اثبات لیبرالیسم سیاسی اثر جان الک در
نقد رساله پدرساالری رابرت فیلمر است که در
آن ســلطنت از والیت پدر در خانواده ریشه
میگرفت و الک نوشت چنین نیست چون پدر
و مادر هر دو در خانواده والیت دارند و از این
جهت جان الک پدر نقد پدرساالری و لیبرالیسم
پیشگام نظریه خانواده مدنی است.
با وجود این درامر سیاسی نه نابرابریهای
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طبیعی که برابریهای حقوقی باید مورد
توجه سیاســتمداران قرار گیرد .ســهم زنان از

پارلمان ،دولت ،دادگستری ،شهرداریها و دیگر
نهادهای عمومی کشور در ایران بسیار اندک
است.
این سهم سیاســی با توانمندی طبیعی زنان
ایران سازگار نیست .بدون تردید زنان شایستهای

در ایران وجود دارند که میتوانند وزیر ،وکیل،
شهردار و مقام قضایی شوند .اما برای رسیدن به
چنین موقعیتی باید یک برنامه جامع سیاســی و
اجتماعی داشت:
اول ،حضــور زنــان در ردههــای میانی

مدیریتی بایــد تقویت شــود .معاونان وزرا،

فائزه هاشمی اولین نماینده زن اصالحطلب که
ه یک روحانی قرار گرفت
شانهبه شان 

فرمانداران ،اســتانداران ،مدیران کل و مدیران
بخش خصوصی از جمله این ردهها هستند که
خوشبختانه در دولت آقای روحانی تا حدودی
به این موارد توجه شده است.
دوم ،حضور زنان در احزاب سیاســی باید
تقویت شــود .زن بودن یــک بحث صنفی
یا حزبی نیســت که نیاز بــه صنف یا حزب
سیاســی خاصی داشته باشد .در واقع اگر بتوان
از اتحادیههای کارگری یا کارفرمایی به عنوان
یکی از شــکافهای اجتماعی سخن گفت به
دشواری میتوان از اتحادیههای زنان یا مردان
به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی حرف زد.
چنین نهادهایی در نهایت یک گروه فشــار
هستند که کار آنها البی است نه اقدام اجتماعی
مناسبی که میتوان در درون نهادهای حزبی یا
صنفی دیگر انجام داد.
تشکیل احزاب و اصناف زن به همان اندازه
بیمعناست که تشکیل احزاب و اصناف مرد!
همه احزاب باید با نگاهی مثبت و سازنده
از حضور زنان در همه ارکان خود و نیز ارکان
حکومــت دفاع کنند چنان کــه کارگزاران
سازندگی ایران نخســتین حزبی بود که اصل
تبعیض مثبت را در سند راهنمای مشارکت خود
در انتخابات مجلس دهم پذیرفت .اما سهمیهبندی
زنان باید در طول احزاب سیاســی باشــد نه در
عرض آنان و اصوال یکی از شاخصهای مترقی

بودن احزاب سیاسی باید میزان بهاء دادن آنان
به زنان باشد نه اینکه زنان را به سوی یک اتحاد
فراحزبی هدایت کنیم.
سوم ،اگر مشارکت زنان در حکومت ناشی
از شایستهساالری نباشد و معیار فقط شکستن
تبعیض جنسیتی باشد در نهایت این امر به حذف
تدریجی زنان منتهی خواهد شد .زنانی که مدیر
میشوند باید کارنامه درخشانی داشته باشند تا در
معرض بیاعتمادی اجتماعی قرار نگیرند پس در
انتخاب مدیران زن باید دقیقتر بود.
چهارم ،مشارکت زنان در حاکمیت نباید به
نقض حقوق و آزادیهای سیاسی اساسی جامعه
منجر شــود یعنی نباید از حکومت هر زنی به

مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن
جمهوری اسالمی که اصولگرا بود

صرف آنکه زن اســت دفاع کرد چرا که این
دفاع ایدئولوژیک از حقوق زنان اســت .نمونه
این زنان مســتبد همسر مائو بود که با رهبری
انقالب فرهنگی چین اســتبدادی بزرگ برپا
کرد .از ســوی دیگر با وجود آنکه فمینیسم
یک ایدئولوژی رادیکال اســت اما ما میدانیم
که براساس یافتههای علم جامعهشناسی سیاسی
زنان بیشتر به احزاب محافظهکار گرایش دارند و
گرچه در ایران محافظهکاران با نوعی زنستیزی
ایدئولوژیک اقبال زنان را از دســت دادهاند اما
هنوز در میان اکثریت مطلق زنان جامعه بخش
عمدهای از ایشان به محافظهکاران رای میدهند.
از سوی دیگر زنانی که به قدرت میرسند عموما
ازمحافظهکارانند:
مارگارت تاچر مشهورترین سیاستمدار زن
جهان که  12سال نخستوزیر بود ضدفمینیسم
بود و آنگال مرکل صدراعظم آهنین آلمان در
مقام یک محافظهکار معتــدل واقعی مخالف
هر نوع رادیکالیســم اســت .صیانــت او به
عنوان صدراعظم از نهــاد خانواده و مخالفت
بــا همجنسگرایی در کارنامــه خانم مرکل
یک برگ درخشــان است .ایندیرا گاندی در
هندوستان نیز به نخستوزیری دیکتاتورمآب
مشهور بود و بینظیر بوتو در مقام نخستوزیر
شــهید پاکســتان نیز یک جمهوری زنانه
پایهگذاری نکرد .هیــاری کلینتون نیز هرگز
سعی نمیکرد به عنوان یک زن رئیسجمهور
آمریــکا شــود هرچند کــه از همین ناحیه
آسیبهای انتخاباتی بسیاری دید.
در واقع برخالف باورهای رادیکال مشارکت

زنان در جامعه سیاســی اساســا با نبرد طبقاتی و
مبارزه دیالکتیکی و جنگ جنسیتی توسط زنان
مترقی و پیشــرو به دســت نمیآید .در همین

ایــران این محمود احمدینژاد اصولگرا و البته
پوپولیســت بود که برای اولین بار یک زن را
وزیر ساخت و البته یک وزیر زن را عزل کرد.
از ســوی دیگر پس از انقالب اسالمی این
اصالحطلبــان و کارگــزاران بودند که برای
نخستین بار یک زن را شانه به شانه یک روحانی
راهی پارلمان (مجلس پنجم) کردند .تفاوت میان
این دو زن اما از زمین تا آسمان است و نمیتوان
از یک حزب یا صنف یا طبقه یا جنس به نام
زن سخن گفت .زنساالری به این معنا اصوال
امر جدیدی نیست و به روایت تاریخ زنساالری
شیوه زیست اجتماعی عصر کشاورزی بوده و
هنوز در جوامع کشاورزی (مانند شبهقاره هند
که الزاما توسعهیافته نیستند) زنان بیش از مردان
قدرت دارند .درست برعکس جوامع صنعتی که
مردساالری در آن رونق گرفت .اکنون در گذار
جامعه ایران از سنت به صنعت و توسعه صنعتی
باید از این هر دو زنســاالری و مردساالری
پرهیز کرد.
مشارکت زنان قدرت دنیای جدید و بنیان

حقوق مدرن اســت اما به شرطی که به امری

صوری یا تبلیغاتی بدل نشــود .زنــان نباید به
«عدد» تبدیل شوند و کیفیت حضور زنان مهمتر
از کمیت آنان است .بدیهی است که دولت آقای

روحانی باید به این مسئله توجه کند و جرات
حضور حداقــل یک زن به عنوان وزیر را پیدا
کند .به نظر ما این امر با توجه به ســابقه عدم
مخالفت حاکمیت با وزارت خانم دکتر مرضیه
وحیددستجردی در دولت اسبق ممکن است و
میتوان مراجع محترم تقلید را نیز با استدالل به
این کار قانع کــرد .یکی از راهکارهای دینی
در این مسیر نقد این نظریه است که «وزارت
زن» از نوع «والیت» اســت چراکه در جهان

جدید «وزارت» بیش از آنکه «والیت» باشــد
«مدیریت» اســت و «مدیر» برخالف «ولی»،
مجری قانون اســت نه واضع قانون .همچنان که
«قاضی» در جهان امروز (و حتی ایران اکنون)
بیش از این که «ولی» باشــد «مامور» تشخیص
قانون و تطبیق آن اســت و نــه «حاکم» بر جان
و مال انســان .در واقع چنین اجتهاداتی میتواند
در نهایت علمای نواندیش شــیعه را قانع کند که
«وزارت» زنان منافاتی با اصل «والیت» ندارد.

اما دولــت روحانی پایان جهان نیســت.
میتوان در شهرداری تهران به جای نامزد کردن
نمادین یک زن ،همان فرد را به عنوان معاون
شهرداری تهران انتخاب کرد و زمینه شهرداری
او را فراهم کرد .میتوان اســتاندار زن ،معاون

وزیر زن ،فرماندار زن و شهردار زن داشت بدون
آنکه فمینیست بود.
به نظر ما حضور زنان در عرصه عمومی بیش
از آنکه به حرکتهای فمینیســتی نیازمند باشد
نیازمند جنبشهای حقوق زنان اســت .رجوع به

مسئله زنان از موضع حقوق هم راه را بر تفاسیر
طبیعی و طبیعتگرایانــه از تفاوت زن و مرد
(که در صالحیت علوم اجتماعی نیست) خواهد
بست و هم مانع از غلبه رادیکالیسم و مارکسیسم
بر علوم اجتماعی میشــود و دانش را از شر
ایدئولوژی نجات خواهد داد.

در تلقــی «آزادیخواهانــه /اعتدالگرایانه»
از مســئلهی زن :او اوال یک «انســان» (دارای
حقوق) ثانیا یــک «زن» (دارای طبیعت ویژه
خود) و ثالثا یک «مادر» (دارای تکلیف) است،

همچنان که مرد به عنوان انسان و پدر دارای حق
و تکلیف اســت و هیچیک از این سه جایگاه
نباید به سود جایگاه دیگر قربانی شوند.

مبارزه بــا تبعیــض جنســیتی از راه جنگ
جنســیتی میان زنان و مردان نمیگذرد همچنان
که مبارزه با تبعیض طبقاتی از راه جنگ طبقاتی
میان پرولتاریا و بورژوازی نمیگذرد .راهحل در

مصالحه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است
و به نظر ما این تنها موضعی اســت که یک
اصالحطلب مسلمان و مدرن میتواند از آن در
جامعه امروز ایران دفاع کند.
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ایران

نبی حبیبی ،دبیر کل موتلفه  5مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد به کاربرد نواصولگرایی واکنش نشان داد و گفت اگر مقصود
آقای قالیباف از نواصولگرایی تغییر در اصول باشد ،مطلقا آن را قبول ندارم اما اگر منظورشان تحول در سلیقهها و روشها باشد
این یك نیاز دائمی است كه هر جریان سیاسی به آن محتاج است.من كلمه نواصولگرایی را نه به كار بردهام نه قبول دارم.

تئوری بقا
آیا اصولگرایان پیشنهاد محمدباقر قالیباف را درباره نواصولگرایی میپذیرند؟
مرجان زهرانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

مرد نه چندان جوان اصولگرا علیه السابقون
سیاست قیام کرده است .قیامی که نه با پشتوانه
قرص و محکم ریش سفیدان است و نه همراهی
مردم به آن وجاهت میبخشد.
شکستخوردگان انتخابات هر کدام با منشی
و به روشــی در پی تجدید حیات خود هستند.
عدهای به دنبال پارلمان اصولگرایی هستند .برخی
دولت در سایه پیشنهاد میدهند و در این میان
یک نفر رو به روی اصولگرایان ایستاده و نسخه
نواصولگرایی میپیچد .محمدباقر قالیباف ،سردار
بهشت که اردیبهشت  96برای بار سوم ناکامی را
تجربه کرد .محمدباقر قالیباف کاندیدای مستعفی
اصولگرایان روز  31تیــر خطاب به «جوانان
انقالبی و دلســوز ایران» نامهای منتشر کرد .او
در این نامه مدعی شــد به این دلیل که جوانان
در این مدت به صورت حضوری و غیرحضوری
از «دغدغههای جدی خود درباره آینده کشور
و انقالب» سخن گفتند ،از همین روی «دست
به قلم» شده است تا «بخشی از نگرانیهای خود
را با آنان در میان بگذارد».
قالیباف ترجیح داد تا در این نامه که شکل و
شمایل بیانیه داشت هم راه و رسم دیرین حمله
به دولت را پیش گیرد و البته نقد «دوســتان
انقالبی»اش را هم چاشنی آن کند .او در این نامه
مدعی شد که دولت برای «پوشاندن ناکارآمدی
اقتصادی» چند وقت اخیر «دعوای سیاســی»
به راه انداخته اســت و پس از آن دو پرسش
مهم مطرح کرد ،دو پرسشی که نشان میداد او
همچنان دغدغه مناصب انتخابی و انتخابات دارد.
پرسش اول قالیباف این بود :در شرایطی که
«ناکارآمدی دولت زمینه را برای تغییر در وضع
موجود در افکار عمومی کام ً
ال مهیا کرده بود،
چه عواملی باعث شد که ما این فرصت بزرگ را
هم مانند گذشته از دست بدهیم و در عمل اجازه
بدهیم با تثبیت مدیریت خسته ،بسته و زاویهدار
با گفتمان انقالب اسالمی و منافع ملی ،زندگی
جاری مردم و آرمانهای انقالب اســامی چهار
سال دیگر در بیم و نگرانی سپری شود؟ و در پی
این سؤال ،پرسش بعدی را این گونه مطرح کرد
که برای اصالح این روند که سالهاست ادامه دارد
و باعث شده جمهوری اسالمی نتواند در دوران
پس از دفاع مقــدس حتی یک دولت کارآمد
در حل نیازهای مادی و معنوی مردم و نزدیک
به افق آرمانهای انقالب اسالمی را تشکیل دهد،
چه باید کرد؟»
این دو پرسش نشــان داد سردار قالیباف
بیش از این که در پی نقد درونگفتمانی باشد،
همچنان بیش از هر چیز صرفا به وجهه اجرایی
توجه دارد و در پــی برنامه ریزی مجدد برای
فتح قوه مجریه اســت تا بازسازی یا نوسازی
اصولگرایی .چه آنکه بعد از انتشار این نام ه برخی
به این باور رسیدند که قالیباف از هم اکنون خود
را برای  1400آماده میکند و این تفاسیر و تعابیر
صرفا مقدمه چینی است.
پس از طرح این دو سوال قالیباف مدعی شد
که در این مدت در ضمن گفتوگو با جوانان
دریافته اســت دلیل شکستهای اخیر جریان
اصولگرایی در جلب نظــر مردم در انتخابات،
«اشکاالت ساختاری ،رویکردی و عملکردی در
سطوح کالن و خرد» این گفتمان است.
او پس از شــرح ماوقع برای نگارش نامه
نســخهپیچی خود را آغاز کرد و «جســارت
خودانتقــادی و متحول کــردن اصولگرایی،
بدون تضعیف این جریان در مقابل رقیب» را
بزرگترین و اولین گام اصولگرایان دانست.
قالیباف حتی دستور آتش را هم صادر کرد
و نوشت که «نباید منتظر اقدامات از باال به پایین
در جریان اصولگرایی» ماند بلکه باید «فعاالنه،
آتش به اختیار و امیدوارانه» وارد صحنه شــد

چراکه «تحلیل رفتارهای برخی دوستان اصولگرا
نشان میدهد تصمیمگیری در این مورد در راس
جریان همچنان دچار اختالل است».
گزارههایی که نشان داد قالیباف نهتنها دیگر
تمایل به حرفشــنوی از رئوس این جریان
ندارد بلکه میخواهد لیدر جریانی باشد که نام
نواصولگرایی را برای آن برگزیده است .او حتی
در فرمان آتش تاکید دارد نیازی نیســت که
منتظر اقدامات از باال به پایین اصولگرایی بود.
رأس این جریــان که از ابتدا عمدتا روحانیون
جامعتین بوده و هستند به اعتقاد قالیباف دیگر
کارآیی الزم برای تصمیمگیری را ندارند چراکه
در میان خودشــان هنوز درگیر حل و فصل
اختالفاتاند .سردار پیشنهاد داد که برای انجام
این رسالت مهم و به سر منزل مقصود رساندن
آن ،ویژگیها و مبانی «نواصولگرایی» ترسیم
شود و پس از آن پنج پرسش مطرح کرد .او اما
مقصود خود از واژه «نواصولگرایی» را توضیح
نداد و هیچ تعریف مشخصی از آن ارائه نکرد.
متن نامه او تنهــا بیانیهای بود که با تکیه
بر لفظ نواصولگرایی به انشــا درآمده و هیچ
پشــتوانه فکری و چارچوب ویژهای برای آن
متصور نشده است چه آن که صرفا سواالتی را
با مخاطبان خود در میان میگذارد بدون اینکه
به ایدههای خود در این مورد اشاره کند.
او در پرســش اول در مورد «ضعفهای
ســاختاری ،رویکردی و عملکردی» که باید
اصالح شود پرسید و این که «چتر نواصولگرایی
باید شــامل کدام گروههای جامعه باشد؟» او
که در انتخابات هم نشــان داد به تقسیمبندی
و قطببندی علقه و عالقــهای ویژه دارد این
گروهبندی را به روند نقد درون گفتمانی تسری
داده و میخواهــد نواصولگرایان خط و مرز
مشخصی با اصولگرایان داشته باشند .قالیباف
در سوال دوم از لزوم «حضور چهرههای جدید»
برای رفتن به سمت نواصولگرایی سخن گفت
و در مورد روش حرکت به ســمت این مشی
جدید ســوال کرد .در سوال سوم به موضوعی
اشــاره کرد که به نظر میرسد سالها از سوی
جریان اصولگرایی نادیده گرفته شــده و آن
«تغییر سبک زندگی مردم» است که این سوال
را برای قالیباف ایجاد کرده که چگونه «بدون
چشمپوشی از آرمانها باید با این تغییر سبک
زندگی مردم کنار آمد».
«شیوه تعامل نواصولگرایان با دولت و نسبت
آنها با رهبری انقالب ،نهادهای حاکمیتی و
جریانهای سیاسی رقیب» هم از دیگر سواالت
سردار بهشت بود که در این نامه تنها به طرح
آن اکتفا کرد و پاسخی به آن نداد.
اما آنچه در گفتههای قالیباف مغفول مانده
و بیش از هر چیز به چشم میخورد ،پیشوند نو
در کنار واژه اصولگرایی است که مشخص
نیست آیا با نئو در ادبیات سیاسی و اقتصادی
مترادف است؟ آیا قرار است این پیشوند
به تغییرات اساسی و بنیادین در نگاه این
جریان سیاسی به مسائل سیاسی،فرهنگی
و حتی اقتصادی بینجامد یا تنها انتخاب
واژهای اســت برای تغییر در چینش
متنفذان و موثران این جریان؟
Q

Qتنازع بقای سیاسی

پــس از انتخابــات چه
کاندیداهایــی خــود را در
معرض آرای مردم قرار دادند
و چه کاندیداهایی که در میانه
راه استعفا دادند یا برای مراعات
حال اصولگرایی بر تمایل کاندیدا
شدنشان غلبه کردند در پی تداوم حیات
سیاسی شان هستند.
سید ابراهیم رئیســی که پس از انتخابات
به موطن خود بازگشــت حاال از مقر آستان
قدس در تالش است تا ریاست بر اصولگرایان
خراسان را تا پایتخت گسترش دهد .در دو ماه

اخیر بســیاری برای دیدار و دستبوسی راهی
آستان شدند .از محمد حســن باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح تا سردار قاسم سلیمانی
و حتی فرهاد رهبــر رئیس جدید اصولگرای
دانشــگاه آزاد .جمنا هم گرچه از رئیسی و
قالیباف دعوت کرده است تا به آنها بپیوندند
اما چه کســی اســت که نداند جنس این دو
دعوت متفاوت است .چراکه یکی کاندیدایی
است که بنا بر آنچه رئیس ستاد انتخاباتش بیان
کرد به اجبار جمنا و بــا دلخوری کنار رفت
و دیگری کاندیدایی اســت که با تمام ابزار و
ارکان از او حمایت شــد و رای نیاورد و تازه
پس از انتخابات بود که اصولگرایان یکی پس
از دیگری اعتراف کردند سابقه اجرایی اندک و
صبغه قضایی رئیسی او را از پیروزی دور کرد.
بنابراین گرچه رئیسی در پایتخت نماند و
راهی مشهد شد اما گویی پس از انتخابات تازه
راه و رسم سیاستورزی آموخته است که هم در
بیانیه پس از اعالم نتایج و هم در گفتوگو با
فارس و تسنیم مدعی شد که پیگیر مطالبات 16
میلیون رای دهنده است و نشان داد میخواهد از
حاشیه خود را به متن سیاست ارتقا دهد .
مصطفی میرسلیم اما راه دیگری را در پیش
گرفته است .حضور او در انتخابات و امتناع از
کنارهگیری ،موتلفهایها را هم به دو شقه تقسیم
کرد .برخی پشــت او ایستادند و برخی حتی
میرسلیم را کاندیدای مستقل خواندند .از همان
زمان که بیانیه دادند میرسلیم کنار رفته است و
پس از آن میرسلیم با پیام صوتی تاکید کرد هنوز
در سفر انتخاباتی است و قصد کنارهگیری ندارد
این اختالفات آغاز شــد .پس از آن حمیدرضا
ترقی معاون امور بینالملل حزب موتلفه اعالم
کرد که میرســلیم کاندیدای مستقل بوده و
کاندیدای موتلفه سید ابراهیم رئیسی بوده است.
حمیدرضا ترقی یک هفته پس از انتخابات در
گفتوگو با خبرآنالین مدعی شد که میرسلیم
نامزد مستقلی بود که فقط با اتکا به آرای خود
حضور داشــت و نامزد حزب موتلفه
ســید ابراهیم رئیسی بود .میرسلیم
پس از این مدعــا آرام آرام
سکوت خود را شکست .در
ابتدا مدعی شد که جمنا از
امکانات نیروهای نظامی در
انتخابات بهره جسته است و
رئیسی را مورد شدیدترین

انتقادات به خاطر دیدار با امیرحسین مقصودلو
قرار داد .پس از آن به سراغ رقیب دیگر خود
در مناظرات رفــت و قالیباف را هم بینصیب
نگذاشت .میرسلیم در گفت و گویی که اخیرا با
روزنامه ایران داشت ،گفت که قالیباف را قبول
ندارد و خالفهایی که او در دوران شهرداری
مرتکب شده باید رسیدگی شود .میرسلیم البته
توجیهی هم برای مدارا با قالیباف در مناظرات
داشت و توضیح داد «تصمیمگیری جمع بر این
شد که وقتی در یک جبهه کار میکنیم ،نباید
تفرقه ایجاد کنیم .شما االن رقیب اصلی دارید
که باید به آن بپردازید و اذهان عمومی را متوجه
او کنید .حزب تصمیم گرفت که به مشکالت
به ترتیب اهمیت برســد و مهمتر را فدای مهم
نکند ».میرسلیم حتی پا را فراتر گذاشت و گفت
در صورتی که قالیباف رای میآورد به خاطر
افشا نکردن تخلفات شهرداری قطعا خودش را
سرزنش میکرده است.
صحبتها و گفت و گوهای اخیر میرسلیم
همحزبیهایش را برآن داشت تا علیه او مصاحبه
کنند .حمیدرضا ترقی بار دیگر پیشقدم شد و
ادعا کرد حزب موتلفه با روندی که میرسلیم
پیش گرفته مخالف اســت و حتی به او تذکر
حزبی هم دادهاند.
پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمنا
هم به خبرآنالین گفت از صحبتهای میرسلیم
متعجب و متاسف است و گفت «نمیدانم حاال
به چه دلیلی آقای میرســلیم هر از چندگاهی
به موضوعاتی اشاره میکند که این موضوعات
میتواند از انســجام نیروهــای انقالب بکاهد
و آوردهاش جز فرقه و تشــتت چیز دیگری
نیست».
اما راه و روشــی که سردار قالیباف پیش
گرفته متفاوت از دو کاندیدای شکست خورده
است .او مدعی اســت .مدعی رهبری جریانی
تازه .میخواهد حیات سیاســی خود را تداوم
بخشد آن هم در حالی که بسیاری معتقد بودند با
انصراف از انتخابات عمر سیاسی او
به پایان خواهد رسید .قالیباف
نمیخواهــد حــاال که
قریب به  12سال است
لبــاس نظامیگری
را از تــن درآورده
دچــار سرنوشــت
محسن رضایی شود.

او میخواهــد در همین قد و قامت باقی بماند
تا مجبور نباشــد به دلیل دور ماندن از مناصب
انتخابی بار دیگر لباس رزم به تن کند.
ســردار ،دلخور از اصولگرایانی که قاضی
رئیسی را بر یک نظامی که لباس نظامی از تن
درآورده و دســت به کار اجرایی شده است،
ترجیــح دادند و در لحظات آخــر او را وادار
به کنارهگیری کردند ،در تالش است تا به انزوا
نرود .حاال میخواهد با تکیه بر بدنه اجتماعی
حامی کــه تصور میکند اگــر کنارهگیری
نمیکرد به او رای میدادند ،جریانی تازه را پیش
ببرد ،جریانی که البته هنوز موافقت چهرههای
متنفذ و موثر اصولگرا را به خود جلب نکرده
است .این ایده قالیباف چندان که باید در میان
سیاســیون با اقبال مواجه نشد و حتی آنها که
حیات سیاسیشان مدیون نواصولگرایی دهه 90
است هم با او همراه و همساز نشدند.
Q

Qمخالفان چه میگویند؟

نبی حبیبی ،دبیر کل موتلفه که اصولگرایان
این حزب را اصولگرایان معتبر میدانند  5مرداد
در گفتوگــو با روزنامه اعتمــاد به کاربرد
نواصولگرایی واکنش نشان داد و گفت «اگر
مقصود آقای قالیبــاف از نواصولگرایی تغییر
در اصول باشد ،مطلقا آن را قبول ندارم اما اگر
منظورشــان تحول در سلیقهها و روشها باشد
این یك نیاز دائمی است كه هر جریان سیاسی
به آن محتاج اســت.من كلمه نواصولگرایی را
نه به كار بــردهام نه قبول دارم .این اصطالحی
اســت كه آقای قالیباف به كار برده اســت.
البته البد تعریفــی از این موضوع دارند اما من
تحول در اصولگرایی را در اصول یك موضوع
غیراصولگرایانه میدانم اما تحول در روشها را
الزم تلقی میكنم».
حسین کنعانیمقدم از اعضای جبهه ایستادگی
هم از مخالفان این تعبیر اســت .او در گفت و
گویی با ایسنا مطرح کرد« :برخی ایده عبور از
اصولگرایی را مطرح میکنند و نظرشان تعریف
اصولگرایی بدون روحانیت یا بدون جامعتین یا
بدون حضور مجموعههایی است که قبل و بعد
از پیروزی انقالب اسالمی هسته مرکزی تفکر
اصولگرایی را شــکل دادند .این همان تفکر
انحرافی بود که در گذشته نیز متأسفانه بعضی
آن را مطرح کردند و میخواستند روحانیت را از
صحنه سیاسی کشور خارج کنند .این کار غلطی
است و نباید اتفاق بیفتد».
البته اصولگرایانی که خود از جدیدالورودان
به این جریان هســتند هم چنــدان با قالیباف
همراهی نکردند .نصراهلل پژمانفر ،عضو جبهه
پایداری ،نواصولگرایی را بازی با کلمات دانست
و گفت در این جریان جدید حضور ندارم که
تفکر آنها را بدانم اما میدانم دیدگاههای فکری
آنقدر فاصله دارد که نمیتوانند کنار هم جمع
شوند تا حرکت دوم را شکل دهند.
جواد کریمیقدوسی عضو فراکسیون
والیی هم در گفتوگــو با خانه ملت
مدعی شد این کلیدواژههای ساختگی
تنها ایجاد تفرقه میکند.
Q Qتندروی ،زاییده
نواصولگرایی سابق

دهه  60هنوز اصالحطلبی
و اصولگرایی به معنا و مفهوم
امــروزی آن شــکل نگرفته
بود .هر چه بود راســت و چپ
سیاســی بود که بیــش از هر چیز
در ایدههــای اقتصادی با یکدیگر تفاوت
داشــتند .همین قطببندیهاآرام آرام ،حزب
جمهوری را به محاق بــرد تا خط و مرزهای
سیاسی نیروهای انقالب کمکم مشخص شود.
چپها نیروهای موثر تا پیش از شــکلگیری
دولت هاشمیرفسنجانی و مجلس پنجم بودند.
دوم خرداد  76اما همه چیز را دیگرگون کرد.

تالشهای دوم خردادیها گروهی را بر مسند
قدرت نشــاند که در سیاست گرچه در سوی
راست میدان نایســتاده بودند اما سیاستهای
اقتصادی شــان دیگر به چپ اوایل انقالب هم
شباهتی نداشــت .از سویی آنها توسعه سیاسی
را اولویت میدانســتند ،از آزادیهای سیاسی
و اجتماعی ســخن میگفتند و بر قانون اساسی
تاکیدی ویژه داشــتند .لیــدری این جریان را
ســید محمد خاتمی از پاستور برعهده گرفت
و اصولگرایــان در مواجهه با این ایدههای تازه
شکست ســنگینی را تجربه کردند .پس از آن
مجلس ششم با اکثریت اصالحطلب هم پازل این
شکست را تکمیل کرد .همان زمان بود که ایده
نواصولگرایی برای اولین بار مطرح شد.
«شورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی»
در مواجهه با همین شکست و با لیدری علیاکبر
ناطقنوری و مدیریت محمدرضا باهنر شــکل
گرفت .آنها انتخابات ســال  81شــوراها را
به ائتالف آبادگران ایران اسالمی با محوریت
محمود احمدینژاد ســپردند و در نهایت موفق
شدند  14کرســی از  15کرسی شوراهای شهر
تهران را در اختیار بگیرند .محمود احمدینژاد
ازهمین شورا به شهرداری تهران رسید و راهش
برای پاستور هموار شــد.بنابراین از دل اولین
ترمیم و بازسازی جریانی به وجود آمد که بعدها
به سومتیریها شهرت یافتند.
آنها با همین شکل و شمایل برای مجلس
هفتم و ریاست جمهوری سال  84برنامهریزی
کردند .سال  82با کمک نهادهای نظارتی و رد
صالحیتهای گسترده توانستند به مجلس هفتم
راه پیدا کنند .سال  84بود که در خالل انتخابات
اختالفاتی بروز کرد.
خروجی شورای هماهنگی نیروهای انقالب
اسالمی برای ریاســتجمهوری سال  84علی
الریجانی بود و پیران اصولگرا الریجانی را گزینه
مطلوب میدانســتند .گزینه جوانان این جریان
به ویژه آبادگران انقالب اســامی و جمعیت
ایثارگران در ابتدا قالیباف بود که در دقیقه 90
ائتالف با رایحــه خوش خدمت به احمدینژاد
تبدیل شد و سوم تیر او را به ریاست جمهوری
رساند .حاصل اولین ترمیم اصولگرایی به میدان
دادن به نیروهایی جوان رسید که بعدها مشخص
شد خط و ربطشان مورد پسند اصولگرایان هم
نیست با این وجود در حمایت از او الاقل تا چهار
سال اول دولت نهم کم نگذاشتند.
در دهه  90نیروهایی تندرو از دل سیاســت
سربرآوردند که در اثر محدودیتهای سیاسی
اصالحطلبان یا کناره گیری اصولگرایان سنتی
مورد توجــه قرار گرفتند .آنها در مجلس نهم
نقش موثری داشــتند و اغلب در دورهای که
سنتیها احمدینژاد را ترک کردند شانه به شانه
او ایســتادند .جبهه پایداری هم نمونه دهه 90
اصولگرایانی اســت که پس از کنارهگیری
نیروهای اصیــل و انقالبی ســربرآوردند و
طرحی نو از اصولگرایی را به وادی سیاســت
عرضه کردند .اصولگرایی که مدعی بازگشت
به اصول بود اما تعبیری آغشــته به تندروی از
اصول داشــت و البته دو سال ابتدای کار حسن
روحانی دامنگیر دولت یازدهم شد .با این عقبه
تاریخی هر بار صحبــت از نو کردن گفتمان
اصولگرایی به میان آمده جریانی تندرو از دل آن
سربرآوردند .این بار اما پرچمدار این اصولگرایی
نو ،محمدباقر قالیباف است .کسی که در جریان
مناظرات انتخاباتی سال  96نشان داد میخواهد
احمدینژاد ثانی باشــد .او میخواهد با تکیه بر
عدالت محوری و سخنگویی از محرومان و البته
بگم بگمها راه محمود احمدینژاد را ادامه دهد با
یک تفاوت .او نه به اندازه احمدینژاد و یارانش
جسارت رویارویی با کلونیهای قدرت را دارد
و نه میتواند روی طبقهای ویژه حســاب باز
کند اما میخواهد همچنان زنده بماند .او حیات
سیاسیاش را به سردمداری نواصولگرایان گره
زده است.
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مجلس

تیم آقای روحانی فهرست زنان توانمند را در چندین مرحله از طیفهای مختلف زنان از جمله نمایندگان زن مجلس درخواست کرد.
فراکسیون هم چنین اقدامی را انجام داد اما اقدام چندان منسجم و یکپارچه نبود و بیشتر به صورت انفرادی صورت گرفت .به نظرم میشد
که بهتر از این کار کرد و من خودم چندین بار در این خصوص و برای انسجام بیشتر تذکر دادم اما به هر حال این هم تجربهای شد.

گزارش مجلس
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گفتوگو با پروانه مافی نماینده تهران و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

فراکسیون امید بهتر میتوانست کار کند

هرماه یکی از نمایندگان عضو حزب
کارگزاران سازندگی ایران
در گفتوگو با سازندگی به موکلین خود
گزارش میدهد

زینب صفری

خبرنگار پارلمانی سازندگی

«پروانه مافــی» نماینده تهران چنــدان از روند
رایزنیهای فراكســیون زنان برای حضور وزیر
زن در كابینه دوازدهم راضی نیست .وی میگوید
اقدامات فراكســیون زنان در این راســتا چندان
منســجم و یکپارچــه نبوده و بیشــتر به صورت
انفرادی صورت گرفته است در حالی كه میشد
بهتر از اینها کار کرد .او در رابطه با چینش کابینه
معتقد اســت که کابینه باید پاسخگوی مطالبات
مردم باشــد و افرادی بر مســند قرار بگیرند که
دقیقا شــعارها و وعدههای آقــای روحانی را در
آن حــوزه خاص نمایندگی کنند .مافی از همین
رهگذر هشدار میدهد اگر تركیب كابینه منطبق
با رای مردم پیش نرود ،دیگر نمیتوان با قاطعیت
از رایآوری گزینه اصالحطلبان برای سال 1400
ســخن گفــت .او همچنین در واكنــش به بحث
«چرخش به راســت» روحانی در چینش كابینه
میگوید که بعیــد میداند این چرخش از جانب
آقای روحانی صورت گیرد و تاكید میكند حتی
اگر این اتفاق بیفتد ،جریان راســت سیاسی قلبا
آماده پذیرش آقای روحانی نیست.

چه ارزیابیای از حال و هوای مجلس
در آســتانه رای اعتماد بــه وزرای دولت
دارید؟ فکر میکنید شنیدههای نمایندگان
از کابینه دوازدهم چقــدر آنها را راضی
کرده است؟

مجلس از سه فراکسیون اصلی تشکیل
شــده اســت .ترکیب هر یک از این
فراکسیونها به گونهایست که انتظارات و
دغدغههای متفاوتی را نمایندگی میکنند.
بنابراین نمیتوان به صورت واحد نسبت
به فضــای مجلس نظــر داد .از جانب
فراکســیون امید میتوانم بگویم که بعد
از ارائه مشورتها ،فراکسیون در شرایط
کنونی بیشــتر نظارهگر اتفاقات است و
شرایط را رصد میکند تا رئیسجمهور
بتواند در یک فضــای آرام و به دور از
فشار تصمیمگیری کند .شنیدهها هم بسیار
متنوع و بعضا متضاد است .بنابراین نباید
چندان به این شــنیدهها اعتنا کرد .نگاه
اغلب نمایندگان هم ،چنین نگاهیست.

ارزیابــی شــما از رایزنیهــا و
دیدارهایــی که میــان فراکســیونهای
سیاسی مجلس با رئیسجمهور انجام شد،
چیســت؟ فکر میکنید کابینــه به آرای
کدام فراکسیونها نزدیکتر باشد؟

رویکرد رئیسجمهــور در این دوره
مشورت با همه گروههای سیاسی کشور
بود .ایــن رویکرد در مجلس هم خود را
نشان داد .همه فراکســیونها توانستند
انتظارات و دغدغههای خودشــان را به
آقای روحانی منتقل کنند .تا جایی که
اطالع دارم ایشان هم در هیچیک از این
جلسات قول یا تضمینی برای پایبندی به
نظرات گروههای مختلف نداده است .بلکه
صرفا بر پایبندی به خواست و اراده مردم
تاکید دارند.
طبیعتا از آنجا که مسیر حرکت دولت
و فراکسیون امید از یک منشأ مشترک
بوده و اولویتها و دغدغههای مشترکی
دارند کابینه دولت دوازدهم از نظر فکری
و رویکردی با فراکسیون امید (در قیاس با
دو فراکسیون دیگر) همراهتر خواهد بود
و قرابت بیشتری خواهد داشت.
عملکرد فراکســیون امیــد در بازه
رایزنیها درباره کابینه را چطور میبینید؟
با توجــه به آنچــه که میشــنوید فکر
میکنید چقدر از انتظارات فراکســیون

امید در چینش کابینه رعایت شده است؟

عملکرد فراکسیون از نظر من مطلوب
بوده است .اساسا تالش فراکسیون مبتنی بر
عدم ورود به حیطه اختیارات رئیسجمهور
در انتخاب کابینه بوده و صرفا بر تبادل
افکار و ارائه اولویتها و خواست مردم
تاکید شده است.
در خصوص کابینه شــنیدهها را از
آنچه به نظرم در عمل تجلی پیدا میکند،
تفکیــک میکنم .بله قبــول دارم که
براساس شنیدههای موجود ،کابینه آتی
در قیاس با کابینه فعلی گرایش بیشتری
نسبت به جریان راست خواهد داشت .اما
به نظر میرسد اینها بیشتر فشار رسانهای
جریانی خاص اســت .حسن روحانی به
خوبی میدانــد که  24میلیون رایدهنده
در انتخابات اخیر به چه علت به ایشــان
رای دادهاند و چه انتظاراتی از ایشان دارند.
یقینا آقای روحانی خودشــان به خوبی
میدانند که  24میلیون رایدهندهای که
به قول خود ایشان از میان دو طرز تفکر
یکی را انتخــاب کردهاند ،چه مطالباتی
دارند و چه افــرادی میتوانند در جهت
تحقق این مطالبات گام بردارند .جایگاه
افراد در آفرینش حماسه  29اردیبهشت
هم مشخص اســت .به طور مثال ببینید
جایگاه آقای فالن در جریان رقابتهای
انتخاباتی و در میان طرفداران و حامیان
آقای روحانی کجاست؟ همین جایگاه
را با جایگاه آقای فالن یا بسیاری دیگر
از افرادی که حمایت آنها شور و نشاط
عظیم و حماسه  29اردیبهشت را آفرید،
مقایســه کنید .همه چیز روشن است.
بنابراین معتقدم آقای روحانی خودش به
خوبی به شــرایط واقف است و خواست
و مطالبات واقعی مردم را میداند .از این
جهت است که میگویم میان شنیدهها و
کابینهای که نهایتا معرفی خواهد شد ،باید
تفکیک قائل شویم.

اینکه اصالحطلبان انتظارات خودشان
در رابطه با ترکیب کابینه را بیان کنند به
اعتقاد شما سهمخواهی است؟

اتفاقا این کار کامال در راستای تالش
بر پایبندی به شعارهای پیش از انتخابات
و مطالبات مردمیست .شما تصور کنید
تمام ظرفیتها و تشکیالت یک جریان
برای شــخصی در یک انتخابات بسیج

شود و این تشــکیالت به بهترین نحو
انســجام و برنامهریزی را از خود نشان
دهد و به بیان مطالبات و مشــکالتی که
گریبانگیر اکثریت مردم است بپردازند.
مردم هم به واسطهی این انسجام و همت
و تالش برای بیان دغدغههایشان به میدان
بیایند و شخص مورد حمایت آن جریان
سیاســی را که البته از ویژگیهای ذاتی
خاص و منحصر به فردی هم برخوردار
است ،انتخاب کنند .حاال پس از پیروزی
در انتخابات چه کســی باید دغدغهها و
مطالبات مردم را کــه تا همین چندی
پیش هر روز بر زبانها جاری و ســاری
بوده نمایندگــی کند؟ میخواهم بگویم
مسئله پیچیدهای نیست .متاسفانه برخیها
در دوران تسلط و حاکمیت خودشان بر
قوه مجریه و سایر نهادها حتی یک نفر از
جریانات منتقد را به کوچکترین ردههای
مدیریتی راه ندادهانــد ،اما اکنون مدعی
شدهاند که روحانی باید کابینه فراجناحی
داشته باشد و از منتقدین خود که تا دیروز
و در ایــام انتخابات هــر آنچه در توان
داشتند رو کردند تا روحانی ناکام بماند،
در کابینهای که قرار اســت تحققبخش
وعدههای انتخاباتی باشد استفاده کند.
باز هم تاکید میکنم که اصالحطلبان
بحث جناحی و جریانی ندارند و معتقدند
اگر واقعا آقای روحانی از میان اصولگرایان
کسی را سراغ دارد که با وعدههای پرشور
طرحشــده در جریان انتخابات همراهی
کند ،حتما از وجودش اســتفاده کند .از
طرف دیگر باید در کمال آرامش و در
بستر تعامل و گفتوگو تعارفات معمول
و رایج را هم کنار گذاشت .چون معتقدم
مطالبات مردمی و خواســت افرادی که
ســاعتها پای صندوقهای رای منتظر
ماندند تا نظر و طرز تفکر مطلوبشــان
را حاکم بر کشور کنند ،باید خط قرمز
سیاستمدارانباشد.
فکر میکنید تبعــات بیتوجهی به
خواست اصالحطلبان به عنوان مهمترین
پایگاه رای آقای روحانی در چینش کابینه
چیست؟

مهمترین مشکلی که در اثر بیتوجهی
به خواست اصالحطلبان ظهور پیدا میکند،
از دســت دادن سرمایه اجتماعی به عنوان
بزرگتریــن جریان اصالحات اســت.
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واقعیتی که هم در انتخابات اخیر و هم در
انتخابات سال  92وجود داشت این بود که
بسیاری از افراد قصد رای دادن و شرکت
در انتخابات را نداشــتند .این اصالحطلبان
و حامیــان واقعی آقــای روحانی بودند
که با تالش و کوشــش و بعضا ساعتها
پیگیری توانستند بســیاری از افراد را به
پای صندوقهای رای بکشانند و برای رای
دادن به آقای روحانی اقناع کنند .چندین
مورد را خودم از نزدیک شاهد بودهام .در
جریان انتخابات اخیر وقتی برای سخنرانی و
حمایت از آقای روحانی به خوزستان سفر
کرده بودم با خیل عظیمی از افراد روبهرو
شدم که به علت دلخوریهایی که وجود
داشــت و یا برخی از شعارها و وعدههای
آقای روحانی که طی  4سال اول تحقق پیدا
نکرده بود ،ابدا قصد شرکت در انتخابات
نداشتند .اما بسیار تالش شد و دانشجویان
هم بدون چشمداشت به میدان آمدند و در
نهایت در همان مراســم آن جمعیت که
قصد شرکت در انتخابات نداشتند یکصدا
حمایت خود از آقــای روحانی را اعالم
کردند .این فقط یک مصداق بود .از این
مصداقها فراوان وجود دارد .در صورتی
که به خواســتههای این افراد توجه نشود،
ســال  1398و  1400مسیر بسیار سختی
پیشرو خواهیم داشت و اصال بعید نیست
که مردم از ما رویگردان شــوند و این
خسران بسیار بزرگی خواهد بود.

موضــوع وزیر زن و اهل ســنت در
کابینه دوازدهم یکی از خواستهای مهم
اصالحطلبان بود که ظاهرا منفی است .فکر
میکنید چرا آقای روحانی از این خواست
عقب نشست؟

بله ،این موارد چه در جلســات قبل از
انتخابات با آقای روحانی و چه در جلسات
پساانتخاباتی با ایشان از جانب فراکسیون
امید و دیگر اصالحطلبان خارج از مجلس به
ایشان منتقل شد .اما خب واقعیت دیگری
هم وجود دارد که باالخره آقای روحانی
هم برای پیشــبرد اهداف کابینه باید با
مجموعهای از ارکان نظام هماهنگی داشته
باشد و نظرات آنها را هم جلب کند .ظاهرا
ایشان موفق به جلب نظر این افراد و ایجاد
هماهنگی نشدهاند .البته به نظرم رایزنی بهتر
و درازمدتتر میتوانست زمینه مناسبتری
را فراهم آورد و نتایج بهتری را به همراه

داشته باشــد .هرچند همچنان معتقدم تا
آخرین لحظه باید منتظر ماند و چه بسا در
روز معرفی وزرا اتفاقات جدیدی بیفتد و
گامهایی به جلو برداشته شود .من در این
حوزه ناامید نیستم.

در مــورد وزیــر زن فکر میکنید ما
هنوز زنان توانمند در این ســطح نداریم یا
نگاهها در این باره تنگنظرانه است؟

بــه نظرم ریشــه در وجــود نگرش
تنگنظرانه به زنان دارد .بخشی از جامعه ما
همچنان نمیخواهد زنان را در اجتماعات و
تصمیمگیریها دخیل کند .دوست دارد زن
صرفا در خانه بنشیند و پخت و پز کند و از
اظهارنظراتش در این زمینه هم چندان ابایی
ندارد .نمونههایش را هم دیدهایم .اما واقعیت
جامعه چیز دیگری میگوید .امروز دیگر
نسل سوم و چهارم انقالب این طرز تفکر
را نمیپذیرد .دالیل روشنی هم دارد .نتایج
آزمونهای استخدامی ،کنکور سراسری و
وجود صدها و بلکه هزاران مدیر موفق زن
به خصوص در بخش خصوصی ناقض این
طرز تفکر است و به همین دلیل باید برای
حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری
در راستای جذب حداکثری و دفع حداقلی،
این تغییر نگاه را در جامعه به وجود بیاوریم
و احساس شور و ایجاد انگیزه را در نیمی از
جمعیت کشور با انتخاب وزیر زن به همراه
داشته باشیم .برای حل این مشکل هم باید
بیش از این گفتوگو کرد .نه فقط در ایام
انتخابات و یا احیانا در زمان چینش کابینه،
بلکه حل چنین مشــکالتی که ریشه در
سنتها دارد ،نیازمند گفتوگوی مستمر
و پیوسته است.

فراکســیون زنــان در ایــن زمینــه
رایزنیای صورت نداد؟

تیم آقای روحانی فهرست زنان توانمند
را در چندین مرحله از طیفهای مختلف
زنــان از جمله نماینــدگان زن مجلس
درخواســت کرد .فراکسیون هم چنین
اقدامی را انجام داد اما اقدام چندان منسجم و
یکپارچه نبود و بیشتر به صورت انفرادی
صورت گرفت .به نظرم میشد که بهتر از
این کار کرد و من خودم چندین بار در
این خصوص و برای انسجام بیشتر تذکر
دادم اما به هر حال این هم تجربهای شد.

ترکیب کابینه باید چه ویژگیهایی
داشته باشد تا بعد از پایان دولت دوازدهم

اصالحطلبان همچنان امیدوار باشــند که
مــردم باز هم بــه آنها و یــا گزینه مورد
حمایتشان رای خواهند داد؟

کابینه باید پاسخگوی مطالبات مردمی
باشد .مردم باید احساس کنند افرادی بر
مســند قرار گرفتهاند که دقیقا شعارها و
وعدههای آقای روحانی را در آن حوزه
خاص نمایندگــی میکنند .به طور مثال
حضور آقای ظریف در مسئولیت وزارت
خارجه دقیقا منطبق بر شعارها و وعدههای
پیش از انتخابات در حوزه سیاست خارجه
از جمله رفع تحریمها و تعامل سازنده با
جهان اســت و یا گزینش آقای زنگنه
برای مدیریت حوزه نفت و گاز کشور
کامال در راستای تحقق وعدههای آقای
روحانی در حوزه بهرهبرداری همهجانبه از
میادین مشترک نفتی و گازی و پویایی
در عرصه دیپلماسی انرژیست .اما اگر
مردم احساس کنند که رایشان بیفایده
بوده و پس از  4سال تغییرات چندانی را
احساس نکنند ،دیگر نمیتوان با قاطعیت
از رایآوری گزینــه اصالحطلبان برای
سال  1400سخن گفت.

با توجه به آنچه تــا االن از ترکیب
کابینه به گوش میرسد فکر میکنید این
تحلیل که آقای روحانی به سمت جریان
راست سیاسی و اصولگرایان متمایل شده
است درست باشد؟

همانطور که گفتم احســاس میکنم
اینها بیشــتر گمانهزنیهای رسانهایست.
آن هم از سمت یک جریان خاص که به
صورت هدفمند صورت میگیرد .باز هم
تکرار میکنم که معتقدم باید بین شنیدهها
و آنچه در واقعیت بــه وقوع میپیوندد
تمایز قائل شد .بعید میدانم این چرخش
از جانب آقــای روحانی صورت گیرد.
زیرا حتی اگر فرض بگیریم که این اتفاق
هم رخ دهد ،جریان راست سیاسی آماده
پذیرش آقای روحانی نیست .بلکه همواره
سعی میکند فاصله خود را با وی داشته
باشــد و این را خود حسن روحانی بهتر
از هر کســی میداند و از طرفی نیز طرز
تفکر و رویکرد آقای روحانی متمایل به
نوگرایی و تحولخواهیست .چیزی که
چندان با جریان راست سیاسی همخوانی
ندارد ،بلکه خواسته و مطالبه اصالحطلبان
است.
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شهر

اخبار و حاشیههای تایید نشده درباره گزینه نهایی شهرداری تهران همچنان شنیده و گفته میشود .اما
انتخاب نهایی با منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران است که قرار است با رای و نظر نهایی خود
امید از دست رفته تهرانیها را دوباره به تهران و مردمانش بازگردانند.

تهران در انتظار شهردار جدید
ن رای اعضای شورا شد برنامههای خود را برای اداره شهر تهران مینویسد
محمدعلی نجفی که حائز بیشتری 

فریبا رحمانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

پنجاهمین شهر ثروتمند جهان ،ابرشهری
که خیلیها میگویند شــهری سوخته است
رویش هم چیزی نزدیک به  60هزار میلیارد
تومان بدهی تلنبار شده است .تهران؛ کمتر از
یکماه دیگــر مدیری جدید به خود میبیند.
مدیری که قرار است تهران را تحویل بگیرد که
به گفته بسیاری از ناظران و کنشگران شهری،
ت و سازهاست .سمتش
مملو از تخلفها و ساخ 
«شهردار تهران» است؛ اما در نام سهل است و
در بطن ماجرا ،خود به اندازه اداره یک کشور
کوچک دردسر دارد .نزدیک به دو دهه است
که شهرداران تهران از سوی نمایندگان پایگاه
اصولگرایان اداره میشود .بیش از یک دهه اما؛
یعنی نزدیک به دوازده سال است که محمدباقر
قالیباف مدیریت پایتخــت ایران را بر عهده
دارد .مدیریتی یکپارچه همسو با اصولگرایان
و البته یارانش در شورای شهر .همان شورایی
که بهخصوص در دورههای سوم و چهارم نقش
اساسی را از منظر پایگاه سیاسی ،در انتخابش
به عنوان شهردار تهران داشتند.
Q

Qهفت نامزد و یک صندلی

اما حاال و با گذشت دوازده سال از مدیریت
تهران به سبک قالیباف ،ورق برگشته است.
آن هم با انتخاباتی که مردم تهران با رای خود
توانستند ترکیب شورای پنجم شهر را تغییر
دهند و اصالحطلبان را راهی ساختمان بهشت
کنند .بر اساس قانون ،شوراهای شهر مسئول
انتخاب شهردار هســتند ،درباره تهران هم در
ابتدا حدود  24گزینه اغلب از میان اصالحطلبان
مطرح و ســپس به هفت گزینه نهایی ختم
شد .محمدعلی نجفی ،حســین مرعشی ،الهه
کوالیی ،محمدعلی افشانی ،حبیباهلل بیطرف،
محمد شریعتمداری و محسن مهرعلیزاده هفت
کاندیدای اصلی برای شهرداری تهران هستند.
نامهای دیگری همچــون عباس آخوندی و
یا محســن هاشمی هم برای این سمت عنوان
شــده بود که آنان اعالم کردند قصدی برای
کاندیداتوری شهرداری تهران ندارند.
از میان آن هفت نفر اما؛ محمدعلی نجفی
گزینهای قطعی برای کاندیداتوری شــهردار
تهران اســت .آنجا که روز یکشنبه حسین
مرعشــی که خود جزو یکی از گزینههای
محتمل برای تصدی پســت شهرداری تهران
اســت ،به خبرگزاری ایسنا گفت که «آقای
نجفی روز گذشته (شــنبهپیش) نامزدی این
ســمت را پذیرفتند و اکنون در حال تنظیم

برنامه خود برای ارائه است ».ارائه برنامه هفت
کاندیدایی که نیمههای تیرماه از سوی اعضای
منتخب شورای شهر پنجم نام و تعدادشان نهایی
شده بود ،جزء یکی از شروط اصلی شورا برای
نامزدهاست .نامزدهایی که مرعشی و محمدعلی
نجفی باالترین میــزان رای اعضای منتخب
شورای پنجم شهر را توانستند از آن خود کنند.
نجفی با  ۲۱رأی و حسین مرعشی با  ۲۰رأی
بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و الهه
کوالیی  ۱۶رأی ،محمدعلی افشانی  ۱۴رأی،
حبیباهلل بیطرف  ۱۲رأی ،محمد شریعتمداری
 ۱۱رأی و محسن مهرعلیزاده  ۹رأی به دست
آوردند .البته مرعشی این را هم گفته بود که
تمامی هفت کاندیدا به جز خود او ،مشــغول
تنظیم برنامههایشــان برای اعضای منتخب
شورای شهر هستند .این گفته او شاید به معنی
انصرافش از نامزدی برای پســت شهرداری
تهران باشد .او حتی  25تیرماه در گفتوگو
با روزنامه قانون تاکید کرده بود که «اینکه
من چرا عالقهمند به حضور در شهرداری نیستم
بحث امروز و دیروز نیست .اساس ًا معتقدم باید
آزاد بود .آزادی را با چیزی عوض نمیکنم؛
در حال حاضر هرجا دلم بخواهد میروم ،هر
مصاحبهای که بخواهم انجام میدهم اما وقتی
مســئولیتی را میپذیری در قیــد و بند قرار
میگیری .مــن آزادی خودم را نمیخواهم از
دست بدهم ».نامزدها تا  ۲۰تیر فرصت دارند
برنامه و کادر پیشنهادی خود را برای شهرداری
تهران ارائه دهند .این برنامهها به مدت یکهفته
توسط نامزدها در جلسه شورای شهر مطرح و
مورد بررسی قرار میگیرد .پیشتر گفته شده
بود که تعــداد نامزدها از هفت نفر به دو نفر
میرســد و از بین این دو نفر ،گزینه نهایی
شهرداری برگزیده میشود؛ هرچند هر دوی
این افراد در اولین جلســه شورای شهر جدید
حضور خواهند یافت و برنامههای خود را برای
رایگیری نهایی اعضا اعالم خواهند کرد.
Q

Qکار دشوار منتخبان شورای شهر

با این حال محمدعلــی نجفی پا به میدان
گذاشته و برای تکیه زدن بر صندلی ساختمان
خیابان بهشــت تهران ،اعالم آمادگی کرده
اســت .نامزدی که تقریبا توانست رای همه
اعضا را بهدست بیاورد .حاال هم ،این نقطه ،دقیقا
همان جاییست که اعضای شورای شهر نشان
میدهند که به قول معروف چند مرده حالجند.
آیا رایشان به همان یکدستی لیست امید است
یا اینکه الهه راســتگویی دیگر قرار است از
دل این شورا متولد شود .بررسی گرایشهای
سیاســی و حزبی ترکیب جدید شورای شهر
پنجم چیزی شبیه این است :یازده نفر مستقل،

چهار نفــر نزدیک به حــزب کارگزاران
سازندگی و  6نفر هم همسو با حزب اتحاد ملت
ایران اســامی .رای اولیه و یا سوری منتخبان
شورای شهر تهران نشان از قوت گرفتن انتخاب
محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران است.
برآوردهای اولیه از واکنش تحلیلگران شهری
و سیاســی به این رای ابتدایی شورای شهر،
حکایت از قطعی بودن ایــن رای دارد .مگر
آنکه رخدادی مانند ماجرای انتخاب شهردار
در دوره کنونی شورای شهر تهران ،به وجود
بیاید و ناامیــدی بماند برای میلیونها تهرانی
که به لیست امید رای دادند .تا این جای کار
همه چیز بر اساس اساسنامه و میثاقنامه پیش
رفته است .همان روشــی که همگان انتظار
داشتند .نخستین آزمون شورای شهر پنجم هم
عمل به میثاقنامه 16بندی بود .موضوعی که
تاکید بر حضور نیافتن هیچ یک از منتخبان
شورای شهر در شهرداری تهران است .مرتضی
الویری ،رئیس سنی منتخبان شورای شهر تهران
هم پیشتر با اشاره به تعیین  16بند برای انتخاب
شــهردار تهران از سوی اعضای شورای شهر،
درمورد حذف بند  ۱۶مشــخصههای عمومی
شــهردار ،مبنیبر منع انتخاب شهردار از میان
اعضای شورای شهر که با انتقادهای فراوانی
مواجه شــد ،گفته که «حذف بند  ۱۶بهنفع یا
علیه هیچ نامزدی نبود ،اما اعتقاد داشــتیم که
جای این بند در میان شــاخصههای عمومی
شهردار آینده تهران نیست».
او در پاسخ به این ســوال که آیا حذف
بنــد  ۱۶تناقضی با میثاقنامهای که به امضای
اعضای شورای پنجم پیش از نهاییشدن لیست
امید رسید ،دارد یا خیر توضیح داده که «اگر
فردی میخواهد از شورا به شهرداری برود دو
قفل را بایــد باز کند؛ در مرحله اول باید رای
کافی برای شهردارشدن داشته باشد و در مرحله
دوم باید نظر شورا را برای استعفا جلب کند.
در نتیجه اگر کســی از اعضای شورای شهر
بخواهد شــهردار تهران شود باید این دو قفل
را باز کند».
Q

Qرقابت مسالمتآمیز دو حزب همسو

نجفی و مرعشی به نوعی نمایندگان حزب
کارگزاران برای شــهرداری تهران هستند .از
آنجایی هم که حســین مرعشی گویا تمایلی
برای تصدی این پست ندارد ،نجفی به تنهایی
از سوی کارگزاران در صحنه حضور دارد و

برای ارائه برنامههایش به منتخبان شورای شهر
پنجم اعالم آمادگی کرده اســت .این حزب
تجربه یک شــهردار را هم دارد؛ غالمحسین
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
از ســال  1368تا  1377شهرداری تهران را بر
عهده داشــت .به گواه بسیاری از تحلیلگران
هم کارنامه خوبی از خود به جای گذاشــت.
به خصوص در شرایطی که جنگ تحمیلی علیه
ایران تمام شده و یکشبه ویرانه انتظار او را
میکشید.
اما حزب اتحاد ملت هم نامزدهایی برای
ارائه به شورای شــهر دارد .این همان رقابت
مسالمتآمیز در یک جناح است و البته کاری
دشوار پیشروی اعضای شورای شهر پنجم .در
این میان برخی از وجود اختالف میان این دو
حزب صحبت میکنند .اختالف بر سر اجماع
روی گزینه نهایــی .تمامی این گمانهزنیها
در شــرایطی است که اواســط تیرماه علی
شکوریراد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران
اسالمی گفته بود که «حزب اتحاد ملت گزینه
اختصاصی برای شــهرداری تهران ندارد ».او
این را هم توضیح داده که «به نمایندگانی که
عضو حزب اتحاد هستند و یا تفکری نزدیک
به این حزب را دارند مشورتهای تخصصی
برای انتخاب شهردار مناسب را میدهیم .نهایتا
امیدواریم به شورای شهر دوره پنچم پس از
آغاز فعالیت خود به گزینه اجماعی برسد».
شــکوریراد پیش از این اظهاراتش هم این
بحث را مطرح کرده بــود که نجفی هم از
گزینههای مــورد حمایت حزب اتحاد ملت
ایران اسالمی است .آنطور که او در  13تیرماه
به روزنامه اعتماد گفته بود «آقایان حجتی،
نجفی و مرعشی هر سه گزینه حزب اتحاد هم
هستند .یعنی اینطور نیست كه گزینه حزب
اتحاد فقط آقای حجتی باشد و آقای نجفی و
مرعشی گزینه ما نباشند .هر یك از این سه
نفر اگر شهردار شوند موفق خواهند بود و ما
خاطر جمع خواهیم بود كه این حیثیتی كه پای
شورای پنجم گذاشته شده ،حفظ میشود .چون
برای ما حفظ این حیثیت از همه مهمتر است».
گرچــه حزب اتحاد ملت ایران اســامی از
نامزدی و یا حتی شهردار شدن نماینده رقیبش
یعنی محمدعلی نجفی حمایت کرده اســت؛
اما تلویحا به این موضوع هم اشاره کرده که
برخی اختالفها میان دو حزب وجود دارد.
آنجا که او بیان کرده که «اختالف معناداری
میان ما و آنها (حزب کارگزاران سازندگی)
نیست .اختالف همیشه وجود دارد ولی معنادار
كه منجر به تنافر بشــود ،نداریم .همین االن
هم با كارگزاران تعامل و گفتوگو داریم و
مسائل را مطرح میكنیم .اینطور نیست كه

اگر رقابتی هم باشد به منازعه برسد».

Q Qواکنشها به نامزدی نجفی برای
شهرداری تهران

همزمان با اینکه حســین مرعشی از قول
محمدعلی نجفی خبر آمادگی او برای نامزدی
شــهرداری تهران را اعالم کرد؛ واکنشهای
زیادی نسبت به لحن و نوع بیان خبر مرعشی
مطرح شد .واکنشهایی که رنگ و بوی انتقاد
داشت .اما یک روز پس از این رخدادها ،یعنی
در روز دوشنبه نهم مرداد ،نجفی در گفتوگو
با خبرگزاری ایســنا ،گفت که «من همانند
سایر کاندیداهای شهرداری ،برنامههای خود را
تقدیم شورا خواهم کرد و اگر تشخیص اعضای
شورا بر خدمت من در مدیریت شهری باشد،
حتما در مورد مسائل شهر تهران با مردم سخن
میگویم ».آنگونه که او در پاسخ به این سوال
که آیا اظهارات برخی افراد در روزهای اخیر
به نقل از او مورد تایید است یا خیر؟ توضیح
داده است «دوستان همواره به من محبت داشته
و دارند و از آنها تشــکر میکنم ،اما بنده در
مدیریت شهری فعال سمت و جایگاهی ندارم
که بخواهم سخنگو داشــته باشم ».خیلیها
میگویند نجفی را شــهردار تهران بدانید؛ آن
هم به دو دلیل .یکی رای قاطع منتخبان شورای
شهر پنجم به کاندیداتوری او و دوم تمایلش
برای تصدی این پست است .آنجا که او کمتر
از یکماه قبل ،گفته بود «پیشنهاد شهرداری
بشود ،روی آن فکر میکنم ».این عضو ارشد
حزب کارگزاران ســازندگی که حاال مشاور
رئیسجمهوری است ،این را هم گفته بود که
«صحبت جدی شهردارشدن من برای تهران
نشده است اما اگر پیشنهاد شود روی آن فکر
میکنم .البته بین اعضای شــورای شهر وقتی
صحبــت از کاندیداها بوده نام بنده نیز مطرح
شده ،اما صحبت جدی نشده است».
حســین مرعشــی از چهرههای اصلی و
تاثیرگذار حزب کارگزاران ســازندگی هم
درباره دو گزینه محســن هاشمی و محمدعلی
نجفی برای تصدی پست شهرداری تهران هم
تاکید کرده بود «پس از محســن هاشمی نیز
گزینه برتر برای شهردار ،از نظر من محمدعلی
نجفی است .در حال حاضر تمام تالش خود را
به کار بستهام که اگر سازمان برنامه و بودجه
به آقای نجفی پیشنهاد نشد سمت شهرداری را
بپذیرد ».مرعشی پیشتر این را هم تلویحا اعالم
کرده بود که؛ باید برای شهرداری تهران منتظر
گزینهای بود که یا نزدیک به حزب کارگزاران
اســت یا نزدیک به اتحاد ملت .درهمین حال
برخی از چهرههای سیاسی از جمله علی مطهری،
نایب رئیس مجلس ،و غالمحسین کرباسچی،
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی ،تأکید

کردهاند که شــهردار آینده تهران نباید قصد
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته
باشد .موضوعی که شاید محمدعلی نجفی تمایلی
برای دستیابی به آن پست نداشته باشد.
Q

Qهمه چیز درباره محمدعلی نجفی

تهرانی اصیــل و تهرانزاده اســت .از
پایهگذاران اصلی حزب کارگزاران سازندگی
است و ریشه حزبی و سیاسیاش کارگزاران
اســت .نگاهی به کارنامه کاریاش نشان از
سابقه مدیریتی و اجرایی فراوانی دارد 9 .سال
وزیر آموزش و پرورش بوده است و با همه
دولتها تعامل داشته است .جستوجو درباره
ســوابق کاری و تحصیلی نجفی این نتایج را
در برداشــت :نجفی در حال دفاع از پایاننامه
دکتری خود در دانشگاهام آ تی آمریکا بود که
به دلیل انقالب بازگشت و هر چند دیگران در
موقعیتهای مشابه از عنوان «دکتر» استفاده
کردند اما او چنین نکرد .دانشــگاه صنعتی
شریف با او چون واجد مدرک دکتری برخورد
کرد و به این اعتبار در  ۳۰سالگی وزیر علوم
و آموزش و عالی هم شد .اما به عنوان «مربی»
از دانشــگاه شریف بازنشسته شده نه استادیار
و دانشــیار .نجفی دبیر سابق ستاد هماهنگی
اقتصادی ،سرپرســت ســابق وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران و از
بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی ،عضو
هیئت علمی (بازنشســته) دانشکده ریاضی و
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و رئیس
سابق سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری است .نجفی از  ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۴در
دولتهای دکتر باهنر ،مهدوی کنی و مهندس
موســوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از
 ۱۳۶۷تا  ۱۳۷۶در دولتهای موسوی و مرحوم
آیتاهلل هاشمیرفســنجانی وزیر آموزش و
پرورش کشور بود و در دولت اول سیدمحمد
خاتمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود .در
 ۱۳۸۶به عضویت در سومین دوره شورای شهر
تهران درآمــد و در  ۲۹مرداد  ۱۳۹۲به دلیل
انتصاب به عنوان معاونت رئیسجمهوری از
این سمت استعفا کرد .این کارنامه شاید خط
بطالنی باشــد بر ادعاهایی که نجفی را مرد
کارهای اجرایی نمیداند.
اخبار و حاشیههای تایید نشده درباره گزینه
نهایی شهرداری تهران همچنان شنیده و گفته
میشود .اما انتخاب نهایی با منتخبان پنجمین
دوره شورای شهر تهران است که قرار است
با رای و نظر نهایی خود امید از دســت رفته
تهرانیهــا را دوباره به تهــران و مردمانش
بازگردانند.
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محمدعلی نجفی با شعار مهمی روبهروست که باید آن را عملی کند؛ شعار «تهران ،شهر انسانمحور»
همان مهمی است که او باید برای اجرایی شدن آن تالش بسیار کند .امروز تمامی شهروندان تهران را
اسیر فیزیک شهر میبینیم که حقیقت حیات و زندگی شهر را تحتالشعاع قرار داده است.

محمدعلی نجفی چگونه شهرداری خواهد شد؟

شهردار شهر شهروندمدار
ِ ِ
محمد عطریانفر

رئیس اسبق شورای شهر تهران

از آثار مثبت تحوالت سیاسی سال 76
به این سو که دولت اصالحطلب به قدرت
رسید و گفتمان اصالحطلبی به محوریت
سید محمد خاتمی ،شخصیت موثر سیاسی
کشور مســیر رو به رشد خودش را آغاز
کــرد و با پشــتیبانی و حمایت آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی که شخصیت موثری
در جریــان ماموریتهــای مهم ملی در
کشور بودند ،این بود فرایندی از واگذاری
مسئولیتها بر پایه توسعه متوازن آغاز شد.
پیام گفتمان سیاسی اصالحطلبی به جامعه
ایران این چنین بود که میتوان سطحی از
ماموریتها را به عهده بخشی از نیروهای
واجد صالحیت و کفایت گذاشت تا از این
طریق بتوانند دولت را از حالت متمرکز
و اقتدارگرا خــارج کرده و نوعی تعمیم
مسئولیت شکل گیرد.
توسعه سیاسی از جمله محورهای مهمی
بود که دولــت اصالحات در تالش برای
تحقق آن در بحث نوســازی سیاســی و
نوسازی اجتماعی ،تاسیس شوراهای شهر
و روستا را در دســتور کار قرار داد .سال
 1378کمتر از  20ســال پیش این پروژه
آغاز و موفق شدیم در سطح ملی شوراها
را ســامان دهیم .مردم با رای مســتقیم
نمایندگانی را برگزیدند تا شوراها بتوانند
به ماموریت مهمشان یعنی مدیریت امور
شــهری که حوزه فراگیــری را به خود
اختصاص میداد رسیدگی کنند .تاسیس
شــوراهای شهر و روســتا تجربه بسیار
مهمی بود اما به طور طبیعی هر امر جدید
و بدیعی در ابتدا با گرفتاریها و دســت
اندازیهایی روبهروســت .در نهایت این
نهاد شــکل گرفت و جامعه سیاسی ایران
موفق شد در مسیر آزمون و خطا،امتحانی
سیاسی -اجتماعی را از سر بگذارند .در این
میان به میزانی که حوزه مسئولیت مهم و
متراکمتر باشد ،شکلگیری شورا به همان
نسبت حســاس و قابلتوجه خواهد بود.
در ایران بیش از  30مرکز اســتان ،بالغ بر
یکهزار شهر و  30الی 40هزار دهستان
وجود دارد که باید در مراکز آنها شوراها
تاسیس میشــدند اما متاسفانه با استقبال
مواجه نشــد ،این در حالی است که مردم
در ســطح کالنشهرها به این تجربه اقبال
نشان دادند .در میان تمامی کالنشهرها و
شهرهای بزرگ ایران ،شورای شهر تهران

با وجود اینکه باید مدل مدیریتیاش را تغییر
میداد اما به اعتبار گستردگی جمعیت و
اینکه مرکز سیاسی نظام جمهوری اسالمی
ایران است ،مورد توجه جامعه قرار گرفت
و دولت و مراکز حاکمیتی میهمان شهر
تهران شدند .اگرچه مدیریت شهری تهران
در گذشته بسیار مورد توجه مسئوالن نظام
بود اما آنچه کــه در دوره اول از اهمیت
ویژه برخوردار است ،ایفای نقش مستقیم
مردم در انتخاب مدیریت شهرشــان بود.
امــروز پس از چهار تجربه نســبتا قابل
توجه ،در پی انتخاباتی پرتنش و حساس
اصالحطلبان عهدهدار مســئولیت شورای
شــهر پنجم در تهــران و برخی دیگر از
استانهای کشور شدند .این ماموریت برای
اصالحطلبان امتحان بزرگی است؛
اگرچه اصالحطلبان در دوره نخســت
ایــن ماموریت را پذیرفتنــد اما به دلیل
تجربه اول ،نقش موسسی که شورای شهر
آن دوره داشــت و برخی از گرفتاری و
اشکاالت توفیق نیافتند که از خود کارنامه
درخشانی به جای گذارند و عملکردشان
در دورههای بعدی نسبت به دوره نخست
ضعیفتر شد .اصالحطلبان در امر مدیریت
شهری و مدنی ادعاهای بزرگ دارند و با
وجود اینکه قادر نبودند در دوره نخســت
موفقیتی که با استاندارهایشان سازگار باشد
را به دست آورند اما براین باور هستند که
قادرند در مقام پرسشگری و پاسخگویی
در میانه مردم به خوبی ظاهر شــوند .این
مقدمات اصالحطلبان را به مرحلهای حساس
وارد کرد و در شورای پنجم اصالحطلبان
به ســمتی پیش خواهند رفت که دست
به انتخابی برتــر زده و از خود کارنامهای
درخشان به جای گذارند.
انتخاب شــهردار تهران از دو جهت
حائز اهمیت اســت؛ در وهله اول اینکه
شــهرداری تهران بیش از یک دهه در
اختیــار اصولگرایــان و تحت مدیریت
آمرانه محمدباقر قالیباف بود و از مسائل
و گرفتاریهای بســیار رنج میبرد .در
چنین شرایطی ،شخصی که بناست سکان
شهرداری را به دست گیرد ،پس از دوازده
سال وارد عرصه نوینی خواهد شد و باید
این گرفتاریها را به شکلی ترمیم و هموار
کرده و مصائب را کاهش دهد .در وهله
دوم ،این تجربه در مقطعی شکل میگیرد
که فضای سیاسی ایران به نحوی هوشمندانه
به سمت اصالحطلبان متمایل شده است.
انتخاب اعضای شــورای شهر تهران که
اصالحطلبان را به قدرت رســاند ،باوری

جدی را در میان مردم به وجود آورده که
انتخابشان باید به نتیجه مثبت بینجامد .از
همین رو ،مسئولیت اصالحطلبان در برابر
مردم دوچندان است .سرنوشت انتخابات
پنجمین دوره شورای شهر در کنار انتخابات
دوازدهمین دوره ریاستجمهوریخواه یا
ناخواه تاثیرات بسزایی بر مسائل سیاسی
انتخابات سال  1400گذاشت؛ ماموریت و
تجربه موفق این شورا و شهرداری تهران
قادر است فضای سیاســی را در عرصه
رقابتهای انتخاباتی به نفع اصالحطلبان
تغییر دهد .از این حیــث ،ارائه برنامهای
دقیق که بتواند رضایت عمومی شهروندان
را جلب و برخی مشــکالت که از سوی
مدیران پیشین ایجاد شده را ترمیم کند از
یک سو ،امید اصالحطلبان به نقشآفرینی
در صحنه سیاسی کشور پس از رخدادهای
سال  88از سوی دیگر ،ماموریت شهردار و
شهرداری تهران را بیش از گذشته برجسته
میکند .اکنون اعضای شورای شهر پنجم
با تکیه بر تجارب پیشین و آزمونهایی
کــه اصالحطلبان از ســر گذراندهاند ،از
میان لیســتی که بیش از بیست گزینه را
برای شهرداری در برداشت به جمعبندی
رسیده و براســاس مسیری که قابل دفاع
و احترام اســت در نهایت به چهار چهره
سیاسی ،موفق و الیق دست یافتند؛ گزینه
نخست برای تصدی ســمت شهرداری
تهران محسن هاشمی است که به واسطه
صالحیت فردی و اجرایی پیشــیناش
و شــرافت خانوادگی به عنــوان فرزند
الیق آیتاهلل هاشمیرفسنجانی توانست
با اختالفی فاحش بیشــترین رای را در
شــورای شهر پنجم به دســت آورد .در
کنار محسن هاشمی ،نام محمدعلی نجفی،
حسین مرعشی و محمود حجتی به چشم
میخورد که هرکدام با تجارب سیاســی،
اقتصادی و اجراییشــان توانستند در این
لیســت ارتقا یافته و در مرحله انتخاب
نهایی قرار گرفتند .در گام نخست به دلیل
میثاق و همدلی میان اعضای شورای شهر
پنجم قرار براین شد که اعضای این شورا
برای تصدی مقامات دیگر از سمت خود
انصراف ندهند ،بر پایه این تفاهم طبیعی
است که محسن هاشمی به دلیل مسئولیت
و ماموریتی که مردم به عهده او گذاشتهاند،
در مقام کاندیدا خودش را مطرح نکند.
به باور اصالحطلبان ،ســه نامزد دیگر
قادرند به درستی شــهر را اداره کنند .با
این حال تصمیم دولــت تدبیر و امید در
تشکیل کابینه دوازدهم برآن بود تا محمود

حجتی کماکان به عنــوان وزیر در این
دولت نقشآفرینی کند .در چنین شرایطی
گزینه نهایی از میان حســین مرعشی و
محمدعلی نجفی خواهد بــود؛ دو چهره
برجسته سیاســی که اگرچه در احزاب
اصالحطلب نیر عضویت دارند اما همواره
نماد اصالحطلبی به شمار آمده و طی دوران
مختلف تالش کردند تا تمامی احزاب و
گروهها را مدیریت کنند .شــورای شهر
پنجم که خود ترکیبی از تمامی احزاب و
گروههای سیاسی اصالحطلب است ،این
دو چهره سیاسی را به عنوان نماینده همه
احزاب اصالحطلب انتخــاب کردند .در
چنین شرایطی نباید وزنکشیهای حزبی
را مالک قــرار داد ،چراکه امروز این دو
چهره سیاســی ،نماد اصالحطلبی بوده و
بناست مسئولیت مهمی را به عهده گیرند.
در گام نخســت اگرچه حسین مرعشی
گزینه نهایی قلمداد میشد اما به دالیلی که
ذکر آنها در این مقال نمیگنجد ،خود را
از این ماموریت معاف داشته و قرعه به نام
محمدعلی نجفی افتاده است.
نزدیک به چهار دهه از عمر سیاســی
محمدعلــی نجفی میگذرد؛ ســالهایی
که او در موقعیتهای موثر و برجســته
در عالیترین ســطح قدرت سیاســی و
اجرایی کشــور ایفای نقش کرده است.
موقعیتهایی که هیچگاه ناشی از رانت یا
روابط سیاسی نبود بلکه این چهره خدوم و
هوشمند با ضریب هوشی باال همواره مورد
عنایت رهبران سیاسی نظام و رهبران قرار
گرفته است .در طول این  38سال محمدعلی
نجفی فارغ از اینکه در مقام استاد برجسته
دانشــگاه صنعتی توانست نسلی هوشمند
به جامعه تحویــل دهد ،در چهار موقعیت
مسئولیت کلیدی و موثر بر عهده داشت؛
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نجفی
توانست با ســکانداری وزارت علوم در
شرایطی حســاس و پرتنش که با انقالب
فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها همراه بود،
با مدیریتی کارآمد عالوه بر بازگشــایی
دانشگاهها ،سابقه خوبی نیز به جای بگذارد.
از جمله مسئولیتهای خطیر او ،ریاست
وزارت آمــوزش و پــرورش در دولت
سازندگی بود؛ سرپرستی بیش از  15میلیون
دانشآمــوز و مدیریت بالغ بر دو میلیون
مدیر و دبیری که وظیفه تربیت فرزندان
این مرز و بــوم را به عهده دارند .وزارت
آموزش و پرورش از جمله وزارتخانههای
دشواری است که تاکنون هیچ وزیری جز
آقای نجفی نتوانسته از آن سربلند بیرون

بیاید؛ شخصی که تمامی جناحهای سیاسی
از او به نیکی یاد میکنند .این کارنامه نشان
از آن دارد که او به خوبی توانسته در این
سمت به خوبی مدیریت کند و اکنون نیز
هر زمان که رهبران سیاسی کشور به دنبال
شخصیتی برجسته باشند ،بالفاصله محمدعلی
نجفی به ذهنشان خطور میکند.
او در ادامــه مســئولیتش در دولت
اصالحات ،توانست بر مسند ریاست سازمان
مدیریت برنامهریزی تکیه زده و با فراست
بنیانهای جریانی نیرومند نظام برنامهریزی
کشور را رقم زند .شخصیتهای برجستهای
کــه در این حوزه از آنهــا به نیکی یاد
میشود ،اشخاصی هستند که به نوعی در
دوران ریاست نجفی بر سازمان برنامه با او
همکاری داشتهاند.
در مقطعی دیگر در دولت تدبیر و امید،
محمدعلی نجفی مسئولیت سازمان میراث
فرهنگی را برعهده داشت ،لیکن به دلیل
عارضــه قلبی قادر به اتمــام ماموریتش
نشــد و اکنون مصمم است تا به عرصه
سیاست بازگردد .نجفی به عنوان مدیری
برجسته با سوابق علمی درخشان ،عملگرا
و واقعبیــن همواره مــورد توجه جامعه
سیاســی و مدیریتی بوده است .این چهره
سیاســی ،قوت برنامهریزی باالیی دارد
و در هر مقامی بالنــده و موفق گامهای
موثری برداشــته است .صداقت ،آرامش،
عشــق به خدمت و بهرهبــری از تمامی
ظرفیتهای فکری از جمله ویژگیهای
نجفی اســت که از آن در پیشبرد اهداف
و منافع کشور استفاده میکند .شخصیت
شجاعی اســت؛ آرامش بینظیری دارد و
هرگاه به جمعبندی برســد در راه تحقق
آن با شجاعت گام برمیدارد ،ویژگیای
که زبانزد تمامــی گروهها و جریانهای
فکری کشور است .این موقعیت را برای
آقای نجفی ،طبیعی و عادی میدانم چراکه
در سمتهایی دشوارتر نیز توانسته گامهای
موثر بردارد ،برخالف شهرداران پیشین که
از سطوح پایینتر به این مقام اجرایی دست
یافتند .این نخستین بار است که یک چهره
سیاســی و اجرایی با سابقه طوالنیمدت
موفق شهرداری تهران را عهدهدار میشود.
تجارب نجفــی در مدیریت کالن و نظام
برنامهریزی کشور موجب شد تا او به کار
جمعی اعتقاد پیدا کند و گامهای موثری
بردارد .نجفی طی خدمت در شورای شهر
سوم توانست با مفاهیم مدیریت شهری و
مباحث اجتماعــی و فرهنگی از نزدیک
آشنا شود .در این دوران به دلیل جامعیت

و قدرت برنامهریزی وی ،تمامی نمایندگان
شورای شهر اعم از اصالحطلب و اصولگرا
از ظرفیت و توانمندیاش استفاده میکردند.
با نگاهی به کارنامه اجرایی محمدعلی
نجفی ،این پیام به دهن متبادر میشود که
او قادر است به عنوان مدیری برجسته در
شهر تهران حاضر شده و موفق عمل کند؛
اگرچه که در شرایط فعلی دستاندازهای
بسیاری پیش رویش قرار دارد .از یک سو،
شهر تهران بدهکار است و از سوی دیگر
این نهاد خدماتی که در زمان غالمحسین
کرباسچی به یک نهاد اجتماعی ارتقا یافته
بود ،با حجمی انبوه از بوروکراسی سنگین
همراه است و پیامهای تلخی از فساد سازمان
یافته در این نهاد به گوش میرسد و بسیاری
براین باورند که شبکه گستردهای از فساد
در شــهرداری وجود دارد که محمدعلی
نجفی برای مبارزه بــا آن باید رویینتن
باشــد تا بتواند راههای برونرفت از این
مسائل ناهنجار را بیابد .عالوه براین جامعه
سیاسی ایران نزدیک به سه دهه از جنگ
عبور کرده و به همین نســبت الگوهای
زندگی در شهر تهران تغییر کرده است.
جامعه نسل نیرو در شهر تهران نیز در انتظار
هستند تا با ورود شهردار جدید و تغییر در
سیستم شهرداری خدمات متناسب به خود
را دریافت کنند .اکنون محمدعلی نجفی
با شعار مهمی روبهروست که باید آن را
عملی کند؛ شعار «تهران ،شهر انسانمحور»
همان مهمی است که او باید برای اجرایی
شــدن آن تالش بسیار کند .امروز تمامی
شــهروندان تهران را اسیر فیزیک شهر
میبینیم که حقیقت حیات و زندگی شهر
را تحتالشعاع قرار داده است؛ از ترافیک
شهری گرفته تا ساختوسازهای بیرویه
و تغییر الگوهای زندگی در شهر تهران و
هجوم امکانات فیزیکی به سمت شهروندان.
مردم در هراس به سر میبرند و شهر باید
به محلی برای آرامــش و زندگی بدون
دغدغه بدل شــود؛ شهری پویا با رعایت
حقوق تمامی اقشــار جامعه .گرفتاریها
بســیار اســت اما معتقدم نجفی به دلیل
سوابق اجرایی گستردهاش باید برای تهران
برنامهای درست تدوین کند؛ تنها راه نجات
تهران این است که تمامی نیروهای شایسته
اصالحطلب در حوزه مدیریت شــهری
به کمک شهرداری بیایند .شورای شهر نیز
باید از این فرصت استفاده کرده و به جای
مچگیری و نظارت نامناسب ،تمامی همتش
را صرف حمایت و همکاری با شــهردار
کند.
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حزب

همانطور که جبهه اصالحات به شكل جبههای پیروز شده است به شورا و شهردار تهران هم باید
جبههای نگاه کنیم .هم بنده و هم دکتر نجفی بیش از آنکه نگاهمان حزبی باشد ،در عرصه سیاست
نگاهمان جبههای و در عرصه خدمت نگاهمان ملی است.

گزارش سخنگو

2

نگاه کارگزاران به شهرداری
جبههای است نه حزبی
گفتوگو با سیدحسین مرعشی
زینب صفری :قرار است امروز  5كاندیدای شهرداری تهران برنامههای خودشان برای اداره پایتخت را به شورای شهر منتخب تحویل بدهند .هرچند تعداد كاندیداهای منتخب اعضای شورای
شهر شهرداری تهران  7نفر بود اما با قطعی شدن حضور حبیباهلل بیطرف و محمدشریعتمداری در دولت دوازدهم ،حاال فقط محمدعلی نجفی ،حسین مرعشی ،الهه كوالیی ،افشانی و مهرعلیزاده
در دور رقابت باقی ماندهاند .آنطور كه حسین مرعشی به سازندگی میگوید ،محمدعلی نجفی هم میلی به حضور در دولت نداشته و با توجه به رای 21نفره اعضای شورا به او ،احتمال شهردار
شدنش بیشتر از سایرین است .با این حال مرعشی با لحن معناداری میگوید كه دلش برای هر كسی که شهردار تهران شود خواهد سوخت .چرا كه به گفته او ،شهرداری تهران نزدیك به 10
میلیارد یورو بدهی دارد و شهردار آن در حالی كه نمیتواند عوارض و سایر منابع درآمدی را افزایش دهد ،باید برنامههایش را نیز اجرا كند .از همین رهگذر مرعشی معتقد است مهمترین
سوالی كه شهردار تهران باید پاسخ دهد ،این است كه چه راهحلی برای تامین و تجهیز منابع تهران خواهد داشت .گفتوگوی سازندگی با حسین مرعشی را در ادامه میخوانید:

از آخرین تحوالت شــورا و انتخاب
شهرداری بگویید .انتخاب شهردار دقیقا در
چه مرحلهایست؟

شورای منتخب پیشبینیهایی کردند
که بر اساس آنها کارها جلو میرود .شورای
محترم  7نفر را در نهایت انتخاب کردند
و این افراد تا امروز باید برنامههایشان را
به شــورا ارائه میکردند و شورا هم بعد از
بررسی برنامهها به انتخاب شهردار نهایی
خواهد رسید .قرار اســت بعد از دریافت
برنامهها و بررسی آنها ،دیدار حضوری
هم به کاندیداها بدهند و در نهایت برای
انتخاب شهردار به جمعبندی برسند.

همچنان دكتر نجفی را شهردار تهران
میدانید؟

این انتخاب باید توســط اعضای شورا
انجام شود .اما پیشبینی من این است که
دکتر نجفی با توجه به اینکه در مرحله اول
هم  21رای و در واقع همه آرای منتخبین
شــورا را به دست آورد ،احتمال بیشتری
دارد که به عنوان شهردار انتخاب شود.

بنابرایــن موضــوع را هنــوز قطعی
نمیدانید .چون هفته گذشته از شما اظهار
نظــری دیدیم که با قطعیــت گفته بودید
آقای نجفی شهردار تهران است...

نه ،قطعی نیست .من گفته بودم آقای
نجفی نامزدی را پذیرفته و برنامههایش را
مینویسد .تاکید من بر این است که همه
در جهت تقویت شورای منتخب حرکت
کنیم .مسئولیت ســنگینی بر دوش این
منتخبین اســت .هر حرکتی که موقعیت
شورا و اقتدار شورا را تضعیف کند منجر
به تضعیف اداره شهر در آینده خواهد شد.
همه ما تابع تصمیم نهایی شــورا خواهیم
بود و سیاست ما تقویت شورا است .اصال
حضور خود مــن در این جمع کاندیداها
بیش از اینکه با هدف شهردار تهران شدن
باشد با هدف همراهی و تقویت دوستانم
در شورا است.

خــود شــما برنامهتــان را آمــاده
کردهاید؟

من یک برنامه خیلی خالصه به عنوان
رئوس سیاستها و جهتگیریهای خودم
در شهرداری آماده کردهام.
جزییات آن را میگویید؟

اولیــن موضوعی که از نظر من دارای
اهمیت است این است که باید هزینههای
اداره شــهر را منطقی کنیم .تشخیص من
این اســت که در حال حاضر شهر گران
اداره میشود ،چون شــهروندان باید این
هزینههــا را پرداخت کننــد باید آن را
منطقی کنیم و مطمئن باشــیم اقالمی که
شــهرداری هزینه میکند حتما مورد نیاز
است .یک راه منطقی کردن هزینهها این
است که هزینههای زائد و موازیکاریها

را کم کنیم و دیگر اینکه باید بخشــی از
فعالیتهای اقتصادی که میتواند توسط
مردم انجام شــود مثل خدماتی که مردم
میتوانند تولید کنند و بفروشند را به بخش
خصوصی وارد کنیم و شــهرداری را در
موضوعاتی که الزم نیست وارد نکنیم.
جهتگیری دیگــر در برنامههای من
این است که بار هزینههای همه پروژههای
عمرانی شهرداری را به جای اینکه متوجه
عموم مــردم کنیم باید بر دوش خود این
پروژهها بگذاریم .مثــا پروژه نواب در
دوره شهرداری کرباسچی طوری طراحی
شد که همه هزینههای پروژه را خودش
تامین کرد و هیچ باری بر دوش شــهر و
شهرداری نگذاشت .مدل کاری من هم این
است که همه پروژهها در شهرداری باید
زمینه اقتصادی داشته باشد و منافعی برای
شهر ایجاد کند.
مورد دیگر توسعه گردشگری تهران
اســت .باید تالش کنیم هتلســازی و
گردشگری را در تهران تشویق کنیم .این
شهر به اندازه کافی منزل مسکونی و مالها
و مراکز خرید مختلف دارد ولی تهران فاقد
هتل و مراکز اقامتی است که هم اشتغالزا
است و هم تهران را به قطب گردشگری
بینالمللی تبدیل میکند .باید هتلسازی را
در تهران تشویق کنیم و زمینه گردشگری
را در این شهر فراهم کنیم.
در بخش حمل و نقل عمومی هم باید
ناوگانهای جدید حمل و نقل چه خطوط
اتوبوس و چه ریلی گســترش پیدا کند.
باید ظرفیت مترو را به  12میلیون ســفر
در روز افزایش بدهیم .و همچنین مترو را
به شهرهای حومه تهران برسانیم .همچنین
کاهش آلودگی هوا و توسعه فضای سبز
هم از اولویتهای دیگر بنده هستند.
بــا توجــه به اینکه دو نفــر از هفت
گزینه نهایی از حزب کارگزاران هستند،
چقدر برنامههای شما برآمده از نگاه حزبی
است؟

ببینید ،همانطــور که جبهه اصالحات
به شكل جبههای پیروز شده است به شورا
و شهردار تهران هم باید جبههای نگاه کنیم.
هم بنــده و هم دکتر نجفی بیش از آنکه
نگاهمان حزبی باشد ،در عرصه سیاست
نگاهمان جبهــهای و در عرصه خدمت
نگاهمان ملی است .حزب کارگزاران هم
بر همین نکته تاکید داشته که ما جبههای
پیروز شدیم و باید جبههای هم ادامه راه را
مدیریت کنیم .مطلقا نباید به آینده تهران
با نگاه حزبی نگاه کنیم .من اگر شهردار
تهران بشوم منتخب جبهه اصالحات خواهم
بود ،ولی شهردار همه مردم تهران اعم از
اصالحطلب و اصولگرا و  ...خواهم بود.

بنابراین شما دو نفر هماهنگیای برای

چینش برنامههای پیشنهادیتان نداشتهاید؟

ببینیــد ،برنامههای شــهری در واقع
برنامههای شهرداری اســت و نه برنامه
شــهردار .برنامههای مصوب شهر است
و تقریبا در رئوس کار به نقاط مشترک
میرســیم .مهم این است که ببینیم کدام
یک از این گزینهها قدرت بیشتری برای
اجرای برنامهها دارند .به اعتقاد من برنامهها
خیلی مهم نیست بلکه راهکارهای تجهیز
منابع مهم است.
با صراحت بگویم مشکل شورای شهر
پنجم و شهردار آینده تهران حجم زیادی
از بدهیهایی اســت که شورای شهر آن
را  25هزار میلیــارد تومان اعالم کرد اما
آنطور که از بدنه کارشناســی شهرداری
به بیرون درز کرده است این بدهیها رقم
 40هزار میلیارد تومان است .این به اندازه
دو سال بودجه شهرداری تهران است .اگر
امکانپذیــر بود با روشهای معمول مثل
تراکمفروشــی و تبدیل باغها به برج این
منابع را تامین کرد حتما آقای قالیباف این
کار را کرده بود و نمیگذاشــت پرونده
شــهرداریاش با  40هزار میلیارد تومان
بدهی بسته شــود .بنابراین تهران کشش
تامین این منابع را در گذشته نداشته است.
به همین دلیل آقای قالیباف با هر هدفی
(چه آماده کردن کرسی شهرداری برای
رسیدن به ریاست جمهوری و چه خدمات
شهری به مردم) كه این پروژهها را کلید
زده باشد ،شــهر تهران در سالهای اخیر
نتوانسته منابع مورد نیاز را برای پرداخت
هزینهها تامین کنــد و این بدهکاریها
به وجود آمده است.
مهمترین مســئلهای که شهردار آینده
تهران باید به آن بپردازد تجهیز منابع هم
برای پرداخت بدهیهای گذشته و هم اداره
جاری شهر و هم طرحهای آینده است .من
فکر میکنم این کار آنقدر سخت است
که اگر کسی با عدد و رقم و سختیهای
تامین منابع آشنایی داشته باشد به سختی
زیر بار این مســئولیت ســنگین خواهد
رفت .لذا مسئولیت شهرداری تهران آش
دهنسوزی نیست و سمتی نیست که کسی
بخواهد برای آن رغبت داشته باشد .ببینید،
این بدهی حدود ده میلیارد یورو است .در
حالی که قــرارداد توتال که در مهمترین
بخش اقتصادی ایران یعنی نفت بسته شده
است تنها  4میلیارد یورو است .به همین
دلیل میگویم که از حاال شهردار تهران
هر کسی باشد دلم برایش میسوزد .چون
او بعد از استقرار در شهرداری هم باید به
فکر منابع درآمدی شهر باشد که خدمات
شهری لنگ نماند ،هم باید به فکر  4سال
آینده باشد که باید گزارش دهد چه کرده
است و چه چیزی را به شهر اضافه کرده

و هم باید جــواب مراجعینی را بدهد که
طلبشان را میخواهند.
بنابراین معتقدید نحوه درآمدزایی و
مدیریت هزینهها در شــهرداری مهمترین
بخش برنامههای پیشــنهادی کاندیداهای
شهرداری باید باشد...

بله دقیقا .نكته این اســت كه توجه
كنید این شورای شهر منتخب قرار نیست
به راحتی رای بدهند كه چیزی در تهران
گران شود .اگر شهردار بخواهد عوارض را
گران كند این شورا بعید است به آن رای
بدهد .چون اقتصاد تهران االن در شرایطی
نیست كه اگر عوارض گران شود مردم
بتوانند پرداخت كنند .هزینههای اداره شهر
در ســال به ازای هر تهرانی دو میلیون و
پانصدهزار تومان است .اگر بعد خانوار را
سه در نظر بگیریم یعنی هر خانواده تهرانی
باید هفت و نیم میلیون تومان در سال یعنی
ماهی هفتصد هزار تومان به شــهرداری
پرداخت كنند .این غیر از بدهیهای دوره
آقای قالیباف است.
خوب با این حســاب باید چه كرد؟
یعنی باید به بودجه دولتی چشم داشت؟

دقیقا موضوع این اســت كه هركس
بخواهد شهردار شــود باید بگوید چطور
میخواهد پــول و منابع بیاورد .مهمترین
سوالی كه باید جواب داده شود چگونگی
تامین و تجهیز منابع است.
پاسخ خود شما به این سوال چیست؟

پاسخ من این اســت كه هزینههای
شهر را باید كاهش دهیم و این هزینهها
را منطقی كنیــم و از هر گونه ریخت و
پاش اضافی پرهیز كنیم .دوم باید در عین
اینكه چیزی از درآمدهایمان را از دست
نمیدهیم به فكر تامین درآمدهای پایدار
جدید باشــیم و به سمت كارهایی برویم
كه ارزش افزوده ایجاد كنند .به عالوه تا
میتوانیم باید اجازه بدهیم خدمات توسط
مردم تولید شــود و به خود مردم واگذار
شود .مردم خودشان با هم معامله كنند و
حضور و مداخله شهرداری در این مناسبات
باید به حداقل برسد .شهرداری باید حداقل
عــوارض را از مردم بگیــرد و حداكثر
سرویس را به مردم بدهد.
وضعیت آقای نجفی به چه صورتی
اســت؟ اگــر ایشــان در آخریــن زمان
باقیمانــده باالخــره به دولــت بپیوندد
وضعیــت گزینههــای شــهرداری تغییر
میكند .در این صورت احتمال شــهردار
شــدن شــما جدیتــر خواهد شــد .فكر
میكنید شرایط به این سمت پیش خواهد
رفت؟

من از ابتــدا هم گفتم ،من صرفا برای
همراهی با منتخبان محترم شــورای شهر
تهران حضور پیدا كردم .و آمادگی ندارم

مسئولیت این بار ســنگین را بپذیرم .اما
دوستانم را هم تنها نخواهم گذاشت .گفته
بودم كه اگر این بار زمین بماند من این بار
را بر میدارم .نه فقط آقای دكتر نجفی بلكه
هر كدام از كاندیداهای دیگر هم آمادگی
داشته باشند این مسئولیت را بپذیرند و شورا
هم به آنها رای بدهد مورد حمایت بنده هم
خواهند بود.
حضــور دكتر نجفــی در دولت كال
منتفی شده است؟

اطالعاتی كه من دارم این اســت كه
خود آقای دكتر نجفی عالقهمند نبود در
دولت حضور داشته باشد .به همین دلیل
احتمال شهردار شدن ایشان بیشتر است .اما
هر كدام از دوستان حاال چه دكتر نجفی،
یا آقای افشــانی ،یا خانم كوالیی (دكتر
بیطرف و شــریعتمداری هــم در دولت
ماندگار شدهاند) هر كدام آمادگی داشته
باشند شهرداری را بپذیرند و شورای شهر
هم روی او توافق كنند مطلوب است و من
كمك خواهم كرد.

گذشته از اینها در این دور از شورای
شــهر و انتخاب شهردار ،بحثها به نسبت
دورههای قبل خیلی بیشتر عمومی شدند و
به شدت از طرف مردم در فضای مجازی
دنبال میشدند .از گزینههای شهرداری تا
نحوه انتخاب آنها و اعضای شورا و سابقه
آنها و اظهاراتشــان و ...همه با حساســیت
دنبال میشــود .فكر میكنیــد دلیل آن
چیست؟

ببینید ،در شــورای اول دوستان ما نه
در انتخاب شــهردار و نه در اداره منسجم
شورا توفیق زیادی نداشتند .و شورای اول
در نهایت منحل شد .در انتخابات شورای
دوم نمایندگان شورا با رای اقلیتی و پایینی
انتخاب شدند و در دورههای بعد از آن هم
شورا در دست اصولگرایان باقی ماند .اما
دوره قبل هم مباحث مربوط به شهرداری تا
حدودی جدی شد .چون اكثریت و اقلیت
شورا تنها یك رای با هم فاصله داشتند و
بحثها جدیتر شد .اما در این دوره اعضای
شورا رای میلیونی داشتند و كف آرای آنها
بیش از یك میلیون بود .این اولین بار است
كه میزان آرا نمایندگان شــورا باالتر از
متوسط آرای نمایندگان مجلس قرار گرفته
است .یعنی مردم به شورای شهر تهران و
اهمیــت آن پی بردند و در انتخابات رای
دادند .این توجه مردم به شورا را میرساند
و ایــن باعث میشــود مباحث مربوط
به شهردار هم به عنوان اولین خروجی مهم
شورای شهر تهران مورد توجه عموم مردم
قرار بگیرد.

در قالب همین انتظارات از شــورای
شــهر و توجه به عملكرد آن بحث شفاف
شــدن آرای اعضای شورا به كاندیداهای

شــهرداری و در كل علنی شدن بحثهای
درون شــورا به عنوان یك مطالبه مطرح
شــد .چقدر این انتظار درســتی است؟ و
شــورا در ادامه كارش بایــد چطور پیش
برود كه هم انتظاراتی كه از آن میرود را
پاسخ دهد و هم دچار حاشیه نشود؟

در بــرآورده كردن انتظــارات نباید
شورای شهر به سیاستهای عامهپسندانه
گرایش پیــدا كند .چون این خطر وجود
دارد كه ما برای راضی شدن افكار عمومی
به كارهــای زود بازده غیر ضروری یا با
اولویت كم دست بزنیم .این خطر بزرگی
است كه شــورا باید از آن پرهیز كند.
شورا باید به آخر كار نگاه كند .اگر قرار
باشد به دنبال كارهای تبلیغاتی و سطحی
و زودگــذر برویــم و از كارهای اصلی
دور بمانیم تبعات زیادی خواهد داشــت.
این شهر مســائل اجتماعی مهمی دارد.
مســئله امید و نشاط و مسئله ایجاد فضای
اجتماعی خــوب و پاتوقهایی كه مردم
بنشــینند و با هم حرف بزنند .باید سعی
كنیم چهرهی نامناسب اجتماعی را تصحیح
كنیم و كارهای زیادی در عرصه فرهنگ
و عمــران باید انجام دهیم .یك بار دیگر
باید برگردیم و مسائل اجتماعی و فرهنگی
را بازنویسی كنیم .یك بار دیگر انسانها
را محور شــهر و محالت و مجتمعهای
مسكونی قرار دهیم .اینها كارهایی است
كــه باید واقعی و اصیل باشــد .به دلیل
اینكه پاسخگوی افكار عمومی باشیم نباید
به كارهای قشــری و سطحی و زودگذر
نگاه كنیم و از كارهای اساسی برای شهر
غافل شویم.
ما تا االن با شــورای شــهری مواجه
بودیم كه حتی توان پرســیدن یك سوال
ساده از شهردار تهران را نداشت ،چه برسد
به استیضاح او به خاطر برخی تصمیمات
غلط .فكر میكنید شــورای شهر در این
دوره به جایــگاه واقعــی نظارتــی و
سیاستگذاری خودش برمیگردد؟

این شورا پشتوانه اجتماعی بسیار خوبی
برای تحقق این امر دارد .شــخصیتهای
برجســتهای هم در آن حضــور دارند و
تركیب خیلی خوبی هم از تجربه و جوانی
در كنار هم جمع شدهاند .من امیدوارم فقط
جسارت این را هم داشته باشند كه به موقع
و محكم در مباحث نظارتی وارد شوند.

 فكر نمیكنید یكدست بودن شورا و
همراهی آن با شــهردار مانــع تحقق این
موضوع شود؟

نه ،البته هنوز این شــورا درباره عنصر
جسارت امتحان خودش را پس نداده است.
اگر عنصر جسارت در شورا ضعیف نباشد
میتواند نظارت خیلــی نیرومندی اعمال
كند.
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افق
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.
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چه چپی؟ چه راستی؟

چگونه میتوان احزاب سیاسی را طبقهبندی کرد؟
احمد نقیبزاده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

چندی پیش آلن بدیــو مقالهای تحت
عنوان «چپ و راســت دســتنایافتنی»
به رشتۀ تحریر درآورده بود تا بگوید که
این مفاهیم آنقدر جابهجا شده و برداشتهای
متفاوتی از آنها به عمل آمده است که امروز
به سختی میتوان گفت چه چیزی چپ و
چه چیزی راست اســت .در تأیید حرف
او باید به حزب لیبرال اشــاره کنم که در
قرن نوزدهم برداشتی چپگرایانه در برابر
محافظهکاری از آن به عمل میآمد یا حزب
«رادیکالهای چپ» که شخصیت سیاسی
مشــهور جمهوری چهارم فرانسه ،پی یر
مندس فرانس آن را رهبری میکرد و امروز
استاد سابق بنده و سناتور محافظهکار آقای
رژه ژرار شواتزنبرگ رهبری آن را بر عهده
دارد .شوارتزنبرگ در دانشگاه پاریس  2که
قسمتی از سوربن سابق است تدریس میکرد
و اگر کوچکترین بویی از چپگرایی در او
احساس میشد امکان نداشت بگذارند درآن
دانشگاه دست راستی که دانشجویان حقوقش
(دانشجویان اسس -اسس خیابانی است در
کارتیه التن که محل برگزاری کالسهای
حقوق پاریس  2است) به جوجهفاشیست
مشهور هستند تدریس کند .خالصه آنکه
حزب «رادیکالهای چــپ» نه بویی از
رادیکالیســم بردهاند و نه از چپگرایی.
همین وضعیت در مورد دو حزب مشهور
آمریکا هم صادق اســت .زمانی که حزب
دموکرات از بــردهداری حمایت میکرد،
حزب جمهوریخواه در برابرش چپ به نظر
میرسید .راستی این مفاهیم که از رایجترین
مفاهیم زندگی سیاســی است از کجا آمده
و چگونه متحول شدهاند؟ موریس دوورژه
چنین تقسیمبندیهایی مانند چپ و راست
یا باال و پایین را ناشی از نفس امور میداند
ولی عمدتا روی تاریخ ترویج راست و چپ
تاکید میکنند که در این صورت ریشه آن
به مجلس ملی فرانسه در زمان انقالب کبیر
برمیگردد .یعنی زمانی که طرفداران وضع
موجود و حفظ ســلطنت در سمت راست
مجلس و طرفــداران تغییر وضع موجود و
انقالبیگری در سمت چپ مینشستند .اما
به تدریج اجزاء جدیدی در مفهوم راســت
و چپ گنجانده شد و گروههای اجتماعی
گوناگونی در این طیفبندیها جا گرفتند.
اساسا قرن نوزدهم خاستگاه راست و چپ
در سیاست بود که برای توضیح مسئله به آن
رجوع میکنیم .ولی آنچه جالب است این
است که پارهای از محتواهای این دو مفهوم
به گونهای رادیکال جــای خود را عوض
کرده و از چپ به راست و از راست به چپ
تغییر جهت دادهاند که به یکی دو مورد آن
اشاره میکنیم .ژاکوبنها شاید چپروترین
گروه در انقالب کبیر فرانسه بودند و یکی
از کارهــای ماندگار آنهــا تعریف ملت
به عنوان یک کل تجزیهناپذیر و صاحب
حق حاکمیت در قالب یک واحد حقوقی
بود .طبعا این کار در برابر سلطنت صورت
میگرفت و گامی در جهت تحقق حقوق
مردم بهشمار میرفت .اما امروز سخن گفتن
از ملت و ملتگرایی یکســره به اردوگاه
راســت تعلق دارد .یعنی هرجا ســخن از
ناسیونالیسم باشد راست هم حضور دارد.
راست و چپ هر دو پتانسیل و استعداد
افراطگرایــی را در خود داشــتند .زیرا
طبقاتی که حامل اندیشههای چپ هستند
مانند گروههای کارگری اساســا گرایش

به رادیکالیسم دارند و حامالن اندیشههای
راســت هم از اســتعداد غلّو و اغراق در
دادههای احساسی خود مثل برتری نژادی
یا افتخارات نیاکانی برخوردارند .نکته دیگر
که باید در نظر گرفته شود مقبولیت عام در
ارزشهای آنهاست که به صورت پارادایم
یا مد و الگوی زمانه جلوهگر شده و فضای
مطلوبی برای آنها بهوجود میآورد .مثل دهه
 1930که فضای مطلوبی برای راستگرایی
بهوجود آورد .نکته ســومی که ما مورد
توجه قرار خواهیــم داد تنوعات و صور
مختلفی است که ذیل چپ یا راست تعریف
میشوند .برای مثال محافظهکاری با رنگ و
بوی فلسفی هم صورتی از راست است که
متولیان خاص خود را پیدا میکند .در نهایت
پرداختن به همین متولیان و شخصیتهای
بارز است که باید ترجمان نحلههای راست
و چپ قــرار گیرد .یعنــی بدون حضور
آنها بسیاری از مفاهیم گنگ و عقیم باقی
میمانند.

ما ریشه راست و چپ را به انقالب فرانسه
باز گرداندیم ولی در واقع تولد بورژوازی و
مواضع آن در برابر اشرافیت بستر اجتماعی
این دوگانگــی در آغاز قــرون جدید بود.

خانواده ســلطنتی تئودورها ســال 1601
میالدی جای خود را به سلسله استوارتها
داد و از همین تاریخ پارلمان انگلستان هم
صحنۀ مجادلۀ اشراف و طرفداران سلطنت
از یک ســو و بورژوازی طرفدار تقویت
پارلمان از سوی دیگر قرار گرفت .درست
است که کسی به آنها لقب راست و چپ
نمیداد ولی بورژواهای انگلستان خواهان
تغییر وضع موجود و طرفدار حقوق مردم
بودنــد که از خصلتهای چــپ بوده و
هست .در آن طرف هم راست پایگاههای
اجتماعــی خود را از دیگــران تفکیک
میکرد .کلیسا ،سلطنت و اشراف در اتحاد
با یکدیگر از حفظ وضع موجود طرفداری
میکردند .تحوالت فکری هم در راه بود و
میرفت تا آزاداندیشی را در آستانۀ انقالب
کبیر فرانســه به عنوان خصلت فرهنگی
بورژوازی معرفی کنــد .به عبارت دیگر

فلسفه لیبرالیسم که تأثیر ژرفی بر فرهنگ
اروپاییان برجای گذاشت تا به امروز نماد
راست و راستگرایی تلقی شده است .امروز
معرفی بورژوازی به عنوان پایگاه اجتماعی
چپ فقط باعث خنده میشود ولی در آن
زمان این پیوند واقعیت انکارناپذیری بود
که کســی در آن تردید روا نمیداشت.
شــتاب تحوالت اما به قــدری بود که
چپگرایــی را به پایگاههــای اجتماعی
جدید و ایدئولوژیهای مناســب و متأمل
مجهزکــرد .انقالب صنعتی به خلق طبقه
نوینی انجامید که روزبهروز بر انسجام آن
افزوده میشد و آن را به سازمانهای قوی
مدافع آن نیز مجهز میساخت .اما مهمتر
از همه اینها ایدئولوژی سوسیالیسم بود که
ارزشهای چپ را به اوج مقبولیت اجتماعی
میرساند .ابتدا گروهی از سوسیالیستهای
هومانیســت و عدالتخواه مانند اوبه ،سن
ســیمون و فوریه بودند که اندیشــههای
خود را در دفاع از انســانیت و حفظ صلح
در جامعه ترویج میکردند تا آنکه پیغمبر
چپگرایان زمان یعنــی کارل مارکس
حضور خود را با صدور مانیفست کمونیسم
در بحبوحۀ انقالبات  1848اعالم داشت .او
بر عکس سوسیالیستهای انساندوست که
آنها را سوسیالیســتهای تخیلی مینامید،
ســازه فکری خود را محصول نگاه علمی
و تا حدی پوزیتیویستی میدانست که بر
ماتریالیســم تاریخی و نیروها و ابزارهای
تولید اســتوار اســت .از آن تاریخ تقابل
سوسیالیسم علمی (مارکس) و سوسیالیسم
تخیلــی (غیر مارکسیســت) در همه جا
پذیرفته شــد .رادیکالیسمی که در انگاره
مارکس وجود داشــت هیچ جایی برای
میانهروها در محفل او باقی نمیگذاشــت.
از مانیفست کمونیســم در سال  1848تا
امروز مارکسیسم مدعی انحصار جریانهای
واقعی چپ بوده است .یعنی اگر گروهی از
چپگرایان یا اندیشههای مدعی چپ را در
زیر چتر حمایت و پذیرش خود قرار ندهد
آنها لیاقت یا شرایط الزم برای چپ بودن را
ندارند .چنانکه لنین سال  1919برای تعیین

مرزهای خود با جریانهای سوسیالیســت
که آنها را رویزیونیســت میخواندند 21
شرط گذاشــت و به دنبال آن عده زیادی
از اعضای احزاب مختلف سوسیالیســت
اروپا این حزب را ترک کرده و با پذیرش
 21شرط لنین که یکی هم پذیرش رهبری
حزب کمونیست روسیه (بلشویک) بود
حزب کمونیست را در کشور خود تأسیس
کردند .سال  1921در جریان کنگرۀ تور
اکثریت حزب سوسیالیست فرانسه از آن
حزب انشعاب کرده و حزب کمونیست
فرانسه را پی افکندند که یکی از معتبرترین
احزاب یوروکمونیست را تشکیل میداد.
همین اتفاق هم در همین سال برای حزب
سوسیالیست ایتالیا افتاد و از دل آن حزب
کمونیست ایتالیا که از قضا جزو معتبرترین
احزاب کمونیست اروپای غربی بود متولد
شد .در حقیقت مارکس به سنگ محک
چپ تبدیل شــد و تا امروز هم باقی ماند.
یعنــی میزان چپ بودن هــم به دوری و
نزدیکی با مارکس سنجیده میشد .ولی این
بدان معنا نیست که مدعیان دیگری برای
جریان چپ وجود نداشته است .همه احزاب
سوسیالیست که عضو انترناسیونال دوم هم
بودند (تأسیس  )1890خود را مارکسیست
میدانستند .ولی وقتی مارکسیسم به دالیل
مختلف از جمله اخبار وحشــتناکی که از
پشت پردۀ آهنین میرسید اعتبار خود را
از دست داد ،دستکم در اروپای باختری
بسیار بودند کسانی که از مارکسیسم روی
برتافتند یا زندگی کمونیستی در شوروی را
انحرافی از مارکسیسم اصیل معرفی کردند.
از جمله فیلسوف اصالت وجودی فرانسوی
یعنی ســارتر حزب کمونیست فرانسه را
ترک کرد و قبول کرد که چشمهای خود
را بر واقعیات تلخ نبندد .قضیه به اینجا ختم
نمیشد .حزب سوسیال دموکرات آلمان
هم در کنگرۀ باد-گادسبرگ  1959رسما
با مارکسیسم وداع کرد و اشعار داشت که
اوضاع بــا دوران مارکس تفاوت بنیادی
کرده است و گفتههای آن فیلسوف دیگر
برای مسائل امروز راهگشا نیست .اندکی

بعد حزب کارگر انگلســتان که آن هم
عضو بینالملل دوم بود در کنگرۀ اسکار
بوروی  1963اعالم داشت دیگر نمیتوان
راهحل مســائل قرن بیستم را در گورستان
هایگیت (محل دفن مارکس) جستوجو
کــرد و ما دیگر پیوندی بــا ایدئولوژی
مارکسیســم نداریم .در واقع زمانه دیگر
پذیرای ایدئولوژیهای متصلب و افراطی
نبود و چپ مالیم مقبولیت بیشتری داشت.
اگر تفسیر موریس دوورژه را بپذیریم چپ
هیچگاه از زندگی بشــر رخت برنخواهد
بســت ،فقط تفســیر آن تابعی از شرایط
زمانه خواهد بود .ولی برخالفآمد عادت
این انترناسیونال ســوم بود که منحل شد
(کنفرانس تهران  1943برای نشــان دادن
حسن نیت استالین به غربیها) و این احزاب
کمونیســت بودند که پس از فروپاشی
شوروی تا سرحد نابودی افول کردند ،در
حالی که احزاب سوسیالیست کم و بیش
توانستند موقعیت خود را حفظ کنند.

اگر چپ یک چهره شــاخص داشــت،
راســت هیچگاه قرین چنین افتخاری نبوده
است .دانشــمندانی مانند دورکیم و ماکس
وبــر وجــود داشــتند کــه در طیف چپ
نمیگنجیدند ولی روشنفکر و نظریهپرداز
شــاخص راســت که به تنهایــی پرچمدار
راســتگرایی باشد وجود نداشــت .در دهه

 1930که جنبشهای فاشیستی با جاذبههای
کاریزماتیک صحنهگردان سیاست شدند
گاه مشاهده میشد که فیلسوف شهیری
چون هایدگر هم متهــم به عضویت در
حزب نازی آلمان بشود یا فیلسوفی مانند
شــارل موراس اقالم مورد نیاز حکومت
ویشــی را در اختیار آن بگذارد یا حتی
به نظریهپرداز «انقالب ملی» مارشال پتن
شهرت یابد ،ولی در مقایسه با چپ خیلی
چشمگیر نبود .ولی از زاویه تحزب احزاب
راست و میانه وزنهای کمتر از احزاب چپ
نداشتند ،خصوصا که بعد از جنگ جهانی
اول احزاب کاتولیــک هم که از توفیق
باالیی برخوردار بودند در طیف راســت
قرار میگرفتند .ظهور شخصیتهای بزرگی

ماننــد دوگل و روشــنفکران بزرگی مانند
ریمون آرون هم در سالهای پس از جنگ
جهانی دوم بر وجهه راست افزود .دو قطبی

راســت و چپ در تمامی سالهای پس
از جنگ جهانی دوم در همه کشورهای
سرمایهداری بر فضای سیاسی غلبه داشت
ولی این چپ بهجز احزاب کمونیســت،
چپی نبــود که مورد قبول شــوروی یا
مارکسیستها باشد .نهتنها مارکسیستها
اقبالی به احزاب سوسیال دموکرات نشان
نمیدادند بلکه آنهــا را ربایندگان آراء
پرولتاریا هم خطاب میکردند .یعنی حضور
آنها سبب میشــود تا کارگران و سایر
گروههای چپ به جای احزاب کمونیست
رای خود را به این احزاب بدهند .شــکی
نیســت که احزاب چپ در درون جوامع
ســرمایهداری تخالف آشکاری نسبت
به اصول خود آنها اســت .زیرا اگر هم
قدرت را قبضه میکردند چارهای جز تن
دادن به قانون اساسی سرمایهداری نداشتند.
اغلب نمایشهای چپگرایی آنها پس از
قبضه کردن قدرت ،باعث نابهسامانیهای
اقتصادی زیادی میشود .روی کار آمدن
حزب سوسیالیست فرانسه در سال 1981
که با برنامههای ملی کردن مؤسســات
مالی ،کاهش مالیاتها ،افزایش بیمهها و
غرامتهای دیگر همراه بود باعث خالی
شدن خزانه دولت شد و اندکی بعد همان
دولت سوسیالیست مجبور شد گام به عقب
گذاشته و مالیاتها را افزایش داده و برنامه
خصوصیسازی مؤسسات را به اجرا گذارد.
تجربه دهه  1960نشــان میدهد که
هرگاه وضعیت اقتصادی خوب باشد موضع
احزاب راست و چپ به هم نزدیک میشود
و هــرگاه بحرانهای اقتصادی بهســراغ
جوامع اروپایی میآیــد در درون احزاب
راست دو جناح راســت راست و راست
مالیم و در احزاب چــپ دو جناح چپ
چپ و چپ میانه شکل میگیرد .چنانکه
جناح راســت راست به رهبری مارگارت
تاچر در بحبوحۀ بحرانهای اقتصادی دهه
 1970شــکل گرفت و تحــرک تازهای
به حزب محافظهکار داد .جناح چپ چپ
هم به رهبری فوت در حزب کارگر شکل
گرفت .الزم است به نقش اقتصاد در رونق
احزاب چپ و راست توجه کنیم.
از چپ و راســت چه میماند؟ چنانکه
دیدیم چپ و راست بیشتر در عالم مجازی و

ذهنی نمود دارد .هزاران نوع چپ و هزاران
نوع راســت را میتوان از هم تفکیک کرد.
ولی آیا عناصر ثابتی وجود دارد که در همه
جا معیار تشــخیص چپ و راست شود؟ در

کارل مارکس و ریمون آرون دو نماد چپ و راست مدرن هستند

درجه اول پایگاه اجتماعی آنهاست که از
جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است .مثال
در غرب نظامیان ،کلیسا و سلطنت در افق
راست قرار دارند ،در حالی که در کشوری
مانند ایران دستکم تا انقالب اسالمی دین
در طیف چپ قرار میگرفت .همین االن
هم وضعیت عجیبی است .به جناحی راست
اطالق میشــود که یکی از خواستههایش
عدالت اجتماعی است و در سیاست خارجی
هم از مستضعفان حمایت میکند .در حالی
که عدالت اجتماعی و دفاع از محرومان جزو
عناصر چپگرایی است و برعکس جناحی
که راست شناخته میشــود بیشتر دارای
گرایشهای لیبرالی اســت که از عناصر
راست محسوب میشــود .در یک کالم
میتوان گفت یک معیار جهانشمول وجود
دارد و آن اینکه چــپ به وضعیت مردم
محروم توجه دارد و راســت به افتخارات
حوزههای انتزاعی مانند عظمت ملی.
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دیپلماسی

حتی اگر تحریمهای اعمال شده اخیر تازه نباشند ،حرکت در خالف مسیری است که با برجام آغاز شد و لذا در صورت تداوم میتواند
زمینههای ساقط کردن برجام از حیز انتفاع را فراهم کند .به عبارت دیگر شاید بتوان گفت آمریکا در مسیری حرکت میکند که منافع ایران
از قبل برجام را به حداقل برساند و ایران را وادار به خروج از برجام کند .لذا ایران باید با واکنش قاطع از ادامه این روند جلوگیری کند.

زوال برجام؟
اراده سیاسی حامی برجام در آمریکا در حال تضعیف است
رحمن قهرمانپور

پژوهشگر مسائل بینالملل

کنگره آمریکا در هفته گذشته و پس از
رفع ایرادات قانونی ،مجموعهای از تحریمها
را علیه روسیه ،ایران و کره شمالی اعمال
کرد .گفته میشــود تحریمها علیه کره
شمالی در لحظات آخر اضافه شده است.
یکی از اولین پرســشهایی که به ذهن
میرسد این است که چرا این سه کشور در
کنار هم قرار داده شدهاند؟ آیا آنها مثلث
شرارت جدیدی هستند که کنگره در صدد
برخورد با آنهاست؟ چه ارتباطی بین این
سه کشور وجود دارد و چرا مثال ونزوئال
در این فهرست نیامده است؟
طبیعی است پاسخ دادن به این پرسش
نیازمند تامل بیشتر در زمینه و متن قانون
تحریم تصویب شــده است .این قانون در
شرایط و زمینهای مطرح و تصویب شد که
شائبه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا
از هر زمان دیگری قویتر شد و موضوع
دیدارهای مخفیانه خانواده ترامپ و اعضای
کمپین او با مقامات روســی تردیدها را
درباره عدم دخالت روســیه افزایش داد و
عده زیادی چه در افکار عمومی و چه در
میان احزاب به این باور رسیدند که دخالت
روســیه در انتخابات ریاســتجمهوری
آمریکا به نفع دونالد ترامپ بیشتر از آنی
بوده که تصور میشــده است .از طرف
دیگر رسانههای آمریکایی ادعا میکردند
پوتین اســنادی از دونالد ترامپ دارد که
از آنها برای امتیازگیری از دولت آمریکا
استفاده میکند و حزب دموکرات و حتی
جمهوریخواه باید مانع این کار شــوند.
لذا یکی از اهداف قانــون تحریم مزبور
تنبیه روسیه به خاطر دخالت در انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا از یک طرف
و جلوگیری از مماشــات احتمالی ترامپ
با روســیه از طرف دیگر است .اما سوال
این است که اگر هدف و غرض کنگره
تحریم و تنبیه روسیه بوده ،پس چرا ایران
و کره شــمالی هم بر ایــن قانون اضافه
شــدهاند؟ آیا کنگره نمیتوانست روسیه
ی با استناد
را به تنهایی تحریم کند؟ برخ 
به اینکه هدف اصلی در این قانون روسیه
است و افزودن ایران و کره شمالی برای
جلوگیری از وتوی آن توسط ترامپ بوده،
ادعا میکنند تحریمهای اعمال شده علیه
ایران در این قانون جدید و گسترده نبوده و
ادامه تحریمهای قبلی است .به باور این عده
کنگره به این دلیل ایران و کره شمالی را به
قانون تحریم جدید اضافه کرده که بگوید
حتی اگر تهدید روسیه خیلی آشکار نباشد،
تهدید موشــکی ایران و کره شمالی قابل
انکار نیست .نگاهی به متن قانون هم نشان
میدهد بخش اعظم آن اختصاص به روسیه
دارد .همینطور پنج مورد یا موضوعی که
کنگره به خاطر آنها مقامات و شرکتهای
ایرانی را تحریم کرده عبارتند از)1 :اقدامات
بیثباتکننده ایران در منطقه نظیر حمایت
از حماس ،حزباهلل و بشــار اسد و برخی
گروههای عراقــی )2 .ادامه فعالیتهای
موشــکی ایران و افزایش قدرت ایران در
تولید موشکهایی که میتوانند در آینده
قابلیت حمل وسیله انفجاری نامتعارف یعنی
کالهک هستهای را داشته باشند)3 .حمایت
ایران از اقدامات تروریســتی)4 .اقدامات
مرتبط با نقض حقوق بشــر و )5اقدامات
مرتبط با انتقال و خرید سالح از ایران.
نــه تنها این پنج عنوان تازه نیســت،
بلکه تحریمهای بینالمللی تصویبشده در
شورای امنیت هم نیست که همه دولتها

موظف به اجرای آنها باشــند .حتی هدف
اعطای کنگره در این قانون یعنی حرکت
به سمت تدوین یک استراتژی برای مهار
ایران در منطقه هدفی است که در چند دهه
گذشته و در دولتهای مختلف دنبال شده
و هدف جدیدی نیســت .این اقدام نهتنها
جدید نیست که غیرمنتظره هم نیست .به
هر حــال بعد از روی کار آمدن ترامپ و
وعدههای او دربــاره تقابل با ایران انتظار
میرفت آمریکا بار دیگر به سیاست مهار
ایران و روش دیپلماسی اجبار روی آورد
و ایــن اتفاق هم افتاد یا حداقل اینکه گام
اول در این راســتا برداشته شد .اما کاری
که دموکراتها و جمهوریخواهان منتقد
ترامپ کردند این بود که با مواضع تند او
علیه ایران و کره شمالی همراهی کردند تا
ترامپ هم مجبور به همراهی با مواضع آنها
علیه روسیه شود .شاهد این مدعا آنکه در
این قانون به صراحت دست ترامپ در دور
زدن یا نادیده گرفتن تحریمهای اعمال شده
علیه روسیه بسته شده اما درباره تحریمهای
س جمهور اختیارات
ایران و کره شمالی رئی 
بیشــتری در لغو تحریمها دارد .به یک
معنا ترامپ با این قانون در دامی افتاد که
خودش در چند ماه گذشته آن را پهن کرده
بود ،دامی برای تقابل با ایران و کره شمالی
به قصد حاشــیهای کردن موضوع مداخله
روسیه در انتخابات ریاستجمهوری 2016
آمریکا .اگر روسیه به تنهایی تحریم میشد
امکان داشت ترامپ با توسل به بهانههایی
از زیر بار اجرا یا تصویب این قانون شانه
خالی کند ،اما چون خود ترامپ به صراحت
از تهدید ایران و کره شمالی سخن گفته و
آن را پذیرفته لذا چارهای جز تصویب و
اجرای این قانون ندارد.
اما نگاهی که در حد نگاه اول خوشبینانه
نیست میگوید حتی اگر تحریمهای اعمال
شده اخیر تازه نباشند ،حرکت در خالف
مسیری هستند که با برجام آغاز شد و لذا
در صورت تداوم میتواند زمینههای ساقط
کردن برجــام از حیز انتفاع را فراهم کند.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت آمریکا

در مسیری حرکت میکند که منافع ایران
از قبل برجام را به حداقل برساند و ایران را
وادار به خروج از برجام کند .لذا ایران باید
با واکنش قاطع از ادامه این روند جلوگیری
کند.
اما فارغ از اینکه معتقد به کدامیک از این
دو دیدگاه باشیم باید توجه داشته باشیم که
تصویب قانون جدید آن اراده سیاسی الزم
برای تداوم اجرای برجام و اعتمادسازی الزم
برای این کار در آینده را به صورت جدی
تضعیف میکند؛ ارادهای که تضمینکننده
رفع اختالفنظرها درباره متن برجام است.
حتی اگر هدف دموکراتها از تصویب این
قانون تنبیه روسیه باشد ،باز هم نافی اثر منفی
آن بر میراث سیاسی اوباما و دموکراتها
درباره برجام نیست .چه بسا اگر ایران یک
دیپلماســی عمومی قوی یا البی در داخل
آمریکا داشت میتوانست مانع از گنجاندن
ایران در این قانون شــود .اما دموکراتها
با این کار نشــان دادند که برای تضعیف
ترامپ حتی از تضعیــف برجام هم ابایی
ندارند و هدف اصلی و اساسی آنها نه حفظ
برجام بلکه تضعیف ترامپ است .واقعیت
ناخوشایند نفوذ البیها در نظام سیاسی و نظام
تصمیمگیری آمریکا بار دیگر نشان میداد
که اگر کشوری در داخل آمریکا البیهای
قدرتمند نداشته باشد ،حتی نمیتواند به قول
و وعده حکومت (قــوه مجریه) آمریکا
اعتماد کند و این همان ایراد جدی است که
فوکویاما در اثر بحثبرانگیز خود یعنی نظم
و زوال سیاسی آن را نشانه زوال نظام سیاسی
آمریکا میداند .زوالی که باعث میشــود
حتی دموکراتهای کنگره انگیزهای برای
حفظ میراث بزرگ اوباما و دموکراتها
در سیاست خارجی نداشته باشند .حتی این
میراث در مورد کوبا هم حفظ نشد .بدون
شک این نوع اقدامات بر تصویر جهان از
بزرگترین لیبرال دموکراســی دنیا تاثیر
منفی خواهد گذاشــت .اما واقعیتی است
که به هر حــال وجود دارد و ایران در هر
نوع برخورد با تحریمهای یکجانبه آمریکا
در سالهای آینده و نیز در مقابل آمریکا

باید آن را در نظر داشته باشد .در آشفتهبازار
حاکم بر کاخ سفید که هرچندماه یک بار
مسئوالن آن عوض میشوند و ترامپ آن
را کم و بیش مثل شرکتهای تجاری خود
اداره میکند البیهای پرنفوذی هستند که
میتوانند سیاستگذاریها را تغییر یا تحت
تاثیر قرار دهند و کشوری مثل ایران که
البی قدرتمندی ندارد ،قاعدتا بیشــتر از
فرصت با تهدید مواجه است و این چیزی
است که نگرانکننده است .به هر حال نقش
شــخص اوباما در ایجاد و حفاظت از اراده
سیاسی حامی برجام انکارناپذیر است و حاال
که او رفته اســت ترامپ نهتنها انگیزهای
برای حفظ و حمایت این اراده سیاســی
ندارد ،بلکه در اداره روند سیاستگذاری در
کاخ سفید هم به مشکل برخورده است ،در
حدی که سیاستمداران حرفهای و کارکشته
کاخ سفید میتوانند با انواع ترفندها او را
دور بزنند و خواستههای خود را در روند
تصمیمگیری وارد کنند ،آن هم در حالی
که میداننــد ترامپ تصور میکند خیلی
باهوش است و کسی نمیتواند او را دور
بزند .متاســفانه ترامپ هنوز در فضای
تجارت سیر میکند و مثل خیلی از سیاسیون
تازهکار تصــور میکند وقتی در تجارت
برنده بوده به طریق اولی میتواند در کار
سیاست که به مراتب سادهتر است حتما
برنده باشد .این فرض نادرست یک تهدید
جدی برای ماست که نهتنها البی قدرتمند
طرفــدار ایران در آمریــکا نداریم بلکه
مخالفان قدرتمندی مثل اسرائیل هم داریم
که پیوسته علیه ایران تبلیغ میکنند و اخیرا
پول اعراب هم در خدمت این دستگاههای
بانفوذ تبلیغاتی و البی ضدایرانی قرار گرفته
اســت .به تعبیر دقیق و هوشمندانه دکتر
هادیان متاسفانه هزینه دشمنی با ایران در
دنیا کمتر و چه بسا بتوان گفت خیلی کمتر
است .لذا اتفاق و توافق مهمی مثل برجام
در جلوی چشــمان ما تضعیف میشود،
بیآنکه بتوانیم مثل روســیه ابزار عملی
قدرتمندی برای مقابله با واشنگتن داشته
باشیم یا مثل هند بتوانیم طی دو دهه نفوذ

خود را در محافل تصمیمگیری بینالمللی
افزایش دهیم .لذا آنهایــی که معتقدند
هدف این قطعنامه عصبانی کردن ایران و
تحریک او به خروج از برجام است باید به
این پرسش جواب دهند که ما تا کجا نباید
عصبانی شویم؟ و پایینتر از حد عصبانی
شــدن چه کارهایی را باید انجام دهیم تا
آن اراده سیاسی نیمبند موجود بینالمللی
در حمایت از برجام حفظ شود و بتواند در
برابر اقدامات آمریکا و دولت ترامپ ادامه
حیات دهد؟ پس حتی اگر قطعنامه اخیر به
خودی خود چندان نگرانکننده نباشد ،در
یک زنجیره بزرگتر میتواند حلقهای از
حلقههای این زنجیری باشد که به تدریج به
پای برجام بسته میشود .در نوشتار پیشین
اشاره کردم که حضور موثر و جدی ایران
در منطقه میتواند یک مانع جدی در مقابل
دولــت ترامپ و تالشهای کنگره برای
تضعیف اراده سیاسی حامی برجام باشد.
واضح است که میان طرح چنین ادعایی و
عملی کردن آن فرسنگها راه است و اهل
فن هم از موانع موجود به خوبی آگاهند
اما حداقل آنهایی که مدافع برجام هستند
باید در رفع این موانع پیشقدم شوند .حاال
دیگر فهمیدن و اثبات این فرض چندان
پیچیده نیست که دولت ترامپ در مسیر
مهار ایران و استفاده از دیپلماسی اجبار در
حرکت است و به محض اینکه آرامشی
ولو موقت در روابط کاخ سفید با کنگره
و رســانهها برقرار شود ترامپ در مقابله
با ایــران هیچ تردیدی نخواهد داشــت.
بگذریم از اینکــه برخیها معتقدند حتی
ممکن است دولت ترامپ مقابله با ایران
را وجهالمصالحه روابط خود با دموکراتها
و جمهوریخواهــان ناراضی قرار دهد و
برای فرار از بحران داخلی بکوشد بحرانی
در خاورمیانه درست کند.
دو سال گذشته مخالفان برجام در ایران
قویتر از االن بودنــد اما در حال حاضر
بخش قابل توجهــی از اصولگرایان هم
پذیرفتهاند که برجــام به منافع ملی گره
خورده و یک مسئله فراجناحی است .در

چنین شرایطی حامیان برجام باید فرصت
گفتوگو و هماهنگی با این طیف (حامی
مشــروط یا مخالف معتدل) را از دست
ندهند و طرحی فراگیر و ملی برای مقابله
با اقدامات تضعیفکننده برجام ارائه دهند.
دیپلماتهای ما باید از الک محافظهکاری
ســنتی خود تا حدی بیــرون آمده در
عرصه عمومی شفافتر از گذشته درباره
تهدیدات احتمالی پیشروی برجام حرف
بزنند .مخصوصا آنهایی که معتقدند برجام
بزرگترین میراث آقای روحانی اســت،
حداقل برای حفظ این میراث ابتکار عمل
به خرج دهند .زمانی مرحوم هاشمی گفته
بود بزرگتریــن ضعف ما در مملکتداری
تاخیر در تصمیمگیری اســت .تصمیمی
را کــه در ضرورت آن اجماع نظر داریم
به موقع نمیگیریم و به تاخیر میاندازیم
و فرصتها از دست میرود .بعدها محمد
البرادعــی هم در یکــی از گزارشهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره اجرای
توافق جامع پارلمانی توســط ایران اشاره
کرده بود که یکی از مشکالت ما با ایران،
دیر تصمیم گرفتن ایرانیهاست! چیزی را
که ما از آنها میخواهیم و خودشــان هم
میدانند که باید انجــام دهند آن قدر به
تاخیر میاندازند که طرف مقابل هم دچار
سوءتفاهم میشود و تصور میکند کاسهای
زیر نیمکاسه است.
وضعیت کنونی ما هم کم و بیش همین
است .میدانیم که اراده سیاسی شکل گرفته
در حمایت از برجام در داخل آمریکا در
حال تضعیف است ولی تصمیم نمیگیریم
و منتظریم تــا دولت ترامپ تصمیمهای
بعدی خود را هم بگیــرد و ما بعد از آن
تصمیم بگیریم چه کنیم .فرض این نیست
که هر چه سریعتر هر تصمیمی را اتخاذ
کنیم بلکه با تصویــب این تحریمهای
جدید باید این فرض را اثبات شده بدانیم
که اراده سیاسی حامی برجام در آمریکا
دیگر کارآمدی گذشته را ندارد و نمیتوان
تا اطالع ثانوی روی حمایت آن از برجام
حساب باز کرد.
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شكل جدیدی از رقابت آمریکا و روسیه در حال ظهور است كه مبتنی بر تركیبی از نشانههای ژئوپلیتیكی و ناسیونالیستی
است .ترامپ را باید نماد ناسیونالیسم آمریکایی دانست .به همان گونهای كه پوتین در قد و قواره تزارهای روسی تالش
دارد تا انگارههای سیاسی و فرهنگی روسیه را در قالب ناسیونالیسم جدید معنا کند.

جنگ سرد جدید
پروژه نزدیکی ترامپ به روسیه در نطفه خفه شد
ابراهيم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه

روزهای پایانــی جوالی  2017را میتوان
نقطه عطف جدیــدی در روابــط امنیتی و
راهبردی روســیه و ایاالت متحده دانســت.
تضادهای امنیتی و راهبردی آمریکا و روسیه
كه از زمان بحران اوكراین آغاز شــده بود،
پیامدهای پرمخاطرهای برای اعتبار سیاســی
و قابلیت راهبردی روســیه به وجود آورد.
تحریمهای كنگره آمریکا نهتنها در ارتباط با
موضوع موشكهای بالستیك ایران اهمیت
دارد بلكه بایــد آ ن را در ارتباط با نقشیابی
كره شمالی ،شلیك موشكهای بین قارهای
و واكنش نسبت به الحاق شبهجزیره كریمه
به روسیه دانست .شوك جدید در جنگ سرد
آمریکا و روسیه را باید بر اساس انگارههای
ذهنی ترامپ نســبت به قدرت آمریکا در
سیاست بینالملل تحلیل کرد .انگاره ترامپ
در ساختار داخلی و سیاست خارجی آمریکا
اولین بار توســط «فرید زكریا» مطرح شد.
فرید زكریا در كتاب «جهان پساآمریکایی»
به این موضوع اشاره دارد كه در ساختار سیاسی
آمریکا نشانههایی از ناسیونالیسم آمریکایی بر
مبنای قدرت در حال ظهور است .فرید زكریا
ترامپ را نماد چنیــن انگارهای در ذهنیت و
ساختار سیاسی نخبگان اقتصادی و راهبردی
آمریکا میداند .بر اساس نگرش فرید زكریا،
در تفكر گروههای محافظهكار آمریکا ،ترامپ
نماد عظمت و قدرت است.
ترامپ در دوران قبل از رقابتهای انتخابات
ریاست جمهوری در فضای اجتماعی آمریکا،
«آینة تمامنمای ایاالت متحده بود .پرزرق و
برق ،ثروتمنــد و در تراز جدید .ترامپ نماد
این احســاس بود كه اگر میخواهید سراغ
بزرگتریــن و عالیترین نمونههای هر چیز
را بگیرید ،به آمریکا نگاه كنید ».شاید بتوان
به این موضوع اشاره داشت كه اسطورة ترامپ
در دوران ریاست جمهوریاش فروكش كرده
اســت .رقابتهای سیاسی از سوی جناحهای
مختلــف رقیب ،نهتنها علیــه ترامپ تبدیل
به جبههای جدی شده ،بلكه طیف گستردهای
از گروههــای اجتماعی را علیــه نمادهای
محافظهكاری جدید بسیج میكند.
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زمینههای جنگ سرد جدید آمریکا
علیه روسیه

رقابتهای آمریکا و روســیه در دوران
جنگ سرد ماهیت ایدئولوژیك و ژئوپلیتیكی
داشت .هماكنون دیگر آثاری از رقابتهای
ایدئولوژیك دوران جنگ ســرد مشــاهده
نمیشود .شــكل جدیدی از رقابت آمریکا و
روسیه در حال ظهور است كه مبتنی بر تركیبی
از نشانههای ژئوپلیتیكی و ناسیونالیستی است.
ترامپ را باید نماد ناسیونالیســم آمریکایی
دانســت .به همان گونهای كه پوتین در قد و
قواره تزارهای روسی تالش دارد تا انگارههای
سیاسی و فرهنگی روسیه را در قالب ناسیونالیسم
جدید معنا کند.
اگرچه قدرت نســبی روسیه در مقایسه با
آمریکا به میزان قابــل توجهی كاهش پیدا
كرده اســت ،واقعیتهای راهبردی بیانگر
این امر اســت كه ایاالت متحده از سیاست
محدودســازی قدرت روسیه حمایت به عمل
میآورد .هنوز در انگاره ذهنی شــهروندان و
نخبگان آمریکایی ،روســیه به عنوان عنصر
نامطلوب تلقی میشود .بسیاری از رسانههای
بینالمللی در  25جــوالی  2017این خبر را
منتشر كردند كه یك شهروند آمریکایی از
نشستن در هواپیما و در كنار شهروند روسیه
خودداری كرده است.
وقتی كه افراد عادی و گروههای اجتماعی

حاضــر به پذیــرش دیگری بــرای مدت
محدودی نیســتند ،نشان میدهد كه دولتها
نیز هیچگونه تمایلی بــرای پذیرش دیگری
در فضای همكاریجویانه نخواهند داشــت.
تمامی نشانههای فرهنگی و ژئوپلیتیكی روسیه
و آمریکا نشــان میدهد كه زیرساختهای
جدیدی از جنگ سرد شكل گرفته و در حال
گسترش است .دیدار دوستانه دونالد ترامپ و
والدیمیر پوتین در چارچوب اجالسیه گروه
 20در هامبورگ نتوانست تاثیر قابل توجهی
بر الگوی روابط آمریکا و روسیه به جا گذارد.
واقعیتهای موجود نشان میدهد كه رقابت
به موازات همكاری در فضایی از تعامل شكل
گرفته است .محدودیتهای سیاسی و امنیتی
ایجاد شده علیه روسیه بیانگر این واقعیت است
كه دونالد ترامپ و ســاختار قدرت ایاالت
متحده ،حوزه جنگ سرد را به صلح سرد پیوند
میدهند .چنین فرآیندی نشــان میدهد كه
مولفههای تاریخی و تفاوتهای فرهنگی در
روابط آمریکا و روســیه از قابلیت الزم برای
اثربخشی منطقهای و بینالمللی برخوردار است.
پیوند مولفههای صلح سرد و جنگ سرد در
روابط آمریکا و روســیه را باید در حوزههای
مختلف جغرافیایی مشاهده كرد .بحران سوریه
را باید یكی از حوزههــای جغرافیایی چنین
رقابتی دانست ،در حالیكه محور اصلی تمامی
اینگونه تضادهــای راهبردی به حوزه رقابتی
آمریکا و روســیه در ارتباط با «حوزه خارج
نزدیك» مربوط میشــود .روسیه نتوانست
موقعیت خود را در حوزه خارج نزدیك تثبیت
کند .به همین دلیل اســت كه گرایشهای
سیاسی غربگرایانه در گرجستان و اوكراین
زمینه شــكلگیری تضادهای جدید سیاسی
و راهبردی بر اســاس مولفههای ژئوپلیتیكی
را در روابط آمریکا و روســیه اجتنابناپذیر
ساخته است .اولین گام برای آغاز جنگ سرد
جدید آمریکا علیه روسیه مربوط به سالهای
ریاست جمهوری باراك اوباما است .باراك
اوبامــا تالش کرد تا زمینههــای الزم برای
كنترل قدرت منطقهای روســیه را به وجود
آورد .سیاست خارجی روسیه در اوكراین فاقد
ظرافتهای دیپلماتیك بوده و در نتیجه زمینه
اختالف سیاسی و تضادهای راهبردی جدید در
روابط آمریکا و روسیه را اجتنابناپذیر ساخته
است .ساختار سیاسی آمریکا از این ویژگی
برخوردار اســت كه زمینههــای الزم برای
محدودسازی ساختاری قدرت سایر بازیگران را
به وجودآورد .كنگره آمریکا را میتوان بخش
دوم دیپلماسی اجبار ایاالت متحده در ارتباط با
موضوعات راهبردی دانست.
رویكرد آمریکا و روســیه در ارتباط با

شبهجزیره كریمه با یكدیگر متفاوت است.
روسیه الحاق شــبهجزیره كریمه را بخشی از
ضرورت ژئوپلیتیكی خود میداند ،در حالیكه
آمریکا آن را نشانههایی از توسعهطلبی روسیه
در منطقه تلقی میكند .الیحه تصویب شده در
كنگره آمریکا ،زمینه شكلگیری تحریمهای
یكجانبه آمریکا علیه شركتهایی را به وجود
میآورد كه چنین تحریمهایی را علیه ایران،
كره شمالی و روسیه نادیده انگارند.

2

شوك راهبردی ترامپ به سیاست
بینالملل

ركس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا
به این موضوع اشاره داشت كه تحریمها نشانه
ادامه همكاریهای اقتصادی ،امنیتی و راهبردی
ایاالت متحده با روسیه خواهد بود .بیان چنین
رویكردی به مفهوم آن اســت كه سیاست
آمریکا مبتنی بر نشــانههایی از محدودسازی
قدرت روســیه در سطح جهانی است .كاهش
قدرت نسبی روســیه زمینه فشارهای سیاسی
و اقتصادی بیشتر آمریکا علیه سایر كشورها
را امكانپذیر میسازد .چنین رویكردی نشان
میدهد كه ترامپ و ساختار راهبردی آمریکا
از انگیزه بیشتری برای گسترش محدودیت
راهبردی علیه سایر كشورها برخوردارند.
چنین فرآیندی نشانههایی از یكجانبهگرایی
آمریکا علیه روســیه و كشورهای منطقهای
همانند ایران و كره شــمالی را نشان میدهد.
تنظیم تحریم در چارچوب الیحه مشــترك
بیانگر آن اســت كــه آمریــکا در حال
ائتالفســازی و دوگانهســازی فرآیندهای
راهبردی است .هرگونه دوگانهسازی ،به گونه
اجتنابناپذیر زمینه افزایش تضادهای سیاسی و
امنیتی كشورها را به وجود میآورد .واكنش
روسیه به اقدام كنگره آمریکا ماهیتی كمشدت
داشــته و بیانگر آن است كه روسیه تمایلی
به گســترش تضادهای سیاسی با آمریکا در
دوران ترامپ ندارد .توضیح اینكه اعمال برخی
از تحریمها باید بر اساس دستور رئیسجمهور
انجام پذیرد.
الگوی رفتاری ترامپ ،زمینه شكلگیری
شوك سیاســی و راهبردی به الگوی روابط
كشــورهای اروپایی با آمریکا و روسیه را
به وجود آورده است .شــاید بتوان واقعیت
دوران جدید آمریکا را مبتنی بر سازوكارهای
تهدید و یكجانبهگرایی علیه بازیگران رقیب در
محیط بینالملل دانست .در نگرش كشورهای
اروپایی ،الگوی رفتــاری ترامپ در برخورد
با ایران و روسیه دارای پیامدهایی در اقتصاد
سیاســی بینالمللی بوده ،در حالیكه الگوی
رفتاری ترامپ در برخورد با كره شمالی را باید
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زمینهساز بحرانهای امنیتی جدید دانست.
همانطور كه حضور ترامپ در رقابتهای
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به عنوان
شوك سیاســی و انتخاباتی محسوب میشد،
روندهای سیاست خارجی ترامپ نیز میتواند
زمینههای الزم برای شوك احتمالی در نظام
جهانی و سیاست بینالملل را به وجود آورد.
به قدرت رســیدن ترامپ بسیاری از رهبران
كشورهای اروپایی و منطقهای در خاورمیانه
را با شــوك و ابهام روبهرو كرد .علت آن
را میتوان در ادبیات سیاســی و جهتگیری
راهبردی ترامپ در سالهای آینده دانست.
برخی از نظریهپردازان موضوعات سیاست
بینالملــل به این موضوع اشــاره دارند كه
روندهای كنش سیاســی و بینالمللی ترامپ
تا جوالی  2017مشــخص خواهد شد .لوایح
تصویب شده در كنگره آمریکا را باید نمادی
از «شــوك جوالی برای سیاست بینالملل»
دانست .در حالی كه واقعیتهای رفتار سیاسی
و كنش بینالمللی ترامپ بیانگر آن اســت
كه این فرد میتواند در هر دوران تاریخی از
الگوهای گریز از مركز و غیرقابل پیشبینی
بودن استفاده کند ،روندی كه میتوان آن را
در قالب ادبیات راهبردی ترامپ مشاهده كرد.
ترامپ درصدد است نشان دهد كه به عنوان
رئیسجمهور ایاالت متحــده ،برای آمریکا
قدرت و آزادی عمــل راهبردی در جهان را
ایجاد خواهد كرد.
علت اصلی شــوك جــوالی را باید در
ناسیونالیســم آمریکایی دانست .ناسیونالیسم
آمریکایی با نشانههایی از محافظهكاری پیوند
یافته اســت .به همین دلیل است كه بخش
قابلتوجهی از ادبیات ترامپ ،بازتولیدكننده
ناسیونالیسم آمریکایی اســت .ناسیونالیسم
آمریکایی مبتنی بر نشانههایی از قدرت برای
امنیتسازی است .فرهنگ سیاسی و راهبردی
آمریکا مبتنی بر این انگاره است كه رهبران
آمریکا و نهادهای نظامی ایاالت متحده باید
كنترل جهانی را به انجام رســانند .رویكردی
كه در اندیشه جورج بوش پسر شكل گرفت،
ولی براســاس رویكرد باراك اوباما به گونه
تدریجی با نشانههایی از چندجانبهگرایی پیوند
یافــت .چندجانبهگرایی اوباما در نقطه مقابل
یكجانبهگرایــی و هژمونیكگرایی دونالد
ترامپ در سیاست جهانی قرار دارد.

3

واكنش اروپا به تحریمهای یكجانبه
آمریکا علیه روسیه

در دوران جنگ سرد ،كشورهای اروپایی
از سیاست ائتالف با ایاالت متحده در برخورد
با اتحاد شوروی بهره گرفتند .چنین ائتالفی در

سالهای بعد از جنگ سرد با تغییراتی همراه
شده است .دونالد ترامپ احساس میكند كه
نقش سیاسی و راهبردی رونالد ریگان را باید
ایفا کند .چهره شاخص و محوری ترامپ را
باید در الگوهای رفتاری ریگان بازنمایی كرد.
ریگان تالش میکرد نشان دهد كه از انگیزه
الزم برای رویارویی همهجانبه با اتحاد شوروی
برخوردار اســت .به همین دلیل است كه از
مفهوم «امپراطوری شیطانی» در ارتباط با اتحاد
شوروی بهره گرفت.
گورباچف از سازوكارهایی بهره گرفت تا
نشان دهد كه روسیه كشوری اروپایی است و
در قرن  19به عنوان بخشی از موازنه اروپایی
ایفای نقش كرده است .سیاست تاریخی روسیه
در مشاركت با آلمان در چارچوب سیستم اول
و دوم بیسمارك اهمیت قابل توجهی داشته
است .به همان گونهای كه روسیه در چارچوب
«سیستم دلكاسه» از الگوهای همكاریجویانه
با فرانســه بهره گرفت و توانست زمینههای
الزم برای خروج فرانسه از انزوای تاریخی و
ژئوپلیتیكی اروپایی را فراهم آورد.
در دوران جدید روسیه و اروپا دارای منافع
منطقهای بوده ،به همــان گونهای كه اروپا و
ایاالت متحده تالش میكنند تا شكل جدیدی
از منافع ژئوپلیتیكــی و راهبردی را تعریف
کنند .الگوی رفتــاری ترامپ در برخورد با
محیط منطقهای و بینالمللی ،زمینه انزوای بیشتر
آمریکا از اروپا را به وجود میآورد .سیاست
ترامپ معطوف به ســازوكارهای قدرت و
یكجانبهگرایی بوده و بر اساس چنین نگرشی
تالش دارد تا از ابتكار جدید برای محدودسازی
رقبای خود اســتفاده کند .چنیــن ابتكاری
به مفهوم ایجاد دنبالهروی و فضای الحاق اروپا
به سیاستهای راهبردی آمریکا است.
سیاســتهایی كه منافع اقتصادی چندانی
برای شــركتهای اروپایی نداشته و اقتصاد
كشــورهای اروپایی را بــا چالش و ركود
همراه خواهند ساخت .به همین دلیل است كه
تحریم آمریکا علیه روســیه با واكنش شدید
كشــورهای اروپایی روبهرو شد .كشورهای
اروپایی به این موضوع اشاره دارند كه ایاالت
متحده از سازوكارهای یكجانبه بهره گرفته و
این امر به منزله نادیده گرفتن اروپا در روند
سیاست جهانی است .كشــورهای اروپایی
به این موضوع اشاره دارند كه مسئله اوكراین و
شبهجزیره كریمه ماهیت اروپایی داشته و باید
اتحادیه اروپا در روند تصمیمگیری راهبردی
علیه روسیه مشاركت داشته باشد.
سخنگوی كمیســیون سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به این موضوع اشــاره دارد كه
هرگونه تحریمی علیه روســیهباید بر اساس

ضرورتهای «گروه  7كشور صنعتی غرب»
تنظیم شود .چنین رویكردی قبال در چارچوب
«موافقتنامه مینســك» انجام گرفته اســت.
موافقتنامه مینسك به این موضوع اشاره دارد
كه آمریکا و اروپــا در ارتباط با موضوعات
راهبــردی جهانبایــد از ســازوكارهای
همكاریجویانه استفاده کنند .به همین دلیل
است كه كشــورهای عضو اتحادیه اروپا در
نشست بعدی خود نسبت به تحریمهای یكجانبه
آمریکا علیه روسیه واكنش نشان خواهند داد.
واقعیت آن اســت كه اتحادیه اروپا قادر
نخواهد بود تغییر چندانی برای تحریمهای اعمال
شده علیه روسیه ایجاد کند .در چنین شرایطی
تنها شانس روسیه و اروپاییها را باید در رایزنی
با رئیسجمهور ایاالت متحده دانست .زیرا در
الیحه تصویب شــده توســط كنگره به این
موضوع اشاره دارد كه رئیسجمهور آمریکا
میتواند شركتهای خصوصی كه در زمینه
خطوط انتقال انرژی با روسیه همكاری میكنند
را مجازات كند .چنین الیحهای طبعا مخاطرات
جدیدی را در روابط روســیه و ایاالت متحده
ایجاد خواهــد كرد .به همان گونه كه آثار و
پیامدهای جنگ سرد روابط آمریکا و اروپا را
نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
Q

Qنتیجهگیری

الیحه تحریم كشورهای ایران ،كره شمالی
و روسیه توسط كنگره ایاالت متحده را میتوان
به منزله هشداری سیاسی و ژئوپلیتیكی نسبت
به فرآیندهای موجود سیاست بینالملل دانست.
جوالی  2017زمینــه برای اتخاذ تصمیمهای
جدیتر آمریکا در برخورد با ایران ،روسیه و
كره شــمالی را به وجود آورده است .در این
فرآیند مقامهای كره شمالی از انگیزه الزم برای
انجام اقدامات متقابل در برابر آمریکا برخوردار
هستند .اگر چه آمریکا مبادرت به اقدام متقابل
علیه كره شمالی کرده و جنگندههای پیشرفته
خود را در شبهجزیره كره به پرواز درآورده
است ،چنین فرآیندی هنوز نشانههای مربوط
به رویارویــی نظامی پرشــدت را منعكس
نمیسازد.
علت آن را باید در قابلیت كره شــمالی
برای اتخاذ ســازوكارهای بازدارنده در برابر
سیاستهای تهاجمی آمریکا دانست .واقعیت
آن اســت كه كره شــمالی به دلیل تداوم
تحریمهای اقتصادی گسترده ،احساس میكند
كه چیزی برای از دست دادن ندارد ،به همین
دلیل است كه از ســازوكارهای اقدام متقابل
همسطح با آمریکا بهره میگیرد .در حالیكه
ایران و روسیه تالش دارند تا سیاست مماشات
در برابر اقدامات پرشدت آمریکا را ادامه دهند.
هنوز ایران و روسیه امید دارند كه مقامهای
آمریکایی از اقدام پرشدت علیه آنان خودداری
کند و سیاست تحریم را به عنوان اقدام كمشدت
تلقی میکنند كه از قابلیت ترمیم برخوردار
است .در حالیكه آمریکا مبنای رفتاری خود را
بر اساس اعمال دیپلماسی اجبار قرار داده است.
نشانههای دیپلماسی اجبار را باید در تحریمهای
اقتصادی فزاینده تحلیل کرد .چنین تحریمهایی
را میتوان به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی
و راهبردی آمریکا دانست.
تجربه سیاست بینالملل نشان میدهد كه
هرگاه كشــورهایی كه در معرض دیپلماسی
اجبار و یــا راهبردهای پرشــدتتری قرار
میگیرند ،از سیاست مماشات و سازش استفاده
کنند ،فشارها و محدودیتهای بیشتری اعمال
خواهد شــد .روند موجود بیانگر این واقعیت
اســت كه صلح سرد به سمت جنگ سرد در
حال حركت خواهد بود .چنین فرآیندی تمامی
نشــانههای تصاعد بحران در فضای سیاست
بینالملل را منعكس میسازد .تصاعد بحران در
شرایطی حاصل میشود كه موازنه قدرت تحت
تاثیر سیاستهای مرحلهای تغییر پیدا كند.
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احزاب
درس -گفتارهای احزاب سیاسی

حزب لیبرال دموکراتدر راستای اندیشههای لیبرالیاش در اقتصاد ،در سال  2004کتابی موسوم
به «کتاب نارنجی» را که در آن از اقتصاد بازار آزاد و خط مشیهای سوسیالیستی حمایت میکرد،
منتشر کرد .انتشار این کتاب نشاندهنده حرکت این حزب به سمت چپ میانه بود.

6

اعتدالیون انگلیسی
ت بریتانیا از جمع سوسیالیسم دفاع میکند
حزب لیبرال دموکرا 

احسان پناه بر

روزنام هنگار

حزب لیبرال دموکــرات بریتانیا با
خط مشــی میانه و چپ میانه ،سومین
حزب مطرح بعد از احزاب محافظهکار و
کارگر در مجلس عوام بریتانیا است .این
حزب در سال  1988در پی ادغام حزب
لیبرال بریتانیا و حزب سوسیال دموکرات
تشکیل شد .ریاست کنونی این حزب بر
عهده ِسر وینس کیِبل است .این حزب
بارها در صحنه سیاسی بریتانیا شاهد صعود
و نزول خود بوده است و بارها تقسیم شده
و سپس تجدید سازمان یافته است.
Q

Qتاریخچه

Q

Qخط مشی

حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در 3
مارس  1988و در پــی ادغام دو حزب
لیبرال و سوسیال دموکرات تشکیل شد.
در واقع حزب لیبرال در سال  1859و در
پی فعالیت ســه حزب آزادی ،رادیکال،
و پیالیت تاســیس شده بود ،درحالیکه
حزب سوســیال دموکراتیک در سال
 1981و توســط اعضای ســابق حزب
کارگر ،نخست وزیران و اعضای کابینه،
و همچنین برخی از جداشدگان از حزب
محافظهکار تاســیس شد .در واقع برخی
از اعضای حــزب کارگر که از آن جدا
شده بودند و حزب سوسیال دموکراتیک
را تاسیس کرده بودند دریافتند که باید
با حزب لیبــرال که در اصول کلی خط
مشی مشابه داشت ائتالف کنند تا از قرار
گرفتن در مقابــل یکدیگر در انتخابات
جلوگیری به عمل آورند .این ائتالف را
دیوید اســتیل (از حزب لیبرال) و روی
جنکینز (از حزب سوسیال دموکراتیک
که بعدا دیویــد ا ِونز جای وی را در این
سمت گرفت) رهبری میکردند .هر چند
که این دو حزب رویکردها و دغدغههای
خاص خــود را داشــتند ،در انتخابات
سالهای  1983و  1987رویکردی کلی
و مشترک را اتخاذ کردند .در سال 1987
و در پی شکســت در انتخابات آن سال،
استیل پیشنهاد داد که هر دو حزب با هم
ادغام شــوند و تشکیل یک حزب واحد
را بدهند .اگرچه این امر ابتدا با مخالفت
ا ِونز مواجه شد ،اکثریت اعضای هر دو
حزب با آن پیشــنهاد موافقت کردند و
در مارس  1988ایــن حزب به رهبری
مشترک اســتیل و رابرت مکلینان (که
در ســال  1987به جای ا ِونز به رهبری
حزب سوسیال دموکراتیک رسیده بود)
تشکیل شد .در ابتدا نام حزب تازهتاسیس
حزب سوسیال لیبرال دموکرات بود که
در سال  1989این حزب به حزب لیبرال
دموکــرات تغییر نــام داد .لوگوی این
حزب به شکل پرندهی زردرنگی است
که به پرنده آزادی مشــهور است .این
حزب اکنون عضو ائتالف احزاب لیبرال
و دموکرات اروپا و بینالملل لیبرال است.
خط مشی کلی حزب لیبرال دموکرات
از ایدههای لیبرالیســتی همچون آزادی
اندیشــه و بیان ،اعمــال محدودیت در
قدرت دولتها ،نقش بارز قانون ،اقتصاد
آزاد ،تفکیک قوا ،و پلورالیسم سرچشمه
میگیرد .در واقع این حزب در خط مشی
خود از دو رویکــرد و جهانبینی کلی
سوسیال لیبرال و لیبرالیسم کالسیک (که

حامی لیبرالیسم اقتصادی است) پیروی
میکند .ریشه رویکرد سوسیال لیبرالیسم
در این حزب به ویلیام ب ِ ِوریج که یکی از
کسانی است که پیشنویس طرح دولت
رفاه ملی را نوشت ،و همچنین اندیشههای
جان مینیــارد کینز بر میگــردد .این
حزب در راستای اندیشههای لیبرالیاش
در اقتصاد ،در سال  2004کتابی موسوم
به «کتاب نارنجی» را که در آن از اقتصاد
بازار آزاد و خط مشیهای سوسیالیستی
حمایت میکرد ،منتشر کرد .انتشار این
کتاب نشــاندهنده حرکت این حزب
به ســمت چپ میانه بــود .این حزب
همچنین از اصالح اساســی در نهادهای
سنتی بریتانیا همچون کلیسای انگلستان،
نظام انتخاباتی ،جرمزدایی از مواد مخدر،
محیط زیستگرایی ،اصالح نظام بانکی،
نــرخ تصاعدی مالیات ،و حقوق بشــر
حمایت میکند .حزب لیبرال دموکرات
حامی استفاده از یورو-واحد پول اتحادیه
اروپا -در بریتانیا و همچنین ماندن بریتانیا
در اتحادیه اروپا است.
این حزب در وبسایت خود به آدرس
 libdems.org.ukخــود را چنین معرفی
میکند« :حزب لیبــرال دموکرات تنها
حزب در بریتانیاست که برای بریتانیایی
آزاد ،فارغ از تعصــب ،و متحد مبارزه
میکنــد .ما در این حــزب میخواهیم
آیندهای درخشــانتر با نظام آموزشی و
بهداشتی فاخرتر ،محیط زیستی پاکتر ،و
اقتصادی خالقانهتر را در سایه بریتانیایی
عادالنه که در آن مردم نسبت به یکدیگر
نجیبانه رفتار میکنند ،هدیه کنیم» .منظور
از آزاد ،آزادی در دل و ذهــن ،افقهای
باز و رو به جلو و مدرن ،جهانی سبز ،و
اروپایی متحد اســت .این حزب معتقد
است که بریتانیا میتواند به کمال مطلوب
خود برسد اگر در دنیای به سرعت متغیر
کنونی بتوانــد خالق ،کارا ،آیندهنگر ،و
نسبت به فرصتهای جهانی شدن حساس
باشد .همچنین بریتانیای بدون مرزهای
تعصب به معنــی بریتانیایی با تنوع باال،
مهربان ،و بخشنده است .این حزب برای
آزادی و حقوق اقلیتها مبارزه میکند.
Q

Qبرخی اقدامات و تالشهای حزب

مخالفت با جنگ عراق در سال 2003
مخالفت با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا (برگزیت)
کمک مالی به مدارس به منظور کاهش
تعداد دانشآموزان هر کالس به  20نفر و
همچنین ارتقا کیفیت آموزشی در مناطق
کمتر توسعه یافته؛
طرح ایجاد کارگاههای آموزشی برای
حدود  800هــزار دانشآموز به منظور
ارتقای سطح مهارتها و تجربیات آنان؛
تالش برای برچیدن تبعیض مذهبی در
پذیرش مدارس دینی و عبادت جمعی در
مدارس؛
کاهش نیــرو در وزارت بهداشــت
به نصف و همچنین الغا یا کاهش بودجه
سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی؛
طرح لوایحی برای اصالح نظام قضایی
ماننــد پایان دادن به گرفتــن  DNAاز
شــهروندان عــادی ،فرمانهای کنترل
شهروندان و غیره؛
تالش برای راهاندازی دادگاه ویژه مواد
مخدر و تنبیهات غیرمجرمانه برای تمرکز
بر بازپروری معتادین به مواد مخدر؛
تالش این حزب برای فشــار بر دولت
به منظور کاهش برنامههای هســتهای

حزب لیبرال در سال  1859و در پی فعالیت سه حزب آزادی،
رادیکال ،و پیالیت تاسیس شده بود ،درحالیکه حزب
سوسیال دموکراتیک در سال  1981و توسط اعضای سابق
حزب کارگر ،نخست وزیران و اعضای کابینه ،و همچنین
برخی از جداشدگان از حزب محافظهکار تاسیس شد

بریتانیا؛
تالش موفق حزب در ایجاد ممنوعیت
برای شــرکتهای بریتانیایی نســبت
به فروش سالح و مواد شیمیایی به خارج
از کشور؛
فعالیت برای اصالح نظــام انتخاباتی
نخستنفری بریتانیا (موسوم به «همه مال
برنده اســت») ،رأی بدیل ،و نمایندگی
تناسبی (تصاحب کرســی در پارلمان
به نسبت تعداد آرا ماخوذه)؛ و
تعیین شبکهای به هم پیوسته از نواحی
حفاظت شــده دریایی تا ســال 2020
به منظور حفاظت از محیط زیست.
Q

Qساختار حزب

نخستین رهبر این حزب تازهتاسیس
جرمی جان دروهام اشــدون ،معروف
به پ ِدی اشــدون بود که این سمت را تا
ســال  1999برعهده داشت .در انتخابات
پارلمان اروپا در ســال  ،1989این حزب
حدود  6درصد آرا را به خود اختصاص
دادکه جایگاه چهــارم را بعد از حزب
ســبز برای این حزب رقم زد .روند رو

به رشــد این حزب ادامه داشت تا اینکه
در انتخابات عمومی بریتانیا در سال 1992
که با پیروزی حزب محافظهکار به پایان
رسید موفق شد  17/8درصد آرا را از آن
خود کند و بیست کرسی مجلس عوام را
تصاحب کند .در انتخابات پارلمان اروپا
در سال  ،1994این حزب توانست برای
نخستین بار در تاریخ تاسیسش دو کرسی
را از آن خود کند .بعد از روی کار آمدن
تونی بلر به سمت رهبری حزب کارگر
در سال  ،1994اشدون پیشنهاد همکاری
و ائتــاف با حزب کارگــر را داد ،اما
پذیرفته نشــد .این حزب گرچه در آن
انتخابات آرای کمتری نســبت به دور
قبل بدســت آورد ،با اتخاذ راهکارهایی
رأیدهی تاکتیکی (شــیوهای که در آن
رایدهنــدگان نه به گزینه مطلوب بلکه
به گزینهای رای میدهند تا بتوانند از نتیجه
ناگواری جلوگیری کنند) توانست تعداد
کرسیهای مجلس را به عدد  46برساند.
بعد از اینکه اشــدون در ســال  1999از
سمت رهبری حزب بازنشسته شد ،حزب
چارلز کندی را جایگزین وی کرد .وی

رسانهها

جهان وطنگرایی
ایــن حــزب تمامــی برنامهها و
راهبردهای خود را از طریق وبسایت خود
به نشانی  libdems.org.ukمنتشر میکند.
همچنین حزب لیبرال دموکرات بریتانیا
یک ارگان رسمی با نام «نشریه تاریخ
لیبــرال» ()Journal of Liberal History
دارد که به صورت فصلنامه منتشــر
میشود .این نشریه به تحقیق و تحلیل
درباره تاریخ لیبرالیســم و موضوعات
مربوط به آن میپردازد .این نشــریه
که از سال  1993منتشر میشود شامل
مقاالت ،پژوهشهای عملی ،زندگینامه
بزرگان و نخبگان لیبرال ،روزشــمار
احزاب لیبرال ،مرور کتابهای منتشر
شده ،و غیره اســت .همچنین به نظر
میرسد که روزنامه گاردین و هفتهنامه
اسپکتیتور به طور غیررسمی از حزب
لیبــرال دموکــرات حمایت میکنند

و مطالبشــان کم و بیش همراستا با
برنامههای این حزب است.
حزب لیبرال دموکرات سومین حزب
مطرح در عرصه سیاســی بریتانیاست.
این حزب مروج و مدافع لیبرالیسم در
این کشور اســت که به طور کلی از
آزادیهای مدنــی و اقتصاد بازار آزاد
حمایت میکند .در طول عمر نه چندان
دراز خود ،این حزب شــاهد پستی و
بلندیهایی بوده است که گاه با تغییر
در راهکارهــا و انعطافپذیری خود
در عرصه سیاســت بهخوبی توانسته
اســت از دل خاکســترش باردیگر
برخیزد و نغمهسرایی کند؛ نغمهای که
به گفته خود لیبرال دموکراتها ،نغمه
آزادی ،جامعــهای فارغ از تعصبهای
کورکورانه ،و اتحاد و جهانیســازی
به منظور رفاه حال بشر است.

که تا سال  2006در این سمت باقی ماند
توانست پیشــرفتهای قابل توجهی را
برای حزب به ارمغان بیاورد؛ این حزب
توانست در انتخابات عمومی سال 2001
تعداد کرسیهای مجلس را به  52برساند
و در میزان آرا هم پیشرفت داشته باشد
( 18/3درصد) .دلیل این پیشــرفتها
دلزدگی رایدهندگان از دو حزب کارگر
و محافظهکار بود .ایــن رایدهندگان
مخالف جنگ عراق بودند و از حقوق و
آزادیهای مدنی ،اصالحات انتخاباتی ،و
نظام دولت باز حمایت میکردند .چارلز
کندی به خاطر مخالفتش با جنگ عراق
در ســال  2004از سوی مجله اسپکتیتور
به عنوان «نماینده مجلس سال» انتخاب
شــد .همچنین در پی تالشهای کندی،
در سال  2001گروهی از اعضای حزب
محافظهکار به حــزب لیبرال دموکرات
پیوستند .همچنین این حزب تحت رهبری
کندی توانست  22درصد آرا و  62کرسی
را در انتخابات سال  2005بهدست بیاورد.
در ســال  2006و در پی رسوایی اعتیاد
به الکل کنــدی ،منزیس کمپل رهبری
حزب را بر عهده گرفت که در ســال
 2007این سمت به نیک ِکلِگ رسید .وی
با اخذ  511رای توانســت در این سمت
انتخاب شود و تا سال  2015آن را حفظ
کند .وی که با شعار دفاع از آزادیهای
مدنی پا به عرصه گذاشته بود ،در جلسه
معارفهاش گفت که با تمام وجود لیبرال
اســت و از پلورالیســم در بریتانیا دفاع
میکنــد .وی در پی ائتــاف با حزب
محافظهکار به سمت معاون نخستوزیر،
دیوید کامرون منصوب شــود .در پی
اســتعفای ِکلِگ در  8می ،2015حزب
تیم فارون را به رهبری خود انتخاب کرد.
در زمان فارون ،حزب با افت و خیزهای
زیادی همراه بــود ،چنانکه در انتخابات
محلی نتیجه قابل قبولی را کســب کرد،
اما در انتخابات  2017نتیجه بر وفق مراد
حزب نبود .بعد از استعفای فارون ،کیبل
توانست نظر حزب را به خود جلب کند
و رهبری آن را بر عهده بگیرد ،ســمتی
که تاکنون در اختیار وی اســت .وینس
کیبل بین سالهای  2010تا  2015وزیر
بازرگانی بریتانیا بود .همچنین ریاســت
حــزب اکنون بر عهــده دیک نیوبای
است .روســای حزب بر کرسی ریاست

هیئترئیسه در دفتر مرکزی این حزب
در لندن تکیه میزننــد .آنها برای یک
دوره دو ســاله که از اول ژانویه شروع
و در  31دسامبر به اتمام میرسد انتخاب
میشوند .تاکنون ریاست حزب بر عهده
افراد ذیل بوده است :سر ایان رینگلزورث
( ،)1988-1990چارلــز کندی (-1994
 ،)1991رابرت مکلینان (،)1995-1998
دیانا مدوک و باروس مدوک (-2000
 ،)1999ناونیــت دولکیا و بارون دولکیا
( ،)2001-2004ســیمون هیوز (-2008
 ،)2005رابرت اسکات (،)2009-2010
تیم فارون ( ،)2011-2014سارا برینتون
( 2015تاکنون) .هیئترئیسه فدرال که
ریاست آن را اکنون ســارا برینتون بر
عهده دارد ،در واقع بدنه اصلی حاکمیت
و قانونگذاری حزب را تشکیل میدهد
و شامل  30عضو ارشد از تمامی احزاب
زیرمجموعه در بریتانیاست که هر دو سال
یکبار انتخاب میشوند .اعضای رهبران
این حزب در مجلس اعیان هم به ترتیب
ذیــل بودهاند :روی جنکینــز (-1997
 ،)1988ویلیام راجــرز (،)1997-2001
شــرلی ویلیامز ( ،)2001-2004تام مک
نالی ( ،)2004-2013جیم واالس (- 2016
 ،)2013و دیک نیوبای ( 2016تا کنون).
حزب لیبرال دموکرات در واقع حزبی
فدرالی است متشکل از احزاب زیرمجموعه
آن در انگلستان ،اسکاتلند ،و ولز .احزاب
پارلمانی زیرمجموعه این حزب در مجلس
عوام ،مجلس اعیان ،پارلمان اســکاتلند،
و مجلس ولز واحدهایی نیمه خودمختار
هســتند .رهبران این احزاب در مجلس
عوام و پارلمان اسکاتلند به ترتیب رهبران
حزب فدرال و حــزب لیبرال دموکرات
اسکاتلند هســتند .همکاری همه احزاب
زیرمجموعه از طریق هیئترئیسه فدرال
حزب تعیین میشود .این حزب اکنون بالغ
بر  100هزار عضو ثبتنام کرده دارد .این
حزب همچنین دارای جناح جوانان است
که به منظور حمایت از حزب در مدارس
و دانشگاهها تشــکیل شده است .حزب
لیبرال دموکرات در ایرلند شمالی سازمان
مییابد ،اما در این منطقه به رقابت انتخاباتی
نمیپردازد و تنها بــا حزب اتّحاد ایرلند
شــمالی همکاری میکند .حزب لیبرال
دموکرات عضو بینالملل لیبرال و ائتالف
احزاب لیبرال و دموکرات اروپا است.
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سیاستمداران

دو گل در سال  1958و در شرایطی که الجزایر شاهد شورشهای فراگیر بود و فرانسه را خطر جنگهای داخلی تهدید
میکرد ،به مقام نخستوزیری فرانسه رسید .در سپتامبر همان سال او طرح جدیدی را ارائه کرد که بر اساس آن نظام
سیاسی فرانسه از نظام پارلمانی به ریاستجمهوری تغییر کرد.

مظهر ناسیونالیسم مدرن
چه کسی به فرانسه پس از جنگ جهانی دوم هویت داد؟

شادی آذری

روزنام هنگار

بســیاری ،فرانســه را با نام شارل دوگل
میشناســند .او یکی از معروفترین روسای
جمهور فرانسه است که تجربه نخستوزیری
این کشور را نیز در کارنامه خود دارد .دوگل
توانســت جمله معروف «فرانسه از آن من
است» را به واقعیت تبدیل کند تا جایی که
نامش همواره در تاریخ این کشور به یادگار
باقی مانده است .او که در ابتدا به عنوان یکی
از افسران ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول
حضور داشــت ،در نبرد ورودون زخمی شد.
پس از آن در جنگ جهانی دوم نیز به عنوان
فرمانده نیروهای فرانسه آزاد حضور داشت .با
وجود همه اینها ،بیش از آنکه دوگل به عنوان
یک جنگجو شناخته شــود ،به عنوان یک
سیاستمدار معروف شده است .او توانست پس
از جنگ جهانی دوم طی چند دوره ریاســت
جمهوریاش با مقاومت در برابر فشــارهای
آمریکا ،فرانسه را در حوزه سیاست خارجی
به استقالل برساند .او کندی ،رئیس جمهوری
وقت آمریکا را سرزنش میکرد؛ زیرا از نظر
او رئیسجمهور وقت آمریکا واقعیتهای ملی
را نادیده گرفته بود.
دوگل در کتاب خاطرات امید خود چنین
مینویسد« :به او گفتم که برای شما دخالت
نظامی در این منطقه دردسری بیپایان خواهد
بود؛ زمانی که ملتها از خواب غفلت بیدار
شــوند ،هیچ قدرت خارجی با هر امکاناتی،
امکان تحمیل خود را ندارد .شما این را متوجه
خواهید شد».
Q

Qسالهای آغازین زندگی

Q

Qورود به ارتش

شارل آندره ژوزف ماری دوگل ،کسی که
همگان او را به نام ژنرال دو گل میشناسند،
در سال  1890میالدی در منطقه صنعتی شهر
لیل فرانسه و در خانوادهای کاتولیک ،سنتگرا
و میهنپرست به دنیا آمد .مادر او ،ژان میلو،
زنی از خانوادهای صنعتگر بود و پدرش هانری
دوگل استاد ادبیات و فلسفه در کالج ژزوئیت
بود که بعدها مدرســه خود را تاسیس کرد.
او مردی بود که با وجود خانواده ســنتی ،در
عقاید سیاسی فردی مترقی محسوب میشد.
او فرزندانش را تشــویق میکــرد تا درباره
تاریخ و فلســفه بحث کنند ،شارل خیلی زود
با تاریخ فرانسه آشنا شد و در دهسالگی تاریخ
جنگهای صد ســاله و یادداشتهای فروسار
درباره قرون وسطی را خواند و بعد به خواندن
آثار نیچه ،کانت و گوته روی آورد .وقتی که
شارل یازدهساله شد ،خانوادهاش به پاریس نقل
مکان کردند .شارل نوجوان عادت داشت تا از
برج کلیسای نوتردام باال برود تا بتواند شهر را
تماشا کند .او در کالج استانیسالس در پاریس
تحصیل کرد و از سال  1906بر تالشهایش
در مدرسه افزود تا بتواند به جایگاهی دست
یابد که در یک آکادمی نظامی آموزشهای
نظامی ببیند .ســرانجام این تالشها در کنار
عالقه او به تاریخ و باورش به عظمت فرانسه
باعث شد تا وارد مدرسه نظامی سنت سیر شود.
او در  ۱۹۱۲تنها دو سال پیش از آغاز جنگ
جهانی اول از این مدرسه فارغالتحصیل شد.
شارل دوگل هنگام جنگ جهانی اول در
ارتش مشغول به کار شد و در این جنگ سه
بار متحمل جراحت شد .سرانجام در نزدیکی
ورودون شکســت خورد و بهدست آلمانها
اسیر شــد .دو گل جوان پیش از رهایی سه
بار اقدام به فرار کرد اما هر سه بار با شکست
روبهرو شد.
دوگل در ســال 1940میالدی ،به عنوان

جوانترین ژنرال فرانســه ،به وزارت دفاع
دولت این كشور دست یافت و به هنگام بروز
تهدیدات جدی آلمان به فرانســه در جریان
جنگ جهانی دوم ،پیشنهاد اختصاص بیشترین
بودجه دولتــی را برای مدرنیزه كردن ارتش
فرانسه داد .در پی شكست نیروهای فرانسوی
از آلمان در این جنگ ،دوگل به جای تسلیم
و همكاری با رئیس و فرمانده پیشــین خود،
مارشال ُپ َتن ،كه به مصالحه با آلمانیها تن در
داده بود و حكومت ویشی را تشكیل داد ،با
یک هواپیمای بریتانیایی به لندن فرار کرد
و رهبری نهضت مقاومت فرانسه را برعهده
گرفت.
دوگل در روز  ۱۸ژوئــن  ۱۹۴۰از لندن
خطاب به مردم فرانسه با گریه چنین گفت:
«هر چه اتفاق افتد ،مقاومت فرانسه نباید
از بین برود» .شــارل دوگل که بسیاری
از دوســتانش را در جنگ از دست داده
بود ،از آن پس نه پشــتوانه مالی قابل
توجهی یافــت و نه قدرت الزم و پس
از چندی توســط حکومت ویشی را
به عنوان خیانت کار به مرگ محکوم
شد.
پس از آن همــواره خود را مهره
برجســته یک قدرت عظیم معرفی
میکرد و به فرماندهــی نیروهای
فرانســه آزاد ادامه داد .نشان دوگل
آراســته به صلیب لورین برگرفته
از نشــانههای تاریخی است که
شــارل دوگل زیر نشان آن برای
ترفیع منزلت فرانسه مبارزه کرد.
نام شــارل دوگل برگرفته از دو
کلمه «شــارلمانی» و«گل» (نام
باستانی سرزمین فرانسه) است.
او به رغم حضورش در لندن ،با
سیاستهای بریتانیا در رابطه با
فرانسه مخالفت میکرد و روش
خاص خود را در پیش میگرفت.
چرچیل روزی با لحن شکوه آمیزی
چنیــن بیان داشــت« :از بین تمامی
نشــانهایی که مجبــور به تحمل آنها
شدم ،هیچکدام به اندازه لورین سنگین نبود».
در ســال  ۱۹۴۴با وجــود اینکه پیش از آن
به عنوان خیانتکار شناخته شده بود ،در پی
حمالت نیروهای متحدین به فرانسه بازگشت
و به عنوان قهرمان ملی شناخته شد و با از میان
رفتن حکومت ویشی دوگل به ریاست دولت
موقت جمهوری فرانســه رسید اما در ۱۹۴۶
بهخاطر اختالفاتش با پارلمان بر ســر بودجه
نظامی به مدت بیش از  ۱۰ســال از سیاست
کنارهگیری کرد.

نزدیک برقرار کرد و نیــز ورود بریتانیا را
به بازار مشترک اروپا وتو کرد ،اقدامی که
خشم بســیاری را در پی داشت .او طی چند
دورهای که رئیسجمهوری فرانسه بود توانست
کشورش را از یک کشور جنگزده به یکی
از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل کند .در
مورد ژنــرال دوگل دیدگاههای گوناگون و
به غایت متناقض ابراز شــده است .برخی او
را وحدتســتیز و دیگرانی او را آرمانخواه
دانستهاند .برخی از هوادارانش او را پایهگذار
وحدت اروپا و برخی دیگر او را عامل تاخیر
در فرآیند ســاخت اروپای واحد میدانند.
دوگل میکوشید خود را رهبری عالقهمند
به دیگر ملتها نشان دهد و به همین
دلیل در مسافرتهایش به آمریکای
التین ،مکزیک ،روسیه ،لهستان و
هر جای دیگر چند كلمه از زبان
آنها را یاد میگرفت تا با آنها با زبان
خودشان صحبت کند.
نماد ملیگرایی فرانســوی را میتوان
در اندیشــه دوگل برای ســاخت اروپایی
بدون اتکا به آمریکا و شوروی دانست؛ این
نگاه آمریکاســتیز دوگل مخالفتهایی را
برانگیخت .دکترین ملیگرایی برای بسیاری
از منتقدان ژنرال دوگل نوعی ترمز بازدارنده
برای ساخت اروپا به شمار میرفت.
در روز  28اکتبر سال  1962میالدی ژنرال
شارل دوگل ،رئیسجمهور فرانسه با استفاده
از هیجان عمومی ناشی از سوءقصد نافرجام
علیه جانش در  22اوت سال  1962با برگزاری
یک همه پرسی اصالح قانون اساسی فرانسه
را به تصویب مردم رساند .براساس این تغییر
قانون اساسی ،انتخاب رئیسجمهور فرانسه با
برگزاری انتخابات عمومی مستقیم صورت
میگرفت و دیگر نمایندگان مجلس نقشی در
انتخاب رئیسجمهور نداشتند .طرح این الیحه
با مخالفت شدید مجلس و جناح چپ روبهرو
شده بود زیرا از تاسیس یک رژیم بناپارتیست
استبدادی بیم داشتند .اما این الیحه در جریان
همه پرســی عمومی با  62/25درصد آرای
مثبت به تصویب رسید.
انتخاب رئیسجمهور براساس برگزاری
انتخــاب عمومی موجــب تحکیم موقعیت
ریاست جمهوری در جریان جمهوری پنجم
شد و به حکومت مجلس که هنگام جمهوری
چهارم برقرار بود و باعث ضعف دولتها و
سیاست فرانسه شده بود ،برای همیشه خاتمه
داد .دلیل موفقیت ژنرال شارل دوگل در این
همه پرسی به چند ماه قبل و به شب  22اوت
سال  1962میالدی بازمیگردد.
Q

Q

Qنخست وزیر و رئیسجمهور دو گل

دو گل در ســال  1958و در شرایطی که
الجزایر شاهد شورشهای فراگیر بود و فرانسه
را خطر جنگهای داخلی تهدید میکرد ،به مقام
نخستوزیری فرانسه رسید .در سپتامبر همان
ســال او طرح جدیــدی را ارائه کرد که بر
اساس آن نظام سیاسی فرانسه از نظام پارلمانی
به ریاســتجمهوری تغییر کرد .این طرح با
استقبال همگان مواجه شد و دو گل به عنوان
نخستین رئیسجمهوری پنجمین جمهوری
فرانسه انتخاب شد .دوگل که مدتها بر این
باور بود که مسئولیت مستعمرات باید از دوش
فرانسه برداشــته شود ،خیلی زود استقالل 12
مســتعمره آفریقایی را اعالم کرد و آنها را
آزاد گذاشت تا انتخاب کنند که آیا همچنان
به فرانسه وابسته بمانند یا نه.
او با رهبران نظامی خود مشــورت و با
انقالبیون الجزایــر صلح کرد .دوگل پس از
ریاست جمهوری سیاست خارجی مستقل خود
را در پیش گرفت و کشور فرانسه تحت اداره
او با کشــورهای بلوک شرق و چین ارتباط

Qداستان سوء قصد

در آن شب ژنرال دوگل همراه همسرش
از کاخ الیزه عازم اقامتگاه شــخصیاش در
کلمبی بود .یک خبرچین که هرگز هویتش
مشخص نشد به گروهی که قصد ترور ژنرال
دوگل را داشتند ،مسیر حرکت او را که در
آخرین لحظات تعیین میشد ،اطالع داد .این
عده به رهبری یک افسر ناراضی از سیاست
دوگل در الجزایــر عضو یک جنبش مخفی
به نام شــورای مقاومت ملی بودند .هنگامی
که اتومبیل حامل ژنرال دوگل و همســرش
به منطقــه پوتی کالمــار در حومه جنوبی
پاریس رســید ،یک گروه کماندویی شامل
 6نفر با مسلسل به سوی آن آتش گشودند.
اما مهارت راننده و اقبال ژنرال دوگل موجب
شد تا او از این سوءقصد جان سالم به در برد.
سوءقصدکنندگان خیلی زود دستگیر شدند،
اما این حادثه هیجان زیادی در افکار عمومی
فرانسه که ژنرال دوگل را به عنوان قهرمان
جنگ جهانی دوم شــناخته بود و او را ناجی
فرانسه میدانست ،ایجاد کرد.
Q

Qدو گل در ایران

ژنرال دوگل رئیسجمهور اسبق فرانسه در
 24مهــر  1342برای دیداری  4روزه از ایران
در رأس هیأتی به تهران آمد؛ دهها خبرنگار
ی او را در این سفر همراهی
و عكاس فرانسو 
میكردند .او در جریان این سفر ضمن دیدار
با مقامات ایرانی در تهــران از آثار تاریخی
اصفهان و شیراز نیز دیدن کرد.
مورخان روابط ایران و فرانســه در دوران
حکومت ژنرال دوگل که سیاستی مستقل از
ابرقدرتهای شــرق و غرب در پیش گرفته
بود را مثبت ارزیابی میکنند و سفر شاه ایران
به فرانسه و نیز سفر چهار روزه رئیسجمهور
این کشور به ایران را نشانهای از گرمی روابط
عنوان میکنند.
«ادوارد سابلیه» خبرنگار روزنامه لوموند
كه در آن سفر همراه هیأت دوگل به ایران
ســفر میکند در گزارش خود از این سفر
مسافرت سال  1963ژنرال دوگل به ایران را
یكی از سفرهای فراموش نشدنی او میخواند.
«ریمونــد دارول» عکاس آژانس عکس
سیگما که یکی از همراهان ژنرال دوگل در
سفر به ایران بوده است از دوگل در فرودگاه
مهرآباد ،مراسم و تشریفات رسمی استقبال در
دربار ،سفر به شــیراز و اصفهان عکسهای
بسیاری گرفته است.
Q

Qشکست ژنرال

جنبش دانشجویی-کارگری ماه مه ۱۹۶۸
فرانسه مجموعه حوادثی را به دنبال داشت که
در طول  ۴هفته این کشور را همچون طوفانی
درنوردید و نقطه اوج این جنبش در فاصله یک
هفتهای سوم تا دهم ماه مه به وقوع پیوست؛
خیزشی که از اعتراض یک گروه دانشجویی
شروع شد و میلیونها نفر از مردم شهرنشین
فرانسه را به میدان مبارزه کشاند.
هرچند رویدادهای مه  ۱۹۶۸فرانسه هرگز
به عنوان انقالب شناخته نشد ولی تأثیر آن بر
روابط انســانی و زندگی مدنی جامعه از هیچ
انقالبی کمتر نبود .در مــورد جنبش ۱۹۶۸
نظرات و عقاید متفــاوت و متضادی مطرح
میشود ،برخی آن را گسترش دامنه آزادی و
شکوفایی و بالندگی انقالب کبیر فرانسه تعبیر
کردنــد و در برابر برخــی دیگر جنبش را
غوغای عوام ،روانپریشی تودهای یا کارناوال
نام نهادند.
در نهایت پس از اعتراضات ماه مه ۱۹۶۸
فرانسه و شکســت در رفراندوم سال ،۱۹۶۹
دوگل جهت اصالحات سیاسی استعفا کرد.
او در نهایت در  ۹نوامبر  ۱۹۷۰دو هفته قبل
از تولد  ۸۰سالگیاش در فرانسه از دنیا رفت.
شــارل دوگل فردی است که جمله معروف
«فرانسه از آن من است» را به واقعیت تبدیل
کرد .كتاب خاطرات امید ،اثر دوگل ،به عنوان
یك اثر ادبی ،خاطرات اوست كه به نگارش
درآمده است.
در ســال جاری اخباری مبنی بر تخریب
مقبره دوگل منتشر شد که خشم بسیاری را
در فرانسه برانگیخت .رسانههای فرانسه اعالم
کردند :افراد خرابکار روی مقبره رفته و صلیب
مقبره را شکستند.
همچنین رادیو اینفوی فرانســه به نقل از
پاسکال ببو ،شهردار محلی منطقه اعالم کرد:
«به نظر میرســد که این اقدام سیاسی نبوده
است .اما با این حال بسیاری از سیاستمداران
فرانسوی این اقدام را محکوم کردند».
در همین راستا ژرال دارمنن ،وزیر بودجه
و دارایی فرانســه در پیامی در توئیتر با اشاره
به این حادثه نوشت :شرم بر کسانی که مقبره
ژنرال دوگل را مورد حمله و خرابکاری قرار
دادند .ژنرال دو گل هنوز برای بســیاری از
فرانسویها نماد استقالل از آمریکا ،پیشرفت
اقتصادی و پایان عصر مستعمرات است.
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کیوسک

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

سخنگوی نئولیبرالها

اکونومیست یکی از منابع مطالعات اقتصادی کارل مارکس بود
احسان پناهبر

روزنام هنگار

اکونومیست هفتهنامهای خبری-تحلیلی
به زبان انگلیسی است که در لندن ویرایش
و از آنجا در سراســر دنیا منتشــر میشود.
مالک این هفتهنامه گروه اکونومیست است.
این نشریه در سال  1843بنیان گذاشته شد.
علیرغم اینکه ســاختار این نشریه به شکل
مجله اســت ،اکونومیست به دالیل تاریخی
مایل است خود را همچنان در قالب روزنامه
توصیف کند.
Q

Qتاریخچه

Q

Qرویکرد و خط مشی

در سال  ،1843تاجر و بانکدار بریتانیایی،
جیمز ویلسون ،نشریه اکونومیست را بنیان
گذاشــت تا بدینوســیله با قوانینی موسوم
به قوانین ذرت که دولت پادشاهی متحده در
سالهای بین  1815تا  1846به منظور اعمال
محدودیت و تعرفه بر غالت وارداتی وضع
کرده بود ،مبارزه کرده و آن را ملغی کند.
هدف دیگر تاسیس این هفتهنامه« ،شرکت
در مبارزهای شــدید بین هوش و ذکاوت-
که نشــریات را به جلو میکشاند -و جهل
ناامیدکننده و ترسناکی که مانع از پیشرفت
ما میشــود» (نقل قولی که در صفحه اول
شماره اول این هفتهنامه به چاپ رسیده بود)
عنوان شــد .در نتیجه انتشار نخستین شماره
این نشــریه در  5آگوست  ،1843از دبیران
آن خواسته شد تا بر سیزده قسمت که شامل
مقاالت دسته اول در دفاع از اصول تجارت
آزاد ،مقاالتی درباره تجارت و پیماننامههای
خارجی ،مقالهای درباره اقتصاد سیاســی که
مربوط به قیمتها ،دستمزدها ،و مالیاتها
میشد ،گزارشهایی از پارلمان ،گزارشهایی
از پیشرفتها برای تجارت آزاد ،گزارشها
و اخبار دیگر مناطق پادشاهی مثل اسکاتلند
و ایرلند ،مباحث و مقاالتی درباره علم روز
مانند شیمی و زمینشناسی ،موضوعات مربوط
به کشاورزی ،مسائل مربوط به مستعمرههای
بریتانیــا ،و گزارشهــای حقوقی ،معرفی
کتابهایی در زمینه علم اقتصاد ،گزارشهایی
مربوط به تجارت همــراه با آمار و ارقام ،و
نامههایی از ســوی خوانندگان نشریه تاکید
ورزند .این نشریه جزو یکی از معتبرترین و
مهمترین منابع اطالعات مالی و اقتصادی برای
کارل مارکس بوده است .چنانکه خود وی
میگوید«:نشریه اکونومیست چاپ لندن که
ارگان اروپایی اشرافیت مالی است به بهترین
نحو دیدگاههای این طبقه را بازتاب میدهد»
(کار مارکــس ،هجدهمیــن برومر لویی
بناپارت.)1852 ،
اگر آرشــیو این نشریه (شــماره 28
فوریه  )2009را ورق بزنیم ،اکونومیســت
خود به توصیف تاریخــی رویکردهایش
پرداخته اســت؛ این نشریه عالوه بر دفاع و
ترویج اصول تجــارت آزاد و بازار آزاد ،در
مشــی خود رادیکال بوده است .در واقع این
نشریه در طول تاریخ خود به مشی رادیکال
میانه نزدیک بوده است .این نشریه خود را
دشمن امتیازات بیپایه ،پرطمطراق ،و قابل
پیشبینی بودن میداند و در بعضی از مواقع از
محافظهکارانی چون رونالد ریگان و مارگارت
تاچر نیز دفاع کرده است .همچنین این نشریه
پشتیبان سیاستهای آمریکا در جنگ ویتنام
بوده است ،و از اهداف لیبرال زیادی حمایت
کرده اســت؛ مثال از همــان روزهای اول
تاسیس با اعدام به مخالفت پرداخته ،خواستار
اصالحاتی در نظام حقوقی بوده و با استعمار
هم به مبارزه پرداخته است.
اکونومیســت در ابتدای تاسیس خود از
مشی لیبرالیســم اقتصادی حمایت میکرد.

این هفتهنامه به طــور کلی از تجارت آزاد،
جهانیســازی ،و مهاجرت آزاد طرفداری
میکند ،چیزی که از آن به مشی نئولیبرالی
یاد میشود .این هفتهنامه خبری همچنین از
طرفداران محیط زیست (محیط زیستگرا)
اســت به طوری که از قانون مالیات انتشار
کربن به منظور مبارزه با گرم شــدن زمین
حمایت میکند .این نشریه همیشه در مشی
خود لیبرالی ،و نه محافظهکارانه ،عمل کرده
اســت چنانکه کارل مارکس آن را ارگان
اروپایی طبقه اشراف مینامد .اکونومیست
حامی مشیهای نئولیبرال مانند قانونی کردن
مواد مخدر ،اصالح قانون سالمت و خانواده،
و کنترل بر حمل سالح گرم بوده است .این
نشریه از هر سه حزب مطرح بریتانیا-حزب
کارگر در ســال  ،2005حزب محافظهکار
در سالهای  2010و  ،2015و حزب لیبرال
دموکرات در ســال  -2017حمایت کرده
است.
Q

Qساختار و نگارش

اکونومیست به طور هفتگی در روزهای
پنجشنبه و به طور همزمان در شش کشور
منتشر میشود .شمارگان این نشریه اکنون
حدود  1/5میلیون نســخه اســت که اداره
حسابرســی و نظارت بر شمارگان نشریات
انگلســتان ( )ABCبر آن نظارت میکند.
اکونومیست در هر شماره خود و در صفحه
فهرست مطالب به ذکر بیانیه ماموریت خود
بــا خط ایتالیک میپــردازد؛ این بیانیه که
معموال در گوشه ســمت چپ پایین نقش
میبندد عنوان میدارد که «اکونومیست که
از ســپتامبر  1843به چاپ میرسد ،هدفش
شرکت در مبارزهای شــدید بین هوش و
ذکاوت-که نشریات را به جلو میکشاند-
وجهل ناامیدکننده و ترســناکی که مانع از

پیشرفت ما میشود» .در سال  ،1959رینولد
استون ،طراح بریتانیایی ،نشان این نشریه را
طراحی کرد.
این نشریه به طور عمده به چاپ تحلیلها
و گزارشات حوادث عمده جهان ،سیاست،
و اقتصاد عالقهمند است ،اما بخشهایی هم
دربــاره موضوعاتی چون علم و تکنولوژی،
کتاب ،و هنر دارد .پنــج بخش اصلی این
هفتهنامه به این شرح است :کشورها و نواحی،
کســب و کار ،امور مالی و اقتصاد ،علم و
فناوری ،و بخش ســایر .هر سه ماه یکبار
این نشریه بخشــی ویژه را به پیشرفتها و
دستاوردهای اخیر در علم و دانش اختصاص
میدهد .قسمتی در بخش اقتصاد تحت عنوان
«آمار اقتصادی» وجود دارد که شامل آمار و
ارقام ،جداول ،و نمودارهای مربوط به کسب
و کار ،امور مالی و اقتصاد است.
هفتهنامه اکونومیست وبسایتی به نشانی
 economist.comدارد کــه در آن عالوه
بر خبرها و تحلیلهای سیاسی و اقتصادی،
به انتشار فایلهای صوتی ،ویدئویی ،رادیو،
سرگرمی و مطالب آموزشی همانند آمادگی
برای آزمون  GMATو  ،GREآرشیو نشریه
و دیگر مطالب خواندنی میپردازد.
اکونومیســت علــی رغــم اینکه از
ستوننویسها و گزارشگران متعددی بهره
میبرد ،در شیوه نگارش سعی دارد به شکل
یکنواختی مطالب را سازمان دهد و از لحنی
نسبت ًا واحد استفاده کند .این یکنواختی را
گروهی از نویسندگان و ویراستاران گمنام
تنظیم میکنند چنانکه گویی همه نشــریه
را تنها یک فرد به رشــته تحریر درآورده
اســت .این شــیوه البته منتقدانی دارد که
میگویند خالقیت زبانی نویسندگان از بین
خواهد رفــت .همچنین برخی منتقدان این
شــیوه مجله را متهم میکنند که چون از

نویسندگان جوان و بیتجربه برای گزارشها
و تحلیلهایش استفاده میکند ،به این شیوه
متوسل شده است تا به خوانندگان القا کند
که افراد مســن و باتجربه نویسندگان آن
مطالبهستند.
به دلیل اینکه جنس صفحات اکونومیست
به طور تدریجی از کاغذ ســنتی روزنامه
به صفحات گالسه رنگی تغییر یافته است،
این نشریه بیشتر مایل است که بهطور سنتی
خود را «روزنامه» بنامد تا مجله خبری .توجه
ویژه این مجله به اقتصاد باعث شده است که
همواره تیمی آشنا به علم اقتصاد و مسائل
بنیادی اقتصاد ســنتی در این نشریه حضور
داشته باشند .بنابراین این نشریه به تعریف
و توضیح واژههای تخصصی و بنیادی علم
اقتصاد نمیپردازد .همین دلیل باعث شده
است که خوانندگان آن-بخصوص آنهایی
که به مباحث اقتصادی عالقهمندند -را بیشتر
قشر تحصیلکرده و تاجرین و سیاستمداران
تشــکیل دهند .همچنین این نشریه معمو ًال
نقلقولهای کوتاه آلمانی و فرانســوی را
در مقالههایش ترجمه نمیکند .اکونومیست
همچنین در نگارش خود سعی دارد به نوعی
لطیفهگویی را چاشنی نوشتهها و مطالب خود
کند .مطالب و ستونهای این نشریه اغلب
بدون اسم نویسنده چاپ میشوند .حتی نام
دبیر هر بخش نیز ذکر نمیشود .این رویکرد
از گذشــته در این نشریه حاکم بوده است.
تنها در زمانی نام نویسنده ذکر میشود که
نویسنده فردی مطرح باشد که از وی دعوت
شده تا برای نشــریه مطلبی بنویسد .ذکر
گمنامی نویسنده و دبیر انتقاداتی را البته در
پی داشته است ،اما اکونومیست معتقد است
که این رویکرد را به منظور احترام به «لحن
جمعی» و «تالشهای مشــارکتی» اتخاذ
کرده است.

Q

Qساختار سازمانی

دفتر مرکزی این نشــریه در محله وست
مینیستر لندن واقع است .گروه اکونومیست
مالکیت هفتهنامه اکونومیســت را بر عهده
دارد 50 .درصد از سهام این شرکت در اختیار
خانواده روتشــیلد و خانواده آنیِلی است50 .
درصد باقیمانده نیز در اختیار سرمایه گذاران
دیگر شامل دبیران و کارکنان این هفتهنامه
است .در حال حاضر این نشریه به سردبیری
زانی مینتون بدوس ،فارغ التحصیل اقتصاد و
فلسفه از دانشگاه آکسفورد ،منتشر میشود.
فهرست سردبیران این نشریه از آغاز تا کنون
بدین شرح اســت :جیمز ویلسون (-1843
 ،)1857ریچارد هولت هاتون (،)1861-1857
والتر ب َ ِجت ( ،)1877-1861دانیل کانر التبری
( ،)1881-1877اینگلیــس پالگریو (-1877
 1883مشــترک با کانر التبــری) ،ادوارد
جانستون ( ،)1907-1833فرانسیس رینگلی
هِرســت ( ،)1916-1907هاردلــی ویذرز
(ِ ،)1921-1916ســر والتــر لیتون (-1922
 ،)1938جفری کروذر ( ،)1956-1938دونالد
تیِرمن (ِ ،)1965-1956ســر آالستر برنت
( ،)1974-1965اندرو نایت (،)1986-1974
روپرت پنانت رئا ( ،)1993-1986بیل اِموت
( ،)2006-1993جــان میلکزویت (-2006
 ،)2014و زانــی مینتون بــدوس ( 2015تا
کنون) .این نشریه در طول عمر  170ساله خود
افراد سرشناسی را در استخدام خود داشته است؛
افرادی چون آنتونی گاتلیب مورخ برجسته
بریتانیایی و والتر بجت روزنامهنگار برجسته
بریتانیایی و سردبیر اکونومیست که توانست
آن را به یکی از بهترین نشریات زمان خود
بدل کند .اکونومیست به یادبود وی همچنان
ستون مربوط به وی را با نام وی-که در واقع
نام مستعار ســتوننویس کنونی است -حفظ
کرده است.

اکونومیست در میان نشریات با شمارگان
باال در دنیا است و به خاطر کیفیت باالی آن
در ارائه مطالب ،خوانندگان بیشماری در مناطق
انگلیسیزبان بخصوص ایاالت متحده دارد .در
نتیجه درآمد این نشریه باال ارزیابی میشود.
ســود خالص نشریه از فروش و تبلیغات بالغ
بر  40میلیون دالر در سال ارزیابی میشود .در
ژانویه  2012بخشی که منحصرا به تحوالت
چین مربوط میشد به اکونومیست اضافه شد.
این امر باعث شــد که شمارگان این نشریه
افزایش چشمگیری داشته باشد.
اکونومیست همهســاله و از سال 2002
جوایزی تحــت عنــوان «جوایز خالقیت
اکونومیســت» در بخشهای علوم زیستی،
رایانه و ارتباطات ،انرژی و محیط زیســت،
نوآوریهــای اقتصادی و اجتماعی ،نوآوری
در زمینه پیشــرفت کســب و کار ،و غیره
به برندگان اعطا میکند .همچنین این نشریه
در سال  1999رقابتی را در زمینه نویسندگی با
عنوان «جهان در سال  »2050به منظور انتخاب
بهترین مقاله برگزار کــرد .جایزه نفر اول
 20هزار دالر و چاپ مقاله در شــماره ساالنه
اکونومیست تعیین شد .در نتیجه این فراخوان،
حدود  3هزار مقاله از سراسر دنیا دریافت شد.
Q

Qانتشار گزارشات جنجال برانگیز

یکــی از ویژگیهای بــارز هفتهنامه
اکونومیســت اتهامات مکرری است که
علیه شخصیتها ،مقامات ،و کشورها مطرح
میکند و آنها را به فساد و یا عدم صداقت
متهم میکند .در سال  ،2007اکونومیست در
مقالهای با عنوان «ولفویتز را بیرون کنید»،
به شدت نســبت به عملکرد و رسوایی پال
ولفوویتز ،رئیس وقت بانک جهانی ،انتقاد
کرد .در گزارشــی که اکونومیست در آن
سال منتشــر کرده بود ،از زبان هفت مدیر
بانک جهانی ادعا شده بود که ولفویتز قوانین
آن سازمان را زیر پا گذاشته و استانداردهای
اخالقی ســازمان متبوعاش را نادیده گرفته
اســت .در پی انتشــار این گزارش ،پاول
ولفویتز مجبور به کناره گیری از ســمتش
شد .در موردی دیگر ،اگرچه این هفتهنامه
در ابتدا از حمله آمریکا و متحدانش به عراق
در ســال  2003دفاع کرد ،اما بعدها اعالم
کرد که «این عملیــات از همان ابتدا هم
اشتباه بوده است» .وی با انتشار گزارشاتی
نسبت به اعمال مجرمانه سربازان آمریکایی
و همچنین دولــت جورج بوش انتقاد کرد.
این هفتهنامه ،به همراه دیگر نشریات همچون
نیویورکر ،نسبت به شکنجه زندانیان در زندان
ابوغریب و سوءاســتفاده از آنان به شدت
به دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع وقت ،تاخت.
این رسوایی توانست پایههای وزارت وی را
سست کند تا اینکه در سال  2006و در پی
فشارها مبنی بر بیکفایتی وی در سمت وزیر
دفاع مجبور به استعفا شد.
 173سال پیش که جیمز ویلسون دست
به انتشار نخستین شــماره اکونومیست زد،
شــاید در ذهنش هدفی به کوتاهی دوره
مبارزه با قوانین ذرت در سر داشت ،اما دیری
نپایید که این نشــریه توانست با خالقیت
و تدبیر ســردبیران و مدیرانش به سرعت
به یکی از معتبرترین و مهمترین نشریات
روزگار خود بدل شود .با گذشت این همه
سال میتوان دید که این نشریه بر سنتها،
ارزشها ،و شخصیتهای مطرح خود وفادار
بوده است ،کما اینکه همچنان بر لیبرالیسم
کالسیک تاکید دارد ،هرچند که راه را برای
نئولیبرالیسم باز گذاشته است .این اقتصاددان
پیــر و دانا میتواند سرمشــق خوبی برای
روزنامهنگاری نوین باشــد چراکه بهخوبی
توانسته است سنت و مدرنیته را در اصول،
ساختار ،و اندیشههایش تلفیق کند و همچنان
به شــکلی پویا به تحلیل و بررسی حوادث
پرشمار جهان امروز بپردازد.

فصل
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 :اقتصاد و صنعت

توسـعه

سازمان بدون برنامه
فرمانده اقتصاد دولت کدام نهاد است؟
بهراد مهرجو

دبیر گروه اقتصاد

این برنامه یک روز است«:ساعت  5از
خواب بیدار میشود .ساعت شش از خانه
بیرون میزند و با رانندهاش به حاشیه شهر
میرود .ساعت هفت داخل کارخانه است
و تا ساعت  4آنجا میماند ».همین مرد
 40ســال پیش برنامهاش کمی متفاوت
بود« :ســاعت  4از خواب بیدار میشد
تا ســاعت  5ورزش میکرد .ســاعت
 6کارخانه بود و تا ســاعت  12شــب
کار میکــرد ».اصغرقندچی با همین
برنامــه کاری ،دوهزار نیــروی کار را
زیر نظر داشــت و طی دو دهه  40هزار
کامیون ماک روانــه بازار کرد .او برای
اینکه صبحها زودتر از خانه در ولنجک
به کارخانه در اتوبان قدیم تهران  -کرج
برسد ،سریعترین ماشین بیام و موجود در
ایران را خریده بود .ماک نمایندگی برند
آمریکایی بود و قندچی به طور معمول
هرچند ماه یکبار باید به ینگه دنیا سفر
میکرد ولی به گفته خودش بیش از دو
روز نمیماند تا به برنامههای کاریاش
در ایران برســد .قندچی ،شاگرد مغازه و
سپس استادکاری در تعمیرگاههای میدان
قزوین تهران بود و رشــد برقآسایش
به کمک نگاه استعدادیابی رضا نیازمند و
بعد از آن سیستم پایهگذاری شده حمایتی
توسط سازمان برنامه و سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران بود.
چند دهه از روزهــای اوج کارخانه

ماک میگــذرد .به تدبیر مردان انقالبی
دهه  60و قانون ملی شدن صنایع ایران،
کارخانــه ماک از قندچــی مصادره و
به دولت واگذار شــد .از آن شــکوه و
سیستم مدیریتی مدرن هم هیچ برجانمانده
و ایرانکاوه هم در ظلمی آشکار به «سایپا
دیزل» تبدیل شده است .چند هفته قبل
به مناسبت  40ســالگی ایران کاوه از او
دعوت کرده بودند تا در کارخانه مصادره
شدهاش سخنرانی کند ولی قندچی ترجیح
داد قدم به چنین مجلسی نگذارد چراکه
معتقد است«:به من خیلی ظلم کردند .من
تولید میکردم .همین».
محصول  4دهه گذشــته نظام اداری-
بوروکراتیــک اقتصاد ایــران حضور
کارخانههای دولتی-خصوصی با کارآیی
کم و ادعای باالست .لیستی بلند باال از این
نوع صنایع میتوان ردیف کرد .محصول
نظام تدبیر اقتصادی ایران در ســالهایی
که قصد خالقیت داشت هم تولد کسانی
همچون بابک زنجانی ،محمد زنونی مطلق،
شهرام جزایری و مهآفرید امیرخسروی
شد .با چنین کارنامهای کدام نهاد اقتصادی
باید به خود ببالد؟ سازمان برنامه و بودجه
ســابق یا مدیریت و برنامهریزی امروز،
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
یا وزارت امور اقتصادی و دارایی؟ ادارات
دولتی در ایران به دســتگاههای مصرف
پول تبدیل شدهاند .ســالیانه  120هزار
میلیارد تومان از منابع کشــور در اختیار
بیــش از  4.5میلیون کارمند دولتی قرار
میگیرد تا با مدیریت ســختگیرانه بر 2
هزار نوع مجوز و بیش از  185هزار قانون

اجازه تولد به کسانی همچون قندچی را
ندهند .برنامههای توســعهای ،استراتژی
توسعه صنعتی و تمامی مکنونات دیگر
ذهنی مدیران اقتصادی و دولتی کشــور
هم یکسره راه باطل رفتهاند و همچنان هم
میروند.
Q

Qکدام سازمان؟ کدام نهاد؟

شایعات نشان میدهد که تنها سازمانی
که حداقل یک دوجین مدیر در جریان
انتخاب اعضای کابینــه برای آن برنامه
ریخته بودند ،همین سازمان برنامه بود .تمام
مدیران تکنوکرات ایران طی ســالهای
خانهنشینی شــرح خاطرات ابتهاج رئیس
شهیر سازمان برنامه را خوانده بودند و سینه
به سینه نقل میکردند .همین خاطرهخوانی،
شهوت ریاست بر سازمان برنامه را به دل
مدیران اداری ایــران انداخته و برخالف
اظهارنظرهای آمیخته با امتناع و تعارف
بیرونی ،صفی از مدعیان برای ســازمان
تشکیل شــد و البته که حسن روحانی
دست رد به سینه همگی زد .سازمان برنامه
حداقل تا میانه دهه  70به معنای دقیق کلمه
مغز متفکر اقتصاد ایــران بود .مثالهای
روشنی از اثرگذاری ســازمان در ذهن
فعاالن اقتصادی باقی است .از نامه محرنامه
سازمان برنامه در دهه  60به امام خمینی
برای پایان جنگ تا برنامه تعدیل ساختاری
همگی رزومهای قابل توجه برای سازمان
ســاخته بود .در دولــت محمد خاتمی،
وضعیت کمی تغییر کرد .سازمان برنامه
با کمک  2هزار کارشناس ،برنامه شش
توسعه را نوشت و به عنوان افتخاری ملی

رونمایی کرد .اما مدتی بعد همین برنامه
از نشانه درخشان از توان کارشناسی به لکه
ننگ تبدیل شد و دولت احمدینژاد آن
را هم تقبیح کرد و هم به نویسندگانش
تا میتوانست توهین نثار کرد .چند سال
بعدتر هم از جمع نویسندگانش ،آنهایی که
مانند محسن صفایی فراهانی فعالیت سیاسی
داشتند ،روانه زندان شدند و دیگرانی که
مانند محمد ستاریفر در دانشگاه تدریس
میکردند ،بازنشسته اجباری شدند .رئیس
وقت دولــت هم انــگ آمریکایی را
برپیشانی سازمان نشاند و به سرعت این
نهاد کارشناسی را تعطیل کرد .همزمان
در دیگــر بال فکری دولت هم تغییراتی
شــگرف رخ داد .وزارت اموراقتصادی
و دارایی که در دهه  40به لطف حضور
عالیخانی شــأن و اعتبار گرفته بود و در
ســالهای پس از انقالب وزیرانی قابل
دیده بود ،ناگهان به دست اساتید اقتصادی
گمنام دانشگاهی مانند حسین صمصامی
مزرعه آخوند سپرده شد و گزینه جایگزین
یعنی شمسالدین حســینی هم از روابط
عمومی وزارت نیرو آمد و متاع ریاست
را تحویل گرفت .با چنین مهرهچینیهایی
وزارت امور اقتصاد و دارایی هم به گروه
ســازمانهای بوروکراتیــک نه چندان
کارآمد اضافه شــد .تنها تفاوت سازمان
برنامه و وزارت اقتصــاد هم طی دوران
خزان به حضور نیروهای کارشناس خبره
و قدیمی در اولی و کارمندان تازه استخدام
شده در دومی مربوط بود.
در چهار ســال دولت حسن روحانی،
فضای حاکــم برهر دو نهاد کمی تغییر

کرد .در وزارت اقتصاد مدیرانی ارزشمند
مانند مسعود کرباسیان روی کار آمدند و
تمام توان خود را به کار بستند تا با اجرای
ایدههایی مانند سامانه جامع هوشمند کمی
از وخامت حال اقتصاد ایران کم کنند .اما
در سازمان برنامه اتفاق خاصی رخ نداد و
وضعیت همان ماند که بود.
بررســی روند اثرگــذاری نهادهای
اقتصادی طی  4سال گذشته نشان میدهد که
سازمان برنامه ،با تنظیم بودجههای سنواتی
کمی به نظمبخشی به اقتصاد ایران کمک
کرده ولی هیچگاه به جایگاه سابق به معنای
هدایت و جهت دهــی به حرکت اقتصاد
برنگشته اســت .وزارت امور اقتصادی و
دارایی هم به کاهش تورم میبالد و بیشترین
تمرکز خود را روی همین پروژه سیاسی-
معیشتی دولت گذاشته است .اما نهتنها این
دو نهاد که کلیت اقتصاد ایران نســبتی با
شرایط چندین دهه قبل خود ندارد .وزارت
اقتصاد ،سازمان برنامه و دیگر وزارتخانههای
دولتی  4سال زمان صرف کردند تا اثرات
وخیم بحران مدیریت گذشته را بشویند .با
این وجود تراکم استخدامهای بیدلیل و سیل
توپاگیر پیش روی اقتصاد ایران
قوانین دس 
باقی مانده است.
فضای فکری اقتصــاد ایران تقریبا از
کار افتاده است .اساتید اقتصادی کارآمد
و صاحب فکری ماننــد محمد طبیبیان
مهاجرت کردهاند و گاهی مسافر کشور
میشوند ،مدیران کارآمدی مانند محسن
صفایی فراهانی خانهنشــین شــدهاند و
کارآفرینان خــوش ذوق و باانگیزهای
مانند اصغرقندچــی و رفوگران به دوران

بازنشســتگی اجباری رسیدهاند .در سوی
مقابل هیچ نیــروی مدیریتی ،فکری و
کارآفرینی تولید نشده و این محصول 4
دهه دولتداری تمامی مدیرانی اســت که
به آنی تمام دســت آوردهای مدیریتی
اقتصاد ایــران تا پیش از ســال  58را
یکسره استکباری و اســتعماری قلمداد
کردند .ســازمان مدیریت و برنامهریزی
یا وزارت اموراقتصــادی و دارایی با هر
رئیس و وزیــری نمیتوانند کاری کنند
که کارآفرینان دیگــری مانند قندچی
خلق شوند .اساسا ساختارهای اقتصاد ایران
چنان فرسوده شده که به جای کارآفرین،
وامگیرندگان کالن پرورش داده و به جای
بخش خصوصی مستقل ،بورژوازی وابسته
تولید کرده اســت .در چنین منظومهای
تفاوتی میان هیچ نهاد دولتی نیست.
اصغرقندچی در  95ســالگی همچنان
برنامــه روزانهاش را ادامــه میدهد .او
به ســوله لوازم یدکی باقیمانده از ماک
ســابق میرود ،ساعتها به کامیونهای
اوراقی خیــره میشــود ،چند عکس
قدیمی را میبیند و بــاز هم به خانه باز
میگردد .قندچی برخالف کارآفرینان
دوران معاصر ،مانیفســت رفتاری دارد.
او معتقد به تولید ملی و صادرات است.
او شیوه رفتاری شــخصی دارد و هنوز
هم دیسیپلینهای رسمی کارخانهاش را
رعایت میکند .دفتر فرسوده و قدیمی او
هنوز هم میهمانانی ویژه دارد .بخصوص
مدیران کتوشلوار پوش و موسفید کرده
دولتی که گاهی بــرای طلب حاللیت
میآیند.

راهی جز برنامهریزی نیست

کابینه دوازدهم به تحول اقتصادی نیاز دارد
احمد حاتمییزد

رئیس کمیته اقتصادی حزب
کارگزاران سازندگی ایران

فرماندهی اقتصاد کشور با کدام بخش
از بدنه اقتصادی دولت است؟ کدام یک
از نهادهــا و وزارت خانههای اقتصادی
نقش تعیینکننــدهای در هدایت دیگر
بخشها ایفا میکند؟ در پاســخ به این
سواالت بهتر است در وهله اول به بایدها
و در وهله دوم به شرایط کنونی پرداخت.
بهتر است بپرسیم که شکل ایدهآل در این
زمینه چیست و در حال حاضر کشور ما
در چه شرایطی از منظر سکانداری اقتصاد
به سر میبرد و کدام نهاد نقش موثری در
این زمینه ایفا میکند .در این گفتار تالش
شده به این سواالت با در نظر گرفتن آنچه
باید باشد و آنچه هست پاسخ داده شود و
در نهایت به عملکرد دولت یازدهم در
ارتباط نهاد موثر در رهبری اقتصاد کشور
هم پرداخته شده است.
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آنچه گذشت

مهمترین بخــش از مجموعه
اقتصــادی دولت که نقــش هدایت و
رهبری دیگر بخشهــا را برعهده دارد
ســازمان برنامه است .سازمان برنامه در
سال  1327توسط آقای ابتهاج در ایران
تاسیس شده است .اولین برنامه اقتصادی
در آن زمان با مشــاورت یک شرکت
آمریکایی تهیه شــد .در این دوره یک
برنامه هفتســاله برای اقتصاد ایران در

نظر گرفته شــد که آغاز آن همزمان
با اجرای طرح عکس هوایی از سراســر
کشور بود .براساس این طرح از سراسر
کشور عکس هوایی تهیه شد تا بفهمند
که کجا رودخانه در جریان اســت و
کجای ایران دشت دارد و کجا کوه سر
به فلک کشیده است.
اساس ســازمان برنامه از آن زمان
برمبنای اســتفاده از نیروهای نخبه بود.
بهترین کارشناســان فنی ،مهندســی،
اقتصادی ،مالی و بانکــی در آن دوره
گرد هــم آمدند تا بــرای کل اقتصاد
کشور برنامه بریزند ،مسیر و استراتژی
تعیین و طراحی کنند .کیفیت کار این
گروه پیش از پیروزی انقالب اســامی
در ایران مثال زدنی اســت .نخبهترین
بخش از جامعه اقتصادی کشور در این
دوره به ســازمان برنامه جذب شده بود.
تحصیالت بیشتر کارکنان سازمان برنامه
در این دوره در دانشگاههای برتر خارجی
انجام شده بود .کارمندان و کارشناسان
سازمان برنامه قشــر ممتاز کارشناسان
بخش دولتی به حســاب میآمدند و از
نظر حقوقی ،مبالغ باالیی از دولت برای
کار در سازمان برنامه دریافت میکردند.
من خوب به خاطر دارم که در آن زمان
میگفتند بیشــترین درآمد کارکنان
دولت ،متعلق به کارکنان و کارشناسان
سازمان برنامه ،شــرکت نفت و بانک
مرکزی است.
پس از وقوع انقالب اسالمی با نهایت
تاسف چند زلزله مهم سازمان برنامه را

از مســیر اولیه خارج کرد .در سالهای
اول پس از پیروزی انقالب اسالمی در
ایران افرادی به ریاســت سازمان برنامه
رســیدند که از نظر اقتصادی نگاههای
خشکی داشتند .رئیس سازمان برنامه در
این دوره فردی خشک مغز به اسم موسی
خیر بود که تمام کارشناسان این سازمان
در این دوره را با این عنوان که طاغوتی
هستند خانه نشین کرد .در سالهای بعد
افراد پختهتری مسئولیت سازمان برنامه را
به دست گرفتند و آن بخش از نیروها و
کارشناسان سازمان را که در ایران مانده
بودند ،دعــوت به کار کردند .این روند
مثبت ادامه داشــت تا اینکه زلزله دوم
مشــکالت دیگری برای سازمان برنامه
ایجاد کرد .در دوره ریاســت جمهوری
محمود احمدینژاد سازمان برنامه به طور
کامل منحل شد .نیروهای این سازمان در
دیگر سازمانها پخش شدند ،بخشی را
بازنشست کردند و این پراکندگی توان
کارشناسی به اندازهای رخ داد که دیگر
امکان جمع و بازگرداندن بدنه کارشناسی
سازمان برنامه فراهم نشد.
پس از زلزله هشتریشــتری که در
دوره رئیس دولتهــای نهم ودهم در
ســازمان برنامه اتفاق افتاد ،این سازمان
دوباره احیا شد .در دوره دولت یازدهم،
سازمان برنامه به محمدباقر نوبخت سپرده
شد ،سازمانی که از هر طرف به آن نگاه
میکردیم هیچ شباهتی به آنچه در پیش
از ســالهای انقالب اسالمی بنا شده بود
نداشت و حتی با آنچه در دوره پیش از

دولتهای نهــم ودهم در ایران فعالیت
میکرد هم قابل مقایســه نبود .این در
حالی است که سازمان برنامه ،مهمترین
و حساسترین نهاد دولتی است که باید
برای توسعه اقتصادی نقشآفرینی کند اما
متاسفانه در شرایط کنونی ،سازمان برنامه
در ایران ضعیفترین حلقه در این زنجیره
اســت .نه مدیرانی که در راس آن قرار
گرفتند از توانایی حرفهای و علمی الزم
برای نقشآفرینــی به معنای واقعی در
فرایند توسعه کشــور برخوردارند و نه
کارشناســانی که امروز در این سازمان
کار میکنند میتوانند به معنای واقعی
کلمه به اقتصاد کشور کمک کنند.
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آینده

فــراری از برنامهریزی برای
توســعه اقتصادی کشــور نیست .اگر
میخواهیم ســازمان برنامه موثری را
پایهریزی کنیم باید برای خود این سازمان
و احیای کامــل آن برنامه ریزی کنیم.
سازمان برنامه برای بهبود وضعیت خود
نیاز به برنامه پنجساله دارد .براساس این
برنامه باید جوانان نخبه و فارغالتحصیل
از دانشگاههای داخلی را برای گذراندن
دورههای تکمیلی به خارج از کشــور
اعزام کنیــم .مهندســان ،حقوقدانان،
حسابرســان ،متخصصان بانکی و مالی
نخبه و برجسته کشــور باید با ارتقای
سطح دانش و به روز کردن تحصیالتشان
سازمان برنامه را از صفر برای کشور احیا
کنند .کوتاهترین راه برای رسیدن به این

هدف کمک گرفتن از شــرکتهای
بینالمللی مثل مکنزی اســت .شرکت
مکنزی یک شرکت بینالمللی است که
خبرهترین و نخبهترین دانشمندان جهان
را اســتخدام کرده است .کارشناسان و
دانشمندان به کار گرفته شده در مکنزی
نه صرفا افراد آزمایشگاهی بلکه افرادی
کارا و به درد بخور هســتند .این گروه
طی بیست سال گذشــته برنامه توسعه
اقتصادی عربســتان را نوشتند .شرکت
مکنزی پس از تصویب برجام گزارشی
 200صفحهای درباره ایران نوشت .این
گزارش که به فارسی هم ترجمه شده با
عنوان «فرصتهای اقتصادی هزار میلیارد
دالری» منتشر شده است .از نظر من این
گزارش جذابترین گزارش اقتصادی
است که تاکنون در مورد اقتصاد ایران
در سطح جهان به نگارش درآمده است.
گزارش موسسه مکنزی ،گزارشی مثبت
است که زمینههای جذب سرمایه خارجی
در ایران را بســیار علمــی ،حرفهای و
سنجیده بررسی کرده است .این گزارش
نشان میدهد که تا چه اندازه میتوان بر
توان علمی مشــاوران خارجی در زمینه
برنامه ریزی بــرای احیای کوتاه مدت
سازمان برنامه اتکا کرد .کاری که این
شرکت مطالعاتی میتواند در عرض دو
سال برای اقتصاد ایران انجام دهد ،ممکن
اســت برای کارشناسان داخلی با مدت
زمان پنج ســال قابل انجام باشد .دعوت
از این موسسات برای کمک به احیای
سازمان برنامه راه کوتاه تری است آن هم

در شرایطی که به دلیل فقدان تحصیالت
و تجربه کافی ممکن است برای رسیدن
به اهداف مورد نظر در این زمینه ،به مدت
زمان بیشتری نیاز داشته باشیم .پیشنهاد
من این اســت که از سازمانهایی مثل
مکنزی با ویژگیهایی مثل خصوصی
بودن ،آشنایی به فعالیتهای اقتصادی
در منطقــه و ایران و البته اســتفاده از
کارشناسان ایرانی برای تحکیم بنیانهای
سازمان برنامه دعوت کنیم.

3

دولت یازدهم چه کرد؟

با زلزله مهیبی که در دولتهای
نهم ودهم در سازمان برنامه ایجاد شد بعید
به نظر میرســد که کار احیا و تحکیم
بنیانهای سازمان برنامه به راحتی انجام
شود .سازمان برنامه در چهارسال گذشته
بــا روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد
شد .این دولت سازمان را تشکیل داد و
هم اکنون این ســازمان در زمینه تنظیم
بودجه با همــکاری وزارت خانههای
اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی
فعالیت میکند اما کار سازمان کیفیت
الزم را ندارد .این بیکیفیتی تا جایی خود
را نشان داده که برنامه ششم توسعه که
توسط دولت تهیه شد ،به دلیل ضعفهای
موجود از ســوی مجلس پذیرفته نشد.
مجلس خود شــروع به نوشتن برنامه
کرد اما برنامــه مجلس از برنامه دولت
هم ضعیفتر بود .برنامه ریزی در ایران
مغشوش و فشل است و باید هرچه زودتر
برای آن فکری کرد.
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درس-گفتارهای اقتصاد جهان

«کواالالمپور» ششمین شهر توریستی جهان است که توانسته  ۳.۱۳میلیون توریست خارجی را جذب
کند .به گفته برخی کارشناسان صنعت گردشگری ،وقتی با مردم مالزی صحبت میکنید به راحتی اعالم
میکنند که قدیمیترین اثر تاریخی در مالزی حداکثر مربوط به صد سال قبل است.

4

گذر از استعمار به توسعه
چگونه یک کشور جهان سوم تبدیل به یکی از مدرنترین کشورهای آسیا شد؟
چگونه مالزی؛ کشوری که مستعمره انگلیسیها بود در حال حاضر یکی از مقصدهای پرطرفدار توریستی جهان شده است؟

متیندخت والینژاد
خبرنگار

مالزی کشوری اســت که حتی ایرانیها
نیز به عنوان یکی از مقصدهای توریستی خود
همیشــه آن را در اولویت قرار دادند و بیشتر
افرادی که اهل سفر هستند به این کشور سفر
کردند .شاید به دلیل مسلمان بودن این کشور،
خورد و خوراک و تفریحات در این کشور برای
ایرانیها راحتتر بوده اســت .مالزی کشوری
اســت که در آن آزادی مذهــب را میتوان
به خوبی لمس کرد .بهطوری که اکثر مردمان
این کشور مسلمان هستند اما اجباری نیست و در
کنار افراد با حجاب ،افرادی که مسلمان نیستند
و حجاب ندارند نیز دیده میشوند .اقتصاد مالزی
و پیشرفت این کشــور برای ایرانیان اهمیت
بسزایی دارد .مالزی نیز شرایط مشابهی با ایران
داشته است .کشوری است با اکثریت مسلمان،
کشوری که به شدت از تنوع قومی برخوردار
اســت و هم چنین کشوری است نفتخیز که
البته بیشتر نفت تولیدی در این کشور به مصرف
داخلی میرسد و صادرات اندکی دارد .حال سوال
اینجاست که این کشور چگونه در حدود  ۴دهه
گذشــته به چنین کشور توسعهیافته و امروزی
تبدیل شــد؟ در حالی که مالزی در گذشــته
به عنوان کشور جهان سومی شناخته میشد .این
کشور در سال  ۱۹۵۷توانست استقالل خود را
بهدست آورد .قدرت اقتصادی و تصمیمگیریها
به دوش دولت مالزی یا به عبارتی نخست وزیر
این کشور به همراه کابینهاش است.
Q

Qورود اژدها

«ماهاتیر محمد» در ســال ۱۹۸۱به عنوان
چهارمین نخســت وزیر این کشور ،روی کار
آمد .او توانست با سیاستهایی که به کار برد
به مدرنسازی مالزی سرعت ببخشد .تا قبل از

سال  ۱۹۸۱مالزی از نظر معیشت شهروندانش و
وضعیت اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای
دنیا به حساب میآمد ،بهطوریکه سرانه درآمد
هر فرد میانگین  ۱۰۰۰دالر بود .ماهاتیر با مدرک
تحصیلی پزشکی دقیقا در نخستین روزهایی که
عنوان نخست وزیری را به سوابق خود سنجاق
کرد ،چشمانداز واقع بینانه  20 ،10و  40ساله را
برای کشور ترسیم کرد و پس از آن به تالش
برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی متمرکز
شد .در سالهای نخست مدیریت ،او بیشترین
بودجههــا را برای آموزش همگانی ،کســب
مهارت فنی و ریشهکن کردن فقر اختصاص داد.
او با ارتقای ارتباط مالزی با کشورهای خارجی،
دانشجویان را به صورت بورسیه به دانشگاههای
معتبر خارجی فرستاد و به همین ترتیب دانش و
فناوری کشورش را توسعه داد .همچنان اندیشه
تعامــل با دنیا تا حــدی در ذهن ماهاتیر قوی
بود که زبان اصلی دانشــگاهها و مراکز علمی
و حتی بسیاری از مدارس را به انگلیسی تغییر
داد .ماهاتیــر با این اقدمات محیطی امن و آرام
برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرد .به همین
ترتیب شرکتهای چند ملیتی یکی یکی وارد
این کشور شدند .این شــرکتها در افزایش
اشتغال و انتقال تکنولوژی به این کشور کمک
کردند .این اتفاق تا جایی گسترش پیدا کرد که
بیش از  ۶۰درصد ســهام شرکتهایثبتشده
در مالزی به خارجیها واگذار شــد .به گفته
کارشناســان این اتفاق موجب افزایش رشــد
اقتصادی این کشور در آن سالها شد.
از طرف دیگر برای بهــرهوری از نیروی
انسانی ،ماهاتیر زمینه فعالیتهای بخش خصوصی
در کشور را هموار کرد .بهطوری که به گفته خود
او دولت در هیچ زمینهای که بخش خصوصی
فعالیت میکند وارد نمیشود و سرمایهگذاری
نمیکند .او آنچنان از بخش خصوصی حمایت
میکرد که جلوی ملی شدن صنعت کشورش
را گرفت .در زمان ماهاتیر شرکتهای عمرانی،

فرودگاهها ،شــرکتهای آب و برق و غیره
همگی به بخش خصوصی واگذار شدند .چندی
قبل یکــی از روزنامههای اقتصادی کشــور
گزارشی در مورد وضعیت مالزی منتشر کرد
که در آن به این موضوع اشاره شده بود«:از دهه
 ۱۹۸۰به بعد ،تمرکز دولت بیشتر بر عمق دادن
و غنای صنعتی اقتصاد بود ،اجرای برنامه جامع
صنعتی ( )Industrial Master Plan ,IMPاز سال
 1986تا سال  1995در دستور کار قرار گرفت
و پروژههای عمده صنعتی ،مانند کارخانههای
نورد فوالد و اتومبیل ملی به اجرا درآمد .سهم
رشد تولید در سال  ۱۹۸۹در اقتصاد  ۲۵/۵درصد
بود که نسبت به  ۸/۶درصد در سال  ۱۹۶۰قابل
مالحظه بود ».به گفته برخی کارشناسان ،مالزی
از افزایش رشد درآمدها به عنوان نوعی یارانه
اســتفاده میکند تا از فشار اقتصادی حاصل از
اصالحات و تغییرات اقتصادی بر شــهروندان
آسیب پذیر جلوگیری کند.
Q

Qدگرگونی شاخصهای اقتصادی

مالزی توانست در دهههای  ۸۰و  ۹۰رشد
اقتصادی میانگین هفت درصدی را داشته باشد .از
سوی دیگر تورم این کشور اندک بود .همچنین
با پایهگذاری سیاستهای درست ،اقتصاد این
کشور در ســالهای بعدی نیز تحت تاثیر قرار
گرفت .از سال  ۲۰۰۰تاکنون این کشور تورم
متوسط کمتر از  ۳درصد را تجربه کرده و تولید
ناخالص داخلیاش از  ۲۴میلیارد دالر در ســال
 ۱۹۸۰به حدود  ۲۰۰میلیارد دالر در سال ۲۰۰۵
رسیده است .البته رشد برای مالزی دردسرهایی
هم داشته اســت .به طوری که با توجه به رشد
سریع اقتصاد ،این کشور با کمبود نیروی کار
روبهروشد .بر اساس گزارش ایندونزیا پست،
بیش از سه میلیون کارگر خارجی از کشورهای
اندونزی ،هند ،بنگالدش ،نپال و میانمار در مالزی
حضور دارند .به طوری که گفته میشــود هر
روزه بیــش از هزار کارگر مهاجر به فرودگاه

بینالمللی کواالالمپور پا میگذارند .اما به گفته
ســازمانهای بینالمللی حمایت چندانی از این
نیروی کارها در مالزی نمیشود و کارفرمایان
این کشــور رفتار درســتی با این افراد ندارند.
به طوری که بر اساس گزارشی که خبرگزاری
ایرنا منتشر کرده بود ،بازرسان عفو بینالملل در
بازدید از رستورانها،ساختمانها و کارخانههایی
که از کارگران خارجی بهره میگیرند ،از شرایط
نامساعد زندگی و بهداشتی در محل اسکان این
کارگران گزارش دادهاند.
Q

Qمعجزه گردشگری

مالزی با توجه به نزدیک بودن به کشورهایی
مانند هنگکنگ ،تایلند ،چین و کره در رقابت
شدید صنعت گردشگری قرار دارد .از سویی
صنعت گردشگری هر روز رقابتیتر میشود.
بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی،
در قاره آســیا ،مالزی موفقترین کشــور در
زمینه جذب توریسم محســوب میشود .این
کشور تالش زیادی جهت کسب عنوان «قطب
گردشــگری تجاری آسیا» کرده و قصد دارد
در ســال  ۲۰۲۰با جذب  ۳۵میلیون توریست،
سهم توریسم را در تولید ناخالص ملی به اندازه
 ۳برابر افزایش دهد« .کواالالمپور» ششــمین
شهر توریستی جهان اســت که توانسته ۳.۱۳
میلیون توریست خارجی را جذب کند .به گفته
برخی کارشناسان صنعت گردشگری ،وقتی با
مردم مالــزی صحبت میکنید به راحتی اعالم
میکنند که قدیمیترین اثر تاریخی در مالزی
حداکثر مربوط به صد سال قبل است ،اما این
کشور توانسته است در زمینه جذب توریست،
از بسیاری از کشــورهای مفتخر به دارا بودن
آثار تاریخی جلو بزند .مالزی توانســته است
فضایی ایجاد کند که بســیاری از شهروندان
کشورهای اسالمی ســفر به این کشور را در
لیســت اولویتهای خود قرار دهند .آنها بر
این باورند که ایران هم میتواند با اســتفاده از

راههایی که مالزی به کار برد ،به یک کشور
توریستی بزرگ تبدیل شود .حتی در گذشته در
همین رابطه مقامات ایرانی با وزرای مالزی برای
همکاری و همفکری مذاکراتی داشتند .برنامه
اول توســعه صنعت توریسم مالزی که از سال
 2001آغاز شد و تا پایان سال  ۲۰۱۰نیز ادامه
داشــت یک نمونه بسیار موفق از ترویج یک
مقصد گردشگری نهتنها در آسیا بلکه در سطح
دنیا بود و وزارت توریسم مالزی موفق به کسب
جوایز متعددی در ســطح بینالمللی به خاطر
طراحی و اجرای این برنامه شد.
مالزی دارای اقتصــاد آزاد با درآمد باال
است .این کشور بیش از  ۲۵سال متوالی است
که رشد اقتصادی بیش از  ۷درصد را تجربه
میکند .عالوه بر رشد اقتصادی باال ،این کشور
توانست فقر را از بین ببرد و از آن مهمتر اینکه
موفق شده از یک اقتصاد منابع طبیعی محور
در سال  ۱۹۷۰به یکی از صادرکنندگان لوازم
الکتریکی ،قطعات الکترونیکی ،روغن نخل و
گاز طبیعی تبدیل شود .پس از بحران اقتصادی
آسیا در ســال  ،۱۹۹۸مالزی توانست به رشد
اقتصادی  ۵.۵درصدی در ســالهای  ۲۰۰۰تا
 ۲۰۰۸برسد .این کشور با بحران اقتصادی سال
 ۲۰۰۸روبهروشد اما توانست صدمات اقتصادی
آن را جبران کند و در ســال  ۲۰۱۰به رشد
عنوان

رقم

نرخ رشد تولید
ناخالص ملی

 1.8درصد

رشد اقتصادی

 5.3درصد

نرخ تورم

 3.6درصد

نرخ بیکاری

 3.4درصد

نرخ بهره

 3درصد

صادرات

 79میلیارد (رینگیت)

واردات

 73میلیارد (رینگیت)

اقتصادی  ۵.۷درصد برســد .ارزش صادرات
مالزی  ۱۳۴درصد تولید ناخالص است .نرخ
معمول تعرفه این کشــور  ۴.۴درصد است.
سرمایهگذاری در برخی بخشها محدود شده
و در حال حاضر برخی شــرکتهای دولتی
اقتصاد این کشور را دستکاری میکنند.
بخــش مالی این کشــور همچنان در
حال رشــد اســت .نظارت بر بانکداری
در مالــزی تقویت شــده و اقداماتی در
خصوص آزادســازی بازارهای سرمایه نیز
در این کشــور رخ داده اســت .کمتر از
یک درصد شهروندان مالزی زیر خط فقر
زندگی میکنند و تمرکز دولت به سمت
رفاه ۴۰ ،درصد مردم این کشــور را از فقر
نجات داده است .شهروندان با درآمد پایین
در برابر شــوکهای اقتصادی و همچنین
افزایش هزینههای زندگی و تعهدات مالی
از قشرهای دیگر آســیبپذیرتر هستند.
نابرابری درآمد در مالزی با توجه به سایر
کشورهای آسیای شرقی باال بوده اما دولت
توانست آن را به تدریج کاهش دهد .به طور
مثال از سال  ۲۰۰۹الی  ۲۰۱۴میانگین درآمد
قشــر پایین یعنی همان  ۴۰درصد۱۱.۹ ،
درصد هر سال افزایش پیدا کرد .با هدفمند
کردن یارانهها دولت به درستی توانست از
قشرهای محروم این کشور حمایت کند و
پول بیشتری به فقرا دهد.
انتظار میرود تولید و تقاضا در داخل در
سالهای آینده افزایش پیدا کند و این موضوع
میتواند از رشد اقتصادی این کشور حمایت
کند .از سوی دیگر پیشبینی میشود وضعیت
تجارت خارجی مالزی در سالهای آتی بهبود
پیدا کند .این در حالی است که بانک جهانی
به دلیل همسو بودن اقتصاد جهانی با اقتصاد
چین و از طرفی نامطلوب بودن اقتصاد چین ،در
تازهترین گزارش خود پیشبینی در خصوص
رشد اقتصادی مالزی را کاهش دهد.

توسعه به سبک اتحاد
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

مالزی مانند همه کشــورهای در حال
توسعه در اوایل وابســته به منابع طبیعی،
کشــاورزی و خصوصا کائوچو(الستیک
طبیعی) بود .مالزی یک ویژگیای که دارد
این اســت که دارای اقشار متنوعی است.
به عبارتی قومیتهــا ،نژادها و ادیان مانند

اسالم و هندو در آن ساکن هستند .به همین
ترتیب یکی از نگرانیهایی که وجود داشت
این بود که درگیری و اختالف بین این اقوام
صورت بگیرد.
آقای ماهاتیر محمــد در دوره طوالنی
توانســت به عنوان نخست وزیر در مالزی
خدمت کند و این هنر را از خود نشان داد که
همه این اقوام را کنارهم بگذارد و به کمک
هم مسیر توســعه مالزی را هموار کنند و
از آن حالت اقتصــاد منابع اولیه به تدریج

به سمت تولید محصوالت پیشرفته حرکت
کنند .این اتفاق بــا ارزش افزودهای همراه
شد .از ســوی دیگر روابطش را با آمریکا
بســیار قوی کرد و تعداد زیادی دانشجو و
مهندس به آمریکا فرستاد که آنها در زمینه
تکنولوژیهای پیشرفته آموزش ببینند و در
مالزی محصوالت پیشرفته را تولید کنند.
این کشور محیط مساعدی برای تولید و
زندگی شده بود ،به طوری که اقوام گوناگون
به طور مسالمت آمیزی کنار یکدیگر زندگی

میکردند .در مالزی یک فرد مسلمان محجبه
را در کنار یک فرد با مذهبی دیگر مشاهده
میکنید .این تحمل پذیری را داشتند که حتی
از کشورهای اروپایی در یک دورانی که در
اروپا بحران بیکاری بود ،مهاجر پذیرفتند .در
واقع برعکس از کشورهای اروپایی به این
کشور برای کار ســفر کردند .این گونه
اقتصاد این کشور شکوفا شد.
از طــرف دیگر این کشــور صنعت
گردشگری خود را توسعه داد .از کشورهای

عربی و ایران نیز برای تفریح و گردشگری
پزشــکی به این کشور ســفر میکنند.
گردشگری پزشــکی به این معناست که
فردی بیمــار به مالزی ســفر میکند و
در بهترین بیمارستان با بهترین خدمات با
قیمت خوب درمان میشود.
کشور مالزی از راههای مختلف توسعه
یافت .آقــای ماهاتیر یک برنامه  ۲۰۲۰نیز
داشــت که مالزی را به جایگاه کشورهای
پیشرفته برســاند اما در این راه با مشکالتی

روبهروشدند .بحث فســاد و اتهاماتی که
به نخستوزیر بعدی زده شد باعث شد تا در
چندسال اخیر سرعت رشد این کشور کمی
کاهش پیــدا کند .در نتیجه برنامهای که تا
سال  ۲۰۲۰درآمد کشور را افزایش میداد با
این مشکالت کمی عقب افتاد.
امــا به هر صورت با رهبری درســت
توانستند همه ســلیقهها را دربر بگیرند و
اختالفات نادیده گرفته شد و همگی برای
پیشرفت کشورشان تالش کردند.
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کارآفرین

علی خسروشاهی در نامهای به مهندس بازرگان در زمان اعتصابات کارگری نوشته بود ...« :اعتصاب در
کشور ما مجانی است ،زیرا کارگر هم حقوق خود را میگیرد و هم اعتصاب میکند .بنابراین ،اعتصاب از
نظر او ،حالت یک نوع تعطیالت با حقوق را دارد که نتیجه آن هرچه باشد ،کارگر بالطبع به آن تمایل دارد».

داستان کارخانه شکالتسازی
علی خسروشاهی ،بنیانگذار شرکت مینو؛ از تهران تا سوئیس
فریده عنایتی

خبرنگار

احتما ًال تعداد زیادی از بچههای تهران در دوره
دانشآموزی خود تجربــهای مثل فیلم «چارلی و
کارخانه شکالتسازی» داشتهاند؛ آنهم با بازدیدی
از کارخانه مینو .زمانی که با چشمهای بازشده از
فرط تعجب و برقزده از فرط شادی دستگاههای
شکالتسازی را یکی پس از دیگری دید میزدند
و اسمارتیزهای رنگ رنگی را نگاه میکردند که
داخل دســتگاه بزرگ دایرهای شکلی میچرخد.
اگر بچهها خیلی خوششــانس بودند میتوانستند
مقداری خوراکی خوشمزه از دست کارگران سر
خط بگیرند ،البته که این کار همیشــه با اعتراض
مسئول باالدستی مواجه بود و آنها میگفتند از این
خوراکیها نخورید ،اما مسلم ًا خوردن بیسکوییت
و شکالت و یکمشت اســمارتیز از دم دستگاه
کارخانه مینو حال بیشــتری دارد .کارخانهای که
طی تقریب ًا نیمقرن از زمان تأسیسش تغییرات زیادی
به خود دیده و علی خسروشاهی ،مؤسس آن خیلی
سال پیش ایران را ترک کرد و چند سال بعد هم
زندگی را وداع گفت.
به سبک و سیاق خیلی از کارآفرینان ایرانی،
علی خسروشاهی هم در خانوادهای به دنیا آمد که
در تجارت یدطوالیی داشتند .او زاده تبریز و پدرش
حاج غفار بود که از سال  1285در زمینه صادرات و
واردات در تبریز فعالیت میکرد.
علی خسروشاهی اواسط سال  1290به دنیا آمد
و در کنار  7خواهر و برادر خود بزرگ شــد .طی
سالهایی که حاج غفار با تجارت و کارخانه نساجی
مشغول بود ،علی برخالف نسل اول خاندانش درس
خواند و درنهایت در سال  1319از دانشگاه تهران
با مدرک لیسانس حقوق فار غالتحصیل شد .از همان
ابتدا علی در کنار پدرش کار تجارت را ادامه داد.
اما آن سالها ،سالهای خوبی برای کار و تجارت
نبود .جنگ جهانی اول آغاز و کشــور توســط
متفقین ،انگلیس ،روسیه و آمریکا اشغالشده بود و
بحران پشت بحران در کشور رقم میخورد .اما علی
درسخوانده و دانشگاهرفته توانست با زبان انگلیسی
و فرانسوی که از برشده بود فعالیت تجاری را تسهیل
کند .در کتاب «موقعیت صاحبان صنایع در ایران
عصر پهلوی ،زندگی و کارنامه علی خسروشاهی»
درباره یادگیری زبان انگلیســی علی خسروشاهی
به روایت پسرش حسن خسروشــاهی اینطور
نوشتهشــده است« :پدرم میگفت در زمان جنگ
دوم اخبار جنگ تأثیر زیادی در بازار میگذاشت و
به همین جهت ،او با کوشش زیاد زبان انگلیسی را
فراگرفت تا با گوش دادن به بیبیسی قبل از سایر
بازاریان از خبرها مطلع شود و معامالت خود را بر
اساس این اطالعات انجام دهد».
فعالیتهــای اقتصادی علی اصــو ًال با جلیل
همراه بود .جلیل  8ســال از علی کوچکتر بود
و تنها تا دیپلم درس خواند .اما ســالها در آلمان
تجارت فرش میکرد ،به همین دلیل هم به زبان
آلمانی و تا حدودی هم انگلیســی مسلط بود .دو
برادر که ســالها در بازار تجربه کســب کرده
بودند و از پیشــینه خانوادگی بهــره برده بودند،
دست به سرمایهگذاریهای بلندمدتتر زدند .علی
طی سالها فعالیت در بازار به تمام اجزای مختلف
مالی ،اداری ،تولیدی و بازاریابی اشراف داشت و
در زمان فعالیتش یکی از متخصصین شیرینیسازی
در ایران بود.

دورهای که علی خسروشاهی کارهای تولیدی و
تجارت انجام میداد ،دوره طالیی صنعت ایران بوده
است .هرکس در گوشهای از ایران صنعتی بزرگ
بنا و موتور اقتصاد را روشن کرده بود .خسروشاهی
هم کارآفرین همان دوران بود .او روزی  12ساعت
کار میکرد ،اما میگفــت که ایروانی حدود 14
ساعت کار میکند.
Q

Qظهور غول خوشمزه

طبق کتاب «موقعیت صاحبان صنایع در ایران
عصر پهلوی ،زندگی و کارنامه علی خسروشاهی»
دهههای  1320و  1330شمسی را شاید بتوان عصر
نمایندگیها نام داد .بهطوریکه خسروشاهی هم در
اولین سفر اروپاییاش که  8ماه طول کشید توانست
نمایندگی محصوالت دارویی بوتس انگلستان را در
ســال  1327بگیرد .حتی گفته میشود که داشتن
نمایندگی بوتس یکــی از عواملی بود که باعث
شد علی خسروشاهی بعدها بتواند نمایندگی نستله
سوئیس را بگیرد .همچنین گرفتن نمایندگی بوتس
باعث شد اولین پایههای بنای سازمانی گذاشته شود
که بعدا ً بهصورت سازمان توزیع و فروش شرکت
خوراک و گروه صنعتی مینو درآمد .طی این سالها
خسروشــاهی مدتی پودر شوینده توزیع میکرد.
عالوه بر اینها ،او شــیر خشک شرکت نستله را
در ایران توزیع میکرد .در کتاب سرگذشت پنجاه
کنشگر اقتصادی ایران نوشتهشده است« :به روایت
یکی از مدیرانش ،خسروشــاهی ،قبل از تأسیس
شــرکت مینو ،آبنبات و بیسکویت از انگلیس
وارد میکرد».
بر اســاس کتاب «موقعیت صاحبان صنایع
در ایــران عصر پهلوی ،زندگــی و کارنامه علی
خسروشاهی» در پایان سالهای دهه  1330شمسی
کمکم کارخانههایی در ایران دایر شده بود .ازجمله
آن میتوان به کارخانه روغن نباتی شاهپســند،
کارخانه ســاخت دارو و لوازمآرایش تولیددارو
و کارخانه کانادادرای اشــاره کرد .در رشته مواد
خوراکی هم کارخانه بیسکویتســازی ویتانا و
آبنبات و تافیســازی داداش زاده در آن سالها
تأسیس شــدند .علی خسروشاهی کار تولید مواد
غذایی را با تولید آبنبات و تافی شــروع کرد،
اما دلیل این امر روشن نیست .حسن خسروشاهی،
پسر علی خسروشاهی که حاال یکی از کارآفرینان
موفق ایران در کاناداســت و شرکت زنجیرهای
فروش لوازم الکترونیک فیوچرشاپ را در کانادا
راهاندازی کرده است ،در توزیع این مسئله میگوید:
«یادم نیست به چه دلیل ما تصمیم گرفتیم که کار
تولیدی خود را با تولید آبنبات و تافی شــروع
کنیم .به خاطر ندارم که این تصمیم نتیجه بررسی
بازار بوده باشد .شاید علت این بود که ما آبنبات
وارد میکردیم و محصوالت داداشزاده مستقیم ًا
بــا آن رقابت میکرد ،ولی ایــن امر تا حدودی
در خصوص بیســکویت هم صادق بود .شــاید
تولید آبنبات و تافی از سایر محصوالت غذایی
که ما وارد میکردیم آســانتر بود و شاید خرید
ماشینآالت آن به سرمایه کمتری احتیاج داشت.
ازنظر بازاریابی ،شــاید بهتر بود که با بیسکویت
شروع میکردیم .چون بازار آن بزرگتر بود».
باالخره  16آبان سال  ،1338شرکت پارسمینو
بهمنظور تولید مــواد غذایی و دارویی در کیلومتر
 10جاده مخصــوص کرج فعالیتش را آغاز کرد.
آن زمان مساحت کل کارخانه  223300مترمربع
بود و زیربنای آن تا سال  70000 ،1356مترمربع
گسترش یافت .شرکت در سال  1347به سهامی

خاص و در سال  1353به سهامی عام تبدیل و وارد
بورس شد .حجم ســهام معاملهشده در سال 1354
بیش از  106هزار ســهم بود که سازمان گسترش
مالکیت  50درصد آن را خریداری کرد .تا زمانی
که مینو وارد بورس شود ،خسروشاهیها سرمایهدار
عمده آن بودند .البته حتی بعدازاینکه شرکت وارد
بورس شد و تعداد سهامدارانش به  1517نفر رسید،
بازهم خانواده خسروشــاهی بیشترین سهام را در
اختیار داشتند.
دهه  50سالهای اوج توسعه شرکت بود .سود
ویژه این شرکت در ســالهای  1352تا  1354از
 142به  721میلیون ریال افزایش پیدا کرد .همچنین
سرمایه شــرکت هم در دهه  50روندی تصاعدی
داشــت ،بهطوریکه پایان سال ( 1355پس از 17
ســال) از  5میلیون ریال به هزار و نودوسه میلیون
ریال توســعه پیدا کرد .در همین سالها بود که
بخشهای مختلف تولید آبنبات ،بیســکوییت،
پاستیل ،شــکالت ،پفک ،ویفر ،آدامس و  ...در
شرکت راهاندازی شد .همین راهاندازیها و توسعه
کار باعث شــد که پرسنل شرکت تا سال 1342
به  150نفر برســد .حتی این توسعه باعث شد که
خدمات رفاهی شرکت هم افزایش پیدا کند .به این
شکل که امکان ارائه خدمات بیشتر از قبیل اعطای
وام مسکن و پاداش ساالنه به کارکنان فراهم شد.
آن سالها ،سالهای رقابت کارخانههای شکالت
و بیسکوییت بود .خسروشاهی در مینو ،شرکتهای
تولیددارو ،شرکت متعلق به داداش زاده و شرکت
ویتانا متعلق به تهرانچی رقیب یکدیگر در تولید
کیک ،بیســکوییت و  ...محسوب میشدند .آن
زمان محصوالت غذایی تحت لیسانس شرکتهای
خارجی قرار داشــتند ،مثــ ًا پفکنمکی ،تحت
لیسانس بئاتریس فودز و بیسکوییت تحت لیسانس
یک شرکت انگلیسی بود .آنطور که در کتاب
«موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی،
زندگی و کارنامه علی خسروشــاهی» نوشتهشده
است« :علی خسروشاهی در سفرهایش به خارج
از کشــور مرتب در نمایشگاهها و مغازهها نمونه
اجناس متفاوت جمعآوری میکرد و میچشــید.
دریکی از این امتحانات به محصولی برمیخورد که
بعدا ً در ایران بانام پفکنمکی به بازار عرضه شد.
جنسی که علی خسروشاهی به آن برخورده بود،
محصول شرکت آمریکایی بیاتریس فودز بود».
خسروشــاهی موفق میشود پفکنمکی را تحت
لیسانس این شــرکت در ایران تولید کند .حسن
خسروشاهی در خصوص نامگذاری این محصول
میگویــد« :در دوران کودکی با مادرم به قنادی
مینا در ابتدای خیابان نادری میرفتیم .آنها یک
شیرینی داشتند به نام پفک که خیلی موردعالقه من
بود .محصولی هم که قرار بود تولید شود خیلی پف
داشت و چون محصولی شور بود ،من تصمیم گرفتم
که اسم آن را پفکنمکی بگذاریم  ...این محصول
به یکی از موفقترین و پرســودترین محصوالت
مینو تبدیل شــد .پفکنمکی بهقدری موفق شده
بود که شرکت مینو در ســال  1356درصدد بود
واحدهایی برای تولید آن در شهرستانهایی مانند
اهواز و در شیخنشینهای خلیجفارس و عربستان
سعودی تأسیس کند تا همجنس تازهتر به دست
مصرفکننده برسد و هم در هزینه حملونقل این
جنس که بسیار حجیم بود ،صرفهجویی شود».
براســاس کتاب سرگذشــت پنجاه کنشگر
اقتصادی ایران ســه ســال بعد از شکلگیری و
گسترش فعالیت گروه مینو 31 ،تیر  ،1341شرکت
شوکوپارس برای تولید انواع مواد غذایی و شکالت

علی خسروشاهی ،بنیانگذار گروه صنعتی مینو

ساختمان مرکزی شرکت خوراک در سال  1348شمسی

تأسیس شد .همچنین شرکت مینو اواخر شهریور
 ،1341برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه
کرد .کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که
به راه افتاد.
طی این ســالها کار و فعالیت شرکت مینو
مدام گســترش پیدا میکرد .همان ســال ،1341
کارخانه دارویی بهداشتی مینو هم به بهرهبرداری
رســید و تا ســال  1357تولیدات خود را تحت
لیســانس برندهایی معتبر اروپایی به بازار عرضه
میکــرد .البته لوازمآرایشــی بخش کوچکی از
فعالیت شرکت را تشکیل میداد .آن زمانهم این
محصوالت عمدت ًا بهصورت مواد آماده وارد و در
ایران مخلوط و بستهبندی میشدند 11 .سال بعد از
تأسیس شــرکت مینو ،یعنی  19مهر سال ،1349
سومین شــرکت گروه به نام شرکت صادراتی
پرسوئیس (سهام خاص) تأسیس شد .البته هدف
از این شرکت ،صادرات محصوالت شرکت بود.
بههرحال هرقدر که شرکت رشد پیدا میکرد ،نیاز
برای تأسیس شرکتهای جدیدتر هم بیشتر میشد.
بهطور مثال شرکت چاپخانه برای نیازهای چاپی
شرکت و کارخانه کشمش پاککنی در قوچان
تأسیس شد .نمودار صعود شرکت همینطور ادامه
داشت .سال  ،51شرکت صنعتی مینو با هدف تولید
محصوالت غذایی ،شیرینی و شکالت این بار در
زنجان (خرمدره ،کیلومتر  85جاده قزوین-زنجان)
شــروع به کارکرد .ورود مینو به این منطقه که
امکانات کمی داشت ،باعث ایجاد رونق در منطقه
شد .زمین کارخانه از زمینداران بزرگ خریداری و
تولیدات شرکت در قالب دهها محصول بیسکویت،
تافی ،کیک ،آرد صنعتی و پفک به بازار عرضه
شد .تولیدات شرکت آنقدر زیاد شده بود که گفته
میشود در اوایل دهه پنجاه ،در سه شیفت و حدود
هفت و نیم تن روزانه تافی تولید میکرد .عالوه بر
تولیدات ،شرکت مینو در توزیع محصوالتش هم
زبانزد بود .بهطوریکه تشکیل شبکه توزیع را یکی
از موفقیتهای گروه مینو در زمینه گسترش بازار
و برگشت هزینه تولید مینامند.
البته در کنار تمام ایــن اقدامات و تولیدات
شــرکت برای آموزش کارکنانــش هم هزینه
میکرد .شــرکت مینو برای تربیت نیروی ماهر،
کارگران دیپلمه و باالتر را به موسسات مختلف
آموزشی اعزام میکرد تا تولید شکالت را بیاموزند.
همچنین برای کسب توانایی بیشتر ،کارگران فنی
را به سوئیس ،آلمان و آمریکا میفرستاد.
Q

فروشگاههای لوازم الکترونیک در کانادا

روبهروی دفتر علی خسروشاهی :نفر اول از راست حسن خسروشاهی ،نفر
چهارم علی خسروشاهی با مهمانان خارجی در اواسط دهه  1340شمسی
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Qخط پایان برای مینوی خسروشاهی

زمان انقالب  ،57علی کشور را ترک نکرد و
سعی داشــت در کارخانه حضورداشته باشد .حتی
زمانی که رادیو لیســت  51نفره قانون حفاظت
صنایع را میخواند و مینو مشمول آن نشد ،با اطمینان
به اداره شرکت پرداخت .شرکت مینو مشکلی با
نظام بانکی در مورد عدم پرداخت بدهی نداشت.
خسروشاهی حتی در روزهای بحرانی انقالب که

انقالبیون میگفتند بدهی بانکها را نپردازید ،تمام
بدهیاش را بهموقــع میپرداخت .به همین دلیل
گروه مینو در لیست  51نفره قانونی حفاظت صنایع
مشمول هیچ از بندهای وابستگی ،بدهی بانکی و
صنایع مادر نبود و بر این اساس تحت کنترل دولت
قرار نگرفت .بهاینترتیب موج اول ملی شدن صنایع
بهسالمت از سر شرکت مینو گذشت.
البته بااینکــه مینو در ابتدا مشــمول قانون
حفاظت صنایع نبود ،اما مشکالتی گریبانگیرش
شد .در کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی
ایران اینگونه نوشتهشده است« :در دوره انقالب،
کارخانههای اطراف کرج بهشــدت از همدیگر
ازنظر رفاهی و سیاســی متأثر بودند ،هنگامیکه
یکی از واحدهای صنعتی به دلیل مســائل صنفی
و سیاسی تعطیل میشد ،بر صنایع دیگر نیز تأثیر
میگذاشت  ...هزینه اعتصابها برای مینو بسیار
زیاد بود؛ چراکه شــرکتهای کوچک کمتر از
 50پرسنل داشــتند؛ اما مینو بیش از دوهزار نفر
نیرو داشــت .در همین زمان ،روسای مینو از یک
روحانی بلندمرتبه در مشهد مجوز گشودن بخشی از
کارخانه را گرفتند ،پسازآن ،تمام کارخانه دوباره
وارد فعالیت تولیدی شد ».اما اوضاع به هم ریختهتر
شد و به یکباره ماجراهای گروگانگیری در مینو در
تمام روزنامههای کشور منتشر شد .کتاب «موقعیت
صاحبان صنایــع در ایران عصر پهلوی ،زندگی و
کارنامه علی خسروشاهی» این روزهای کارخانه
را اینطور نقل میکند :روزنامههای روز چهارشنبه
اول اســفند  1358خبر دادند که برخی کارگران
شرکت مینو کارفرمای خود را گروگان گرفتهاند.
«آنها اعالم کردند برای رسیدگی به خواستههایشان
و بهمنظور تأمین نیازهای دارویی و خوراکی کشور،
کارفرما و عوامل وی را به گروگان گرفتهاند و از
دولت میخواهند برای جلوگیری از ورشکستگی
و تعطیلی این واحد تولیدی هرچه زودتر هیاتی را
جهت رسیدگی به وضع نابسامان این کارخانه اعزام
دارد ».گروگانگیری هفت ،هشت روزی به درازا
کشید .مدیران شرکت ازجمله اردشیر ضیابخش در
تمام هشت روز گروگانگیری در چندین تلگراف
فوری به بنیصدر رئیسجمهوری وقت ،آیتاهلل
مهدوی کنی ،سرپرست وقت کمیتههای انقالب
اسالمی ،آیتاهلل قدوسی دادستان کل وقت انقالب
اســامی و مهندس احمدزاده وزیر وقت صنایع،
معادن و مهندس نعمتزاده وزیر وقت کار و امور
اجتماعی وقایع را روزانه گزارش میدادند و امداد
میطلبیدند؛ اما مقامات هیچ واکنشی نشان نمیدادند.
روز پنجم ،علی خسروشــاهی بــرای اعتراض
به محیط ارعاب و وحشت و شکنجه روحی دست
به اعتصاب غذا زد .باالخره ششم اسفندماه ماجرا
فیصله پیدا کرد.
به این ترتیب با اینکه شــرکت هنوز مشمول
ملیشدن نشده بود ،اما مشکالت و مسائل باعث شد
تا مدیران شرکت شهریور  58به مهندس بازرگان،
نخســتوزیر دولت موقت درباره آینده مینو نامه

بنویسند« :حال که روشن شده است شرکت مینو از
بدو تأسیس ،از گرفتن وامهای سنگین و پرداخت
بهرههای گزاف احتراز کرده و مشمول آییننامه
اجرایی حفاظت و توســعه صنایع شده است ،با
مشکالت زیادی روبهرو است .حال که شرکت از
مشکالت مالی ،کمبود مواد اولیه و فقدان مدیریت
رهایی یافته ،هنوز در معرض تحریکات اشخاص
فرصتطلب و خرابکار و ناآگاهی کارگران قرار
دارد و ادامه این وضع نتیجهای جز تعطیلی کارخانه
نخواهد داشت  ...آنها باب تازهای مفتوح کردهاند
تحت عنوان «جدا کردن مالکیت از مدیریت»».
ماجرای گرفتن کارخانــه از مالکان آن تا جایی
پیش رفت که حبیباهلل پیمان ،رهبر گروه جنبش
مسلمانان مبارز در کارخانجات مختلف سخنرانی
میکرد .او در کارخانه مینو به کارگران اطمینان
داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی
به شــرکت نمیزند .او گفت« :شاه رفت .هیچ
حادثهای رخ نداد .خسروشاهی هم برود ،هیچچیزی
نمیشود ».بهاینترتیب بود که باالخره خسروشاهی
از کارخانه کنار گذاشــته شد .سال  ،1358بر اثر
بحران کارگری ،دادستان انقالب یک نفر از سوی
نهادهای دولتی را مسئول اداره کارخانه کرد .بعد
آن اوضاع همینطور پیچیدهتر شــد .گروههای
مختلف عقیدههای متفاوتی داشتند ،نقش گروههای
چپ در تشدید این رویکرد و فقدان فضای قابلفهم
برشدت این بحرانها اضافه کرد.
فروردین  59ابوالحســن بنیصدر در نامهای
به وزارت صنایع اعالم کرد که شــورای انقالب
جمهوری اسالمی ایران در جلسه  27اسفند  58خود
بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع ،اداره کارخانجات
گروه صنعتی مینو (صنعتی پــارس ،خوراک و
پرســوییس) را به این وزارتخانه ســپرده است.
البته این خالف وعــدهای بود که قب ًال داده بودند.
بههرحال با اینکه مینو موج اول را پشت سر گذاشته
بود ،اما در موجهای بعدی شــرکت مینو با رأی
کمیســیون ماده دو متمم قانون حفاظت از صنایع
ملی شد .اوضاع تا جایی پیش رفت که خسروشاهی
ایران را ترک کرد و به سوئیس رفت .بااینکه او در
سوئیس دیگر فعالیتهای صنعتی انجام نداد ،اما در
خریدوفروش ارز و سهام فعالیت کرد.
علی خسروشاهی کسی که ایرانیها خاطرات
زیادی بــا محصوالت او دارند ،در ســال  77در
ســوئیس براثر تصادف با موتور فوت کرد .او در
نامهای به مهندس بــازرگان در زمان اعتصابات
کارگری نوشــته بود ...« :اعتصاب در کشور ما
مجانی است ،زیرا کارگر هم حقوق خود را میگیرد
و هم اعتصاب میکند .بنابراین ،اعتصاب ازنظر او،
حالت یک نوع تعطیالت با حقوق را دارد که نتیجه
آن هرچه باشد ،کارگر بالطبع به آن تمایل دارد.
این امر از خصایص اغلب حکومتهای فاشیستی
میباشد که عالوه بر حمایت از سرمایهداری نظری
به حمایت از کارگرانهم میکند و رژیم سابق نیز
عین ًا این سیستم را اجرا کرده است».
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محمود واعظی :درست نیست اگر چند ماشین در اتوبان خالف کردند ما اتوبان را تعطیل
کنیم .به جای اینکه به فکر این باشیم که همه چیز را ببندیم باید همه فکرمان این باشد که
جامعهمان را از طریق فرهنگسازی درست اصالح کنیم.

علی مقامی

دبیر بخش دانش

تلگرام یکی از پیامرسانهای لحظهای
اســت که در میان کاربران ایرانی جایگاه
ویژهای برای خود به دســت آورده است.
این پیامرســان لحظهای که از سال 2013
راهاندازی شده اســت بر پایه شبکه ابری
راهاندازی شــده ،از همین رو این امکان
را برای کاربــران فراهم میآورد تا از هر
مکان و با هر وسیلهای بتوانند به اطالعات
خود دسترسی داشته باشند .بر طبق آخرین
آماری که از کاربران فعال این شبکه منتشر
شده است ،تلگرام بیش از 100میلیون کاربر
فعال در ماه دارد که از این میان حدود 40
میلیون از این کاربران متعلق به ایران است.
میزان رشد و توجه به این برنامه پس از فیلتر
شــدن پیامرسان وی بیش از گذشته شد و
کاربران ایرانی چنان توجه و عالقهای به این
پیامرسان نشان دادند که این امر باعث شد
ایران پرشمارترین رشد و تعداد کاربر فعال
در آمار کاربران این برنامه به شمار بیاید.
طبق آخرین آمار منتشــر شده در فوریه
 2016حدود پانزده میلیارد پیام در روز در
تلگرام در حال مبادله است و این امر باعث
شده به صورت تقریبی هر روز نزدیک به
 350هزار کاربر به تلگرام افزوده شود.
Q

Qتفاوت با دیگر پیامرسانها

Q

Qکارآفرین سرکش

در نگاه اول این اپلیکیشن فرق چندانی
با رقبایی چون فیسبوک مسینجر و واتس
آپ ندارد .تلگرام به کاربران خود امکان
پیامرسانی فردی و گروهی را داده و به آنها
امکان میدهد تا عکسها ،ویدئوها ،و سایر
فایلها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
اما حامیان تلگرام بــه برخی تفاوتهای
اساسی در این اپلیکیشن معتقدند :برخالف
واتسآپ که مالک آن فیسبوک است،
تلگرام بر مبنای رمزگذاری هاردکور ساخته
شده است و به کاربران امکان برخورداری
از یک فضای امن خصوصی را در فضای
مجازی و به صورت رایگان میدهد .دومین
تفاوت این است که برخالف واتسآپ که
بر اساس هزینههای پرداخت شده از سوی
کاربران برای ثبت نام تاسیس شده است،
اپلیکیشن تلگرام توسط مارک زاکربرگ
روسیه ،یعنی پاول دورف ،ساخته شده است
که در حال حاضر در حال ســپری کردن
دوران تبعید خود در خارج از روسیه به دلیل
مخالفت با دولت این کشور است .همین امر
به محبوبیت او در بین طرفداران جریان آزاد
اطالعات افزوده است.
اولین بار خبرگزاری بلومبرگ در یکی
از خبرهــای خود ،به پــاول دورف لقب
«زاکربرگ روسیه» را داد .این خبر زمانی
منتشر شد که کنترل شبکه اجتماعی وی
کی به طور کامل از دســتان موسس آن
یعنی پاول دورف خارج شــد و به دست
متحدان پوتین یعنی ایگور سشین و آلیشر
اوســمانوف سپرده شــد .پاول دورف به
سرعت پس از این اتفاق کشور روسیه را
به مقاصد نامعلومی ترک کرد .اخراج وی
از کشــور خود پنج روز پس از مخالفت
علنی وی با ســپرده شدن خدمات امنیتی
و اطالعات مربوط به معترضان اوکراینی
به دولت روســیه و همچنین مخالفت وی
با بالک کردن صفحــه یکی از مخالفان
دولت روسیه یعنی آلکسی ناوالنی صورت
گرفت .دورف در حال حاضر سی و چهار
سال دارد .زندگی او در این چند وقت اخیر
یک زندگی نابهسامان و ناآرام بوده است.
دوروف وقتی در ســال  2014روسیه را
ترک کرد گفت «دیگر میل به برگشت
ندارد» و اینکه «این کشور فعال با فعالیت
و تجارت در اینترنت ســازگاری ندارد».
دوروف دارای افکار سیاســی و اقتصادی
آزادانه اســت و میگویــد که گیاهخوار
است .او در مصاحبهای که با مجلهی وایرد
داشــت گفت که از پدیدههایی همچون
دیوانســاالری ،حکومتهای پلیســی،

پیامرسان جانسخت
س فتا و معاون دادستان را پیشزمینه فیلترینگ تلگرام میدانند
بسیاری واکنشهای رئیس پلی 
دولتهای بزرگ ،جنگها ،سوسیالیســم
و قوانین سفت و ســخت متنفر است .او
میگوید که عاشــق آزادی ،سیستمهای
قدرتمند قضایــی ،دولتهای کوچک،
بازارهای آزاد ،بیطرفی و حقوق شهروندی
اســت .او در روز تولد  27سالگیاش یک
میلیون دالر به بنیاد  Wikimediaاهدا کرد.
او به واســطه همین نگاه خاصی که دارد
سعی کرده تا هر طور که میتواند از حریم
خصوصی کاربران دفاع کرده و اطالعات
کاربران را به هیچ وجه در اختیار دولتها
قرار ندهد.
Q

Qامنیت

برنامههای پیامرســان جزو دستهای از
اپلیکیشنها هســتند که به شدت تحت
نظارت قرار دارند و کارشناسان همیشه به
دنبال آن بودهاند تا ارتباطات بین کاربران
در این اپلیکیشنها را از دام نظارت دولتها
و هکرها محافظت کــرده و در صورت
امکان از دسترس آنها دور نگه دارند .یکی
از ابزارهای اصلی حفاظتی در این عرصه،
استفاده از رمزگذاری است اما باید این نکته
را در نظر داشت که به صرف اینکه بگوییم
یک اپلیکیشن از رمزگذاری استفاده میکند
نمیتوانیم از امنیت آن آسودهخاطر باشیم.
الکس راد که یک کارشناس باتجربه در
زمینه مهندســی معکوس و امنیت فضای
اپلیکیشنها اســت میگوید که تلگرام
اپلیکیشــن بسیار خوبی اســت اما دارای
چندین نقطهضعف اســت .وی به همراه
جولیانو ریتزو که به کشف دو حمله علیه
 SSLپرداخت ،از ســال پیش تا کنون در
حال تحلیل تلگرام بودهاند تا بتوانند امنیت
آن را ارتقا بخشند .آنها در پستی که روی
وبالگ خود منتشــر کردند به مشکالت
مربوط به تلگــرام اشــاره کردند .آنها

متذکر شدند آنچه که موجب نگرانی این
کارشناسان امنیتی است این نکته است که
با وجود ادعای تلگرام مبنی بر پیامرسانی
امن و مورد اطمینان کاربران ،بســیاری از
تبادالت به صــورت ناامن در حال مبادله
است .باید خاطرنشان کرد که این اپلیکیشن
به طور پیشفرض پیامهــا را به صورت
رمزنگاریشــده ارسال نمیکند .به منظور
ارســال پیامهای رمزنگاری شده ،کاربران
باید از ویژگی  Secret Chatاستفاده کنند.
اما چگونگی ایجاد یک  Secret Chatبسیار
حائز اهمیت و دارای مشــکالت احتمالی
برای کاربران است که ممکن است آن را
در معرض خطر حمله مرد میانی قرار دهد.
پیش از شروع یک  ،Secret Chatدو کاربر
تلگرام یک تصویر دریافت میکنند که
نشان میدهد اتصال بین آنها دستکاری شده
است .راد توصیف میکند که چگونه یک
حملهکننده میتواند یک عکس را با مال
خود تعویض کرده و کاربران را از وجود
یک اتصال امن مطمئن سازد.
Q

Qواکنش امنیتی تلگرام

مارکوس راک از تلگــرام طی یک
مکاتبه از طریق ایمیــل گفتههای راد در
خصوص امــکان هک کردن کاربران در
تلگرام را رد کــرد و گفت که چتهای
مخفی تلگرام به طور مداوم در حال تغییر
و تحول هستند و ما تضمین خواهیم کرد
که ایــن چتها حتــی در صورتی که
حملهکنندگان قدرت پردازش الزم برای
هک کردن و دستیابی به سرورهای تلگرام
را داشته باشند امن خواهند بود .راد در ادامه
گفت که یکی دیگر از مشکالتی که تلگرام
دارد نحوه احراز هویت کاربر است .وقتی
که یک کاربر ،یک دستگاه جدید را برای
استفاده از تلگرام اضافه میکند ،تلگرام یک

رمز یک بــار مصرف را از طریق پیامک
به کاربران ارسال میکند و این خطر برای
کاربران وجود دارد چرا که راههای بسیاری
برای دستکاری و دسترسی به یک پیامک
وجود دارد .دورف در همین رابطه میگوید
تلگرام از چند جنبــه دارای برتری امنیتی
نسبت به رقبا است :اول اینکه اپلیکیشن تنها
پیامرسان بزرگ بازار است که به صورت
متن باز ارائه شــده است .دورف میگوید
که من و شما نیازی به تصدیق امن بودن
تلگرام نداریم ،چرا که اپلیکیشنها توسط
افراد مختلفی در سطح جهان قابل ارزیابی
هســتند و شرکت تلگرام به هر کسی که
بتواند کدگذاری این اپلیکیشــن را هک
کند  300هزار دالر جایزه میدهد و این از
اعتماد به نفس ما نسبت به امنیت خودمان
سرچشمهمیگیرد.
Q

Qایران و حاشیههایش

ایران یکی از کشــورهایی است که
تلگرام در آن رشــد بسیار زیادی داشته و
همانطور که پیشتر گفتیم کاربران ایرانی
تلگرام حــدود  40درصد از کاربران فعال
این پیامرسان را تشــکیل میدهند .باید
گفت که تلگرام یکی از پرحاشــیهترین
و جانســختترین برنامههایی است که
با وجود مخالفان بسیار هنوز از فیلترینگ
مخالفانش در امان مانده است .تلگرام به دلیل
سیاستهای اصولی و سرسختانه که در مورد
حریم خصوصــی و آزادی بیان دارد بارها
مورد تهدید راگرفته اســت .پاول دورف
مدیر تلگرام سیاست بسیار سختگیرانهای در
مورد حفاظت از حریم خصوصی کاربران
دارد .او در مصاحبهای که سال پیش با مجله
وایرد داشته میگوید «از زمان راهاندازی این
پیامرسان ،ما حتی کوچکترین اطالعاتی از
تلگرام را به دولتها یا افراد شخص ثالث

ارائه نکردهایم .آیا از خود میپرســید که
چگونه این امر ممکن است؟ در ابتدا باید
گفت که ویژگیهایی همچون رمزگذاری
 ،end-to-endپیامهای نابودشونده خودکار،
و همچنین اکانتهای نابودشونده خودکار
کاربران به افراد این امکان را میدهد تا حتی
ذرهای از اطالعات محرمانهشان در دسترس
دیگران قرار نگیرد .دوم اینکه ،تلگرام به
طور قانونی تحت نظارت چند حوزه قضایی
اســت که این امر باعث میشود تا تلگرام
به عنوان یک هدف آسان برای دسترسی
به دادهها در نظر گرفته نشود .سوم اینکه،
سروکار ما با دولتها نیست که بخواهند
از قدرت خود برای تهدید کردن و بالک
کردن ما استفاده کنند .هدف ما درآمدزایی
در بازار نیست بنابراین ما میتوانیم این گونه
تهدیدات را نادیده بگیریم» .وی در ادامه
میگوید« :ما باالخره بهثبات مالی دست
خواهیم یافت و به احتمال فراوان منشــا
کسب درآمد ما اپلیکیشنهای شخص ثالثی
است که روی پلتفرم تلگرام فعالیت خواهند
کرد» .از همین رو اســت که هر چقدر
سازمانهای داخلی ایران این پیامرسان را
تهدید به فیلتر شدن میکنند این مدیر جوان
کوتاه نمیآید .البته مخالفان دولت اعتقاد
دارند کــه دولت عزم جدی برای برخورد
با این پیامرســان را ندارد و به هر شکلی
تالش میکند تا از زیر مسئولیت فیلترینگ
تلگرام شانه خالی کند .آنها معتقدند وقتی
مدیر تلگرام به هیچ وجه بر سر حذف محتوا
و یا دسترسی به اطالعات کاربران مذاکره
نمیکند و هر بار که وزیر ارتباطات و یا
معاونینش صحبت از آوردن ســرورهای
تلگرام به ایران و حذف محتواهای مجرمانه
میکنند او بالفاصلــه این مذاکرات را رد
میکند .پس این بحث بیشتر برای سرگرم
کردن مدافعین فیلتر و ادامه حیات تلگرام

است .کار به جایی رسید که چند روز پیش
عبدالصمد خرمآبادی معاون دادستان کل
کشور اعالم کرد« :وزارت ارتباطات نباید
اجازه میداد دوسوم فضای مجازی کشور
به اشغال بیگانگان درآید .اگر شبکههای
اجتماعی بومی ،باکیفیت و پرسرعت در
کشور وجود داشت ،مدیر تلگرام اینگونه
با تکذیبیههای متعدد خود ،مسئوالن وزارت
ارتباطــات را تحقیر نمیکرد» .آنقدر این
بحث باال گرفت کــه خرمآبادی وزیر را
تهدید به برخورد قضایی کرد .او در بخشی
از مصاحبهای که در چهارم مرداد انجام داده
است میگوید« :تاکنون بنا به دالیلی که
خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در
قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط
با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشــات
کردهایم ،از این به بعد اگر وزیر ارتباطات
اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی
در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند
حتم ًا پس از کسب اجازه از دادستان کل
کشور و مســئوالن عالی قضایی علیه او
اعالم جرم خواهم کرد» .خرمآبادی تلگرام
را عامل نفوذ میداند و اعتقاد دارد که هر
طور که امکان دارد باید از ادامه فعالیت این
پیامرسان جلوگیری کرد اما وزارت فناوری
اطالعــات او را در این امر یاری نمیکند.
او در بخشی از سخنان اخیر خود میگوید:
«کانال مربوط به گروهک تروریســتی
منافقین و کانال آمــد نیوز دو نمونه بارز
از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که
مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است
و دســتور قضایی هم برای مسدودسازی
آنها صادر شده است ولی مسدود نشدهاند.
آیا آقای وزیر بــا فعالیت مجرمانه کانال
گروهک تروریســتی منافقین در کشور
موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات ،مدیر تلگرام
را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین
و امثــال آن نمیکند؟ چرا از اقدام تلگرام
در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع
میکند؟» دو روز بعد از این مصاحبه رییس
پلیس فتای ناجا در  7مرداد اعالم کرد که
عملیات تروریستی داعش در مجلس و حرم
امام در بستر تلگرام بوده است .او میگوید:
«ما فراموش نکنیم هماهنگیهای همین
عملیات تروریســتی گروهک داعش در
تهران تماما در تلگرام رخ داد .مدیر تلگرام
هم این موضوع را میداند و ما این موارد را به
آنها منتقل کردهایم ».به گفته رییس پلیس
فتای ناجا ،بستر عملیاتهای تروریستی و
ارتباطی تروریستها در دنیا در درجه اول
توییتر و در درجه دوم تلگرام است؛ بنابراین
با توجه به وضعیت موجود توییتر رفع فیلتر
نخواهد شد» .بسیاری این سخنان و برخی از
گزارشهایی که در برخی از خبرگزاریها
منتشر میشــود را مقدمهچینی برای فیلتر
کردن تلگرام در ایران میدانند .البته واعظی
هم ساکت نماند و در پاسخ مخالفان با دفاع
از نظام کنونی فیلترینگ هوشمند و همچنین
لزوم گسترش شبکه اینترنتی گفت« :چنین
امری مختص ایران نیست و همه جای دنیا
رواج دارد و بایــد مردم آزادی انتخاب در
تعیین نوع خرید خود را داشــته باشند» او
تاکید کرد« :باید به مردم آزادی عمل در
انتخابهای خود داده شود ».محمود واعظی
در پاســخ به انتقاد خرمآبادی میگوید:
«ایشــان تخصص این مسایل را ندارند اما
همواره مصاحبه کرده و اعالم نظر میکنند
و نظرشان بسته شــدن همه چیز است».
درست نیســت اگر چند ماشین در اتوبان
خالف کردند ما اتوبان را تعطیل کنیم .به
جای اینکه به فکر این باشیم که همه چیز
را ببندیم باید همه فکرمان این باشــد که
جامعهمان را از طریق فرهنگسازی درست
اصالح کنیم .حاال باید دید که این پیامرسان
جانسخت و مدیر جنجالیش تا چه زمانی
در فضای مجازی ایــران دوام میآورند؟
پاســخ این ســوال به نگاه مدیر تلگرام ،
مدیران فناوری و اطالعات کشور و موافقان
فیلترینگ برمیگردد .حاال باید دید که با
تغییر مدیریت در وزارت فناوری و آمدن
CDNها به داخل ایران مسئولین فیلترینگ
راضی میشــوند یا این پیامسان در آینده
نزدیک فیلتر میشود.
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زندگی

طبق گزارش یک سازمان بینالمللی تهیه شده توسط سازمان ملل متحد برای ارزیابی علم تغییرات آبوهوایی
که «گروه بینالمللی تغییر آبوهوا» نام دارد ،دمای سطح کره زمین در سطح دریا و خشکی از سال 1880
حدود  1.53درجه فارنهایت ( 0.85درجه سانتیگراد) گرمتر شده است.

خنک کردن زمین

بمب متان قطب

چگونه مهندسی ژئوماتیک دمای کره زمین را کاهش میدهد؟

سهیال تقوینژاد

مترجم

Q Qسیاره زمین گرما را احساس
میکند

با توجه به افزایش دمای کلی زمین،
ذوب شــدن یخها ،افزایش سطح دریا،
حــوادث شــدید آبوهوایی و ســایر
بالیای طبیعی ،جهان هســتی در معرض
افزایش سرعت گرم شــدن کره زمین
قرار دارد .دانشــمندان در حال بررسی
راههایی برای مهندسی مجد د این سیاره
بــرای مقابله بــا آثــار گرمایش جهانی
هستند.
طبق گزارش یک سازمان بینالمللی
تهیه شده توسط سازمان ملل متحد برای
ارزیابی علم تغییــرات آبوهوایی که
«گروه بینالمللی تغییــر آبوهوا» نام
دارد ،دمای ســطح کره زمین در ســطح
دریا و خشــکی از ســال  1880حدود
 1.53درجــه فارنهایــت ( 0.85درجه
سانتیگراد) گرمتر شده است.
در آخرین شــماره مجلــه Science
که روز پنجشــنبه  20ژوئیه منتشر شد،
دو محقــق آبوهواشناســی ،دو روش
ژئودینامیکــی را طراحــی کردند که
میتوانــد به اصطالح اثــر گلخانهای-
پدیــده زیانبــاری کــه در آن حرارت
خورشــید و رطوبــت در نزدیکی جو
زمین به وسیله ابرهای متراکم محبوس
میشــود -را کاهش دهد .هر دویاین
طرحها میتواننــد به تولید یک آب و
هــوای خنکتر کمک کننــد ،اما باید
این را هم در نظر گرفت کهاین طرحها
بدون خطر نیســتند .همانطور که هر دو
چ ایدهای به سطح
محقق اذعان دارند ،هی 
در حال افزایش دی اکسید کربن()CO2
در فضا توجه نمیکند که عمدتا موجب
گرمایش جهانی و باال رفتن میزان اسید
موجود در آب اقیانوس میشــود.این
اســید باعث کشــته شــدن صخرههای
مرجانی میشود که هم خود جاندارانی
زنده هســتند و هــم زیســتگاهی برای
ماهیها به حســاب میآیند؛ ماهیهایی
که جزو منابع مهم غذایی انسانها هستند.
پیشنهاددهندگاناین طرح ،اولریک
لومان و بلژ گاسپارینی ،هر دو از محققان
موسسه «تحقیقات آبوهوایی و جوی
 ETHزوریخ» در ســوئیس هستند .طرح
آنها ا ز این قرار است :کاشتن دانههایی از
ذرات خاک و غبار بیابانها داخل ابرهای
ســیروس(مرطوب) .ابرهای ســیروس
ابرهای ناپایدار و تقریبا نامرئیای هستند
که در ارتفاعات باال شــکل میگیرند.

برخــاف ابرهای حجیــم و متراکم که
منعکسکننده نور خورشــید هســتند،
ایــن ابرها انرژی گرمایی را که از زمین
به فضا تابیده میشوند ،به دام میاندازند.
لومان ،استاد فیزیک تجربی اتمسفر در
موسسه  ETHبه مجله  Scienceمیگوید:
«اگر ابرهای سیروس مانند یک پتو در
اطراف زمین رفتار کنند ،شما باید سعی
کنید از شر آن پتو خالص شوید».
Q

Qنازک کردن ابرها

لومان میگوید« :در فرآیند کاشت
ذرات گردوغبــار در جو زمین ،ابرهای
ســیروس بهصــورت کامــا متناقضی
نازکتر میشوند .به طور کلی جو زمین
در ارتفــاع  16.000تــا  40.000فوت
( 4800تــا  12200متر) پــر از ذرات
کوچک است .بعضی از آن ذرات جامد
مثل گرد و غبار معدنی هستند و بعضی
از آنها مایع اســپری -قطرات ریز آب-
مانند اسید سولفوریک است .اسپریهای
مایع فورا فریز شــده و به کریستال یخ
تبدیل میشــوند که ابرهای ماندگار را
تشــکیل میدهند .نازک شــدن ابرهای
ســیروساین فرآیند را تغییر میدهد.
ایده مااین اســت که ذرات جامد مانند
گردوغبار بیابان را در نقاطی که ابرهای
مرطوب به طور طبیعی کمتر تشــکیل
میشوند ،به جو تزریق کنیم .مقدار گرد
و غبار اضافه شده به جو به مراتب کمتر
از تعداد ذرات موجود است .این بخش
کلیدی فرآیند است ،زیرا ذرات کمتر
بخار آب بیشــتری را جذب میکنند و
بلورهــای بزرگتری تولیــد میکنند.
وقتــی کریســتالهای یــخ بزرگتر و
سنگینتر میشــوند ،به صورت بارش
باران راهی ســطح زمین شــده و بســته
به شرایط قبل از رسیدن به زمین تبخیر
میشــوند .در حقیقت شــما با این کار
بخــار آب را از بین میبرید ،رطوبت را
کــم میکنید و از پدید آمــدن ابرهای
مرطوب جلوگیری میکنید».
لومان میگوید« :این روش به طور
مطلوب ،برای مناطقی اعمال میشود که
بیشترین حساسیت را به تشکیل ابرهای
سیروس دارند؛ عرض جغرافیایی باالی
 60درجه از جمله قطب شــمال ،جایی
که درجه حرارت به علت افزایش میزان
 CO2باالتر میرود».
مدلهای کامپیوتری محققان نشــان
دادهاند که اگر این فرآیند به درســتی
انجام شود ،نازک شدن ابرهای سیروس
میتواند دمای جهانــی را تا  0.9درجه
فارنهایت ( 0.5درجه سانتیگراد) کاهش
دهد .او افــزود در صورت عدم اجرای

صحیــح،این فعالیت میتوانــد ابرهای
مرطوبــی را ایجاد کنــد که قبال وجود
نداشته است و مشکلی که برای حل آن
به وجود آمده است ،مضاعف میشود.
Q

Qکسب و کار خطرناک

«اولریک نیمر» دانشــمند مطالعات
جــوی در مؤسســه هواشناســی مکس
پالنک درهامبورگ آلمان و همکارش
«سیمون تیلمز» ،دانشمند پروژه مرکز
ملی تحقیقات جــوی در بولدر کلرادو
میگویند« :خطر آسیب رساندن بیشتر
نســبت به احتمال نتیجه خــوب ،برای
ما قابل توجه اســت ».نیمر و تیلمز در
شــماره این هفته مجلــه  Scienceمقاله
جداگانهای منتشر کردهاند که در مورد
یکی از روشهای مهندسی جغرافیا به نام
اصالح آئروســل استراتوســفر ()SAM
بحث میکند.
فرآینــد  SAMشــامل تزریــق
آئروســلهای گوگرد به استراتوســفر
بــرای افزایش خاصیــت بازتابی از جو
زمین اســت .مدلهای کامپیوتری نشان
دادهانــد که  SAMمیتوانــد مقدار نور
خورشیدی که به سطح سیاره میرسد را
کاهش دهد .محققان میگوینداین اثر
شبیه به ابرهای خاکستر است که بعد از
فوران آتشفشــان پدیدار میشوند ،که
این ابرهای خاکســتری نشان دهند ه این
است که دمای داخل کره زمین کاهش
یافته است.
اما محققان خاطر نشــان کردند که
علــم  SAMدر مراحل اولیه آن اســت و
تکنولوژی الزم برای توسعه آن پیشرفت
نکرده است .نیمر به خبرگزاری Science
گفت« :هــدف از این مقاله این بود که
بگوییم مهندسی جغرافیا چیزی نیست که
ما صرفا به عنوان راه حل اصلی در پس
ذهنمان داشته باشیم ».نیمر و تیلمز اظهار
داشتند که مدلهای کامپیوتری مختلف
همواره عوارض جانبــی را برای SAM
شناســایی میکنند .برای مثال ،کاهش
نور خورشید در حال بارگذاری نیز باعث
کاهش تبخیر میشــود که به نوبه خود
باعث کاهش بارش میشود و میتواند
چرخــه هیدرولوژیکــی را به ویژه در
مناطق گرمسیری اجرایی کند .بارندگی
کمتر میتواند خشکسالیهایی را که در
حال حاضر گریبانگیر اقصی نقاط جهان
است ،افزایش دهد.
به عقیــده آنهــا اگر چــه مدلهای
کامپیوتری همیشــهاین طــور نمایش
میدهنــد کــه تزریــق آئروســلها
به استراتوسفر باالتر از مناطق گرمسیری
یا زیر استوایی بهترین کار است واین که
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قطرات آب اسپریمانند در سراسر جهان
پراکنده میشوند ،مدلها و کارایی آنها
با توجه به میزان تزریق مورد نیاز برای
یک سطح خنکتر متفاوت است.
آنهــا میگوینــد چــون اکثــر
مدلهای فعلی ســامانه زمیــن به اندازه
کافی تعامــات مهم ماننــد اتصال بین
آئروسلهای استراتوسفر ،شیمی ،تابش
و آب و هوا را در بر نمیگیرند ،بنابراین
آنها نمیتوانند تاثیر کامل مداخالت را
شبیهسازیکنند.
Q

Qراه حلهای پیچیده

حتی اگــر دانشــمندان بتوانند یک
روش دقیــق را بیابنــد ،ســرمایه الزم
بــرای آن از لحاظ اقتصادی رقم بســیار
باالیی اســت .با اســتفاده از  SAMبرای
کاهــش درجه حــرارت جهانی در حد
فقط دو درجــه فارنهایت (حدودا یک
درجــه ســانتیگراد) ،مقادیــر تزریقی
ماده مناســب برای باروری ابرها معادل
یــک فوران آتشفشــانی اســت که در
ســال  1991به انفجار کوه پیناتوبو در
فیلیپین  -بزرگترین فوران آتشفشــانی
در  100سال گذشته ،بر اساس نظرسنجی
زمینشناســیایاالت متحده -منجر شد.
ن این
محققان میگویند هزینه هدر رفت 
محتویــات مصنوعی  20میلیــارد دالر
در سال خواهد بود و به  6700هواپیما
در روز و طی  160ســال نیاز دارد .آنها
همچنین گفتند که هیچ یک از روشها
نمیتوانند به طور کلی مشکل تغییرات
آب و هوایــی را حــل کننــد .لومــان
میگوید« :با اســتفاده از هر نوع روش
ژئودینامیکــی که میدانیــم میتوانیم
بخشــی از گرمایش جهانــی را جبران
کنیم ».پژوهشگران گفتهاند هیچ روشی
برای خنک کردن ســیاره طراحی نشده
است که با گازهای موجود در جو زمین
که منابع اصلی مشکل هستند و به افزایش
سطح اسید در اقیانوسها کمک میکند،
همخوانی داشته باشد.
لومــان میگویــد« :این مســئله در
حقیقت اصل مشکل نیست .اسیدی شدن
اقیانوسها در حال انجام است .اگر دنیا
تصمیم به انجام هرگونه اقدامیدر حوزه
مهندسی جغرافیا بگیرد ،این اقدام باید
با تالشهای بزرگ برای کاهش انتشــار
گازهای گلخانهای همراه باشــد .کاهش
انتشــار گازهای گلخانهای باید تمرکز
اصلــی باشــد .مــا در مورد مهندســی
جغرافیا بســیار مورد انتقاد قرار داریم و
میخواهیم هرچند دشوار ،مردم را آگاه
کنیم».
منبعLivescience :

مخــازن گســتردهای از ترکیبات کربن
در شــمالیترین قســمتهای خاک نیمکره
شمالی حبس شده اســت .اعتقاد براین است
که حدود  1400میلیــارد تن کربن در فضای
متراکم قطب شــمال که حاصل دههها انتشار
گازهای گلخانهای انسانهاست که اگر یخزده
باقی بماند ،میتوانیم اطمینان داشــته باشیم که
از جایش تکان نمیخورد .اما اگر گرم شــود،
میتواند تجزیه شود و محلی برای رشد و تکثیر
باکتریهای زیانباری شــود کهاین باکتریها
خود باعــث افزایش میزان گازهای موجود در
جو میشوند .این پدیده به مرور آنها را به قسمتی
از گازهای تشکیلدهنده اتمسفر زمین تبدیل
میکند .اتمسفر زمین همواره در حال گرم شدن
به علت انتشار گازهایی مانند دیاکسیدکربن یا
متان است که خود اینها باعث تراکم بیش از
حد گازهای گلخانهای میشوند .انتشار سریع و
گسترده متان یکی از کابوسهای تغییرات آب
و هوایی است :یک حلقه بازخوردی که باعث
گرم شدن میشود و پیامدهای آن افزایش سطح
دریا و تغییرات در زمینهای کشاورزی است
قبل ا ز اینکه مردم یا سایر گونهها بتوانند انطباق
پیدا کنند .اما نگران نباشید؛ دانشمندانی که خاک
خاور دور را مطالعه کردهاند ،میگویند در حالی
که وقوع ســناریوی «بمب متان» امکانپذیر
اســت،این امر حداقل در حــال حاضر بعید
اســت .والدیمیر رومانوفسکی یک متخصص
ژئوفیزیک که در دوره فاجعه انسانی در دانشگاه
آالسکا در فیربنکس تحقیق میکند ،میگوید:
«این بمب ممکن است در آنجا باشد اما د ر آینده
نزدیک منفجر نخواهد شد ».متان دومین گاز
گلخانهای اســت که حدود  15درصد از انتشار
جهانی را تشکیل میدهد .عمر متان در اتمسفر
به مراتب کوتاهتر از دیاکسیدکربن است ،اما
بیش از  80برابر پتانسیل دیاکسیدکربن گرما
را در طول عمر ذخیره میکند.قطب شــمال با
سرعتی حدودا دو برابر ســایر نقاط جهان در
حال گرم شــدن است .رومانوفسکی میگوید:
«گزارش ثبت شــده 40ساله از دادههای منطقه
این گرم شدن را به وضوح نشان میدهد و بدون
شکاین امر نشــاندهندهاین است که درجه
حرارت قسمت یخبندان در حال افزایش است
واین افزایش بسیار مهم است.این افزایش در
شیب شمالی آالسکا شدید است ،جایی که درجه
حرارت یک متر ( 2.35فوت) زمین زیر  5درجه
سانتیگراد ( 9درجه فارنهایت) بیشتر شده است.
همچنین که در  20متر پایینتر ،باز هم افزایش
دما را تا  3درجه ســانتیگراد نسبت به  40سال
پیش داریم.این باعث میشود که دمای زمین
نزدیک به  3درجه سانتیگراد زیر صفر باشد .او
معتقد اســت که اگر افزایش دما ازاین آستانه
عبور کند  -که ممکن است تا اواسط قرن اتفاق
بیفتد  -تجزیه مواد آلی منجر به انتشار گازهای
گلخانهای مانند متان ،به ویژه در مناطق مرطوب
خواهد شــد؛ اما مقدار آن هنوز نسبت به CO2
کم اســت .این پدیده در چند ده ه آینده اتفاق
ت آینده برویم
نمیافتد ،اما هر چه بیشتر به سم 
این احتمال افزایش مییابد».
متان در برخی از نقــاط از زیر زمین عبور
میکند .همکاران رومانوفســکی از حبابهای

یخزده متان در دریاچهها فیلمبرداری کردهاند و
همچنین توانستهاند صحنه شعلهور ساختن حباب
یخی متان را ثبت کنند .ظهور حبابهای متان
یخزدهی سطح یخی شبه جزیره یامال سیبری،
مشکوک اســت که یک پایگاه بزرگ گاز
طبیعی متعلق به روســیه باشد .سناریوی بمب
متان بعد ازاینکه در مقالهی مجلهی نیویورک
درباره تغییرات آب و هوایی بسیار مورد بحث
قرار گرفت،پژوهشی در سال  2014که توسط
مرکــز دادههای برف و یخ ملــی در کلرادو
هدایت میشود ،برآورد کرده است که انتشار
حجم گستردهای از کربن در فضای اتمسفر در
سراســر جهان باعث گرم شدن آن در حدود 8
درصد  -اضافه کردن کمیبیش از  0.35درجه
تا  5-4درجه ســانتیگراد تا سال  2100خواهد
شد؛ مگ ر اینکه انسان تولید گازهای دی اکسید
کربن ،متان و سایر گازهای گلخانهای خود را
محدود کند .اگر سازوکارها به سمتی برود که
ســرعت افزایش دمای هوا کاسته شود ،طبق
معاهده اقلیمیپاریس میتوان متصور بود که
افزایش دمای کره زمین تا ســال  2100در بازه
 0.1تا  2درجه سانتیگراد باشد.
بااین حال،این مطالعــه اضافه میکند که
بخش بزرگی از انتشار گازهای گلخانهای پس از
 2100رخ میدهد که میتوان د آینده سیاره زمین
را فراتر از هدف پاریس ببرد .مطالعات دیگری
نشان دادهاند که خاکهای معتدلتر در هنگام
گرم شدن میتوانند گازهای گلخانهای بیشتری را
از بین ببرند .جوئل کوستکا ،میکروبیولوژیست
گرجستانی میگوید« :دادههای ما نشان میدهد
که بیشــتر مقدار متان از خاکهای ســطحی
اســت .این کربن تازه پدید آمده است ،نه آن
کربن قدیمیکه ما بیشتر نگران آن هستیم ».او
گفت کهاین امر از زمان انتشار نخستین دور از
یافتههای تیم در ماه دسامبر بیان شده است.
ذخایر کربن شــمالی نیز به اقیانوس ،در
پوســتههای قارهای که در طول آخرین عصر
یخبندان که کف اقیانوسهای عمیق باالتر از
آب بود ،گســترش مییابد .دانشمندان مترصد
هرگونه نشــانهای هســتند که حاکی از آزاد
شدن متان به دامافتاده در بلورهای یخ به علت
گرم شدن باشد.اما کارولین راپل ،ژئوفیزیکدان
محقق در ســازمان زمینشناسیایاالت متحده
میگوید« :متانی که از اعماق اقیانوس اطلس رها
میشود ،به احتمال زیاد به سطح زمین نخواهد
رسید .در عوض ،در آب حل میشود و توسط
میکروبهای زیرزمینی خورده میشود .محصول
متابولیســم و تولید مثل آن میکروبها شامل
دیاکسیدکربن است که اقیانوسها را اسیدیتر
میکند».راپل که پروژه تحقیقاتی هیدراتهای
گاز  USGSرا رهبری میکند ،اذعان دارد که
ت آیا متان یا دیاکسیدکربن
مشخص نیســ 
به عنوان یــک منبع بزرگتــر از گازهای
گلخانهای د ر آینده در حال رشد است یا خیر.
او میگوید« :جهان دچار مشکل بزرگتری در
تولید گازهای گلخانهای است که انسان هر روز
آن را به طبیعت رها میکند .در حقیقت ،انتشار
گازهای گلخانهای انسانی در جو زمین بسیار زیاد
و مهمتر از متان انباشته شده طبیعی است ،حتی
اگر متان یک گاز گلخانهای بسیار قوی باشد».
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دنیا

الگوی توسعهی آسیایی
چگونه ژاپن ،ژاپن شد؟
بنجامین پاول

مترجم :محمد ماشینچیان

پس از پایان اشــغال ژاپن توسط نیروهای
متفقین ،رشــد حقیقی تولید ناخالص ملی در
فاصلهی ســالهای  ۱۹۵۲تا  ۱۹۷۱به متوسط
ســاالنه  ۹و  ۶دهم درصد میرسید .از  ۱۹۷۲تا
 ۱۹۹۱این رشد همچنان چشمگیر باقی ماند ،اما
از مهیجبودنش کاســته شده ،به متوسط ساالنه
چهار درصد رسید .در طول باقی سالهای دههی
تویکم
 ۱۹۹۰و سالهای دههی نخست قرن بیس 
اما ماجرا متفاوت بود .از  ۱۹۹۱تا  ،۲۰۰۳رشــد
اقتصادی حقیقی به صورت میانگین ،ســاالنه
1/2درصد بود .چه شد که ژاپن توانست برای
مدتی طوالنی با سرعتی چونان رشد کند و چه
شده است که آن کندی رشدی که از پی آمد
بیش از یک دهه به طول انجامید؟
عوامل مختلفی هســتند که در رشد سریع
اقتصادی ژاپن نقش ایفا میکنند ،از جمله نقط ه ِ
شروع این رشد .جنگ جهانی دوم اقتصاد ژاپن
را نابود کرد ،میلیونها نفر از مردمانش را به کام
مرگ فرســتاد و بیش از چهل درصد از حجم
سرمایهاش را نابود کرد .از آنجا که چنین حجم
عظیمی از سرمایهی ژاپن از دست رفته بود ،نرخ
بازده سرمایه باال بود و مردم برای سرمایهگذاری
و انباشت سرمایهی بیشتر انگیزههای قدرتمند
داشتند .این طبع ًا به افزایش نرخ رشد انجامید .اما
این امر به تنهایی نمیتواند توضیح بدهد چگونه
نرخ رشد ژاپن برای مدتی چنان طوالنی باال باقی
ماند؛ کشــورهای دیگری بودند که سرمایهای
حتی کمتر از ژاپن داشتند ،اما در جذب سرمای هی
بیشتر و در روند رشد ناموفق بودند.
سطح پایین امتیازجویی هم به ژاپن کمک
کــرد .امتیازجویی هنگامــی رخ میدهد که
گروههای صاحب منافع خاص تالش کنند از
دولت امتیازهای ویژه احراز کنند .از آنجا که
عایدی صاحبان منافع خاص در مقایسه با ضرری
که جامعه متقبل میشود ،مقدار کوچکی است،
در چنین شــرایطی نرخ رشد اقتصادی پایینتر
خواهد شــد .منکور اولسن در کتابش «صعود
و ســقوط ملتها» توضیــح میدهد چگونه
منازعات بزرگی چون جنگ جهانی دوم سنگر
گروههای صاحب منافع خاص را میشــکند و
چطور این امر به بهبودی نرخ رشــد اقتصادی
کمک میکند .گروهها برای سامانیابی دوباره
و آغاز به امتیازجویی زمان نیاز دارند و در این
بین ،اقتصاد با سرعتی بیشتر رشد خواهد کرد.
هرچه گروههای صاحبان منافع خاص بیشتری
موفق به کسب امتیاز ویژهی مطلوبشان شوند،
از نرخ رشد کاسته میشود .اولسن کسر بزرگی
از عملکردِ سالهای پس از جنگ ژاپن و دیگر
کشورهای جبههی متحدین را به فروپاشی این
گروههای صاحب منافع خاص نسبت میدهد.
ن از خالل نرخ باالی پساندازهای داخلی
ژاپ 
بود که سرمایهگذاریها و انباشت سرمایهاش را
پشتیبانی مالی کرد .پسانداز ناخالص خصوصی
از 16/5درص ِد تولید ناخالص داخلی در فاصلهی
ســالهای  ۱۹۵۲تــا  ۱۹۵۴به 31/9درصد در
فاصلهی سالهای  ۱۹۷۰و  ۱۹۷۱افزایش یافت.
در مقام مقایســه در ایاالت متحــده پسانداز
ناخالص خصوصی در فاصلهی سالهای  ۱۹۶۱تا
 ۱۹۷۱به طور میانگین 15/8درصد تولید ناخالص
داخلی بود .دولت ژاپن ،به واسطه مالیاتنبستن
بر پساندازها ،پسانداز کردن را تشویق میکرد.
قانون مالیات به عایدی حاصل از درآم ِد بخشی
از پساندازهــا که در برنامههــای پساندازی
کارفرمایان انباشته میشدند ،بخشودگی مالیاتی
عطا میکرد .به عالوه ،ســودِ حاصل از سیزده
هزار دالرِ نخســت انباشتشده در حسابهای
پسانداز پستی ،معاف از مالیاتبودند و بسیاری
ِ
حساب اینچنینی داشتند.
از مردم چندین و چند
اما نظــام خاص مالیاتی تنها دلیل ســطح
باالی پساندازها و ســرمایهگذاریها نبود .جو

کلی جهانی که آزادی اقتصادی و مالیاتهای
پایین شــکلاش داده بود ،محرک عمده برای
ســرمایهگذاریبود .درصد مالیاتها به نسبت
سرانهی درآمد ملی از  22/4درصد در سال ۱۹۵۱
به  18/9درصد در سال  ۱۹۷۰کاهش یافت .در
همین فاصلهی زمانی این درصد در ایاالت متحده
از  28/5به 31/1درصــد فزونی گرفت .نرخ
پایینتر مالیات در ژاپن به موتور سرمایهگذاری
سوخت میرساند چراکه شهروندان پول بیشتری
برای ایــنکار در اختیار داشــتند .بنگاههای
اقتصادی تمایل بیشتری داشتند تا از فرصتها
بهره ببرند چه میتوانستند ثمرهی کار خود را
خود در اختیار داشته باشند.
برای تعیین میزان مداخلهی دولت در یک
اقتصاد ،میبایست نرخ مالیاتها و بخشنامههای
مقرراتــی محدودکنندهی بنگاههــا و تورم و
ســنجههای دیگری از این دست را سر جم ِع
هم بررســی کرد .بهترین شکل سرجمعکردن
همهی این ســنجهها را میشــود در گزارش
ساالنهی آزادی اقتصادی در جهان سراغ کرد.
در سال  ،۱۹۷۰نخستین سالی که ردهبندی آزادی
اقتصادیاش را در دست داریم ،ژاپن در سالهای
آخر دورهی رشــد اقتصادی سریعاش به سر
میبرد و هفتمین اقتصاد آزاد را مابین کشورهای
جهان داشت.
بسیاری از محققان از جمله چلمرز جانسن،
رابرت وید و جوزف استیگلیت ِز اقتصاددان ،رشد
اقتصادی ژاپن را به سیاستهای «وزارت صنعت
و تجارت بینالمللی» نسبت دادهاند .همگیشان
مدعیانــد این وزارتخانه ،بــا اتخاذ تعرفههای
گزیده و دیگر سیاســتهای تولیدی به سود
بعضی صنایع خاص کمک کرد تا ژاپن به چنان
ت یابد.
سطحی از رشد اقتصادی دس 
این انگاره که سیاستهای وزارت صنعت و
تجارت سبب رشد اقتصادی ژاپن بوده است ،در
مقابلموشکافی دقیق تاب نمیآورد .هر سیاست
تولیدی که یک صنعت را ترفیع میدهد ،سیاستی
اســت علیه دیگر صنایع .بــرای اینکه یک
سیاست تولیدی به موفقیت بینجامد ،میبایست
با قدرتی بهتر از قدرت تمییز بازار ،تشــخیص
بدهد که چه صنعتی میبایســت مورد عنایت
قرار بگیرد .در یک بازار آزاد ،مزایدههای رقابتی
تعیین میکنند که سرمایه و کار چگونه و در
کجا باید تخصیص بیابند و سود و زیان آشکار
میکند که چه تنظیم و تعدیلســازیای نیاز
است .اطالعاتی که معلوم میکند کدام صنایع
باید موجود باشند تا خالل روند بازار افشاشوند.
سیاستگذاری صنعتی دولت با ایجاد اعوجاج در
بازار و دستکاری مصنوعیاش تالش میکند تا
به قیمت ضرر باقی صنایع بعضی صنایع خاص
را توسعه ببخشد و بدین ترتیب آن روندی که
از طریقاش اطالعات مربوطه آشکار میشود را
مختلکند .سیاست صنعتی با همان معضل دانشی
مواجه است که برنامهریزیهای سوسیالیستی ،نه
برنامهریزان مرکز قدرت و نه هیچ کس دیگر،
پیش از آنکه بازار ســاختار بهینهی صنعتی را
خلق کند ،از آن اطالع ندارد .خیلی محتمل است
که اقدام به برنامهریزی صنعتی ،با ترفیع دادن
صنایع نادرســت ،از توسعه جلو بگیرد .وزارت
صنعت و تجارت ژاپن هم از این قاعده مستثنی
نبود.
در دههی  ،۱۹۵۰وزارت صنعت و تجارت
تالش کرد یک شرکت کوچک را از خریدن
حق تولید فنآوری نیمهرسانا از شرکت وسترن
الکتریک منع کند .شرکت بر حقاش پافشرد و
در نهایت اجازه پیدا کرد فنآوری مربوطه را
بخرد .همان شرکت ،یعنی سونی ،بود که بعدها
به یکی از موفقترین شرکتهای تولید وسائل
مصرفی الکترونیک بدل شــد .وزارت مربوطه
تالش کرد تا شرکتهای تولید خودرو را هم
از ورود به بازار صادرات منع کند و سعی کرد
ده شــرکت خودروسازی را مجبور کند در دو
شرکت دیگر ادغام شوند :نیسان و تویوتا .اما این
اقدامها شکست خوردند و صنعت خودروسازی

چنان پیش رفت که به یکی از موفقترین صنایع
ژاپن بدل شد.
در حالی که نمونههای برجستهای میتوان
جست از شرکتهایی که علیرغم کارشکنی
وزارت صنعت و تجارت به موفقیت دســت
یافتهاند ،شواهدی از ترفیعات موفق وزارتخانه
در دست نیســت .اگر چه بعضی از صنایعی
که پیشتر وزارت در ترفیعشان کوشیده بود،
امروزه صنایعی ســوددهاند ،اما این به تنهایی
شاهدی بر این نیســتکه این ترفیعات الزام ًا
ســرمایهگذاریهای خوبی بودهاند .صنایعی از
این دســت ممکن بود بدون یارانهی دولتی هم
به همین پایه توسعه یابند؛ و از کسی بر نمیآید
که ثابت کند عنایت وزارت به برخی صنایع
خاص ،برای اقتصاد ،مفیدتر از وضعیت دیگر،
یعنی غیاب سیاستگذاریهای صنعتی و مع ّوج
کردن فرآیند بازار بوده اســت .دستکاری
مصنوع بازار به برخی صنایع اجازه داد منابعی
را اســتفاده کرده و به هدر بدهند که اگر بازار
بیزنجیری به دســتوپایش عمــل میکرد،
میتوانســتند در باقی صنایع به کار بسته شود.
آن صنایعی که در نتیجهی سیاستهای صنعتی
دولت ژاپن از شکوفایی بازماندند ،با مزیتهای
نسبی ژاپن تطابق بیشتری داشتند چراکه منابع
مورد نیازشان را از طریق روند رقابتی به دست
میآوردند نه به واسطهی دخالتهای دولتی که
در روند بازار اعوجاج میاندازد.
علیرغم مداخالت وزارت صنعت و تجارت،
آزادی اقتصادی و فضایی که سطح پایین دخالت
دولتی فراهم کرده بود ،اجازه داد تا کشور برای
سالهای متعدد از رشد قابل توجهی بهرهمند باشد.
در اثنای دههی  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰اما سیاســتها
تغییر کردند .بعد از توافق پالزا که در سپتامبر
 ۱۹۸۵به دســت آمد و طــی آن رهبران پنج
اقتصاد بزرگ جهان بر سر سیاستهای اقتصادی
موافقتنامهای امضا کردند ،ارزش ین افزایش
یافت و رشد اقتصادی از4/4درصد در سال ۱۹۸۵
به 2/9درصد در ســال  ۱۹۸۶کاهش پیدا کرد.
در فاصله ژانویهی  ۱۹۸۶تا فوریهی  ۱۹۸۷دولت
ژاپن کوشید تا به واسطهی سیاستهای پولی
انبساطی ،ی ِن قدرتگرفته را سرکوب کند و در
ایــن راه نرخ ثابت بهرهی بانکی را از  ۵درصد
به 2/5درصد کاهش دهد .حجم پول (اسکناس
و مسکوک) در فاصل ه ِ سالهای  ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸
به صورت ساالنه 6/7درصد افزایش یافت ،در
حالیکه در همین بازهی دوساله میزان نقدینگی
(پول و شبهپول) حتی از این هم سریعتر ،با نرخ
میانگین ساالنهی 1/10درصد افزایش پیدا کرد.
به دنبال این تحــرکات ،قیمت دارائی در بازار
مســتغالت و در بازار سهام باال رفت و حباب
اقتصادی را به وجود آورد .پاسخ دولت ،انقباض
در سیاستهای پولی بود و نرخ بهرهی بانکی
در پنج نوبت افزایش یافت تا جایی که در سال
 ۱۹۹۰به  ۶درصد رسید ،اما در همین حین رشد
حجم پول در گردش به2/3درصد در سال ۱۹۸۹
و 4/3درصد در ســال  ۱۹۹۰کاهش پیدا کرد.
بعد از آن سختگیریها بود که قیمت سهام و
قیمت مستغالت سقوط کردند.
شاخص بازار بورس نیکی بیش از  ۶۰درصد
ســقوط کرد؛ از او ِج ۴۰.۰۰۰اش در پایان سال
 ۱۹۸۹تا به زیر  ۱۵.۰۰۰در ســال ۱۹۹۲؛ در ماه
مه  ۲۰۰۵به حدود  ۱۱.۰۰۰رســیده بود .قیمت
مســتغالت هم در دورهی رکــود تنزل کرد؛
تنزلی که مابین سالهای  ۹۱تا  ۹۸به  ۸۰درصد
میرســید .از بعد از شروع رکود به سال ۱۹۹۱
به استثنای چند ســال میانی دههی  ۱۹۹۰که
رشد اقتصادی چشمگیرتربود ،اقتصاد ژاپن گاه
به کندی رشد کرده یا در برخی مواقع به کل
به انقباض حقیقی رســیده اســت .در مجموع
تولید ناخالص داخلی از ســال  ۱۹۹۲تا ۲۰۰۳
تنها 1/17درصد رشد داشته ،که این عدد برای
رشد این شاخص از  ۱۹۹۸به بعد ،مقداری است
حتی کوچکتر ۷۵ :صدمِ درصد .نرخ بیکاری
از 2/1رصــد در ســال  ۱۹۹۱به 4/7درصد در

پایان ســال  ۲۰۰۴افزایش پیدا کرده .تازه این
آمارها آن دسته از شاغالن نامولد در بازار کار
را شامل نمیشود ،که به سبب تعهد کارفرمایان
ژاپنی به اشتغال مادامالعم ِر کارگران ،همچنان
دستمزد میگیرند در حالی که در اصل به «کنار
پنجرهنشینان» مبدل شدهاند.
دولت ژاپن سعی کرده نقش فعالی در خروج
از رکود اقتصادی به عهده بگیرد .شوربختانه اما
سیاستهایش ترمیم اقتصادی را بیش از پیش
مختل کرده .اغلب سیاستهای ژاپن بر نسخهی
سنتی کینزی متمرکز است که توصیه میکند
دولت بیشتر خرج کند تا تقاضای عمومی برای
خدمات و کاالها باال برود .از  ۱۹۹۲دولت ژاپن
بیش از ده بستهی محرک اقتصادی را آزموده
اســت که مجموع مخارجشــان به ورای ۱۳۵
تریلیون ین سرمیکشــد .این بستهها تقریبا ۳
درصد کل اقتصاد ژاپناند .هیچکدام از بستهها
نتوانســته رکود را ترمیم کند اما مخارج دولت
سبب شده بدهی دولتی رسمی ژاپن از مرزِ ۱۵۰
درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود ،و این
عددی است که در سال  ۱۹۹۲تنها چهل درصد
بود اما هماکنون در میان همهی کشــورهای
توســعهیافت هِی جهان بزرگترین عدد بدهی
دولتی است .اگرچه در چند مقطع موقت ًا از نرخ
مالیات بر درآمدها کاســته شد و درآمدهای
بودجهای همگام با کمشدن فعالیتهای اقتصادی،
سقوط کرد ،اما گاه افزایش مالیاتی هم در کار
بود ،مثل مــورد افزایش دو درصدی مالیات بر
مصرف که در سال  ۱۹۹۷اتفاق افتاد و عدد را
به  ۵درصد باال برد.
سیاســتهای پولی هم که بر افزایش منابع
نقدینگی متمرکز بود و سعی داشت اقتصاد را
از این طریق تحریک کند ،شکســت خورده
اســت .از  ۱۹۹۵تا  ،۲۰۰۳در همان اثنا که نرخ
بهرهی بانک مرکزی به زیر یک درصد فشرده
شده بود ،حجم پول بهطور ساالنه 9/8درصد باال
رفت؛ اما رشد اقتصادی در این شرایط همچنان
پایین باقیماند و گاه حتی به مقدار منفی رسید.
انبســاط حجم پول نتوانست تاثیر فزونبخش
مشابهی بر نقدینگی داشته باشد .در همین بازهی
زمانی نقدینگی ســاالنهتنها 2/7درصد افزایش
یافت .برخی اقتصاددانان این وضعیت را به غلط
به دام نقدینگی تعبیر کردهاند و این دام نقدینگی
از این قرار است که سیاستهای پولی عاجز و
بیاثر ماندهاند ،چون سرمایهگذاران انتظار دارند
از سطح پایین کنونیاش افزایشی در نرخ بهره
به دنبال بیاید .اما عدم توسعهی اعتبارات معلول
انتظار سرمایهگذاران برای افزایش نرخهای بهره
در آینده نیست .بلکه نتیجهی حجم خیرهکنندهی
طلبهای غیرقابل وصول موجود در نظام بانکی
است .بانکها به عوض سود جستن از شرایط
افزایش نقدینگی در راه اعطای وامهای بیشتر،
فرصت افزایش منابع نقدینگی را غنیمت شمرده
و ترازهایشان را بهبود بخشیدهاند.
دولــت ژاپن تالش کرد تــا مانع بیمیلی
بانکها بــه وام دادن را دور بزنــد .برنامهی
وامها و ســرمایهگذاریهای مالی -شاخهای از
دولت که خارج از بودجه تعریف شــده بود-
مستقیما به مســاعدتجویان وام میداد .این
برنامه بیشتر نقدینگی خود را از نظام پسانداز
پستی دریافت میکرد که در پایان سا ل ۲۰۰۰
بالغ بر 254/9تریلیون ین در اختیار داشــت-
یعنی نزدیک بــه  ۳۵درصد پسانداز خانوارها
 از آوریل ســال  ،۲۰۰۱برنامــهی وامها وسرمایهگذاری مالی از نظام پسانداز پستی منفک

شد ،اما تا آن زمان این برنامه به اطالهی رکود
اقتصادی کمک میکرد .برنامه اعتبارات مالی را
از طریق ادارهی وجوه سپردهی وزارت اقتصاد
به دست وامگیرندگان میرساند .بیشتر ادارههای
دولتی برنامهی وامهای دولتی را سیاستمداران
حزب لیبرال دموکرات در دست داشتند و آن
چنان که واحد اطالعات اکونومیست گزارش
میدهــد« :نقدینگی برنامهی وامها به ســوی
حامیان ســنتی این حزب ،یعنی صنایعی چون
صنعت ساخت و ساز ،راهبری میشود ،بیآنکه
در باب هزینه و ســود پروژههای این صنایع
قضاوت شایسته انجام بگیرد ».در یک نمونه،
وامــی به ارزش 5/3میلیــارد دالر به پروژهی
ســاخت پل و تونلی اختصــاص یافت که بر
خلیج توکیو احداث شــده بــود و با تخمین
خود دولت ،تا ســال  ۲۰۳۸ضرر میداد .بدین
ترتیب میشود دید که وامهای مستقیم دولتی
به بهبود اقتصــادی کمک نمیکردند ،چراکه
به عوض تخصیص وام بر اســاس اولویتهای
مصرفکننده ،اعتبارها به ســوداگرانی با نفوذ
سیاسی بیشتر تعلق میگرفت .و این خود به باال
رفتن هزینهی آن دست از وامگیرندگان انجامید
که به دنبال اعتبارات غیردولتی بودند ،و بدین
ترتیب اعوجاج در اقتصاد را هر چه بیشتر کرد.
وضعیت مالیهی ژاپن به سبب مخاطرهآمیز بودن
اغلب وامها حتی بدتر شد .اگر این برنامهی وامها
و ســرمایهگذاریهای مالی را در کنار دیگر
شاخههای خارج از بودجهی دولتی قرار بدهیم،
بدهی ژاپن در پایان ســال  ۲۰۰۴در حد ۲۰۰
درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده میشود.
سیاستهای چارهجویانهای که دولت ژاپن
اتخاذ کرد همگی بــر افزایش تقاضای کل
متمرکز بودند .با این حال مشکل اصلی اقتصاد
ژاپن عدم تطابق ســاختار تولید با تقاضاهای
مشخص مصرفکنندگان است .آن انبساطی
ی پس از توافق پالزا به وجود آمد
که درنقدینگ 
و نرخ بهره مصنوع ًا پایین آورده شد بالنتیجه این
پیام را به سرمایهگذاران رساند که پروژههایی
ســرمایهبر و طرحهایی با افــق درازمدت را
آغاز کنند که به واســطهی این اعوجاجات
تطابقش را بــا ترجیحات مصرفکنندگان از
دست داده بود .آنگاه که در سالهای آغازین
دههی  ۱۹۹۰انبســاط نقدینگی متوقف شد،
روند رونق اقتصادی فروپاشــید و مداخالت
دولت ژاپن رونــد اصالحی بازار را هم مختل
کرد ،ســاختار جاری تولید را در خالفآمد
ترجیحات مصرفکنندگان حفظ کرد و بدین
ترتیب ترمیم اقتصــادی را به تاخیر انداخت.
بخش اعظم هزینههای دولت مربوط به کارهای
توساز
ساختمانی همگانی و به سود بخش ساخ 
بوده است ،که شقهی سیاسی قدرتمند اقتصاد
ژاپن اســت .حزب لیبــرال دموکرات که از
 ۱۹۵۵حزب مسلط ژاپن بوده است ،از طریق
برنامههــای ساختوســاز همگانی پرهزینه
حمایت از شرکتهای ساختوساز را کسب
کرده است .تقریبا نیمی از بستههای محرک
اقتصادی آوریل  ،۱۹۹۸و تمامی بستههای نوامبر
همان سال در کارهای ساختوساز و عمومی
خرج شد .در کل ،بین سالهای  ۱۹۹۱تا ۲۰۰۰
صنایع ســاختمانی بر اساس برنامههای دولتی
بیش از پنجــاه و نه تریلیون ین دریافت کرد
که رقمی است برابر با سی درصد کل صنعت
ساختوساز .از سال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۴سهم دولت
به «تنها»  ۲۵درصد اقتصاد صنعت ساختوساز
تنزل کرده .واحد اطالعات اکونومیســت در

گزارش خود اشــاره میکند که« :طرحهای
تودلبازانهی ساختوساز همگانی باعث
دس 
شــده برخی شــرکتهای ضعیف و بیدوام
اجازه بیابند همچنان در این بازار باقی بمانند».
دولت با نگه داشتن این شرکتها در صحنهی
دادوســتد -که اگر نمیبــود معاضدتهای
دولتی ،خیلی زود از میان میرفتند  -ســاختار
سرمایهای را ابقا کرده که انعکاسدهندهی امیال
مصرفکنندگان نیست و بدین ترتیب از روند
تعدیلی بازار پیشــی گرفت .دولت به کمک
بســتههای کمک مالی و ملیســازی تالش
کرده تا به صنعت بانکداری یاری برســاند.
در اواخر ســال  ،۱۹۹۸بستهای به ارزش ۵۱۴
بیلیون دالر را به مثابه کمک مالی به بانکها
در نظر گرفت کــه از این مقدار  ۲۱۴بیلیون
دالر به خرید سهام بانکهای بحرانزده و ۱۵۴
بیلیون دالر به ملیســازی ،بازسازی و فروش
بانکهای ورشکسته اختصاص یافته بود .اما این
ملیسازیها و کمکهای مالی تنها به سرپا نگه
داشتن بنگاههای اقتصادی بیمار کمک کرد و
ِ
بازسازی الزمی را که اجازه میداد
بدین ترتیب
ایــن بنگاهها بار دیگر در نقش واســطههای
اقتصادی عمل کنند ،به تاخیر انداخت .رفتار
بازار با بانکهای بیمار چنین است که اجازه
میدهد تا شکست بخورند ،در هم ممزوج شوند،
حیات بازیابند و بازسازی شوند .بعضا اصالحات
بازار اتفاق افتاده است اما اغلب امتزاج بانکها
میان بانکهای کوچــک محلی رخ داده که
از بســتههای کمک مالی بهره نمیبردهاند .تا
زمانی که دولت دست از مداخله نکشد ،روند
شکســت و ادغام بانکهــا به تاخیر خواهد
افتاد و زمانی که طول میکشد تا بانکها بار
دیگر بتوانند به مثابــه میانجیهای اقتصادی
عمل کنند به درازا خواهد کشید .دولت تالش
کرده با فراهم آوردن اعتباری بیست تریلیون
ینی و آسان کردن دسترسی شرکتها به این
اعتبار ،از انحالل سرمایهگذاریهای بد دورهی
رونق اقتصادی جلوگیری کند .گزارش واحد
ک
اطالعــات اکونومیســت میگوید« :کم 
هزینههایی که تحت این طرح خرج میشوند
غالبا به حساب شرکتهایی نامعتبر میروند که
بدون این کمکها به ورشکستگی میافتند».
برای ترمیم اقتصاد الزم است که این شرکتها
ورشکسته بشوند تا سرمای ه و نیروی کارشان در
روند بازتخصیص به صنایع دیگری داخل شوند
که بهتر میتوانند ترجیحات مصرفکنندگان
را ارضا کنند.
بســتههای محرک مالی مکرر ،پول زیادی
که در اختیار نظام پسانداز پستی است و توسط
برنامهی وامها و سرمایهگذاری توزیع میشود،
و نیز تالشهایی کــه در جهت جلوگیری از
ورشکستگی بانکها صورت گرفته باعث شده
روند ترمیم بــازار در ژاپن از کار بازبماند .این
مداخالت پیدرپی دولتی به ابقای ساختار موجود
تولید انجامیده و همگرایــیاش به تقاضاهای
مشخص مصرفکنندگان را به تاخیر انداخته
است.
در نیمقر ِن گذشــته ،ژاپن هم رشد سریع و
هم رکودِ بهدرازاکشیده را از سرگذرانده است.
در دورهی رشــد ســریع ،علیرغم مداخالت
وزارت صنعت و تجارت ،مالیات پایین و سطح
اندک مداخالت دولتی اصلیترین سیاستهای
پیشبرندهی رشدبودند .در دورهی رکود مطول
دههی  ،۱۹۹۰رشد اقتصادی صدمه دید چراکه
عکس این امر صادقبود.
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به اعتقاد فريدون آدميت عزل
اعتمادالدوله كار درستي بود ولي
برانداختن مقام صدارت تدبيري
انديشيده و سنجيده نبود ،چرا كه نه
نظام استواري جايگزين آن شد و نه
عوارض دولت مطلقه را چاره كرد.
اگر چه شوراي دولت بنا به گفته
آدميت ناكارآمد بود و از دومين نهاد
جديد سياسي به نام «مصلحتخانه»
هم توفيقي حاصل نشد ،در اين
خالء قدرت ميرزا حسين خان
سپهساالر رشد كرد و برآمد كه او
را ميتوان پدر قانونگذاري نوين
ايران دانست.

حكومت قانون
ميراث سپهساالر
تأملي در نسبت ميرزا حسينخان سپهساالر با مشروطه

بیژن مومیوند

روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

دهههايي از تاريخ ايران كه با شكست
ايران در جنگهــاي ايران و روس آغاز
شد و با پيروزي جنبش مشروطه به پايان
رسيد به تعبير سيد جواد طباطبايي دورهاي
است كه میتوان عنوان «قرون وسطاي»
تاريخ ايران را به آن اطالق کرد .در این
دوره ايران در آســتانة دوران جديد قرار
گرفت .اگر چه دربارة اين دوره از تاريخ
ايران بسيار نوشــتهاند و بسيار گفتهاند،
اغلب اين نوشتهها و گفتهها فاقد تحليل
و نظريهاي هستند كه بتواند مكانيسم اين
تحول را شــرح دهد و مشروطهپژوهي ما
در دام تكرار مــالآور كليگوييها و
كليبافيهاي شــعاري گرفتار آمده و به
گفته طباطبايي «تاريخنويسي جديد ايراني
از توصيف واقعههــا و دادههاي تاريخي
فراتر نمــيرود و تاريخ مفهومي و تاريخ
تحول مفاهيم هنوز در ايران شناخته شده
نيست» (بخش دوم نظرية حكومت قانون
در ايران ،ص )529
اگر حكومــت قانون را اســاس و
بنيان جنبش مشــروطه بدانيم اينگونه
نيســت كه ايرانيها يكشبه خوابنما
و قانونخواه شده باشند بلكه حركت در
جهت دســتيابي به قانو ن به سالها پيش
از پيروزي مشــروطه برميگردد و ريشه
در اصالحات عصر سپهساالر دارد .ميرزا
آقا خان نــوري (اعتمادالدوله) كه بعد از
اميركبير به صدارت رســيد نتوانست در
زمينة پيشبرد اصالحات موفق شــود و
از اين رو بيكفايتي او ســبب بازگشت
اوضاع آشفتة قبل از اميركبير شد .به همين
خاطر ناصرالدين شاه كه همچنان از عاقبت
اميركبير اندوهگين بــود مقام صدارت
را ملغي و «شــوراي دولت» را جايگزين
آن كــرد .به اعتقاد فريدون آدميت عزل
اعتمادالدوله كار درستي بود ولي برانداختن
مقام صدارت تدبيري انديشيده و سنجيده
نبود ،چرا كه نه نظام استواري جايگزين آن
شد و نه عوارض دولت مطلقه را چاره كرد.
اگر چه شوراي دولت بنا به گفته آدميت
ناكارآمد بود و از دومين نهاد جديد سياسي
به نام «مصلحتخانه» هم توفيقي حاصل
نشــد ،در اين خالء قدرت ميرزا حسين
خان سپهســاالر رشد كرد و برآمد كه او
را ميتوان پــدر قانونگذاري نوين ايران
دانست .مصلحتخانه كه نطفههاي اوليه
پارلمان را در خود داشت و قرار بود در آن
قانونگذاري عرفي جاي دستورات سنتي
را بگيرد بعد از دو سال از چهرة سياست
ايران زدوده شد ،اما سپهساالر كه در اين
خالء قدرت توانسته بود جايگاه و منزلت
خود را ارتقا دهد ،در وزارت عدليه ايجاد
حكومت قانون و گسســت از حاكميت
فردي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و

نخستين مرحلة اصالحات قانونگذاري را
شــروع كرد .او در اين كار ميرزا يوسف
خان مستشارالدوله (نويسندة رسالة مشهور
يــك كلمه) را در كنــار و همراه خود
داشت .به اين ترتيب تاريخ قانونگذاري
جديد ايران با وزارت عدلية سپهساالر آغاز
شــد و دستگاه عدلية جديد به كوشش او
و ميرزا يوسف مستشارالدوله تاسيس شد.
ميرزا يوسف كه در حقوق اسالمي دست
داشــت به قوانين اروپايي هم آگاه بود و
فصولي از مجموعه قوانين ناپلئون را هم به
فارسي برگردانده بود .به گفته آدميت او
در تنظيمات قانوني اين دوره سهم عمدهاي
دارد و در تدويــن قوانين عدليه دخالت
مستقيم داشته و نخستين طرح رسمي قانون
اساسي را هم او نوشته است (انديشه ترقي
و حكومت قانون ،ص  .)173سپهساالر كه
اولين قانــون عمومي ايران را پايهگذاري
كرد ،پيــش از هر اقدامــي به تفكيك
حوزههــاي عرفي و شــرعي در محاكم
قضايي توجه كرد و در قانوني كه نوشت
برپايي عدالتخانه را هم پيشبيني كرده
بود .سپهساالر بعد از ايجاد قانون قضايي و
استقرار محاكم عرفي ،به ديگر عرصههاي
قانونگذاري توجه كرد و حكومت قاجاريه
را به طرف مشروطيت كشاند .آدميت در
اشــاره به ايدههاي سياسي سپهساالر در
قانونمند كردن كشور مينويسد« :تالش
دولــت در حكومت قانــون با صدارت
سپهساالر خيز تاريخي تازهاي داشت [و]
با نوشتن قانون اساســي و قانوننامههاي
مكمل آن بــه اوج خود ،در حد امكانات
دولت ميرزا حسينخان رسيد ».و در ادامه
فلسفة سياسي او را چنين خالصه ميكند:
«شناختن حقوق اجتماعي افراد و تعيين
حــدود آن در رابطة با قدرت دولت ،نفي
حكومت مطلق ،توزيع قــدرت و بنيان
نهادن سياست بر قانون اساسي ،مسئوليت
دولت در تأمين «خير عام» ،تربيت ملت
در آشــنايي با حقوق خويش و همكاري
اجتماعي ،تشــكيل حكومت متمركز و
برانداختن قدرت نامسئول حاكم ،تاسيس
مجلس تنظيمات و سپردن مسئوليت ادارة
اياالت به آن مجلس( »...انديشــة ترقي،
ص  .)190قانون تنظيم شدة سپهساالر به
همراه دستخط شاه با عنوان «دستورالعمل
نظم امور ديواني» كه سال  1288ق صادر
شد ،درصدد نظامدهي به گردش كارها و
تقسيم امور دولت بود و اين قانون را بايد
مبدأ تحول در اصول سياست جديد ايران
شناخت.
نكتة قابل تامل و توجه اين است كه
ِ
رئوس اصول مورد نظر مشروطهخواهان
چيزي فراتر از آنچه سپهساالر به آنها
التفات داشته ،نيست ،اما اغلب بهگونهاي
از خواســتها و مطالبات مشروطه سخن
ميگويند كه انگار اين خواستها بدون
هيچ سابقه و پيشينهاي در يك طرفهالعين در
ذهن و ضمير مشروطهخواهان حك شده و

گفتمان

پيش از آن نشاني از اين خواستها نبوده
است .حقيقت آن است كه بازاریانی كه
آذر  1284در اعتراض به رفتار عالءالدوله
(حاكم تهران) در حرم حضرت عبدالعظیم
متحصن شده بودند خواستههایشان عزل
عالءالدوله و اخراج مســیو نوز بلژیكی
بود ،اما با اصرار بعضي بزرگان تاســیس
عدالتخانه هم به خواستههای متحصنین
اضافه شد .در چنین اوضاعی روشنفكران
فرصت را مناسب یافتند و با نفوذ در میان
معترضان توانســتند درخواست تاسیس
عدالتخانه را به درخواســت تاســیس
مجلس ملــی و مشــروطه تبدیل كنند.
مشروطهخواهان گرچه توانستند خواست
خود را به شــاه تحمیل كنند ،طرح مدون
و چشمانداز روشــني برای تحقق اهداف
نداشتند و بعد از استقرار مشروطه هر كس
به راهی رفت و برای خود سازی كوك
كرد ،بدون اینكه به عاقبت و نتيجة راهی
كه انتخاب کرده بیندیشــد .در حالي كه
اگر فضاي احساسي و هيجاني اجازه ميداد
راهي كه سپهساالر و مستشارالدوله پيموده
بودند ميتوانست چراغ راه مشروطهخواهان
باشــد ،نه اينكه غوغاساالران فضا را در
دست بگيرند.
مســير مشــروطه كه قرار بود مسير
قانونخواهي باشــد بعد از فتح تهران به
سمت و ســويي رفت كه دموكراتها با
كمك نيروهاي راديكالي چون حيدرخان
عمواوغلي تالش در قبضة فضاي سياسي
داشــتند ،اما راديكاليســم و تروريسم
دموكراتها نتيجهاي جز آشوب و هرج
و مرج و سربرآوردن حكومت رضا شاه
نداشــت .راديكالها هميشه عامل مهمي
در به بنبســت كشــاندن حركتهاي
اصالحطلبانه تاريخ معاصــر بودهاند ،اما
با تبليغات و داشــتن صداي بلند ،خود را
محور همة فعاليتهــا معرفي ميكنند و
اگر چه اغلب در مقام تحليل اذعان دارند
كــه تندرويهاي مشــروطهخواهان در
ناكامي اين جنبش نقش داشــته ،در مقام
عمل بســياري از تندروها همچنان مورد
ستايش قرار ميگيرند و به عنوان مجاهد،
آزاديخواه و وطنپرســت به نسل جوان
معرفي ميشوند.
به عنوان مثال اســماعيل رائين دربارة
حيدرخان عمواوغلي مينويسد« :حيدرخان
عمواوغلي از برجستهترين افراد مشروطه
و از قهرمانــان حوادث مهم مشــروطه
است كه بيســت و سه سال از زندگي پر
ثمرش را وقف پيكاري دليرانه و بيامان با
مستبدان و دشمنان آزادي كرد ».اين چنين
ســتايشهايي دربارة فردي كه عامل و
طراح بسياري از ترورها و تندرويها بوده
و باعث انشقاق در بين مشروطهخواهان و
تقويت مخالفان مشروطه شد نتيجهاي جز
تبرئه راديكالها و راديكاليســم و تداوم
همان رونــد در فعاليتهاي آتي نخواهد
داشت.
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هیوم یکی از قهرمانان تاریخ مخالفت با عقل و دین و واژگونسازی ایدههای مشهور است .تا جایی که اینشتین اعتراف میکند که اگر به هیوم
تشبث نکرده بود ،جرات واژگون کردن فیزیک نیوتن را پیدا نمیکرد .هیوم در فلسفه اخالق ،کار خود را ادامه کار شافتسبری ،هاچسن و باتلر
میدانست و بر آن بود که برای اخالق و سیاست همان خدمتی را انجام دهد که گالیله و نیوتن برای علوم طبیعی انجام دادهاند.

6

لیبرال محافظهکار
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم :مورد دیوید هیوم
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

دیوید هیــوم بیش و پیــش از آنکه
نظریهای حائز اهمیت در اندیشــه سیاسی
داده باشد ،صاحب انقالبی در اندیشه فلسفی
به شمار میرود .انقالبی که برتراند راسل را
بر آن داشــت تا در قرن بیستم با قاطعیت
بگوید فلسفه غرب تا زمان هیوم بیشتر پیش
نیامده است .البته تکانههایی که دیوید هیوم
در جان ایمانوئل کانت به وجود آورد را
میتوان نقیضی بر سخن راسل به حساب
آورد؛ اما به هر حال نمیتوان از استثنائی
به نام هیوم عبور کرد .اگر بخواهیم به طور
خالصه انقالب فلســفی هیوم را روایت
کنیم باید از تمثیل برداشتن تاج پادشاهی
از سر «عقل» و هبه کردن آن به «چشم»
کمک بگیریم .به عبارت بهتر هیوم با رد
خردگرایی که البته معنای آن مخالفت با
عقالنیت نیست ،تجربهگرایی را به عنوان
بنیاد معرفتشناســی خود مطرح میکند.
ناگفته پیداست که در این دیدگاه نهتنها
مخالفت با خردگرایــان ،بلکه معاندت با
دینباوران نیــز وجود دارد و از این حیث
هیوم یکی از منفورترین متفکران از منظر
دینداران به شــمار میرود .هیوم یکی از
قهرمانــان تاریخ مخالفت با عقل و دین و
واژگونســازی ایدههای مشهور است .تا
جایی که اینشتین اعتراف میکند که اگر
به هیوم تشبث نکرده بود ،جرات واژگون
کردن فیزیک نیوتن را پیدا نمیکرد .هیوم
در فلســفه اخالق ،کار خود را ادامه کار
شافتسبری ،هاچســن و باتلر میدانست و
بر آن بود که برای اخالق و سیاست همان
خدمتی را انجام دهد که گالیله و نیوتن برای
علوم طبیعی انجــام دادهاند .در واقع دیوید
هیوم سعی در کشف مبانی بنیادینی دارد
که در زندگی اخالقی و اجتماعی انســان
مورد نیاز است .فیلسوف دلیر اسکاتلندی،
بنیادهای نظریه قرارداد اجتماعی که توسط
هابز و الک ســاخته و پرورده شده بود را
تخریب کرد و منتقد ایدههایی نظیر حق
طبیعی و قانون طبیعی شد .اگر چه نظریه
سیاسی دیوید هیوم بسیار سادهتر از نظریات
اصحاب قرارداد اجتماعی اســت ،منزلت
هیوم در تفکر سیاســی مدرن را نمیتوان
نادیده گرفــت .برای فهم این منزلت ابتدا
باید اندیشــه ایجابی متفکر اسکاتلندی در
فلسفه را مرور کرد و سپس به اندیشه سلبی
او در سیاست پرداخت.
Q

Qاندیشه فلسفی

دیوید هیوم در عداد ناخواندنیترین و
البته ناسرراستترین فالسفه غرب جدید
اســت .متفکری مجهز به دستگاه فکری
سرد که به کلی خالی از تمام شئون مشهور
روحیه دکارتی غالب در اروپا است« .هیوم
به ما نشان میدهد که اغلب چیزهایی که
مســلم میگیریم ،چیزهایی است که نه
به آنها واقعا علم داریم و نه هرگز میتوانیم
علم داشته باشــیم( ».براین مگی.1385 .
صفحه  )266هیوم با به میان نهادن تجربه
به مثابه محک و میزان امر ،نهتنها خودش
را در قامت اولین و البته مطرحترین متفکر
تجربهگرای غرب جدید مطرح میکند ،بلکه
اصل اساسی علیت را به زیر سوال میبرد و
در نهایت آن را نفی میکند .اگر چه نفی
علیت به بهانه نابرخورداری از بنیادی تجربی
دستاوردی کماهمیت و حتی مناقشهبرانگیز
است ،اما شــکاکیت مستتر در آن باعث
میشود که فیلسوف بزرگی همانند ایمانوئل

کانت از خواب جزمی خویش برخیزد و
با ذهن و ضمیری روشــن و بیدار ،بنیادی
نو و محکم برای فلسفه مدرن بنا کند .البته
این بنیاد با خراب کردن انگارههای هیوم
شــکل میگیرد .به عبارت بهتر کانت با
بهره بردن انگیزشی از تفکری که تاریخ
انقضایش گذشته است ،تاریخسازی میکند.
این نکته یکی از لطیفههای تاریخ اندیشه
مغربزمین اســت که دیوید هیوم و نظام
فکری او خیلی زود به تاریخ میپیوندد اما
ایمانوئل کانت با تکیه بر هیوم تاریخی نو
برای فلســفه غربی مینویسد ،تاریخی که
تا به امروز تداوم دارد .این تاریخ با شــعار
عقلگرایانه «من میاندیشم پس هستم» رنه
دکارت آغاز شد ،با تعریض دیوید هیوم
ناظر بر اینکه «من چیزی جز یک شکاک
نیستم» به سمت مســیری تجربهگرایانه
رفت و با شــعار دلیرانه «جرات فهمیدن
داشــته باش» ایمانوئل کانت به راه اصیل
خرد بازگشــت .در واقع اگر دکارت اوج
عقلگرایی را در فرانسه به نمایش گذاشت
و پس از او هیــوم قله تجربهگرایی را در
بریتانیا فتح کرد ،ایــن کانت بود که در
آلمان به مثابه ســرزمین فلسفه توانست با
بهرهگیری از عقل و حس ،پایهگذار راه نو
خرد غربی شود .اما نقش هیوم تجربهگرا در
میانه دکارت و کانت عقلگرا چیست؟ آیا
میتوان از او به عنوان یک دوربرگردان در
مسیر تاریخ اندیشه غرب سخن گفت؟ آیا
نظام فکری شکمحور او را میتوان یک
ارجاع به تفکر پیشاسقراطیان ارزیابی کرد؟
واقعیت این اســت که اصالت تجربهای
که توســط دیوید هیوم بسط داده میشود
واکنشی در برابر بسط اصالت عقل توسط
دکارت و پیروان او است .اما این واکنش
به جای کانالیزه شدن و در مسیر دیالکتیک
قرار گرفتن ،بسیار سریع به مقصد شکاکیت
میرسد و با حذف علیت کار هیوم از منظر
دینی به الحاد و از منظر فکری به شکاکیت
یونان باستان باز میگردد .البته خود هیوم
از بنبســتی که در آن گرفتار آمده است
آگاهی تام دارد و حتی در پی الپوشــانی
کفر خود نیز برنمیآید و علنا میپذیرد که
به گونهای اندیشیده است که به الحاد رسیده
است .اما این بنبست با ظهور کانت شکسته
میشود و مسئله از دوگانگی علم و فلسفه
و حس و عقل ارتقاء داده میشــود .البته
ایمانوئل كانت اشتراکات زیادی با دیوید
هیوم دارد و همانند او معتقد است كه راه
ورودی معرفت انسان به جز از مجاری حس
و تجربه نمیتواند باشد .کانت در نخستین
كتاب خود با اقتداء به هیوم نمیتواند برای
ارتباط ذهن با عالم خارج راهی به جز راه او
پیداكند .البته کانت بر آن نیست که هر
آنچه در ذهن وجود دارد ،باید به انطباعات
حســی برگردد .زیرا کانــت معرفت را
ترکیبی از ماده خارجــی و صورتهای
ذهنی میداند و دچار تضادها و در نهایت
بنبستهای هیوم نمیشود .هر چند برتراند
راسل در کتاب تاریخ فلسفه غرب خود بر
آن است که فلسفه هیوم به معنای واقعی ما
را به بنبست میکشاند و مسائل و سواالتی
که هیوم مطرح کرده هنوز هم بدون پاسخ
باقی ماندهاند .اما کتابهای فلسفی هیوم که
زمینههای نظام فکری او را پدید آوردهاند
چیست؟

طبیعت آدمی» به عنوان مشهورترین کتاب
هیوم اولین بار ســیصد سال پیش در اروپا
بدون نام نویسنده منتشــر شد .هیوم این
رســاله را در عنفوان جوانی و با مضمون
انسان و طبیعت انســانی نوشت و اقبالی
هم در مورد توجه قرار گرفتن نداشــت.
در این کتاب بود کــه هیوم مقدمات رد
نظریــات معطوف به قــرارداد اجتماعی
را فراهــم آورد .چراکه مفهوم عقلی که
نظریهپــردازان حقوق طبیعی تبیین کرده
بودند را به چالش کشــید« .نظریهپردازان
قانون طبیعی معتقد بودند هنجارهای عمل
اخالقی پیشینی هستند و عقل میتواند آنها
را کشف کند و احساسات انسانها که ممکن
است آنها را از این هنجارها منحرف کنند،
باید تابع عقل باشند و فقط عقل میتواند راه
درست رفتار را نشان دهد .هیوم معتقد بود
این برداشت فهم نادرست عقل است ،زیرا
عرصه استفاده از عقل بسیار محدود است:
عقل میتواند روابط منطقی میان چیزها را
نشان دهد ،اما نمیتواند وجود یا ارزشها را
ثابت کند .ارزشهای بشری را احساسات یا
هیجانات بشر تعیین میکند .عقل به دست
یافتن بر ارزشها کمک میکند ،اما نقش
آن عرضی اســت .عقل وســیله است و
به گفته هیوم عقل برده احســاس است».
(عبدالرحمن عالــم .1384 .صفحه )383
اگر او در «رسالهای درباره طبیعت آدمی»
میکوشــد تا اخالق را به مثابه پدیدهای
اجتماعی شناسایی کند ،در رساله «كاوشی
در خصوص فهم بشری» که از رساله قبلی
اهمیت بیشتری دارد و در عداد شاخصترین
منشورات فلسفه جدید غربی است به بحث
مشهور علیت میپردازد .برخیها این کتاب
هیوم را همرده تامالت دكارت و نقد اول
كانت دانستهاند .این کتاب برای خود هیوم
نیز دورانســاز بوده است و مسیر تتبعات
او را تعیین کرده اســت .به عبارت بهتر
«بیشتر آثار هیوم بعد از تحقیق درباره فهم
انسانی در حقیقت وقف مطالعه طبیعت با
فطرت انسانی در کردار و عمل شده است.
آنچه هیوم هرگز دربارهاش شک نداشت
این بــود که چیزی در طبیعت انســانی
وجــود دارد( ».براین مگی .1385 .صفحه
 )256ناگفته پیدا است که نکات سیاسی
نظام فکــری هیوم بیش از آنکه در کتاب
«کاوشــی در خصوص فهم بشری» آمده
باشد ،در «رسالهای درباره طبیعت آدمی»
آمده است .شــایان ذکر است که دیوید
هیوم کتابهای دیگــری درباره اخالق،
دیانت و حتی تاریخ هم نوشــته است که
نهتنها اهمیت دو کتاب ذکر شده را ندارد،
بلکه در بررسی فکر سیاسی هیوم هم فاقد
اهمیت است .آنچنان که مشهور است هیوم
در کتاب «تاریخ انگلستان» سعی میکند
برتری محافظهکاران بر لیبرالها و برتری
اسکاتلندیها بر انگلیسیها را ثابت کند .چه
اینکه هیوم تاریخ را جای رعایت بیغرضی
فیلسوفانه نمیدانســت .او سلسلهمقاالتی
سیاسی هم درباره تحلیل جنبههای مختلف
سیاســت در بریتانیا از انقالب شکوهمند
 1688بدین سو نوشته است که بیشتر حاوی
نکاتی مبتنی بر سیاست روز است .هر چند
که میتواند نسبت این سیاست را با فلسفه
سیاسی هیوم نیز نشان دهد.
Q

Q

Qرسائل فلسفی

توجه به آثــار دیوید هیوم كه معموال
اهمیتش در فلســفه مدرن زیر سایه اسم
سترگ رنه دكارت و ایمانوئل كانت قرار
دارد ،بسیار اندک است« .رسالهای درباره

Qنقد اندیشه سیاسی موجود

اما با این مبانی فلسفی مذکور ،مختصات
و مقومــات نظریه سیاســی دیوید هیوم
چیست؟ به نظر میرسد «بار اصلی نظریه
سیاســی هیوم تمرکز بر توضیحاتی است
مربوط به سرچشــمههای امیال ،ایدههای

اخالق عمومی و نهادهای سیاسی آنچنان که
هستند .او همیشه بیشتر به شرحی از آنچه
انسانها هســتند عالقهمندتر از طرحریزی
آنچه باید باشند یا حتی میتوانند باشند بود.
او در سراسر نگرش اجتماعی و سیاسی بر
خطرهای نوآوری برای نظم اجتماعی تاکید
داشــت و در برابر استداللهای پیشینی و
اندیشهها و تامالت فیلسوفان پیوسته به تجربه
رو میآورد( ».مالفرد سیبلی .1394 .صفحه
 )738مطابق با همین مبانی تجربهگرایانه بود
که هیوم از به دســت دادن هر گونه طرح
فلســفی و آرمانی در باب خیر و سعادت
اجتناب کرد .او حتــی به نحوی عوامانه،
بهترین خیر و سعادت را همانی میداند که
مردم در طی سالها آن را به عنوان خیر و
ســعادت خود درک کردهاند ،هر چند که
کامال اشتباه درک کرده باشند .به این دلیل
که هیوم ضرر و شر ناشی از انقالب سیاسی و
تغییر ساختار را بسیار بیشتر از عادت مالوف
به یک سیستم حتی ناکارآمد میداند .چه
اینکه هیوم حــق مقاومت در برابر انقالب
را برای هر حکومتی از جمله حکومتهای
استبدادی به رسمیت میشناسد .مجموعه این
دیدگاه باعث میشود که هیوم علیرغم رد
نظریه قرارداد اجتماعی که به نوعی پشتیبان
تئوریک پادشاه بریتانیا بود و رد نظریه حق
الهی پادشــاهان که مبنای شاهان فرانسوی
بود ،برای توافقی نانوشــته میان حکومت
و مــردم در حفظ وضع موجود ارزش قائل
شود .چیزی که از آن به عنوان محافظهکاری
میتوان یاد کرد .اگر بخواهیم جایگاه ظریف
دیوید هیوم در ســپهر سیاسی در بریتانیا را
مشخص کنیم باید بگوئیم که او از جهت
سیاسی مخالف حزب ویگ به عنوان یکی از
مخالفان سلطنت مطلقه بود و بر خالف حزب
توری حق الهی برای سلطنت قائل نبود .حال
این سوال مطرح میشود که هیوم دقیقا به چه
نوع حکومتی مشروعیت میدهد؟ پاسخ این
است که او «مشروعیت حکومت را نه در
منشــا آن ،بلکه در فایده اجتماعی کنونی
آن جستوجو میکند( ».امیل بریه.1390 .
صفحه  )141بدین سان میتوان هیوم را یکی
از اعاظم غیر رســمی فایدهگرایی ،پیش از
برآمدن جرمی بنتام و مکتب سودمندگرایی
او به شــمار آورد .نکتهای که هیوم را ذیل
سرفصل لیبرالیسم نیز قرار میدهد ،هر چند
که همو در موضع مخالف با لیبرالیسم جان
الک قرار داشــته باشد .اما پرپیدا است که

مدال محافظهکاری بیش از نشان لیبرالیسم بر
سینه هیوم میدرخشد.
Q

Qمحافظهکاری و دفاع از پادشاهی

همانطور که پیدا اســت یکی از مورد
توافقترین القابی که میتوان به هیوم تقدیم
کرد لقب «محافظهکار» است« .هیوم بدون
شک به شــدت محافظهکار بود .اما از امر
موجود مســتقر نمیهراسید و بر آن نشانه
خداوند را نمیدید .از سوی دیگر ،به عنوان
شــری ضروری ،مایــوس از چیزی بهتر،
به آن رضایت مــیداد .آن را تا حدودی
میپذیرفت چون آن را از بد بهتر میدانست
و تا حدودی چون به توانایی انســان برای
تغییر دادن محیط اجتماعی بسیار بهتر چندان
اعتقادی نداشــت( ».جان پالمناتز.1387 .
صفحه  )638مبــارزه ویرانگرانه هیوم را با
دیانت که خشــم لیبرالهای زمان خودش
را نیز برانگیخت نمیتــوان دارای وجوه
محافظهکارانه دانست ،اما نگاهش به اقتصاد
مالکیت و مهمتر از ورود او در بحث دولت
و سیاست متضمن حفظ نظم سیاسی قدمایی
بــود و از این حیث میتوان دیوید هیوم را
اندیشمندی محافظهکار همانند مونتسکیو
ارزیابی کرد .محافظــهکاری که همواره
دلنگــران آزادی بود و از این حیث یکی
از متفکرانی است که آزادی و دموکراسی
را مالزم همدیگر نمیدانست« .هیوم گفت
آزادی به معنای نظم ،امنیت و عدالت است.
ممکن اســت حکومتی این موارد را تامین
کرده یا نکرده باشــد ،اما وقتی حکومتی
آنها را تامین و تضمین کند ،میتوان گفت
که آزادی وجود دارد .او که از لحاظ مزاج
سیاسی فیلسوفی محافظهکار و طرفدار حفظ
وضع موجود بود ،پیوسته نگران دموکراسی
و معتقد بود که دموکراسی فرمانروایی توده
عوام اســت و بنابراین حکومت مطلقه را
توجیه کرد .محافظهکاری او اندیشه انقالب و
احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی را
به کل غایب کرده بود( ».عبدالرحمن عالم.
 .1384صفحــه  )388او معتقد بود که همه
انقالبها شر هستند و خیری در وقوع آنها
نیست .ناگفته پیدا است که محافظهکاری
هیوم باعث میشود تا نظام پادشاهی به عنوان
نظام سیاســی مطلوب مطرح شود .چراکه
در آن به مراتب بیشتر از نظامهای سیاسی
دیگر از جمله دموکراسی به آزادی واقعی
دسترســی وجود دارد« .به نظر او شــکل

پادشاهی باثباتتر ،پایدارتر و برای پیشبرد
پیوسته آزادی واقعی مناسبتر از شکلهای
دیگر حکومت است( ».همان )387 .بدین
ترتیب هیوم با مطمح نظر قرار دادن منافع
بلندمدتی نظیر آرامش و امنیت ،حصول آنها
را در آزادی واقعی ارزیابی میکند که تنها
در زیر سایه حکومتی پادشاهی فراهم میآید.
در یک جمع بندی درباره اندیشه سیاسی و
یا به بیان دقیقتر دیدگاه سیاسی دیوید هیوم
درباره نحــوه مواجهه با حکومت و دولت
میتوان گفت که «تحلیل هیوم از تکلیف
سیاسی نه آموزهای برای مقاومت به دست
میدهد و نه هیچگونه اصول محکمی برای
داوری درباره مشــروعیت یک حاکم .در
واقــع کل حرف او این اســت که درباره
چنین مســائلی به هیچ وجه نمیتوان دقیق
و باریکبین بود و همه کوشــشها برای
نظریهپردازی دربــاره مقاومت برهمزننده
ثبات اســت ...نظریه تکلیف سیاسی هیوم
نظریهای نیست که راهنمایی عملی به دست
دهد ،امــا این نظریه مرز میان فلســفه و
نظریهپردازی سیاسی را مشخص میکند».
(الستر ادواردز و جولز تاونزند .1390 .صفحه
 )152در همان روزهایی که دیوید هیوم در
بستر مرگ افتاده بود ،بیانیه استقالل آمریکا
منتشر شــد و نگارش رساله «ثروت ملل»
آدام اســمیت به پایان رسید .دو اتفاق مهم
تاریخ فکری لیبرالیسم که ظاهرا جز با مرگ
هیوم رقم نمیخورد.
منابع و مآخذ:

تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم).
عبدالرحمن عالم .چاپ هشــتم .تهران .دفتر مطالعات
سیاسی و بینالمللی1384 .
فالسفه بزرگ :آشــنایی با فلسفه غرب .براین مگی.
ترجمه عزت اهلل فوالدوند .چاپ سوم .تهران .انتشارات
خوارزمی1385 .
انسان و جامعه .جان پالمناتز .ترجمه کاظم فیروزمند.
تهران .انتشارات روزنه1387 .
تفســیرهای جدید بر فیلسوفان سیاســی مدرن (از
ماکیاوللی تا مارکس) .ویراسته الستر ادواردز و جولز
تاونزند .ترجمه خشایار دیهیمی .تهران .نشر نی1390 .
تاریخ فلسفه قرن هجدهم .امیل بریه .ترجمه اسماعیل
سعادت .تهران .نشر هرمس1390 .
ایدهها و ایدئولوژیهای سیاسی .مالفرد سیبلی .ترجمه
عبدالرحمن عالم .تهران .نشر نی1394 .
کاوشی در خصوص فهم بشری .دیوید هیوم .ترجمه
کاوه الجوردی .تهران .نشر مرکز1395 .
رسالهای درباره طبیعت آدمی (کتاب اول :در باب فهم).
دیوید هیوم .ترجمه جالل پیکانی .تهران .انتشــارات
ققنوس1395 .
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اقتصاد

چطور میشود بدون پرداخت بهایی گزاف چون آزادی ،از موهبت دولت منتفع شد؟ دو اصل کلی در قانون اساسی [ایاالت متحده] که
تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده به این پرسش پاسخ داده است .به رغم فریضه بودن این اصول در معنا ،بارها از این اصول تخطی
شده است.

صدوپنجمین سال تولد اقتصاددان آزایخواه
فریدمن  105سال پیش ،در  ،1912در چنین
روزهایی ،و در پایان دورهای طوالنی از صلح
و شکوفایی ،در نیویورک به دنیا آمد .نیمه
نخست زندگیش شاهد مجموعهای از فجایع
علیه صلــح و آزادی بود-جنگ جهانی اول،
کودتای بلشویکها در روسیه ،طلوع فاشیسم
و سوسیالیسم ملیگرایانه ،جنگ جهانی دوم،
و فتح نیمی از دنیا توسط کمونیسم .خوشبختانه
والدین وی اروپای شرقی را ترک کرده و از
فجایعی که آنجا اتفاق افتاد جان سالم بهدر
بردند .منتهی آزادی در وطن جدید هم زیر
ضرب بود .مالیات فــدرال در  1913آغاز
شــد .جنگ جهانی اول برنامهریزی دولتی
را در مقیاسی عظیم به همراه آورد .سیاست
ممنوعیت آغاز شد ،سپس نیودیل ،و اقتصاد
کینزی ،و این تصور عمومی که دولت فدرال
[اگر بخواهد] حالل تمام مشــکالت است،
یکی پس از دیگری.
پس از جنگ جهانی دوم ،وقتی که طرز

تفکر دولــت بزرگ تقریبا هیچ مخالفی در
ایاالت متحده نداشت ،میلتون فریدمن نوشتن
را آغاز کرد .وی ابتــدا به نگارش مطالب
فنــی اقتصــادی روی آورد و تغییراتی در
سیاستهای کنترل نقدینگی ایاالت متحده
را پیریزی کرد که بعدها به ثمر نشســت.
در سال  ،1962در بحبوحه سیاست مرز نوینِ
جان.اف.کندی« ،ســرمایهداری و آزادی»
را منتشــر کرد؛ کتابی که نسل جوان از آن
تاثیر به ســزایی گرفت .وی ایدههایی نظیر
بن تحصیلی را مطرح کــرد تا مزایای بازار
رقابتی را وارد حوزه آموزش کند ،همینطور
ایدهی مالیات یکنواخت را برای کاهش فشار
مالیات بر درآمد ،و نرخ ارز شــناور را برای
بهبود تجارت بینالملــی .پس از معروفیت
اقتصاددان دانشگاهی نابغه ،تا چهل سال بعد
فریدمن به مهمترین مدافع آزادی فردی در
ایاالت متحده تبدیل شد .او برای نیوزویک
ستون مینوشت ،در اقصی نقاط دنیا سخنرانی

میکرد ،و در تلویزیون ظاهر میشد و همیشه
از منافع بــازار آزاد و جوامع آزاد میگفت.
به عنوان مشــاور اقتصادی (ریگان) نامزد
ریاســت جمهوری ایــاالت متحده معرفی
شد ،با این حال برچســب محافظهکاری را
رد کرد و اصرار داشــت که مانند توماس
جفرسون و جاناستوارت میل یک لیبرال ،یا
در تعبیر مدرناش یک لیبرتارین است .در
سرتاسر کره زمین از او مشاوره میگرفتند؛
معروفترینهایش در دهه هفتاد ،مشــاوره
به دولت نظامی شــیلی بود که به خاطرش
نقدهای توهینآمیز زیادی شــنید ،و دولت
کمونیست چین ،که گویا به کسی برنخورد.
خوشبختانه هر دو دولت حرف او را به گوش
گرفته و به «معجزات اقتصادی» تبدیل شدند؛
شــیلی امروز یکی از موفقترین اقتصادهای
آمریکای التین اســت و چیــن در جاده
سرمایهداری چنان شکوفا شده که هیچکس
در  ،1976که مائو ســرش را زمین گذاشت

و میلتون فریدمن جایزه نوبل را برنده شــد،
حتی خوابش را نمیدید .میلتون فریدمن در
ِ
«آزادی
 1980مخاطبانش را ،با انتشار کتاب
انتخاب» و مستندی تلویزیونی به همین نام
که از پی.بی.اس پخش شد ،وسعت بخشید.
ِ
«آزادی انتخاب»
میلیونها نفر با تماشــای
آموختند که بازارهــا چگونه کار میکنند.
یکی از این مخاطبان ،هنرپیشه جوانی به نام
آرنولد شوارتزنگر ،در  1994راجع به آزادی
انتخاب گفت« :من در اطریش متوجه شدم که
مردم راجع به اینکه مستمریشان کی واریز
خواهد شد حرص میخورند .در ایاالت متحده،
دغدغه مردم استفاده از ظرفیت بالقوهشان و
رسیدن به جایی بود که لیاقتاش را داشتند.
کتــاب فریدمن برای مــن توضیح داد که
دینامیک سرمایهداری چگونه به مردم فرصت
میدهد تا به رویاهایشان جامه عمل بپوشانند».
ِ
«آزادی انتخاب» پس از
سریال تلویزیونی
انتخاب مارگارت تاچر به عنوان نخست وزیر

بریتانیا ،و درست قبل از انتخاب رونالد ریگان
به ریاست جمهوری ایاالت متحده پخش شد.
تاچر و ریگان نماینده انقالبی بودند که میلتون
فریدمن به برپاییاش همت گماشته بود :فاصله
گرفتن از برنامهریزی متمرکز و دولت رفاه و
حرکت به سمت پذیرش کارآفرینی ،بازار
آزاد ،و دولت محدود .اندیشه کثرتگرایی
که قرن بیستم را تحت سلطه گرفته بود داشت
جای خود را به روحیهای لیبرتارین میداد.
و این ماجرا محــدود به ایاالت متحده و
بریتانیا نبود .موفقیت بازار آزاد در شیلی بر
سایر کشورهای آمریکای التین تاثیر گذاشت
و باعث شــد از سنت دیرین دخالت دولتی
فاصله گرفته و به بازارهای آزادتر رو بیاورند.
قریب به یک دهه پس از انتخابات ریگان،
اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و بسیاری
از رهبران جدید اروپای شــرقی و مرکزی،
خوانندگان میلتون فریدمن از کار درآمدند.
اســتونی در زمانی کوتاه به یکی از روایات

موفقیت پساشوروی معروف شد .وقتی نخست
وزیر جوانش ،مارت الر به واشنگتن آمد از او
پرسیدند که ایده تحوالت بازار محورش را از
کجا آورده؟ الر پاسخ داد« :ما میلتون فریدمن
و فردریک هایک میخوانیم» .یکی دیگر از
این تحولگرایان واکالو کالوس ،نخســت
وزیر جمهوری چک ،به «یک فریدمنی با
عصای هایک» معــروف بود .فریدمن ،پدر
معنوی ایده «ارتش تمامــا داوطلب» بود،
وی به طور خاص توانســت سناتور جوانی
به نام دونالد رامسفلد را مجاب کند تا رهبری
تالشهای نهایتا موفقیتآمیز برای پایان دادن
به سربازگیری اجباری را به عهده بگیرد .وی
همچنین از مخالفان سیاســت «جنگ مواد
مخدر» بود که حقوق فردی را ضایع کرده
و به فساد و تباهی دامن میزند.
آنچه در ادامــه میخوانید ترجمه مقدمه
کتاب معروف او «ســرمایهداری و آزادی»
است.

کدام لیبرالیسم؟
موضوع محوری دفاعیات من همواره تقویت آزادی انسان بوده است
میلتون فریدمن

مترجم :محمد ماشینچیان

جان اف کندی در فراز معروفی از سخنرانی
تحلیفاش میگوید« :نپرسید چه کاری از دست
کشورتان برای شما ساخته است .بپرسید شما
چه کار میتوانید برایش انجام دهید ».از خلق و
ِ
غریب روزگار ما همین بس که دعوا بر
خوی
سر این گزاره ،بیشتر راجع به خاستگاه آنست
تا محتوایش.
هیچ کدام از دو نیمهی گزاره ،رابطهای میان
شــهروند و دولتاش را آنگونه طرح نمیکند
که آرما ِن شایستهی انسانهای آزاده و جوامع
آزاد باشــد .گزارهی پدرمآبانهی «چه کاری
از دست کشــورتان برای شما ساخته است».
موضوع را طــوری برگزار میکند که گویی
دولت «ولینعمت» اســت و شهروند ،صغی ِر
تحت قیمومت؛ نگاهی که با باور انســانهای
آزاده مشعر بر در اختیار داشتن مسئولیت اعمال
و سرنوشتشان در تناقض است .نگاه کلیشهای
وی از آن ســو ،که «چه کار میتوانید برای
کشورتان انجام دهید» تلویح ًا بر این داللت دارد
که دولت ،ارباب یا پروردگار است و شهروند،
خادم و عابدش .حال آن که برای انسان آزاد،
کشور چیزی نیست مگر مجموعهای از افراد
که وجود آن را تصنیــف میکنند ،نه قیمی
باالی سر ایشان .البته چنین فردی به خاستگاه
مشــترک با هممیهنانش میبالد و به سنت و
ارزشهای جاریاش وفادار اســت ،اما دولت
را وســیله میانگارد ،نه برآورندهی آرزوها و
خردهفرمایشها؛ از منظر او دولت پروردگار و
اربابی نیست که میبایست کورکورانه عبادت
و خدمــتاش کرد .وی هیچ هــدف ملی را
به رسمیت نخواهد شناخت ،مگر آنچه اقبال و
ارادهی شهروندان بر آن قرار گرفته باشد.
انســان آزاده نه میپرســد که چه کاری
از دســت کشورش برای او ســاخته است و
نه میپرســد که او چه کاری میتواند برای
کشورش انجام دهد .در عوض خواهد پرسید:
«من و دیگر شــهروندان ،چگونه میتوانیم با
استفاده از ابزار دولت» از عهدهی مسؤولیتهای
فردی بربیاییم و به اهداف جداگانهی خویش
نایل شویم و مهمتر از هرچیز ،آزادی خود را نیز
محفوظ بداریم؟ وی سؤال دیگری نیز بدرقهی
قبلــی خواهد کرد :چگونه از تبدیل دولتی که
برای حراســت از آزادیمان برپــا کردهایم
به فرانکنشتاین قاتل آزادی جلوگیری کرده
و مار در آستین نپروریم؟ آزادی ،گیاهی نادر
و حساس اســت .تمرکز قدرت به حکم عقل
و به گواه تاریخ همواره بزرگترین تهدید علیه
آزادی بوده است .وجود دولت البته برای حفظ

آزادی ضروری است؛ با استفاده از ابزار دولت
است که میتوانیم از آزادیمان بهره بگیریم.
اما با تمرکز قدرت در اختیار سیاســتمداران،
همین ابزار ممکن است به تهدیدی جدی برضد
آزادی بدل شود .حتی اگر افرادی که این قدرت
به دستانشان سپرده شــده ،ابتدائا انسانهایی
نیکاندیش و خیرخواه باشند ،قدرت از ایشان
انسانهای جدیدی با روحیات متفاوت خواهد
ساخت.
چطور میشود بدون پرداخت بهایی گزاف
چون آزادی ،از موهبت دولت منتفع شد؟ دو
اصل کلی در قانون اساسی [ایاالت متحده] که
تاکنــون آزادی را برای ما حفظ کرده به این
پرسش پاســخ داده است .به رغم فریضه بودن
این اصول در معنــا ،بارها از این اصول تخطی
شده است.
اصل نخســت این است که حیطهی دولت
باید محدود باشد .کار اصلی آن از این قرار باشد:
حفاظت از آزادی شهروندان در برابر دشمنان
خارجی و حراســت از حقوق ایشان در مقابل
تعرض دیگر شــهروندان؛ همچنین حفظ نظم
ِ
ضمانــت اجرای ِی قراردادهای
و قانون ،تأمی ِن
خصوصی و حضانت از بازار رقابتی .فرای این
کارکرد اساسی ،دولت ممکن است بستری باشد
برای نیل به اهداف مشــترکی که تحققشان
برای افراد به صورت جداگانه ،میسر یا مقرون
به صرفه نیســت .اگرچه چنین استفادهای از
دولــت همواره با خطراتی تــوأم خواهد بود،
نمیتوانیم و نباید از چنین فرصتهایی چشم
بپوشیم؛ مشروط بر آنکه پای مزایایی واضح
و قابل توجه در میان باشد .با تکیه بر مشارکت
داوطلبانه و مالکیت خصوصی ،چه در حوزههای
اقتصادی و چه غیراقتصادی ،میتوان اطمینان
حاصل کرد بخش خصوصی مهاری اســت بر
قدرت بخش دولتی و نیز محافظ آزادی بیان ،و
آزادی دین ،و آزادی اندیشه خواهد بود.
ِ
قدرت دولت باید
اصل دوم این اســت که
توزیع شود .اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت
کند ،شهرســتان به ایالت و ایالت به پایتخت
ارجحیــت دارد .اگر مــن از عملکرد دولت
محلی خود راضی نباشم ،مث ً
ال از وضعیت سیستم
فاضالب ،کاربری اراضــی ،یا وضع مدارس،
میتوانم به جایی دیگر مهاجرت کنم ،اگرچه
افراد کمی ممکن است در عمل چنین کاری
انجام دهند ،اما بــا این وجودِ ،
نفس وجود این
امکان نقشی بازدارنده و مهارکننده خواهد داشت.
اگر از عملکرد دولت ایالتی رضایت نداشــته
باشم ،میتوانم به ایالت دیگری مهاجرت کنم.
اما اگر از تصمیماتی که پایتخت حقنه میکند
راضی نباشــم ،در این دنیای ملتهای بخیل،
راههای بســیار محدودی مقابلم وجود خواهد
داشــت .از جمله جذابیتهای تمرکزگرایی

نزد طرفدارانــش ،اقتدار دولت مرکزی و الزم
االجرا بودن تصمیماتش اســت .طرفداران این
نحله عقیده دارند که تمرکز ِ
دست آنان را باز
میگذارد تا برنامههایی تصویب [و اجرا] کنند
که از نظر ایشان به نفع عموم است؛ خواه این
برنامه بازتوزیع درآمد ثروتمندان به فقرا باشد ،یا
تغییر مسیرش از هدفهای خصوصی به عمومی.
از منظری البته حق با آنهاست ،اما این سکه دو
رو دارد؛ قدرت به همان نسبت که ممکن است
ِ
قابلیت آسیبرسانی هم دارد.
منشأ خیر باشد
کسانی که امروز قدرت را در دست دارند شاید
فردا آن را از دست بدهند و مهمتر اینکه چه
بسا آنچه فردی منفعت میداند ،در نظر دیگری
زیانی بیش نباشد .در زمینهی تالش برای ایجاد
تمرکز و گسترش اختیارات دولت ،غمانگیز آن
است که علمدارانش ،عموم ًا خیرخواهانی هستند
که خود به مصداق از ماست که بر ماست ،پیش
از دیگران شرمسار و پشیمان ماحصل کار خود
خواهند گردید.
حفظ آزادی یک دلیل سلبی برای محدود
کردن و تمرکززدایی از قدرت دولت به حساب
میآیــد ،اما علتی ایجابی نیز در کار اســت.
پیشرفت چشمگیر تمدن از جنبههای گوناگون
نظیر معماری ،نقاشــی ،ادبیات و یا صنعت و
کشاورزی هرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده
است .به خواست اکثریت هیچ پارلمانی نبود که
کریستف کلمب عزم سفر کرد تا راهی تازه
به چین پیدا کند .هر چند پادشاهی خودکامه
عهدهدارِ تامی ِن بخشی از هزینهی این سفر بود.
اگر نیوتن و الیبنیتس؛ اینشتین و بور؛ شکسپیر و
میلتون و پاسترناک؛ ویتنی و مک کورمیک و
ادیسون و فورد؛ جین آدامز و فلورانس نایتینگل
و آلبرت شوایتزر؛ در دانش و آگاهیهای بشر،
در ادبیات ،در امکانات فنی یا در تسکین آالم
بشری مرزهای جدیدی درنوردیدند هیچ کدام
به دستور دولت نبود .دستاوردهای ایشان حاصل
نبوغ فردی و پافشاری بر دیدگاه ِ خود هر چند
از موضع اقلیت ،و جو اجتماعی مناسبی بود که
از وجود دیدگاههای متکثر جلوگیری نمیکرد.
دولــت هیــچگاه نمیتوانــد در تنوع و
گوناگونی با کار فــردی برابری کند .دولت
هر آینه میتواند با تحمی ِل معیارهای یکســان
در خانهسازی یا تغذیه یا پوشاک ،سط ِح زندگ ِی
خیلی را بهبود بخشد؛ با اعمال معیارهای یکسان
در آموزش و پرورش و راهســازی و بهداشت
عمومی ،البته میتوان متوسط عملکرد بسیاری از
نواحی یا شاید حتی کل جامعه را باال برد؛ در این
مسیر ا ّما دولت ،رکود را بر جای ترقی خواهد
نشاند .این گونه است که ابتذالی همه گیر ،جای
تنوع ضروری را برای پیشــرفتهای ولو کند
آینده خواهد گرفت.
این کتــاب به موضوعات مهمی از جنس

آنچه گذشــت میپردازد .محتــوای اصلی
آن نقش ســرمایهداری رقابتــی یعنی همان
سازماندهی بخش عمدهی فعالیت اقتصادی از
طریق ِ
بخش خصوص ِی فعال در بازار آزاد به مثابه
نظامی برای آزادی اقتصادی و شرطی الزم برای
آزادی سیاسی است .در کنار آن از مسئولیت
دولت در ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در
جوامع مبتنی بر آزادی و اساس ًا متکی بر بازار
آزاد نیز گفته خواهد شد.
دو فصل اول به صورت انتزاعی به مسایلی
از این دست میپردازد؛ یعنی بر اصول تمرکز
میکند و از ورود به حوزههای کاربردی دوری
ِ
تسری این اصول
میجوید .فصلهای بعدی ،به
و بررســی آثار آن در مســایل عملی خواهد
ِ
نظری
پرداخت .نگاه انتزاعی میتواند از جایگاه
صرف به احکامی جامع و مانع منتهی شود .این
کمال مطلوب اما مســلم ًا با آنچه در دو فصل
اول خواهد آمد ،فاصله زیادی دارد .حتی از لحاظ
نظری نیز انطبا ِق اصول با مشکالت مشخص،
جامع از کار در نمیآید .هر روز مشــکالت و
اوضاع تازهای پدیدار میشــود ،به همین دلیل
اســت که نمیتوان نقش دولــت را در قالب
یک عملکرد مشــخص به طور قطعی تبیین و
تشریح کرد .ایض ًا به همین دلیل است که الزم
میآید گاه به گاه میزا ِن تطابقِ آنچه امیدواریم
اصولی ثابت باشــد را با مشکالت روز مجددا ً
مورد ارزیابی قرار دهیم .نتیجهی اجتنابناپذیر
دیگر ،لزوم بازنگری در اصول و صیق ِل فهم ما
از آنهاست.
کام ً
ال رواست که بخواهیم بر دیدگاه سیاسی
و اقتصادی که در این کتاب به تفصیل به آن
پرداخته میشود ،نامی بگذاریم .در این صورت،

لیبرالیســم عنوانی کام ً
ال در خور و بهجاست.
متأسفانه «دشــمنان بخش خصوصی-گرچه
سهواً-خودمتشــکرانه ،خود را به چنین عنوان
فاخری مفتخر کردهاند» و در نتیجه لیبرالیسم،
امروزه در ایاالت متحده در قیاس با مفهوم خود
در قرن نوزدهم و نیز در قیاس با مفهومش در
بیشتر نقاط قارهی اروپا معنایی بسیار متفاوت
گرفته است .جریان فکریای که تحت عنوان
لیبرالیســم در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن
نوزدهم تکامل مییافت ،بر آزادی به مثابه هدف
غایی و بر فرد به مثابه موجود غایی جامعه تأکید
داشــت .این جریان در داخل کشور از اقتصاد
آزاد به عنوان وسیلهای برای کاهش نقش دولت
در امور اقتصادی و افزایش نقش فرد حمایت
میکرد و در خارج از کشور پشتیبان تجارت
آزاد به مثابه ابزاری برای ایجاد ارتباط صلحآمیز
و دموکراتیک بیــن ملتهای جهان بود .این
جریان در امور سیاسی حامی توسعهی حکومت
مشروطه و نهادهای پارلمانی و کاهش اختیارات
مستبدانهی دولت و محافظت از آزادیهای مدنی
افراد بود.
از اواخر قرن نوزدهــم ،بهخصوص بعد از
سال  ۱۹۳۰در ایالت متحده ،اصطالح لیبرالیسم
رفته رفته به نگاه بســیار متفاوتی (به ویژه در
ی اقتصادی) اطالق شد .پس از چندی،
سیاستها 
ایــن اصطالح را به جای «تکیــه بر نهادهای
داوطلب خصوصی در جهــت نیل به اهداف
مطلوب» به اتکای بیشتر به دولت تعبیرکردند،
و اصطالحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه
آزادی سر زبانها افتاد .لیبرالیس ِم قرن نوزدهم
توسعهی آزادی را مؤثرترین راه افزایش رفاه
و برابری میدانســت؛ در حالی که لیبرالیسم

قرن بیستم رفاه و برابری را پیشنیاز یا جانشین
آزادی میدانست و اندک اندک به نام رفاه و
برابری طرفدار احیای همان سیاســتهای پدر
ساالران ه و مداخلهگر دولت در امور اقتصادی شد
که لیبرالهای کالسیک با آن در نبرد بودند .این
لیبرالهای نوظهور که خود از آخور سوداگری
قرن هفدهم سر برمیآورند ،بدشان هم نمیآید
که گه گاه لیبرالهای واقعی را به تهمت ارتجاع
چوبی بزنند!
تغییر ایجاد شده در مفهوم واژه لیبرالیسم در
مسایل اقتصادی چشمگیرتر از مسایل سیاسی
است .لیبرال قرن بیستم مانند لیبرال قرن نوزدهم
طرفدار نهادهای نمایندگی ،حکومت پارلمانی،
حقوق مدنی و امثال اینهاســت .با این وجود،
حتی در مسایل سیاسی ،اختالفهای عمیقی بین
این دو وجود دارد؛ لیبرال قرن نوزدهم که در
قبال آزادی حساس بود و در نتیجه از تمرکز
قدرت ،چه در دست دولت و چه در دست بخش
خصوصی ،میهراسید از تمرکززدایی هواداری
میکرد ،اما لیبرال قرن بیستم معتقد به عمل است
و تا زمانی که قدرت در دست دولتی باشد که-
حتی ظاهراً-تحت نظارت رأیدهندگان است،
نگرانیای از بابت سودمندی قدرت ندارد .این
گونه است که او از دولت متمرکز طرفداری
میکند .او هر تردیدی را در محل تمرکز قدرت
نامربوط میداند و به نفع ایالت به جای شــهر،
دولت مرکزی به جــای ایالت ،و نهاد جهانی
به جای دولت ملی رأی میدهد.
به علت تحریف شــدن واژه لیبرالیســم،
اکنون به نظریاتی که پیشتر چنین نامی داشتند،
محافظهکاری میگویند که جایگزین مناسبی
نیســت .لیبرال قرن نوزدهم رادیکال بود ،هم
از جنبه اشــتقاق کلمه یعنی پرداختن به ریشه
مسایل و هم به مفهوم سیاسی ،یعنی طرفداری
از ایجاد تحوالت عمده در نهادهای اجتماعی.
پس وارث امروزی او نیز باید چنین باشــد .ما
مایل نیستیم دخالتهای دولت که به صورتی
گســترده مزاحم آزادی ما میشود ادامه یابد؛
گرچه خواهان تداوم دخالتهایی هســتیم که
موجب گسترش آزادی شدهاند .اضافه بر این،
واژه محافظهکاری ،در عمــل و به مرور ایام،
طیفی وسیع از آراء و نظرها را در بر گرفته که
با یکدیگر مغایرت دارند ،از این رو بیشــک
شاهد رشد اصطالحات تلفیقی چون محافظهکار
آزادیگرا ،و محافظهکار اشرافی خواهیم بود.
از جهتی به دلیل آن که مایل نیســتم واژه
لیبرالیسم را به جانبداران متعصب آنان که آزادی
را به مســلخ بردهاند تسلیم کنم و ضمن ًا از این
بابت که جایگزین بهتری نمیشناسم ،با استفاده
از واژه لیبرالیســم به مصداق اولیه آن -یعنی
آموزههای مربوط به انسان آزاد-این مشکل را
حل میکنم.
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احزاب
دیدگاه

پشتیبانی از
نهادهای انتخابی
دولت و احزاب و گروههای سیاسی
در انقالب مشروطیت

قســمت پیشــین از سلســله
یادداشــتهای حاضر را با اشاره به
شکلگیری ساختار جدید حکومتی
مشارکتجو و کثرتگرا در انقالب
مشروطه به پایان بردیم .اما آنچه در
ساختار مذکور در ارتباط با فعالیت
احزاب و گروههای سیاســی شکل
میگیرد ،پشــتیبانی آن گروهها از
نهادهای انتخابی و متقاب ً
ال حمایت
نهادهــای مذکور از فعالیت احزاب
در مقابل تعدیات قدرتمداران است.
شــکلگیری رابطه دو سویه مورد
اشاره در صدر مشروطیت ،در واقع
به عنوان فراهم شــدن بستر فعالیت
احزاب در آن دوره محسوب شده و
پیامدهای بسیار بزرگی برای جامعه
ایران به همراه داشت .مهمترین آن
پیامدها ،به رســمیت شناخته شدن
فعالیت یک نهاد و انجمن سیاســی
فراگیر در کشــور توسط مجلس
شــورای ملی و اعطــای حقوق و
وظایف قانونی بــه آن بود .در این
پروسه سرگذشــت مهمترین نهاد
سیاسی-مدنی ایران در تاریخ معاصر
یعنی انجمنهــای ایالتی و والیتی
شکل گرفته و به انجام میرسد.
در کوران انتخابات نخستین دوره
مجلس شورای ملی و بر اساس قانون
آن انتخابات ،انجمنهایی برای نظارت
بر درســتی و صحت روند انتخابات
تشکیل شدند .اعضای آن انجمنها
پس از پایان انتخابات و مشخص شدن
نمایندگان ،انجمن را منحل نکرده و
تحت عنوان «انجمن ملی» به منظور
نظارت بر فعالیت نمایندگان حوزه
خود در خصوص تصویب قوانین و
نیز یاری رساندن به آنها در منازعات
سیاسی با مخالفین مشروطه ،محمدعلی
شــاه و طرفدارانش و نیز نظارت بر
ادارات محلی دولتی ،فعالیت خود را
ادامه دادند.
در مدت کوتاهی بعد از آن ،تعداد
زیادی «انجمن ملی» در سراسر کشور
تاسیس شده و شروع به کار کردند .به
مرور زمان هر یک از انجمنهای ملی
را بنا به محل تاسیسشان به نام همان
محل خواندند .مثال انجمن ملی تبریز
که به انجمن تبریز خوانده شد .تامل
گسترده انجمنهای ملی با نمایندگان
مجلس و اقدامات آنها در جغرافیای
محلیشان ،نقش بسیار مهمی در تداوم
انقالب مشــروطه و فعالیت مجلس
شورای ملی داشــت .به پاس ارزش
نهادن به فعالیــت انجمنهای ملی،
در اواسط سال  1325قمری1286 /
نمایندگان مجلس با تصویب قانون
فراگیری با عنوان قانون انجمنهای
ایالتی و والیتی ،فعالیت آن انجمنها
را رســمیت بخشیده و به اقدامات و
برنامههای آنها ،شکل قانونی بخشیدند
و «انجمــن ملی» بنا به وســعت و
اهمیت محل تاســیس ،به «انجمن
ایالتی» و یــا «انجمن والیتی» و یا
«انجمن بلوک» تغییر نام داد.
در طی ماهها و سالهای بعد (تا
پایان دوره دوم مجلس شورای ملی در
سال  1329قمری )1290 /انجمنهای
ایالتی و والیتی ایفاگر نقش قاطع و
بسیار گستردهای در روند رویدادها
و تحوالت ایران بودند .چنین تحولی
در جامعه ایران در یکصد سال پیش
تنها در سایه تعامل بین نهادهای درون
حاکمیت و احــزاب و گروههای
سیاسی امکانپذیر شد.

یکی از مشخصههای انقالب مشروطیت آغاز به کار تعداد زیادی از انجمنهای سیاسی در پس از پیروزی آن انقالب
است .تا قبل از آن تعداد معدودی انجمن مخفی با همین عنوان در گوشه و کنار کشور فعالیت میکردند که از جمله آنها
میتوان به انجمن مخفیای با حضور و مشارکت آیتاهلل سیدمحمد طباطبایی و مجداالسالم اشاره کرد.

درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران
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مسعودکوهستانینژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

پس از معرفی حزب اجتماعیون عامیون
(مجاهدین) و بحــث پیرامون زمینههای
پیدایش ،تأسیس و عملکرد آن حزب در
ایران ،این قســمت از مجموعه مقالههای
«درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران» را
به بررسی مختصر فعالیت گروههای سیاسی
در صدر مشروطیت اختصاص میدهیم.
یکی از مشخصههای انقالب مشروطیت
آغاز به کار تعداد زیــادی از انجمنهای
سیاسی در پس از پیروزی آن انقالب است.
تا قبــل از آن تعداد معدودی انجمن مخفی
با همین عنوان در گوشــه و کنار کشور
فعالیت میکردند که از جمله آنها میتوان
به انجمن مخفیای با حضور و مشــارکت
آیتاهلل سیدمحمد طباطبایی و مجداالسالم
اشاره کرد .عالوه بر آن و در همان دوره،
انجمنهای فرهنگی وابسته به دولت همچون
«انجمن حفظالصحه» و یا انجمن فرهنگی
مســتقلی همچون «انجمن دانشپژوهان
مزدیسنان یزد» و «مجمع انسانیت» نیز در
ایران به فعالیت مشغول بودند.
انقالب مشــروطه سبب به وجود آمدن
حس مشارکت و همگرایی شدیدی در میان
مردم شــد .چنین پدیدهای زمینه الزم برای
تشکیل و فعالیت گروههای سیاسی در ایران
را فراهم کرد .به نحوی که در طول کمتر
از دو سال شمار انجمن و گروه در سراسر
کشور به حداقل دویست واحد بالغ گشت.
جهت و موضوع اصلی فعالیت اکثریت آن
انجمنها ،فارغ از نام و عنوانشان ،سیاسی
بوده و یا عمال به مرور زمان در فعالیتهای
سیاسی وارد شدند .بحث پیرامون تکتک
آن انجمنها ،اهداف و آمالشــان ،رویه
فعالیت و فرجام کارشان را به زمان مناسبی
وا گذاشــته و در این مجال به بررسی کلی
(با ذکر نمونههای موردی) از وضعیت آنها
خواهیم پرداخت.
در یک حالت کلی انجمنهای فعال در
دوره نخست مشروطیت ایران که مصادف
با دوره اول مجلس شورای ملی است ،به دو
دسته اصلی -1 :انجمنهای رسمی و دولتی و
 -2انجمنهای مردمی تقسیم میشوند.
Q

 .1Qانجمنهای دولتی و رسمی

Q

 .2Qانجمنهای مردمی

منظــور از انجمنهــای دولتی همان
انجمنهای فرهنگی و اجتماعی است که با
اشاره و هدایت یکی از ادارات دولتی در قبل
از مشروطیت تشکیل و پس از انقالب نیز
به فعالیت در سطحی محدودتر ادامه دادند.
انجمن معارف و انجمن حفظالصحه و بلدی
معروفترین ایــن نوع انجمنها بودند .اما
انجمنهای رسمی حکایت پیچیده و بسیار
جالبی دارند .منظور از آنها ،انجمنهای ایالتی
و والیتی و بلوکات هستند و اعضای آن بر
اساس قانون مصوب مجلس از سوی مردم
انتخاب میشدند.
دومین گروه کلــی از انجمنهای فعال
در صدر مشــروطیت ،انجمنهایی هستند
که توســط مردم تشکیل شده و به دولت
وابستگی نداشتند .این گروه از انجمنها به
نوبه خود به دو دسته انجمنهای سیاسی و
غیرسیاسی تقسیم میشوند .ولی این شکل
از تقسیمبندی انجمنها در عمل به موانع
پیچیدهای برخــورد میکند .زیرا تعریف
فعالیت سیاســی در آن زمان بر فعالیت
انجمنها به درستی مشخص نبود .بسیاری
از انجمنها علیرغم داشتن عنوان غیرسیاسی
به فعالیــت در این زمینــه میپرداختند.

نمونهای از اینگونه گروهها ،انجمن جنوبی
(فارسیهای مقیم تهران) است که در یکی
از اعالمیههای کوتاه آن انجمن آمده است:
«صبح جمعه  7ذیقعــده [ 1325قمری]
اعضای انجمن جنوبی در مرکز انجمن بعد
از گفتگوی راجع به مملکت فارس ،چون
وجود جناب صدراالنام شــیرازی را مضر
انجمن میدانســتند ،به جهت طرد و نفی
مشــارالیه اوراق رای انتشار یافت و عموم
آن هیات به استثنای ســه نفر ،باالجماع
ایشان را از عضویت خارج کرده و به تمام
انجمنهای تهران نیز کتبا اطالع دادند».
برخی از انجمنها با هدف حضور در
عرصه فعالیتهــای فرهنگی و اجتماعی
تاسیس شــدند ولی به تدریج به سمت و
سوی فعالیتهای سیاسی کشیده شدند .از
آن جمله میتوان به انجمن خیریه آستارا
اشاره کرد که با عنوان خیریه و با هدف
افزایش مشارکت اجتماعی تشکیل شد ولی
مدتی بعد به دلیل وضعیت خاص سیاسی
آن منطقه ،متصدیان انجمن به ناچار رو به
سوی فعالیت سیاسی آوردند.
یکی از مشهورترین انجمنهای سیاسی
فعال در صدر مشروطیت« ،انجمن اتحادیه
آذربایجان» است .گســترش فوقالعاده
آن انجمن و عضویت برخی از موسسین
آن (از جمله حیدرخــان عمواوغلی) در
حزب اجتماعیون عامیون ،ادعای وابسته
بودن اتحادیــه آذربایجان به آن حزب را
پررنگ میکند .در همین راستا در یکی
از اعالمیههای منتشر شــده آن اتحادیه
میخوانیم:

«مسرت و تشکر
عموم اعضای انجمن اتحادیه آذربایجان
از ورود جنــاب مســتطاب آقا ســید علی
برهانالمحققیــن واعــظ آذربایجانی دامت
برکاته که [از] اعضــای محترم انجمن و از
مشــروطهخواهان حقیقیاند ،بــه تازگی از
مشــهد مقدس مراجعــت فرمودهاند ،کمال
مســرت را داشــته و از زحمات فوقالطاقه
که در تاسیس انجمنهای خراسان ،قوچان،
ســبزوار ،سمنان و رشــت که شعب انجمن
اتحادیه آذربایجان اســت ،متحمل شدهاند،
تشکر دارند.
انجمن اتحادیه آذربایجان»

برخالف «انجمن اتحادیه آذربایجان»
در مورد انجمــن قزوین که اعضای خود
را مجاهدینی مینامد که در طریق اصالح
وطن در حال جهاد هســتند ،به دلیل نوع
عبارات به کار برده شــده در اعالمیههای
آن انجمن ،نمیتوان وجود رابطه جدی بین
آن با حزب اجتماعیون عامیون (مجاهدین)
قائل شــد .در یکی از اعالمیههای مذکور
آمده است:
«حضور محترم عموم انجمنهای تهران و
مدیران جراید عرض بندگی مینمائیم.
چون وظیفه مجاهدین در تمام بالد برای
اجرای احکام [مجلس] شورای ملی و رفع
ظلم از مظلومین است لذا عرض میکنیم از
تعدیات فوقالعاده حکومت و اجزای او بر
ملت بیچاره مظلــوم قزوین .زبان و بیان را
یارای تقریر و تحریر نیست .ده پانزده یوم
است که به مجلس مقدس و وزارت داخله
عموم ملــت و خصوص مجاهدین ،عرض
کردهایم که عمیدالملک جمعیت کثیری
به قریه اسفرووین فرســتاده و چاپیده و
خانهها را خراب کرده ،درهای خانه و تایه
یونجه این بیچارهها را سوزانیده و مامورین
بیعصمتی کرده .مسلم است که صد و پنجاه
نفر مامور که به یک ده بروند ،چهها خواهند
کرد .دهات بیوکخان مظفرالســلطنه را
چاپیده ،رعایا را متواری نموده و حقوق فقرا
را کسر میکند .به رعایای فارسچین چهها
کرده .جناب مستطاب حسام االسالم وکیل

رشت به قزوین تشریف آوردند .تمام اینها
را حکومت در خدمت ایشان اقرار کرده که
این وقایع واقعه شده[ .اگر] در پشت دروازه
تهران بیست فرسخ فاصله به مجلس مقدس
حاکم این قسم سلوک نماید[ ،در] والیات
دور با سوء حال چه خواهد شد؟
عموم مجتهدین از دســت و زبان ملتزم
هستیم که اگر این قضایا واقع نشده ،ما را
مجازات بدهنــد .اگر خودمان داد خودمان
را میزنیم ،قبول نفرمایید .آخر این رعایای
بیچاره برادرهای ما و زنهای آنها خواهر ما
هستند .جواب عرایض ما داده نشده است.
وزیر داخله به حکومت تلگراف کرده مامور
میفرستم .شــما را به خدا و وحدانیت خدا
جناب حسام االسالم وکیل سی کرور نفوس
به قدر مامور وزیر داخله هم نیســت .ما را
دیگر عرضی نیست.
صالح مملکت خویش خسروان دانند
انجمن قزوین»
هیات ترقیخواهان تبریز نیز عملکردی
سیاســی-اجتماعی داشــت .انجام چنین
عملکردی در مرامنامه آن هیات پیشبینی
شده است .جایی که نوشته شده:

«اشــخاصی کــه منصــوب بــه هیات
ترقیخواهانند ،باید دارای صفات ذیل باشند:
اوال از روی علــم و اطالع به اندازهای از
حقوق خویش و ابنای وطن آگاه باشــند و
راه ترقی را از روی بصیرت کامله بفهمند.
با ادله و براهین تاریخی به مللی که وطن را
در حضیض نادانی و نکبت گذاشته ،ملتفت
باشــند و تمام هم خود را در ترویج مدارس
و نشر معارف و افتتاح کتابخانه و قرائتخانه
و مکاتب صنایع و زراعت مصروف دارند.
همچنان از گوشــه و کنار بــه دوایر دولتی
که مامــور اجرای قانون و تســویه دعاوی
میباشند ،نظارت نمایند .اگر یکی از روساء
و مامورین بنا به اغراض شخصی یا به مالحظه
دوســتی یا به اقتضای طمع از اجرای قانون
انحراف نماید و حقوق کسی را باطل سازد،
منتســبین هیات را الزم اســت که به مرکز
اطالع بدهند تا بــه اظهار به جای الزم ،تنبیه
و مجازات او را بخواهند .ایضا اشخاصی که
از این هیات بلیط [کارت عضویت] دارند به
هر جا مسافرت نمایند باید اداره را بیاطالع
نگذارند و اگر در آن محل ســکنی نمایند،
هیاتی از اشــخاص خیرخــواه و بصیر را به
تصویب مرکز [یت هیات] تاسیس نموده و
در ترقی معارف آنجا بکوشــند .هر کس از
صاحبان بلیط ســبب افتتاح یک مدرسه و یا
روزنامه و قرائتخانه بشود ،از طرف مرکز
بعد از تحقیق ،نشــان افتخاری که عبارت از
یک مدالیون مخصوصی اســت ،به او داده
خواهد شد».

طیف دیگری از انجمنهای سیاســی،
انجمنهای مذهبی بودند که فعالیت سیاسی
داشــتند .از جمله آنها میتوان به اتحادیه
طالب و انجمن اسالمی شیراز اشاره کرد .در
تلگرافی که از سوی انجمن اسالمی شیراز
در ذیحجــه  1325قمری /دی  1286از آن
شهر خطاب به مجلس شورای ملی ،رئیس
الوزراء ،وزارت داخله ،وکالی فارس ،انجمن
جنوبی ،اخوت ،روزنامه ندای وطن و چند
جریده دیگر ارسال شد ،حجتاالسالم حاج
سید عبدالحسین الری نوشت« :حکومت
ظلالسلطان مرهم جراحت فارس و نعمت
غیر مترقب اســت .واهلل باهلل امروز بهتر از
ایشان برای فارس متصور نیست .تاهلل غیر از
معدودی به مالحظه نسبت نفوذ ظالمانه خود،
احدی نفی و کفران این نعمت را نمی کند.
بلکه لیاقت و کفایت تمام ایران منحصر به
ایشان است».
انجمن اتحادیه طالب نیز در ذی حجه
 1325قمری  /دی  1286با صدور اعالن
کوتاهی نســبت به معرفی مدیر و محل

استقرار آن انجمن اطالعرسانی میکند .در

این اعالمیه کوتاه آمده است« :مراسالتی
که به انجمن اتحادیه طالب نوشته میشود،
باید به اسم جناب مستطاب شریعتمدار آقای
حاج شیخ محمدحسین خراسانی مدیر انجمن
و ساکن مدرسه دارالشفاء باشد».

اما در یک نمونه منحصر به فرد شاهد
تغییر جهت اعضای یک گروه اجتماعی-
فرهنگــی به یک گروه سیاســی تندرو
هســتیم .موضوع در مــورد انجمنهای
زردشــتیان اســت .در اوایل سال 1325
قمری /تابستان  1286و در خالل توضیحی
که در یکی از شــمارههای روزنامه ندای
وطن در مورد فعالیت گروهها و انجمنها
در ایران ارائه شد ،در رابطه با فعالیتهای
زردشتیان میخوانیم« :انجمن دیگر انجمن
زردشــتیان مقیم تهران است و این طایفه
در وطنپرستی طاق و در ترقیطلبی شهره
آفاقند و عمده غرض آنها این اســت که
منسوجات وطنیه ،پارچههای متنوع یزد و
کرمان را ترقی و توســعه بدهند و نواقص
این کار را از هــر جهت تکمیل نمایند.
هر کدام مبلغی معین داوطلب شدهاند که
به معاونت زردشتیان ایران مقیم هندوستان
کارخانجات الزمه به ایران جلب نمایند و
اگر حادثه شوم و قتل ارباب پرویز پیش
نیامده بود ،تاکنون چندین میلیون سرمایه
از صاحب ثروتان آنان به ایران آمده بود
و حاال هم نباید از حرکت وحشیانه یک
نفر دیو سیرت برنجند .آن انجمن در تحت
ریاست جناب ارباب جمشید برگزیده طایفه
نجیب زردشتی در انجمن کنکاشستان ایران
و معلمی جناب اردشیر جی سرپرست ایران
است به مدیری جناب میرزا کیخسرو که
از دانشمندان این طایفه است .انجمن دیگر،
انجمن «بهی جویان» یعنی ترقی طلبان که
از آن طایفه در یزد تاسیس شده و کار آنها
و بحث آنها این اســت که مقایسه اوضاع
حالیه مملکت را با اوضاع ممالک متمدنه
بنمایند و در رفع آنچــه باعث ضعف و
اختالل حال ملک و ملت است ،بکوشند.
انجمن به همت ولــدان گودرز مهربان و
رستم شهریار پارسی برقرار شده».
احتما ًال عدم پاســخگویی مناسب به
درخواستها و نیازهای زردشتیان و گروه
انجمنهای آنها در ماههای بعد از گزارش
فوقالذکــر ،کار را به جایی میرســاند
که گروهی از زردشــتیان تهرانی تصمیم
میگیرند عضویت انجمن تندرو اتحادیه
آذربایجان (وابســته به حزب اجتماعیون
عامیــون) را پذیرفتــه و وارد آن انجمن
شــوند .در گزارشی که به همین مناسبت
در روزهای پایانی سال  1325قمری /اوایل
زمستان  1286منتشر شد ،آمده است:

«پارســیان محترم تهران به تازگی داخل
هیات انجمن اتحادیه آذربایجان شده و جزو
اعضای آن مجمع قرار گرفتند .عموم اعضای
انجمن از این اتحاد و یگانگی برادران وطن
خود کمال تشــکر و امتنــان را دارند و در
همراهی و معاونت آنــان تا همه مقام با نثار
جان حاضرند و نیز از تمام اخوان اســامی
خویش تمنــا و درخواســت مینمایند که
بیشــتر از پیشتر در اکرام و احترام این ملت
قدیم محترم که یادگار نیاکان ایرانیاناند ،به
منتهی درجه که وجدان و حس انسانیت حکم
میکند ،بکوشند و در نیک و بد آنان ،خود
را شریک و سهیم دانند.
انجمن اتحادیه آذربایجان»

با گســترش فعالیت انجمنها ،لزوم
هماهنگی بین آنها به شدت احساس میشد.
در برخورد با چنین ضرورتی ،گردانندگان
و مدیــران گروههای سیاســی در تهران
تصمیم به تشکیل یک انجمنی گرفتند که
از آن با عنــوان «انجمن رابطه»« ،انجمن
سیار» و یا «انجمن مرکزی» در منابع یاد
میشود .در اعالنی که به همین مناسبت از
سوی اتحادیه طالب چاپ شد ،به چگونگی
تشکیل و ادامه کار انجمن رابطه اشاره شده
است« :در تاسیس انجمن رابطه ،چندی قبل

در حضور نماینــدگان انجمنها در اتحادیه
طالب مذاکره شــد و همه آنها[ ،تشــکیل]
انجمــن ســیار را تصویب فرمودنــد .لهذا
دوشنبه  29ذیحجه در مرکز اتحادیه طالب
(حیاط شــاهی کوچه حاج مال باقر) انجمن
رابطه انعقاد خواهد یافت .از عموم انجمنها
متمنی است یک نفر نماینده با تعرفه [کارت
شناسایی] به آنجا گسیل دارند.
اتحادیه طالب»

شاید بیش از چند هفته از تشکیل انجمن
رابطه در تهران نگذشــته بــود که واقعه
ترور محمدعلی شــاه و بمبگذاری در
مســیر حرکت او به طرف مجلس (محرم
 1326قمری /بهمن  )1286روی داد .این
واقعه ضربه مهلکی به رابطه شاه با مجلس
و گروههای سیاســی وارد آورد .از آن به
بعد طرفین در یک هراس دائمی از یکدیگر
به سر میبردند .تا اینکه در جمادی االول
 1326قمری /تیر  1287به دستور محمدعلی
شاه قوای نظامی دولتی به فرماندهی کلنل
لیاخوف به ســاختمان مجلس شورای ملی
حمله کرده و پس از زدوخورد با محافظین
مجلس که عمدتــا از اعضای انجمنهای
سیاســی بودند ،آن ساختمان را تصرف و
ویران کردند .متعاقــب آن واقعه فعالیت
گروههای سیاسی در تهران و سراسر ایران
ممنوع شد .بدین ترتیب نخستین دوره از
حیات گروهها و احزاب سیاسی در ایران
به پایان رسید.
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در حال حاضر هیچ نسخهای از اولین روزنامه ایران در دست نیست و تنها یک نمونه از اولین شماره آن
در موزه بریتانیا نگهداری میشود که سال انتشار را نیز براساس آن تعیین کردهاند .همچنین مدت انتشار
این روزنامه نیز دقیقا مشخص نیست.

گزارش تاریخ تجدد ایران

5

ارگان تجدد
بررسی نقش و سهم مطبوعات در تجدد ایرانی
سمیرا دردشتی
خبرنگار

روزنامههــا را معموال به عنــوان یکی از
ابزارهای آگاهی و شناخت در دوران پیش از
مشروطه و زمینهساز این انقالب دانستهاند .هرچند
در مورد نقش آنها با توجه به شرایط اجتماعی
اغراق زیادی شده اســت .در آستانه مشروطه
روزنامههای مختلفی در ایران به چاپ رسیده و
یا در حال انتشار بود که میتوان آنها را در سه
دسته مورد بررسی قرار داد .نخست روزنامههایی
که در تهران چاپ میشد و عمدتا جنبه سراسری
داشت ولی به جهت مشکالت مربوط به توزیع
بسیاری از آنها به همان پایتخت و چند شهر
دیگر محدود میماند .روزنامههایی که در ایاالت
و والیات به چاپ میرسید و بیشتر جنبه محلی
داشــتند اما با توجه به مشکالتی که در مسیر
توزیع روزنامههای سراســری وجود داشت،
ایــن روزنامهها در انتقال آگاهی به مردمی که
خارج از تحوالت پایتخت زیســت میکردند،
بسیار اهمیت داشت و دسته سوم روزنامههایی
بودند که در خارج از کشــور منتشر میشدند.
این روزنامهها نیز به ســبب اینکه با مشکالت
سانســور دولتی مواجه نبودنــد و از مجاورت
کشــورهای غربی یا کشورهایی که در مسیر
توسعه قرار گرفته بودند به ایران میرسید حائز
اهمیت بود ولی با توجه به بعد مسافت و هزینهها
و دشواریهای انتقال آن به داخل کشور برای
رسیدن به دست مخاطبان از یک سو مخاطبان
محدودی داشــت و از سوی دیگر گاهی اخبار
روزنامه با توجه به گذشت مدت زیادی از زمان
انتشار برای خواننده تازگی نداشت.
هرچند هر سه دسته از این روزنامهها در نوع
خود دارای اهمیت بوده و کارویژههای خاصی
را دنبال میکردند اما به نظر میرسد روزنامههایی
که با هزینه و اراده دولت منتشر میشد به چند
دلیل اهمیت بیشتری برای پردازش داشته باشند.
نخست آنکه حمایت و پشتیبانی دولت سبب
اســتمرار این روزنامهها میشد .دوم در فضایی
که بســیاری از مردم از سواد چندانی برخوردار
نبودند ،دولت دستکم کارکنان خود را به تشویق
یا تکلیف موظف به مطالعه روزنامهها میکرد
و نکته دیگر آنکه این روزنامهها داری منابع
خبری موثق بوده و دست بازتری برای کسب
اطالع از شرایط داخلی و خارجی داشتند.
Q

Qنگاهی به چاپ در ایران

یکی از مهمترین امکانات ســخت افزاری
مورد نیاز برای انتشــار روزنامه در دســترس
بودن وســایل چاپ در جهت تکثیر و توزیع
آن اســت .صنعت چاپ در ایران ســابقهای
طوالنیتر از انتشــار روزنامه دارد و به زمان
صفویه بازمیگردد .هرچند این تاریخ را بسیار
عقبتر نیز میتوان برد و کار چاپ در ایران

را به هخامنشیان و مهرهای سلطنتی این دوره
نسبت داد .در ریشهشناسی واژه نیز گفته میشود
که این واژه در زمان گیخاتوخان فرزند اباقاخان
به ایران وارد شده است .در حقیقت نخستینبار
این مبلغان و کشیشان مسیحی فرقه کارملیت
بودند که در کلیسای اصفهان چاپخانه داشتند
و به آن باســمهخانه میگفتند .این چاپخانه با
حروف سربی کار میکرد و کار انتشار متون
مسیحی به عربی و فارسی را برعهده داشت .در
دوران نادرشاه نیز گزارشهایی در رابطه با چاپ
وجود دارد اما ورود جدی این صنعت به ایران
با یک فاصله نســبتا طوالنی و در دوره پس از
جنگهای ایران و روس صورت گرفت .اینبار
نیز پیشــتازان اصالحات در تبریز بودند که به
ضرورت این امر پی برده و دست به کار ورود
و کار با آن شدند .میرزا صالح شیرازی یکی از
پنج نفری بود که در کاروان دوم اعزامی از سوی
عباسمیرزا به انگلستان فرستاده شد .این شخص
در بازگشت چاپخانهای با خود به همراه آورد.
اما پیش از ورود میرزاصالح با دستاورد مهمش،
عباس میرزا به دلیل آشــناییای که با دستگاه
چاپ و فواید آن پیدا کرده بود ،چند دســتگاه
ماشین چاپ از روسیه سفارش داده بود .نخستین
چاپخانه سنگی در سال 1236ه.ق (1821م) از
تفلیس به ایران آورده شد اما دستگاه به تنهایی
کافی نبــود ،باید افرادی طــرز کار با آن را
میآموختند .به این منظور زینالعابدین تبریزی
به پترزبورگ فرستاده شد و چهارسال بعد در
بازگشــت او نیز دستگاهی را با خود به همراه
آورد و چاپخانهای در تبریز دایر شــد .نتیجه
اینکار انتشار دو رساله مهم میرزا عیسی قائممقام
بود .یکی فتحنامه و دیگری رساله جهادیه که
به منظور دعوت به جهاد برای جنگهای ایران
و روس نوشته شد .باسمهخانه دارالسلطنه تبریز
کتابهای دیگری نظیر مآثرالسلطانیه و رساله
آبلهکوبی را نیز به چاپ رساند .بعدها همین فرد
به دستور فتحعلیشاه در سال 1240ه.ق زیر نظر
منوچهرخان گرجی که به «معتمدالدوله» ملقب
بود چاپخانهای را نیز در تهران دایر کرد و کتبی
که آنها چاپ میکردنــد به نام «معتمدی»
منتشر میشد .شیراز ( ،)1254رضائیه (ارومیه)
( )1256و اصفهان ( )1260نخستین شهرهایی
بودند کــه بعد از تبریز و تهران صاحب چاپ
سنگی شدند.
به مرور شمار دستگاههای چاپ و کسانیکه
به این صنعت عالقهمند شدند ،افزایش یافت و به
غیر از چاپخانههایی که با حمایت و درخواست
دولت راهاندازی شــد ،افــرادی نیز به صورت
خصوصی اقدام به تأســیس چاپخانه میکردند
اما این امر باید تحــت نظارت دولت صورت
میگرفت و تولیدات این چاپخانهها باید با «مهر
شیر و خورشید با کلمه مالحظه شد» توسط اداره
علوم و قســمت انطباعات و روزنامه دولتی و
دارالترجمه دولتی و چاپ کتب به تأیید میرسید.

Q

Qنخستین روزنامه

میرزا صالح شیرازی پیش از اعزام به انگلستان
به کار منشیگری در دستگاه نیروهای انگلیسی
مشغول بود و از این طریق به بارگاه عباسمیرزای
ولیعهد نیز رفت و آمد داشــت .به این ترتیب
توانست جایی در کاروان محصلین برای خود باز
کند و در بازگشت نیز یکی از موفقترین آنها
بود .وی که برای تحصیل زبان انگلیسی و برای
برعهده گرفتن سمت مترجمی در دستگاه دیوانی
به فرنگ فرستاده شد ،در بازگشت چاپخانه و
متعاقب آن روزنامه را برای ایرانیان به سوغات
آورد .به این ترتیب نخســتین روزنامه ایران با
ترجمه تحتاللفظی « »Newspaperیعنی «کاغذ
اخبار» نام گرفت و در سال 1252ه.ق (1836م)
حدود  72سال پیش از انقالب مشروطه در عهد
سلطنت محمدشاه منتشر شد .صفحه اول روزنامه
به «اخبار ممالک شــرقیه» اختصاص داشت و
دومین صفحه آن با عنوان«اخبار ممالک غربیه»
به روایت خبرهای اروپا و عثمانی میپرداخت.
مجله انجمن آســیایی در شماره دوم فوریه
1839م به معرفــی روزنامه «کاغــذ اخبار»
تحت عنوان «روزنامه ایرانی» پرداخته اســت
و نمونهای از شــماره اول روزنامه را نیز برای
آشــنایی مخاطبان خود به چاپ رسانده است.
مجله مینویسد« :ذیال مندرجات یک روزنامه
که در تهران با چاپ سنگی چاپ میشده برای
نشان دادن نمونهای از ترقی سیاسی ایرانیان درج
میشود .قبال باید توضیح داده شود که چاپخانه به
تازگی وارد ایران شده و این روزنامه چند سال
است که زیر نظر و با مدیریت میرزا صالح دایر

شده است .ایشان یکی از وزرای اعلیحضرت شاه
اســت و به یک مأموریت سیاسی به انگلستان
فرستاده شده بود .اصل این روزنامه در دو ورق
بزرگ چاپ میشود و فقط در یک روی اوراق
مطالبی نوشته شــده و پشت ورق سفید است.
خطوط روزنامه خوانا و باالی آن نشــان شیر و
خورشید ایرانی است».
در حال حاضر هیچ نسخهای از اولین روزنامه
ایران در دست نیست و تنها یک نمونه از اولین
شماره آن در موزه بریتانیا نگهداری میشود که
سال انتشــار را نیز براساس آن تعیین کردهاند.
همچنین مدت انتشــار این روزنامه نیز دقیقا
مشخص نیســت و اگرچه قرار بود به صورت
ماهانه منتشر شود اما در نهایت انتشار آن از نظم
چندانی برخوردار نبوده است.
Q

Qتثبیت روزنامهنگاری ایرانی

نویسنده فرانســوی «تاریخ قاجار» ادموند
دوتامپل در کتاب خود ضمن اشاره به روزنامه
کاغذ اخبار عقیده دارد که «همین روزنامه است
که پس از تغییرات مختصری به صورت روزنامه
وقایعاالتفاقیه یعنی روزنامه رسمی تهران درآمده
است ».چه این روزنامه را در امتداد کاغذ اخبار
بدانیم و یا مستقل از آن وقایعاالتفاقیه پس از یک
دوره فترت و توقف انتشار کاغذ اخبار به راستی
یک اتفاق در ســپهر مطبوعات ایران به شمار
میرفت .البته ادوارد براون مستشرق انگلیسی
میان این دو روزنامه به روزنامه«زاراریت باهرا»
که به معنای «شعاع روشنایی» است اشاره دارد
که در شــهر رضائیه (ارومیه) به دست مبلغین

مسیحی و به زبان آسوری منتشر میشد و دارای
نظم و ترتیب در انتشــار بود .با این حال حتی
در صورت تقدم انتشار به جهت ماهیت محلی
و قومی نمیتوان آن را دومین روزنامه ایرن به
شمار آورد.
وقایعاالتفاقیه را میــرزا تقیخان امیرکبیر
با آگاهی از اهمیت وجــود یک ارگان برای
پیشبرد اهداف مد نظرش که بتواند واسط میان
دولت و مردم باشد در سال 1267ه.ق یعنی در
سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه منتشر کرد.
حاجی میرزا جبار تذکرهچی (سردبیر) ،ادوارد
برجیس (مترجم) ،میرزاآقاخان نوری ،حاجی
عبداهلل (خبرنگار و خطاط) و حاج عبدالمحمد
(مسئول چاپ) از جمله دیگر دست اندرکاران
این روزنامه بودند .شماره اول این روزنامه با نام
«روزنامچه دارالخالفــه طهران» در روز جمعه
پنجم ربیعالثانی به چاپ رســید .از شماره دوم
به بعد نام روزنامه وقایع االتفاقیه بود .انتشــار
این روزنامه به صورت هفتگی بود و تا شماره
 16آن روز جمعه منتشر شد ولی به سبب آنکه
جمعه روز آخر هفته به حساب میآمد و توزیع
روزنامه با دشــواری مواجه میشد از شماره 17
انتشار آن به پنجشنبهها منتقل شد.
در سرمقاله روزنامه انگیزه انتشار آن چنین
آورده شده است« :از آنجا که همت حضرت
اقدس شاهنشاهی به تربیت اهل ایران و استحضار
و آگاهی آنان از امورات داخله و وقایع خارجه
است ،لهذا قرار شــد که هفته به هفته احکام
همایون و اخبار داخلــه و غیره را که در دول
دیگر گازت مینامند در دارالطباعه دولتی زده
شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد که
اهالی ممالک ایــران نیز در هر هفته از احکام
دارالخالفه مبارکه و غیره اطالع حاصل نمایند و
از جمله محسنات این گازت یکی آنکه سبب
دانایی و بینایی اهالی این دولت علیه اســت و
دیگر آنکه اخبار کاذبه و اراجیف که گاهی بر
خالف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از
شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه
عوام این مملکت میشــد ،بعد از این به واسطه
روزنامچه متوقف خواهد شد و به این سبب الزم
است که کل امنای دولت ایران و حکام والیات
و صاحــب منصبان معتبر و رعایای صادق این
دولت این روزنامهها را داشته باشند».
این روزنامه برای نخســتینبار توانست به
طور کامل نقش بلندگوی دولت را بازی کند
و به ویژه در دوره امیرکبیر نظارت بسیاری بر
صحت اخبار آن وجود داشت .موضوعاتی مانند
اخبار دارالخالفه ،اعالنات دولتی ،وضعیت اردوی
همایونی ،اخبار مربوط به قشون ،اخبار ممالک
محروســه ،قیمت اجناس تجاری در دارالخالفه
و سایر امور مربوط به تجارت در این روزنامه
مورد پردازش قرار میگرفت .همچنین از شماره
ششم چاپ اعالنات در روزنامه آغاز شد و قیمت
اعالن نیز نوشته میشد .روزنامه تا شماره 471

یعنی  28محرم 1277ه.ق منتشــر شد و از این
تاریخ انتشار آن با نام وقایعاالتفاقیه متوقف شده
و در قالب عنــوان دیگری با همان چارچوب
گذشته انتشار یافت.
Q

Qارزش تصویر در خبر

دولت علیه ایران نــام جدید همان روزنامه
«وقایعاالتفاقیه» اســت .در حقیقت زمانی که
شــماره  472روزنامه در دهم صفر 1277ه.ق
انتشار یافت ،دیگر خبری از نام وقایعاالتفاقیه
نبود .مسئولیت روزنامه به میرزا ابوالحسنخان
صنیعالملک غفاری (نقاشباشی) واگذار شده و
نامش «دولت علیه ایران» شد .این روزنامه اما
یک ارزش افزوده جدید داشت و آن تصاویری
بود که با هنرمندی کامــل از مناظر طهران و
رجال عهد قاجار و دولتمردان خارجی کشیده
شده بود .مدیریت جدید روزنامه تحصیلکرده
اروپــا بود و مهارتی تمام در نقاشــی و چاپ
سنگی داشت و کار او ضمن ایجاد پیشرفت در
امر روزنامهنگاری ،امروزه بسیاری از چهرههای
رجال قاجاری را برای ما قابل شناســایی کرده
است.
ایــن روزنامه نیز تا شــماره ( 593ســال
1283ه.ق) با همین نام انتشــار یافت اما از این
شــماره تا ( 638ســال  )1286با نام «روزنامه
دولتی» منتشر شــد و از شماره  639بار دیگر
تا شماره 1287( 650ق) از همان عنوان دولت
علیه ایران استفاده کرد تا اینکه باالخره در سال
1288ه.ق تعطیل شد.
در حاشــیه این روزنامه از سال 1280ه.ق
روزنامه علمیه دولت علیه ایران به ســه زبان
فارسی ،عربی و فرانسه منتشر میشد که کارویژه
آن انتشار مطالب علمی و دستاوردهای فنی و
اکتشافات غربی به منظور آشنایی مخاطبان ایرانی
بود و به مدت  7سال تا 1287ه.ق انتشار یافت و
پس از آن این روزنامه نیز تعطیل شد.
Q

Qملت در روزنامه

ملت یکی از مفاهیم جدیدی بود که ســیل
تجــدد وارد ایران کــرد و میرفت تا به جای
رعیت بنشیند .نخستین شماره روزنامه ملت ایران
(ملتی) در پانــزده محرم 1283ه.ق به نام کامل
«ملت سنیه ایران» منتشر شد .روزنامه به صورت
ماهانه منتشر میشــد و در نهایت  34شماره از
آن به چاپ رسید .روزنامه قصد داشت برخالف
دیگر مطبوعاتی که تا آن زمان فعالیت داشتند،
تریبون مردم شود اما این امر عمال امکانپذیر
نشد چون مردم عادی در این زمان اساسا چندان
توان خواندن و نوشتن نداشتند تا از این ابزار برای
رساندن صدای خود بهره ببرند .بنابراین حتی در
صورت توفیق در انتشار صدای مردم ،مخاطب
چندانی برای آن وجود نداشت .از سوی دیگر
وابستگی دولتی روزنامه مانع از آن میشد که به
صراحت به مشکالت مردم بپردازد.

پاورقی نویسی ؛ تداوم کتابخوانی
در اوایل ســال 1288ه.ق مسئول اداره
روزنامههای دولتی تغییر کرد .علیقلی میرزا
اعتضادالســلطنه از سمت خود کنار رفت و
محمدحسنخان اعتمادالسلطنه جایگزین او
شد .این امر به یک تحول ساده دستگاه دیوانی
محدود نماند و موجب تغییراتی در وضعیت
روزنامههای دولتی شــد .در این زمان چند
روزنامه منصوب به دولت فعالیتی همزمان
داشــتند که اگرچه برخــی از آنها دارای
ســابقه طوالنی بودند اما در عمل کارآیی
چندانی نداشتند .بنابراین روزنامههای دولت
علیه ایران ،علمیه و ملت سنیه ادغام شده و
از درون آن «روزنامه ایران» تأسیس شد که

برای مدتی در حدود  80سال منتشر میشد.
این روزنامه مدتها ارگان رسمی دولت بود
اما در پارهای از موارد به صوت نیمهرسمی و
حتی مدتی مستقل به کار خود ادامه داد.
شماره نخست روزنامه در یازدهم محرم
1277ه.ق به چاپ رسید و اگرچه در آن نامی
از محمدحسن خان اعتمادالسلطنه به عنوان
مدیر مسئول برده نشده بود اما وی در عمل
کار انتشــار این روزنامه را در دست داشت
و بخش عمــدهای از مقاالت و ترجمههای
او در این روزنامه منتشر شد .اقدام متفاوتی
که ایــن روزنامه در مســیر آگاهی آغاز
کرد ،انتشار کتابهای مهم در پاورقی بود.

شماری از این آثار به وسیله شخص
اعتمادالسلطنه ترجمه شده بود.
با درگذشت اعتمادالسلطنه
در ســال 1313ه.ق
برادرزادهاش ادیبالممالک
کار او را برعهدهگرفــت.
بعد از او مدیریت روزنامه به
میرزامحمد قدیمباشی واگذار شد و
او نام روزنامه را به «ایران سلطانی» تغییر
داد .سید حســن اردبیلی و میرزا محمدخان
ملکزاده (برادر بهار) از دیگر کسانی بودند
که کار اداره روزنامه را برعهده داشتند.
به مرور بر تعداد روزنامهها اضافه شد و

برخــی از آنها جنبه تخصصی نیز
پیدا کردنــد .روزنامه دانش،
شــرف و یا شرافت ،تربیت
و ...از دیگر روزنامههایی بود
که در این دوره منتشر شدند.
از طرفی حتی خود شــاه نیز
به انتشار روزنامه عالقهمند شد
و روزنامهای را ترتیب داد که در
ظاهر زیر نظر حکیمالممالک بود ولی مطالب
آن را خود از ســفرنامهای که به خراسان
داشت ،تهیه میکرد.
کار انتشار روزنامه و توسعه آن اگرچه
نقش مهمی در آگاهی داشت اما این آگاهی

منحصر به باسوادان شــهری نبود .مردم به
جهت کمسوادی نقش اندکی در تأسیس و
اداره و حتی بازنمایی وضعیت زندگیشان در
روزنامهها داشتند .در چنین خالئی این اشراف
بودند که به لطف بهره بــردن از امکانات
دولتی میتوانستند در خارج از کشور تحصیل
کنند و با حمایت دولت روزنامه تأســیس
کنند .گذشته از غیاب مردم ،به جهت ماهیت
استبدادی حکومت بســیاری از روزنامهها
عمال مدیحهسرای دولت بودند و جریان آزاد
اطالعات وجود نداشــت .خبرها به گونهای
یکجانبه انتخاب و تنظیم میشدند و بخشی
از هر روزنامه به مدیحهسرایی برای حاکمان

اختصاص مییافت.
با این حال گسترش شــمار روزنامهها
و همچنیــن تخصصی شــدن آنها فضای
تکصدایی حاکمیت را دچار وقفه کرد و
موضوعات جدیدی که تــا پیش از آن در
جامعه ایران شناخته شده بود را به عنوان مسئله
مطرح کرد .همین امر نیز به مرور عالقه به
سوادآموزی را افزایش داد و شمار بیشتری
از افراد توانستند بدون واسطه از خبرها مطلع
شوند .چرا که بسیاری از اطالعاتی که مردم
الزم بود از دولت کسب کنند در روزنامه به
چاپ میرسید و گاه مردم از خواندن آن و یا
دستکم آگاهی از محتوای آن ناگزیر بودند.
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کـتاب

داگالس نورث ،یکی از نظریه پردازان نهادگرایی جدید ،با بسط نظریه نهادگرایی به نکات کلیدیتر و
خردتر و واقعبینانهتری در این حوزه توجه کرده است .از نظر نورث نهادها قید و بندهایی هستند که
شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین میکنند.

توسعه در سایه خشونت
با ترجمه خشونت و نظمهای اجتماعی که چارچوب نظری سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت داگالس نورث و همکارانش است ،دوگانه آنها کامل شد
روژین حسینی

روزنامه نگار

داگالس نورث (نوامبر  - ۱۹۲۰نوامبر )۲۰۱۵
اقتصاددان مشــهور آمریکایی و از بنیانگذاران
مکتب نهادگرایی در علم اقتصاد است که کرسی
تدریس در دانشــگاه اقتصاد کلمبیا را در اختیار
داشــت .او در سال  ۱۹۹۳موفق به کسب جایزه
مشــترک نوبل اقتصاد (به همراه روبرت ویلیام
فوگل) به دلیل «بازسازی تحقیق در تاریخ اقتصاد
با به کارگیری تئوری اقتصــادی و روشهای
کیفــی در مورد توضیح تغییــرات اقتصادی و
نهادی» شد .در واقع همین گزاره رویکرد او را
روشن میسازد؛ نورث اقتصاددان نهادگرایی است
که تالش کرده با بســط تئوریهای نهادگرایی
نوین باب تازهای در بازخوانی و تفســیر فرآیند
توسعه در تاریخ جهان بگشــاید .جان ژوزف
والیس استاد اقتصاد دانشــگاه مریلند و دستیار
پژوهش در «دفتر ملی تحقیقــات اقتصادی»
اســت .والیس یک مورخ اقتصادی متخصص
در زمینه مالیه عمومی دولتهای آمریکاســت.
استیون بی .وب بیست و یک سال است به عنوان
اقتصاددان و مشــاور در زمینه پژوهش ،ارزیابی
و مأموریتهای سیاســتگذاری برای آمریکای
التیــن و منطقه کارائیب و مناطــق دیگر در
بانک جهانی مشغول به کار است .او به تازگی
به عنوان مشاور این بانک خدمت میکند .باری
آر .وینگاست دارای کرسی خاندان «وارد سی.
کربز» در دپارتمان علوم سیاســی و پژوهشگر
ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است.
وینگاست دانشــجوی داگالس و بعدها همکار
پژوهشی او شد .او به عنوان عضو آکادمی ملی
علوم ،جایزه ریکــر ،جایزه هاینز یولو و جایزه
یادواره جیمز بار را دریافت کرده است .از نورث
والیس و وینگاست ده سال پیش مقالهای با عنوان
«چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده
بشری» منتشر شــده بود که در آن به ویژگی
اصلی کشــورهای در حال توســعه که از نظر
آنان همان «نظم دسترسی محدود» بود ،پرداخته
بودند .داگالس نــورث و همکارانش دو کتاب
مهم دربارة رابطة توســعه و خشونت نوشتهاند؛

«خشونت و نظمهای اجتماعی» با عنوان فرعی
چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده
بشر و «سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه در سایه
خشونت» .کتاب اول در واقع چهارچوب نظری و
ث است و کتاب دوم بررسی آماری
مفهومی بح 
و میدانی در  ۹کشور .نکتة جالب اینکه در ایران
کتاب دوم در ســال  ۹۵و زودتر از کتاب اول
منتشر شد و کتاب اول بهتازگی منتشر شده .هر
دو کتاب را نشر روزنه منتشر کرده است.
Q

Qخشونت در حکومتهای شکننده

کتاب «خشــونت و نظمهــای اجتماعی؛
چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده
بشر» که اخیرا ً از داگالس نورث ،جوزف والیس
و وینگاست در ایران منتشر شده با استقبال خوبی
مواجه و مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی
قرار گرفته است .این کتاب برخالف کتاب «در
سایه خشونت» بیشتر بر شالودههای مفهومی و
نظری استوار است و در واقع مقدمهای نظری بر
کتاب «در سایه خشونت» محسوب میشود .با
این حال نویسندگان در این کتاب نیر از مصادیق
عینی و تاریخی به منظور توضیح نظریههای خود
بهره جســتهاند .نورث و همکارانش به منظور
پیشــبرد پژوهشهای خود دو نوع شرایط در
جامعه را توصیف میکنند؛ یکی توصیف شرایطی
است که در آن نهادهای شخصی بر مدار اصلی
میچرخند ،و دوم وضعیت جامعه در حالتی است
که نهادهای غیرشخصی برجستهترند .نویسندگان
در همین راستا ،به تقســیمبندی حکومتهای
طبیعی پرداختهاند .در یــک حکومت طبیعی
ائتالف مســلط با وضعیت محدودیت دسترسی
به منابع باارزش(زمین ،کار و ســرمایه) ،مسئله
خشونت را مدیریت میکند .در ادامه نویسندگان
حکومتهای طبیعی را به سه دستهی شکننده ،پایه
و بالغ تقسیم میکنند .حکومتهای «شکننده»
در آســتانه فروپاشــیاند و قادر به حمایت از
هیچ ســازمانی به جز حکومت نیستند .در این
حکومتها استفاده از یک سری حقوق انحصاری
بدیهی شمرده میشود و استفاده از زور و خشونت
مفروض و مشــروع اســت .معترضان به این
وضعیت به ایجاد خشونت متهم میشوند و البته
این اعتراضات خطر بروز جنگهای داخلی را نیز

افزایش میدهد .رانتجویی و سهمخواهی عامل
تعامل و تعادل فرادســتان است که موجب مهار
سرعت خشــونت در گردنه قدرت میشود .در
حکومتهای طبیعی «پایه» تنها از سازمانهای
وابســته به حکومت حمایت میشــود و در
حکومتهای طبیعی «بالغ» توانایی پشتیبانی از
سایر ســازمانهای غیرحکومتی و غیردولتی و
مستقل و ســازمانهای مدنی و خارج از کنترل
حکومت وجود دارد .در چنین جوامعی روابط میان
گروههای ذینفع ،قانونمند شده و زمینه برای گذار
به نظم دسترسی باز فراهم میشود .هنگامی که
جوامع به سمت نظم دسترسی باز حرکت میکنند
روابط رسمی شده و در نتیجه فساد کاهش مییابد.
نورث و همکارانش در ایــن باره معتقدند که
ویژگی جداییناپذیر نظم دسترسی باز رشد دولت
است .عضویتپذیری و مشارکت انبوه شهروندان
موجب حساســیتپذیری دولت در قبال منافع
آنها میشود .بنابراین دولت در نظم دسترسی باز
بزرگتر از دولت در حکومتهای طبیعی است.
Q

Qتوسعه و نهادگرایی به سبک نورث

روشــن اســت که امروزه دیگر نمیتوان
علل توســعهنیافتگی جوامع و کشورها را تنها
به یک عامل تقلیل داد .رویکردهای کالسیک
و کالننگر دیگر به تنهایی توسعهنیافتگی در
جوامع را تبیین نمیکنند .چه اینکه راهبردها و
راهحلهایی نیز کــه بر این مبنا انجام گرفتهاند
تاکنون آنچنان که باید ثمربخش نبوده ،یا اینکه
موفق نشدهاند نابرابریهای ناشی از شکافهای
اجتماعی و اقتصادی را توجیه یا مرتفع سازند .شاید

بتوان گفت واقعبینانهترین روشی که میتواند در
دوران معاصر مورد استفاده پژوشگران حوزههای
چندبعدی و گستردهای چون توسعه قرار گیرد،
در نظر گرفتن چند تابع نسبت به یکدیگر و در
نهایت برآورد ارتباط و پیامدهای آن است .از
طرفی ناکارآمدی و نیز شرایط سیاسی و اقتصادی
و اجتماعی ویژه قرن نوزدهــم اقتصاددانان را
نسبت به نظریههای نئوکالسیک نیز ناامید کرده
بود و زمینه بروز نظریههای نهادگرایانه جدید را
فراهم کرد .مکتب نهادگرایی بر آن بود که نتایج
تاریخی را نیز در تحلیلهای اقتصادی خود مطمح
نظر قرار دهد .به همیــن ترتیب از دهه ۱۹۷۰
به بعد توجه اقتصاددانان که خود آموزشدیده
مکاتب نئوکالسیک بودند به سمت نهادها جلب
شد .پس از گذشت یک قرن از عمر نهادگرایی،
این مکتب نیز دستخوش تحوالتی شد که موجب
پیدایش نهادگرایی جدید شد .داگالس نورث،
یکی از نظریه پردازان نهادگرایی جدید ،با بسط
نظریه نهادگرایی به نکات کلیدیتر و خردتر و
واقعبینانهتری در این حوزه توجه کرده است .از
نظر نورث نهادها قید و بندهایی هستند که شرایط
فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین میکنند .نورث
در واقع در کلیه تحلیلهای اقتصادی خود به بسط
و جرح و تعدیل همین تئوری پرداخته است و در
کتابهایی که تاکنون در این خصوص تالیف
کرده کوشــیده تا با استفاده از وقایع تاریخی و
سیاسی نهادها فرآیند اقتصادی ،نظامهای اجتماعی
و توسعه اقتصادی را در این چارچوب تفسیر کند.
در همین راستا گاه از درِ رویکردهای اقتصادیتر
وارد شــده( ،مانند کتاب فهــم تحول فرآیند

اقتصادی) ،و گاه مســائل ایدئولوژیک و روانی
را مورد توجه قرار داده اســت؛ مانند دو کتاب
«خشــونت و نظمهای اجتماعی» و «در سایه
خشونت» .بر همین مبنا میتوان گفت که نورث
در تالیفاتش الگوهای جدیدی در عرصه مسائل
اقتصادی بنا نهاده است .کتاب «سیاست ،اقتصاد
و مسائل توســعه درسایه خشونت» در حقیقت
ماحصل یک سلسله تحقیقات میانرشتهای است
که نورث به همراه همکارانش انجام داده و در
آن برآیندهای اجتماعی و سیاسی و روانی را نیز
به دقت مورد توجه قرار دادهاند .البته ســرآغاز
بررســیهای نورث در قالب اقتصاد نهادی اثر
«خیزش جهان غرب» اوســت که با همکاری
رابرت پل توماس در  ۱۹۷۳نوشــته بود .در این
کتاب نورث به تصمیمگیریهایی که در سطح
نهادی توســط افراد و گروههای ذینفع صورت
میگیرد پرداخت و تــاش کرد تا پیامدهای
آن را در چارچوب ســاختاری نئوکالســیک
تبیین کند .او توضیح داده بود که نهادها باتوجه
به تغییراتی که در مجموعه قیمتهای نســبی
رخ میدهد ،واکنش نشــان میدهند .اما نورث
در کتاب «سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه در
سایه خشــونت» چه حرف تازهای دارد که در
آثار پیشین خود به کنکاش آن نپرداخته است؟
موضوع این اســت که در این کتاب بیش از
هرچیز پویایی جوامع به منزله کشــورهایی در
حال گذار مد نظر است .درسهایی در خصوص
گذار به نظامهای «دسترسی باز» میآموزیم که
در آن ،نظر داشتن به خشونت به عنوان عاملی
پنهانی اما اصلی قابل بررسی است .در منطق تمام
نظامهای دسترسی محدود کنترل خشونت عنصر
کانونی به حساب میآید .نورث مطرح میکند
که چگونه میتوان نظامی با دسترسی محدود اما
کارا و پویا داشت؟ و نتیجه میگیرد که کاهش
خشونت ،برابری بیشتر ،قابل پیشبینیتر شدن
اعمال قانون ،افزایش درآمد و سالمت بهتر ،در
سطحی گسترده الزم است .اما در سطح سازمانها
نیز رشــد در دو بخش خصوصــی و دولتی،
افزایش اطمینان نســبت به پشتیبانی عمومی از
همه سازمانها و در نهایت توانایی سازمانهای
فرادستان برای فعالیت در خارج این امر را میسر
میســازد .نورث قبلتر در آثار پیشیناش هم

توضیح داده بــود که قالبهای حقوقی اولیه را
میتوان در میان فرادستان معتبر دانست؛ چراکه
هر فرد فرادست ،در صورت ضرورت از قدرت
و انگیزه مجازات ســایر فرادستان با ابزارهای
فراقانونی (خارج از قانون) برخوردار اســت.
وجود دادگاه یا قانون برای فرادستان بر حاکمیت
قانون یــا اجرای بدون تبعیض آن داللت ندارد.
البته چنانچه امتیازی برای همه فرادســتان باشد
آنگاه نهتنها انگیزه تمامی فرداستان برای حفظ
آن امتیاز همسو میشود ،بلکه ماهیت مشترک
امتیاز ،امکان تبدیل آن امتیاز به حق را به وجود
میآورد .از همین منظر است که مفهوم «سیاست
زیر سایه خشونت» روشن میشود .چراکه توسعه
سیاسی ،شرایط سیاسی الزم و اساسی برای توسعه
اقتصادی و صنعتی اســت .بدین ترتیب توسعه
سیاسی ،ایجاد شــرایط سیاسی و حکومتی الزم
برای تحقق کارایی اقتصادی بیشتر است.
اما نقطهای وجود دارد که در آن ،دســتهای
از آثار نورث که در قالب نئوکالســیک جای
میگیرند با نهادگرایی جدید همنوا میشــوند.
این نقطــه طرح همان کمیابی منابع و در نتیجه
رقابت است؛ رویکرد نهادگرای نورث ،به اقتصاد
به منزله یک «نظریۀ انتخاب» نظر میافکند که
افراد درگیــر دائم ًا با محدودیتهایی مواجهاند.
نظریۀ قیمت ،بخشی اساسی در تحلیل نهادهاست
و تغییر قیمتهای نســبی نیروی اصلی برای
اســتقرار تغییر در نهادها را فراهم میسازد .از
نظــر نورث یکی از آثار نامحســوستری که
سازوکار قیمت بر ثبات سیاسی دارد این است
که تکثرگرایی ،جامعــه مدنی و رقابت حزبی
را تسهیل میکند .قیمتها در بازارهای رقابتی
هزینه نهایی را بازتاب میدهند؛ یعنی تغییر در
یک قلمرو سیاســی امواجی را در سراسر نظام
اقتصادی ،مثال از طریق تغییر قیمتها در سایر
بازارها ،ایجــاد میکند .غیبت بازارهای رقابتی
جلوی این عالمتدهی و اثر واکنش را میگیرد.
مثالهای تاریخی کتاب ،پارادیمها و مفاهیم را
برای دانشــمندان علوم اجتماعی و تاریخنگاران
قابل فهم ساخته است .به نظر میرسد نویسندگان
کتاب تالش کردهاند نظریهای عملی ارائه کنند
که هر ســه حوزه علم اقصاد و جامعهشناسی و
سیاست را در بربگیرد.

تجربه توسعه

نگاهی به سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت
کتاب «سیاســت ،اقتصاد و مسائل توسعه
در سایه خشونت» چارچوب نظری «خشونت
و نظامهای اجتماعی» را ،برای نُه کشــور در
حال توســع ه به کار میگیرد .این کشورها
عبارتند از بنگالدش ،کنگو ،زامبیا و موزامبیک،
فیلیپین ،هند ،مکزیک ،شــیلی و کره جنوبی.
این کشورها نمونههایی هستند که نویسندگان
کتاب با برجسته ساختن نقش عامل «خشونت»
در مناسبات آنها ،به تفصیل توضیح میدهند
چگونه امتیازات سیاســی و اقتصادی خاصی
که توســط ائتالفهای ویژهای در بدنه قدرت
و حاکمیت کسب و حفظ شده ،منجر به مهار
خشــونت و در نهایت همکاری میان برخی
سازمانها در جهت حفظ منافعشان میشود .آنها
در این کتاب با استفاده از پژوهشهای تاریخی
متصل به آن ،به جای آنکه صرف ًا سیاستمداران
و فرادستان به عنوان عوامل اصلی مورد سرزنش
قرار بگیرند ،به بررسی سازمانها و بنگاههای
اقتصادیای میپردازند کــه با برخورداری از
رانتهای ویژه تالش میکنند تا ثبات و موازنه
سیاسی مد نظر خود را ایجاد و حفظ کنند .این
مجلد به بســط انگاره نظم اجتماعی دسترسی
محدود به حقوق مالکیت ،به مثابه نظامی پویا
میپردازد که در آن خشــونت همواره یک
تهدید است و بروندادهای سیاسی و اقتصادی،

به جای ارتقا بخشــیدن به رشــد اقتصادی و
حقوق سیاســی ،نتیجه نیاز به مهار خشونت
به حساب میآیند .در  ۹فصل کتاب شرح داده
ن سالها به رغم
شده که چرا و چگونه طی ای 
وفور ســرمایه ،منابع طبیعــی و جمعیتهای
تحصیلکرده ،جهان شاهد نمونههای بسیاری از
ناکامیها در توسعه بود .با وجود آنکه برخی
معتقدند کشــورهای در حال توســعه باید از
موفقترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادهای
جهان الگوبرداری کنند ،شــواهدی میبینیم
مبنی بر اینکه بیشتر کشورهای دارای درآمد
متوسط و پایین ،آمادگی بهرهگیری از الگوهای
آمریکای شمالی یا اروپای غربی را ندارند؛ یا
آنکه پیامدهای این الگوبرداری بسیار متفاوت
از نتایج قابل انتظار بوده اســت .این کتاب نیز
چارچوبی نظــری ارائه میکند که از رهیافت
آن الگوهــای اقتصادی کشــورهای در حال
توسعه که قرنها دوام آوردهاند ،تبیین میشود
و در واقع نویسندگان به برساخت مفاهیم نظری
نوین با عطف به عامل «خشونت» میپردازند.
در مثال سادهای که این کتاب پایههای اساسی
چارچوب نظری خود را بر آن استوار میسازد،
از دو گروه و رهبران آنها ســخن گفته شده.
گروههای خودســازماندهی که کوچکند و از
طریق ارتباطات شخصی اعتماد میان یکدیگر

را محفوظ میدارند .اعضای هرگروه نســبت
به یکدیگر وفادار و نســبت به اعضای سایر
گروهها بیاعتمادند .در حقیقت یک کشمکش
دائمی میان گروههای صاحب منافع در جریان
است .اما در این بین رهبران گروهها به منظور
پرهیز از درگیری دائمی تالش میکنند به توافق

برسند تا منابع و فرصتهای مورد نیاز خود را
میان هم تقسیم کنند .از َقبل همین فرآیند است
که رانت پدید میآید و چنانچه ارزش رانتی
که رهبران در شرایط «صلح» کسب میکنند
از مشابه آن در شرایط «خشونت» بیشتر باشد،
هریک از رهبران میتواند اطمینان حاصل کند

که طرف یا جناح مقابل دســت به خشونت
نخواهــد زد .از طرفی این فرآیند دســتاورد
دیگری نیز خواهد داشت و آن اینکه رهبران
تالش میکنند تا ساختار بهتری به سازمانهای
متکی به خود بدهند و در نتیجه رقابتی به منظور
مولدتر و کاراتر بودن ساختارها و سازمان نیز
شکل میگیرد .بنابراین ،رانتهایی که رهبران
از آنها برخوردارند تنها از دسترسی ویژهشان از
منابع و فعالیتها ناشــی نشده ،بلکه از توانایی
آنان در ایجاد و حفظ ســازمانهایی با بازدهی
بیشتر نیز نشئت میگیرد .در کتاب ،این ائتالف،
«ائتالف مسلط» نامیده شده است؛ ائتالفی که
در حقیقت ذیل نظامهایی با «دسترسی محدود»
به منابع شکل میگیرد.
Q

سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه
در سایه خشونت

داگالس نورث ،والیس ،استیون وب و وینگاست
ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمیپور
انتشارات روزنه

خشونت و نظمهای اجتماعی

داگالس نورث ،جان جوزف والیس ،باری
وینگاست
ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده
انتشارات روزنه

Qچرا این نُه کشور؟

کشورهای مورد مطالعه بر اساس اشتراکاتی
که بر اساس پارادایم نظم دسترسی محدود است
انتخاب و مورد بحث قــرار گرفتهاند .اولین
اشتراک ،کانونی بودن امر خشونت ،مدیریت
آن و جلوگیری از تکــرارش در تاریخ این
کشورهاست .خشونتی که نه فقط در تعامل با
نهادهای نظامی و پلیس و دولت امکان بروز
مییابد ،بلکه در ید قدرت گروههای قدرتمند
غیردولتی که برای اثرگذاری بیشــتر تهدید

به خشونت میکنند نیز قرار دارد .این نمونه در
مورد کشورهای زامبیا ،مکزیک و هند توضیح
داده شده است .اما نقطه اشتراک دیگر ،جایگاه
سازمانها در ساختار بخشیدن به روابط درونی
و بینبخشی جامعه سیاسی و اقتصاد است .در
هر نمونه گروههای قدرتمند از پشتیبانی صریح
و ویژه برای ســازمانهای خــود بهرهمندند.
نمونههای ذکر شده آن نیز سرآمدان اتحادیه
کســب و کار در مکزیک« ،چائهبول»ها در
کره جنوبی ،و خاندانهای حاکم در بنگالدش
و فیلیپین است .اشتراک سوم استفاده فراگیر
از رانتها جهت سازماندهی ائتالفهای سیاسی
و اقتصادی اســت .گاهی ســهمخواهیهای
گروههای ذینفع با یکدیگر منطبق است که
در این حالت شرایطی چون معجزههای برزیلی
و مکزیکی دهــه  ۱۹۶۰رقم میخورد .گاهی
نیز ائتالف شکستخورده عواقب فاجعهباری
را متحمل میشــود؛ مانند موزامبیک در دهه
 .۱۹۸۰چهارمین عامل اشتراک آن است که
کشورهای مورد بحث هرگز دارای شرایطی
ایســتا نبودهاند و از میان آنها که همواره با
خشــونت در تعامل با گروههای ذینفع دست
به گریبان بودهاند ،کره جنوبی تنها کشوری
است که از مهلکهی «دسترسی محدود» جان
سالم به در برد.

فصل
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 :هنر و ادبیات

پرسـه

تکنیک زندهگی
ِ

مدیا کاشیگر در شصت و یک سالهگی از دنیا رفت؛
مردی که متفاوت زیست ،متفاوت خواند و متفاوت نوشت

مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

مدیا کاشــیگر؛ مردی عجیب ،پرکار و
پرجان ...نویسنده؟ شاعر؟ منتقد؟ مترجم؟
بلــه ...تمــا ِم ایــن صفتها مصــداق دارد
دربارهی او .متول ِد  .1335مرگ در شصت
ِ
مشکالت حا ِد ریوی و البته
و یک سالهگی.
اختاللی که در کمرش نیز از سالها پیش به
وجــود آمده بود نیز او را بســتری و راهی
جایــی دیگر کرد .مدیا چند برابر یک آدم
عــادی از جان و تن و روحاش کار کشــید
و شــاید دلیل اصلی مرگاش همین شــور
بینهایــت بود .اما او کــه بود که چنین در
حداقل بیست و پنج ســال اخیر همواره در
ادبیات ایران حضور داشــت .مردی که در
کما ِل قدرت زیســت و شادابی .دو جایزهی
ادبی پر طمطراق برگزار کرد و در بحثهای
مربوط به داستان و شعر نسلِ جوان پیشقدم
بود .کاشــیگر مردی کــه در جوانیاش به
ِ
حزب توده هم پیوسته بود و
شاخهی نظامی
خیلی سریع عطای آن را به لقایاش بخشید.
عطای مارکسیســم را به لقایاش .حاال او در
گورش ،در قطعــهی نامآوران خوابیده و ما
باید روزگا ِر بی او بودن را تجربه کنیم.
Q

جان شیفته
ِ Q

اولین بــاری که بــا کاشــیگر مصاحبه
کــردم باز میگــردد به نخســتین روزهای
تاســیس روزنامهی شــرق .چند باری قبلن
دیده بــودماش و در ســالهای دبیرســتان
ترجمهاش از «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی
همدمی بود برایام و البته مجموعهداســتا ِن
کوچکاش؛ «وسوسه» را نیز خوانده بودم.
وقتی برای گپ پیرامون تاریخ روشنفکری
ایران و اصولن معنای روشنفکری( که سلسله
مصاحبهای بود که با خیلیهــا انجام دادم)
به خانهاش در شــهرک غرب رفتم و سوال
نخســت را پرســیدم ،از جواباش غافلگیر
شدم .پرسیدم« آیا شــما خود را روشنفکر
میدانیــد» جــواب داد« من به روشــنفکر
اعتقاد ندارم ،به کار روشنفکری معتقدم»...
از متعهدهایــی چــون آلاحمد و شــاملو و
ساعدی مثال آوردم .به صراحت گفت تمام
این نامها بیشــتر چریک بودند! و دورا ِن آن
شمایلِ روشنفکری کاملن سر آمده است...
مدیا متفاوت بــود .بحثمان گل انداخت و
من خیلی جوان بودم و کمتر متون لیبرال را
ِ
چارچوب فکری و شناختام
خوانده بودم و
از معنای روشــنفکر همانی بود که اکثریت
تکرارش میکردند .نویســندهای شــجاع،
پیشرو و ایثارگر .مدلی چون سارتر و فانون
و با اغماض شــریعتی ...کاشــیگر در همان
ِ
گپ طوالنی به من فهماند باید متون بســیار
متفاوتتری را که همیشه در ایران بایکوت
شــده بودند بخوانم .پوپر ،آرون ...پیشنهاد
کــرد کامــو را با نگاهی نــو بخوانم و خط
بطالن بکشم بر این تعریف از روشنفکری .اما
ماجرا در همین جا خالصه نشد .دوستیمان
عمیقتر شد( مثل صدها دوست دیگرش؛ که
او عاشق دوستی بود) دیدم شیفتهی ادبیات
علمیتخیلیســت ،بازیهــای کامپیوتری،
ادبیات عامهپسند ...ساعتها بحث میکردیم
و او بــه تردیدهای مــن میافزود .خود من
کــه دیوانــهی علمیتخیلی بــودم و کمتر
ابرازش کرده بودم کنــارش داور جایزهی
ُ
«گمانهزن» شــدم ،جایزهی انجمن فانتزی
ایران که مدیا بســیار حمایتشان میکرد.
این تصویر برای بسیاری که او را میشناسند
اوج چپگرایــی
آشناســت .کاشــیگر در ِ

متمایل به راســت بود و ابایی نیز از بیاناش
نداشــت .او که اقتصاد خوانده بود در اول
دههی هشــتاد فریاد برآورد که کتاب باید
بفروشد و نویسنده از دود و زیرزمین بیرون
بزنــد .در میزگردی که با او و احمد غالمی
و بلقیس و محمدحسن شهســواری برگزار
کردم چند سال پیش برای مجلهی تجربه ،به
صراحت به مدافعان ادبیات صرفن نخبهگرای
جمع گفت« :دورهی این تقسیمبندیهای از
رمقافتاده تمام شده و نمیتوان کسی را که
پیتزا دوست دارد وادار کرد فالن استیک با
سبزیجات آبپز بخورد» (نقل به مضمون).
هرچند گاهی در این نگاه رادیکال میشــد
و مخالفتهــای جدی برمیانگیزاند اما کار
خــودش را میکرد و از دشــمنی هیچکس
ابایی نداشــت .کاشیگر بسیار شلخته زیست
در حوزهی کارهای خودش .مخصوصن در
سالهای اوجاش که باید کتابهایاش منتشر
میشدند ،فقط چند ترجمه به بازار فرستاد.
که بیشتر شــعر بودند و البته درخشان .او از
رمانهایی میگفت که نوشته بود و شعرهای
بلنــدی که ســروده .اما به دالیلِ شــخصی
هیــچگاه اقدامی برای انتشارشــان نکرد .تا
مدتها عمــدهی شــهرتاش در ترجمهی
«ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی و «بعل بابل»
ِ
کتاب درخشا ِن «کورتزیو
آرابال بود و البته
ماالپارته» یعنــی تکنیک کودتــا ...او در
راســتای همین نگاهاش به کا ِر روشنفکری
ســعی میکرد بنیاد بســازد .جوایــز ادبی
«یلــدا» و «روزی روزگاری» که در نهایت
در دورا ِن مهــرورزی بــه او فشــار آوردند
تــا تعطیل کند این جایزه را و تعطیل شــد.
روزنامهنگاری ادبیاش هم بســیار پر بار بود
و مقــاالتاش در حوزههای گوناگون هنر
گاه شــگفتآور .فردای روزی که سوتالنا
آلکسیویچ جایزهی ادبی نوبل را برد ،قراری
با او داشتم برای کاری .گفت تمام کتابهای
این زن را به فرانسه خوانده و چهقدر محشر
است و با جزئیات دربارهشان حرف زد .در
حالیکه تقریبن کسی این نانفیکشننویس را
در ایران اصلن نمیشناخت .پراکندهگی و
چندسویهگی این جا ِن شیفته شاید گزارش
من را هم چند شاخه کرده .چیزی که ذاتی
مدیا کاشیگر بود .برای همین است که عملن
او که بسیار سیگار میکشــید و با لذت هم
میکشید همیشــه اشــاره میکرد برایاش
ِ
«عرض زندهگی» مهم است نه «طو ِل» آن.
او در ســنی از دنیا رفت که بســیار زود بود
و همین نشان میدهد بهای شادمانه زندهگی
کردن و به قول پــدر بزرگوارش «اندازهی
سه نفر خواندن» شاید مرگی زودتر از موعد
باشد...
Q

Qبا قلبی سفید

«ابر شــلوارپوش» با ترجمهی کاشیگر
بیشک مانیفستی بود برای روزگا ِر ما .این
شعر بلند که اصولن از مهمترین نوشتههای
شــاعر فوتوریســت روس نیــز محســوب
میشود ،در زبا ِن کاشیگر بازآفرینیای شد
که تا امــروز کمتر نمونــهای دارد .برخی
روسدانها میگویند کاشــیگر در بسیاری
جاها اقدام به ترجمــهای آزاد کرده و برای
همیــن چندان این ترجمه وفادار نیســت! و
بسیاری معتقدند ترجمهی درست شعر دقیقن
کاریســت که او انجام داده است .کاشیگر
در ترجمهی این شــعر بلند ،این حماســهی
بزرگ زبانی شــاهکاری رقم زده که نا ِم او
را بــه عنوان مترجم صرف نمیتوان به زبان
آورد .او این شــعر را از فرانسه برگردانده.
مثل اکثر ترجمههایاش؛ چه او چنان فرانسه
میدانست که فارسی .و بیشک این امر فقط

به خاطر ســالهای ســال کارش در سفارت
فرانســه در تهران نبود ،که بازمیگشت به
ِ
درک عمیقاش از این زبان .او در ترجمهاش
آهنگی ســاخته که در کلِ متن میتوان آن
ِ
کتاب
را حــس کرد .و جالب این کــه این
مهم گاه ســالها تجدیدچاپ نمیشد چون
کاشیگر چندان حوصلهی پیگیری این کارها
را نداشــت! او در این سالهای پایانی کاری
مهم انجام داد .ترجمــهای نو از «بیگانه»ی
کامو .ترجمهای که به گواهی بسیاری یکی
از دقیقترین و بهترین ترجمههای این رمان
به حســاب میآید و البته ترجمــهای هم از
ِ
کتاب مشهور اگزوپری؛ شازده کوچولو...
ترجمهای که متاســفانه رفــت میان انبوهی
از ترجمههای دیگر ایــن کتاب .ترجمهای
کــه هیچ به مدیا نیفــزود و این هــم از آن
دســت کارهای عجیباش بود که نمیتوان
دلیلی منطقی برای آن یافت .کاشــیگر در
رفتا ِر روشنفکرانهاش معتقد به عملگرایی
فرهنگی بود .یکی از این کارها راهانداختن
جوایز ادبی بودند .او در بطنِ سف ِر گروهی
شاعرا ِن فرانسوی به ایران قرار داشت و این
برنامــه را جوری مدیریت کرد که تا امروز
نیز از آن شــبها صحبت میشود .البته این
حضور پر رنگ او را گاه از نوشتن بسیار دور
میکرد .اما اعتقاد او به نســلِ تازهی ادبیات
ایران منحصر بهفرد بــود و برای همین هم
میزان جوانان حاضر در روز تشییعاش قابلِ
مقایسه نبود با تعداد همنسالناش.
گرایشهــای لیبرالــی او در حــوزهی
روشــنفکری در جایــی بــاال میگرفت و
بیشتر به چشم میآمد که به صراحت اعالم
میکرد یکــی از ارکا ِن دیدهشــدن ادبیات
ســرمایهگذاری وســیع بخشــی خصوصی
باید باشــد و دورشــدن از باورهای سنتی و
کهنهای که نویســندهگان را چون اشباحی
ســفیدروی تصویر میکرد .به همین خاطر
جوایزی که او برگزار کرد از نظر شــکل و
ســاختار بسیار خوش آب و رنگ بودند و با
شکوه برگزار میشدند .از سویی او در چند
نوبت با ناشرانی شــروع به همکاری کرد تا
مجموعههایی اعم از رمان و داستانکوتاه در
ِ
انتشارات کاملن
بیاورد .یکی از این نشرها،
گمنا ِم «آیندهســازان» بود که در حوزهی
آموزشــی فعال بود و ناگهان خواســت در
ادبیات نیز کار کند .ترجمههای جســورانه
و کتابهای بسیار مهمی که در آن دورهی
کوتاه در آیندهسازان منتشر شدند نامهایی
را بــه ادبیات ایران معرفی کــرد که امروز
برخیشــان در زمــرهی بهترینهای ترجمه
هستند و محبوبترین نویسندهگان .همکاری
متناوباش با نشــریات نیز در همین حوزه
بود و حتا در همین ســا ِل گذشــته نشریهای
را نیز سردبیری کرد که متاسفانه فقط یک
شمارهاش منتشر شــد .کاشیگر داستانهای
کوتاه خوبی نوشــت ولی ناگهان این روند
قطع شــد .نزدیکترهایاش میگفتند سه
رمان حجیــم دارد در حافظهی کامپیوترش.
یا داســتانهای کوتاه زیادی نوشته و منتشر
نکرده است .این اواخر برخی از مقاالتاش
را در یــک کتــاب درآورد و چنــدی از
داســتانهایاش را نیز هم .اما هنوز نا ِم او بر
آثارش ســایهی بلندتری داشــتند .کاشیگر
شعرهای زیادی نوشته بود و تن به انتشارشان
نمیداد .او خاصیت محفلیبودن را دوست
داشــت و دایــرهی روابطاش بــرای همین
بسیار گسترده و پر دامنه شده بود .حال که
او از دنیــا رفته بیتردیــد مرثیههای زیادی
مینویسند ،خاطرههای زیادی نقل میکنند
و شعرهای زیادی تقدیماش .این امریست
طبیعی .که او دوستان یا منتقدان زیادی داشته

باشد ولی برخی از این حضور زنده به همین
چند وجهی بودن او بازمیگردد .جنبههایی
ِ
حــرف ِ
خاص خود
که در بسیاریشــان او
را میزد و ابایی نداشــت از شــنیدن صدای
مخالف یا متهمکننده .دربارهی سیاســت با
توجه به واقعیتها ســخن میگفت و همین
داد ایدهآلیســتهای انقالبی را درمیآورد
گاهی و گاهی نیز چنان در ستایش رمانهای
عامهپسند حرف میزد که گمان میکردی
مبل ِغ زردنویســی شدهاست .کاشیگر تالش
داشت ایدههای خود را با توجه به جریانهای
اصلی در هنرو ادبیــات جهان بازبینی کند.
بــرای همین بــود کــه ادبیاتی کــه تولید
میکرد گاه عملن هی چ دخلی نداشت مثلن
به رمانهای عامهپســند و به شدت نخبهگرا
بود .اما گاهــی از نویســندهگانی حمایت
میکرد که صرفن ادبیاتی ســرگرمکننده
داشتند .یکی دیگر از تخصصهای او «اَبَر
قهرمان»های ســینمای هالیــوود بودند .او
شناخت عمیقی داشت از سی ِر تطور این اَبَر
قهرمانها و یکی از مشهورترین مقاالتاش
را نیــز دربــارهی برخی از اینهــا از جمله
«بتمن» و «ســوپرمن» نوشــت .او مانند
امبرتو اکو متفکر محبوباش میاندیشید؛
توجــه به فرهنــگ عامــه و ورود جدی به
حوزههــای پاپ آرت .کاشــیگر مانند اِکو
ِ
فرهنگ
معتقد بــود نمیتوان پدیدههــای
عامه را با صفتهایی چــون ابتذال رد کرد
و آنهــا را نادیده گرفت .جالب اینکه این
گفتما ِن او دقیقن در مواجهه با چپگراییای
قرار میگرفت که صرفن شــعار نخبهبودن
میداد اما در آرمانهایاش از «خلق» سخن
میراند! کاشــیگر با نقد هوشمندانهی این
جریان تالش داشــت با حفظ هویت خود به
عنوان نویسنده و شاعری با ایدههای نخبهگرا
ریشــههای ادبیات و هنر عامهخــواه را نیز
درک کنــد و این کاری بود بســیار انقالبی
و بیشــک تبعات پر انتقاد و گاه دشــنامی
را بــرای او همراه داشــت .او در ســاختا ِر

ِ
برعکس ذهنهــای واپسگرا و
فکــریاش
هیستریکی چون یوسف اباذری برای ادبیات
و هن ِر مردمی نســخه نمیپیچید و کسی را
متهم نمیکرد به ابتذال به خاط ِر رابطهاش با
هن ِر عامهپسند .شاید او تساهل فراوانی داشت
در ایــن زمینه و نگاهــی کاملن اقتصادی و
برآمده از بازار .اینکه کســی حق و وظیفه
ندارد با شعا ِر روشــنفکری برای دیگران و
عالیقشان نسخه بپیچد و آنها را تحقیر کند.
برای همین در جوایزی هم که حضور داشت
سعی کرد بخشهایی مانند کتاب برگزیده از
نظ ِر مثلن «کتابفروشان» را نیز راهاندازی
کند ،که کرد.
کاشــیگر بینهایت کتــاب میخواند.
حجم خواندههای او به واقع شــگفتانگیز
و منحصــر بــه فرد بــود و در شــاخههای
گوناگو ِن علومانســانی .از سویی او تاکید
داشــت به ماندن در ایران .چــه او از همان
اوان جوانیاش میتوانســت برای همیشــه
به فرانســه برود و آنجا بماند .اما کاشیگر
آگاهانه ماندن در ایــران را انتخاب کرد تا
بتواند تاثیری را که گمان میکرد میتواند
با نهادســازیهایاش یا محافلِ دوستانهاش
بگــذارد رقم بزند .اتفاقــی که برای بعضی
ذهنهای بیمار به باندبازی تعبیر شد در نگاه
کاشیگر جریانی از ادبیات و نویسندهگان و
شاعران بود که میتوانستند با کمکهای او
را ِه خود را آغاز کنند .به صراحت بنویسم که
شخص کاشیگر حامی برخی از نویسندهگان
و مترجمــا ِن خوب و جدی امــروز ادبیات
ایــران بود .و جالب اینکه بسیاریشــان از
نظر فکری هیچ قرابتی با او نداشته و ندارند.
ِ
همین امر نشان میدهد که او در عینِ
حفظ
پرنســیپهای فکریاش از ذهنهای خالق
ولو متفاوت حمایت میکــرد .این به زع ِم
او بخشــی از همان کا ِر روشنفکرانه بود ،نه
بیانیه نوشــتن علیه این و آن و صرفن غرغر
کردنِ .
جنس زیســتناش نیز در همین راستا
بود .او شادمانه و طربناک زیست و به واقع

میشــد لذتبردناش را از بودن و وجود به
راحتی مشاهده کرد .مدل زندهگی کاشیگر
متفاوت بود با بســیاری از نویســندهگان و
روشنفکران ایرانی .او به کا ِم خود زیست و
ِ
احواالت
شاید برای همین بود که چندان به
بدناش توجهی نداشت .کاشیگر در سالهای
جوانی در رشــتهی جودو ورزش میکرد و
کم نبودند این تجربههای خاص در زندهگی
او .مد ِل زیســتناش عملن پر نشاط و خاص
بود و البته متفاوت با بسیاری آموزههایی که
حقنه شــده بود به نسلها .اینکه نویسنده و
شاعر باید در رنجی ایوبآور زندهگی کند
و جان بکند...
کاشیگر در شصت و یک سالهگی از دنیا
رفت .در روز تشییع پیکرش انواع جوانها با
ِ
مختلف فکری و ادبی و بعضن
گرایشهای
دشــمن با هم کنــار هم ایســتادند و او را تا
خانهی پایانــیِ بدناش بدرقــه کردند .حتا
چند رماننویــس و روزنامهنگار زرد هم در
بین جمعیت دیده شدند و همین امر نشان داد
ِ
وسعت نظر داشت
که کاشیگر تا چه اندازه
در عینِ اصولی که برای خودش تعیین کرده
بود .این ستایشی ِ
پس مرگ نیست که اگر هم
باشــد چه باک .در همان دیدار و مصاحبهی
اولمــان به خاطــر اینکه عــکاس روزنامه
نتوانسته بود بیاید خواستم اگر عکسی دارد
به من بدهد تا آن را چاپ کنم ...عکســی از
جایی درآورد که در سف ِر آخرش در ایتالیا
برداشته شده بود .وسط میدانی که به گمانم
در ونیز بود .انبوه کبوتــرا ِن رها در میدان
که چندتاییشان بر شانهی او نشسته بودند و
برخــی در حال پرواز و اویی که خوش بود
از ِ
درک این همه پرنده....عکسی که چاپ
شــد و البته من گــماش کردم...پایان او در
رئالیستیترین وضع مملو از استعارهای بود
که خودش ساخت .فردیتی جانمند در میان
انبوهی ذهنِ متفــاوت ...او مدیا بود ،مدیا
کاشیگر ...مردی با ریشهای بلند و سیگاری
پر دود.
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ادبیات

شپرد در «غرب واقعی» ،حماقت تهیهکنندهی هالیوودی در پذیرش ایدهی مضحک لی ،برادر بزرگ
بیهنر را ،جایی بروز میدهد که ما از شکست آستین مطمئن شدهایم .او برادر کوچکتر است و
فیلمنامهنویس حرفهای .موقعیت خود را از کف داده و دریغ و حسرت بیمصداق است.

غرب واقعی
مدفون
ِ ِ

َسم شِ پرد ،نمایشنامهنویس اسطورهای در هفتاد و سهسالگی از جهان رفت
امیرعطا جوالیی

منقد سینما و تئاتر

در خانهاش در کنتاکی دستها را باال برد.
حاصل شوم بیماری ،عوارض اسکلروز .مدتی
در سکوت با بیماری جنگیده بود .مرض چه
میدانســت دارد چه آدمی را از جهان دریغ
میکند؟! خبر دیر پخش شــد ،فاصلهی 27
تا  30جوالی .خانواده و دوستانش همراهش
بودند که رفت .تئاتر دنیا در این یک سال کم
کشیده بود که این غول زیبا را هم از دست
داد؛ بعد از برایان فریل ایرلندی ،پیتر شــفر
انگلیسی ،داریو فوی ایتالیایی و هموطن خود
او ادوارد البی.
و البته ...ناچاریــم از مرور کلی آمارها.
اینکه چه کرد و چه کارنامهای از خود باقی
گذاشت .بالفاصله بعد از این که خبرش آمد،
در یادداشــتی نوشتم راه نرفته نداشت و باقی
نگذاشت .ببینیم :با «روزهای بهشت» بازی
در نقشی روشنفکرانه در فیلمی برای طبقهی
فرهنگی الیت را در اوج جوانی آزمود(.ترنس
ملیک )1983 ،برای نقش خلبانی به اســم
چاک یی ِگر در فیلم «( »The right stuffفیلیپ
کافمن )1983 ،نامزد اسکار بازیگر مرد مکمل
شد .فیلمنامهی « »Fool for loveرا بر اساس
نمایشنامهی نامزد پولیتزر خودش به همین نام
نوشت و در نقش اصلی فیلم هم بازی کرد؛
فیلمی ساختهی رابرت آلتمن ،فیلمساز بزرگ
امریکایی )1985(.آنقدر خوشقیافه بود و
اندام متناســبی برای تصویر سینمایی داشت
که در این شغل دومش با کیم بسینگر جوان
ِ
هملت
و آیندهدار همبازی شــود .برای روح
پدر که یکی از نقشهای محبوب عمر تئاتر
دنیاست ،انتخاب عجیبی بود .او با آن لهجهی
شدید ینگهدنیایی برای متنی از شکسپیر .در
«هملت»(مایکل آلم ِریدا )2000 ،که بازی
کرد الگوی جدیدی از حوزهی تواناییهایش
را به رخ کشید .آن افسر آفتابسوختهی فیلم
ریدلی اسکات در جنگ سومالی را سخت از
یاد ببریم :ســقوط بلک هاوک )2001(.این
اواخر هم نقش تمثیلیاش در «آگوست اوسیج
کانتی» را دیدیم .متن نمایشنامهی تریسی لتز
را خود نویسنده به فیلمنامه برگردانده بود و
شپرد با حضوری کوتاه و آن نریشنگویی
بیتفاوت و یکنواخت ابتدای فیلم و تحقیری
که در قبال زن الکلیاش(مریل اســتریپ
در یکی از آن نقشهــای ماندگارش) روا
میداشت ،بار انتقالی تماتیک از نسلی به نسل
دیگر را بهوضوح به دوش میکشید .آنچه
به ادبیات نمایشــی افزوده بود حاال حاصلی
شگفتانگیز در کار لتز داشت .نمیتوانستیم
به تعبیر کلیاش نیندیشیم که آرامش پیرمرد
قبل از رهسپاری ،بدیل پوزخند عادتی خود
نویسنده است .شپردی که آرام گرفته از دیدار
مسیری که بیهوده نپیموده و هنوز هست که
دیگرانی با ظرافت و مهارت در کار بازتعریف
نوشتههایش هستند .سریال «خط خون» هم
شد آخرین مواجههی ما با شپرد بازیگر.
اما نویسندگی .برای شاهکارش که در 35
سالگی نوشته بود ،یعنی «کودک مدفون»،
در  1979جایــزهی پولیتــزر را برد .برای
« »Fool for loveو «غرب واقعی» دو بار نامزد
تونی شد .یازده بار جایزهی اوبی برد« .یک
ذره ترس» ( )2013آخرین نمایشنامهاش بود
که بر صحنه رفت .در تئاتر کارگردانی هم

میکرد .موزیسین هم بود(.هر چه باشد جایی
میزیست که برای ورود به حیطههای دیگر
هنری یقهاش را نمیگرفتند که تو همان یک
کار را بلدی و بنشــین سر جایت!) بیش از
 40نمایشــنامه نوشت و رمانی کوتاه و چند
مجموعهداســتان .کتاب نامههای او و جانی
دارک هم به چاپ رسید .در ایران خوشاقبال
بودیم که با ترجمهی داریوش مهرجویی از
دو شاهکار اصلیاش اوی نویسنده را شناختیم:
«غرب واقعی» و «کودک مدفون» .البته باید
از برگردان امیر امجد و آهو خردمند از همین
دو متن در قالب دو کتاب در نشر نیال هم یاد
کرد« .نفرین طبقهی گرسنه» ،متن دیریاب
اما درخشــان دیگری از او بود که منوچهر
خاکسار هرســینی برگرداند(.افراز) این سه
متن بعدتر به تریلوژی او معروف شدند .چند
نمایشنامهی کوتاه و حتی مشترک (با جوزف
چایکین) هم بودند (.در دو نشر نیال و تجربه)
مجموعهداستان شگفتانگیز «خواب خوب
بهشت» هم قابل ذکر است؛ کار نشر ماهی
با ترجمهی امیرمهدی حقیقت .زورم میآید
این فرصت خرج بسنده به آمارها شود .اینها
را میتوان هر گوش هوکناری یافت .توصیف
کلیات هم دون مقام کسی است که درام را
با تالشــی فردی به جایگاهی رفیعتر رساند.
همینها نیاز به تشریح و اثبات دارد .مرجح آن
است که به دالیل اهمیت یکهی او بپردازم.
برای مطالعهی موردی هیچ بد نیست که
اشاره کنم به اتفاقی کلیدی در زندگی شخصی
نویسنده .میدانســتیم که چند سال است از
همراه سه دههای خود جسیکا لَنگ جدا شده.
بازیگری که از اعتبارات انتقادی تا دو اسکار
بازیگری زن و محبوبیت بین چند نسل را در
کارنامهای کمنظیر به چنگ آورده بود .این
را هم یادمان نرفته کــه این دو در آخرین
سالهای مشترک ،در آن فیلم پر از دریغ و
حسرت همبازی شدند« :نیا در بزن» .پیرمرد
فیلمنامهی فیلم را نوشته بود و خودش به سنتی
دیرپا نقش اصلی را بــازی میکرد .امید به
تکرار موفقیــت «پاریستگزاس»()1984
با همان کارگردان ،ویم وندرس آلمانی را،
در سر میپروراند .سم شپرد (امیدوارم دیگر
کنار بگذاریم بازی ضبطهای سام شپارد و سم
شپارد و سام شپرد را!) در این فیلم بازیگری
دستچندم بود که موقعیتی بادآورده و مهیا
برای درخشش دیرهنگام یافته بود .یکهو راه
کج کرد و برگشت به شهر کوچکی که در
آن بزرگ شده بود .سر صحنه او را نیافتند و
بلوایی شد .فیلم وسترن کممایهای که آشکارا
با موقعیتسازی نویســنده ،وجهی کنایی
مییافت .مادرش را که بعد از سی سال دید
جوری سالم کرد و صحنه عادی برگزار شد
که نمیتوانستیم نپرسیم راز یکنواخت نشدن
حکایتش از فروپاشی خانواده چیست؟
میرسیدیم به داستان ظهور سارا پولی جوان
و زیبا و ادعای بازیابی پدر .هاوارد جســیکا
لنگ را که یافت ،تحقیر شــد .زن بینوای
ازریختافتاده سعی داشــت طرد جوانی را
جبران کند .پسر هم به او محل نمیگذاشت.
ماموری فرستادند (با بازی تیم راث) که برش
گرداند ســر صحنه .اینجا نقطهای کلیدی
اســت .مامور به هاوارد دستبند زده و او دارد
به قصهی دختری کــه از وجودش بیاطالع
بوده ،فرزند خــودش ،گوش میدهد .قامت
رشید شپرد که کمک میکرد به آن زاویهی
ایستایی و جهت نگاه و البته دیالوگنویسی

خودش و میزانســن بعدی ،ســکانس را به
استعارهای پیوند زد که در کارهایش کمتر
دیده بودیم .تم بازیابی خانواده میتوانســت
جمعبندی آنچه عمری نوشــته بود هم باشد.
پشت کرد به دختر و دختر به او خیره ماند
و پسر داد زد« :ممنون هاوارد»! دست تکان
داد برای پاســخ تشکر .راه رابطه هموار شده
بود و خوب میدانســت .در پایان فیلم پسر
و دختر آن ترانهی شــیطنتآمیز «هاوارد
کجاســت؟ هاوارد کیه؟ میخوام بدونم»
را در جاده دم گرفتند .میشــد خرده گرفت
که بخشی از تاثیر مهیب و عمری پایانبندی
«پاریستگزاس» هم در این سرخوشی یافتنی
نیست .ما عادت داشتیم به کوبندگی پایانهای
شپرد و ناباوریاش به رهایی و شدن .زن که
از محور درام دور شد ،سستی نسبی فیلمنامه
به زندگی او هم راه یافت .انگار خودش آن
تئوری قدیمی را نتوانست تا ته اجرا کند که
باید در نوشتههایش از چیزی بنویسد که ربطی
به زیســت فردیاش ندارد .اتفاق ًا حق با اوی
درامنویس بود .چاره در بیچارگی بود ،نه پایان
«نیا در بــزن»؛ گیرم مفرح ،گیرم با کمک
اجرای وندرس کهنهکار ،بهیادماندنی.
اما ســواالت دیگری هم در صف بودند:
راوی جهنم زناشــویی در امریکای معاصر
اص ً
ال چطور میخندد و از زندگیای آرام در
مزرعهی شــخصیاش میگوید؟ چرا مدعی
اســت که آن همه تنش و نشدن و نرسیدن
و شکست و اضمحالل را پشت فرمان و در
جاده راحتتر مینویسد و هر وقت به چراغ
قرمز میرســد متوقف میشود؟! کدام یک
از آثار محبوبش از بزرگان پیشــین که در
مصاحبهها اسم برده بود ،این راه نرفته و بدیع
را پیش پایش میگذاشتند؟ همنشینی شناعت
بشری با امید به خالقیت در «غرب واقعی»
یا دوزخ روابط انســانی و ناامیدی مطلق در
«دندان جنایت» را؟! و باالخره آن اتفاق کی
و کجا رقم خورد که بینجامد به آن جملهی
کلیدیاش که«:بدون نوشتن خالیام»؟!(نقل
به مضمون)
در روزهایی که متــن عزیزش« ،دندان
جنایت» ،نمایشــی با همراهی موسیقی را به
فارســی برمیگرداندم(که سال گذشته در
نشر بوتیمار به چاپ رسید) ،نکاتی به ذهنم
میرسید که طرحشــان را بیراه نمیدانم .آن
حکم کلی و شنیدهشده در فضای آکادمیک
و گفتههای استادانمان را مسجل میکرد :او از
استثناییترین نمایشنامهنویسان دنیا بود.
اول اینکه ســم شپرد ،با وجود شهرت به
روایت واقعیت زندگــی امریکایی و طرح
بدیع آن مضمــون مکرر ،رویای امریکایی،
تخیل یکهای هم داشت .ترسناک بود که از
فرط پیچیدگی پیرنگ متنش گاهی احساس
میکردم شاید هیچ از واقعیت آن نفهمیدهام!
فکرش را بکنید .گنگســتری کهنهکار که
دارد روی صحنه موسیقی راک اجرا میکند!
بزنگاههای متن با آواز زندهی او معنی مییابد
و خودش اقرار میکند که دورانش به ســر
آمده .تخیل نویســنده به جایی بسیار فراتر
از واقعیت جاری سرک میکشد و رهاورد
این ترفند ،هم به رئالیسم محبوب و مطلوب
درام معاصر امریــکا راه میبرد و هم حتی
ابزوردیتهی غولهای اروپایی .توضیح اینکه
پوچی مســتتر در واقعیت که عزیمتگاه
نویسنده اســت برای رسوخ به ذات فرهنگ
امریکایی پیشنهاد دارد .پیشنهاد او بازگشت

به ریشههاســت .هاس که شخصیت اصلی
نمایشنامه باشد بارها از پایان یک دوران ابراز
نگرانی میکند و انتظــارش برای تغییر هم
واضح است که در جهان پیش رو موضوعیتی
ندارد .تخیل نویسنده در این است که در دل
درامی با احتمال باالی وقوع ،به جهانی موازی
سرک میکشد؛ احتمال ولو کمرنگ رهایی با
توسل به هنر و اینجا موسیقی باب روز ،راک.
در عینحال انگار معاصر ما نبود .الگوی
نمایشنامههای یونان باســتان را چنان پیاده
میکرد که گویی حامل پیامی ازلی اســت
در زمانهای ناســاز .ضمن ًا معاصر مینمود،
چون داشــت از الگوهای پیشساختهی درام
کالســیک یونانی سبقت میگرفت .گفتیم
که در بهترین کارهایش بهندرت ردی از امید
میدیدیم .در یکی از آخرین شاهکارهایش،
نمایشــنامهی «خــدای دوزخ» (ترجمهی
وازریک درساهاکیان ،نشر بیدگل) ،انذار داد
که حوزهی خصوصی دیگر معنایی ندارد و
شخصیت مهاجم را به تعبیر خودش واکنشی به
فاشیسم جمهوریخواهان دانست .زندگی زوج
کشاورز طبقهی متوسط در مزرعهای آرام ،با
ورود این مرد برای همیشه دگرگون میشود؛
آن هم به واسطهی دوست قدیمی مرد ،یک
کارمند طعنهزن و بسیار خطرناک .سالهای
رایج شدن فضای مجازی بود و واکنشهای
آنی به پسلرزههای فاجعهی  11ســپتامبر.
شپرد اما در متنش حرف روز نزد .میشود رد
پیشگویی او از امریکای جمهوریخواهان در
کونیم دهه بعد را در این متن کمپرسوناژ و
ی 

جمعوجور دید.
ایجــاز و اطالعاتدهی متناســب در
درامهایــش را هم باید زیــر ذرهبین برد.
خصیصههایــی که بهویژه در داســتانهای
کوتاهش جلوهای مثالزدنــی مییابند .در
مجموعــهی پیشگفتهی «خــواب خوب
بهشــت» چنان قصه را کپسوله و با حداقل
عناصر و بــدون بازیهای زبانی ناالزم پیش
میبــرد که گاه با یک جملــهی کوتاه به
مقصودش میرسد .مث ً
ال در قصهی درخشان
«کولینگا ،نیمهی راه» مرد که همســرش
را رها کــرده و دارد در جاده میتازد برای
رسیدن به معشــوقه(باز واریاسیونی بر تم
رویای امریکایی) به هــر دو زنگ میزند.
متن حکم یکــی از آن درامهای کوتاهش
را دارد .گفتگوهایی کارشده و بینقص که
دانستههای شخصیتها را بدون فیل هوا کردن
به ما هم میرسانند .زن بهتزده میشود که
مرد دارد کجــا میرود .دلیل را که میفهمد
از او میخواهد برگــردد .میگوید خودش
هم راه میافتــد و میتوانند جایی در میانهی
راه همدیگر را مالقات کنند .مرد نمیپذیرد.
کمی بعد زنــگ میزند به محبوبش .او آب
پاکی را روی دستش میریزد که«:من دیگه
نیستم» .واماندگی مرد در یک جمله فشرده
میشود و کار مضمون و ساختار و خط قصه
را تمام میکند؛ در جواب زن که از سکوت او
متعجب و معذب شده و پرسیده«:کجایی»؟!
تنها میگوید«:کجا باشم»؟! این را بگیرید
یک مثال و شاید بشود دلیل کنجکاوی برای

خوانش کتاب یا رجوع و بازخوانی.
شــپرد در «غرب واقعــی» ،حماقت
تهیهکنندهی هالیــوودی در پذیرش ایدهی
مضحک لی ،بــرادر بزرگ بیهنر را ،جایی
بروز میدهد که ما از شکســت آســتین
مطمئن شدهایم .او برادر کوچکتر است و
فیلمنامهنویس حرفــهای .موقعیت خود را از
کف داده و دریغ و حسرت بیمصداق است.
میفهمیم که در دنیای پیش رو جایی ندارد و
راهی .با اوجگیری متن ،دو برادر به جان هم
میافتند و مادر وارد میشــود .خانه را ویرانه
تحویل میگیرد؛ حاصل دیدار دو برادر بعد
از  5سال .اطالعاتدهی متن در تکتک این
موارد درست نقطهی ممیز شپرد درامنویس
است از بقیهی نویسندگان .تدریجی و آرام
پیش مــیرود و ضربهی نهایــی را کاری
فرود میآورد .پایان شگفتانگیز نمایشنامه
و خیرگی دو برادر هــم که کالس درس
فرود و جمعبندی درام اســت .برادری که
برایش فرقی ندارد تلویزیون بدزدد یا ایده و
فیلمنامه ،در مصاف با روشنفکرنمایی که از
سادهترین روابط انسانی عاجز مانده و یبوست
قلم پروندهی حرفهایاش را خیلی زود بسته.
همین مسیر در «کودک مدفون» به آن تلقی
میانجامد که از خود بپرسیم اص ً
ال آن کودک
خوابیده در حیاط پشــتی ،بدیل کدام یک از
این شخصیتهاست .به یاد بیاوریم که شپرد
در چه مقطعی از درام این راز را رو میکند و
شخصیت الکلی کالسیک درام امریکایی اینجا
با چه ابزاری بازتعریف میشود .الکلی بودن
دیگر تنها تالش ظاهری شخصیت یا پردازش
قراردادی انسانی بهانتهارسیده نیست .بخشی از
فردیت حاصل از سیاهی جامعه است و اینها
همه با تکیهی مالوف نویسنده بر گفتگوهایی
کنایی ،جاندار و پیشبرنده هویدا میشود.
سم شپرد ،این نمایندهی تعالی و اضمحالل
توامان فرهنگ یانکی با نقطه دید بعیدش در
گود رویای امریکایــی تنها نماند .رهروانی
یافت .دیوید ممت تنها هماورد او از آن نسل
بزرگان دههی  1970است که هنوز مینویسد.
شپرد زبانورزی و ابهام او را نداشت ،اما در
جرگهای که با تنسی ویلیامز و یوجین اونیل
و آرتور میلر مسیر درام معاصر را نه فقط در
امریکا که در جهان تغییر دادند ،بزرگترین
وارث بود؛ دستباال در کنار ادوارد البی که
او هم یک سال نیست که از دنیا رفته .خیال
میکنم نخ را که به دست بعدیها داد خیالش
راحت شد و رفت .باورم نمیشود که نیست.
حکم مرشد را داشــت بیبزرگنماییهای
مرســوم؛ آخر راه ندارد که افسانهای زنده از
دنیا برود و تــرس از بدنامی ،اتهامات رایج
یا هرچه ،مانع ابراز مهر و عشــق شود .تازه
مگر سابقه داشته که مرگ یک نویسندهی
فرنگی اینقدر به من ایرانی سخت بگذرد؟! در
سکانسی در اواخر فیلم «سقوط بلک هاوک»
داشت میآمد طرف یکی از سربازانش که در
حال خونریزی بود .تیم پزشکی هم مشغول.
ســریع خم شــد و با آن جایگاه نظامیاش
کوشــید با پارچه رد خون را از زمین پاک
کند .نمیشد .نتوانســت .تمثیل را با اخمی
ساده و طمانینهای شایستهی یک بازیگر مسلط
کالســیک بازی کرد و از نکوهیدگی شعار
رهاند و به مفهوم انسانی «دریغ» ارتقا داد .در
قامت نویسنده ،همین کار را بارها کرده بود؛
رد خون را یافته و به قصه و درام کشانده بود.
چه دنیای غمانگیزی است دنیای درام بدون
چنین نویسندهای ،آقای سم شپرد.
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مستند

نوآم چامسكي كه در دههي شصت جزو رهبران مخالف جنگ ويتنام بود سالها براي نمايش شكست رؤياي آمريكايي كوشيد.
او تالش كرد نشان دهد كه دولتهاي اياالت متحده
با روشي كه انتخاب كردهاند خودِ «مشكل»اند نه «راه حل»

هیوالی پول

نوآم چامسكي در مستند مرثيهاي براي رؤياي آمريكايي تالش ميكند رابطهي قدرت و مردم را شرح دهد

فيلم چه میگويد

سالها پيش ،وقتي خرابيهاي جنگ دوم
جهاني گريبانگير كشورهاي مختلف اروپايي
شــده و قدرتهاي بزرگ را به خاك سياه
نشانده و اقتصادشان را فروپاشيده بود ،اياالت
متحدهي آمريكا ،با رجوع به اعالميهي استقالل
تالش كرد «رويــاي آمريكايي» را محقق
كند .آنجا كه نوشته شده بود« :همهي انسانها
برابر آفریده شدهاند» و «آفریدگارشان حقوق
سلبناشدنی معینی به آنها اعطا کردهاست ،که
حق زندگی ،آزادی ،و جستجوی خوشبختی از
جملهي آنهاست» براي تحقق كشوري آزاد،
پراميد و باشكوه كافي به نظر ميرسيد .با همين
نيت بود كه دولتهاي رفاه در دهههاي ،40
 50و  60ميالدي تمام تالششان را كردند تا
شرايط زندگي مردم را بهبود ببخشند؛ قرار بود
اين كشور نمونهي ايدهآلي براي ساير كشورها
باشــد .اگر كمونيستها ميخواستند بهشت
برين را روي زميــن محقق كنند و با قوانين
توسخت پي ســاختن آرمانشهر بودند
سف 
آمريكاييهــا از وراي آزادي به دنبال تحقق
اين آرزو بودند .يكي از دل سرمايهداري سخن

ميگفت كه به حق برابر ملت احترام ميگذاشت
و ديگري از درون جنبش ضدسرمايهداري ،به
دنبال بازپسگيري حقوق ناديدهگرفتهشدهي
مردم بود .ولي هر چه زمان گذشت هر دو راه
به نابودي گراييد؛ رؤياي آمريكايي قرار نبود
با دستور دولت اجرايي شود :در دههي شصت،
اقليتهاي قومي ،نژادي ،مذهبي و اجتماعي با
اتكا به يكي از همين حقوق قانون اساسي بود
كه پيگير حقشان شدند و دولت ،نه در كنار
آنها كه روبهرويشان بود .بخشي از شورشها
به ثمر نشست اما آن بخشي هم كه محقق نشد
كمكم راه را براي ابراز وجود و ايجاد شكاف
در تصور عمومي فراهم كرد .از آن پس دولت
آمريكا ،يا باید تسليم مردمش ميشد يا مقابل
آنها ميايستاد و اين ،نه فقط در سطح اجتماعي
كه ســطوح سياســي و اقتصادي هم داشت.
نيكسون ،آواز قوي اين نگرش را خواند و با
استعفاي او ،كار به نفع مخالفان مردم تمام شد.
از آن پس هر چه بود سوء استفاده از نام مردم
بود ،كشور با تئوري تازهاي مديريت شد و طي
دهههاي بعد ،شكستهاي پيدرپي مردم را به

شورشهاي كور كشاند .اگرچه هنوز ايدهآلها
جلوي چشم مردم بود.
نوآم چامسكي كه در دههي شصت جزو
رهبران مخالف جنگ ويتنام بود سالها براي
نمايش شكست رؤياي آمريكايي كوشيد .او
تالش كرد نشان دهد كه دولتهاي اياالت
متحده با روشــي كه انتخاب كردهاند خودِ
«مشكل»اند نه «راه حل» .او كه اين روزها
دههي نهم زندگياش را ســپري ميكند در
سال  2007به جنبش اشــغال وال استريت
پيوســت ،ايدهي  99درصد در مقابل یک
درصد را پايهگذاري كرد و همراه مردم در
كنفرانسها حاضر شــد .او چه ميخواست
بگويد؟ كتــاب او به نــام «مرثيهاي براي
رؤياي آمريكايــي» تما موكمال موضوع را
شرح داده بود؛ اينكه چطور دولت آمريكا
عليه مردم خودش عمل ميكند .او شرح داد
كه حاال ماجرا فقط يك كشور نيست :اين
روش ،اين سياســت و اين اقتصاد فراگير
اســت و مردم را در همهجاي جهان تحت
تأثير قــرار داده .فيلم «مرثيهاي براي رؤياي

چه كسانی در بحران سهيماند

آدام اســميت« :مرثيــهاي بــراي رؤياي
آمريكايي» به نظر آدام اســميت در كتاب
«ثروت ملل» اشاره ميكند و ميگويد كه
در  1776وقتي تجار و كارخانهدارها ادارهي
جامعهي انگليس را برعهده داشتند معتقد بودند
كه بايد عاليق شخصيشان بهتمامي رعايت
شــود ،حتي اگر تأثير مخربي روي مردم
انگليس يا جاهاي ديگر داشته باشد .چامسكي
در فيلم مدام به نظريات اسميت اشاره ميكند
و به نوشتههاي او ارجاع ميدهد .اسميت كه
از نظريهپردازان ســرمايهداري است در دو
كتاب «نظریه عواطف اخالقی» و «ثروت
ملل» ديدگاه خودش را شرح ميدهد و تحت
تأثير توماس هابز ،به انگيزهي انسان در انجام
امور اجتماعي ميپردازد .او همان كسي است
كه براي اولينبار از دست نامرئي بازار حرف
ميزد .چامسكي اما در تئورياش به اصول
او حمله ميكند و برداشتهاي اقتصادي از
اين ديــدگاه را مخل رابطهي قدرت و مردم
ميداند.

جيمز مديســون :چهارمين رئيس جمهور
آمريكا كــه در نگارش قانون اساســي
نقش داشــت و از تعديل قدرت مركزي
بهوسيلهي مردم حمايت ميكرد .او را حامي

دموكراســي آمريكايي ميدانند ،اگرچه
رأي او به نفع ثروتمندان بود .مديســون
كه از طرف جمهوريخواهان به رياست
جمهوري رســيده بود هرگز از بردهداري
دست بر نداشت .با اين حال نظرات او در
قانون اساســي و اختيارات گستردهاي كه
به مجلس سنا داد هميشه مورد توجه بوده
است .چامسكي معتقد است كه او اين ايده
را از ارسطو برداشت و طبق منافع طبقهي
خودش آن را تفسير كرده است و به جاي
دولت رفاه به دولت سرمايهدار رأي داده.

باراك اوباما :چامســكي اوباما را برندهي
تبليغات ميداند ،كســي كه در دورهي
نامزدياش هيچ وعدهاي نداد و تنها روي
تغيير تأكيد كرد .او معتقد است كه اوباما
بدون تشريح برنامههايش ،تنها با كمك
شــيوههاي نوين تبليغات ،با ايجاد نياز،
ترس و افزايش انگيزه براي تغيير ،توانسته
مثل يك كاال خــودش را عرضه كند و
مشتريهاي بيشتري به دست آورد .فيلم
«مرثيهاي بــراي رؤياي آمريكايي» كل
فرايند انتخابات آمريكا را زير سؤال ميبرد
و آن را چرخهاي بيهــوده براي ارضاي
سرمايهدارها و رفع مشكالت آنها به حساب
ميآورد .بهخصوص كه نشان ميدهد تنها
 7درصد مردم ميتوانند سياستهاي جاري
در كشور را تغيير دهند و ساختار متصلب
اجازهي تغيير گسترده را نميدهد .او اين

موضوع را منحصر به آمريكا نميداند و به
ساير ملل هم ارجاع ميدهد.

پل كروگمن :اقتصاددان برندهي نوبل كه
مخالفتش با سياستهاي جرج دبليو بوش
زبانزد است .چامسكي از او مثال ميآورد تا
نشان دهد كه چطور يك اقتصاددان ليبرال
هم مخالف سياســتهاي دولت آمريكا
شده است .كروگمن يك نوكينزي است
و نقدهاي او به دولت بوش در روزنامهي
نيويوركتايمز بر اين پايه بود كه دولت
ليبرال ،اگرچه حق مداخله در بازار را ندارد
اما حتم ًا ميتواند از انحراف جلوگيري يا
براي اصالح آن مداخله کند.

جــوزف اســتیگلیتز :برندهي نوبل اقتصاد و
يك نوكينزي ديگر كه چامسكي نظرات او
را در رد فعاليتهاي دولت جرج دبليو بوش
مثال ميزند .شــهرت استیگلیتز بيش از هر
چيز مديون انتقادهاي صريحش از صندوق
بينالمللي پول و بانك جهاني است .چامسكي
در رد نظريات نئوليبرالي تالش ميكند نشان
دهد كه حتي مدافعان تئوريك نظريهي بازار
آزاد هم از نتايج آن ناخرســندند و تالش
ميكنند روند اجراي آن را اصالح كنند.
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آمريكايي» يك مستند -مقاله دربارهي اين
كتاب است؛ يكجور خالصهي اين كتاب به
روايت خود نويسنده .وصف و شرحي در باب
جرياني كه بين مردم آمريكا و احتما ًال مردم
كشــورهاي ديگر فاصله انداخته و آنها را از
همديگر متنفر ،بيزار و عصباني كرده است.
تالش چامسكي ،نمايشدهندهي ريشههاي
شكلگيري اختالفات در آمريكاست و اينكه
بهخالف تصور بسياري ،اين اختالف به زمان
تصويب اعالميهي استقالل يا تصويب قانون
اساسي برميگردد و ريشهدارتر از آن است
كه بخواهيم موضوع را به دههي قدرتگرفتن
نئوليبرالها در جهان نسبت بدهيم .چامسكي
در  10بند شــرح ميدهد كه چطور كشور
آمريكا و ساير ملل پيرو ســرمايهداري از
دههي  70ميالدي با تغيير در شكل و قواعد
ادارهي كشور مردم را كنار گذاشتند و بهجاي
توجه به توليد به سمت هدايت پول و در واقع
تجارت پول پرداختند .او دولتها را حامي اين
موقعيت تراژيك ميداند و تالش ميكند با
دقت موقعيت را شرح دهد.

چه فيلمهايی
ببينيم
اگر فكر ميكنيد اين تنها فيلمي
است كه به موضوع اختالف طبقاتي
آمريكا پرداخته اشــتباه ميكنيد.
پبشــنهاد ميكنيم حتما چند فيلم را
ببينيد :اول از همه «وال اســتريت»
ساختهي اليور استون را تماشا كنيد:
فيلمي دربارهي اميدهاي جواني كه
وارد بورس ميشود اما كمكم فساد را
تا عمق جانش درك ميكند« .بيگ
شُ ــرت» به داليل بحران اقتصادي
سال  2007اشاره ميكند و تصويري
دقيق از آنچه كه آمريكا و اروپا را
تا مرز فروپاشــي برد نشان ميدهد.
همينطور فيلــم «هيوالي پول» كه
به نوعي همكاري رسانه و بانكدار
را براي بهرهبرداري از ثروت عمومي
نشان ميدهد .اين چند فيلم كمك
ميكند تا بدانيد تئوريهاي چامسكي
تنها محدود به كار دانشگاهي نيست و
ادعاي يك چپگرا و مخالفخواني
ِصرف به حساب نميآيد.

مسئلهي اصلي فيلم رابطهي قدرت و
مردم است و اينكه آيا سهم اكثريت در
آن رعايت ميشود يا نه .به همين دليل
هم فيلم با موضوع دموكراسي و شرح
آن شروع ميشود .توضيح ميدهد كه
دموكراسي به حضور همهي آرا و نظرها
و قدرت رسانهها در پيگيري آنها نظر
دارد و اين حق را براي اقليت و اكثريت
محترم ميشــمارد .به اين نكته اشاره
ميكند كه به نظر ميرسد دموكراسي
در آمريكا نهادينه شده .اما واقع ًا همين
طور است؟ چامسكي شرح ميدهد كه
جيمز مديسون ،از مدافعان دموكراسي
در مذاكرات قانون اساســي آمريكا به
يك اصل معتقد بود« :مرفهين احساس
مسئوليت بيشتري نسبت به فقرا دارند».
بنابراين او براي حفظ دموكراسي دست
سنا را باز گذاشت ،مجلسي
كه اعضايش دســتكم در
آن زمان از طبقهي ثروتمند
انتخاب ميشــدند .استدالل
او چه بود؟ مثل ارســطو او
هم نگران قــدرت گرفتن
فقرا بود« :اگر اكثريت كه
فقيران كشور هستند تصميم
بگيرند تمام دارايي مرفهان
را تصاحــب كنند آنوقت
آزادي و دموكراســي چه
ميشود؟» ارسطو در كتاب
«سياســت» خودش راهحل
اين مشــكل را كم كردن
اختالف طبقاتي و نابرابری
اجتماعي دانســته بود ولي
در آمريكا چــه؟ دعوا بر
ســر همان اصلي بود كه در
انگلســتان قرن هجدهم هم
مهم بود :اين طبقهي ثروتمند
بود كــه الگوهاي اجتماعي
را مشخص ميكرد بنابراين
آنها بايد مطمئن ميشدند كه
عاليقشان آسيب نميديد.
در آمريكا چنين ديدگاهي
به تسلط يك نوع تفكر منجر
شــد :قدرتي كه در اختيار
اربابان سفيدپوســت بود و
آنها با قدرت قانون اساسي
اختياردار همه شــده بودند.
ولي موضــوع از اين وجه
تاريخي فراتر ميرود :آنطور
كه چامسكي شرح ميدهد،
تجميع ثروت منجر به تجميع
قدرت ميشود و در روند يك انتخابات،
كمپينهاي نامزدها و احزاب سياســي
ناچارند كه از كمك مالي مؤسسات و
افراد پولدار استفاده كنند .در ازاي ثروتي
كه نصيب اين گروهها ميشود خواستي
وجود دارد و اين خواست ،نوعي تسلط
سرمايه به بار ميآورد :دولتها مجبور
ميشــوند مدافع حقوق شــركتها و
افرادي شوند كه به آنها كمك كردهاند
و معمو ًال چنيــن كاري با معافيتهاي
مالياتي ،حمايتهاي قانوني و پذيرش
نظر آنها دربارهي ســنديكاها ،بانكها
و كارخانجات ميشــود .چامســكي
اين چرخهي عبث را نشــان ميدهد و
ميگويد كه سياســت ،سايهي اقتصاد
است بر سر جامعه.
ولي موضوع فقط اين نيست .چامسكي
به موضوع توليد ميپردازد و اينكه چطور
آمريكا از كشوري كه يك مركز توليد
بزرگ در جهان بود به سمت تجارت پول

حركت كرد .شرح ميدهد كه توليد باعث
ميشد كارگران و كارمندان مدام از حقوق
تازهاي بهرهمند شــوند چون شركتها
خواهان فروش محصولشان بودند و حتي
براي اين كار پــول پرداخت ميكردند.
بانكها كمك حال توسعه و توليد بودند
و همه در مسير كاهش نابرابري حركت
ميكردند .ولي از زماني كه سياستهاي
اقتصــادي تغيير كرد ايــن بانكها و
شركتها بودند كه چارهي كار را نه در
توليد كه در فعاليتهــاي بانكي ديدند.
تسلط ايدهي «همهچيز براي من ،هيچچيز
براي تو» ،كه ايدهاي نئوليبرالي اســت،
در دهــهي هفتاد و پس از قدرت گرفتن
و شورش اقليتها شكل گرفت :جرياني
كه دموكراســي را مدافع ارزشهايش
ميديد احساس كرد كه در حال از دست
دادن قدرت است و به سمت
تســلط نيروهاي تجاري و
پولي حركت كرد و سرمايه
را حركت داد .آن را به آسيا
و آفريقا برد ،هزينهها را كم
كرد و شركتهاي چند مليتي
ساخت .حاال نيازي به فروش
محصول در داخل نبود و توليد
به مرور آسيب ديد .چامسكي
نشان ميدهد كه سهم بانكها
از  11درصد در دههي  50به
 40درصد در دههي اول قرن
بيستويك رســيده است.
نتيجــه؟ او ميگويد كه به
مرور دولتها به جاي توجه
به مردم متوجــه قدرتهاي
مالي شدند :مالياتها كه زماني
صرف تأمين اجتماعي ميشد
حاال صرف جبران خسارت
بانكها ميشــد .چون آنها
بودند كه چرخهي اقتصادي و
سياسي كشور را ميچرخاندند.
تأميــن اجتماعي در تعريف
چامسكي منجر به نوعي اتحاد
و همبستگي ميشد ،به اينكه
پول ،خرج مردمِ نيازمند شود و
همه را در بهرهمندي شريك
كند .ولي حاال دولت الزامي
به اين كار نميديد و تعهدي
نداشــت .اما اين روند ،همراه
با انواعواقسام ايدههاي سياسي
اجتماعــي بود :كــم كردن
قدرت ســنديكاها ،افزايش
قدرت روابــط عموميها و
مؤسسههاي تبليغاتي و تأثير روي بينش و
نگرش مردم كمك كرد تا ايدههاي تازه
جا بيفتد؛ به جاي جنگ رودررو جنگي
پنهان شكل بگيرد و مردم ،رودرروي هم
بايســتند .آيا ثروتمندان از اين اختالف
ضرر نميكردند؟ چامسكي معتقد است
كه آنها بدون هيچگونه خسارتي كارشان
را ادامــه ميدهند و دولتها كوشــش
ميكنند در بحرانها به دادشان برسند .اين
دولتها مالياتها را صرف آسيبهاي
موسســات ميكنند و مردم هم ناچارند
ايــن پول را بپردازند چــون در صورت
عدم همــكاري دولت هيچ تعهدي براي
كمك به زندگيشان ندارد .نوآم چامسكي
شــرح ميدهد كه اين چشمانداز بسياري
از كشورهاســت كه توليد را دستكم
ميگيرند و بــه بورسبازي و بانكداري
توجه بيشتري نشان ميدهند .او راهحل را
در خود مردم ميجويد و دولت را مشكل
اصلي فرض ميكند.
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سینما

فيلم آلبرت سرا يكجور پرفورمنس است ،يك اجراي متفكرانه از مردي كه جلوي ما جان ميدهد .مرگ او اصال تكاندهنده
نيست و درد او تماشاگر را شوكه نميكند .او از اول فيلم مثل خود بيمار با مصائب آن درگير ميشود ،ذرهذره آن را حس
ميكند و ميفهمد كه چنين بيماريای چطور جسم را ميخورد و كمكم روح را ميجود .ولي ما فقط با مرگ مواجهيم؟

دربارهی زوال

مرگ لويي چهاردهم
تصويري هنرمندانه از اضمحالل است
ساده نيست ،اصال ساده نيست ...ساده
نيست كه شما با يك ميز ،يك تختخواب،
يك اتاق و يك شخصيت فيلم بسازيد،
آ ن هم فيلمي دربــارهي زوال .دربارهي
زندگي و زوال ،دربارهي نابودي ،دربارهي
بيچارگي در برابر مرگ ،دربارهي قدرتي
كه در آخرين روزهاي زندگي بيمعنا به
نظر ميرســد و چارهاي جز تسليم شدن
نيست .ساده نيست كه شما فيلمي بسازيد
دربارهي ســكون ،دربارهي بيحركتي،
دربارهي فضايي كه انگار رخوت جزئي از
آن است .نه ،اص ً
ال ساده نيست .اما «مرگ
لويي چهاردهم» چنين فيلمي است :نامش
ما را به دل تاريخ ميبرد ،به قرن هفدهم
فرانســه ،به دل وقايع تلخ و جنگهاي
بيشمار و البته همراه ميكند با كسي كه
از قدرقدرتي سقوط كرده و حاال خانهنشين
شده .آيا فيلم به وسعت تاريخ حكومت
لويي چهاردهم گســترش پيدا ميكند؟
نه ،واقع ًا نــه« .مرگ لويي چهاردهم» از
داخل اتاقهاي محصور ،از كنار شخصيتي
درمانده و همراه با شــاه فرانسه به وقايع
مينگرد .جواني در برابر پيري ،زوال در
برابر بلوغ ،شادي در برابر غم ،شوخي و
شادي در برابر غم و رخوت .همهچيز در
همين همراهي خالصه ميشــود ،با يك
اتاق ،يك شخصيت و يك بيماري.
Q

Qكسالت و مالل

نه ،نميتوانيد تصــور كنيد كه مالل
در سينما گاهي چقدر بهكار ميآيد .اگر
شيفتهي قصههاي پرجنبوجوش باشيد،
اگر موج وقايع و حوادث شــما را با خود
ببرد و همراه كند ،اگر شــيفتهي تعليق و
بحران و اوج و فرود باشيد« ،مرگ لويي
چهاردهم» شما را نااميد ميكند .فيلم آلبرت
سرا فيلمي اســت دربارهي مالل ،دربارهي
رخوت .با نماهايــي طوالني ،مكثهاي
فــراوان ،تأكيدهاي زيــاد و اصرار روي

قاببنديهايي شبيه به نقاشي .فيلم فراتر از
يك جستوجوي ماجراجويانه است ،بيش
از آن دعوتي اســت به تماشا ،به ديدن در
سكوت ،فراخواني است به توجه به رويداد
و تماشاي فاجعه پيش چشم ما .تمام داستان
فيلم در نام آن خالصه شده :لويي چهاردهم
دارد ميميرد .چطور؟ همــان اول معلوم
ميشود كه قانقاريا پاي او را سياه كرده و
كمكم باال آمده و وجودش را گرفته .اين
پاي سياه شده مثل كلهاي نابهجا روي تن
شاه خودنمايي ميكند ،او را پايين آورده،
بيتحرك كرده و در رخوتي كمنظير قرار
داده .باور كردني نيست ولي «مرگ لويي
چهاردهم» تأملي اســت روي زندگي اين
شخصيت ،با كمترين وجه نمايشي .همهچيز
به خود شخصيت معطوف است ،به اينكه
او چه كارهايي را نميتواند انجام دهد ،به
اينكه تا چه حد قدرتش را از دســت داده.
شايد مســئلهي فيلم همين است :از دست
رفتن قدرت.
Q

Qنقاشي و مرگ

ميدانيد ،فيلم آلبرت ســرا يكجور
پرفورمنس است ،يك اجراي متفكرانه از
مردي كه جلوي ما جان ميدهد .مرگ او
اصال تكاندهنده نيست و درد او تماشاگر را
شوكه نميكند .او از اول فيلم مثل خود بيمار
با مصائب آن درگير ميشود ،ذرهذره آن را
حس ميكند و ميفهمد كه چنين بيماريای
چطور جسم را ميخورد و كمكم روح را
ميجود .ولي مــا فقط با مرگ مواجهيم؟
آلبرت ســرا مرگ او را در فضايي زيبا،
نقاشيشده با رنگهايي شاد و غليظ نشان
ميدهد .صحنهها همگي شبيه تابلوهايي از
نقاشان باروك ،از والسكوئز تا كارواجو،
با همان تاريكروشناي معمول اين سبك،
توجه به رنگهاي تند و فضاهايي گرفته
است؛ زيبايي در عين غمگيني ،گرفتگي
در عين وجود زندگي .شيوهي رنگآميزي

صحنهها ،طراحي ميزانسن و كمپوزيسيونها
تماشاگر را مدام به ياد تابلوهايي مياندازد
كه آن زمان ،نماد هنر مترقي به شــمار
ميآمدند .اين وســط فقط شاه است كه
جان ميدهــد .و اين امر ما را در موقعيت
دوگانهاي قرار ميدهــد :با مكث و تأني

پادشاهی كه جان داد
لويــي چهاردهــم در «مــرگ لويي
چهاردهــم» آماس كرده اســت ،تودهاي
گوشت و چربي چروك كه زير نوارهاي
رنگارنگ پوشيده شده و بيحركت گوشهاي
نشسته؛ حضور او در طبيعت زيبا ،فضاهاي
جذاب و شــاد و هر نوع موقعيتي نشان از
تباهي دارد .اص ً
ال مهم نيســت كه پاي او به
زودي جانش را ميگيرد .تماشاي چهرهي او
كه اينچنين ورم كرده به ما ،ماي تماشاگر
ثابت ميكند كه مرگ او زودرس اســت،

كه اص ً
ال او مرده اســت و آن چه كه حاال
ميبينيم فقط پيكري است كه دارد ميپوسد.
پوســيدگي در تمام لحظات فيلم به چشم
ميخورد ،در هيبت مردي كه قرار اســت
جلوهاي از شكوه باشد ،ولي چيزي جز نابودي
و زوال را تداعــي نميكند« .مرگ لويي
چهاردهم» از همان شروع به ما ميگويد كه
اين مرگ چطور سررسيده و چطور همهي
وجود پادشــاه را فراگرفته .ولي نكتههاي
ظريفي در فيلم وجود دارد .ميگويند لويي

روي يك صحنهي زيبا ميايستيم و جلوي
رويمان مرگ را ميبينيم.
Q

Qآلبرت سرا كيست

ميگويند مالل ويژگي مهم ســينماي
اين كارگردان اســپانيايي اســت و تنها

رقيبش در پرداختن به اين موضوع خودش
است! فيلم «شرف شواليهها»ی او اقتباسي
است از «دن كيشــوت» .ولي او به عمد
از فضاي پيكارســك رمان فاصله گرفته،
جنبههاي تراژيك آن را كمرنگ كرده
و به شوريدگي او در برابر طبيعت ارجاع

داده .انگار كــه فيلم ميخواهد مواجههي
اين قهرمان نامعمول را با جهان نشان دهد.
فيلم «داستان مرگ من» مشهورترين كار
او تــا قبل از «مرگ لويــي چهاردهم»،
حاكيــت روزهاي آخــر زندگي عياش
معروف ،كازانواســت .ولي فيلم بهقدري
كند و آهســته است كه طاقت تماشاگر
طاق ميشود .ميگويند كه موقع نمايش
آن در جشنوارهي لوكارنو فقط  30درصد
تماشاگران آن باقي ماندند .ركوردي كه
قب ً
ال متعلق به خود سرا بود و حین اکران
اثر قبلياش« ،آواز پرنــدگان» نيمي از
جمعيت تا اواسط فيلم از سالن بيرون زده
بودند .اين نــوع نگاه به رخوت و كندي،
اگر معايب بيشماري دارد مزايايي هم دارد؛
دستكم تماشاگر را با نوع تازهاي از فيلم
مواجه ميكند ،فيلمي كه خودش را از هر
نوع قيدوبند ،از قصهي معمول تا ماجرا و
پيرنگ رها ميكند و به جنبههاي ديگر
هنر نمايش ،از ميزانسن و كمپوزيسيون
تا صدا و موســيقي و بازي توجه ميدهد.
اما آلبرت ســرا ،كارگردان جواني است؛
او  42ســاله و اهل اسپانياســت و هفت
فيلم ساخته .با اقتباسش از رمان سروانتس
مشهور شــده و با «داستان مرگ من» به
پديدهي جشــنوارههاي اروپايي بدل شده
است« .مرگ لويي چهاردهم» تازهترين
ساختهي اوســت كه در جشنوارهي كن
ســال  2016به نمايش در آمد و باز هم
تماشــاگران را غافلگير كرد؛ حتي آنها
كه ســبك نامتعارف سرا را ميپسنديدند
اين بــار در برابر آزمــون جديدي قرار
گرفتند .اگرچه موجي از ستايشها نصيب
فيلم شــد حيرت فراوان ب ه خاطر رويكرد
دستاندركاران جشــنواره بود كه چنين
اثري را به بخش مسابقه راه ندادهاند .فيلم،
به شكل خارقالعادهاي به فهرست منتخب
منتقدان راه پيدا كــرد و بحث دربارهي
كيفيت آن باال گرفت.

آيا فيلم آلبرت سرا دربارهی قدرت است
چهاردهم به خاطر قدكوتاهي شيفتهي كفش
بود و هميشه كفشهايي پاشنهدار ميپوشيد
تا قدوقامت كوتاهش تماشاگر را آزار ندهد.
ولي اين قدكوتاهي كمكم به نوعي حقارت
در او تبديل شد و به همين دليل دستور داد
كه كسي كفشه پاشــنهدار نپوشد .معروف
است كه او بزرگترين كلكسيون كفش
جهان را داشت و جالبتر اينكه زوال او از
همانجا شروع شد؛ از پا ،از جايي كه نقطهي
ضعفش بود و سعي ميكرد آن را بپوشاند.

فيلم به شكل اســرارآميزي به اين موضوع
ميپردازد؛ راستش مسئلهي اصلي فيلم قدرت لويي
چهاردهم نيست و مباحث زيباييشناسي چنان در
تاروپود اجراي آن درگيركننده است كه هر نوع
تفســيري را به عقب ميراند .ولي مگر ميشود
فيلمي ساخت دربارهي شاه فرانسه ،دربارهي قدرت
برتر يك كشور و زوالش را نشان داد اما به قدرت
اشاره نكرد؟ فيلم «مرگ لويي چهاردهم» در دل
خودش حاوي يكــي از جبريترين نكات عالم
است :مردي كه هميشه ميگفت «فرانسه يعني

من» و اين اقتدار و خودكامگي را تا آنجا ادامه داد
كه حتي صدراعظمي براي كشور انتخاب نكرد،
از درباريان فاصلــه گرفت و خودش به تنهايي
ادارهي امپراتوري را عهدهدار شد .ميگويند كه
دولت در زمان او مقتدر و بزرگ شــد و او در
سه جنگ مهم پيروز شــد .لويي چهاردهم از 5
ســالگي پادشاه بود و هفتادويك سال در قدرت
بود .ولي نكته همينجاست :چنين اقتداري ،چنين
حكومتي ،چنين قدرتي با بيماري فلج شد و از بين
رفت .قدرت او نه با سياستورزي يا توطئه كه با

خورهي جانش تمام شد .فيلم آلبرت سرا ،انگار به
شكلي ناخودآگاه ما را دعوت ميكند به تماشاي
زوال قدرت ،به نابودي هر آنچه كه مســتحكم
اســت و اشاره ميكند به زندگي كه مرگ را به
ناچار ميپذيرد .فيلم بدون هيچ اشارهي واضحي
تفسيري است از زندگي و مرگ و اين كه هيچ
نيرويي در اين جهان پايدار نيست .به همين دليل
«مرگ لويي چهاردهم» فيلمي است دربارهي آدم
و هر فيلمي دربارهي آدم ،انگار ربطي هم به عالم
سياست دارد.

به روايت كارگردان

1

من براي ساخت «مرگ لويي» به
خاطرات سن ســيمون ،نويسندهي
فرانسوي مشهور و مهم آن دوران مراجعه
كردم .خاطــرات او را بيش از هر متن
ديگري دوست داشــتم ولي تحقيقهاي
بيشتري هم كرديم و به متنهاي تاريخي
ديگر هم نگاه انداختيم .اين فيلم بسيار به
تاريخ وفادار است ولي در عين حال آزادي
و رهايي شاعرانهاي هم در آن هست.
ايدهاي كه در فيلم داشتيم اين بود كه
چطور كسي كه به نظر ميرسد قدرت
مطلقي دارد با ناتواني خود روبهرو ميشود.
ميتوانيد قدرت محض داشته باشيد ولي به
دليل بيماري يا پيري ،با زوال تن خود مواجه
ميشويد -و آنهايي كه تاريخ را ميشناسند،
و از پايان سلطنت آگاه هستند چه؟ حتي
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اگر «امپراتور خورشــيد» باشيد ،در پايان
كار قدرتي نســبت به اين ماجرا نداريد.
درس زيبايي است و اين نكتهاي است كه
لويي چهاردهم ميخواهد به وارث خودش
بگويد .در فيلم هم به آن پرداختهايم؛ اص ً
ال
بخشي از هويت فيلم همين است.
من براي ساخت فيلم خيلي صريح و
مستقيم سراغ نقاشي نرفتم .منظورم اين
است كه اين آثار را ميشناسم و ستايش
ميكنم و حتي جنبهي فرمي آن در فيلمم
وجود دارد .ولي شيوهي كار من مجال به
چنين مالحظاتي نميدهد .ما با سه دوربين و
به طور پيوسته فيلمبرداري ميكرديم ،براي
همين نميتوانستم كار را متوقف كنم تا هر
نما را با دقت تركيببندي كنم .سرصحنه
من بيشتر بر بازيگرها متمركز هستم .براي
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من كسالتآور است موقع فيلمبرداري به
نور يــا جنبههاي ديگر تصوير فكر كنم.
من بيشــتر اين جزييات -مثل رنگها
و لباسهــا -را از قبل آماده ميكنم .ولي
موقع فيلمبرداري ترجيح ميدهم با فضا و
بازيگران كار كنم .شكل كار من تالشي
است در جهت ويرانســازي بسياري از
پيشفرضهــاي از پيــش
تعيين شده و مقوالت پيشيني
تاريخي .مايل م همان حال كه
سر صحنه حضور دارم بر اين
ويرانسازي تمركز كنم.
فيلــم را در يك كاخ
متروكــه فيلمبرداري
كرديم؛ تمام كفها ،سقفها
و ديوارها از ســيمان بود.
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همهي چيزهايي را كه ميبينيد از هيچ خلق
شده .اول قرار بود از اتاقهاي ديگر كاخ
اســتفاده كنيم ،همراه برخي از مبلمانها.
ولي اين اتفاق نيفتاد ،ما در لوكيشن بوديم
ولي يك لوكيشن خالي! هرچند ،همهی
اينها بخشي از شيوه فيلمبرداري من هستند.
من اندكي هرجومرج را دوست دارم .در
صحنه فضايــي ميآفريند
كه بسيار دوســتش دارم و
از طرفي ،سرخوشــان ه هم
هســت .من به ايــن دليل
تصميم به ســاخت فيلمهاي
سينمايي گرفتم كه از زندگي
روزمره ،سرخوشانهتر است.
گاهي بايــد چنين لحظات
سرخوشــانهاي خلق كنيد

و براي اينكه به اين لحظات سرخوشــانه
دستيابيد ،هرجومرج راهگشاست.
از همان اول براي بازي در فيلم به ژان
پيير لئو فكر ميكردم .ميدانيد ،اين
همكاري را ســه يا چهار سال پيش مركز
هنري پومپيدو به من پيشنهاد داد .قراربود
ژا ن پيير پرفورمنسي داشته باشد از مرگ
لويي چهاردهم در يــك بازهي زماني ١٥
روزه؛ در حالي كــه او داخل يك قفس
شيشهاي درازكشيده است .اين پرفورمنس
در نهايت به دليل مشــكل بر سر بودجه
منتفي شد ولي چند سال بعد تصميم گرفتيم
دوباره به اين ايــده بازگرديم ولي اينبار
براي سينما .با اين همه سعي كرديم به ايده
اوليه وفادار بمانيم ،ايده مرگ او در قالب
يــك پرفورمنس و با وحدت فضا و زمان
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و همه آنچيزهايي كه پيشتر اشاره كردم
و شايد نكتهاش در همين باشد كه با وجود
چنين وحدتي ،قادر اســت براي تماشاگر
يك صحنه زنده باشــد .البتــه ژان پيير
دربارهي بعضي مسائل ايدههاي خودش را
داشت .ولي رويكرد من آنقدر قوي است
كه بازيگرها را هم دربرميگيرد .شبيه به
گدازههاي آتشفشان است كه همهچيز را
دربرميگيرد و تمام چيزها را سياه ميكند و
به يك فرم واحد درميآورد .اما ژان پيير
براي اين نقش عالي بــود .خودم او را به
عنوان يك انسان ستايش ميكنم ولي نسبت
به گذشــتهاش در مقام بازيگر دلبستگي
خاصي نداشتم .براي من همهچيز از كمال
او به عنوان يك فرد و شــخصيتش شروع
شد و از آنجا به بعد هرچيزي ممكن است.
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تلویزیون

ماجراي ساخت سريال «فرار از زندان» به سال  2003برميگردد ،به وقتي كه دان پاورز داستاني يك خطي را به پل شيورينگ داد تا
براساس آن طرحي براي يك سريال بنويسد .شيورينگ با اين شرط كه حق تغيير در داستان را داشته باشد آن را گسترش داد و آن را
با نام «محكوميت ناحق» به چند شبكه از جمله فاكس تحويل داد .همهي شركتها مخالف ساخت اين سريال بودند.

مردی با خالكوبی اژدها

شبكهي تماشا بهزودي پخش سريال فرار از زندان را آغاز ميكند
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ماجرا مربوط به ســالها پيش اســت ،به
زماني كــه هنوز سريالســازي اينقدر
پررونق نشــده بــود و مخاطب سراســري و
جهاني نداشت .آن زمان طبق سنت شبكههاي
تلويزيوني ،مجموعههاي بلند  20تا  30قسمتي
توليد ميشــد و جز سريالهاي سيتكام انواع
ديگر سريالها به شكل محدود سالبهسال ساخته
ميشد .مشهورترين آنها «دوستان /فرندز» و
«سيمپسونها» بود كه اولي از سال  94و دومي از
اواخر دههي هشتاد پخش مستمري داشت .ولي
در ســالهاي  2001تا  2003روند سريالسازي
متفاوت شد :اول از همه شبكهها به شركتهاي
سينمايي و فيلمسازي سفارش سريال دادند و دوم،
موفقيت يكي دو سريال ( 24و الست) كمك
كرد تا توليد هر ساله يا فصلي آن ممكن شود.
قصههاي دنبالهدار اين سريالها كمك ميكرد
تا تماشاگر مشتاقانه اين شيوهي پخش را دنبال
كند .بهخصوص كه طي يك سال فاصل ه تا پخش
سري جدي و فصل نوي سريال ،خالصههايي از
قسمتهاي قبل پخش ميشد تا تماشاگر داستان
و شــخصيتها را فراموش نكند .بههر حال اين
شيوهي سريالســازي بهمرور و بعد از موفقيت
سريال «گمشدگان /الست» به اوج خود رسيد و
كمي بعد سريالسازي از ساخت فيلم هم جذابتر
شد .با گسترش اينترنت و دسترسي بيشتر مردم
به شــبكههاي مجازي ،اينبار نوبت شبكههاي
اينترنتي بود كه به ســاخت سريال رو بياورند.
«نت فليكس» در ادامــهي موفقيت اين موج
قدرت گرفت و توانســت آرشيو فيلم و سريال
فوقالعادهاي تهيه كند .اما قبل از آن شبكههاي
بزرگ و مشــهوري مثل اِي ام سي و اچبياو به
سمت ساخت سريالهاي فصلي آمده بودند.

2

در حاليكه ســاخت ســريال در كشور
ما عملي عامهپســندانه به حساب ميآيد
و فيلمسازان روشــنفكر معموال از ساخت آن
پرهيز دارند ،در آمريكا و اروپا ساخت سريال
به وسيلهي كارگردانهاي بزرگ امر مداومي
شده .تابهحال ديويد فينچر ،مارتين اسكورسيزي،
فرانك دارابونت ،گاس ونسنت ،ريدلي اسكات
و ...سريالهايي براي شبكههاي مختلف ساختهاند.
برخي هم تهيهكنندهي اجرايي و طراح پروژه
شدهاند؛ از برادران كوئن تا تام هنكس و استيون
اسپيلبرگ در ساخت سريال مشاركت كردهاند
و مجموعههايي ديدني توليد كردهاند .اما بيشتر
از آن ،اين گمنامها هستند كه طرفداران ويژهای
دارند :وينس گيليان سازندهي «بركينگ بد»،
جي جي آبرامز سازندهي «الست» ،نوآ هاولي
طراح سريال «فارگو» با اين مجموعهها شهرت
كمنظيري بهدست آوردهاند .همهي اين چهرهها
قصهگوهاي درجهيكي هستند كه ميتوانند چند
فصل سريال را با داستانهاي جذاب توليد كنند.
يكي از اين افراد كه نسبت به خيلي از اين افراد
پيشكسوتتر است پل شيورينگ است؛ طراح
سريال «فرار از زندان».
ماجراي ساخت سريال «فرار از زندان» به
ســال  2003برميگردد ،به وقتي كه دان
پاورز داستاني يك خطي را به پل شيورينگ داد
تا براساس آن طرحي براي يك سريال بنويسد.
شيورينگ اص ً
ال چهرهي مشهوري نبود .او قبل
از اين فيلمنامهي «سرنوشت يك مرد» را نوشته
بود كه وين ديزل در آن بازي ميكرد؛ اكشني
دربارهي انتقام يك مرد از دشمنانش .ولي پاورز
هم چهرهي مشهوري نبود و دنبال سكوي پرشي
بود تا مشهور شود .طرح پاورز يك جمله بود:
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«برادري براي فــراري دادن برادر بزرگترش
خودش را به زندان ميانــدازد ».ايدهي جذاب
پاورز شيورينگ را جلب كرد ولي او سوالهاي
متعددي داشت :چرا بايد يكي اين كار را بكند؟
مگر برادر بزرگتر چه كرده؟ اين ســوالها
خودبهخود زمينهي شكلگيري داستان را فراهم
كرد .شيورينگ با اين شرط كه حق تغيير در
داستان را داشته باشد آن را گسترش داد و آن را
با نام «محكوميت ناحق» به چند شبكه از جمله
فاكس تحويل داد .همهي شــركتها مخالف
ساخت اين سريال بودند و اعتقاد داشتند كه اين
قصه بهدرد يك فيلم سينمايي اكشن ميخورد.
ولي حادثهاي كل ماجرا را تغيير داد.
اين استيون اســپيلبرگ بود كه بهطور
اتفاقي طرح «فــرار از زندان» را خواند
و از آن خوشش آمد .مثل دهها پروژهاي كه
توجه او را جلب ميكرد اســپيلبرگ به طرح
شيورينگ عالقه پيدا كرد و باز مثل دهها بار
ديگر اعالم كرد كــه ميخواهد خودش آن
را بسازد .يك سالي از ساخت فيلم «گزارش
اقليت» و «اگه ميتوني منو بگير» گذشــته
بود و اسپيلبرگ دو فيلم «مردان سياهپوش» و
«آستين پاورز» را هم تهيه كرده بود .بنابراين
ميشد به شــايعاتي كه ميگفت او احتما ًال
ميخواهد يك فيلم ســينمايي بسازد توجهي
نكرد .اسپيلبرگ به شيورينگ گفت كه طرح
را گسترش بدهد و  14قسمت از آن را بنويسد.
ولي هنوز سه چهار قسمت آن نوشته نشده بود
كه اسپيلبرگ از ساخت سريال انصراف داد
و رفت تا فيلم «جنگ دنياها» را كارگرداني
كند .ولي خوششانسي به داد شيورينگ رسيد:
پخش دو سريال « »24و «گمشدگان/الست»
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و محبوبيت آنها نزد تماشــاگران ،فاكس را
قانع كرد كه «فرار از زندان» را به شكل يك
سريال چند فصلي توليد كند.
Q

Qبازيگران سريال

انتخــاب بازيگر نقش پل اســكافيلد ،كه
شخصيت اصلي ســريال بود سختترين كار
بود .مشكل اين بود كه خيليها گمان ميكردند
كه اســكافيلد بايد مرموز و رازآميز نشان داده
شــود .به همين دليل هم همهي بازيگران سعي
ميكردند «بازي» كنند و خود واقعيشان را ارائه
نميدادند .در حاليكه گروه سازنده ميخواست
اين شخصيت آدم عادي ولي باهوشي باشد كه
دستش از همان اول ماجرا رو نشود .بازيگران
زيادي براي اين كار تست دادند ولي هيچكدام
آن قدر خوب نبودند كه براي كار انتخاب شوند.
يك هفته مانده به شروع كار ،ونت ورث ميلر
به استوديو سر زد و تست داد .شيورينگ تحت
تأثير ســردي و بيروحي كنش و واكنش او
قرار گرفت و روز بعد به ميلر خبر داد كه براي
بســتن قرارداد دوباره به استوديو بیايد .بازيگر
نقش برادر اسكافيلد هم مهم بود :لينكلن باروز
شخصيتي بود كه بايد اعتماد تماشاگر را جلب
ميكرد .استوديو كه با چند بازيگر قرارداد داشت
اصرار داشت كه شيورينگ از آنها استفاده كند.
شــيورينگ مدام بهانه ميآورد ولي در نهايت
دامينيك پرسل كه قبلتر در مجموعهي «جان
دو» بازي كرده بود در تســت بازيگري موفق
عمل كرد .مشهور است كه روز اول فيلمبرداري
وقتي هر دو بازيگر اصلي با كلهي تراشيده مقابل
شيورينگ قرار گرفتند او حيرتزده از شباهت
عجيب آن دو گفت!

ماجراهای توليد
وقتي شيورينگ فيلمنامهي  14قسمت را به
كمپاني تحويل داد كمتر كسي فكر ميكرد
كه سريال كشش داشته باشد كه بيش از اين
ادامه پيدا كند .اما استقبال كمنظير تماشاگران
باعث شد كه  6قسمت ديگر به مجموعه اضافه
شود .بنابراين فصل اول آن  20قسمتي شد .البته
قرارداد شيورينگ براي ساخت سريال ،چهار
فصل بود .او فكر كرد كه بايد بيش از هشتاد
سناريو بنويسد .بنابراين گروهي از نويسندگان
را اســتخدام كرد تا به او كمك كنند .يازده
نفر بــه او در اين پروژه كمك كردند و 16
كارگردان هم براي ســاخت  81قسمت آن
انتخاب شدند .اين سريالي بود كه از سال 2005
جلوي دوربين رفت و تا سال  2009مرتب و
با تعداد تماشاگران بيشمار از شبكهي فاكس

پخش شد.
ولي ساخت آن هم پر از ماجرا بود :بخش
زيادي از فيلمبــرداري فصلهاي دوم به بعد
«فرار از زندان» در خــارج از هاليوود و در
شهر شيكاگو انجام شد؛ در شرايطي كه تعداد
بازيگران زياد بود ،لوكیشــنهاي فراوان هم
باعث شده بود كه ساخت آن سخت شود .اما
فصل اول سريال بهنسبت راحتتر از بخشهاي

ديگر فيلمبرداري شد .بخش عمدهاي از داستان
اين فصل در يك زندان ميگذرد و گروه با
تالش بســيار ،زنداني متروكه به نام جوليت
را پيدا كرد .اين زندان از ســال  2002تعطيل
شده بود ولي زندانيان مشهوري در آن حاضر
بودند .از جمله جان وين گاسي كه يك قاتل
زنجيرهاي بود .ظاهرا ً گروه مدتي بود كه در
سلول همين قاتل مشغول فيلمبرداري بود ولي

بعد از اينكه خبر را شــنيدند از رفتن به آن
سلول سر باز زدند چون چند نفري معتقد بودند
كه اين سلول جنزده است! با اين همه بخش
عمدهاي از فيلمبرداري در آن محل فيلمبرداري
شد .بودجهي هر قســمت چيزي حدود دو
ميليون دالر بود كه مديران كمپاني فاكس را
به وحشت انداخت .آنها متوجه شدند كه بايد
چيزي حدود  24ميليون دالر براي فصل اول
خرج كنند .اين رقم در فصل دوم به  54ميليون
دالر رسيد و در فصل سوم به حدود  40ميليون
دالر .ولي همه اميدوار بودند كه مخاطب بتواند
با اين داستان هيجانانگيز همراه شود .نتيجه؟
يكــي از پرمخاطبترين ســريالها و البته
درآمدزاترين مجموعههايي كه تلويزيون تا آن
زمان به خود ديده يود.

داستان اولين پخش
 29ژوئن ســال  2005اولين قسمت
سريال روي آنتن رفت و شگفتي آفريد.
طبق آمار كمپاني فاكس ،اين سريال حدود
 10ميليون نفر بيننده داشت كه يك ركورد
باورنكردني بود .كمپاني بهزودي متوجه
شد كه چه اثر بزرگي توليد كرده است:
ميانگين مخاطبان اين سريال در قسمتها
و فصلهاي بعد به حدود  9.2ميليون نفر
رسيد و براي شركت فاكس ،كه معموال
در تابســتان با ركود مواجه بود اين يك
موفقيت اقتصــادي بينظير بود .ولي اين
همهي داســتان نبود .منتقدان به سريال
روي خوش نشان دادند و آن را «اصيل»،

کرد و گفت« :ســری جدید ترکیبی از
شخصيتهاي چند سال قبل سریال است
و برادران برميگردند ».نكتهي مهم اين
بود :يكي از برادران در فصل آخر ناكار
ميشد ولي حاال او وعده ميداد كه هر دو
زنده هستند .او گفت كه« :چیزی که من
در مورد زنده شــدن دوباره مایکل شنیدم
کام ً
ال هوشمندانه است و مردم خوششان
ً
خواهد آمــد .براي اين كار حتما توضیح
منطقی و قابل باوری ارائه خواهد شد ».اما
تا اين جا چه خالصهاي از آن داســتان لو
رفته؟ يك جمله در سايتهاي اينترنتي
مدام ميچرخد« :هنگامی که سرنخ هایی

«جذاب» و «تماشــايي» ارزيابي كردند.
برخي فصــل اول آن را بهعنوان بهترين
سريال  2005انتخاب كردند و فصلهاي
بعدي را هــم در زمــرهي بهترينهاي
سريالسازي قرن  21بهحساب آوردند .با
اين حــال منتقديني هم بودند كه بازيها
را تصنعي و داستان را نه چندان دلچسب
ميدانســتند .آنها معتقد بودند كه برخي
فصلها تكرار مكررات است و هيچ ايدهي
نويي در آن به چشم نميخورد« .فرار از
زندان» تا سال  2009كه قسمت آخر فصل
چهار آن پخش شــد جزو محبوبترين
سريالهاي عامهپسند جهان بود و موفقيت
آن راه را براي توليد و پخش سريالهاي
ديگر باز كرد.
اگر بينندهي سريال بوده باشيد ميدانيد
كه در پايــان فصل چهار ،اتفاق ناگواري
ميافتد .اين پايان تراژيك براي مخاطبان
زيادي جذاب نبود .ولي تصميمي بود كه
گرفته شــده بود .بعد از گذشت حدود
 8ســال كمپاني فاكس تصميم گرفت
ادامهي اين ســريال را بســازد .آن زمان
گزارشهايی در مورد جدیت فاکس در
ساخت مجدد مجموعهای کام ً
ال محدود با
داستانی مستقل منتشر شد .دانا والدن معاون
گروه تلویزیونی فاکس آن را تا حدودی
ادامــهی مجموعه هــای قبلی توصیف

مبني بر زنده بودن مایکل وجود دارد ،سارا
با همکاری لینکلن بزرگترین فرار این
سریال را طراحی میکند ».با اين داستان
بود كه فیلمبرداری قسمت های جدید از
بهار  2016شروع شد و بهار امسال هم روي
آنتن رفت .در فصل پنج راز ناپديد شدن
اســكافيلد (كداميك؟ سريال را ببينيد تا
متوجه شويد!) مشخص ميشود و داستان
باز هم به زنــدان ارجاع ميدهد .ولي اين
زندان در آمريكا نيست ،كل ماجرا در يمن
ميگذرد ،در يك ســياهچال مخوف كه
اسكافيلد بهناچار در آن گرفتار شده ولي باز
هم مثل تمام چهار فصل ديگر قرار ميشود
او از آنجا خارج شــود .چهجوري؟ اين
بزرگترين غافلگيري سري جديد «فرار
از زندان» است؛ مجموعه اتفاقاتي كه همه
را شوكه كرده .اگرچه بهنظر ميرسد پايان
اين فصل بهگونهاي است كه ديگر ادامهاي
براي آن توليد شود .اين همان راهكاري
است كه براي ســريال « »24هم به كار
رفت و سريال ،بعد از مدتها با يك فصل
تازه مدتي روي آنتن رفت« .فرار از زندان»
به زودي با كيفيت اچدي از شبكهي تماشا
پخش ميشــود و البته اين كانال تنها از
طريق گيرندههاي ديجيتال در دســترس
اســت .دليل آن هم روشن و معلوم است:
امتياز پخش سريال خريده نشده است!
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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

شنید هها
شــنیده میشــود علت تردیــد بیژن
زنگنــه در پذیــرش وزارت نفــت در
دولت دوازدهم برنامهی او برای انعقاد
قراردادهــای بــزرگ ســرمایهگذاری
خارجــی در صنعت نفت ایران از جمله
در خوزستان است که پیشبینی میکند
با مخالفــت گســتردهی اصولگرایان
تندرو مواجه شود و از این رو خواستار
حمایت همه حاکمیــت از این برنامهها
شده است.
شنیده میشــود قرار است بنگاههای
تابعــه وزارت کار و رفــاه و تامیــن
اجتماعی زیر نظر محمدرضا نعمتزاده
قرار گیــرد تا هزینههای طــرح جامع
تحول نظام ســامت کشور تامین شود.
برخی معتقدنــد وزارت کار در دولت
اول روحانی در بنگاهداری موفق عمل
نکرده است.
شــنیده میشــود مدیــر جوانی که
به عنــوان گزینــه پیشــنهادی وزارت
ارتباطات به جای محمود واعظی معرفی
شــده اســت دارای ســابقه همکاری با
دولت محمود احمدینژاد بوده است و
از این رو با مخالفتهای جدی در بدنه
اجتماعی دولت مواجه شده است.
شنیده میشود ساختار خبری دولت
به زودی تغییر خواهد کرد و تشکیالت
ســخنگویی دولت به صورت مســتقل
و یکپارچه خواهد شــد .از ســیدرضا
صالحی امیری وزیر ارشاد دولت یازدهم
به عنوان سخنگوی جدید دولت نام برده
میشود.
شــنیده میشــود حجتاالســام
والمســلمین دکتر جــواد اژهای رئیس
ســازمان پرورش استعدادهای درخشان
در دولتهــای مهنــدس موســوی و
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به عنوان وزیر
آموزش و پرورش معرفی خواهد شد.
اژهای داماد شهید دکتر بهشتی است.
شــنیده میشود مصوبه شورای پنجم
شهر تهران برای تعیین معاونان شهردار
تهران با نظر این شــورا اصالح شــده و
به شــکل طرح و برنامه کالن شــهردار
با نظر شــورا درآمده است .برخی این
مصوبه را به معنای دخالت شورا در امور
اجرایی میدانستند.

نجفی در یک قدمی شهرداری تهران
دیدگاههای سیاسی محمدعلی نجفی نشان میدهد او با وجود کارگزارانی بودن یک اصالحطلب فراجناحی است
با پذیرش نامزدی شهرداری تهران از سوی
محمدعلی نجفی جهتگیری اصالحطلبان در
ادارهی شهر تهران تا حدود زیادی روشن شده
است.
نجفی یکی از مدیران باســابقهی جمهوری
اسالمی ایران است که کارنامهی خوبی از خود
به خصــوص در وزارت آموزش و پرورش و
سازمان برنامه و بودجه بر جای گذاشته است.
او مسئولیتهایش را با امور فرهنگی در وزارت
علوم دولت میرحســین موسوی آغاز کرد و با
وزارت آمــوزش و پرورش در دولت آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی ادامه داد اما کارنامهی نجفی
تنها به مسئولیتهای فرهنگی خالصه نمیشود.
در دولت ســیدمحمد خاتمی نجفی به ریاست
سازمان برنامه و بودجه رسید و مسعود نیلی را
به عنوان معاون این ســازمان منصوب کرد که
با تدوین برنامهی سوم توسعه و استراتژی توسعه
صنعتی یکی از بهترین برنامههای پس از انقالب
تلقی میشــود .از همین جا نجفی به جز یک
نیروی فرهنگــی به عنوان یک مدیر اقتصادی
هم شــناخته شــده .ترکیب مدیران اقتصادی
دولت اول ســیدمحمد خاتمی شامل محمدعلی
نجفی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه،
سیدمحسن نوربخش به عنوان رئیس کل بانک
مرکزی و مســعود نیلی به عنوان استراتژیست
اقتصادی دولت سبب شد یکی از بهترین تیمهای
اقتصادی وقت شکل بگیرد .با وجود این غلبه
جبهه مشارکت در دولت دوم سیدمحمد خاتمی
به حذف تدریجی حزب کارگزاران منتهی شد.
مشابه اتفاقی که در دولت دوم حسن روحانی با
هژمونی حزب اعتدال و توســعه در حال وقوع
است .مشــارکتیها که با پیروزی در مجلس
ششم در ســایهی ســیدمحمد خاتمی خود را
نوک پیکان جریان اصالحات میدیدند ســعی
کردند کرســیهای دولت دوم خاتمی را یک
به یک فتح کنند :حذف دکتر حسن حبیبی از
معاونت اول و تالش برای معاونت اولی مرحوم
رحمان دادمان از دانشــجویان پیرو خط امام و
تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در تهران اگرچه
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درگذشت پدر گرامیتان را
تسلیتمیگوییم.
برای آن مرحوم طلب رحمت و
برای شما آرزوی صبر داریم.

دوستان شما در هفتهنامهسازندگی

حزبی که بعدا به اعتماد ملی هم مشــهور شد
بــدون محبوبیت نبود .در آن انتخابات البته هر
سه حزب؛ جریان اصالحطلب (اعتماد ملی هنوز
تاسیس نشده بود) اشتباه استراتژیک کردند و
نامزدهایی جداگانه؛ اکبر هاشمیرفســنجانی،
مصطفی معین و مهدی کروبی برای جانشینی
خاتمی معرفی کردند .محســن مهرعلیزاده نیز
بدون هیچ پایگاه حزبی وارد انتخابات شد و با
استفاده از ویژگیهای قومی خود توانست یک
میلیون رای بدنه اصالحات را سرگردان و بیثمر
هدر دهد .در حالــی که در همان زمان حداقل
رهبــران اصالحطلب؛ خاتمی و هاشــمی و
کروبی ،حاضر به گفتوگو درباره نامزدی
نجفی بودند .اما در عمل این اتفاق رخ نداد
و شکســت ســخت اصالحات رقــم خورد.

در ســال  1388نجفی در کنار کرباســچی و
مهاجرانی برخالف دیگر کارگزاران سازندگی
در ســتاد مهدی کروبــی فعالیت کرد .نجفی
با افکار اقتصادی سوسیالیســتی موافق نبود و
باور داشــت که اصوال بهتر است در سال 88
در دوره دوم احمدینــژاد اصالحطلبان نامزدی
نداشته باشند چراکه امکان تغییر رئیسجمهور
وجود ندارد .با این حال وقتی موســوی تمامقد
وارد انتخابات شد نجفی نیز به کروبی پیوست
و در همان زمان از سوی کروبی به عنوان مغز
متفکر اقتصادی دولت احتمالی او پیشنهاد شد.

اهمیت نجفی در ســتاد کروبی به حدی بود
که در جریان حــوادث پس از انتخابات 88
در دعوت مقام معظم رهبری از سران  4ستاد
نامزدهای انتخاباتی از ســتاد مهدی کروبی
به جز خانم فاطمه کروبی ،رسول منتجبنیا
و خباز ایــن نجفی بود کــه از جناح مدرن
حامیــان کروبی با انتخاب شــخص رهبری
بــه دفتر رهبری دعوت شــد و گزارش آن
جلســه از صداوسیما هم پخش شد .نجفی در

نجفی در جریان انتخابات سال  1384از
گزینههای مورد توافــق اصالحطلبان برای
ریاســتجمهوری بود .در حالی که او رئیس

این سالها از سوی اصالحطلبان برای نامزدی در
شورای سوم شهر تهران برگزیده شد که در کنار
احمد مسجدجامعی و معصومه ابتکار ژنرالهای
اصالحطلب آن شورا بودند.

شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
ایران بود ،در میان ســران جبهه مشــارکت و
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اشاا ..شمسالواعظین
ای از فريده ماشيني

اما با پایان کار شــورای شهر سوم نجفی از
نامزدی در دوره چهارم خودداری کرد .اکنون او
یک سیاستمدار و تکنوکرات ملی بود که مورد
وفاق همه چهرههای اصالحطلب قرار داشــت.

نجفی در ســال  1376در زمره فراکســیون
اصلی حامی خاتمــی در درون کارگزاران
بود که اعــام کرده بود حتی اگر حزب از
ایشان حمایت نکند شخصا از نامزدی خاتمی
حمایت خواهد کرد .رقیب اصلی طرز تفکر
نجفی در شورای مرکزی کارگزاران محمد
هاشــمی بود که خــود میخواســت نامزد
ریاستجمهوری شــود و البته چند سال بعد
با بازســازی حزبی از آن استعفا داد .گفتمان
نجفی البته بعدا در حزب اکثریت را کسب
کرد :گفتمــان اصالحطلبــی .نجفی در این

گفتمان با نوربخــش و مهاجرانی همدل بود و
جالب اینجاست که ایشان اولین گروهی بودند
که از دولت خاتمی حذف شدند .نجفی در دولت
اول خاتمی جزو شورای 9نفره تعیین کابینه بود.
در خردادماه سال  1391نجفی در گفتوگویی با
ماهنامه مهرنامه از ضرورت بازگشت به 2خرداد
و احیای اصالحات سخن گفت و نسبت به تداوم
رفتارهای رادیکال بعد از انتخابات ســال 1388
هشدار داد .چندی بعد نیز در گفتوگو با مجلهی
آسمان استدالل کرد که باید یک دولت ملی در
ایران بر سر کار آید .سال  1392روحانی پیروز
شد و نجفی در کابینه او نامزد وزارت آموزش
و پرورش شــد که تنها با یک «تک رای» از
تصدی این وزارتخانه بازماند .رئیسجمهور البته
حکم ریاست سازمان میراث فرهنگی را برای
نجفی زد که این بار او پذیرفت .اما چندی بعد
به علت مشکالت ســامتی از ادامه کار اعالم
انصــراف کرد اما هر جا که دولت مشــکل
داشت به کابینه کمک میکرد .پس از استیضاح
فرجیدانا سرپرستی وزارت علوم را پذیرفت و
پس از تغییر وزیر آموزش و پرورش تا آستانه
پذیرش این وزارتخانه پیش رفت اما در آخرین
لحظه انصراف داد .مشاور ارشد رئیسجمهور شد
اما برای انتخابات سال  96برای اداره امور اتاق
فکر روحانی از این سمت هم کنار رفت.
اکنون محمدعلی نجفی بــه عنوان یک

شخصیت ملی و فراجناحی با وجود گفتمان
اصالحطلبی و ســازندگی با  21رای تمایل
یعنــی اتفــاق آرای اعضای شــورای پنجم
شهر تهران در آســتانهی ارائه برنامهی اداره
شــهرداری تهران قــرار دارد .شــنیدههای
سازندگی حاکی از آن است که محمدعلی
نجفی برای تصدی ایــن جایگاه به جز نظر
مثبت همهی اعضای شــورای شــهر تهران
موافقت رئیس دولت را پشت سر خود دارد
و با آنان مالقاتهایی انجام داده است .نجفی
همچنین به جز حزب کارگزاران از حمایت
حزب اتحــاد ،حزب اعتماد ملــی و دیگر
احزاب اصالحطلب برخوردار است.

مجلهی خبری تح
لیلی  /سال سوم  /خ
رداد  312 / 1391ص
فحه  7000 /تومان

گفتوگوی مهرنامه
با
سید حسن خمینی
د
رباره كتاب گوهر معنا

تسلیت
سرگهبارسقیان

به نتیجه رسید اما در نهایت محمدرضا عارف از
موسسان جبهه مشارکت را به معاونت اول رساند.
عارف در گذشته معاون نجفی در وزارت علوم
بود و مهمترین سابقه اجراییاش ریاست دانشگاه
تهران در دولت هاشمیرفسنجانی بود .در دولت
خاتمی نیز ابتدا وزیر ارتباطات شــد چون دفتر
تحکیم وحدت با وزارت علوم او مخالف بود .اما
در نهایت عارف بر کرسی سازمان تازه تاسیس
مدیریت و برنامهریزی نشست که از ادغام دو
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور ایجاد شد .رئیس سازمان برنامه
نجفی از بنیانگــذاران حزب کارگزاران بود و
رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور
باقریان از نزدیکان میرحسین موسوی بود که
تفکری چپگرایانه در اقتصاد سیاسی داشت.
خاتمی که دولت اول خود را ائتالفی از راست
مدرن (کارگزاران) و چپ مدرن (مشارکت)
قرار داده بــود در دولت دومش کامال به چپ
چرخید و با ادغام هر دو سازمان یک مدیر جدید
انتخاب کرد .عــارف در عمل بر جای نجفی
نشست و پس از فوت مرحوم محسن نوربخش
(که نزد خاتمی جایگاه ویژهای داشت) از نفوذ
کارگزاران در دولت کم شد :کرباسچی در همان
آغاز حذف شد ،حبیبی داوطلبانه کنارهگیری
کرد ،نجفی برکنار شد ،نوربخش مرحوم شد و
مهاجرانی نیز ناگزیر به کنارهگیری شد.
با وجود اینکه خاتمــی در پایان دولتش با
دعوت از سیدحســین مرعشی به عنوان معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی
بار دیگر به کارگــزاران رجوع کرد اما دیگر
فرصت از کف رفته بود و ماهیت ائتالفی دولت
آسیب دیده بود .در همین زمان بود که خاتمی
ابتدا به نجفی این مقام را پیشنهاد کرده بود اما
او نپذیرفته بود.

امام در جنگ هم
استخاره نمیکرد

شنیده میشود با عدم تمایل اکثریت
مطلق کمیســیون اقتصــادی مجلس به
محمد نهاوندیان بــرای تصدی وزارت
اقتصــاد و دارایی و نیز قــرار گرفتن
احتمالی مســعود نیلی در مقام ریاست
سازمان برنامه و بودجه احتماال نهاوندیان
معاون اجرایی رئیسجمهور شود.

همکارگرامی جناب آقای

گفتهها

هفتهنامه سازندگی بررسی میکند

سال
سوم ـ خرداد 1391

شنیده میشود پرونده استانداران متهم
به دخالت در انتخابــات دوره دوازدهم
ریاســتجمهوری در مرحله بازپرسی
قرار گرفته است .از جمله موارد اتهامی
حضور استانداران در مراسم استقبال از
حضور رئیسجمهور یــا معاون اول او
در سفرهای استانی در دوران مبارزات
انتخاباتی بوده 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 :

نجفی از نخستین
اصالحطلبانی بود که
یک سال قبل از پیروزی
روحانی از ضرورت
احیای اصالحطلبی سخن
گفته بود

شنیدههای ما حاکی از آن است که با وجود
حمایت عارف از محسن مهرعلیزاده نزدیکان
رئیس فراکســیون امید مجلس در شورای شهر
تهران از نجفی حمایت میکنند .بدین ترتیب این
عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی
ایران که از دولت شــهید باهنر تا دولت حسن
روحانی در زمره مدیران ارشد کشور بوده است
اکنون در آستانه شهرداری تهران قرار دارد.
نجفی نیز چون جهانگیری پس از کســب
مســئولیتهای اجرایی از حضور مستمر در
شورای مرکزی حزب فاصله گرفته است اما به
همکاری خود با تشکیالت ادامه میدهد چنان
که در فروردینماه همین امسال ریاست کنگره
دیدبان اعتدال که برنامه یادبود حزب کارگزاران
سازندگی ایران برای بزرگداشت آیتاهلل هاشمی
بود را برعهده داشت .نجفی شخصیتی ملی ،علمی
و اجرایی اســت که میتواند دوران تازهای را
در اصالحطلبــی آغاز کند .فرصتی که اگر در
انتخابات سال  1384دست داده بود کشور را با
آن  8سال پرالتهاب مواجه نمیساخت.

اســحاق جهانگیــری (معــاون اول
رئیسجمهور) :پــس از گفتوگو
بــا رهبــری بــرای ترمیم مشــکل
اصالحطلبــان و نظــام بــا برخــی
شــخصیتهای اصولگــرا مذاکره
کردهام و با آقای خاتمی هم هر ماه
جلسه دارم.
روزنامه ایران 11 ،مرداد 96

محمدباقــر نوبخــت (ســخنگوی
دولــت) :آنچــه وزیر بهداشــت
(درباره سالمت محصورین) انجام
میدهنــد به عنوان یک پزشــک
آزاد نیســت .ایشــان به هر تقدیر
عضو کابینه هســتند و در راستای
ایفای تعهدات خود این پیگیریها
را انجــام میدهنــد .بنابراین برای
من مهم اســت حتی هر شــهروند
ایرانی اگر کســالتی داشته باشد ما
موظفیم که بــرای بهبود وضعیت
او تــاش کنیم چه برســد به این
عزیزانــی که مــا خــود را برای
ســامتی آنان مســئول میدانیم...
انشاءاهلل که ســامتی عاجل برای
این شخصیتهای محترم هم حاصل
شــود و کدورتهایی که وجود
دارد هم برطرف شود باب مفتوح
است .مقام معظم رهبری هم در این
خصوص هیچ چیــزی را غیرقابل
حل ندانســتهاند .امیــدوارم که به
نحو شایسته و به نفع ملت ایران و با
سالمتی کامل عزیزان بتوانیم شاهد
باشیم که چنین مسئلهای در کشور
دغدغه مردم و مسئوالن نباشد.
اعتماد 11 ،مرداد 96

علــی الریجانــی ،رئیــس مجلس:
بایــد متــن مصوبــه (تحریمها)ی
آمریکاییها را آنقدری که واقعی
بوده نشان داده شود بنابراین رسانهها
و رادیو و تلویزیون اضطراب بالوجه
ایجــاد نکنند چراکــه حادثه خیلی
سهمگین نیست .تخلف شده اما تاثیر
شایان ذکری در کشور نمیگذارد...
مصوبه آمریکاییهــا در برگیرنده
مجموعهای از مطالب است که شاید
قسمت اعظم تحریمهایی است که در
گذشته وجود داشته و در حال حاضر
نیز وجــود دارد منتها در گذشــته
براساس فرمان رئیسجمهور آمریکا
بوده اما در حال حاضر قانونی شده
اســت .میتوان گفت این موضوع
چیز جدیدی نبوده است.
خبر آنالین 5 ،مرداد 96

علــی شــمخانی (دبیر شــورای عالی
امنیت ملی) :از نظر ما برای مهار گاو
خشــمگین باید انرژی او را به مســیر
دلخواه هدایت کرد تا بدون آســیب
دیدن بتوان به هدف مورد انتظار رسید.
میان برجــام و ماهیت سیاســتهای
خصمانــه آمریــکا بایســتی تفکیک
قائل شــد ...آمریکا به دنبال خروج از
برجام با هزینه ایران است که قطعا این
فرصت از سوی ما در اختیار این کشور
قرار داده نخواهد شد.
روزنامه همشهری 11 ،مرداد 96

