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بولتن

در باور من شهر برای انسانها ساخته میشود و از روابط انسانی و ساختار اجتماعی ،هویت میپذیرد .بنابراین کلیه برنامهها و فعالیتها
باید در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و آرامش و آسایش انسانها تنظیم شود و به اجرا درآید .دستیابی به شهری انسانمحور
هدف این برنامه است و شهرداری باید به عنوان نهادی «تسهیلگر» و نه «تصدیگر» عهدهدار اجرای این ماموریت باشد.

شهر امید
بخشی از برنامه دکترمحمدعلی نجفی برای شهرداری تهران
Q

شگفتار
Qپی 

آنچه پیش رو اســت «کلیــات برنامه
پیشنهادی شــهرداری تهران» برای دوره
چهارساله  1396-1400است .در این برنامه
کوشش شده اســت با تمرکز بر مسائل و
چالشهای پیشروی «شهر» و «شهرداری
تهران» ،از اسناد فرادست مانند قانون اساسی،
سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای کلی
نظام در حوزه مدیریت شهری ،سیاستهای
ابالغی اقتصــاد مقاومتی و دیدگاههای مقام
معظم رهبری (مدظلله العالی) و اسناد مصوب
مرتبط با شــهر تهران نظیر طرح راهبردی
ساختاری جامع ،طرح تفصیلی شهر تهرانو برنامه پنجساله دوم شهرداری و طرحهای
موضوعی مانند طرح جامع حمل و نقل برای
گشودن افقهای نو بهرهبرداری شود.
براین اساس ابتدا چشــمانداز تهران در
افق  1404مورد اشــاره قرار گرفته است و
سپس با دســتهبندی موضوعات راهبردی
شــهر و شــهرداری به  14بخش ،برای هر
یک از بخشها ،چالشها و مســائل اصلی
تبیین و بــرای گذر از آنها راهبردها و اهم
سیاستهای مورد نظر ارائه شده است.
روشــن است که تالش در جهت تبدیل
تهران به «شــهری اســامی»« ،شــهری
جهانی»« ،شهری مدرن»« ،شهری تاریخی»،
«شهری انسانی»« ،شهری پایدار»« ،شهری
مشــارکتجو»« ،شهری شــهروندمدار»،
«شهری دانشبنیان»« ،شهری ارتباطی» و...
در یک کالم شــهری برای زندگی کاری
دشوار و مستلزم درک و نگاهی نو و عزم و
ارادهای جمعی است.
به شهر تهران باید فراتر از ساخت کالبدی
آن نگریست ،شهری که بر ساخت فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی ویژه و پیچیدهای متکی
است .تهران امروز گویی «کشوری» است
در دل کشــور بزرگ ایران .هر فرصت و
تهدیدی که فرا روی سرزمین پهناور ما است،
در ابعادی کوچکتر و گاه در همان ابعاد در
برابر تهران قرار دارد.
تهران دنیایی اســت کــه در درون آن
دنیاهای گوناگون نهفته است .پس بیش و
پیــش از «بافت کلیدی» تهران باید «بافت
فرهنگــی»« ،بافت اجتماعــی»« ،بافت
اقتصادی» و حتی «بافت سیاســی» آن را
شــناخت و ضعفها و قوتها و فرصتها
و تهدیدهای پیشروی را مورد مطالعه قرار
داد و ســپس با عزمی راسخ و ارادهای قوی
به بهبود امور شــهر و زندگی شهروندان و
آفرینش الگویی در تراز منطقهای و جهانی
همت گمارد.
برنامه پیش رو در فرصتی اندک با نگاه به
ضرورتهای پیشگفته تنظیم و تدوین شده
است ،از این رو الزم میدانم مبانی ،مقتضیات
و محدودیتهایــی را که این برنامه از آنها
متاثر بوده است به اختصار یادآور شوم:
-1اداره شــهرها و مدیریت شهری در
روزگار معاصر ،چالشــی فراگیر است که
همه سکونتگاههای شهری جهان و بهویژه
کالنشهرهای در حال توسعه را در بر گرفته
است .شهر تهران نیز که از پیش از پیروزی
انقالب با مسائل پیچیده و در هم تنیده فراوانی
درگیر بوده است ،از این قاعده مستثنی نیست.
از ایــن رو یافتن راهبردهــا و راهکارهای
مناســبتر اداره آن در وضعیتــی پایدار و
شایسته ،تالشــی سترگ میطلبد که باید با
دوراندیشی و همهجانبهنگری همراه باشد.
-2توسعه پایدار ،متوازن و موزون شهری
محدود به تدوین اســناد راهبردی و حتی
وابسته به کاربســت فناوریها و ابزارهای
روزآمد نیست ،بلکه مولفههایی مانند میزان
مشــارکت اجتماعات محلی در امر توسعه،
درجه مشارکتـپذیری فرآیندهای اداره شهر،

انباشت سرمایه اجتماعی شهری و احساس
تعلق شهروندان به شــهر ،توزیع خدمات و
امکانات شــهری و اثر آن بر توزیع ثروت
شهری و ...عواملی هستند که توسعه پایدار
شهری در بستر آنها امکان تحقق و تجلی پیدا
میکند.
-3در باور من شهر برای انسانها ساخته
میشود و از روابط انسانی و ساختار اجتماعی،
هویت میپذیــرد .بنابراین کلیه برنامهها و
فعالیتها باید در جهــت ارتقای کیفیت
زندگی شــهروندان و آرامش و آســایش
انسانها تنظیم شود و به اجرا درآید .براساس
دستیابی به شهری انســانمحور هدف این
برنامه است و شهرداری باید به عنوان نهادی
«تســهیلگر» و نه «تصدیگر» عهدهدار
اجرای این ماموریت باشد .در این نگاه است
که مردم تدریجا شــهرداری را از آن خود
میدانند ،به آن اعتماد میکنند و نســبت به
شهر و مسائل و مشکالت آن احساس تعلق
و مسئولیت مییابند و رابطهای ارگانیگ و
صمیمی میان مردم و این نهاد برقرار و امید
به آیندهای بهتر برانگیخته میشود .تنها با این
امید است که ظرفیت عظیم و نیروی بزرگ
اندیشه «مردم» ،پشت سر شهرداری بسیج
میشود و در تصمیمســازیها و سپس در
مرحله اجرا و نظارت به مدد مدیریت شهری
میآید.
-4شعار «تهران :شهر امید ،مشارکت و
شکوفایی» در چارچوب رویکرد باال انتخاب
شده اســت .تهران میتواند و باید به شهری
تبدیل شود که همه شــهروندان ،آن را از
آن خود بدانند و از زیســتن در آن احساس
آرامش ،نشاط و «امید» داشته باشند .شهروندان
امیدوار در فرآیند اداره و بهبود امور شهری،
«مشارکت» مینمایند و با تقویت مناسبات،
رفتارها و نهادهای مدنی ،تحرک ،توسعه و
«شکوفایی» شهر و شهروندان در همه زمینهها
میسر خواهد شد.
-5ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان،
هدف اصلی این برنامه اســت ،لذا مجموعه
فعالیتهای «نرم» مقدم بر اقدامات«سخت»
قرار گرفته اســت و مباحثی چون توسعه
فرهنگی -اجتماعی ،افزایش سرمایه اجتماعی،
مشــارکت همگانی و ...از اولویت خاصی
برخوردار هستند.
-6اعتقاد دارم کــه مهمترین ابزار حل
مسائل پیچیده تهران مشارکت مردم و استفاده
حداکثــری از تمامی منابع ،امکانات و توان
مدیریتی ایرانیان است .مشکل تهران فقدان
برنامه نیست ،مشــکل ناکارآمدی برنامهها
و عدم پایبنــدی مجریان بــه آن از یک
ســو و فقدان دیدگاهی جامعنگر در برابر
پیچیدگیهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی شهر از سوی دیگر است .بنابراین
راه خروج از تنگناها و بحرانها ،تغییر پارادایم
موجود و بسیج هم ه منابع و جلب مشارکت
نخبــگان ،جوانان و عمــوم ذینفعان برای
تحول و اصالح وضع شهرمان در چارچوب
رویکردهای پیشگفته است.
-7تنظیم برنامهای جامع و سنجشپذیر که
علیالقاعده دسترســی به اهداف کمی را در
بازههای زمانی معین تکلیف میکند ،مستلزم
دسترسی به دادهها و اطالعات جامع سازمانی
و انجام مطالعات و پژوهشهای شــهری و
تحلیلهای ثانوی و سنتزهای مفهومی است
که در فرصتی کوتاه امکانپذیر نیست .عالوه
بر آن وجود اســناد راهبردی شهر تهران از
جمله برنامه پنجساله مصوب شورای اسالمی
شهر ،چارچوبی را برای برنامهریزی در اختیار
قرار میدهد کــه باید در هر برنامهای برای
اداره شهر مورد تاکید باشد .بنابراین تالش
شده اســت تا در برنامه پیشنهادی ،اصول و
راهبردهای اصلی و اهداف اســناد فرادست

لحاظ شوند.
-8واقعیت آن است که مهمتر از عناوین
و حتی راهبردها و راهکارهای برنامه ،طراحی
برنامههای عملیاتــی و مدیریت بر اجرای
پروژههایی است که بتوانند امکان مشاوره
و مشــارکت شــهروندان ،نهادهای مدنی،
شبکههای اجتماعی ،فعاالن و متخصصان امور
شهری به ویژه بانوان و جوانان را فراهم کنند
و ظرفیتهای جدیدی در تامین منابع پایدار،
سرمایهگذاری مردمی ،ثروتآفرینی شهری،
شتاب و رونق در کسب و کارهای شهری را
ایجاد و نهایتا تحول در ساختارهای حقوقی و
نظارتی و تبدیل تهران به شهری دلخواه برای
مردم را محقق سازند .اجرای این برنامهها از
سوی هر که باشــد نیازمند سیاستگذاری و
مدیریت جمعی است که اساس آن همدلی،
حسن ظن ،مشــارکت و همافزایی از سوی
شهروندان تهرانی ،شــورای اسالمی شهر و
مدیران شهرداری و مستلزم پشتیبانی و تعامل
میان ارکان نظام جمهوری اســامی ایران،
دولت و مدیریت شهری تهران است.
Q

Qچشمانداز شهر در افق 1404

Q

Qموضوعات راهبردی شهرداری تهران

Q

Qموضوعات راهبردی شهر تهران

تهران شهری برای همگان با فرهنگی مترقی
و اصالت و هویت ایرانی-اسالمی
تهران شهری انسانمحور با تاکید بر اخالق
شهروندی و ارتباطات انسانی
تهران شهری مشــارکتجو با مشارکت
حداکثری شهروندان ،سازمانهای مردمنهاد و
شبکههایاجتماعی
ش پایه و نوآور
تهران شهری هوشمند ،دان 
تهران شــهری ایمن و تــابآور در برابر
مخاطرات
تهران شهری پاک ،سرسبز و دوستدار محیط
زیست
تهران شــهری با نشــاط و برخوردار از
عرصههای عمومی متنوع و گسترده
تهران شــهری پایدار ،منسجم و متعادل در
سکونت ،فعالیت و فراغت
تهران شــهری عدالتمحور ،مدافع حقوق
شهروندی و حامی آسیبدیدگان اجتماعی
تهران شــهری در تراز جهانی با عملکرد
فراملی
شــهرداری تهران نهادی شفاف و عاری از
فساد
شــهرداری تهــران نهادی پاســخگو و
مسئولیتپذیر
شهرداری تهران نهادی کارا و تسهیلگر
شهرداری تهران نهادی مشارکتپذیر با نگاه
محله محور
شــهرداری تهــران نهادی پیشــتاز در
خدمترسانی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران نهادی همکار در بهرهگیری
بهینه از ظرفیتهای عمومی و دولتی
-1مناسبات مدیریت شهری با حاکمیت
-2حکمروایی خوب شهری
-3مدیریت منابع و مصارف
-4هوشمندسازی شهر و شهرداری تهران

-1تقویت ســرمایه اجتماعی و مشــارکت
عمومی
-2توسعه فرهنگی و اجتماعی
-3عدالت در تامین تسهیالت و خدمات شهری
-4محیط زیست
-5آب و فاضالب
-6ایمنی ،تابآوری و مقابله با مخاطرات
-7معماری و شهرسازی
-8بازآفرینی شهری پایدار
-9حمل و نقل و ترافیک
-10اقتصاد شهری

Q

Qمناسبات مدیریت شهری و حاکمیت
Qاهم چالشها و مسائل

Q

Qهدف راهبردی

Q

تقسیمبندی وظایف ملی و محلی
هماهنگی و همگرایی سیاستی  -برنامهای
مدیریت شهری با سطوح شهر ،استان ،منطقه
کالنشهری و دولت
جایگاه مدیریت شــهری در حاکمیت و
حضور شهرداری تهران در نظام تصمیمگیری
و تصمیمسازی
مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به
عنوان محور هماهنگی مدیریت در شهر
ارتقاء و تقویــت جایگاه و نقش مدیریت
شهری در حاکمیت
Q

Qراهبردها

Q

تها
Qاهم سیاس 

Q

Qحکمروایی خوب شهری

ارتقای مناسبات مدیریت شهری با حاکمیت،
دولت ،مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه
تحقــق مدیریــت هماهنگ شــهری
(برنامهریزی ،تامین زیرســاخت و تعامالت
نهادی هماهنگ)
بهروز رسانی قوانین و مقررات موضوعه به
منظور تقسیم وظایف متناسب با ایجاد شهر
پایدار ،تابآور ،رقابتپذیر ،مدرن و هوشمند
پیگیری نظرات مدیریت شهری در فرآیند
تصویب لوایح و مقررات مرتبط با مدیریت
شهری
پاالیش وظایف شهرداری تهران و اصالح
قوانین و مقررات موضوعه
ایفای نقش فعال و موثر در کمیسیون خاص
امور کالنشهر تهران و سایر کالنشهرها
تمرکز و هماهنگی امور تصمیمســازی،
تصمیمگیری مرتبط با اداره شــهر در سطح
مدیریت شهری
توانمندسازی و توسعه ظرفیتهای جوامع
محلی و شــورایاریها و ارتقــای دانش و
تواناییهای علمی و تجربی آنها به منظور ایفای
نقش کارآمد آنها متناســب با سیاستهای
تمرکززدایی
ایجاد نهاد هماهنگی و تعامل کالنشهرها با
حاکمیت
اهم چالشها و مسائل
قوانین و مقررات متناســب بــا الزامات
حکمروایی خوب شهری
مسئولیتپذیری و پاسخگویی
شفافیت و سالمت سازمانی
قانونگرایی
دیپلماسی شهری
بهرهورزی سازمانی و کارآمدی
مشارکتپذیری
Q

Qهدف راهبردی

Q

Qراهبردها

تبدیل مدیریت شهری به حکمروایی مدرن
و کارآمد
رانتزدایــی ،ایجــاد شــفافیت در نظام
تصمیمسازی و تصمیمگیری و ارتقای سالمت
اداری

ارتقای ســرمایه انسانی مدیریت شهری و
افزایش بهرهوری نیروی انسانی
بازنگری ساختار نیروی انسانی و برونسپاری
فعالیتها
افزایش فرصت مشــارکت شهروندان و
ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی و برنامهریزی
شهری
نقشآفرینی فعال در حوزه دیپلماسی شهری
و تحقق شهری در تراز جهانی
ارتقای فرهنگ سازمانی
Q

تها
Qاهم سیاس 

ارتقــای فرهنگ تکریــم ارباب رجوع و
خدمترسانی به شهروندان
ایجاد ســاز و کار الزم برای کاهش میزان
تخلفات اداری
ایجاد ساز و کار الزم برای کاهش دعاوی
حقوقی
تنظیم ساز و کار رقابتی برای بهکارگیری
و ارتقای مدیران و کارکنان به سطوح عالی
سازمانی
استقرار نظام انگیزشی نیروی انسانی و انسجام
روابط درون سازمانی
افزایش ســطح توانمنــدی و مهارتهای
تخصصیکارکنان
توانمندسازی و افزایش فرصت حضور زنان
در بدنه مدیریتی شهرداری تهران
ارتقای سطح تسهیالت رفاهی ارائه شده به
کارکنان شهرداری
شناســایی و عضویت شهرداری در مجامع
بی نالمللی
Q

تها
Qاهم سیاس 

بازنگری فرآیندهــا و کاهش فرآیندهای
موازی ،اصالح ســاختار ســازمانی و توسعه
فناوریهای نوین در ارائه خدمات
بازنگری ســاختار ســازمانی بــه منظور
چابکســازی و کوچکســازی سازمان
شهرداری تهران
ساماندهی شوراهای عالی و کمیسیونهای
تخصصی زیرمجموعه شهرداری
افزایش سهم فعالیتهای برونسپاری شده
اطالعرســانی به موقع ،جامع ،شفاف ،قابل
اتکاء و دسترسپذیر از تصمیمات مدیریت
شهری
تــاش در جهت تحقــق بودجهریزی و
برنامهریزیمشارکتی
تشــویق و تقویت زمینههــای برگزاری
رویدادهای بینالمللی در تهران
ایجاد زیرساختهای الزم به منظور کاهش
مراجعه و مواجهه مستقیم شهروندان با کارکنان
شهرداری
Q

Qمدیریت منابع و مصارف

اهم چالشها و مسائل
عدم کارآیی تخصیص منابع و هزینه باالی
اداره شهر
سهم درآمدهای ناپایدار در اداره شهر
نظارت موثر و کارآمد بر کیفیت و بهای
تمام شده پروژههای شهری
اجرای پروژههای فاقد اولویت ،فاقد توجیه و
خارج از برنامههای مصوب
ناکارآمدی نظــام بهرهبرداری و نگهداری
پروژهها
بدهیهای شهرداری تهران

مطالبات شهرداری تهران
روابط مالی کارآمد دولت و شهرداری
Q

Qهدف راهبردی

Q

Qراهبردها

مدیریت بهینه منابع و مصارف
اصالح سیاستهای بودجهای شهرداری
ایجاد تنــوع و اصالح نظــام تامین مالی
شهرداری و پایدارسازی درآمدها
بهبود نظام نظارت و ارزیابی فعالیتها
برقراری شفافیت و انضباط مالی و مدیریت
موثر هزینهکرد
Q

تها
Qاهم سیاس 

تدوین بودجه پیشنهادی سنواتی با در نظر
گرفتن اولویتهای اســتراتژیک و براساس
برش ساالنه از برنامههای میانمدت
اســتقرار حداکثری رویکرد بودجهریزی
مشارکتی و نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
پیگیری نظرات شهرداری تهران در لوایح
ارزش افــزوده و درآمدهای پایدار به منظور
افزایش سهم درآمدهای پایدار
تدوین بسته سیاستـهای تشویقی و تنبیهی به
منظور وصول عوارض پایدار
ایجاد تنــوع در روشهــای تامین مالی
پروژههای شهری نظیر  ،BOT، PPPفاینانس،
یوزانس ،اوراق صکوک و...
واگذاری پروژههــای نیمهتمام و در حال
بهرهبرداری به بخش خصوصی با هدف مردمی
کردن اقتصاد
اخذ بهای واقعی خدمات شهری و بازنگری
نظام کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی شهر
بهینه کردن نظام تشخیص و وصول درآمد
Q

تها
Qاهم سیاس 

بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری
اجرای کامل نظام پذیرش پروژههای جدید و
حذف پروژههای فاقد اولویت و توجیه
برقراری سیستم شناسایی و ایفای حقوق و
مطالبات
تدوین و استقرار اســتانداردهای مشخص
حسابداری ،حسابرسی و بودجه
شناسایی ،تدقیق و طراحی نظام بازپرداخت
بدهیهای شهرداری تهران
استقرار کامل نظام فنی و اجرایی شهرداری
تهران و بهکارگیری مشاوران و پیمانکاران
ذیصالح
واگذاری فعالیتها و پروژهتهای شهری
از طریق مناقصه عمومی و استقرار حداکثری
نظام ارجاع رقابتی
کاهش تصدیگری و برونسپاری فعالیتها
شناســایی ،تدقیق و طراحی نظام وصول
مطالبات شهرداری تهران
Q Qهوشمندسازی شهر و شهرداری
اهم چالشها و مسائل

زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات
یکپارچگی سامانههای موجود در شهرداری تهران
نظام آماری مناسب و قابل اتکاء
بهکارگیــری موثر هوشمندســازی در
فرآیندهایسازمانی
فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات
اطالعرســانی و خدماترسانی الکترونیک
(تحت وب) به مردم

فصل

چه باید کرد؟

1

 :جامعه و سیاست

راهـبـرد

5

دیدگاه

کابینه میانهرو

روحانی وارث هاشمی

کابینه روحانی از منظر شاخصهای
علم سیاست
رو حالله اسالمی

استاد اندیشه سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد

چرا از رئیسجمهور و کابینه دوازدهم حمایت میکنیم؟
محمد قوچانی
سردبیر

ســرانجام فضاســازی رســانهای
اصولگرایان جــواب داد و «بزرگی»
مراســم تحلیــف روحانــی در برابر
«کوچکی» اقدام برخی نمایندگان مجلس
شورای اســامی رنگ باخت و «اصل»
قربانی«فرع» شد و رسانههایی که در ابتدا
میکوشیدند به بهانهی «هزینه»ی مراسم
تحلیف؛ ضرورت آن را زیر سوال ببرند
و با «زنهار» مقامات عالی کشور مواجه
شدند بدین صورت از آن انتقام گرفتند.
عجیبتــر امــا آن بود کــه حتی
برخی اصالحطلبــان هم تحت تاثیر این
اصولگرایان تندرو قرار گرفتند و بدون
توجه به اهمیــت تحلیف رئیسجمهور
با پیوند زدن حواشــی آن با حواشــی
معرفی کابینه جدید روحانی کوشــیدند
ســهمخواهی خویش را به اوج برسانند.
این اصولگرایــان و اصالحطلبان تندرو
البته فراموش کردند که ســلفیبگیران
محصول ترکیب عملکرد کسانی است
که در عمل سهم پارلمان را در حاکمیت
ایران فرو کاستهاند .مجلس دهم به علت
ردصالحیتهای گسترده دربرگیرنده بدنه
اصالحطلبان و اصولگرایانی اســت که
«بیسر» وارد پارلمان شدند و راس این دو
جریان در نهایت بر عهدهی اصالحطلبان
و اصولگرایان میانهحالی است که هرگز
سیاستمدار حرفهای نبودهاند و آمیزهای از
خودبسندگی و بیانگیزگی را در خویش
جمع ساختهاند .متاسفانه تا این لحظه رئیس
فراکســیون امید مجلس  -که دربارهی
کابینه از موضع عقل کل سخن میگوید
 درباره سلفیبگیران سخنی نگفته است واز برخورد انضباطی با نمایندگان حاضر در
عکس و عضو فراکسیون حرفی نزده است
تا عرصه همچنان در دست اصولگرایان
تندرو بماند و دو سال دیگر فهرست امید
را با اسم رمز فهرست سلفیبگیران تخریب
کند .به مصداق حاسبوا قبل اَن تحا ِس ُبوا این
دکتر محمدرضا عارف است که باید موج
اصولگرایان تندرو در تخریب نمایندگان
مجلس را به ســوی خود آنان بازگرداند؛
اقدامی که رئیس مجلــس و وزیر امور
خارجه عهدهدار آن شدهاند.
رئیس فراکســیون امیــد مجلس اما
متعرض کابینه شده از جمله گفته است
که هیچ توجهــی برای عدم حضور زنان
در دولت دوازدهــم وجود ندارد! جالب
اینجاست که ایشــان به خوبی میدانند
رئیسجمهور نهتنها مانع وزارت نیســت
که مدافع حضور زنــان در همه ارکان
دولت اســت و حتی میتوان گفت به
شهادت حضور وزیر زن در کابینه محمود
احمدینژاد مقام رهبــری نیز مخالفت
شــرعی با این حضور ندارد اما ضرورت
حرمت نهادن به نظرات نهاد مرجعیت که
در این سالها مدافع جدی دولت روحانی
بوده و هنوز مســئله حضور زنان در نهاد
وزارت را مطلوب نمیداند سبب شده است
که همهی حاکمیت از جمله دولت به این
نظر نهاد مرجعیت حرمت بگذارد تا جایی
که رئیس دولت اصالحات تا این لحظه
درباره وزارت زنان سخنی نگفته است و
به پیام مراجع تقلید برای عدم حضور زنان
در هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی
نیز گوش فرا داد و رئیس فراکسیون امید

مجلس هم به خوبــی در جریان این پیام
مراجع محترم تقلید به سیدمحمد خاتمی
قرار دارد و میداند چگونه حتی یک زن
به هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی راه
نیافت.
بــا وجود ایــن دکتر عــارف تنها
اصالحطلبی نیست که از ترکیب کابینه
انتقاد میکند .بدنهی رادیکال اصالحطلبان
در شــبکههای اجتماعی در ماه اخیر به
موجی از نارضایتی علیه دولت دوازدهم
دامن میزند که عجیب و غریب بلکه محل
شک و تردید است و دست کم میتوان
آن را بازی کردن در زمین حریف تلقی
کرد:
دولت دوم روحانی دولتی  -به تعبیر
خود او « -مصلح و معتدل» است .افراد این
دولت را در چهار سطح میتوان ردهبندی
کرد:
اول  -ژنرالهــای دولــت کــه هیچ
اصالحطلب و اصولگرایی دربارهی آن
حرفی ندارد .افــرادی مانند محمدجواد
ظریف ،بیژن زنگنه و حســن قاضیزاده
هاشــمی وزرای امور خارجــه ،نفت و
بهداشت که کارنامهی موفقی در دولت
اول روحانی داشتند و بیشک از همتایان
خود در دولتهای سابق و اسبق برترند.

دوم  -چهرههــای مشــترک دولــت
روحانــی با دولــت خاتمــی مانند حجتی

(وزیر کشاورزی) ،بیطرف (وزیر نیرو)،
شریعتمداری (وزیر صنعت و تجارت) که
حضور آنان آشکارا سهم اصالحطلبان از
دولت را افزایش داده است .در عین حال
اگر اصالحطلبان نمیخواهند مسئولیت
وزرایی مانند علی ربیعی وزیر کار (که به
لحاظ وابستگی تشکیالتی به اصالحطلبان
تردیــدی دربارهی او وجــود ندارد) را
بپذیرند بهتر است آن را به صورت علنی
بیان کنند و از ابزارهایی مانند فراکسیون
امید به ریاســت دکتر عارف در مجلس
استفاده کنند.
ســوم  -اصولگرایان میانهرویی مانند
عبدالرضا رحمانیفضلی (وزیر کشور) و
سیدمحمود علوی (وزیر اطالعات) که با
وجود اصولگرایی کارنامهای قابل دفاع
(حتی در قیاس با وزرای دولت سیدمحمد
خاتمی) دارند .هنــوز از یاد نبردهایم که
دولت خاتمی چگونه قدرت را به محمود
احمدینژاد تحویــل داد و در پایان آن
دولت هم مجلس هفتم و هم ریاســت
جمهوری نهم در اختیــار اصولگرایان
قرار گرفت .فاصله آرای مهدی کروبی و
محمود احمدینژاد در مرحله اول انتخابات
ســال  1384چندان انــدک بود که جز
افسوس و آه نمیتوان حرفی زد و عملکرد
دولت و مجلس وقت در جریان انتخابات
مجلس هفتم به گونهای بود که آه از نهاد
هر اصالحطلبی بر میآید.

وزارت ،نهاد درگیری و نزاع نیست ،نهاد
حل منازعه اســت .وجود دو اصولگرای
میانهرو و در راس وزارتخانههای سیاســی
دولــت روحانی تاکنون توانســته اســت
شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی
را به پذیرش اکثریت نسبی اصالحطلب در
دولتهای یازدهم ،دوازدهم ،مجلس دهم و
شورای پنجم و رفع ممنوعیت و محدودیت
از فعالیت احزاب و مطبوعات اصالحطلب
در سالهای اخیر منجر شود .رفتار وزارت

اطالعات با سیاستمداران و روزنامهنگاران
تغییرات اساســی کرده است و دستکم
این نهادها دیگر مانعی برای فعالیت قانونی

اصالحطلبان نیستند .در واقع این دو وزیر
اصولگرا به برنامهای اصالحطلبانه وفادار
بودهاند و برنامه اصالحطلبانه چیزی جز
حفاظت و صیانت از حقوق و آزادیهای
اساســی (ولو به صورت نسبی و البته در
قیــاس با اصالحطلبان) نیســت و مگر
اصالحطلبی جز دفاع از برنامه اســت؟
البته به شرطی که مانند فرزند آقای دکتر
عارف به ژن خوب معتقد نباشیم!

چهارم  -اعتدالگرایانی که نه اصولگرا
هستند و نه اصالحطلب .اما به برنامهی دولت

«مصلح و معتدل» روحانی تعهد داشتند:
علی جنتی وزیر ســابق فرهنگ و ارشاد
اسالمی در زمره این افراد بود که آشکارا
در دوران او (و نیز سیدرضا صالحیامیری
به عنــوان وزیری اصالحطلب) وضعیت
کتاب و مطبوعات و ســینما و ادبیات
بهبود یافت و محمود واعظی وزیر سابق
ارتباطات و فناوری اطالعات که در دفاع
از شبکههای اجتماعی و ارتقای فناوری
آن اقدامات بینظیری انجام داد و در هیچ
انتخاباتی تن به توقف این شبکهها نداد.
بدیهی اســت میتوان بــه عملکرد
وزیران و مدیرانی مانند محمدباقر نوبخت،
محمد نهاوندیان ،فانی ،چیتچیان ،محمد
فرهادی ،طیبنیا ،ابتــکار و ...از هر دو
جناح اصالحطلب و اصولگرا انتقاد داشت
که روحانی نیز با تغییر  50درصدی دولت
خود به تغییرات اساسی در دولت دست
زده اســت که در چشم اصولگرایان به
عنوان اذعان رئیسجمهور به ناکارآمدی
نیمی از دولت تعبیر شده است اما در چشم
اصالحطلبان به عنوان تالش رئیسجمهور
برای کارآمدسازی نیمی از دولت تعبیر
نشده است!
و این از عجایب تاریخ است:
در حالی که طبق خبرهای موثق عامل
اصلی جابهجایی معــاون رئیسجمهور در
امور خانواده و زنان خود زنان بلکه مهمترین
البی سیاســی و اجتماعی زنان اصالحطلب
بودهانــد و در حالی که جایگزین سرکار

خانم شــهیندخت مــوالوردی نه یک
اصولگرا که زنی اصالحطلب شده است؛
برخی اصالحطلبان فریاد ســر میدهند
که دردا و دریغا که روحانی محافظهکار
شده است! در حالــی که روحانی یک زن

حقوقدان بیرون از ســاخت قــدرت و از
بدنهی دانشگاهی کشور را معاون حقوقی
رئیسجمهور ساخته اســت؛ هیچکس این
شکســتن حلقه بســته قدرت را نمیبیند.

روحانی با کنار گذاشتن یک عضو جامعه
روحانیت مبارز (مصطفی پورمحمدی که
رئیسجمهور به جهــت تصدی وزارت
دادگســتری به این گزینهی پیشنهادی
صادق الریجانی هزینه گزافی پرداخت
کرد) و یک عضو مجمع روحانیون مبارز
(مجید انصاری که حلقه ارتباطی دولت
با بیت امام بود) در واقع شــاید خالف
مصلحتسنجی سیاسی عمل کرد اما این
اقدام او و جایگزینی یک قاضی میانهرو و
یک حقوقدان زن به جای این دو هرگز
در نگاه منتقدان دیده نشده است.
از ســوی دیگر با وجود شایستگی
و وفــاداری ســیدرضا صالحیامیری به
رئیسجمهور (که طبق اخبار رســیده به
زودی از او در جایگاهی مناسب استفاده
خواهد شــد) رئیسجمهور فردی را به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزیده
است که بدون شک در زمره ژنرالهای
دولت دوازدهم خواهد بود:

سیدعباس صالحی از زمره نواندیشان
دینی اســت که در عرصــهی کتاب و
فرهنگ درک درستتری از بسیاری از
اصالحطلبان سیاسی دارد .سالها مدیریت
مجلهی مترقی «حــوزه» در حوزه علمیه
قم ،نقش مهم او در ترویج فلسفه اسالمی
در برابر اصحاب مکتــب تفکیک (با
وجود مشهدی و خراسانی بودن) ،روابط
فکری و عاطفی او بــا مرحوم آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی و اعتماد آیتاهلل خامنهای
به سالمت او از سیدعباس صالحی وزیری
در خور فرهنگ و معارف اسالمی ساخته
است .کافی است «اصالحطلبان سیاسی»
به نظرات ناشران (در حوزه مسئولیت او
به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد)
یا مقاالت مجلــهی «حوزه» و چند مجله
دیگری که سیدعباس صالحی آن را منتشر
میکند توجه کنند.
در این میانه البتــه «روحانی» واقعا
مظلوم است :دولتی که در جریان انتخابات
سهمگینترین حمالت را تحمل کرد و به
ســختی در حال عبور از حوادث سال 88
اســت تا اصالحاتی را که اصالحطلبان
رادیکال آن را برگشتناپذیر میدانستند،
به دســتکم موقعیت گذشته بازگرداند
اکنون در معرض «موج انتظارات» قرار
دارد .اگــر «حمــات» اصولگرایــان را
«حمالت منفی» بــه دولت روحانی بدانیم
«انتظارات» نیز «حمالت مثبت» است اما
هر دو در «حمله» بودن مشترکند.

اینکه سخنان استوار روحانی در دفاع
از حاکمیت ملــی و حکومت قانون را
نشنویم و به دفاع یک مجتهد متجدد (در
تداوم سنت و مدرسهی آخوند خراسانی و
عالمه نائینی و سیدین شریفین طباطبایی
و بهبهانی) از مشــروطهخواهی به عنوان
سرآغاز تاریخ سیاست جدید ایران بیاعتنا
باشــیم و یاد نبردن از اســتاد و مرادش
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی را بهانه توهین
به رئیسجمهور بکنیــم تنها میتواند با
استقبال اصولگرایان تندرو و روزنامهها
و رســانههای آنان مواجه شود .بیشک
حتی اگر آن مرحوم هــم زنده بود این
انتظــار به حق را به رخ روحانی نمیکشید
چرا که خود آموزگار مصلحتسنجی بود.

روحانی فرزند معنوی هاشمی است و بدون
هیچگونه رابطهی ژنتیکی ،خوی هاشــمی
در وجود اوســت و خــوی از خون مهمتر
است .هاشمی همان بزرگی بود که در اوج

تالش برای اپوزیسیونسازی از او (با ایجاد
محدودیت برای خانــوادهاش) هرگز از
حاکمیت جدا نشد چون به حقیقت انقالب
و مصلحت نظام باور داشت.
هاشمی در جدال حکومت و خانواده
در نهایت از خانوادهاش گذشت تا فرزند
دیگرش یعنــی انقالب و نظام جمهوری
اسالمی حفظ شــود و برای این گذشت
دشنام بسیار از دوســت و دشمن شنید
اما اهمیتی به آن نمیداد .اتفاقا هاشــمی

در دولــت دوم خــود با حمالت مشــابهی
مواجه بود :با این تفاوت که در آن دوران
راســتگرایان از او ســهم میخواستند و
حضور چپگرایان میانــهرو را در دولت
دوم هاشمی برنتافتند اما هاشمی حتی دولت
دوم خود را به گونهای تشــکیل داد که از
درون آن دولت دوم خرداد سربرآورد.

امروز «روحانی» همان «هاشمی» است
با کولهباری از تجربههای دوران هاشمی
و خاتمی.
«رئیسجمهور» اگر «رئیس»جمهور

اســت باید از اقتدار الزم بــرای اداره
«جمهوری» برخوردار باشد .هیچ ایرادی
ندارد که مجلس از حق خود برای بهبود
دولت اســتفاده کند و وزیران ضعیف
اصولگرا یا اصالحطلب را تغییر دهد .اما
معیار رای باید «برنامه» باشد نه «قبیله» یا
«عشیره» ،رویکرد اصلی ما در برخورد با
دولت دوازدهم باید «اتحاد راهبردی ،انتقاد
کارشناسی»باشد.

معیــار این رویکرد رفتــار بزرگان
اصالحطلب مانند اسحاق جهانگیری است.
آنان نیز به دولت (بهخصوص در بخش
اقتصادی کابینــه) انتقاداتی دارند اما این
دولت روحانی است نه دولت هیچکس
دیگر و مسئولیت او حدود و اختیارات و
زمان و تعریف مشخصی دارد.
روحانــی در نطق تحلیف خود گفت
در ایران «حاکمیت دوگانه» وجود ندارد
و بهبود رابطهی دولــت با حاکمیت و
همه ارکان کشوری و لشکری آن یک
ضرورت تاریخی است .پیش از این نیز
یادآوری کرده بودیم که اساس تشکیل
دولت دوازدهم تشکیل دولت وحدت ملی
بود و اکنون به همان اندازه که در دوران
انتخابات حمایــت اصالحطلبان میانهرو
از دولت الزم بــود در دوران حکومت
حمایت اصولگرایــان میانهرو از دولت
ضروری اســت چراکه با چپ میتوان
نهضت راه انداخت اما با راســت میتوان
حکومت کرد!
در شــرایطی کــه رئیسجمهور
عنان گســیختهای مانند دونالد ترامپ
در کمین برجام اســت و در شرایطی
که شکستن شیشــهی برجام خواست
مشــترک همهی تندروها در ایران و
آمریکاســت ،حمایت حاکمیت ایران
به صــورت یکپارچه از دولت روحانی
یک ضرورت ملی است .یکی از اصول
فعالیت چپگرایــان در همه جای دنیا
«اصلی  -فرعی کردن» مسایل اجتماعی
است اما روشن نیست چرا اصالحطلبان
چپگرا اکنون از این تاکتیک غفلت
میکنند؟! امر مهم و ضروری «وزارت
زنان» را میتوان در زمره ماموریتهای
دولت آینده تعریف کرد که زمینه آن
با حضور موثر زنــان در مقام معاونت
وزیران و نیز اســتانداران و فرمانداران
و بخشــداران زن در دولت دوازدهم و
ایجاد زمینههای گفتوگوهای فرهنگی
با مجتهدین حوزههــای علمیه فراهم
میشــود .همچنین تشکیل یک کابینه
کامال حزبــی را میتوان به رقابتهای
تمامعیار حزبی در آینده موکول کرد.
اکنون نوبت«وحدت ملی» است .دولتی
که حاکمیتی یگانه پشت سر آن باشد
و این آخرین ماموریت روحانی است.
میراثی که از  111سال پیش با تعریف
و تثبیت نهاد باســتانی وزارت در ایران
در گذار از ایران باستان (بزرگمهرها)
و ایران اسالمی (خواجه نظامالملکها)
به ایران مدرن رســیده است و اکنون
در گذر از امیرکبیرها و سپهســاالرها
و مصدقها و بازرگانها و هاشــمیها
و خاتمیها به روحانی رســیده است.
روحانی میراثدار این تدبیر تاریخینهاد
وزارت در ایران اســت که از صدارت
عظما به ریاستجمهور رسیده است .اما
نه صدارت نه ریاستجمهوری یک مقام
عشیرهای نیست ،یک مقام تاریخی است.
نمادی از حاکمیت ملی.

روحانی با مبنای راست میانه به طیف
نخبهگرای سیاستگذاران دولت ایران
نزدیک است و واقعگرایی و عملگرایی
زیادی دارد .قوه مجریه با بیشــترین
نیروی انسانی ،حد متوسطی از اختیارات
و سطح باالیی از پاسخگویی نهادی را
در ایران متحمل است .بنابراین با توجه
به وضعیت بحرانی کشور در موضوعاتی
چون بحران آب ،بیکاری ،خشکسالی و
مسائل محیط زیستی ،فرهنگ و اخالق
شهروندی و ســایه جنگ و تحوالت
آنارشیک منطقه و فضای بینالملل راه
بر هر گونه اقــدام بیبرنامه و ناگهانی
بسته اســت و تنها میانهروی ،اعتدال و
محافظهکاری جواب میدهد .دســتگاه
سیاستگذاری ما به علت وصل نبودن
به مراکز علمی امکان برنامهریزیهای
تکنیکی ندارد و تنها میتواند بر اساس
تجربه عمل کنــد .بنابراین به صورت
طبیعی میانگین سنی کابینه باال میرود
و چهرههایش تکراری میشوند.
شاخصهای دانش تخصصی ،تجربه
بــاال ،کارنامه موفق و شــبکه مدیران
حامی در انتخاب وزیر نقش اساســی
دارد ،به عنــوان مثال افــرادی همانند
جهانگیری ،ظریــف و زنگنه از چنین
جایگاهــی برخوردارند اما تعداد چنین
افرادی در ایــران به علتهای مختلف
به تعداد انگشتان دست نمیرسد .شاخص
اکتســابی را باید در مورد کارگزاران
سطوح باالی سیاست در نظر گرفت و
شاخصهای انتسابی قومیتی ،جنسیتی،
نژادی و مذهبی ویرانگر هستند .بنابراین
کسانی که از وزارت زنان ،اهل سنت یا
یک قومیت مینویسند الفبای سیاست را
نمیدانند .اصل بر ایرانی و انسانی بودن
است .اگر بر جنسیت ،قومیت و فرقه یا
هر گروه اقلیتی ظلمی روا میشود رانت
دادن در ســطوح ملی کارگشا نیست و
این گونه تحلیلها تنها از ذهنیتهای
ساده و عوامانه بر میآید .سیاست میدان
بازیهای چنــد متغیره و تکنیکهای
تخصصی است که تنها نخبگان خاصی
تحمل انجام و حتی فهــم آن را دارند.
البیگری نیز در ذات سیاســت است
که احزاب و گروههای فشــار سعی در
گنجاندن مهرههای خویش میکنند .در
ایران احــزاب و گروههای محافظهکار
نیمی از نهادهای قدرت را در اختیار دارند
اما تعصب ذهنی و ایدئولوژی فکری مانع
از کارآمدی آنها شده است و فرهنگ
الیگارشیک باعث کاهش بدنه اجتماعی
آنها شده اســت .از سوی دیگر احزاب
اصالحطلب مبانی چالشــی را به میان
شــهروندان آوردند و بــا وجود اقبال
عمومی از سوی نهادهای حکومتی طرد و
از صحنه سیاستگذاری کشور به حاشیه
رفتند .هر دو جناح در شناخت منافع ملی
و واژه ایران ضعف اساسی دارند .اغلب
گزینههایی که دو طیف سیاسی معرفی
میکنند حساسیتزا برای حکومت یا
شهروندان هستند و طبیعی است که از
سوی راست میانه کنار زدهشوند.
بنابراین کابینه باید آرام ،محافظهکار،
نخبهگرا ،میانهرو و معتدل باشد و این
معرفی بروکراتیک با مکانیسمهای نهاد
دموکراتیک مجلــس برخورد خواهد
کرد .فردوسی حکیم ایرانزمین وقتی
در مورد فرستاده سیاسی صحبت میکند
مینویسد:
فرستاده باید فرستادهای
درون پر زمکر و برون سادهای.
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حزب

کارگزاران سازندگی ایران از این پس در هر فصلی در قالب یک کنفرانس
مطبوعاتی مواضع سیاسی خود را با خبرنگاران درمیان خواهد گذاشت.
شانزدهم مردادماه اولین جلسه برگزار شد.

در نخستین کنفرانس مطبوعاتی کارگزاران سازندگی ایران استراتژی حزب در برابر دولت دوازدهم اعالم شد:

اتحاد راهبردی ،انتقاد کارشناسی
مرجان زهرانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

روز دوشنبه شــانزدهم مردادماه 1396
نشست خبری ســران حزب کارگزاران
سازندگی با حضور اهالی رسانه و فعاالن
فضای مجازی در دفتر این حزب برگزار
شد .این نشست که به منظور تبیین مواضع
حزب نســبت به دولت دوازدهم برگزار
میشــد اما بیش از هر چیز تحت تاثیر
انتخاب شهردار تهران قرار گرفت؛ چراکه
سخنرانان این نشســت حسین مرعشی،
سخنگوی حزب از کاندیداهای شهرداری
تهران و غالمحسین کرباسچی ،دبیر کل
حزب ،شهردار اسبق تهران بود .از همین
روی بخش پرســش و پاسخ این نشست
بیشتر به مســائل و معضالت پیش روی
شهردار آینده کالنشهر تهران اختصاص
یافت.

Q Qسخنگوی کارگزاران :نهادهای
باالدستی اصالحطلبان را تاسیس
یکنیم
م 

حســین مرعشی ،ســخنگوی حزب
کارگزاران ســازندگی ایران ســخنران
اول این نشســت بود .او در آغاز جلسه و
پیش از پرســش و پاسخ به چند مورد از
مواضع حزب اشــاره کرد و گفت« :به
روزهای رسمیت یافتن شورای شهر پنجم
نزدیک میشویم .موضع حزب کارگزاران
سازندگی تقویت همهجانبه شورای پنجم
است .ما فکر میکنیم که ترکیب شورای
شهر تهران ،ترکیب مناسبی است ،چراکه
هم از صاحبان تجربــه و هم از نیروهای
جوان و خوشفکر تشــکیل شده است.
شورای خوبی اســت و انشاءاهلل شورای
سالمی هم خواهد ماند .همچنین این شورا
با انتخاب یک شهردار نیرومند هم به اداره
مطلوب شهر تهران به عنوان پایتخت ایران
بزرگ کمک خواهد کرد».
او افزود« :اقدامات منتخبان شورای شهر
پنجم در فرآیند انتخاب شهردار هم اقدامات
معقول و منطقی است .در ترکیب  7نفرهای
که در حال حاضر  5نفر از آنها باقی ماندهاند
شخصیتهای موثر و مطلوبی حضور دارند
و هر کدام از این  5نفر میتوانند شهردار
خوبی برای پایتخت باشند».
مرعشی همچنین در مورد کار دشوار
اصالحطلبان شورای شهر پنجم توضیح داد:
«با توجه به حاکمیت  12ساله و یک سویه
اصولگرایان بر شــورای شهر و شهرداری
تهران کار شورای شهر پنجم و مدیریت
اصالحطلبان دراین حوزه را سختتر کرده
است .اصالح سیاستهایی که بتواند محیط
زیست شهری را به محیطی مطلوب تبدیل
کند ،اعمال سیاستهایی که بتواند بدون
شهرفروشــی منابعی را برای اداره شهر و
پرداخت تعهدات سنگین باقیمانده از دوره
قبل تامین کند ،مسئولیت بسیار سنگینی را
برعهده شهردار و شورای شهر میگذارد و
نیاز است که همگی کمک کنند».
سخنگوی حزب بر نگاه جبههای تاکید
کرده و توضیح داد« :موضع روشن حزب
کارگزاران سازندگی در برخورد با اقدامات
شورای شهر ،شهردار آینده و مسائل تهران
باید نگاهی جبههای باشد ،چراکه ما جبههای

پیروز شدیم .هر نوع نگاه تنگنظرانه حزبی
وحدت جبهــه اصالحــات را مخدوش
میکند .نگاه ما به هیات رئیســه شورای
شهر و شــهردار مطلقا نگاه حزبی نیست.
نگاه ما باید جبههای باشد .جبههای که اعضا
و احزاب شناخته شده و سابقه روشنی در
انقالب ،دوران دفاع مقدس ،ســازندگی،
اصالحات ،دوره عزلت و دوره تدبیر و امید
دارد .نگاه جبههای میتواند نجاتبخش همه
ما باشد».
او اضافه کرد« :نگاه شورا و شهرداری
در برخورد با شــهروندان هم باید نگاهی
ملی باشد و باید به همه خدمت کرد .باید
الگویی عادالنه و مناسب از روابط اجرایی
و خدماترسانی به همه اقشار و صاحبان
ســلیقههای مختلف سیاســی ارائه داد تا
بلندنظری و سعه صدر جبهه اصالحات در
این دوره به نمایش گذاشته شود».
حسین مرعشی در نشست روز دوشنبه
ضمن تحلیل انتخابات ریاســت جمهوری
اردیبهشت گذشــته به تبیین راهبردهای
اصالحطلبان در حمایت از دولت پرداخته
و یادآور شد« :جبهه اصالحات در جریان
انتخابات ریاســت جمهوری کار بزرگی
برای ایــران انجــام داد .حمایت از دکتر
حسن روحانی به یک تصمیم استراتژیک و
راهبــردی مهم متکی بود .ما در حمایت از
روحانی هدف مهمی را تعقیب میکردیم که
دفاع از کلیتی به نام جمهوری اسالمی و دفاع
از کشور سربلند و پهناور ایران بود .بسیار
خوشحالیم که این کار نتیجهبخش بود».
او ادامه داد« :برگزاری مراســم بسیار
باشــکوه تحلیف ریاست جمهوری ایران
در شــرایطی که ترامپ عالقهمند است
کــه برجام را به هم بزنــد و تحریمها را
احیا کند پیام روشنی برای جهان داشت.
حضور شــخصیتهای موثر از بیش از
 100کشور جهان و همچنین اولین حضور
نماینده رسمی اتحادیه اروپا در یک مراسم
رسمی جمهوری اسالمی در ایران آن پیام
را به همراه داشت که دیگر نمیشود ایران
را منزوی کرد .این ایران ،ایرانی نیست که
از انزوا استقبال کند ،چراکه با سیاستهای
کلی رهبری معظم نظــام ،خرد دولت و
پشتیبانی حکیمانه مجلس اداره میشود».
مرعشی همچنین تاکید کرد که رابطه
استراتژیک اصالحطلبان با دولت و حسن
روحانی ادامه پیدا خواهد کرد« :اتحاد ما
با روحانی اتحادی راهبردی اســت و هیچ
اختالف سلیقه احتمالی نمیتواند این اتحاد
اســتراتژیک را تحت تاثیر قرار دهد .در
کنار حمایت قاطــع از دولت حتما برای
مجلس هم این حق را قائل هستیم که در
مورد وزرا اظهارنظر کرده و همچنین بتواند
بعضی از محدودیتهای رئیسجمهوری
بــرای آرایش مطلــوب کابینه یا بعضی
اشتباهات تاکتیکی روحانی را در چینش
کابینه اصالح کند .ما از هیچ انتقادی صرف
نظر نمیکنیم .هر کجا الزم باشد با صراحت
انتقاد به تاکتیکها را خواهیم داشت اما در
سیاست راهبردی همچنان حامی روحانی و
دولت او هستیم».
او در پایــان به نقــش مــردم در
پیروزیهای اخیر جبهه اصالحات اشاره
کرد و گفت« :اصالحطلبان در سالهای
اخیر گامهای بلندی برداشتند که برای این
خدا را شاکریم .از مردم هم به خاطر حضور
در صحنه و حمایــت از جبهه اصالحات
صمیمانه تشکر میکنیم .مردم ما را زنده
کردند .مردم ایران زنده را سربلند کردند.
در واقع این موفقیتها را مرهون همت بلند
و حمایت سخاوتمندانه مردم هستیم ،ولی
کار جبهه اصالحات تازه آغاز شده است».

سخنگوی حزب کارگزاران همچنین
از تشــکیل نهادهای فراگیر و باالدستی
در جبهه اصالحات خبــر داد« :در کنار
ادامه فعالیتهای شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان باید به نهادهای فراگیرتر و
باالدستی هم فکر کنیم .امروز که  4سال
از فعالیت گسترده اصالحات و سه پیروزی
مهم میگذرد ،مســئولیتهای سیاسی و
اجتماعی جبهــه اصالحات حکم میکند
که نهادهای جدیــد و مکملی را در کنار
شــورایعالی اصالحطلبان استقرار دهیم و
وحدت را عمیقتر کنیم .جبهه را ســامان
بخشیم و برای مسئولیتهای بعدی آماده
شویم».
پس از اتمام سخنرانی حسین مرعشی،
سخنگوی حزب به سواالت اصحاب رسانه
پاسخ داد.

غالمرضا مصباحی مقدم در نشست خبری
شــانزدهم مــرداد اعالم کرد کــه جامعه
روحانیــت مبارز تخلفــات و صحبتهای
اخیر محمود احمدینژاد را بررسی کرده
و به این نتیجه رســیده اســت کــه از قوه
قضاییه بخواهد به این تخلفات رســیدگی
کند .ضمن این مصباحی مقدم در پاســخ
به این سوال که آیا الزم نیست اصولگرایان
به خاطر حمایت از احمدینــژاد از مردم
عذرخواهی کنند ،گفــت اصولگرایان از
احمدینژاد حمایت نکردهاند .نظر شما در
مورد این اظهارات چیست؟

مرعشی :ضربالمثلی فارسی وجود دارد که
پاسخ سوال شما است .ماهی را هر وقت از
آب بگیری تازه است .از سویی با بخشی
از حرفهای مصباحیمقدم موافق هستم
که آقــای احمدینژاد محصول و مطلوب
اصولگرایان نبود .آقای احمدینژاد محصول
یک فروپاشی سیاسی در سال  84در جبهه
اصالحــات و اصولگرایان بــود .آقای
احمدینژاد از این فرصت اســتفاده کرد
اما مسوولیت ســکوت در مقابل تخلفات
احمدینژاد و برخــورد نکردن مجالس
اصولگرا با تخلفات او بر گردن آنهاست
و مسئولیت قضایی در برخورد نکردن با
احمدینژاد قابل توجیه نیست .کشور ما
در این دوران ضررهای چندصدمیلیاردی
کرده است .اگر مردم ایران بخواهند یک
بار دیگر به اصولگرایان اعتماد کنند ،باید

با صراحت و شــجاعت در برابر سکوت
مقابل تخلفــات احمدینژاد از ملت ایران
عذرخواهی کنند ،شاید مردم اینگونه آنها
را ببخشند.

اشــاره کردید کــه عالوه بر شــورایعالی
سیاستگذاری اصالحطلبان ،جبهه اصالحات
به نهادهای مکمل و باالدستی نیاز دارد .در
این مورد توضیح دهید.

مرعشــی :این موضــوع در حال بحث و
بررســی اســت .جبهه اصالحات نهادی
قدیمی تحت عنوان شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات دارد .این شورا در مقطعی
که ما هیچ نهاد هماهنگکنندهای نداشتیم
و حتی احزابمان در فشار و تنگنا بودند
کارکرد و خروجی داشته است .پس از فتنه
احمدینژاد در سال  88ما در فشار بودیم.
شورای مشورتی سید محمد خاتمی شکل
گرفت که این شورا توانست کشور را در
سال  92هدایت کند .رئیسجمهور شدن
حسن روحانی در ســال  92میوه مبارک
شورای مشورتی خاتمی است .در آن زمان
شورای هماهنگی روی شورای شهر تهران
تمرکز داشت که توانست  16نفر را راهی
شورای شــهر کند که از این  16نفر یک
نفر با لیست اصولگرایان مشترک بود و
یک نفر هم از مواضع عدول کرد .در ادامه
کار با ادغام بخشهایی از شورای هماهنگی
جبهه اصالحات و شــورای مشــورتی،
شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان شکل
گرفت و دو انتخابات  94و  96را مدیریت
کرد که امروز فراکسیون امید و ریاست
جمهوری حسن روحانی و شورای شهر 21
نفره اصالحطلب تهران محصول آن است.
مــا در این ســالها شــاهد گرایش
روزافزون مردم و فعاالن سیاسی و اجتماعی
به جبهه اصالحات بودیم .اگر منحنیهای
موفقیت این جریان را رسم کنید ،متوجه
میشوید که روحانی در سال 18 ،92میلیون
رای و در انتخابــات  24 ،96میلیون رای
داشت .در انتخابات مجلس شورای اسالمی
در تهران شــکاف رای بین نفر سیام با
ســی و یکم  30هزار رای و در انتخابات
 96شــکاف رای بین نفر بیست و یکم با
بیســت و دوم شورای شــهر تهران 400
هزار رای بوده اســت .امروز متناسب با
شرایط سیاسی جدید و اعتمادی که مردم

به جبهه اصالحات دارند فکر میکنیم با
حفظ شورای هماهنگی و شورایعالی باید
به فکر نهادهای فراگیرتری باشــیم که
بتوانند نیازهای امروز را پاسخگو باشند و
حجم وســیع نیروی مردمی و اجتماعی را
سازماندهیکنند.
در حــال حاضر هم یــک کمیته در
شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان و یک
کمیته در شورای مشورتی شکل گرفته تا
این نهاد جدید متولد شود.

چقــدر از بدهیهــای شــهرداری مربوط
به نهادهای نظامی است؟ آیا شهردار آینده
برنامهای برای وصول این مطالبات دارد؟
آیا روحانی و تیم دولت از فرآیند انتخاب
شــهردار باخبر هســتند و رایزنی با ایشان
انجام شده است؟

مرعشــی :گویا این بدهیهــا حدود 40
هزار میلیارد تومان یعنــی معادل بودجه
 2سال شــهرداری تهران اســت اما این
بدهیها چرا به وجــود آمد؟ دو موضوع
را میتوان بررســی کرد .اول اینکه شاید
بلندپروازی کســی بوده که میخواسته از
سکوی شــهرداری برای پرش به سکوی
ریاستجمهوری استفاده کند و یا عشق
به خدمت و انجام فعالیتهای پرهزینهای
داشته اما شهرداری تهران توان تامین مالی
این هزینهها را نداشــته است .تنها درآمد
شناخته شده شــهرداری فروش تراکم و
تغییر کاربری (مثال تبدیلهای نامناسب
باغگاه به برجگاه) منابع شهرداری بوده که
باز این فعالیت تمام هزینههای شهرداری
را تامین نکرده است .حال ممکن است با
این پرسش روبهرو باشیم که برای تامین
این هزینهها چــه باید کرد؟ چه ایدههای
درآمدزایی وجود دارد؟
برای مثال در زمان آقای کرباســچی
تصمیم گرفته شد اتوبان نواب که شمال
و جنوب شــهر را متصل میکرد ،ساخته
شود اما با ســاخت این اتوبان شهرداری،
شهردار بعد از خود را بدهکار نکرد بلکه
هزینه ساخت آن را از خود پروژه تامین
کرد .شــهرداری الگویی دارد تا بدنه دو
طرف اتوبان ساخته شود .بانک ملی اوراق
مشارکت منتشر کرد .مردم این اوراق را
خریداری کردند .پروژه اجرا شد .واحدهای
مسکونی به فروش رسید و هزینه آن هم

تامین شد .هیچ وقت هزینه ساخت بزرگراه
نواب بر بودجه شــهرداری تحمیل نشد.
حتما پروژههای تهران در زمان شهرداری
قالیباف هم میتوانســت به جای تحمیل
هزینه درآمدزا باشــد به شــرط این که
پروژههای اقتصادی تعریف میشد.
اما پــروژهای همانند بزرگراه طبقاتی
صدر از ســر عجله و اشتباه اتفاق افتاد .ما
اولین کشوری نیستیم که بزرگراه طبقاتی
میســازیم اما در هیچ کشــوری هزینه
ســاخت بزرگراهها را شهرداری و دولت
تامین نمیکند .به این ترتیب که هر کس
میخواهد سریعتر حرکت کند عوارض
میدهــد و از اتوبانهای طبقاتی حرکت
میکند ،با این کار هزینه ســاخت تامین
میشود.
مسئولیت شهردار آینده بسیار سنگین
است چراکه هم باید بودجه الزم برای اداره
شهر را داشته باشــد و هم باید بدهیهای
گذشــته را پرداخت کند .در مورد بخش
دوم این سوال هم باید بگویم که دولت و
شخص آقای رئیسجمهور از روند انتخاب
شهردار مطلع هستند و رضایت دارند.

اخبار ضد و نقیضــی در مورد محمدعلی
نجفی مطرح میشد .اخباری در مورد عدم
پذیرش این مسئولیت از سوی آقای نجفی
به علت بیماری شنیده میشد .برای برطرف
شدن این اخبار ضد و نقیض توضیحاتی در
مورد شــهردار تهران و آخرین تصمیمات
شورای شهر بفرمایید.

مرعشــی :باید تا روز پنجشنبه منتظر ماند.
در این فاصلــه کاندیداها برنامههای خود
را اعالم میکنند و پنجشــنبه ظهر شورا
وارد مرحله رایگیری میشــود و مراحل
انتخاب شهردار به پایان میرسد .فعال  5نفر
در صحنه هســتند .اما در کل آقای نجفی
کاندیداتوری برای شــهرداری تهران را
پذیرفت هاند.

اخبــاری در مورد اســتخدامهای رســمی
گسترده توسط تیم فعلی شهرداری تهران
شــنیده میشــود .چه تمهیداتی برای این
موضوع اندیشیده شده است؟

مرعشــی :وقتی یک مسئولیتی هنوز پایان
نپذیرفته اقدامات مربوط به آن مســئول
همچنان وجاهت قانونی دارد .اما به هر حال
باید خودمان به تکاملی برسیم که در دوره
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ما در کارگزاران هم در دوره جدید سیاست توسعه حزب کارگزاران با تمرکز
بر وحدت جبهه اصالحات را پیش گرفتهایم .بنابراین هر آنچه جبهه اصالحات
را دچار تنش کند برای ما مناسب نیست.

پایان مسئولیت باری را بر دوش مسئوالن
بعــدی نگذاریم .برای مثال در ســال 84
زمانی که آقای خاتمی رئیسجمهور بود و
احمدینژاد انتخاب شد ،دولت خاتمی بیشتر
از چهار دوازدهم بودجه را اســتفاده نکرد،
در صورتی که به هر حال بودجه در اختیار
دولت اســت و میتواند تحوالتی را برای
دولت بعدی ایجاد کند .اگر چنین اتفاقی رخ
داد هم بر حسب ظاهر کار غیرقانونی انجام
نداده است اما بار اضافهای را بر دوش مدیر
بعدی ایجاد میکند .البته من از جزییات این
تصمیمات آخر قالیباف خبر ندارم.
منطقا کسی که  12سال شهردار تهران
بوده نباید در چند مــاه آخر با این عجله
قرارداد ببندد ،چراکه به اندازه کافی برای
این کار فرصت داشته است.

فارغ از بحث بدهیهای شهرداری تخلفات
رخ داده در شهرداری است .برخی معتقد
بودند که شــورای شهر پنجم باید به جای
انتخــاب فوری شــهردار قالیباف همچنان
در ســمت خود باقی بماند تا الاقل موظف
به پاســخگویی به شورای شهر پنجم شود.
فکر نمیکنید که آیا الزم اســت شرایطی
را ایجاد کرد که قالیباف پاسخگو باشد؟

مرعشــی :در سطح شورای شهر هرگز این
بحث مطرح نبود کــه قالیباف همچنان
شهردار باشد تا پاسخ دهد .قاعدتا اگر ایشان
تخلفاتی مرتکب شده باشد باید بعد از اتمام
مسئولیت هم جوابگو باشد .اما این موضوع
بستگی به سیاست شورای جدید و شهردار
دارد که تحلیل و توصیفی واقعی از شرایط
شهرداری ارائه دهد .اگر کسی تخلف کرده
باشــد بعد از دوره شهرداری هم باید پاسخ
دهد .بحثها در مورد تخلفات شهرداری
بسیار اســت .بخشهایی از آن را فردی
چون آقای حافظی مطرح کرد .شــورای
شهر و شهردار میتوانند با دقت کافی این
تخلفات را بررسی کنند .قبال انتظار میرفت
که هیات تحقیق و تفحص مجلس به این
موضوع ورود پیدا کند .مسئوالن شهرداری
اما البی کردند .مجلس هم بسیار بد عمل
کرد و در نهایــت تحقیق و تفحص رای
نیاورد .در صورتی که اگر دستگاه اجرایی
ســالم کار کرده باشــد باید از تحقیق و
تفحص استقبال کند .فرصت هست و نباید
شورای شهر و شهرداری تمام وقت خود را
صرف این موضوع کنند 4 .سال بیشتر وقت
نداریم .در این  4سال باید کارهای زیادی
برای تهران انجام شــود .یک بخش از آن
رسیدگی به مسائل گذشته است اما قاعدتا
باید ناظر به آینده حرکت کرد .به مصلحت
نیست و ضرورتی ندارد که قالیباف بماند و
شورا دائما با او دچار چالش باشد .شورا و
شهرداری باید کار را شروع کنند ،هیاتی
هم مسئول رسیدگی به تخلفات گذشته باشد.
در جمهوری اســامی دوره مدیریت تمام
میشود اما دوره مسئولیت تمام نمیشود.

برای مازاد نیروی شهرداریها چه برنامهای
دارید؟

مرعشی :مشــکل مازاد مشکل عمومی و
مربوط به کل کشــور است .شما اگر در
مورد منطقه آزاد چابهــار تحقیق کنید،
90درصد درآمدها هزینه پرسنل میشود.
شهرداری تهران هم وضع نامناسبی دارد.
در دولت هم همین اتفاق رخ داده اســت.
این موضوع صرفا مدیریتی نیســت بلکه
ابعاد اجتماعی وســیعی دارد .در شرایطی
که ظرفیتهای اشتغال خالی وجود ندارد
که شــرایطی برای جابهجایی فراهم شود،
نمیتوان در مورد نیروهای مازاد یکطرفه
و با خشونت تصمیم گرفت ،چراکه باالخره
این افراد همین رایدهندگان هســتند .از
سویی نمیشود زندگیشان را مختل کرد.
باید در کشور رونق ایجاد کرد .در شرایط
رونق میتــوان آرام و مالیم و به تدریج
ساختار را اصالح کرد.
اول باید سیاســت قاطعی اتخاذ شود تا
به این میزان نیروی انسانی اضافه نشود .بعد
هم با توجه به جمیع شرایط کشور به تدریج
و با شیب مالیم این نیروهای مازاد تعدیل
شود .در حال حاضر پیشبینیها این است
که شــهرداری تهران  5برابر نیاز پرسنل
دارد.
زمانی که ســازمان میراث فرهنگی و

گردشگری را به مشایی تحویل دادم  2هزار
و  700نفر پرســنل داشتیم .وقتی به دیدن
آقای نجفی در سازمان میراث رفتم 8هزار
و  500نفر شده بودند .شرکت نفت از 90
هزار نفر به  200هزار نفر رسید .شرکت
ملی مس هم همین شرایط را دارد.
موضوع نیروهای مــازاد باید با توجه
به شرایط کشور بررســی شود و شرایط
کنونی هماکنون اجازه جراحیهای عمیق
و بزرگ نمیدهد.

در این دوره و با توجه به موقعیت و شرایط
کنونی اصالحطلبان برای تربیت نیروهای
کارآمد حزبی چه برنامهای دارند؟ همچنین
چــه اقدامی برای حفظ بدنــه اجتماعی و
گسترش آن باید صورت گیرد؟

مرعشــی :احزاب از آغاز دولت روحانی
بازسازی شــدند و در یک اقدام نادر هم
احزاب منحل شــده احزاب جایگزین را
طراحی کرده و به صحنه آوردند .در حال
حاضر عمدتا گسترش سازمانی داشتهاند.
برنامههای آموزشی خود را از سر گرفتهاند.
هماهنگیها هم در جبهه اصالحات طراحی
شده است.
NGOها یا سمنها هم عمال وارد عرصه
انتخابات شــدند .مثال در مجموعه وزارت
رفاه این باور حاکم شده که کار عمده باید
به عهده همان NGOها قرار گیرد .همین
مســیر را اگر بتوان ادامه داد آینده خوبی
پیش رو داریم .حتی اصولگرایان هم متوجه
ضعفهای خود شده و در حال بازسازی
هستند .این که اصولگرایان توانستند 16
میلیون رای در انتخابات داشته باشند اتفاق
مهمی است.
گسترش احزاب نباید در روند حرکت
جبهــه متحد خلل ایجاد کنــد ،لذا ما در
کارگزاران هم در دوره جدید سیاســت
توســعه حزب کارگزاران با تمرکز بر
وحدت جبهه اصالحات را پیش گرفتهایم.
بنابرایــن هر آنچه جبهــه اصالحات را
دچار تنش کند برای ما مناســب نیست.
از اختالفات باید پرهیز کرد .خوشبختانه
جامعه هم به رشد خوبی رسیده است .در
همین انتخابات شوراها چند لیست مشابه
منتشر شد ،ولی هیچ کدام مورد توجه مردم
قرار نگرفت و این پشتوانه بزرگی است.
امیدوارم همکاریهایمــان را در جبهه
اصالحات ادامه دهیم و البته امیدوارم که
اصولگرایان هم به عنوان رقیب ما بتوانند
در جهت بازسازی گامهای موثری بردارند،
چراکه بدون حضور یک رقیب نیرومند ما
نیرومند نخواهیم ماند.

آقای قالیباف بعد از ارائه برنامه کاندیداها
اعالم کرد همه این برنامهها شبیه به برنامه
 12ســال پیش او اســت .شــهر تهران هم
آبستن حوادث اســت .این نگرانی وجود
دارد کــه بین  6مــاه تا یک ســال آینده
به دلیل شــرایط نامناســب عدم رضایتی
میان شهروندان ایجادشود و برخی از آن
سوءاســتفاده کنند .برای این گونه مسائل
برنامهریزی شده است؟

مرعشی :حوادث که قابل پیشبینی نیستند.
برای مثال در مورد حادثه پالســکو فارغ
از همه اقداماتی که باید انجام میشــد و
صورت نگرفت دســتورالعمل روشنی در
مورد ســاختمانهای با اسکلت فلزی در
هنگام آتشسوزی وجود دارد .ساختمان
اسکلت فلزی بدون پوشش  3ساعت پس
از آتشسوزی گسترده باید کامال تخلیه
میشــد چراکه احتمال فروریختن وجود
دارد.
شورای شهر و شــهرداری باید صدای
رسا داشــته باشد و اطالعرســانی کند.
مطمئنا در تهران ظرفیتهایی وجود دارد
که اگر به کار گرفته شــوند خیلی سریع
میشود با استفاده از آنها پاسخ مناسبی را
به رایدهندگان داد .اداره یک سازمان سهل
و ممتنع اســت .هم سهل است اگر مدیر
غرضورزی نکند .خیلی پیچیده میشود
وقتی که بخواهی غرض داشته باشی؛ مثال
اگر حتما بخواهی کار را به قوم و خویش
یا قرارگاه خاصی بدهی .تهران ظرفیتهای
مردمی باالیی دارد .الزم نیست شورای شهر
یا شهرداری کار خاصی انجام دهد فقط باید
ظرفیتهای مردمی را به رسمیت بشناسد.

Q Qدبیر کل کارگزاران :نباید رای ندادن
مجلس به وزرا مخالفت با دولت تلقی شود

غالمحســین کرباسچی ،دبیر کل حزب
با کمی تاخیر و در میانه پرسش و پاسخها
به جلسه رسید .او ترجیح داد که سخنان خود
را با تاثیرات رسانهها و به ویژه فضای مجازی
آغاز کند و گفت« :در دولت حسن روحانی
رسانهها یا حتی فضای مجازی باید به کمک
دولت بیاینــد .اول جلوگیری از بحثهای
حاشیهای است که معموال در فضای مجازی
پیش کشیده میشــود و در فضای رسانهای
به آن پرداخته میشــود .اگر هم فکری بین
نیروهای سیاسی و مطبوعات صورت بگیرد،
فضایی ایجاد میشود که جامعه را در جهت
اهداف دولت هدایت کنــد .به بحثهای
حاشیهای که اغلب هدایت شده است تا اذهان
را آشفته کند نباید دامن زد».
کرباســچی ادامه داد« :نکته دوم کمک
رســانهها به دولت برای دستیابی به اهداف
است .این روزها اغلب مواضع در مورد کابینه
متمرکز بر افراد است ،در حالی که معقول
این است که روی برنامههای دولت و آنچه
وعده داده است تمرکز کنیم .فرضا اگر آقای
خاتمی رئیسجمهوری بود برنامههای خود
را با فرد دیگــری انجام میداد و حاال آقای
روحانی با فرد دیگری همان برنامهها را پیش
میبرد .بگذارید مثالــی بزنیم ،مثال دیدگاه
بســیاری از اصالحطلبان با وزیر ارتباطات
دیدگاه یکسانی نبود اما مشاهده کردیم که
در این چهار سال در جلوگیری از فیلترینگ
و محدودیتها یا تامین امکانات الزم خوب
عمل شــد و در حوزههای مختلف عملکرد
قابل قبولی داشت .شاید وزیر آقای خاتمی
نمیتوانســت تا این حد خوب عمل کند.
شــاید روحانی فردی را معرفی کند که از
نظر سیاســی با ما زاویه دارد اما ما باید توقع
پیشبرد و عملی کردن وعدهها و برنامهها
را داشته باشــیم .نباید رئیسجمهوری را در
هنگام انتخاب همکاران آنقدر تحت فشــار
قرار دهیم ،چراکه با اصول مدیریتی جور در
نمیآید .توقع رایدهندگان از رئیسجمهوری
این اســت که آنچه که وعده داده است را
عملی کند ،اما این که حتما همه همکاران
باید کسانی باشند که ما میپسندیم اجحاف
به مدیریت کالنــی در حد رئیسجمهوری
است .البته مجلس میتواند نظراتش را اعمال
کند که اتفاقا جلوگیری میکند از این که
یک فرد اال و البد یک وزیر را معرفی کند و
بگوید به او رای دهید».
او همچنین با اشــاره بــه رای اعتماد
به فهرست پیشنهادی حسن روحانی مطرح
کرد« :اگر مجلس به وزیری رای نمیدهد
مخالفت با دولت تلقی نشود .این فکر یک
دیکتاتوری مخفی است .چنین جوی را در
رسانهها ایجاد نکنیم که اگر چند وزیر رای
نیاوردند پس مجلس مخالف دولت اســت.
اتفاقا شــاید این نوعی کمک باشد .ممکن
اســت روحانی به دالیل مختلــف یا بنا بر
مالحظاتی وزرایی را انتخاب کرده اما مجلس
رای نداده است .این کمک به دولت است.
اگر مجلس به وزیری رای نداد این طور برای
مردم جا نیندازیم که مخالفت با دولت است،
این جو باید توسط رسانهها ایجاد شود .برخی
از رســانههای منتقد دولت فضایی را ایجاد
میکنند که هر کــس انتقادی مطرح کرد
پس مخالف دولت است .با این کار سالمت
سیاسی را به خطر میاندازند».
پس از آن غالمحســین کرباسچی ،دبیر
کل حزب به پرســشهای فعاالن رسانهای
پاســخ داد که البته پاسخ به برخی سواالت
مربوط به شورای شهر پنجم و شهرداری را
به مرعشی واگذار میکرد.
تا چه میزان منابع انســانی و ساختار هزینهها
بهینه است؟ چقدر امکان این وجود دارد که
از دانش روز بینالمللی برای بهینهســازی هر
چه بیشتر این ساختار استفاده کرد؟

کرباســچی :متاســفانه سالهاست که در

شهرداری تهران برای تنوع منابع درآمدی،
چنــدان مطالعه و کار نشــده و در مجموع
انشاءاهلل این امکان برای این دوره فراهم شود
تا نمایندگان نگاه اصالحی به وضع موجود
داشــته باشــند .یکی از راهها این است که
به روشهای جدید اداره شهرها نگاه کنیم.
اصطالح مگاســیتی اصطالحی تازه رایج
شده و گرفتاری همگانی است .هم در مراکز
علمی و هم مراکز مطالعاتی شهرداریها این
معضل بررسی میشود .در ایران هم باید این
مطالعات جدی گرفته شــود .یکی از منابع
درآمدی که خیلی کم روی آن کار شــده
و اگر درست به آن نگاه شود چیزی کمتر
از درآمد ساخت و ســاز ندارد ،درآمدهای
حملونقل و ترافیک است که میتواند یکی
از منابع درآمدی شهری باشد و در بعضی از
شهرهای بزرگ کشورهای توسعهیافته که
اســم نمیبرم تا نگویند الگوی غربی است،
استفاده میشود.
 30درصد درآمد شــهرداریها از اجاره
پارکینگ است که در تهران درآمد چندانی
از این طریق به دســت نمیآوریم و حتی
هزینه میکنیم .آن سالهایی که ساخت و
ساز به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری
مورد توجه قرار گرفت آغاز نوسازی شهری
در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر پس از
جنگ بود .از محل این نوسازی شهری حجم
عظیمی خسارت به شــهر وارد میشد و در
این حال منبع درآمد قابل توجهی هم برای
عدهای بود .آن زمان که شهرداری میبایست
هم شهر را تنظیم میکرد و هم از گسترش
افقی آن جلوگیری میکرد به این منبع توجه
کرد .در قانون شهرداریها  20تا  30مورد یا
حتی بیشتر منبع درآمدی ذکر شده است و
یکی از آنها عوارض بر مصرف در شهرها
است .باالخره باید زندگی در شهرهای بزرگ
با زندگی در شهرهای کوچک از نظر هزینه
متفاوت باشد.
اگر میخواهیم مهاجرت معکوس باشد
و یا مهاجرت به تهران و کالنشهرها را کم
کنیم ،هزینه زندگی در شهرهای کوچک باید
ارزانتر شود اما گاهی بالعکس است.
به هر حال منابع درآمدی شهرداری باید
متنوع باشد .شــهرداری و مراکز مطالعاتی
آن باید در این زمینه کار کند .بخشــی از
این مطالعه باید به شهرهای بزرگ خارج از
ایران اختصاص داده شود ،شهرهای بزرگی
که منابع درآمدی متنوعی دارند و منحصر به
ساخت و ساز شهری نیستند.
در مورد بدهیهای شهرداری و علل و عوامل
ایجاد آن و چگونگــی پرداخت آن توضیح
دهید.

کرباسچی :گاه در مورد بدهیهای شهرداری
تهران مبالغه میشــود ،چون بخشی از این
بدهیها جاری اســت و به طور مثال  5سال
دیگــر باید پرداخت شــود و این در حال
حاضر معضل نیست اما معضل اصلی پرداخت
غیرنقدیهاست که شــهرداری پروژهای را
اجرا میکند اما به پیمانکار به جای دستمزد
حواله میدهد .این حوالهها در شرکتهای
وابسته یا حتی بانک شهر نقد و از آن استفاده
میشود .این ارقام درصدهای قابل توجهی را
در بلندمدت ایجاد میکند و با این حســاب
پروژهها گران تمام میشود .بنابراین شورای
شهر باید برای حجم باالی اینگونه پروژهها
چارهاندیشی کند.
شاید یکی از راهها این باشد که  4تا  5هزار
میلیارد اختصــاص دهد و یکباره تمام این
بدهیهای غیر نقدی را پرداخت کند .اساسا
بانک شهر برای این تشکیل شده که خزنهای
برای شــهرداری باشد اما در مجموع باید در
ارقامی که برای بدهیهای شهرداری گفته
میشود ،دقت کرد تا تناقض در گفتار ایجاد
نشود .باید بررسی شود که چه پروژههایی با
چه هزینههایی انجام گرفته است.

پس از انتشــار اخبار امالک نجومی در مورد
این اتفاق رویکردهای ضد و نقیضی وجود
داشت .خوانش شما از این موضوع چیست؟

کرباسچی :نمیتوان قضاوت کرد .قانون در
جایی میگوید که شــهرداری میتواند در
جایی که به نفع شهر است ،در مورد معاملهای
تخفیف دهد ،مثــا میتواند برای باال بردن
روحیه پرسنل خود زمین با تخفیف به آنها
دهد اما اینکه واگذاری امالک به نفع شهر

بوده یا خالف اســت در قانون تشریح شده
و این واگذاریها باید مجوز شــورای شهر
را داشته باشــد .در رابطه با پرونده امالک
شهرداری نیز باید دید واگذاری این امالک
مجوز شورای شــهر چهارم را دارد یا خیر.
براساس قانون هر گونه تخفیف یا بخشیدن
اموال شهرداریها باید به صورت موردی و با
مجوز شورای شهر باشد.
من دقیقا اطالعی از روند طیشــده برای
واگذاری این امالک ندارم اما بر اساس آنچه
دادســتانی اعالم کرده گویا تخلف رخ داده
است.

انتقادهــای زیادی در چهار ســال گذشــته
در مورد تیم رســانهای دولــت مطرح بود و
به نظر میرسید سیاست مشخصی را پیگیری
نمیکننــد .در شــرایط کنونی کــه به نظر
میرســد شخص روحانی هم در چینش وزرا
چندان شــفاف عمل نمیکند طبیعتا رسانهها
سردرگم میشــوند .فکر نمیکنید در چنین
شرایطی الزم است فشار رسانهای ایجاد شود
تا روحانی هم بتواند گزینه مطلوب را بدون
مالحظات ویژه مطرح کند؟

کرباسچی :ما قائل به این نیستیم که این دولت
بیعیب و نقص است و ضعف تیم رسانهای
دولت هم شاید واقعیت داشته باشد و انتقادها
به آقای روحانی هم منتقل شده است اما در
این میان موضوعی به ذهن میرسد و سوالی
به وجود میآید که اگر این دولت تا این حد
اشکاالت داشــته و تیم رسانهای ضعیفی هم
داشته اســت آیا معجزه رخ داده که در دور
دوم افزایش آرا داشته است.
نکته قابل توجه این است که تیم رسانهای
دولت فقط افراد حاضر در اداره اخبار دولت
نیستند .همه ما میتوانیم رسانه دولت باشیم و
رسانههای اصالحطلب با زبانهای مختلف در
رسانههای مجازی و مکتوب همواره به دولت
کمک کردهاند .دولت بداند یا نداند مدیون
این رسانههاست که در مقابل کیهان و جوان
و  ...به عنوان تیم رســانهای غیراستخدامی
دولت همیشه پاسخگو و فعال بوده است.
این موضوع را نیز باید بدانیم که دســت
رئیسجمهور برای انتخــاب کابینه کامال
باز نیســت و مالحظاتی دارد که در وزارت
کشــور نیز این مالحظات مشخص است.
همکاری با ســایر قوا و نیروی انتظامی از
ضرورتهای وزارت کشور است .علیرغم
همه مشــکالت این  4سال وزارت کشور و
شورای تامین استانها در دولت یازدهم در
مجموع نسبت به سالهای دیگر فضای امنی
ایجاد کردند .یکی از بزرگترین موفقیتهای
دولت انتخابات است .آقای رحمانی فضلی
که نه اصالحطلب بود و نه ادعای اصالحطلبی
داشــت حدود  5انتخابات برگزار کرد که
بدون هیچ تشــنجی برگزار شد و اکثریت
مردم هم رای دادند .هم در شوراها و هم در
مجلس تغییرات جدی ایجاد شد.
به هر حال نمیشود توقع داشت که آقای
روحانی افرادی همچون عبــداهلل نوری یا
موسوی الری را در وزارت کشور منصوب
کند.
تصور من این اســت که باید به صورت
کالن به وزارت کشــور نگاه کرد .گرچه
در کل کارنامه قابل قبولی نیســت .قطعا ما
هم نسبت به مدیریتهای استانی که با فشار
برخی مقامات محلی روحانی و غیر روحانی
صورت میگیرد نقد داریم .حتما باید دولت
در دوره جدید مدیریتها را متناسب با خط
مشی خود انتخاب کند.
بــرای حفظ این بدنه اجتماعی که به  21نفر
شورای شهر رای دادند چه برنامهای دارید؟

کرباســچی :به هر حــال بعد از  12ســال
اصالحطلبان به این عرصه بازگشتهاند و قطعا
نگرانیهایی وجــود دارد .چراکه اگر خوب
عمــل نکنند مردم افراد دیگــری را انتخاب
میکنند .بنابراین باید این دغدغه را شــورای
شهر داشته باشد .مردم به خوبی میفهمند خدا
که انتخاب نمیکنند که هیچ حادثهای رخ ندهد
اما متوجه هستند که اگر اتفاقی افتاده تقصیر
اشخاص بوده یا به طور طبیعی افتاده است.
شهردار تهران در  12سال گذشته زیر نظر
شورای شهر کار نمیکرد ،اگر شهرداری نقد
میشود صد برابر آن باید شورای شهر را نقد
کرد .امیدواریم شورای پنجم روسفید بیرون
بیاید.

تشکیالت
طعمومی:
Q Qاطالعیه رواب 
هفتهنامه سازندگی مرجع اخبار
حزب است

مطالب یــک کانــال تلگرامی
ناشــناخته به نام صــدای کارگزاران
علیه سیدمحمدعلی افشــانی استاندار
فارس ،عضو حزب اعتماد ملی و نامزد
شهرداری تهران با واکنش شدید حزب
کارگزاران ســازندگی ایران مواجه
شده اســت .روابط عمومی حزب در
اطالعیهای در این باره چنین گفته است:

پیرو انتشــار برخی اخبــار جهتدار و
گزارشهای مخدوش در فضای مجازی
از طریــق برخــی مجاری که خــود را
منتســب به حزب کارگزاران سازندگی
میدانند ،بدین وســیله به اطالع عموم،
ارباب جراید و فعاالن سیاسی و اجتماعی
میرساند که مرجع انتشار مواضع و اخبار
حزب «هفتهنامه سازندگی» ،در فضای
مجازی ،ســایت kargozaran .net
و شبکههای اجتماعی تلگرام ،توئیتر و
اینســتاگرام رسمی اســت که در سایت
حزب معرفی شده است.
بدیهی اســت ،مطالبــی که خارج
از مجاری رســمی در فضای مجازی
منتشر میشــود ،حتی اگر از عنوان
«کارگزاران سازندگی» بهره میبرند،
مورد تأیید حزب نخواهد بود.
در پایان الزم به یادآوری است که
حق پیگیری جعلکنندگان نام و برند
22ســاله کارگزاران سازندگی برای
حزب محفوظ است.

گفتارها

محمد عطریانفر ،عضو شــورای مرکزی
حــزب کارگــزاران ســازندگی ایران:

کابینهای که از ســوی آقای روحانی
به مجلس معرفی شده با توجه به شرایط
عمومی کشــور و برخی محدودیتها
کابینه قابل قبولی است .جامعه مخاطبی
که رأی خود را به نفع روحانی به صندوق
انداخت و تعدادی از دوستان اصالحطلب،
برخی از گزینههای پیشنهادی را مناسب
نمیداننــد و احتمال میدهند شــاید
پاسخگوی مطالبات آنان نباشد.

یــداهلل طاهرنــژاد ،عضــو شــورای
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
ایران :روحانــی برای آن که بتواند

پاســخگوی مطالبات مردم باشد و
مسائل اجرایی کشــور را روانتر
ش برده و نارساییهای اجتماعی و
پی 
اقتصادی را حل کند ،نیاز به همکاری
گســترده جناحهای سیاسی کشور
دارد و طبیعتــا ایــن مالحظهها در
چینش کابینه دخیل بوده است.

تسلیت
درگذشت

آیتاهلل علیاصغر مروارید
عالم مجاهد و مبارز نستوه
از چهرههای برجسته انقالب
اسالمی را به خانواده و دوستان
آن مرحوم تسلیت میگویم
برای ایشان طلب رحمت و برای
خانواده ایشان طلب صبر دارم
غالمحسینکرباسچی
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روحانی در تاريخيترين مراسم تحليف در ايران ،دو بار جمله «از آزادي و حرمت اشخاص و
حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است» را تكرار كرد تا در صد و يازدهمين سالگرد
دموكراسيخواهي مردم ايران بگويد كه راه همان و مرام همان خواهد بود.

مانیفست روحانی
اصولگرایان سعی کردند حاشیه را بر متن تحلیف روحانی
که باشکوهترین تحلیف ریاستجمهوری ایران بود حاکم کنند

زینب صفری

خبرنگار سازندگی

«ســاعت  5عصر» چهاردهم مردادماه
حسن روحانی از ورودی سمت راست صحن
مجلس وارد شد .مانعتراشیها برای آنکه او
دوازدهمین رئیسجمهوری نباشد که در آن
ساعت و لحظه برای ادای سوگند وارد صحن
میشــود ،کم نبود اما او همه آنها را پشت
سر گذاشت و با لبخندي پررنگ و عمیق
حاكي از پیروزی و با گامهایی محکم وارد
صحن شد .برادرش حسين فريدون دور از
هیاهــوی  1200مهمان حاضر در مجلس و
در دورترين نقطه از حســن روحانی ،نه در
جایگاه مهمانان ،بلکه در جایی پرت و در
آخرين رديف از صندلي نمايندگان نشسته و
خيره ،ورود رئیسجمهور را تماشا ميكرد.
صاحبه عربي ،همســر رئیسجمهور و دو
دخترش هم حاضــر بودند؛ آنها در دومين
رديف مهمانان ویژه و كنار زهرا مصطفوي،
دختر امام خميني و عفت مرعشي ،همسر
آيتاهلل هاشمي نشسته بودند.
اگر چهار ســال قبل حسن روحانی با
همراهي آيتاهلل هاشميرفسنجاني اول در
انتخابات و بعد هم در صحن مجلس بهعنوان
پيروز انتخابات براي اداي سوگند وارد شد،
اينبار او شانهبهشانه علي الريجاني و محمد
نهاونديان ،دو اصولگرای میانهرو وارد شد
تا شــايد از تازهترين چهره روحاني دوم
رونمایی کرده باشد .او وارد شد و در رديف
اول ،جايي ميان آيــتاهلل آمليالريجاني،
رئيس قوهقضاييه و آيتاهلل جنتي ،رئيس
شــوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان
نشست .سيدحســن خميني ،يادگار امام
کمی بعدتر وارد شــد و كنــار آيتاهلل
محمديگلپايگاني مســئول دفتر رهبری،
حجتاالســام ناطقنوري ،حجتاالسالم
حجازي از اعضاي دفتر رهبري ،اســحاق
جهانگيري معاون اول رئيسجمهور ،حداد
عادل نماينده ســابق مجلــس و آيتاهلل
اماميكاشــاني در رديف اول نشست تا
مجلس دستوركار خودش را آغاز و روحاني
بهعنوان دوازدهمين رئيسجمهور ايران در
پيشگاه نمايندگان سوگند ياد كند .مراسم
تحليف دوازدهمين رئيسجمهور در گرماي
نيمه مرداد ماه اينچنين يكي از تاريخيترين
مراســمهاي تحليف روساي جمهور ايران
لقب گرفت؛ مراســمي بــا حضور 500
مهمان خارجي از  ١١٠كشــور ( ١٩مقام
بلندپايه ،از جملــه  ٨رئيسجمهور و نيز
چندين چهره سياسي مهم از جمله فدريكا
موگريني ،رئيس سياست خارجي اتحاديه
اروپــا) و  700مهمان داخلی از جمله علی
دایی و کریم باقری که جایی برای حضور
سیدمحمدخاتمی یا «مولوی عبدالحمید»
روحانی برجســته اهل سنت و از حامیان
روحانی یا محمود احمدینژاد نداشــت؛
مراسمی که بعد از پایان ،تازه حواشی آن
آغاز شــد و اين حاشيهها از سلفی تعدادی
از نماینــدگان با فدریکا موگرینی گرفته
تا تعداد اعضای شورای نگهبان حاضر در
مراسم بر آن سایه انداخت.
Q

Qدر تداوم سنت مشروطهخواهی

مراســم تحليف امــا در چنين فضايي
آغاز شــد .علي الريجاني به عنوان رئيس
مجلس بعد از پايان ســخنانش از آيتاهلل
آمليالريجاني خواست پشت تريبون قرار
بگيرد تا طبق اصل  ١٢١قانون اساسي رسما
مراسم سوگند رئيسجمهور منتخب برگزار

شود .بعد از سخنراني آيتاهلل آملي ،وي از
روحاني خواســت تا شانه به شانهاش پشت
تریبون قرار بگيرد و سوگندنامه را قرائت
كند« .من به عنوان رئيسجمهور در پيشگاه
قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند
قادر متعال ســوگند ياد ميكنم»...؛ حسن
روحاني دوازدهمين رئيسجمهور ايران در
قامت يك خطيب زبردست اين كلمات را
يكبهيك و با طمانينه ادا كرد و در پيشگاه
نمايندگان مردم ســوگند خورد تا پاسدار
مذهب رســمي و نظام جمهوري اسالمي و
قانون اساسي كشور باشد و همه استعدادها و
صالحيتش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه
برعهده گرفته ،به كار گيرد و خود را وقف
خدمت به مردم و اعتالي كشور ،ترويج دين
و اخالق ،پشتيباني از حق و گسترش عدالت
سازد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از
آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون
اساسي براي ملت شناخته است ،حمايت كند.
او در تاريخيترين مراسم تحليف در ايران،
دو بار جمله «از آزادي و حرمت اشخاص و
حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته
است» را تكرار كرد تا در صد و يازدهمين
ســالگرد دموكراســيخواهي مردم ايران
بگويد كه راه همــان و مرام همان خواهد
بود .روحاني ســوگند خورد تا در حراست
از مرزها و استقالل سياســي ،اقتصادي و
فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد
و با اســتعانت از خداوند و پيروي از پيامبر
السالم ،قدرتي را كه
اسالم و ائمهاطهار عليهم ّ
ملت به عنوان امانتي مقدس به او سپردهاند،
همچون اميني پارسا و فداكار نگهدار باشد و
آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد.
Q

Qاستراتژی مادر مذاکرات

پس از سوگند ،رئيسجمهور دوازدهم
ســخنانش را آغاز كرد تا بگويد اگرچه
برخاســته از آراي اكثريت مردم است ،به
عنوان رئيسجمهور ايران ،مكلف به استيفاي
حقوق و مصالح همه مردم اســت كه براي
تحقــق آن به همراهي همــه اركان نظام
نياز دارد .او در بخشــی از سخنانش گفت:
«ملت ايران براي برپا داشتن اصول آزادي،
حكومت قانون ،حاكميت ملي و اعتقادات
خود فداكاريهــاي فراواني كردهاند و در
نهايت انقالب اســامي ايران به پيروزي
رســيد .اكنون قريب به  ٤٠سال از استقرار
اسالميت و جمهوريت در ميهن ما ميگذرد
و امروز دوازدهمين دوره رياستجمهوري
اسالمي ايران آغاز ميشود».
او ادامه داد« :مردم در انتخابات ارديبهشت
ماه با زبان راي خود گفتند چه ميخواهند
و چــه نميخواهند و با راي اعتماد مجدد و
معنادار خود ،رويكــرد و راهي را انتخاب
كردند كه  ٤سال در معرض آزمون و نقد
و ارزيابي همگان قرار داشــت .از اين پس
ما بايد پاسخگوي آن شور و شعور مردمي
باشيم كه باز به كشور ،نظام و به دولت اعتبار
و حيثيت مجدد بخشيدند».
او به خــودش یادآوری کرد« :منتخب
ملت بايد به درســتي بداند كه از ميانه چه
خواستهها و آرايي برآمده است و چه عهدي
با مــردم دارد و بايد تا پايــان به برنامه و
وعدههاي خود وفادار بماند».
او بايدهــا و نبايدهاي خودش را درباره
دولت دوازدهم اينگونــه بيان كرد« :اين
دولت ميخواهد دولتي معتدل باشد كه نه
با هر پرخاشــي بترسد و تسليم شود و نه با
هر هيجاني برآشفته شود و بجنگد .ما دولتي
مصلح هســتيم چه در سياست داخلي و چه
خارجي كه صلح را بر جنگ و اصالح را بر

جمود ترجيح ميدهيم».
روحاني پیامهایی هم خطاب به مخاطبین
سیاست خارجیاش داشت« :ما هميشه آماده
دفاع از ملت خود هستيم اما دفاع را فقط با
سالح ممكن نميدانيم؛ ما پشتيبان نيروهاي
مسلح خود هســتيم ،اما بزرگترين سالح
ما راي ملت ما اســت .ملتي كه بيش از ٤١
ميليون راي در صنــدوق آرا دارد ،هرگز
در بنبست قرار نميگيرد ،اين راي نهتنها
پشتوانه دولت و مجلس كه پشتوانه ارتش
و سپاه نيز است ...صلح ما به سالح ما متكي
اســت و ســاح ما بر صلح ما تكيه دارد.
برجام نمونهاي از وفاق ملي در ايران است.
بيشك بدون پشتوانه و راي ملت ،حمايت
مقام معظم رهبــري و هماهنگي مجلس و
نيروهاي مسلح با دولت منتخب مردم ،برجام
به فرجامي نميرســيد و ادامه نمييافت اما
جهان بدانــد كه هرگونه نقض تعهدات در
اين معاهــده بينالمللي با واكنش يكپارچه
ملت و دولت ايران مواجه خواهد شــد».
او گفت« :ما با نوآمدگان جهان سياســت
كاري نداريــم ،اما به كهنهســواران اعالم
ميكنيم كه ميتوان تجربه برجام را به يك
الگو در روابط و حقوق بينالملل تبديل كرد.
ميتوان از اين استثنا قاعدهاي ساخت؛ آنان
كه قصد پاره كردن برجام را دارند ،بدانند
كه با اين كار طومار عمر سياسي خود را پاره
خواهند كرد و جهان اين بدعهدي آنان را
فراموش نخواهد كرد ».اين بخش از سخنان
روحاني با تشويق و فرياد احسنت نمايندگان
همراه شد.
او ادامــه داد« :آنان كــه خود را جزو
بازندگان برجام ميدانند ،ميتوانند در صف
بهرهمندي از اين عرصه برد-برد قرار گيرند
و به اشــتباهات خود پايــان دهند .امروز
روزگار رونمايي از مادر بمبها نيســت،
بياييد از مادر مذاكرات رونمايي كنيم .امروز
روزگار رونمايي از مادر تحريمها نيســت،
بياييد از مــادر همكاريها رونمايي كنيم؛
مذاكرهاي بزرگ سر جهان جديدي كه در
آن كشوري مانند ايران ،برج بلند دموكراسي
است؛ برجي كه دستكم  ١١١پله دارد ،از
 ١١١سال پيش تاكنون .جمهوري اسالمي
ايران كه اقتدار و پيشــرفت خود را نه از
قدرتهاي بزرگ يا ائتالفهاي بينالمللي،
بلكــه از مردم فرهيختــه ،باايمان و دالور
خود ميگيرد ،آماده همكاري براســاس
احترام متقابل و منافع مشــترك است».
روحاني خاطرنشان كرد« :در حضور ١٠٥
هيات نمايندگي شامل روساي كشورها و
دولتها ،روساي مجالس ،وزرا ،نمايندگان
ويژه و سازمانهاي مهم بينالمللي جهان كه
مفتخر به ميزباني آنان در كانون مردمساالري
ايران هستيم ،اعالم ميكنم دولت جمهوري
اســامي ايران براي همكاري با هر يك از
كشورهاي شما هيچگونه محدوديتي ندارد».
پايانبخش مراسم هم رونمايي از تمبر
يادبود مراســم تحليف دوازدهمين دوره
رياســتجمهوري با حضور سران سه قوه
بود .این را بایــد تداوم عصر امید و اعتدال
دانست؟! باید منتظر ماند و دید.
Q

Qبحران سلفی

اما زماني كه علی الریجانی پایان جلسه
علنی مجلس را اعالم کرد ،ماجرای تازهای
آغاز شــد؛ تعــدادی از نمایندگان مجلس
به دنبال گرفتن ســلفی با موگرینی بودند؛
صحنههایی که توجه خبرنگاران و عکاسان
را به موضوع جلب کــرد و خیلی زود به
موضوعی پرحاشــیه تبدیل شد .تصاویر،
فرجاهلل جمالی نماینده اصالحطلب شــیراز

را نشــان میداد که پشت به صحن لم داده
روی میز و با چهرهای خندان گوشــیاش
را برای گرفتن ســلفی با موگرینی تنظیم
میکرد .در این تصاویر چهرههایی همچون
احمد مازنــی و علیرضا رحیمی نمایندگان
اصالحطلب تهــران و علی قربانی نماینده
اصالحطلب بجنورد ،حســن بیگی نماینده
دامغان و رضازاده نماینده کازرون هر دو از
اصولگرایان دیده میشدند که با چهرههایی
خندان و گوشــی همراه به دست اطراف
موگرینی ایستاده بودند .انتشار این تصویر
از نمایندگان در توئیتر و شبکههای مجازی
بالفاصله با واکنشهای عتابآلود کاربران
همراه شد .واکنشها آنقدر شدت گرفت که
سه ساعت بعد جمالی نماینده شیراز در کانال
شخصیاش با انتشار متنی رسما عذرخواهی
کرد .با این حال اما جريان رســانهاي عليه
اين ماجرا همچنان ادامه پيدا كرد و اينبار
رســانههاي اصولگرا با اميدي-غيراميدي
كردن موضــوع و با ندیــدن نمایندگان
اصولگرا در این میان سعي كردند تا قضيه
را به نمايندگان عضو فراكسيون اميد نسبت
دهند .آنها در چند ساعت چيزي حدود ٥٠٠
تصوير و نوشته عليه عليرضا رحيمي ،نماينده
تهران در كانالهايشان منتشر كردند و حتي
خبرگزاري تسنيم تالش كرد تا سابقه او به
ي كه در اســارت به
عنوان نوجوان آزادها 
خبرنگار خارجي پيام معروف «اي زن به تو
از فاطمه اينگونه خطاب است» را گفته بود
را به شخص ديگري نسبت دهد.
اما پیگیریهای خبرنگار سازندگی نشان
داد ماجرا آنطور که از عکسها برداشــت
میشــد نبود .یکی از نمایندگان حاضر در
آن جمع به ســازندگی گفت« :تعدادی از
نمایندگان میخواستند از موگرینی درباره
چگونگي اجراي مراسم تحلیف و همچنین
نظرش درباره اقامت در ایران را بپرسند .از
آنجا که علیرضا رحیمی به زبان انگلیســی
مسلط اســت ،از او خواستند تا کار ترجمه
را انجام دهد .او از موگرینی ســوال کرد و
موگرینی هم بــا دقت ،نظر مثبت خودش
درباره مراســم و مهماننوازی ایرانیها را
بیان کرد .بعد هم رحیمی به جای خودش
برگشــت .به همین خاطر هم در عکس
دستهجمعی نمایندگان با موگرینی حاضر
نبود؛ همان عکسی که به گفته این نماینده
توگوی غیررســمی،
بعد از پایان این گف 
نمایندگان به موگرینی پیشنهادش را دادند
که موگرینی هم پذیرفت و قشقاوی معاون
پارلمانی وزیر امور خارجه با دوربین موبایل
از آنها عکس گرفت».
این نماینده توضیح داد پس از آن هم تنها
جمالی با یک سهلانگاری اقدام به گرفتن
ســلفی کرد و نه بقیه نمایندگان اما برخی
رسانهها همه نمایندگان را زیر سوال بردند.
ایــن روایت را علــی قربانی نماینده
بجنــورد و از حاضرین آن جمع هم تائيد
میکند .او به پانا گفته اســت« :يكي ،دو
نفر از نمايندگان تهران (عليرضا رحيمي
و احمد مازني) كه به زبان انگليسي مسلط
هستند ،در حال صحبت با خانم موگريني
بودند و سايرين نيز در حين اين صحبتها
داشتند با ايشان عكس ميگرفتند .اين مسئله

را زيادي به حاشيه بردهاند و به جز سلفي
گرفتن يكي از نمايندهها ،كه شب گذشته
عذرخواهي هم كرد؛ سايرين در حال انجام
كار نمايندگي خود بودند .او توضيح داده
گوشيهاي دست نمايندگان براي سلفي
گرفتن نبوده بلكه ميخواستهاند از مكالمهاي
كه با خانم موگريني برقرار شده بود ،فيلم
بگيرند .اتفــاق خاصي نيفتاده بود ولي در
فضاي مجازي ماجرا را بزرگ كرده بودند.
پس از اتمام صحبت ،يكي از نمايندگان
گفت عكسي دســتهجمعي بگيريم كه با
توجه به آنكه حايلــي ميان نمايندگان و
مهمانان وجود داشت ،به سبكي كه ديده
شد ،نمايندگان ايستادند و آقاي قشقاوي
كه در آن نزديكي بود عكس را گرفتند».
قرباني ميگويد آنچه من در فضاي مجازي
ديدم ،تعجبآور بود .تيترهايي مانند «سلفي
با مادر تحريمها» و عناويني از اين دست؛
بهطوري كه نمايندگان را متهم به ارتباط
با بيگانگانكردند .اگر اينگونه اســت
چرا اصال موگرينــي را به مجلس دعوت
كردند؟!
موضوع عالوه بــر دامنه زیادی که در
شبکههای اجتماعی داشت با واکنشهای
مختلف چهرههای سیاسی و نمایندگان هم
همراه شــد .از جمله علی الریجانی رئيس
مجلس در اولین جلسه علنی بعد از تحلیف
به موضوع اینگونه واکنش نشان داد« :این
کار اگرچه سهلانگاری بود ،سعی شد تبدیل
به یک موضوع اساسی شــود .البته ندیدن
اثرات مهم اجالس در امنیت ملی کشــور،
درستاندیشی و نگاه ملی در آن نهفته نبود».
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید
هم به سایت فراکسیون امید گفت« :به نظر
میرسد گرفتن عکس یادگاری با کسی که
به نمایندگی از یک قاره با شخصیت علمی
و سیاســی ویژه در مجلس ما حضور پیدا
کرده ،ایرادی نداشته باشد؛ در این بین یکی
از نمایندگان هم در حالت نامناســبی قرار
داشت که بالفاصله عذرخواهی کرد .اما در
واکنش به این ماجرا شاهد بیاخالقیهایی
بودیم که از آنها گله داریم .اینکه به بهانه
یک عکس یادگاری و سلفی بخواهند یک
جریان سیاسی را تخریب کنند ،آن هم در
حالیکه در همان صحنه دوستان و همکاران
ما از سایر جریانها و فراکسیونها هم حاضر
بودند ،از بی اخالقیهایی است که ما بارها
شاهد آن بودهایم و فکر میکنیم هدف آن
هم ،دلسرد کردن مردم از موفقیتهایشان
در انتخابات اخیر است».
علی مطهری هــم در کانال تلگرامی
خودش درباره این اتفاق نوشت...« :برخی
این موضوع را به اشتیاق و ولع نمایندگان
برای عکس گرفتن با یک بانوی اروپایی و
ایتالیایی تنزل دادند و در واقع نگاه جنسی به
موضوع داشتند .شاید قیاس به نفس فرموده
باشند .شــاید اگر به جای خانم موگرینی،
خانم اشتون نماینده سابق اتحادیه اروپا که
مسنتر بود یا آقای سوالنا مسئول اسبق این
اتحادیه حضور داشتند ،این افراد اینگونه
قضاوت نمیکردنــد .در روز تحلیف راه
ورود نمایندگان به بخش مهمانان خارجی
بســته بود و همین امر باعث تجمع آنها

پشت ردیف مهمانان خارجی و دشواری
ارتباطشان با آنها شده بود ،به طوری که
احساس میشد که گویی برخی نمایندگان
اشــتیاق خاصی برای مذاکره با مهمانان
ی که اگر راه باز بود ،آنها
دارنــد؛ در حال 
نیز مانند مهمانان داخلی با شخصیتهای
مورد نظرشــان مذاکره میکردند و احیانا
عکس یادگاری میگرفتند كه عجیب به
نظر نمیرسید .برخی نیز این اقدام را حاکی
از غربزدگی دانســتند در حالیکه هیچ
ارتباطی بین ایــن دو وجود ندارد .کجای
مذاکــره و حتی عکــس گرفتن با یک
بانوی اروپایی که پوشش اسالمی را بهتر
از بسیاری از بانوان ما رعایت کرده است،
غربزدگی است؟ از خدا میخواهم که به
همه ما انصاف بدهد».
Q

Qآیتاهلل هاشمی غایب بزرگ

گذشــته از آيتاهلل هاشمي كه حتما
غايب بزرگ مراســم تحليف بود ،غیبت
چهرههای دیگر هم مســئولین تشریفات
و برگزاری مراســم و حتی علی الریجانی
را به واکنش و توضیح واداشــت .از جمله
دعوت نکردن سیدمحمدخاتمی و محمود
احمدینژاد یا مولــوی عبدالحمید که با
واکنشهای زیادی همراه شــد .خیلی از
نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند .از
جمله «جعفرزاده ایمنآبادی» نائب رئيس
فراکسیون مستقلین عدم دعوت از روسای
جمهور سابق را تصمیم غلطی توصیف کرد
که مایه شرمساری است .فاطمه سعیدی هم
گفت که به عنوان یکی از نمایندگان مردم
به دلیل عــدم دعوت از مولوی عبدالحمید
«شرمنده» است .موضوع آنقدر دامنه پیدا
کرد تا علی الریجانی در اولین جلسه بعد از
تحلیف و در شرایط غیرعلنی به نمایندگان
معترض از جملــه «رحیمی جهانآبادی»
رئيس فراکسیون اهل سنت توضیح داد که
دعوت نکردن مولوی عبدالحميد و برخی
شخصیتها به دلیل کمبود جا بوده است.
کمبود جا آن هم در شرایطی که چهرههای
ورزشی و هنری به این مراسم دعوت شده
بودند ،نتوانست معترضان را راضی کند .تا
جایی که اعتراضات به جلسه علنی مجلس
کشیده شد و رحیمی در جلسه علنی تذکر
داد که این جــواب قانعکنندهای نبوده و
توهین به اهل سنت است.
این اما ماجرای همه غائبین نبود .برخالف
تجربه نخســت حســن روحانی از مراسم
تحلیف که در آن همه رقبای انتخاباتیاش
از سعید جلیلی تا سیدمحمد غرضی حضور
داشتند ،در این دوره تنها مصطفي ميرسليم
از يك ساعت مانده به آغاز مراسم خودش
را رســانده بــود و از محمدباقر قاليباف و
سيدابراهيم رئيسي دو رقيب اصلي روحاني
در انتخابات خبري نبود .غيبت سرلشــكر
عزيزجعفري ،فرماندهكل سپاه پاسداران هم
زمزمههاي زيادي را ميان حاضران مراســم
به راه انداخته بود .هرچند بنا بر توضيحات
ســردار كوثري مشخص شد عزیزجعفری
در همايش فرماندهان سپاههاي استاني در
مشهد بوده و به دليل تاخير در پرواز نتوانسته
خودش را به مراسم برساند.

فصل
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 :جهان سیاست

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.

5

چهار خانواده بزرگ حزبی
حفظ همبستگی در برابر رقیب یکی از الزامات زندگی حزبی است
احمد نقیبزاده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

ساختار اجتماعی مشابه در کشورهای
اروپایی از یک ســو و گسترۀ نحلههای
فکری و ایدئولوژیک در ســطح این قاره
سبب میشد تا فرماســیونهای اجتماعی
مشابه و تشکلهای سیاســی نزدیک به
همی نیز در سطح قاره اروپا بهوجو د آید.
این تشــکلها در دوران بلوغ و آگاهی از
هویتهای مشابه همدیگر ،باب مراودات
و گردهماییهای منسجمی را گشودند تا
روشها و سیاستهای خود را هماهنگ
و همسو ساخته و همبستگی خود را مبنای
اقتدار بیشتر خود در سطح قاره قرار دهند .از
قضا این اقدام آنها سبب شد تا در زمانهایی
که دولتها حقوق یکی از آنها را پایمال
میکرد به یاری هم شــتافته و جلو تجاوز
دولت خاطــی را بگیرند .فایده دیگر این
همبســتگی ،قدرتنمایی در برابر احزاب
رقیــب بود که از طریــق افکار عمومی
صورت میگرفت .اهمیت این همبستگیها
در دورۀ اتحادیه اروپا بســیار چشمگیر و
دارای پیامدهای عملی غیر قابل انکاری شد
که نمود آن را میتوان در انتخابات اروپایی
بهویژه انتخابات پارلمان اروپا مشاهده کرد.
پارلمان اروپا به صورت صحنۀ هماوردی
احزاب مشابه و موضعگیری آنها در برابر
ســایر احزاب درآمد .از اینرو جا دارد تا
به بررســی این خانوادههای بزرگ حزبی
بپردازیــم و این کار را بر اســاس تاریخ
شکلگیری آنها انجام میدهیم.
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خانواده لیبرال دموکراتها

هیچ جریان فکری-فلســفیای
به اندازۀ لیبرالیسم بر زندگی مردم اروپای
باختری تأثیر نداشته است .اندیشۀ لیبرالیسم
ابتدا در حــوزۀ اقتصاد مطرح شــد .البته
کسانی مانند اسکینر ریشه آزادیخواهی را
به سالهای سدۀ  14باز میگردانند و بر این
باورند که مردم فلورانس و دیگر دولت-
شهرهای ایتالیایی شمال آدریاتیک جنبشی
را آغاز کردند که هیچ ربطی هم به اقتصاد
یا توسعه سیاسی نداشته است ،بلکه از ذات
آزادیخواه بشر سرچشمه میگرفته است.
ولی در تحلیلهای مارکسیستی آن را نتیجۀ
رشد سرمایهداری معرفی میکنند که پس از
دورۀ مرکانتالیسم دخالت دولت را برنتافته
و نهتنها خود را از آن بینیاز میدیده است
بلکه به چشم مزاحم دست و پا گیری هم
به آن مینگریسته است .به هرصورت عمدۀ

نظریات مطرح شده شروع لیبرالیسم را قرون
هفدهم و هجدهم میدانند که سرمایهداری
به دنبال راهی برای توجیه عدم دخالت دولت
در امور اقتصادی بوده است .اما این توجیه
به سرعت رنگ و بوی فلسفی بهخود گرفت
و اولین اصولی که مطرح شد دیگر به امور
اقتصادی محدود نماند و صبغۀ جهانشمول
به خود گرفت .از ســوی دیگر صالبت و
متانت این اصول هــم به گونهای بود که
کســی را یارای نفی و رد آن نبود .اولین
اصل اشعار میداشت که خدا انسان را آزاد
آفرید .آیا کسی میتوانست این اصل را نفی
کند؟ اصل دوم این بود که انسان در آزادی
رشــد میکند .این اصل هم نمیتوانست
به اقتصاد محدود باشد یا کسی بتواند با آن
مخالفت کند .همۀ امــور در آزادی قواعد
طبیعی و مناسب خود را پیدا میکنند .فرد
به عنوان سنگبنای جامعه نمیتواند تابعی از
فاکتورهای اجتماعی یا اقتصادی باشد ،بلکه
برعکس ،سعادت جامعه در گرو سعادت فرد
است .در اینجا رجوع مجددی به نظام حقوقی
روم باســتان صورت گرفت تا تفکیک
کاملی بین حوزۀ خصوصی و حوزۀ عمومی
بهوجو د آید و فــرد به عنوان خداوندگار
حوزۀ خصوصی خود مانع از دخالت دولت
و جامعه به حریم خصوصی شود .این یکی
از مهمترین دســتاوردهای لیبرالیسم بود.
زیرا آزادیهای فردی تضمینی بر سالمت
رژیمهای سیاسی غربی بود تا به همان دامی
نیفتند که دموکراسیهای شرقی افتادند .این
همان اصلی بود که بنیان دموکراسیهای
لیبرال را پی افکند و به شاخص شفافی از
زندگی سیاسی غرب تبدیل شد .کسانی که
کتاب «جامعۀ باز و دشمنان آن» اثر کارل
پوپر را خواندهاند میدانند که تا چه حد بین
دموکراســیهای لیبرال و دموکراسیهای
خلقی تفاوت وجود دارد .همچنین میتوان
درک کرد که چرا دشمنان جامعۀ باز از هر
طیفی که باشند ،راست یا چپ ،فاشیست یا
کمونیست یا اقسام دیگر مثل بعثیسم تا این
حد با آزادیهای فردی مخالفند .لیبرالیسم
از آنجا که دستورالعملهایی برای جلوگیری
از مداخلۀ دولت در امــور اقتصادی دارد
به ســرعت از صورت یک فلسفۀ صرف
خارج شــد و رنگ و بوی ایدئولوژیک
بهخود گرفــت و در اینجا بود که بین آن
و حزب رابطه منطقی برقرار میشود .زیرا
برای ورود به حوزۀ کنش نیازمند سازمان
هستیم و این سازمان نمیتواند چیزی جز
یک حزب سیاسی باشد .اما پیش از آنکه
به این مسئله بپردازیم یادآوری یک نکته
بســیار اهمیت دارد و آن اینکه اصول و

پارلمان اروپا جایی برای شکلگیری چهار خانواده بزرگ حزبی در این قاره است

آموزههای چندی از فلسفه لیبرالیسم شتابان
به رمزگانهای فرهنگی تبدیل و به ژرفای
زندگی مردم غرب رسوخ کرد .اینکه یک
شــوهر به خود اجازه نمیدهد از حساب
بانکی همسر خود ســؤال کند یا در مورد
باورهای دینی یا گرایشهای سیاســی او
آمرانه چیزی را القاء کند و بسیاری موارد
دیگر جمله مرهون فلسفه لیبرالیسم است.
اینها چیزهایی اســت که در شرق اروپا یا
مشرق اسالمی یافت نمیشود .این اولین بار
یا مورد نیست که نحلهای یا پارادایمی و یا
حتی سبکی به صورت فراگیر اثر تاریخی
خود را در اروپای باختری برجای میگذارد.
برای مثــال دوران کالســیک ضرورت
تعریف را به عنــوان تعیین مرزهای یک
مفهوم به یک اصل در رویکردهای علمی
درآورد .وقتی به آشفتگی مفاهیم در جامعه
خود نــگاه میکنیم آنگاه به اهمیت عصر
کالســیک در تاریخ غرب و خسرانی که
فقدان آن در تاریخ ما بهوجود آورده است
واقف میشویم.
برای آنکه به بحــث اصلی برگردیم
به یاد میآوریم که لیبرالیسم هم یک فلسفه
است ،هم یک رویکرد اقتصادی در برابر
طرفداران مداخله دولــت در اقتصاد ،هم
یک ایدئولوژی به معنای بیان سیستماتیک
خواستههای یک طبقه یا گروه و هم یک
رویکرد فرهنگی .اتفاقا اولین احزابی که در
قرن نوزدهــم در قالب احزاب کادر یعنی
احزابی مرکب از عده معدودی از معنونین
و متنفذین با سازماندهی نرم و کمینه شکل
گرفتند همگی صبغۀ لیبرال داشتند .در همۀ
کشورهای اروپای باختری دو حزب یا دو
دسته احزاب شکل گرفتند که یکی ترجمان
خواستههای اشراف بود و دیگری مرکب
از بورژوازی لیبرال و مبین خواســتههای
آن .به این ترتیب خودبهخود یک خانواده
بــزرگ لیبرال مرکــب از احزابی که با
همین نام یا نامهای مشابه فعالیت میکردند
بهوجود آمد که سرآمد آنها حزب لیبرال
انگلستان بود .اما همه این احزاب با چالشی
روبهرو شدند که از ذات رویکرد لیبرالی
سرچشمه میگرفت .از آنجا که براساس
اصول لیبرالیســم میباید همه افراد با هر
عقیده و گرایشی که دارند پذیرفته شوند
این احزاب قادر به گذاشتن شرط یا گزینش
نبودند و درهای آنها به روی همه باز بود.
در غیاب احزاب چپ تمامی تحولخواهان
ناگزیر به حزب لیبــرال روی میآوردند.
این احزاب از جمله حزب لیبرال انگلستان
شــمار کثیری از کارگران و روشنفکران
سوسیالیســت را در خود جای داده بودند

و به محض آنکه گروههای چپ شــکل
گرفتند و از اعتباری برخوردار شــدند این
افراد از حزب لیبرال جدا شده و به احزاب
چپ پیوستند .نتیجه آنکه احزاب لیبرال در
آستانۀ قرن بیســتم دچار ضعف و ریزش
اعضا شــدند .یک نمونه شفاف سرنوشت
حزب لیبرال انگلســتان بود که مقام خود
به عنوان حزب آلترناتیو را از دست داد و
در کنار حزب کارگر انگلستان به رقابت با
آن برخاست ولی در نهایت مقهور آن شد.
تنها دورهای که در انگلستان با یک سیستم
سه حزبی روبهرو هستیم بین سالهای 1905
و  1932است .در سال  1932حزب کارگر
برای همیشه جای حزب لیبرال را گرفت.
اما احزاب لیبرال از بین نرفتند و همچنان
طرفداران پر و پا قرصی در بین شهروندان
داشتند که از آرمانهای ایدئولوژی لیبرال
طرفداری میکردند .امــروز هم در همه
کشورهای اروپا یک حزب لیبرال به هر
نامی که خوانده شــود ،لیبــرال یا لیبرال
دموکرات به فعالیت ادامه میدهد .از قضا
در ســالهای پس از فروپاشی شوروی تا
کنون احزاب لیبرال از مختصر رونقی هم
برخوردار شــدهاند که ناشی از محوریت
مجدد فرد در عرصۀ اجتماعی است.
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خانواده سوسیال دموکراتها

انقالب صنعتی که در پایان قرن هفدهم
با اختراع ماشین بخار درانگلستان آغاز شد تا
دهه سوم قرن هیجدهم تمامی اروپای باختری
را در بر گرفــت .این انقالب از گروههای
کارگــری یک طبقه قدرتمنــد به معنای
مارکسیستی آن ب ه وجود آورد .تاریخ کار
و کارگری یکی از خونبارترین موضوعات
تاریخ بشر است .وضعیت اسفناک کارگرانی
که تا  12ســاعت در روز استثمار میشدند
توجه بسیاری از جامعهشناسان را بهخود جلب
کرد .کسانی مانند فوریه ،سن سیمون ،کابه و
امثال آنها با رویکردی انسانی سوسیالیسم را
راهحل مشکل کارگران دانسته و آموزههای
خود را ترویــج کردند .وقتی مارکس قدم
به صحنه گذاشت آنها را سوسیالیستهای
تخیلی و سوسیالیسم خود را علمی نامید .اساسا
جمعگرایی و سوسیالیسم رویکرد غالب قرن
هیجدهم بود .وقتی سوسیالیستهای جهان در
صدمین سالگرد انقالب کبیر فرانسه در لندن
جمع شدند تصمیم گرفتند این جمع را هر
ساله تکرار کرده و بینالملل سوسیالیست یا
انترناسیونال دوم را بهوجود آورند .اما تاریخ
تولد بسیاری از احزاب سوسیالیست را باید
ســال  1905در کنگرۀ بازل دانست .حزب
کارگر انگلســتان از جمع گروههای چپ

و کارگری در همین ســال تبدیل به حزب
کارگر شــد و  SFIOیا بخش فرانســوی
بینالملــل کارگری کــه در کنگرۀ اپینه
 1971به رهبری فرانســوا میتران به حزب
سوسیالیســت تغییر نام داد در همین سال
تولد یافت ،ولی حزب سوسیال دموکرات
آلمان در زمان بیســمارک در دهه 1870
شکل گرفته بود .همبستگی ارگانیک احزاب
سوسیالیست یکی از قویترین تشکلهای
بینالمللی بوده و هست .تقریبا همه احزاب
سوسیالیست اروپا جزو این تشکل هستند و
پاره احزاب غیر اروپایی مانند حزب کارگر
اسرائیل هم عضویت این نهاد را پذیرفتهاند.
احزاب سوسیالیست به رغم افت و خیزهای
زیاد هنوز جزو یکی از قدرتمندترین احزاب
این کشورها هســتند که در رأس آن باید
از حزب سوسیال دموکرات آلمان نام برد.
حزب کارگر انگلستان و حزب سوسیالیست
فرانسه و ایتالیا هم از دیگر اعضای بینالملل
سوسیالیستهستند.

3

تها
خانواده کمونیس 

همانطور که اشاره شد لنین در سال
 1919طی کنگره ساالنه حزب کمونیست
روسیه بینالملل سوم را تأسیس و  21شرط
برای عضویت در آن تعیین کرد .در اینجا
بسیاری از سوسیالیستها دچار تردید شده
و برای پیوستن به بینالملل سوم (کمینترن)
از حزب سوسیالیست متبوع خود جدا شدند.
حزب کمونیست فرانســه در کنگرۀ تور
 1921از دل حزب سوسیالیست بیرون آمد و
حزب کمونیست ایتالیا هم در کنگرۀ لیورن
 1921به همین سان از حزب سوسیالیست
انشــعاب کرد .این احزاب جزو قویترین
یروکمونیستها بودند و رهبران قدرتمندی
مانند موریس تورز در فرانســه و انریکو
برلینگوئه در ایتالیا از چهرههای کاریزماتیک
بودند .پذیرش رهبری حزب کمونیســت
شوروی این احزاب را در نزد وطنپرستان
خائن و وابسته به بیگانه جلوهگر مینمود.
از آنجا که این تشکل در کنفرانس 1943
تهران به عنوان حسن نیت از سوی استالین
منحل شــد و امروز هم پس از فروپاشــی
شوروی دیگر خبری از احزاب کمونیست
نیست به همین اندازه بسنده میکنیم.

4

خانواده دموکرات مسیحیها

یکی از پدیدههــای جالب در
قرن بیستم بازگشــت غیر مستقیم دین
به حوزۀ سیاســت پس از یک قرن غیبت
اســت که در قالب احــزاب دموکرات
مســیحی صورت میگیرد .البته درستتر

این اســت که بگوییم بازگشت دینداران
به حوزۀ سیاســت زیرا کسانی که دراین
احزاب گرد آمده بودند کســانی بودند با
باورهای دینی بدون آنکه بخواهند دین را
در سیاست دخالت دهند یا جنبۀ سکوالر
زندگی سیاسی را نادیده بگیرند .تاریخچه
این احزاب به جنگهــای جهانی اول و
دوم برمیگردد .در طــول این جنگها
که میلیونها بیخانمــان و آواره برجای
گذاشت ،کلیسا در دستگیری مردم نیازمند
بســیار فعال بود .درهای کلیسا را به روی
بیخانمانها باز میگذاشتند تا شبهای سرد
اروپا را در آن ســرپناه به سر ببرند .غذای
رایگان و سایر کمکها خاطره خوبی در
ذهن مردم بر جای گذاشت .چنین بود که
پس از پایان جنگ طرفداران کلیسا به فکر
افتادند حزبی با پسوند مسیحی تشکیل داده و
در پناه حمایت مردم در قدرت سهیم شوند.
اما داستان از نظر لیپست و رکان به گونهای
دیگر روایت میشود .آنها بر این باورند که
اروپا در قرون جدید دو انقالب را پشــت
سر گذاشــت و هر انقالب هم دو نزاع را
در دل خود حمل میکرد .یکی انقالب ملی
که دعوای دیــن و دولت و دعوای مرکز
و پیرامون را برانگیخت و دیگری انقالب
صنعتی که دعوای شهر و روستا و دعوای
کار و ســرمایه را مطرح ساخت .در هرجا
این دعواهــا به نفع یکی از طرفین فیصله
یافت اصل دعوا هم از میان برخاست ،ولی
در جاهایی که این نزاعها زیر خاکســتر
پنهان شد در سالهای بعد به صور مختلف
و در قوالب گوناگــون دوباره ظهور پیدا
کردند .در نتیجه وجود احزاب دموکرات
مسیحی نتیجۀ فیصله نیافتن دعوای دین و
دولت است .چنانکه در ایتالیا کلیسا توانست
در برابر دولت مقاومت کرده و اقتدار خود
را در جامعه مدنی حفظ کند .در نتیجه امروز
شاهد وجود حزب قوی دموکرات مسیحی
در این کشور هستیم .در حالی که دعوای
دین و دولت در فرانسه به نفع دولت تمام
شد و نهاد دین زیر سلطۀ دولت قرار گرفت.
به همین دلیل هیچگاه در فرانسه حزبی با
گرایش مسیحی وجود نداشته است .به هر
روی احزاب دموکرات مسیحی امروزه در
بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا،
آلمــان ،هلند ،بلژیک و غیــره به عنوان
احزاب راســت قدرتمند فعالیت میکنند.
علت گرایش راست این احزاب هم مربوط
به رابطۀ خوب کلیسا با نظامهای سلطنتی در
قرون پیش میشود .کلیسا ،سلطنت و ارتش
در همه این کشورها ستونهای اصلی راست
را تشکیل میدهند.
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دیپلماسی

استقبال آقای روحانی از گسترش روابط با همسایگان سخنی نیکوست اما تا عملی کردن آن راه درازی در پیش است.
عملکرد چهارساله آقای روحانی هم نشان میدهد در دولت اول او هم ایران نگاهی استراتژیک به منطقه نداشت .کماهمیت بودن خاورمیانه در ساختار
دستگاه دیپلماسی کشور هم تصادفی نیست .سفرا و دیپلماتهای درجه یک اغلب دنبال ماموریت در اروپا و آمریکای شمالی و سازمانهای بینالمللیاند.

استراتژی چهارم :منطقهگرایی
باید حفظ اختالفات در عین همکاری راهبرد دولت دوازدهم در رابطه با همسایگان باشد

رحمن قهرما نپور

پژوهشگر مسائل بینالملل

روی کاغــذ و در مقــام نظر خیلیها
بر ضرورت نزدیکــی و حتی همگرایی
با کشــورهای منطقه تاکیــد دارند ،اما
واقعیتهای عینی غیر از این است .سالها
و بلکه دهههاست ما و کشورهای منطقه
در نزدیک شدن به یکدیگر مشکل داریم.
بیاعتمادی مهمتریــن خصیصه در روابط
کشــورهای منطقه با یکدیگر اســت و
دولتها میکوشند با تضعیف همسایگان
و رقبای خود قویتر شوند .سادهتر بگوییم
منطق رئالیســم خشــن منطق حاکم بر
مناسبات کشورهای منطقه است .کتابهای
درسی آنها ،تاریخنگاریهای رسمی آنها و
حتی فرهنگ عامه مردم مملو از بدگویی
و بدبینی نســبت به اقوام یا مذاهب دیگر
است و هر ملتی کم و بیش دیگران را عامل
عقبماندگی خود میداند .آیا این وضعیت
خاورمیانــه غیرطبیعی اســت؟ آیا ذات
خاورمیانهایها اینگونه است که نمیتوانند
با هم کنار بیایند؟
از یک منظر پاسخ این پرسشها منفی
اســت .خیلی از کشــورهای همسایه در
اروپای قرن هفدهــم و آمریکای التین
قرن بیستم گرفتار وضعیت مشابهی بودند.
هژمونیطلبی منطقــهای هیتلر در جنگ
جهانی دوم نشــان داد که حتی اروپا هم
مصون از آســیبهای رقابتهای قومی و
نژادی نیست و جنگهای فاجعهبار بالکان
نشان داد که صلح و صلحطلبی ارزشی است
که نهتنها باید آن را مرتب آموزش داد بلکه
باید نهادهایی برای حفظ آن تاسیس کرد.
در اروپــا و آمریکای التین و آســیا
دولتها توانســتند از پی قرنها رقابت و
دشــمنپنداری یکدیگر چارچوبی برای
تنظیم رقابت همزمــان با همکاری ایجاد
کنند .ما در خاورمیانه هنوز موفق به انجام
این کار نشدهایم ،نه به این دلیل که بالذات
توان این کار را نداریم یا خاورمیانه در ذات
خود ماهیتی امنیتی دارد بلکه به این دلیل
که نه به آگاهی الزم دست پیدا کردهایم و
نه ضرورتها ما را به این کار وادار کرده
است .لذا فرض بنیادین این نوشتار آن است
که خاورمیانه برخالف آنچه ادعا میشود
یک منطقه استثنایی نیســت و میتواند
شاهد نزدیکی دولتها به یکدیگر و حتی
همگرایی منطقهای باشد.
از جنــگ جهانی دوم بــه این طرف
رویکرد و سیاست خارجی ما در خاورمیانه
ذیل چهار الگو یا چارچوب یا اســتراتژی
مورد توجه بوده است.
تا پیش از انقالب  1357و بر اســاس
الگوی ناسیونالیسم باستانگرا فرض بر این
بود که ایرانیها به دلیل برتری فرهنگی بر
سایر ملتهای خاورمیانه و مخصوصا اعراب
نمیتوانند روابط نزدیکی با آنها داشته باشند.
پانعربیسم ناصری هم این باور را تقویت
کرد که اعراب تهدیدی برای فرهنگ و
حتی امنیت سرزمینی ایران هستند و برای
دفع ایــن خطر ایران باید با تقویت قدرت
نظامی و نزدیکی به دشــمنان اعراب و در
رأس آنها آمریکا و اروپا نزدیک شــود.
غربت فرهنگی ایران در منطقه ،نزدیکی آن
به غرب و دوری از منطقه را تجویز میکند.
از عجایــب روزگار اینکه ناسیونالیســم
آتاتورک هم براساس تز «صلح در خانه،
صلح در بیرون» همیــن تجویز را برای
سیاست خارجی آنکارا داشت و از نزدیکی
به خاورمیانه تا حد امکان اجتناب میکرد.
عجیب است که هنوز هم در ایران اساتید

دانشگاهی هستند که برخورد تحقیرآمیز
شاه با اعراب را یکی از افتخارات سیاست
خارجی ایران میدانند و این نشان میدهد
اندیشــه غربت فرهنگی یا استثناگرایی
فرهنگی در ایران که ریشه در نحوه ساخته
شدن ناسیونالیسم معاصر ایرانی دارد هنوز
نفوذ قابل توجهی دارد و احتماال خیلی از
هواداران آن هم نمیپذیرند که ناسیونالیسم
بــرای دوام و قوام خــود نیازمند ترویج
استثناگرایی فرهنگی است.
الگــوی دوم بعد از انقالب اســامی و
در سیاســت صدور انقالب متجلی شد که
آشکارا صبغهای شیعی و انقالبی داشت .این
بار غربت فرهنگی ایران در منطقه جای خود
را به الهیات سیاسی حقانیت شیعه در اندیشه
اسالمی سیاســی داد .حکومت جمهوری
اســامی ایران تنها حکومت شیعی واقعی
در جهان بود که رسالتی قدسی برای اشاعه
حکومت شیعی در میان مستضعفان جهان
و در وهله نخست شیعیان خاورمیانه داشت.
اگر در گذشته اعراب مانع و تهدیدی برای
قدرتنمایی منطقــهای ایران بودند اکنون
حکومتهای سنتی یا سکوالر نقش مشابهی
را ایفا میکردند.
الگوی سوم بعد از پایان جنگ سرد و رشد
منطقهگرایی و همگرایی منطقهای مخصوصا
در بعد اقتصادی پدیدار شد .برخالف دوران
جنگ سرد منطقه و پویشهای منطقهای
اهمیت نسبتا مستقلی پیدا کردند و خروج
یا کاهش حضور ابرقدرت شرق و غرب در
مناطق مختلف جهان هم مزید بر علت شد.

شعار زمانه همگرایی منطقهای با محوریت
اقتصاد بود و لذا ایده خاورمیانه جدید مطرح
شــد .خاورمیانهای که قرار بود در ورای
کشمکشها و منازعات سنتی خاورمیانه
ظهور کند .چون آمریکا و اســرائیل از
حامیان اصلی این ایده بودند ایران و اعراب
روی خوشــی به آن نشان ندادند ،زیرا آن
را دامی برای فراموش کردن مسئله فلسطین
میدانستند .توافق اسلو و تشکیل خودگردان
فلســطینی در غزه مهمترین دســتاورد
خاورمیانه جدید بود و بعد از آن این الگو
هم کم و بیش به محاق رفت.
ایران در مقابله با الگوی ســوم در سند
چشمانداز بیستساله خود الگوی چهارمی
را مطــرح کرد که میتــوان آن را چند
منطقهگرایــی نامید که منطقــه را فراتر
از خاورمیانه تعریف کــرد .در این الگو
کشورهای شبهقاره هند ،آسیای مرکزی و
قفقاز و خاورمیانه قرار داشتند .کنفرانسها
و سمینارهای متعددی در این مورد برگزار
شــد و مقاالت متعددی هم نوشته شد ،اما
بروز بحران هســتهای ایران از سال 1382
اجرایی کردن آن را با موانع زیادی مواجه
کرد.
این چهــار الگو چهار نــوع نگرش و
تعریف از منطقه و کشورهای همسایه به ما
ارائه میدهند و هر یک از این تعاریف ریشه
در نوع خاصی از تعریف هویت جمعی یا
تسامح ملی دارد .الگوی اول هویت جمعی
ما ایرانیها را براساس ناسیونالیسم و پدیده
دولت  -ملت مدرن و البته توســعه آمرانه

تعریف میکند .الگــوی دوم وجه غالب
هویت جمعی ما را مذهبی و شیعی میداند.
الگوی سوم بر وجه ضداستکباری هویت
جمعی ما تاکید دارد و الگوی چهارم هویت
جمعی ما را تلفیقی از هویت ناسیونالیستی و
مذهبی شیعی تلقی میکند.
وجه مشــترک هر چهار الگو غربت
فرهنگــی (هویتی) ما در منطقه اســت.
الگــوی اول راهحل را در کنده شــدن از
منطقه و نزدیکی به غرب میداند ،الگوی
دوم نزدیکی به شــیعیان منطقه را توصیه
میکند .الگوی سوم خواهان مقابله با نظام
سلطه و اســتکباری است و الگوی چهارم
حضور همزمان ایران در چند منطقه و تبدیل
شدن به قدرت منطقهای را چاره و دوای این
غربت فرهنگی میداند.
احســاس غربت فرهنگی (هویتی) و
استثناگرایی مورد اشاره در باال اصلیترین
مانع پیــشروی ما در نزدیک شــدن به
همســایگان و دولتها و ملتهای منطقه
اســت .احساس غریبی با نوعی غم غربت
و مظلوم و قربانیپنداری خویشــتن همراه
است .از افغانها گرفته تا ترکها و اعراب
و روسها همگی سهمی در نرسیدن ما به
جایگاه مطلوب و واقعیمان داشتهاند و در
چنین شرایطی ما چگونه میتوانیم گذشته را
فراموش کرده با این ملتها وارد همپیمانی
و ائتالف شــویم .در چنین شرایطی سخن
گفتن از همکاری و ائتالف با دولتهای
منطقه آرمانگرایانه و خیالپردازانه جلوه
کرده و حتی فرد را در معرض اتهام نداشتن

عکس دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در اوج نزاع لفظی دو کشور نشان دهنده اهمیت احیای دیپلماسی منطقهای ایران است

عرق و تعصب ملی قرار میدهد و گاه ارائه
تصویری اهریمنگونه از همسایگان نزد
برخیها نشــانه واقعبینی و دلسوزی تلقی
میشود .خالصه کالم اینکه ما در نزدیکی
به همســایگان خود با یک مانع هویتی،
ذهنی و فرهنگی بسیار جدی مواجهایم که
فعال چشماندازی روشن برای خروج از این
وضعیت دیده نمیشود.
با توجه به آنچه گفته شد استقبال آقای
روحانی از گســترش روابط با همسایگان
سخنی نیکوست اما تا عملی کردن آن راه
درازی در پیش است .عملکرد چهارساله
آقای روحانی هم نشان میدهد در دولت
اول او هم ایران نگاهی اســتراتژیک به
منطقه نداشت .کماهمیت بودن خاورمیانه
در ساختار دســتگاه دیپلماسی کشور هم
تصادفی نیست .سفرا و دیپلماتهای درجه
یــک اغلب دنبال ماموریــت در اروپا و
آمریکای شمالی و سازمانهای بینالمللیاند.
فقط دانشگاهیان نسل جنگ سرد نیستند که
با کوبیدن بر طبل استثناگرایی فرهنگی ما
را از هیوالی خاورمیانه میترسانند .خیلی
از دیپلماتها و ماموران فرهنگی و سیاسی
هم ترجیح میدهند خاورمیانه را به اهل خود
واگذارند .دانشپژوهان هم اغلب با خواندن
کتابهای انگلیسی میکوشند خاورمیانه را
بفهمند .به تعبیــری حتی فهم و نگاه ما از
همسایگان از دریچه دیگران است.
تا این مشکل اساسی در مسیر حل شدن
قرار نگیرد نمیتوان امیدوار بود در چهار
ســال آینده هم اتفاق خاصی در سیاست

منطقهای ایران رخ دهد .حل این مشــکل
هم در سطوح مختلف ممکن و میسر است.
در سطح جامعه مدنی و عرصه عمومی باید
استثناگرایی فرهنگی مورد نقد و بررسی
قرار گیرد تا معلوم شود و در واقع پذیرفته
شود که ما تافته جدابافتهای در دنیا و منطقه
نیستیم .کما اینکه دیگران هم نیستند .ما
همان اندازه در خاورمیانه اســتثنا هستیم
که چین یا هند در آسیا و ژاپن در شرق
دور و برزیــل در آمریکای التین .ما هم
مثل هر ملت دیگر ضعفها و قوتهای
خود را داریم .نه آنگونه که برخی خود
تخریبگــران و مالمتگران فرهنگی،
سیاســی میگویند وضعمان بد است و نه
آنگونه که استثناگرایان میگویند در قله
اعالی فضایل هستیم .در سطح احزاب و
جریانهای سیاســی هم شناساندن منطقه
خیلی مهم است .متاسفانه در اغلب موارد
دانش و اطالعات بازیگران سیاسی ما درباره
منطقه اندک و برگرفته از تبلیغات رسانهای
است و لذا بینش فراگیری درباره منطقه و
فرصتها و البته تهدیدات آن ندارند .مثال ما
درباره دموکراسی هند و نظام انتخاباتی آن
نهتنها در میان سیاسیون بلکه در میان اهل
فکر هم با فقر اطالعات و منابع مواجهیم.
در حالی که چیزهــای زیادی میتوان از
هند آموخت .همینطــور تحول مهمی
چون گذار تونس به دموکراســی چندان
در ایران مورد بحث و توجه نبوده است،
در حالی که این تحول میتواند باورهای
بنیادین ما درباره نســبت دموکراسی و
خاورمیانه را متحول کند .همینطور درباره
تحوالت اساسی ترکیه در دو دهه گذشته
اطالعات مبسوطی نداریم .درباره تحوالت
قطر ،عربستان و پاکستان هم وضع کم و
بیش همین است .در اغلب کشورهای دنیا
مردم عادی عالقهای به تحوالت خارجی
و تعقیب آنها ندارنــد .اما وضعیت اهل
فکر و سیاســت متفاوت است .باالخره
در ســطح حاکمیتی نهادها و ارگانهای
مسئول درباره سیاست منطقهای ایران چه
در حوزه مقاومت و چه در حوزه دیپلماسی
باید به یک اجماع نظر و جمعبندی درباره
رئوس کلی سیاست منطقهای ایران برسند
و براساس آن اقدامات خود را با یکدیگر
هماهنگ کنند .این کار بســیار سخت و
دشوار اما ممکن و نیازمند داشتن اراده و
صبر و حوصله است .خیلی از کشورها هم
با این مسئله مواجه بودهاند ولی توانستهاند
به مــرور زمان آن را حل کنند و به یک
فرمول روشن برای تقسیم کار دست یابند.
در آمریکا سالهاســت وزارت خارجه
و دفاع در سیاســت خارجی با هم رقابت
دارند .در پاکســتان ارتش و دولت و در
ترکیه بوروکراسی کمالیستی و دولت در
سیاست خارجی با هم رقابت میکنند .تنوع
و اختالف نظر فینفسه چیز بدی نیست و
البته در عالم واقع هم گریزی از آن نیست.
اما دنیای جدید ابزارهــای مفیدی برای
قاعدهمند کردن و مدیریت این تنوع در
ی دهد و باید از این ابزارها
اختیار ما قرار م 
استفاده کنیم .بدون شک هنوز هم کسانی
هستند که با نوستالژی مدیریت یکپارچه
از باال به پایین سیاســت خارجی دست و
پنجه نرم میکنند ولی واقعیت جامعه ما
رشد روزافزون تفاوتها و تنوعهاست و
باید خودمان را با این شرایط جدید تطبیق
دهیم .انکار یا قهر راهحل نیست .تنها ما
نیستیم که نمیتوانیم ضمن حفظ اختالفات
با یکدیگر همکاری کنیم .خیلی از ملتها
هم اینگونه بودهاند و بــرای پیدا کردن
ل چه بســا هزینههای سنگینی هم
راهح 
پرداخت کردهاند.
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مايكل پنس با رويكرد جمهوريخواهان كالسيك آمریکايي هماهنگي بيشتري دارد .جايگزيني مايكل پنس به جاي دونالد ترامپ
انسجام ساختاري نخبگان و اوليگارشي قدرت در آمریکا را افزايش خواهد داد .افرادي مانند پنس كه داراي مشابهتهاي ادراكي و رويكردي در قالب ناسيوناليسم آمریکايي
هستند ،نگرش بدبينانهاي نسبت به سياستهاي منطقهاي ايران خواهند داشت .مايكل پنس پرتاب ماهواره سيمرغ ايران را اقدامي تحريكآميز و تهديدآميز تلقي كرده است

یک محافظهکار اصیل
بحران در کاخ سفید میتواند موقعیت سیاسی مایکل پنس
معاون اول رئیسجمهور آمریکا را ارتقا دهد

ابراهيم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه

ترامپ چهره جنجالي سياســت داخلي و
خارجي اياالت متحده بوده است .از زمان آغاز
رقابتهاي انتخاباتي كنوانســيونهاي ايالتي
آمریکا ،همواره ادبيات سياسي ترامپ نشانههايي
از هيجان ،ابهام و تضاد سياسي را منعكس ساخته
است .بخش قابل توجهي از چهرههاي سياسي
آمریکا ،ورود ترامپ به انتخابات را نمادي از
تضادهاي نهفته ساختار سياسي اياالت متحده
دانســتند .ترامپ از اين ويژگي برخوردار بود
كه توانست بين نشــانههايي از «نخبهگرايي
اليگارشــيك» و «پوپوليسم تهاجمي» رابطه
برقرار کند.
بســياري از الگوهاي سياسي و چگونگي
واكنش ســاير نخبگان آمریکايي نسبت به
ترامپ را بايد انعكاسي از واقعيتهاي ترامپ در
برابر ساختار سياسي آمریکا دانست؛ ساختاري
كه به قول ترامپ نيازمند تغييرات بنيادين در
حوزه بوروكراسي و ساز و كارهاي اداره امور
خواهد بود .در چنين شرايطي است كه افرادي
همانند ترامپ از انگيزه بهكارگيري ســاز و
كارهايي برخوردارند كه نشانههايي از ابهام و
تضاد ساختاري را منعكس ميسازد.
الگوي رفتاري ترامپ در دوران رقابتهاي
انتخابات رياســت جمهوري و شرايط بعد از
تصدي حكومت و قــدرت با واكنش نهادها
و كارگزاران نخبهگرا روبهرو شــده اســت.
تضادهاي انتخاباتي ترامپ و هيالري كلينتون
فضايي از رقابتهاي در هــم تنيده را ايجاد
کرد كه زمينههاي الزم براي بهرهگيري ستاد
انتخاباتي كانديدا از هر ساز و كاري براي مقابله
با رقيب را امكانپذير ميســاخت .در دوران
رقابتهاي انتخاباتي ،زمينه براي انتشار گزارش
افبــیآی درباره فعاليتهاي غيرســازماني
هيالري كلينتون منتشر شد.
بسياري اعتقاد دارند كه گزارش افبیآی
نقــش تعيينكنندهاي در شكســت هيالري
كلينتون به جا گذاشت .هيالري كلينتون همانند
آلبرت گور در انتخابات نوامبر  ،2000بيش از
كانديداي رقيب رأي شهروندي به دست آورد،
ولي نتوانست آراي الكترال الزم براي تصدي
رياست جمهوري را به دست آورد .شكلگيري
ي شدن فضاي سياسي و
چنين شرايطي نماد قطب 
ساختاري اياالت متحده است .به همان گونهاي
كه در دوران رياســت جمهوري جورج بوش
پسر ،چالشهاي سياسي و اجتماعي گستردهاي
عليه نامبرده ايجاد شده بود ،هماكنون نيز ميتوان
نشانههايي از چنين چالش ساختاري فراگير را
در ارتباط با دونالد ترامپ مشاهده کرد.
Q

Qزمينههاي اجتماعي استيضاح ترامپ

تاكنون نهادهاي سياســي آمریکا همانند
كنگره تالشهاي زيادي براي كنترل مقامات
اجرايي به انجام رســاندهاند .علت اصلي چنين
تالشهايي را بايد در ساختار سياسي آمریکا
جستجو كرد .ســاختار سياسي آمریکا به اين
واقعيت اشاره دارد كه قدرت بايد بين نهادها
و كارگزاران اجرايي به گونهاي توزيع شــود
كه از قابليت كنترل نهادي برخوردار شــود.
بســياري از گزارشهاي منتشر شده توسط
رسانهها و يا مواضع اعالم شده از سوي اعضاي
كنگره معطوف به اين موضوع است كه امكان
استيضاح دونالد ترامپ وجود دارد.
براي استيضاح داليل مختلفي تبيين ميشود؛
به طور كلــي نهادهاي سياســي آمریکا از
قابليت الزم بــراي كنترل كارگزاران و حتي
رئيسجمهوري برخوردارند كه صالحيت وي
براي استفاده از قدرت جهت اداره امور سياسي

و راهبردي اياالت متحده با ابهام همراه باشد.
برخي از مفاهيم به كار گرفته شــده از سوي
ترامپ بيانگر اين واقعيت است كه نهادهاي
سياســي اياالت متحده از آمادگي الزم براي
كنترل الگوهــاي گريــز از مركز ترامپ
برخوردارند.
سياســت و قدرت در اياالت متحده فاقد
هرگونه تعارف سياســي و ابهام خواهد بود.
اگر نهادهاي سياســي در روند كنترل برخي
از بازيگران برآيند ،طبيعي است كه از ساز و
كارهاي الزم براي محدودســازي قدرت وي
استفاده ميكنند .انتشار گزارش نيويورك تايمز
در ارتباط با امكان استيضاح دونالد ترامپ ،اين
ذهنيت را ايجاد ميكند كه ســاختار سياسي
آمریکا تالش دارد تا زمينههاي الزم براي ايجاد
نشانههايي از توازن جديد را به وجود آورد.
توازن جديد به مفهوم آن است كه برخي
از نشــانههاي مربوط بــه جابهجايي قدرت
شكل خواهد گرفت .به همين دليل است كه
بسياري از رسانههاي آمریکايي بهويژه گزارش
نيويورك تايمز معطوف به تحول سياســي
جديدي است كه در كنگره عليه دونالد ترامپ
ايجاد خواهد شد .چنين گزارشي بيانگر آن است
كه امكان ايجاد توافق بين نخبگان در ارتباط با
آينده سياسي رياست جمهوري آمریکا در حال
ظهور ،گسترش و اجراي قانون خواهد بود.
گزارشهاي منتشر شــده رسانهاي بيانگر
فرآيندی در حال شكلگيري است كه هنوز
مراحل آغازين خود را ســپري کرده و تأثير
چنداني در معادله قدرت نخواهد داشت .برخي
از گزارشهاي رســانهاي نشــان ميدهد كه
هستههاي جديدي از اوليگارشي شكل گرفته
كه ميتواند آثار و پيامدهاي پرمخاطرهاي براي
رئيسجمهور و يا ســاير كارگزاران اجرايي
آمریکا داشته باشد .بر اســاس قانون اساسي
اياالت متحده ،امكان استيضاح رئيسجمهور،
معاون رئيسجمهور و كليه مقامات كشوري
وجود دارد.
بخش  4از اصل دوم قانون اساسي آمریکا
به اين موضوع اشاره دارد كه« :رئيسجمهور،
معاون رئيسجمهور و كليه مقامات كشوري
پس از اعــام جرم عليه آنان و محكوميت به
خاطر ارتكاب جرم ،خيانت ،ارتشــاء و ديگر
جرايم شــديد ،از كار بركنار ميشوند» .بيان
و اثبات هر يك از اتهامهاي ياد شــده پروسه
نسبتًا طوالنيای در ســاختار سياسي آمریکا
خواهد داشــت .در چنين فرآيندي است كه
گزارش افرادي همانند رابرت مولر رئيس اسبق
افبیآی و جيمز كومي رئيس سابق افبیآی
تاثير خود را بر آينده سياســي ترامپ به جا
خواهد گذاشت.
ادبيات سياسي و الگوي رفتاري ترامپ نشان
ميدهد كه نامبرده فراتر از ساختار نخبهگرا و
اوليگارشيك آمریکايي ايفاي نقش ميكند.
بخش قابل توجهي از قدرت سياســي وي را
فضاي اجتماعي و اميد اليههاي پاييني جامعه
نســبت به آينده خود تشكيل ميدهد .طبيعي
است كه چنين نشانههايي به تنهايي نميتواند
مطلوبيت الزم براي ســاختار سياسي اياالت
متحده را ايجاد کند .بازيهاي سياست و قدرت
در آمریکا بــه گونهاي پيچيده و در هم تنيده
اســت كه امكان حاشيهسازي هر بازيگري را
فراهم ميسازد.
ترامــپ در زمره كارگزاراني اســت كه
رويكرد انتقادي فراحزبي نســبت به ساختار
بوروكراسي و تصميمگيري راهبردي آمریکا
را داشته است .بخش قابل توجهي از رويكرد
انتقادي ترامپ مبتني بر شعارهاي ناسيوناليستي
براي ارتقاي قدرت نمادين اياالت متحده بوده
است .اگرچه ترامپ تالش دارد تا نشانههايي
از ناسيوناليســم آمریکايي را منعكس سازد،

رقابتهاي سياســي و جناحــي در آمریکا
امكان تاثيرگذاري بر جايگاه و موقعيت آينده
دونالد ترامپ در ســاختار سياسي آمریکا را
اجتنابناپذيرميسازد.
رقابتهاي انتخاباتي ،ضرورتهاي ارتباطي
خاص خود را ايجاد ميكند .هر فردي كه در
معادله قدرت سياسي آمریکا وارد شود ،از سوي
تمامي نهادهاي سياســي و گروههاي رقيب
مورد نظارت و ارزيابي قرار ميگيرد .هماكنون
مشخص شــده اســت كه طيف گستردهاي
از اعضاي ســتاد انتخاباتــي دونالد ترامپ با
آمریکاييهــاي روستبار و ســرويسهاي
اطالعاتي روسيه ديدار داشتهاند .چنين ديدارهايي
توســط نهادهاي امنيتي همانند افبیآی و
دادستاني كل آمریکا ثبت شده است .ساختار
اطالعاتي آمریکا براي حداكثرســازي امنيت
داخلي و مقابله با تحــرك بازيگران خارجي
در ارتباط با سياســت و امنيت آمریکا توسط
افبیآی پيگيري و ثبت ميشود.
بخــش قابــل توجهــي از گــزارش
نيويوركتايمز مربوط به روندي است كه از
سوي نهادهاي اطالعاتي پيگيري و در ارتباط
با تيم انتخاباتي دونالد ترامپ مورد بررســي
قرار ميگيرد .مشــابه چنين وضعيتي در سال
 1973وجود داشت .در آن دوران تاريخي نيز
رسانههاي بزرگ آمریکايي تالش داشتند تا
نشان دهند كه تيم انتخاباتي «ريچارد نيكسون»
در روند رقابتهاي سپتامبر و اكتبر  1972از
ســاز و كارهاي فراقانوني بهره گرفته است.
نتيجه چنين فرآيندي را ميتوان در استيضاح
نيكســون و روندي دید كه منجر به استعفاي
رئيسجمهور شد.
در دوران رياســت جمهــوري ريچارد
نيكسون ،برخي از كارگزاران سياسي و اجرايي
اياالت متحده همانند «جرالد فورد» از موقعيت
و مطلوبيت راهبردي ويژهاي برخوردار بودند،
به همان گونهاي كه رسانههاي دوران موجود
تالش دارند تا از «مايكل پنس» به عنوان چهره
مطلوب سياسي و راهبردي آمریکا ياد کنند.
مايكل پنس در دوران رقابت انتخاباتي به عنوان
ياور پرتالش دونالد ترامپ محسوب ميشد.
مايكل پنس برخالف دونالد ترامپ كه فاقد
سابقه بوروكراتيك بوده ،از جايگاه ويژهاي در
فضاي اجتماعي و ساختاري اياالت متحده بهره
ميگيرد.
به همين دليل است كه از «كمپين سايه» در
ارتباط با نقش سياسي مايكل پنس ياد ميشود.
رايزنيهاي انجام شده با پنس نشان ميدهد كه
وي تمايلي به جايگزينــي دونالد ترامپ در
اين دوره و شرايط سياسي ندارد .طبيعي است
كه گروههاي رقيب كار دشــواري را براي
رويارويي با دونالــد ترامپ طراحي كردهاند.
طبيعي است كه رســانهها ميتوانند كاركرد
خاص خود را براي ايجاد موجهاي تبليغاتي و
يا ضدتبليغاتي ايجاد كنند ،در حالي كه نهادهاي
سياســي محور اصلي تصميمگيري راهبردي
آمریکا خواهند بود.
Q

Qداليل استيضاح دونالد ترامپ

طرح موضوع استيضاح براي دونالد ترامپ
تاكنون بر اساس ادبيات و ضرورتهاي مطرح
شده توسط گروههاي رقيب انجام گرفته است.
در اين فرايند ،نه تنها نهادهاي امنيتي و قضايي
اياالت متحده بلكه بخش قابل توجهي از ساختار
رســانهاي و اجتماعي آمریکا نيز نســبت به
الگوي رفتاري «دونالد ترامپ پسر» و بخش
قابل توجهي از كارگزاران اصلي ستاد انتخاباتي
ترامپ در دوران انتخابات رياست جمهوري
آمریکا واكنش پرشدت نشان دادهاند .تغيير در
رياست اف.بي.آي نتوانست تأثيري تعيينكننده
در فرآيند رقابتهاي داخلــي آمریکا بهجا

گذارد .هرگاه نمايندگان كنگره اياالت متحده
دربــاره ترامپ از تفســيرهاي انتقادي بهره
ميگيرند ،رســانههاي مختلف تالش دارند تا
زمينه الزم براي ايجاد موجهاي سياسي جديد
را فراهــم آورند .به همان گونهاي كه ترامپ
از قابليت الزم براي موجسازي برخوردار بوده،
طبيعي است كه موجهاي جديد عليه وي نيز
از سوي رسانهها و شبكههاي اجتماعي به كار
گرفته شــده و آثار خود را در افكار عمومي
اياالت متحده به جا خواهد گذاشت.
افشاي ماجراي ارتباط غيرساختاري مايكل
فلين مشاور پيشين امنيت ملي دونالد ترامپ توسط
افبيآي را ميتوان بهعنوان گام اول حساسيت
ساختاري نســبت به الگوي رفتاری كارگزاران
جديد كاخ سفيد دانست .بسياري از كارگزاران و
مديران ساختار سياسي آمریکا در دوران ترامپ
از انگارههاي خوداتكايي شــديد بهره گرفته و
تمايلي به پذيرش ضرورتهاي بوروكراتيك
در نظام سياسي و امنيتي آمریکا نشان نميدهند.
ويژگيهاي شــخصيتي دونالد ترامپ و الگوي
رفتاري نامبــرده در دوران رقابتهاي انتخابات
رياســتجمهوري را ميتوان در زمره عوامل
خوداتكايي فراسازماني مديران ترامپ در روند
اجراي فعاليتهاي سازماني دانست.
موضوع مطرحشده در ارتباط با ديدار دونالد
ترامپ پســر با كارگزاران اطالعاتي روسيه
ميتواند مجلس سناي آمریکا را بهعنوان محور
اصلي كنترل فضاي كنش نخبگي در معرض
دادرسي جديدي قرار دهد .ضرورتهاي قانون
اخالق در حكومت ايجاب ميكند كه زمينههاي
جديدي از شــهادت و گواهي افراد مطلع در
نهادهاي سياسي فراهم شود .واقعيت آن است
كه موضوعات رسانهاي به راحتي پايان نخواهد
يافت .موجهاي جديد ســاختاري ،پسر دونالد
ترامپ را در معرض پرسشهايي قرار ميدهد
كه ميتواند پيامدهاي پرمخاطرهاي براي دونالد
ترامپ داشته باشد.
جدالهاي سياســي و جناحي موجود در
آمریکا ،روندهــاي بوروكراتيك را ميتواند
تحت تاثير قرار دهد .برخي از جمهوريخواهان
به اين موضوع اشاره دارند كه استيضاح ترامپ
زمينــه به قدرت رســيدن «مايكل پنس» را
فراهم میکند .مايكل پنس از اعتبار سياسي و
ساختاري بيشتري در داخل حزب جمهوريخواه
آمریکا در مقايسه با دونالد ترامپ برخوردار
است .به همين دليل است كه ديدار پسر ترامپ
با يك وكيــل روس ،در دوران رقابتهاي
انتخاباتي سال  2016توسط رسانههاي آمریکايي
انعكاس اجتماعي قابل توجهي پيدا كرد.
انتشار اخبار چنين ديداري توسط رسانهها
در جوالي  ،2017زمينه اجتماعي و ساختاري
براي تمركز ساختارهاي اطالعاتي و رسانهاي
به داليــل و پيامدهاي چنين ديــداري را به
وجــود آورد .هماكنون اســتيضاح احتمالي
ترامپ و انجام تحقيقات توسط كميسيونهاي
شــكلگرفته تبديل به موضوعی خبرساز در
حوزة ساختار سياسي ،رســانهاي و اجتماعي
آمریکا شده است .قبل از آن ،افشاي ماجراي
ارتباط غيرساختاري مايكل فلين مشاور پيشين
امنيت ملي دونالد ترامپ توســط افبيآي را
ميتوان بهعنوان گام اول حساسيت ساختاري
نسبت به الگوي رفتار كارگزاران جديد كاخ
سفيد تلقي کرد.
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Q Qفرآيند استيضاح ترامپ و نقشيابي
گروههاي سايه در ساختار سياسي
آمریکا

انجام هر اســتيضاح نيازمند طي شــدن
فرآيندهاي ســاختاري و قانوني است .طبع ًا
استيضاح ترامپ بر اساس نشانهها و شاخصهاي
ساختاري آمریکا شــكل خواهد گرفت .در
كشوري همانند اياالت متحده كه به قول سي
رايت ميلز نخبگان نقــش محوري در معادله
قدرت سياســي را دارند ،اوليگارشي قدرت را
بايد محور اصلي رقابتهاي سياســي از جمله
استيضاح افرادي همانند دونالد ترامپ دانست.
چنين فرآيندي ميتواند براســاس مفاد قانون
اخالق در حكومت انجام گيرد.
نشانههاي اصلي قانون اخالق در حكومت به
اين موضوع اشاره کرده كه اگر رئيسجمهور
يا اعضاي كابينه اقــدام فراقانوني انجام دهد،
دادســتان كل آمریکا براساس شكايت هر
يك از افــراد ،گروههاي اجتماعي و نهادهاي
حكومتي ميتواند به موضوع رسيدگي كرده
و نتيجه فعاليتهاي خود را به كنگره گزارش
کند .قانون اخالق در حكومت نظارت نهادهاي
امنيتي و حقوقي بر رفتار رئيسجمهور ،معاون
رئيسجمهور ،اعضاي كابينه و برخي از مقامات
عاليرتبه كه در مجموع تعداد آنان به  70نفر
ميرسد را شامل ميشود.
بر اساس ســاختار حقوقي و قانون اساسي
آمریــکا ،اگر مجلس نماينــدگان به عنوان
دادستان استيضاح ترامپ را مورد پذيرش قرار
دهد ،در آن شــرايط پرونده تهيهشده از سوي
كميسيونهاي تحقيق به مجلس سناي آمریکا
خواهد رفت .در آن شــرايط مجلس سنا باید
با اكثريت  67درصد صالحيت دونالد ترامپ
را مورد انكار قرار دهد .تحقق چنين شرايطي
براي بركناري دونالد ترامپ كاري دشــوار
خواهد بود .اگر مجلس نمايندگان و ســناي
اياالت متحده راي به عدم صالحيت سياســي
دونالد ترامپ بدهد در آن شــرايط ميتوان به
اين موضوع اشــاره داشت كه اسطورة ترامپ
در دوران رياست جمهورياش فروكش كرده
است.
رقابتهاي سياسي از سوي جناحهاي مختلف
رقيب ،نهتنها عليــه ترامپ تبديل به جبههاي
جدي شده که طيف گستردهاي از گروههاي
اجتماعي را عليه نمادهاي محافظهكاري جديد
بسيج كرده است .بخشي از آيندة سياسي ترامپ
ارتباط محدودي با روندهاي رقابت جناحي و
رسانهاي در آمریکا دارد .ترامپ در برخورد با
موضوع رسانهاي پسرش ،تالش کرد تا اعتماد
بهنفس خود را بازيابد .اگرچه مشــاوران كاخ
سفيد براساس گزارش سايت خبري و تحليلي
«پوليتيكو» در وضعيت سردرگمي قرار دارند،
ترامپ تالش دارد تا فضاي رسانهاي موجود را
سپري کرده و در اين ارتباط از موجهاي جديد
خبرســاز در ارتباط با تحريم اقتصادي جديد
ايران استفاده کند.
Q

Qامكانپذيري ظهور مايكل پنس

هنوز بحران سياسي آمریکا براي استيضاح
دونالد ترامــپ جدي به نظر نميرســد.
گروههاي رقيــب در آمریکا تالش دارند
تا موقعيت ديگري را با نشانههايي از ابهام
روبهرو ســازند .چنين تاكتيكي بخشي از

ضرورتهــاي موازنه قــدرت در آمریکا
محسوب ميشــود .فرآيند موازنه قدرت از
اين جهت اهميت دارد كه امكانپذيري ظهور
احتمالي افــرادي همانند مايكل پنس را به
وجود ميآورد .اگرچه مايكل پنس هماكنون
بخشــي از ســاختار قدرت اياالت متحده
محسوب ميشــود و در  21ژانويه  2017به
عنوان چهل و هشتمين معاون رئيسجمهور
اياالت متحده سوگند ياد كرده است ،روند
موجود در ارتباط با استيضاح دونالد ترامپ
ميتواند موقعيــت مايكل پنس را به عنوان
رئيسجمهور اياالت متحده ارتقا دهد.
مايكل پنس در سالهاي 17ـ  2013به
عنوان پنجاهمين فرماندار ايالت اينديانا ايفاي
نقش كرده است .قبل از آن ،عضو مجلس
نمايندگان اياالت متحده از ايالت اينديانا بوده
است .شــايد بتوان مايكل پنس را به همراه
«سارا پيلين» اصليترين رهبران جنبش تي
پارتي در آمریکا دانست .جنبش تي پارتي
ماهيت محافظهكارانه داشــته و افرادي در
اين مجموعــه ايفاي نقش ميكنند كه نماد
ناسيوناليسم آمریکايي هستند .مايكل پنس
همانند دونالد ترامپ نمادهايي از ناسيوناليسم
آمریکايــي را در دوران جديــد پيگيري
ميكند.
واقعيت اين اســت كه مايكل پنس با
رويكردجمهوريخواهانكالسيكآمریکايي
هماهنگي بيشتري دارد .جايگزيني مايكل
پنس به جاي دونالد ترامپ ،انسجام ساختاري
نخبگان و اوليگارشي قدرت در آمریکا را
افزايش خواهــد داد .افرادي مانند پنس كه
داراي مشابهتهاي ادراكي و رويكردي در
قالب ناسيوناليسم آمریکايي هستند ،نگرش
بدبينانهاي نســبت به سياستهاي منطقهاي
ايران خواهند داشــت .مايكل پنس پرتاب
ماهواره سيمرغ ايران را اقدامي تحريكآميز
و تهديدآميز تلقي كرده است.
رويكرد مايكل پنس نســبت به ايران
ماهيت تهاجمي ساختاري دارد .به همين دليل
است كه ميتواند محدوديتهاي بيشتري را
در ارتبــاط با ايران اعمال کند .مايكل پنس
همچنين از ضرورت اقدامات پرشدت عليه
كره شمالي حمايت به عمل ميآورد .نگرش
مايكل پنس نسبت به برجام ،ماهيت ساختاري،
نهادي و قانوني دارد .پنس حامي سياست Roll
 backدر ارتباط با ايران است .چنين سياستي
به مفهوم محدودسازي و احاطه قدرت ايران
براي كســب حداقلهاي سياســي در نظام
بينالملل خواهد بود .پنس همچنين توانست
زمينههاي الزم براي افزايش هزينههاي نظامي
اياالت متحده را به وجود آورد .سفر مايكل
پنس بــه ژاپن و ديدار با نظاميان آمریکايي
را پايان دوران صبر استراتژيك ميدانند .به
اين ترتيب روند موجود در الگوهاي سياسي
مايكل پنس بيانگر آن اســت كه استيضاح
دونالد ترامــپ در آمریکا تأثير چنداني در
سياستهاي ساختاري اياالت متحده نسبت به
ايران به جا نميگذارد .مايكل پنس از قابليت
الزم براي چندجانبهگرايي براي محدودسازي
قدرت ايران برخوردار است .طبيعي است كه
در چنين فرآيندي ،قابليت بيشتري براي اتخاذ
سياستهاي معطوف به محدودسازي ايران
خواهد داشت.
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احزاب
درس -گفتارهای احزاب سیاسی

حزب کارگر عضو هیئت موسسان احزاب کارگر است که زیر نظر سندیکاهای کارگری و
انجمنهای سوسیالیستی ،فعالیت میکند .اعضای حزب که قرار است برای مناصب پارلمانی
انتخاب شوند ،در حزب کارگر پارلمان اروپا و حزب کارگر پارلمان بریتانیا فعال هستند.

7

گل سرخ «نیوکاسلی»
حزب کارگر بریتانیا بزرگترین حزب اروپای غربی است
احسان پناه بر

روزنام هنگار

حزب کارگــر بریتانیــا حزبی سیاســی با
گرایشــات چپ میانه اســت که تفکرات و
مشــی سوســیال دمکرات ،سوسیالیست ،و
سندیکایی را در کنار هم متحد کرده است.
اســاس تفکرات و مبــارزات این حزب بر
دخالت بیشــتر دولت در اقتصــاد ،عدالت
اجتماعی ،و افزایش حقوق کارگران است.
رنگ رســمی این حزب قرمز اســت و نماد
رسمی آن شاخه گل رز است.
Q Q

حزب کارگر بریتانیــا در اواخر قرن
 19و در راستای نیاز به حزبی جدید برای
تامین منافع و نیازهای طبقه کارگر شهری-
طبقهای رو به رشد که بسیاری از آنها در
میان چرخهای صنعت و بوروکراسی دوره
ویکتوریا در حال له شدن بودند -تاسیس
شــد .برخی از جنبشهای ســندیکایی
عالقهمند بودند تا در سیاست نقش داشته
باشــند ،بنابراین ،حزب لیبرال صالحیت
برخی از رهبران این ســندیکاها را برای
شــرکت در انتخابات تایید کرد .نخستین
کاندیدای مورد تایید جنبش ائتالفی موسوم
به لیبرال-کارگــری جورج اوجر بود که
در ســال  1870از سوی منطقه سوثوارک
به نمایندگــی انتخاب شــد .در این میان
گروههای چپگرا و سندیکایی دیگری
بودند که خــود را نیازمند ائتالف با دیگر
گروهها و جنبشهای کارگری و چپگرا
میدیدند تا بتوانند در انتخابات دست باال را
داشته باشند .در نتیجه حزب کارگر در سال
 ،1900یعنی  117سال پیش ،توانست از دل
جنبشهای سندیکایی و سوسیالیست متولد
شود و به طور رسمی فعالیتش را آغاز کند.
این حزب توانست در انتخابات  1922حزب
لیبرال را شکست داده و از میدان سیاست
دور کند و به عنــوان تنها رقیب حزب
محافظهکار به فعالیت بپردازد.
Q

Qنخست وزیری حزب

در انتخابات عمومی سال  ،1923علیرغم
اینکه حزب محافظهکار توانست بزرگترین
حزب پارلمان باقی بماند ،اما نتوانســت
اکثریت آرا را در پارلمان به خود اختصاص
دهد؛ در نتیجه نیاز به تشکیل دولتی بود که
از تجارت آزاد حمایت کند .در نتیجه رمزی
مک دونالد از حزب کارگر برای اولین بار
از درون این جریان سیاسی به عنوان نخست

وزیر در سال  1924مامور تشکیل کابینه
شد ،درحالیکه حزب مطبوعش تنها 191
عضو پارلمان داشت که چیزی حدود یک
سوم کل پارلمان بود.
در انتخابات عمومی ســال  ،1929این
بار حــزب کارگر برای نخســتین بار با
 287کرســی و مجموع  37/1درصد آرا
توانست اکثریت مجلس عوام را در دست
بگیرد .امــا حزب همچنان نیازمند ائتالف
با حزب لیبرال بود تا بتواند دولت تشکیل
دهد .مک دونالد نخستین زن وزیر تاریخ
بریتانیا ،مارگارت بوندفیلد ،را به سمت وزیر
کار منصوب کرد .در این دوره از نخست
وزیری ،مک دونالد توانست قویتر از دوره
قبل عمل کند و برنامههای حزب کارگر را
به پیش برد .بنابراین وی قانونی را جهت
افزایش حقوق بیــکاری تصویب کرد و
دستمزدها و شرایط صنایع ذغال سنگ را
بهبود بخشید .این دوره با بحرانهایی مثل
رکود بزرگ در آمریکا نیز همراه بود که
میتوانست تجارت جهانی را با مشکل جدی
مواجه کند.
در ســالهای جنــگ جهانــی دوم،
حزب کارگر توانســت در قالب ائتالف
به قدرت برگردد .در سال  1940زمانیکه
نویل چمبرلین از ســمت نخست وزیری
بریتانیا اســتعفا کرد ،وینستون چرچیل
تصمیم گرفت برای عبور از بحران ناشی
از جنگ دو حزب عمده بریتانیا ،کارگر
و محافظــهکار ،را در قالب ائتالفی به هم
نزدیک کند .بنابراین وی کلمنت آتلی از
حزب کارگر را برای اولین بار به ســمت
معاون نخست وزیر برگزید.
در سال  1945و در پایان جنگ جهانی
دوم ،حزب کارگر توانســت به واســطه
مخالفت با حــزب محافظهکار به رهبری
چرچیل در انتخابات سراسری  1945پیروز
شــود و بیش از  50درصد آراء را به خود
اختصاص دهد و  159کرســی را از آن
خود کند .بنابراین ،کلمنت آتلی از ســال
 1945تا  1951توانســت بر مسند نخست
وزیری بریتانیا تکیه زند .دولت وی یکی
از رادیکالترین دولتهــای بریتانیا در
قرن بیستم لقب گرفته است که در مشی
خود سیاستهای اقتصاد کینزی را اعمال
میکرد ،بســیاری از صنایع شامل بانک
انگلستان ،معادن ذغال سنگ ،صنایع فوالد،
بــرق ،گاز ،و غیره را ملی اعالم کرد .این
حزب در انتخابات سراســری سال 1951
نتوانست اکثریت خود را در پارلمان نگه
دارد .بنابراین به مدت  13ســال ،از سال

 1951تا  1964با تشــکیل دولت در سایه
به فعالیتهای خود ادامه داد .در این سالها
حزب دچار آشفتگی ایدئولوژیکی شد و
جناح چپ حزب به رهبری آنیورین بیوان
و جناح راست به رهبری هیو گیتسکل هر
کدام در فکر توسعه سیاستهای خود در
حزب بودند .این موضوع باعث شد که این
حزب نتواند تا سال  1964به قدرت برگردد.
در سال  ،1964در پی رکود در اقتصاد
و همچنین فســادهای اوایل دهه شصت،
موقعیت حزب محافظهکار متزلزل شــد
و حزب کارگر در انتخابات سراســری
 1964توانست با کسب اکثریت پارلمان
به قدرت برگــردد .در نتیجــه هارولد
ویلسون ،رهبر وقت حزب به عنوان نخست
وزیر مامور تشکیل کابینه شد .این دولت
توانست اصالحات اجتماعی و آموزشی را
در سطح کشور مانند الغای قانون اعدام و
سقط جنین را در انگلستان به اجرا بگذارد.
وی همچنین قانون ایجاد دانشــگاه آزاد
انگلســتان را تصویب و به اجرا درآورد.
این حزب از سال  1970تا  1974نتوانست
قدرت را حفظ کند ،اما در ســال 1974
توانست به قدرت برگردد و تا سال 1979
بر مسند قدرت بماند.
این حزب در سال  1997و با خانهتکانی
درون خود توانســت بار دیگر قدرت را
در دست گیرد .در پی پیروزی حزب در
انتخابات سراسری ســال  ،1997تونی بلر
موفق شد به مقام نخست وزیری نائل شود.
دوران بلند نخست وزیری وی که تا سال
 2007ادامه داشت ،حوادثی را در دنیا رقم
زد که مهمترین آن همکاری با آمریکای
به رهبری جورج بوش و حمله به عراق در
زمان صدام حسین در سال  2003بود.
در سال  2006تونی بلر رسما عنوان کرد
که قصد دارد از رهبری حزب کارگر کنار
بکشــد ،بنابراین گوردون براون به سمت
رهبری حزب و همچنین نخســت وزیر

منصوب شد .وی این سمت را تا سال 2010
نگه داشت.
Q

Qایدئولوژی و خط مشی

حزب کارگر حزبی است که به چپ
میانــه گرایش دارد .این حــزب در ابتدا
به منظــور تحقق خواســتههای جنبش
سندیکایی تاسیس شــد و در سال 1918
بخشی سوسیالیســتی به آن اضافه شد که
هدف آن مالکیت مشترک و ملی کردن
وسایل تولید ،توزیع ،و مبادله بود .در ماده
چهارم مرامنامه حزب ،یکــی از اهداف
تاسیس حزب به این شرح است« :حفاظت
و حمایت از کارگــران -چه آنهایی که
با دســت کار میکنند و چه آنهایی که با
فکرشان -و همچنین پاسداری از محصوالت
کامل صنایعشان و عادالنهترین نوع توزیع
آن محصوالت -کــه میتواند از طریق
مالکیت مشترک ،وسایل تولید ،توزیع ،و
مبادله تحقق یابد -و ایجاد دردسترسترین
نظام اداری مردمی و کنترل بر هر صنعت
و خدمتی» .این بخش اغلب به مثابه اعتقاد
و التزام حزب کارگر به سوسیالیسم تلقی
میشود ،اگرچه تا سال  1992حزب رسما
از اصطالح سوسیالیســم در مرامنامه خود
پرهیز میکرد .در نسخه جدید ماده چهارم،
دیگر بر مالکیت مشترک تاکید نمیشود
و این بخش بیشــتر بر سرمایهگذاری در
بازار و سرسختی در رقابت به همراه تولید
محصوالت با باالترین کیفیت اصرار دارد.
این حزب که اساس تفکرات اقتصادیاش
را اقتصاد کینزی تشکیل میدهد ،بر دخالت
بیشتر دولت در اقتصاد و بازتوزیع ثروت
در جامعه نظــر دارد .در نتیجه ،مالیات را
به عنوان بازتوزیع سریع ثروت و منابع در
نظر میگیرد.
از دهه  80به این سو ،حزب سیاستهای
بــازار آزاد را در دســتور کار خود قرار
داده است .این مسئله باعث شده است که

رسانهها

حامیان رسانهای و فکری
هفتهنامه تریبیــون ( ،)Tribuneچاپ
لندن ،یکی از حامیان مهم رسانهای حزب
کارگر است .این مجله از مشی سوسیال
دمکرات حمایت میکنــد .اگرچه این
نشریه خود را مستقل میداند ،اما معموال
از سیاســتها و مشــی حزب کارگر
حمایت کرده اســت .دیگر رسانهای که
از سیاســتهای حزب کارگر حمایت
میکند ،روزنامه گاردین چاپ انگلستان
است .این روزنامه که به چپ میانه گرایش
دارد ،در مســائل مهمی همچون مسئله
برگزیت از سیاســتهای حزب کارگر

حمایت کرده اســت و در واقع تریبون
این حزب محســوب میشود .همچنین
اتاق فکر موســوم به کمپاس (قطبنما)
نیز از سیاستهای حزب کارگر حمایت
میکند .این اتاق فکر در واقع گروه فشار
چپگرایی اســت که به منظور پیشبرد
ایدههای خــود از راهپیمایــی و دیگر
اهرمهای فشار خیابانی و رسانهای استفاده
میکند .این حــزب همچنین وبگاهی
به نشــانی  labour.org.ukدارد که آیینه
تمامنمایی از سیاستها ،خبرها ،و ایدهها
و اطالعیههای حزب است.

بسیاری از صاحبنظران دیگر این حزب را
سوسیالیستی ندانند و تنها به صفت «سوسیال
دمکراتیــک»-در مقابل سوسیالیســت
دمکراتیک -بســنده کنند .در سالهای
اخیر ،فراکسیونهای سوسیالیست و کارگر
در پارلمان بریتانیا به ســنتهای رادیکال
سوسیالیستی روی آوردهاند و بیشتر تحت
لوای کوربین عمل میکنند .این گروهها
در مقابل سنتهای سوسیالیست دمکراتیک
برخاستهاند که بیشتر به چپ میانه و افکار
تونی بلر نزدیک هستند .رنگ رسمی این
حزب قرمز است که به طور سنتی نماینده
افکار و عقاید سوسیالیستی و جنبشهای
کارگری اســت .در حال حاضر ،نماد این
حزب شاخه گل سرخی است که از سال
 1986به طور رسمی به کار گرفته میشود.
Q

Qساختار سازمانی

حزب کارگر عضو هیئت موسســان
احــزاب کارگر اســت کــه زیر نظر
ســندیکاهای کارگــری و انجمنهای
سوسیالیستی ،فعالیت میکند .اعضای حزب
که قرار است برای مناصب پارلمانی انتخاب
شــوند ،در حزب کارگر پارلمان اروپا و
حزب کارگر پارلمان بریتانیا فعال هستند.
هیئت تصمیمگیرنده حزب در سطح ملی
تشکیل میشود و شامل کمیته اجرایی ملی
( ،)NECکنگره حزب کارگر ( ،)LPCو
نشست سیاســتهای ملی حزب ()NPF
اســت .اما رهبری حزب عمال در پارلمان
است که تصمیمات نهایی را اتخاذ میکند.
در سال  2015این حزب عنوان کرد که از
 295505عضو فعال 147134 ،حامی وابسته
به حزب ،و  110827حامی ثبتنام کرده
است .در حال حاضر حزب کارگر چیزی
بالغ بر  550هزار عضو و حامی دارد .این امر
حزب کارگر را به بزرگترین حزب اروپای
غربی بدل کرده است.
رهبری حزب بر عهده جرمی کوربین
 68ساله اســت که از سال  2015این مقام
را در دست گرفته است .قائممقام وی تام
واتســون ،عضو پارلمان بریتانیا از حوزه
انتخابیه وست برومویچ شرقی است .رهبران
این حزب از آغاز تا کنون به شــرح ذیل
بودهانــد :کایر هــاردی (،)1906-1908
آرتور هندرســون ( ،)1908-1910جورج
نیکول بارنــز ( ،)1910-1911رمزی مک
دونالد ( ،)1911-1914آرتور هندرســون
( ،)1914-1917ویلیام آدامسون (-1921
 ،)1917جان روبرت کلینز (،)1921-1922
رمزی مک دونالد ( ،)1922-1931آرتور
هندرسون ( ،)1931-1932جورج لندزبری
( ،)1932-1935کلمنــت آتلی (-1955
 ،)1935هیو گیتســکل (،)1955-1963
جورج براون ( ،)1963هارولد ویلســون
( ،)1963-1976جیمــز کاالگان (-1980
 ،)1976ماکل فــوت ( ،)1980-1983نیل
کینوک ( ،)1992-1983جان اســمیت

( ،)1992-1994مارگارت بکت (،)1994
تونی بلر ( ،)1994-2007گوردون براون
( ،)2007-2010هریــت هارمن (،)2010
اد میلیبنــد ( ،)2010-2015هریت هارمن
( ،)2015و جرمــی کوربیــن ( 2015تا
کنون) .مقر این حزب در شهر نیوکاسل
است .این حزب دارای شاخه جوانان و شاخه
دانشجویان نیز هست.
Q

Qمسئله برگزیت

بعــد از رای مردم بریتانیا به برگزیت،
جرمی کوربین ،رهبر حزب کارگر ،گفته
بود که حزب کارگر به نتایج همهپرسی و
خواست مردم احترام میگذارد و به فرآیند
آغاز ماده  ۵۰پیمان لیسبون (ماده ناظر بر
خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این
کشور با طرفهای اروپایی) وفادار خواهد
ماند .این اظهار نظر انتقادات بسیاری را در
میان اعضای حزب کارگر-که از مخالفین
سرســخت برگزیت بودند -برانگیخت.
بعدها اســتارمر ،وزیر برگزیت در کابینه
سایه حزب کارگر بریتانیا ،اعالم کرد که
حزب کارگر برگزیت را که در همهپرسی
 23ژوئــن  2016میالدی مورد تایید مردم
بریتانیاست ،میپذیرد ،اما اذعان داشت که
حزبش خواهان این اســت که در توافق
برگزیت اولویت مســاله اشتغال و حقوق
کارگران باشــد .در نتیجه این حزب در
قبال برگزیت موضعی «نرم» اتخاذ کرده
است .در بیانیه سال  2017این حزب ،جرمی
کوربین معتقد است« :بریتانیا نیازمند این
است که در مسئله برگزیت منافع اقتصادی
و اســتانداردهای زندگی مردم را اولویت
قرار دهد .این مســئله تنها با شــعارهای
توخالی و ژستگیریهای سیاسی بهدست
نمیآید .نباید روابطمان را با شرکای تجاری
بزرگمان در اروپا از دست بدهیم ،در عوض
باید از برگزیتی حــرف بزنیم که امنیت
شغلی اولویتش باشــد و به ما اجازه دهد
اقتصادمان را در قرن بیست و یکم بازسازی
و روزآمد کنیم».
حزب کارگر بریتانیا یکی از دو حزب
مطرح در سپهر سیاســی بریتانیا و اروپا
محسوب میشود .این حزب اگرچه نسبت
به رقیبش-حزبمحافظهکار-کمترتوانسته
است بر مسند قدرت این کشور تکیه زند،
اما همواره با تشــکیل دولت در ســایه و
فعالیتهای حزبی ثمربخش توانسته بخشی
از سیاستها و ایدههای خود را پیش برد.
در انتخابات سراسری اخیر در سال ،2017
این حزب علیرغم انتظارات در تصاحب
کرسیهای پارلمان نقش چشمگیری داشت
و حزب حاکم را بــا چالش جدی مواجه
کرد .گل سرخ نیوکاسلی در باغچه سیاست
بریتانیا نشان داده است که اگرچه در سال
 2016در مسئله برگزیت موفق ظاهر نشد،
همچنان قادر است در عرصه سیاست بریتانیا
نقش برجستهای ایفا کند.
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سیاستمداران

ماهاتیر محمد طی مدت  21سال یعنی از سال  1981تا  2003موفق شد کشوری فقیر با درآمد سرانه  100دالر را به
کشوری توسعهیافته با درآمد سرانه  1600دالر در سال و میزان سرمایهگذاری را از  3میلیارد به  98میلیارد دالر و میزان
صادرات را به رقم قابل توجه  200میلیارد دالر برساند.

پدر مالزی مدرن
چه کسی مالزی را به یک کشور ثروتمند و توسعهیافته تبدیل کرد؟

شادی آذری

روزنام هنگار

بسیاری از تحلیلگران ماهاتیر بن محمد،
چهارمین نخست وزیر مالزی را پدر مالزی
نوین میدانند و نقش او را در مدرنسازی این
کشور در زمانی کوتاه بیبدیل بر میشمرند.
بنا به اعالم آمار رسمی دولت ،ماهاتیر محمد
توانست در دوران فعالیتش فقر  50درصدی
جامعه مالــزی را به فقر  6درصدی کاهش
دهد .او هم امــا به مانند همه فعاالن عرصه
سیاســت ،منتقدان خود را دارد ،منتقدانی
که او را به عزل و نصبهای فرمایشــی در
دولت متهم میکنند .با وجود این او رکورد
طوالنیترین دوران نخســت وزیری را در
مالزی شکست و از سال  1981تا  2003در
این سمت مشغول بود.
Q

Qسالهای کودکی و جوانی

گر چه تاریخ تولد ماهاتیر محمد 20دسامبر
 1925ثبت شده است ،تاریخ دقیق تولد او 10
ژوئیه همان سال است .ریشههای اجدادی او
به استان کراال در جنوب کشور هندوستان
بــاز میگردد .پدرش محمد بن اســکندر
نخستین مدیر یک مدرســه انگلیسیزبان
در مالزی بــود .مــادرش وان تمپاوان از
خانوادهای سرشناس بود که اجدادش جزو
خدمههای درباری بودند .ماهاتیر محمد اما
در خانوادهای متولد شــد که نه جزو طبقه
اشراف بودند و نه به لحاظ مذهبی یا سیاسی
جایگاه ویژهای داشتند .پدر او یک فرهنگی
بود که وضعیت ضعیف اقتصادیاش اجازه
نداد دخترهایش بیشــتر از مقطع دبیرستان
درس بخواننــد .پدر و مادر ماهاتیر پیش از
ازدواج با هم یکبار دیگر ازدواج کرده بودند
و به واسطه این ازدواجها ماهاتیر  6خواهر و
برادر ناتنی و دو خواهر و برادر تنی داشت.
او دانشآموزی کوشا بود و انضباطی که از
پدرش به او دیکته میشــد ،او را به درس
خواندن وامیداشت ،در حالیکه عالقه چندانی
به ورزش نشان نمیداد .در دوران دبیرستان
به زبان انگلیسی تسلط خوبی یافت تا جایی
که از هم دورهایهای خود پیشــی گرفت.
زمانی که مالــزی در دوران جنگ جهانی
دوم تحت اشــغال نیروهای ژاپنی در آمد
و مدارس تعطیل شدند ،ماهاتیر محمد وارد
کسب و کار شد .او در ابتدا قهوه میفروخت
و سپس به فروش کلوچههای موزی و دیگر

تنقالت روی آورد .با پایان جنگ او توانست
با نمرات درخشان از دبیرستان فارغالتحصیل
و در دانشگاه کینگ ادوارد سنگاپور در رشته
پزشکی مشغول به تحصیل شود .در آنجا او با
همسر آیندهاش سیتی حازمه محمد علی که
او نیز دانشجوی پزشکی و ژاپنیتبار بود آشنا
شد .پس از فارغالتحصیلی ماهاتیر به عنوان
افسر پزشک در دولت مالزی مشغول به کار
شد و سرانجام در ســال  1956با همسرش
ازدواج کــرد .موفقیتی که او به عنوان تنها
پزشک مالزیایی شهر الور ستار کسب کرد
موجب شد خانهای بزرگ برای خود بسازد،
در کسب و کارهای مختلف سرمایهگذاری
کند و یک راننده استخدام کند تا خودروی
پونتیاک کاتالینای او را برایش براند .در سال
 1957آنها شــاهد تولد نخستین فرزند خود
شــدند اما طی  28سال پس از آن ،خودشان
صاحب  3فرزند دیگر شدند و سرپرستی 3
فرزند دیگر را نیز قبول کردند.
Q

Qورود به دنیای سیاست

ی خود را از سال
ی سیاســ 
ی فعالیتها 
و
ک ســا ل
توی 
 1946آغاز کرد و بیســ 
ی متحد ک ه توسط
ت ک ه بهسازما ن مالز 
داش 
ناسیونالیستها بنا نهاده شده بود ،پیوست.
ماهاتیر محمد از زمان پایان اشــغال مالزی
توسط ژاپنیها با اعتراضاتی که علیه اعطای
شهروندی به افراد غیر مالزیایی تحت قانون
کوتاهمدت اتحاد مالزی داشت بهطور جدی
وارد دنیای سیاست شد.
درسا ل  1964ب ه عنوا ن نماینده پارلما ن
س راه یافت ،اما در ســا ل  1969از
ب ه مجل 
ی خود را
یوسف روا شکست خورد و کرس 
ب
ت داد .او همچنین از حز 
س از دس 
در مجل 
ن نام ه
ل آ ن نیز نوشت 
خود نیز اخرا ج شد .دلی 
ی ب ه «تنکو عبدالرحمن» بود
سرگشــادها 
ی را ب ه خاطر
ت وزیر مالز 
ک ه در آ ن نخســ 
ی مورد انتقاد شدید
ت مالز 
ی ب ه وحد 
بیتوجه 
قرار داده بود.
شکســت بزرگ دولــت در انتخابات
آشــوبهای قومی ماه مه  1969را بهدنبال
داشت که در آن صدها نفر در درگیریهای
بین چینیها وماالییها کشــته شدند .این
در شرایطی بود که در سال گذشته ماهاتیر
محمد وقوع یک هرج و مرج نژادی بهدلیل
سرخوردگیهای موجود را پیشبینی کرده
بود .حاال او در خارج از پارلمان آشــکارا
دولــت را بهخاطر ناتوانــی در حفظ منافع
مالزیاییها مورد انتقاد قرار میداد .در اینجا

بود که او خواســتار استعفای نخست وزیر
وقت شــد .در پایان این سال بود که او از
حزب خود اخراج شــد .از نخست وزیر نیز
خواستند تا او را دستگیر نکند.
در ســال  1973دکتر ماهاتیر محمد ب ه
ب شــد و  3سا ل بعد
عنوا ن ســناتور انتخا 
ی را برعهده
ی مالز 
ت وزیر 
ت نخســ 
معاون 
ی بارها ب ه عنوا ن
گرفت .او در ده ه  70میالد 
تو
ش و پرورش ،بهداشت ،تجار 
وزیر آموز 
ی حضور داشت.
ت مالز 
ت در کابین ه دول 
صنع 
به عنوان مثال او در ســا ل  1974دوباره
ت پارلما ن درآمد و ب ه عنوا ن وزیر
ب ه عضوی 
ب شد.
ش انتخا 
آموز 
ب بود و
ی چهار سا ل معاو ن رهبر حز 
و
ی
ی مالز 
ت وزیر 
نهایتا در سا ل  1981ب ه نخس 
ش
ی کرد ن ایدههای 
رسید و شــرو ع ب ه عمل 
ش
کرد و با الگو قرار داد ن ژاپن ،کشــور 
ی ب ه
ک و حلب 
ک صادرکننده الســتی 
را از ی 
تولیدکننده تجهیزات الکترونیک ،فوالد و
ل کرد .او هموارهب ه دنبا ل دفا ع
ن تبدی 
ماشی 
ی بود و از
ی و مالزیای 
ی آســیای 
از ارزشها 
ن
ب انتقاد میکرد .ای 
برخورد دوگان ه غــر 
ی در حا ل توسع ه نیز
رویکرد در کشــورها 
ی مانند
تاثیرگذاشت .دنبا ل کرد ن پروژههای 
ی
ی دنیا (برجها 
ن برجها 
ت بلندتری 
ســاخ 
ی
ی مالزی) نشان ه توج ه او ب ه غرور مل 
دوقلو 
ی بود.
ح بینالملل 
ی در سط 
و مطر ح کردنمالز 
ی
ت وزیر 
ی کــ ه او ب ه نخســ 
هنگام 
ی بود،
ت زیاد 
ی مشکال 
ی دارا 
رســید ،مالز 
درگیریهایگاه و بیگاه در آ ن ر خ میداد،
ی ب ه
ی و فیلیپین 
ن پناهنــدگا ن ویتنام 
همچنی 
ی
ی پناه آورده و کمونیستها فعالیتها 
مالز 
ن کشور آغاز کرده بودند،
ی خود را در ای 
مخف 
یو
ش سرشار اقتصاد 
اما او با استفاده از هو 
ی را در میا ن
ی هوشمندانهاش ،مالز 
سیاستها 
ق
ب شر 
ی آسیایی ،بهخصوصجنو 
کشورها 
ت رساند.
آسیا ،ب ه قدر 
ی
ی ک ه آســیا 
در ســا ل  ،1997زمانــ 
ی
ی شدید 
ی با بحرا ن اقتصاد 
جنوبشــرق 
ی
ی را ک ه نقشهها 
روبهرو شد ،او نظر کسان 
ی
ی زیاد مالز 
ش را دلیلبدهیها 
بلندپروازانها 
میدانســتند ،رد کرد و تقصیر را ب ه گرد ن
ک
ت و آنرا نتیج ه ی 
ی انداخ 
دالال ن خارج 
ی دانست .رابط ه
ی صهیونیســت 
توطئ ه جهان 
ی تند
ل موضعگیریها 
ب ب ه دلیــ 
او با غر 
ش همواره تیره و تار بوده است.
وگزندها 
ماهاتیــر محمد از غربیها و مشــخصا
ی آنگلوساکسو ن ب ه عنوا ن حامیا ن
اروپاییها 
ی جنگ ،فساد و کشتار نا م برد .او چند
اصل 
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ت نیز با
ی از قدر 
ل از کنارهگیــر 
روز قبــ 
ش خش م اسرائیلیها و
اظهاراتضد یهودیا 
ش را نیز با
ت و رفتن 
آمریکاییها را برانگیخ 
جنجا ل همراه کرد.
ماهاتیر محمد که ســال  ۲۰۰۳پس از
 ۲۲سال از پست نخســت وزیری مالزی
کنارهگیــری کــرد ،در مصاحبه خود در
«پوتراجایا» ،پایتخت ســتادی این کشور
گفت که پیروزی مخالفان میتواند باعث
کاهش  ۶درصــدی مالیات کاال و خدمات
در این کشور شــود که مردم زیادی از آن
رضایت ندارند.
وی تاکیــد کرد که بــه دلیل مواجهه
احتمالی دولت با مشــکالت مالی ممکن
اســت این مالیات حذف نشود ،اما برخی از
پروژههای غیرضروری لغو میشوند.
ماهاتیر محمد گفت با هر فردی که امروز
صحبت میکنید ،هیچ کدام از دولت رضایت
ندارند و حرفهای مناسبی به ویژه در مورد
«نجیب» بیان نمیکنند.
نخســت وزیر سابق مالزی با بیان اینکه
چهار حــزب اصلی مخالف دولت به عنوان
یک ائتالف مقابل ائتــاف حاکم رقابت
میکنند ،گفت« :اگر حزب اسالمی مالزی با
ائتالف مخالفان همراه نشود ،ائتالف «نجیب
تون رزاق» قدرت میگیرد».

ماهاتیر محمد گفــت« :پس از قرن 15
میالدی و رشد بیشتر علوم طبیعی و تجربی
مسلمانان از این علوم دور شدند و آن را رها
کرده و این علوم مایه استفاده دیگران شد و
اروپاییها با استفاده از این علوم کمکم رشد
کردند و جای مسلمانان را گرفتند و همچنین
مسلمانان به خاطر استفاده نکردن از این علوم
از آن دور شدند».
وی با اشــاره به آیات قرآن کریم در
خصوص نیرومند شدن مسلمانان برای دفاع
از خود گفت« :در آیاتی از قرآن آمده است
که مسلمانان سالح داشته باشند .بنابراین الزم
است که ســاحهای بهروز داشته باشیم تا
بتوانیم از خود دفاع کنیم و برای رسیدن به
تکنولوژی این سالحها نیاز به علم داریم .هر
چند باید توجه داشته باشیم که این سالحها
برای دفاع است نه تهاجم».
ماهاتیر محمد در جایی دیگر از سخنان
خود در ایران گفت« :مسلمانان باید در همه
علوم پرورش یابند و کسب علم را سرلوحه
خود قرار دهند .این درســت است که ما
پیشرفتهای زیادی داشــتهایم و ایران نیز
پیشرفتهای بسیاری در علوم پزشکی داشته
است اما رشد علمی کافی نیست ،باید به اقتدار
برسیم».
Q

Q

Qسفرهای ماهاتیر محمد به ایران

ماهاتیر محمد در سالهای  1372و 1376
دو بار به ایران سفر کرد ،همچنین در مراسم
تجلیل از وی در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در سال  1387نیز با بیان این مطلب
که هر وقت به ایران سفر میکند احساس
میکنــد در وطن دوم خــود حضور دارد،
گفت« :من همیشــه احساس میکنم ملت
ایران دوست من است و این احساس دوستی
را همیشه با خود همراه دارم».
وی در سخنانی با اشاره به تمدن اسالمی
و شــکوفایی علوم اسالمی در قرون گذشته
گفت« :در زمانی که تمدن اسالم و شکوفایی
علوم اسالمی به اوج خود رسیده بود اروپا و
غرب در رکود به سر میبرد».
نخست وزیر ســابق مالزی اضافه کرد:
«شکوفایی تمدن اسالمی تا قرون پانزدهم
میالدی ادامه داشت و مسلمانان حرف اول
را در همه علــوم میزدند .از جمله در علوم
پزشــکی افرادی چون ابوعلی ســینا و در
علوم دیگر افرادی چون ابوریحان بیرونی از
دانشمندان اسالمی بودند».

Qدستاوردهای ماهاتیر محمد

او توانست صنعت جهانگردی مالزی را از
درآمد  900میلیون دالری در سال  1981طی
 10سال به درآمد  20میلیارد دالری برساند.
این درحالی است که درآمد مالزی از صنعت
جهانگردی در سال  2012میالدی معادل 34
میلیارد دالر بود.
وی برای رسیدن به اهدافش پادگانهای
نظامی ژاپنی که از ســالهای جنگ جهانی
دوم در کشــور مالزی باقی مانده بودند را
به مناطق جهانگردی شامل انواع بازیهای
تفریحی ،ورزشــی و فرهنگی تبدیل کرد
تا مالزی به مرکزی جهانی برای برگزاری
مسابقات بینالمللی اتومبیلرانی ،اسبسواری
و بازیهای آبی تبدیل شــود .او همچنین
کواالالمپور را مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال
آسیا قرار داد.
مالزی در ســال  1996با رشدی معادل
 46درصد نســبت به سالهای قبل از آن در
زمینه صنعت بــرق و الکترونیک خود را
بهعنوان یکی از صادرکنندگان لوازم برقی
و الکترونیکــی به دنیا معرفی کرد .ماهاتیر
محمد بــا وضع قوانین شــفاف و ضوابط

مشخص درهای اقتصادی کشور را بهسوی
سرمایهگذاران خارجی گشود و با تاسیس
شرکت عظیم پتروناس در برجهای دوقلوی
کواالالمپور بازار بورسی با یک میلیون دالر
معامله در روز پایهریزی کرد.
تاسیس بزرگترین دانشگاه اسالمی دنیا
گامی دیگر جهت جــذب نخبگان علمی
داخلی وخارجی از تمام نقاط دنیا بهخصوص
کشــورهای اســامی بود .وی توانست با
تاسیس پایتخت اداری جدید بهنام یوتراجایا
با دو میلیون نفر جمعیت در کنار پایتخت
تجاری (کواالالمپور) هم از نظر سیاحتی و
هم تقسیم کار و با تاسیس دو فرودگاه جدید
و مدرن و دهها جاده و اتوبان سریعالســیر
رفت و آمد جهانگردان و سرمایهگذارانی که
از کشورهای چین ،هند و حاشیه خلیج فارس
و باقی نقاط دنیا به آن کشور سفر میکردند
را تسهیل بخشید.
بهطور خالصه باید گفت ماهاتیر محمد
طی مدت  21سال یعنی از سال  1981تا 2003
موفق شد کشوری فقیر با درآمد سرانه 100
دالر را به کشوری توسعهیافته با درآمد سرانه
 1600دالر در سال و میزان سرمایهگذاری
را از  3میلیارد بــه  98میلیارد دالر و میزان
صــادرات را به رقم قابل توجه  200میلیارد
دالر برساند.
ماهاتیــر محمد در ســال  2003با اراده
شخصی تصمیم به کنارهگیری از قدرت و
سپردن زمام امور کشور به نیروهای جوان
و تازهنفس گرفت .به رغم درخواست مردم
کشــورش مبنی بر ماندن بر مسند قدرت،
او تصمیم خود را گرفته بود و بدون اینکه
بخواهد فردی از افراد خانوادهاش را به قدرت
برساند و یا حکومت را موروثی کند بهطور
کلی از دنیای سیاست کنارهگیری کرد تا
جانشینان او بتوانند آرزوی طراحی شده او به
نام مالزی  2020که در آن مالزی به چهارمین
قدرت اقتصادی آســیا پس از ژاپن ،چین و
کره تبدیل شود را به واقعیت تبدیل کنند.
ماهاتیر در نهضت اقتصادی خویش هیچگاه
منتظر کمکهای آمریکا و کشــورهای
اروپائــی نماند ،بلکه تــوکل او بر اراده و
پشتکار خود و از همه مهمتر عزم و اراده و
حمایت مردم کشورش بود.
اینچنین بود کــه یک قهوهفروش و یا
بهعبارتی یک پزشــک جراح توانست با
مهارت و عشق عمیق به کشور و مردمش و
پشتکار عالی مالزی را از یک موش به یک
ببر آسیائی تبدیل کند.
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هر هفته در این صفحه
به معرفی یکی از
نشریات معتبر جهان میپردازیم

الهه افشاگری
لیبرالها و سوسیالیستهای بریتانیایی روزنامه گاردین را میخوانند
احسان پناهبر

روزنام هنگار

گاردیــن روزنامهای انگلیســی زبان
چاپ بریتانیا است که سال  1821در شهر
منچستر منتشر شد .این روزنامه در انتقاد از
سیاستهای دولت بریتانیا رک و بیپرده
عمل میکند و حتی دست به انتشار اسناد
فوق سری قدرتهای بزرگ مانند آمریکا
هم زده اســت .این روزنامه در خط مشی
خود به جریان چپ میانــه گرایش دارد
و از اندیشــههای لیبرالی و چپ حمایت
میکند .سردبیر فعلی این روزنامه کاترین
واینر است که اولین زنی است که در این
روزنامه این پست را در دست دارد.
Q

Qتاریخچه

Q

Qساختار سازمانی و مالکیت

روزنامه «منچســتر گاردین» در سال
 1821در شهر منچستر انگلستان متولد شد.
در پی تعطیلی روزنامه رادیکال «منچستر
آبزرور» از سوی پلیس ،این روزنامه را جان
ادوارد تیلور ،تاجر پنبه و با پشتیبانی حلقه
کوچک -متشــکل از گروهی از تاجرین
وابسته به کلیسای پروتستان -بنا نهاد .در این
راستا ،جرمیا گارنت ،روزنامهنگار برجسته
آن دوران ،به تیلــور در بنا نهادن روزنامه
یاری رســانید .ســپس همه اعضای حلقه
کوچک در آن به ارائه مقاالت پرداختند.
این روزنامه در اولین شــماره خود به ارائه
برنامه خود پرداخت« :مشتاقانه میخواهیم
از اصول آزادیهای شــهروندی و مذهبی
حمایت کنیم و طرفدار سرسخت اصالحات
هستیم و تالش میکنیم تا به انتشار اصول
عادالنه اقتصاد سیاسی بپردازیم .ما همچنین
از تمامی اقدامات مفید ،بدون در نظر گرفتن
اینکه از سوی چه حزب یا گروهی اتخاذ
و انجام میشــوند ،حمایت میکنیم» .این
روزنامه بهشــدت مخالف ادعاهای جنبش
کارگری بود؛ چنانکه در سال  1832و در
پی اعتصابات کارگری ،روزنامه منچستر
گاردین این اقدام را محکوم کرد و آن را
نتیجه تحریکات عوامل بیگانه دانست .در
سال  ،1907سی پی اسکات توانست مالکیت
این روزنامه را بهدست آورد و در مشی خود
رادیکالتر شود و به چپ میانه گرایش یابد.
او از حزب لیبرال حمایت میکرد.
روزنامه گاردین در واقع بخشی از گروه
رسانهای گاردین ( )GMGاست .این گروه
صاحب روزنامهها ،ایستگاههای رادیویی ،و
رسانههای چاپی همچون هفتهنامه آبزرور و
هفته نامه گاردین است .همچنین وبسایت
 Guardian Abroadو  guardian.co.ukدر
مالکیت این گروه رســانهای هستند .همه
این رســانهها از سال  1936تا  2008تحت
مالکیت اسکات تراست ()The Scott Trust
بود که هدفش استقالل روزنامه تا همیشه
عمر آن و حفظ سالمت مالی به منظور حفظ
ارزشها و جلوگیری از آسیبپذیری آن
در تالطمات سودجویانه گروههای سیاسی
و اقتصادی بود .در سال  ،2008داراییهای
شــرکت اسکات تراســت به شرکتی با
مسئولیت محدود به نام اسکات تراست با
مسئولیت محدود منتقل شد .رئیس اسکات
تراست اطمینان داد که اهداف این شرکت
جدید در راســتای همان اهداف شرکت
قبلی اســت .دفتر مرکزی این روزنامه تا
سال  1964در شهر منچستر بود ،اما از آن
به بعد به شهر لندن نقل مکان کرد .همین
امر موجب شــد تا این روزنامه بخشی از
حمایتهای مالی خود در این شــهر را از
دست بدهد.
سردبیران این نشریه از آغاز تا به امروز

به شــرح ذیل بوده اند :جان ادوارد تیلور
( ،)1821-1844جرمیــا گارنت (-1861
 ،)1844ادوارد تیلــور (،)1861-1872
چارلز پرستویچ اســکات (،)1872-1929
تــد اســکات ( ،)1929-1932ویلیــام
پرســیوال کروزیِر ( ،)1932-1944آلفرد
پاول وادزورث ( ،)1944-1956آلســتر
هذرینگتون ( ،)1956-1975آلن روزبینگر
( ،)1995-2015و کاتریــن واینر (2015
تــا کنون) .همچنین افراد سرشناســی تا
کنون با این روزنامه همکاری داشــتهاند
که اسامی آنها به شرح ذیل است :طارق
علی (مورخ و متفکر پاکستانی-بریتانیایی)،
پتروس غالــی (سیاســتمدار معروف
مصری و ششمین دبیر کل سازمان ملل)،
و تری ایگلتون (نظریهپرداز معروف ادبی
مارکسیست).
Q

Qرویکردهای سیاسی و خط مشی

روزنامه «منچســتر گاردین» را که از
ســوی تاجرین و بازرگانان پنبه و پارچه
بنیان گذاشته شده است ،میتوان «ارگان
طبقه متوسط جامعه» دانســت .در واقع،
همانطور که ســی پی اسکات به توصیف
آن میپــردازد ،این روزنامــه تا آخرین
شــمارهاش هم بورژوا میمانــد و از آن
دفاع میکند .بنابراین رویکرد سیاسی این
روزنامه که با سیاستهای حلقه کوچک
و لیبرالیسم کالســیک گره خورده بود،
به بیان دیدگاههــای حزب لیبرال بریتانیا
میپرداخت .اما در پایان جنگ جهانی دوم،
دیدگاهها و رویکرد این روزنامه به کلی
تغییر کرد و بسیار به حزب کارگر و چپ
میانه نزدیک شد .شرکت اسکات تراست،
مالک گاردین هم یکی از اهداف مهماش
را پاسداشت استقالل مالی و سیاستهایش
عنوان کرده اســت تا بدین وسیله از یوغ
جناحها و گروههای سیاسی در امان بماند
و به ارزشهای لیبرالیاش وفادار باشد .این
روزنامه به طــور کلی به عقاید جناحهای
چپگرای بریتانیا نزدیک است ،چنانکه

نزدیک به  50درصد از خوانندگان آن را
طرفداران حزب کارگر و  34درصد از آن
را طرفداران حزب لیبرال دموکرات تشکیل
میدهند .این روزنامه چنان به رویکردهای
حزب لیبرال و جناح چپ بریتانیا نزدیک
اســت که به اعضا و طرفداران این حزب
لقب «گاردینخوانان» دادهاند .این روزنامه
یکی از حامیان تونی بلــر بود و حتی از
انتخــاب وی به رهبری حــزب کارگر
حمایت کرد.
Q

Qساختار روزنامه

اولین شماره روزنامه گاردین در تاریخ
 5مــی 1821و به صــورت هفتگی در
منچستر منتشر شــد .این روزنامه در سال
 1952به انتشار اخبار در صفحه اول خود
اقدام کرد و بدین ترتیب قسمت آگهیها
را حذف کرد .در سال  ،1959روزنامه که
تا آن زمان با نام «منچستر گاردین» منتشر
میشد ،با نام کوتاهتر «گاردین» به انتشار
خود ادامه داد .در سال  ،1988این روزنامه
با تغییرات زیادی در شــکل و اندازه خود
مواجه شــد .همچنین کیفیت جوهر مورد
استفاده در چاپ آن بهبود یافت .در سال
 ،1992روزنامه گاردین بخشی با عنوان G2
را در اندازه مجله و به عنوان ضمیمه به خود
اضافه کرد .در سال  ،1993شرکت گاردین
نشــریه آبزرور را از شرکت LONRHO
خریداری کرد و ایــن هفتهنامه به عنوان
«خواهر روزهای یکشنبه» معرفی و مشهور
شد .هفتهنامهای با نام هفتهنامه گاردین یا
 The Guardian Weeklyنیز از سوی شرکت
گاردین منتشر میشود .این هفتهنامه دارای
بخشهایی اســت که به بررسی نشریات
مهم دنیا همچون لوموند و واشنگتن پست
میپردازد.
روزنامه گاردین به شــکل چاپ تمام
رنگی منتشر میشود .از آن به عنوان نخستین
روزنامه در بریتانیا یاد میشود که از اندازه
برلینی برای قسمتهای مهم خود استفاده
میکند .اما برای دیگر قسمتها از اندازههای

مجله (تابلوید) و جیبی استفاده میکند .اما
گاردین اعالم کرده است که از سال 2018
روزنامه گاردین و هفته نامــه آبزرور را
به اندازه تابلوید منتشر خواهد کرد.
روزنامه گاردین از اول تا پایان هر هفته
ضمیمه خود موســوم به  G2را که شامل
مقاالت ویژه ،بخــش رادیو و تلویزیون،
آشپزی ،مطالب آموزشی ،جدول کلمات
متقاطع ،و غیره اســت منتشــر میکند.
همچنین این روزنامه ضمیمهای ورزشی را
نیز به صفحات روزانــه خود اضافه کرده
است.
روزنامه گاردین و خواهرش ،آبزرور،
همه اخبــار خود را به صــورت آنالین
نیز منتشــر میکنند که دسترسی به این
مطالب آنالین رایگان است .این روزنامه
پرخوانندهترین روزنامه در بریتانیاســت،
به طوری که وبسایت این روزنامه به طور
ماهانه چیزی بالغ بر  8میلیون بازدیدکننده
دارد .در ســال  ،2011سایت MediaWeek
اعالم کرد کــه روزنامه گاردین پنجمین
روزنامه جهان از لحاظ تعداد خواننده است.
این روزنامه همچنین ویرایشــی آنالین را
برای بریتانیا و دو وبسایت بینالمللی با نام
گاردین استرالیا و گاردین ایاالت متحده
در نظر گرفته اســت .نسخههای آنالین
این نشریه بالغ بر  42میلیون خواننده دارد.
روزنامه گاردین روزانه شمارگانی به تعداد
بالغ بر  160هزار نسخه را روی کیوسکهای
روزنامه فروشی میفرستد .این رقم در مقابل
دیگر روزنامههای مطرح بریتانیا مثل دیلی
تلگراف با  500هزار نسخه و تایمز با 400
هزار نسخه کمی پایین به نظر میرسد.
Q

Qجوایز و افتخارات

این روزنامه تاکنون جوایزی را هم در
سطح ملی و هم بینالمللی به خود اختصاص
داده است .در سالهای ،2010 ،2005 ،1998
و  ،2013این نشریه جایزه «روزنامه ملی»
که از سوی سازمان جوایز نشریات بریتانیا
اهدا میشود را ربوده اســت .این نشریه

همچنیــن جایزه بهترین جلــد اول را در
سال  2002به خاطر پرونده و طرح جلدی
با عنوان «اعالم جنگ» به خود اختصاص
داده است .گاردین همچنین جایزه بینالمللی
بهترین طراحی روزنامه را از سوی انجمن
طراحی خبر در سال  2006دریافت کرد.
روزنامهنگاران این نشریه نیز هر یک
جوایزی را از سوی سازمان جوایز نشریات
بریتانیا دریافت کردهاند که به شرح ذیل
است :جایزه گزارشگر سال (نیک دیویس،
1999؛ پاول لوییس2009 ،؛ روب ایوانس
و پاول لوییس)2013 ،؛ گزارشگر خارجی
ســال (جیمز میــک2003 ،؛ قائد عبدل
االحد)2007 ،؛ ســتوننویس سال (پولی
تینبــی2006 ،؛ چارلی بروکــر)2008 ،؛
کاریکاتوریست سال (استیو بل)2002 ،؛
روزنامهنگار امور سیاســی سال (پاتریک
وینتــور2006 ،؛ اندرو اســپارو)2010 ،؛
ضمیمه ســال (راهنمای گاردین2006 ،؛
مجله هفته)2015 ،؛ و غیره.
گاردین حامی اهــدای دو جایزه مهم
ادبی نیز هست :این دو جایزه یکی جایزه
کتاب نخســت گاردین که از سال 1999
به این ســو و به عنوان جایگزین جایزه
داستان گاردین به برندگان اعطا میشود؛ و
دوم جایزه داستان کودکان گاردین است
که از سال  1967به این سو به برندگان آن
اهدا میشــود .این روزنامه همچنین حامی
جشن هِی ( )Hay Festivalنیز هست .جایزه
ساالنه رسانه دانشجویی گاردین نیز که از
ســال  1999به راه افتاده است ،به بهترین
طراحی و روزنامهنگاری در نشریات و یا
وبسایتهای دانشگاهها و کالجهای بریتانیا
اعطا میشود .این نشریه همچنین به یادبود
پل فوت ،روزنامهنگار برجسته خود ،جایزه
پل فوت را در نظر گرفته است که ارزش
آن  10هزار پوند است.
Q

Qمقاالت و گزارشهای جنجالی

روزنامــه گاردین در ســالهای اخیر
به شــدت علیه سیاستهای رژیم اسرائیل

موضع انتقادی گرفته است و علیه تعصبات
و آپارتاید اســرائیل علیه مردم فلسطین
واکنشهای تندی نشــان داده است .در
دسامبر  ،2003ســتوننویس گاردین در
مصاحبهای با متهم کردن روزنامه گاردین
به یهودیســتیزی ،این روزنامه را ترک
کرد .اما گاردین با انتشــار مطلبی ،ضمن
محکوم کردن یهودیستیزی از حق خود
مبنی بر انتقاد از سیاستها و اعمال رژیم
اسرائیل دفاع کرد .استدالل گاردین بر این
اســاس بود که آنهایی که این انتقادات را
ضدیهودی میدانند ،سخت در اشتباه هستند.
در نوامبر  ،2011کریس الیوت ،دبیر بخش
خوانندگان گاردین با انتشــار یادداشتی از
همه نویسندگان این روزنامه خواست تا از
زبان تحریکآمیز برای پرداختن به اسرائیل
و یهودیان پرهیز کنند تا مانع برانگیختن
احساسات یهودیان شوند.
در سال  ،2013گاردین با انتشار اخباری
ســری از شنود تلفنهای شــهروندان در
دولت اوباما و در نتیجه به کاربری برنامه
جاسوســی پریزم جنجالــی را در محافل
بینالمللی به پا کرد .این اطالعات را ادوارد
اســنودن به روزنامه گاردین سپرده بود تا
فاش شــوند .بر طبق اطالعات افشا شده،
یک دادگاه فوق سری در آمریکا به یک
شرکت مخابراتی آمریکایی به نام Verizon
دســتور داده است کلیه اطالعات و سوابق
مشترکانش را که شامل میلیونها تماس با
جزئیات دقیق بوده است ،تحویل آژانس
امنیت ملی آمریکا دهد .همچنین بر طبق
این اطالعات مشــخص شــد که آژانس
امنیت ملی آمریکا مستقیم ًا و بدون واسطه
به اطالعات ِسر ِورهای  ۹شرکت اینترنتی
از جمله فیسبوک ،گوگل ،مایکروسافت،
یاهو ،اپل ،فیسبوک ،یوتیوب و اسکایپ
دسترسی داشته است و میتوانسته مکاتبات
و مکالمات برخــط کاربران خدمات این
شرکتها را شــنود کند .دولت اوباما در
این باره اظهار کرد کــه این دادهها برای
پیگیری اتباع خارجی مظنون به تروریسم
یا جاسوسی اســتفاده میشود .بر پایه این
اسناد کشــورهای ایران ،پاکستان ،اردن،
مصر و هند به ترتیــب اهداف اصلی این
برنامه بودهاند .این اطالعات همچنین فاش
میکرد که کشــورهایی مانند بریتانیا هم
شنودهای گسترده انجام میدهند ،و دادههای
مخابراتی و اینترنتی را ردگیری میکنند.
کشور آلمان این موضوع را «کابوس» و
«هیوالیی» دانست .از سوی دیگر ،جولیان
آســانژ نیز از روزنامه به خاطر عدم انتشار
کامل اطالعات به شدت انتقاد کرد.
در ســال  ،2016و در پی افشای اسناد
پاناما ،این روزنامه با بررســی این اسناد
ادعا کرد که دیوید کامرون ،نخست وزیر
سابق بریتانیا نیز در آن رسواییهای مربوط
به بانک فراساحلی دست داشته است.
روزنامه گاردین خود را محافظ آزادی،
عدالت ،و مردم ستمدیده در سراسر جهان
میداند .این نشــریه که بیشک یکی از
تاثیرگذارترین نشریات انگلیسیزبان است،
رســالت خود را فراتر از مرزهای بریتانیا
میدانــد ،تا جایی که اکنــون به تریبون
مردم مظلوم فلســطین نیز بدل شده است.
افشــاگریهایش علیه قدرتهای بزرگ
جهان مثل ایاالت متحده ،بریتانیا ،و رژیم
اسرائیل نشان داده است که این الهه محافظ
 196ســاله میخواهد قهرمان دنیای رسانه
باشد و شــجاعتش در افشاگری را به رخ
دیگر همتایانش بکشد .گاردین با این کار
نشان داده است که مرزی برای افشاگری
نمیشناســد و به همــراه خواهران خود،
آبزرور و هفته نامه گاردین ،چهار گوشه
دنیا را دور میزند تا بتواند خبرهای جهان
پرتالطم را به بهترین نحو منتشر کند.

فصل
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 :اقتصاد و صنعت

توسـعه

تکنوکراتهای روشنفکر
دولت اقتصاددان میخواهد یا تکنوکرات روشنفکر؟
بهراد مهرجو

دبیر گروه اقتصاد

فــردای روزی کــه دولــت وزرای
پیشنهادی خود به مجلس را معرفی کرد،
 6روزنامــه اصلی کشــور عکس یکی
از گزینههای وزارت را به اشــتباه چاپ
کردند .همزمــان در فضای مجازی بحثی
میان کاربران بــه راه افتاد که بر موضوع
تخصص ،آشنایی با مسئولیتها و سوابق
اجرایی وزرای پیشنهادی تاکید داشت و
تعدادی از نویسندگان توئیتهای انتقادی
همان گردانندگان رســانههایی بودند که
حتی وزرای دولت دوازدهم را به چهره نیز
نمیشناختند؛ آن هم وزرایی که نزدیک
به  4دهــه در باالترین مناصب مدیریتی
کشور حضور داشــتهاند .کمی دورتر در
فضاهای صنفی و تخصصی بحث سوابق
تحصیلی وزرای دولت پیش کشیده شد.
گروهی منتقد حضور این تعداد از مهندسان
در جایگاههای اقتصادی و اجرایی بودند و
عدهای چهرههای معرفیشده را محافظهکار
یا میانهرو میدانستند .در سوی مقابل برخی
دیگر از منتقدان از دولت تجمید کردند که
حاضر نشده دستگاه اجرایی را به چهرههای
دانشــگاهی بســپارد .اظهارنظرهــای
صورتگرفته نشان میدهد که هم منتقدان
و هم مدافعان و هم آنهایی که عکس وزرا
را اشتباه چاپ کردند ،چندان در مورد افراد
معرفیشــده و کارکردهای آنها مطالعه و
بررسی نکردهاند.
Q Qوزارت اقتصاد /اقتصاددان یا
تکنوکرات؟

مسعود کرباســیان  4دهه است که در
باالترین مناصب مدیریتی کشور از جمله
وزارت صنایــع ســنگین ،وزارت نفت،
وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد حضور
دارد .کرباســیان  16جلد کتاب ترجمه و
تالیف کرده و سابقه فعالیتهای تخصصی
و مدنی مانند عضویت در هیات رئیسه و
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را هم در

کارنامه دارد .مســعود کرباسیان در دسته
تکنوکراتهای روشــنفکر ایرانی قرار
میگیرد کــه ذهنش در نظریه یخ نزده و
طی  40سال کار اجرایی به ایدههای منطقی
در مورد اداره اقتصاد ایران رسیده است .او
معتقد به «دولتداری خوب» اســت .یعنی
دولتی که با تسلط به دیدگاههای اقتصادی
ولــی بیتعصب به آنهــا در بزنگاههای
مختلف روشهای اداره اقتصاد را کشف
و اجرا کند .کرباســیان در گمرک نشان
داد که اعتقــاد بارزی به اقتصاد آزاد دارد
و نظامی در این ســازمان بوروکراتیک
پیاده کرد که منجر به بهبود تراز تجاری
ایران شــد( .البته که در مثبت شدن تراز
تجاری عوامل دیگری غیر از گمرک هم
موثر بودند ).او اهل فرهنگ است و تنها
زندگی شخصیاش را در محافل کارشناسی
اقتصادی منحصر نکرده و دقیقا به همین
دلیل از شــرایط کالن اقتصادی کشــور
آگاه است و نیازهای مردم را نیز به خوبی
میشناسد .کرباسیان در وزارت اقتصاد باید
نهادهای کامال بوروکراتیک را اداره کند.
او باید رئیس سازمان مالیاتی ،رئیس کل
گمرک ،رئیس بیمه ایران ،رئیس سازمان
سرمایهگذاری خارجی و رئیس چند بانک
را منصوب کند .همه اینها نهادهای اداریای
به شمار میروند که همزمان با تکنیکهای
مدیریتی برای ادارهشــان به فهم نیازهای
مردم هم وابســتهاند .کرباسیان به واسطه
مطالعات شخصی و تجربیات عملی ،علم
اقتصاد را میشناســد ولی اساسا او قرار
نیست ،اقتصاددان باشــد چراکه در راس
مدیریت بانک مرکزی یا سازمان برنامه و
بودجه قرار نگرفته است .از اول شهریور
ماه مرزهای ایــران (گمرک) در اختیار
وزارتخانه اوست .همچنین او باید در سازمان
مالیاتی درآمدهای بیشــتری برای کشور
جذب کند و البته در سازمان سرمایهگذاری
خارجی ،سرمایهگذاران بیشتری را مجاب
به انتقال داراییهایشان به این کشور کند.
هیچ کدام از این مسئولیتها به اقتصاددان
نیاز ندارد ،بلکه تکنوکراتی روشنفکر و
روشنبین میخواهد؛ دقیقا همان خصلتی

که در کرباسیان وجود دارد.
Q

Qصنعت و صنعتگر

محمد شریعتمداری ،پیش از این  8سال
ســابقه اداره وزارت بازرگانی در دولت
اصالحات را داشته است .قبل از آن نیز در
معاونت اقتصادی وزارت اطالعات حضور
داشته و در دهه پیش از آن نیز مانند بسیاری
دیگر از مدیران کشــور سابقه حضور در
دولت جنگ را داشته است .شریعتمداری
طی  4سال گذشــته و در سمت معاونت
اجرایی رئیسجمهور مسئولیت برگزاری
سفرهای استانی را برعهده داشت و به این
دلیل تصویر دقیــق و میدانی از وضعیت
صنایع و شرایط اقتصادی استانهای کشور
در ذهن دارد .او در همین معاونت عضو 6
کارگروه مطلقا اقتصادی بود و به صورت
هفتگی در نشستهایی شرکت میکرد که
اســاس کارش ،ارائه گزارش از رویههای
جاری اقتصاد کشــور بود .شریعتمداری
باید سه وزارت خانه را اداره کند؛ وزارت
بازرگانی که پیش از این هم سابقه مدیریت
برآن را داشت؛ وزارت معادن که کمتر با
آن آشناست و وزارت صنعت که آن را
هم به لطف ســفرهای چهار سال گذشته
میشناســد .تیم مدیریتی شریعتمداری از
معاونان وزیر دولت اصالحات تشــکیل
میشــود .بخصوص حضور چهرههایی
مانند محســن بهرامی ارضاقدس که در
حال حاضر رئیس کمیسیون کسبوکار
اتاق بازرگانی است در منظومه همراهان
او ،کمــک میکنــد تا شــریعتمداری
تسلط بیشــتری بر وزارتخانه داشته باشد.
شریعتمداری نیاز نیست تا اقتصاددان باشد.
او میتواند از مشاوره اقتصاددانان بیشترین
بهره را ببرد و مشاورانش را از جمع آنان
انتخاب کند .البته که او مانند کرباســیان
روشنفکر هم نیست.
Q

Qوزیرکار ،بحران کار

علی ربیعی ،وزیــر کار دولت قبل و
محبوب خانه کارگر است .او طی  8سال
خانهنشینی زمان احمدینژاد در دانشگاه

تدریس کرد ،کتاب خواند و کتاب نوشت.
ربیعی به لطف روابــط قبلی خود فضای
کارگری ایران را میشناسد و به مرحمت
دانشــگاه روشنفکر هم شــده است .اما
کارنامه ربیعی طی  4سال گذشته مملو از
انتقاد بود و بسیاری تصور میکردند که
او یکی از بازمانــدگان از دولت خواهد
بود .تیم معاونــان ربیعی همگی از جمع
اساتید دانشگاه انتخاب شده بودند .بایزید
مردوخی ،حسین طائی و احمد میدری هر
سه از اســاتید اقتصادی دانشگاه عالمهاند.
گرایش فکری آنها نهادگراست و وزارت
کار هم ساختاری کارگری و چپ دارد.
ربیعــی از نظر ذهنیت با نهادهایی که در
آن حضور دارد ،تعارض دیدگاه ندارد ولی
عملکردش هم کارگران و هم کارفرمایان
را راضی نکــرده بود؛ بخصوص گلوگاه
انتقادها از ربیعی به سازمان تامین اجتماعی
مربوط اســت که هم کارگران را عاصی
کرده و هم کارآفرینان را به زمین گرم
نشانده است .سرانجام هم چهار سال مجادله
به هیچ جا نرسید .شستا هم نه رقیب بخش
خصوصی ایران که از آن بزرگتر شده و
عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده
است .با این حال ربیعی هم نباید اقتصاددان
باشد.
Q

Qحجت کشاورزی

یک مدیر با روحیات روستایی در یک
وزارتخانه با ارباب رجوع روستایی حضور
دارد .حجتی دقیقترین انتخاب برای این
وزارت خانه است .نه از  4سال قبل که طی
 4دهه گذشته محمود حجتی همین سیما
و رفتار را داشته و با این عملکرد محبوب

کشاورزان شده است .وزارتخانه او ،یکی
از اجراییتریــن وزارتخانههــای دولت
اســت .اتفاقا ارتباطش با اقتصاددانها هم
در کمترین اندازه ممکن تراز شده و بعید
است که این رویه را تغییر بدهد.
Q

فتر
Qکمی بیطر 

مستند «مادرکشی» فیلمی خوشساخت
و جسورانه در مورد بحران خشکسالی در
ایران است .این اثر دو سال قبل تولید شده و
در جشنوارههای داخلی و خارجی جایزه هم
گرفت .از بد اتفاق موضوع فیلم به ساخت
ســد گتوند مربوط است که به جای آب
آشــامیدنی ،دریاچه نمک درست کرده
است .بازهم از بداقبالی بیطرف آنکه این
سد در دوران مســئولیت او ساخته شده
اســت .طی روزهای گذشته بخشهایی
از این فیلم در شبکههای مجازی مدام در
حال گردش بود و بیطرف و عملکرد او
را نشانه میرفت .بیطرف چهرهای سیاسی
و اقتصادی است .او رسم بازی را میداند و
احتماال به سالمت از مجلس خارج میشود
و برای افکار عمومی هم پاســخی تهیه
خواهد کرد .وزارتخانه متبوع او ،به اندازه
هیچ کدام از وزارتخانههای دیگر اقتصادی
(غیر از ارتباطات) گسترده نیست .بیطرف
هم به عنوان یک تکنوکرات باسابقه قرار
است وارد بحرانی شــود که پیش از آن
مستند مادرکشی به آن پرداخته بود.
Q

Qنهادهایی که اقتصاددان میخواهند

ســازمان برنامه و بودجــه و بانک
مرکــزی بیش از هر نهــاد دیگری در
دولت به حضور اقتصاددانانی کارکشــته

نیاز دارند؛ البته که هــردوی اینها در 4
سال گذشته توسط کسانی اداره شدند که
اقتصاد میفهمیدند ولی اقتصاددان نبودند.
برخی شایعات و گمانهزنیها نشان میدهد
که طی  4سال آینده هم همین قاعده باقی
خواهد ماند و احتماال در سال دوم دولت
دوم روحانی ،این دو نهاد با تغییر دو رئیس
مواجه میشوند .در ســوی مقابل دولت
مدام اعالم میکند که دستش خالی است.
برای این دو نهاد کدام اقتصاددانان را باید
منصوب کرد؟ به غیر از مسعود نیلی که
به دالیلی این ســمتها را نپذیرفت ،چه
کسانی شایسته و از آن مهمتر عالقهمند
به حضور در این دو نهاد هســتند؟ پاسخ
تقریبا هیچ اســت .محمد طبیبیان یگانه
اقتصاددان کالس جهانی ایران که به اصول
مدیریتی و نکتههای سیاســی اداره یک
دستگاه حاکمیتی در ایران هم آشناست،
بازنشســته شــده و وارد چنین مناصبی
نمیشود و پس از او جدول اسامی حداقل
تا  5ردیف خالی است و باز هم گزینههای
پیر و جوان مطرح میشود .بررسی واقعیت
مدیریتی ایران نشــان میدهد که دولت
روحانی بیش از آنکه در انتصابات سختگیر
باشد ،دستش خالی است .نهتنها دولت او
که هردولت دیگری با هرگرایش دیگری
هم این بحران را داشــت .نظام اقتصادی
ایران حداقل  3دهه است که هیچ خروجی
ارزشمندی نداشته و به همین دلیل هم بحث
در مورد نیاز به اقتصاددان یا تکنوکرات
اساسا بیمورد است چراکه از هیچ کدام از
این دو گروه یکی دو جین مدیر در اختیار
دولت نیست که بتواند با آسایش از میان
آنها دست به انتخاب بزند.

تنها تخصص الزم نیست
شهامت ،پذیرش و تکیه بر دانش بینالمللی
احمد حاتمییزد

رئیس کمیته اقتصادی حزب
کارگزاران سازندگی ایران

تخصص یکی از مؤلفههای موفقیت کسی
است که در ســمت و منصب وزارت قرار
میگیرد اما نباید از نظر دور داشت که سطح
تخصص در کشورهای مختلف جهان متفاوت
است .کار اقتصادی و سیاسی در کشورهای
پیشرفته جهان نیاز به ســطحی متفاوت از
میزان موردنیاز آن در کشورهای جهان سوم،
توسعهنیافته و در حالتوسعه دارد.
در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقالب
اسالمی در ایران ،در بدنه اقتصادی دولتها
کسانی به کار گمارده شدند که بیشتر آنها،
در بهترین دانشــگاههای اروپایی و آمریکا
تحصیلکرده بودند .در آن دوره وزرایی مثل
نوربخش ،نعمتزاده ،نژادحسینیان ،شهید دکتر
قندی ،دکتر بانکی و شهید عباسپور و ...در
دولتها و پستهای اقتصادی کار میکردند
که همگی از دانشــگاههای شناختهشده و
معروف غربی فارغالتحصیل شــده بودند .در

آن دوره کشــوری مثل ایران از نظر سطح
تخصص وزرا در بهترین حالت قرار داشت
و از باالترین توان کارشناســی برخوردار
بود ،توانی که رفتهرفته در ســه دهه گذشته
کمرنگ شد و امروز بهاجبار سطح تخصص
وزرا محدود به دانشگاههای خوب ،درجه دوم
و سوم کشور است .در شرایط فعلی دولتها
مجبورند به این اندازه از ســطح تحصیالت و
تخصص قانع شوند و بهطور حتم بهرهوری کار
متناسب با همین سطح از تحصیل و تجربیات
تنظیم میشود.
نکته دیگر اینکه به ُپســتهای دولتی
بهویژه وزارت صرف ًا بــا دیدگاه تخصصی
نگاه نمیشود .تخصص در زمینه کاری یک
مؤلفه برای انتخاب وزیر است و مؤلفه دیگر
تجربه کار سیاســی اســت .اگر خود وزیر
تخصص عالی و کافی را نداشــته باشد ،باید
دستکم تجربه کار سیاسی را در انتخاب او
در نظر بگیرند ،تجربهای که به او این امکان
را میدهد تا از تخصصهای الزم برای پیشبرد
کار استفاده کند.
در اقتصاد کشــورها این مسئله بهطور

کامل مشهود است .گاه میبینیم که آدمهای
موفق در کسبوکار و کارآفرینی متخصص
یکرشته نیســتند اما میتوانند تخصص را
از تحصیلکردهها یاد بگیرند ،ســرمایه را از
سرمایهداران دریافت کنند ،نیروی انسانی و
بازاریابان باتجربه را دورهم جمع کنند ،برای
فاینانس با بانکها ارتباط خوب برقرار کنند
و سرمایهداران را قانع کنند .این افراد هرچند
در آن زمینه مشخص صاحب مدرک تحصیلی
قابلتوجه از دانشگاههای معتبر جهان نیستند،
توان و تجربه استفاده از امکانات دیگران را
دارند .بســیاری از کارآفرینان موفق جهان
صاحب این ویژگی هستند و ما از یک وزیر
انتظار داریم با همین روش به وضعیت اقتصاد
برسد .الزم نیست یک وزیر بهترین اقتصاددان
باشد ،وزیر باید بتواند از ظرفیتهای داخلی
و خارجی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.
امیدواریم اکنونکه با تالشهای دستگاه
دیپلماسی تحریمها لغو شــده و سند برجام
به مرحله اجرا رســیده ،امکان اســتفاده از
ظرفیتهای بینالمللی تخصصی برای اقتصاد
ایران فراهم شود .وزرای اقتصادی آینده باید

این ادعــای واهی را کنار بگذارند که معتقد
اســت هنر نزد ایرانیان است و بس! این ایده
محکومبه شکست اســت .وزرای ما نباید
به ایران ،اقتصاد کشور و داشتههای آن چنین
نگاهی داشته باشند و فکر کنند هر آنچه نیاز
داریم در داخل کشور وجود دارد .موسسهای
به نام مکنزی ،پس از برجام در گزارشی 200
صفحهای به اســم فرصتهای کسبوکار
هزارمیلیاردی فرصتهای سرمایهگذاری در
ایران را مورد بررســی قرار داده است و به
جرئت میتوان گفت این گزارش از بهترین
گزارشهایی است که تاکنون درباره اقتصاد
ایران نوشته و منتشر شده است .براساس این
گزارش ،امکان توســعه بازار ایران تا هزار
میلیارد دالر وجود دارد و این یعنی دو برابر
کردن اقتصاد ایران در پنج ســال .این کار
شدنی اســت و دور از واقعیت نیست؛ نکته
مهم استفاده از ظرفیتهای تخصصی خارجی
برای تحقق چنین اهدافی است .اگر نمیتوانیم
از ظرفیتهای علمی ایاالتمتحده آمریکا در
این زمینه استفاده کنیم ،میتوانیم روی توان
کارشناســی اروپاییها و آسیاییها حساب

کنیم .وزرای ما نباید فکر کنند که استفاده
از دانش و تخصص اقتصاددانان و حقوقدانان
خارجی به معنی فراهم کردن زمینه برای نفوذ
سیاسی عامل بیگانه است.
وزیران وطنپرست هستند و نسبت به نفوذ
مخرب بیگانگان در اقتصاد و سیاست کشور
حساســیت دارند اما درعینحال میتوانند از
مشاوره اقتصادی و بانکی نهادهای بینالمللی
اســتفاده کنند .وزیر اقتصاد و رئیس بانک
مرکزی نباید در اســتفاده از توان بینالمللی
برای بهروز کردن ترازنامهها و حسابرسیها
با رویههای امروزی شرمنده باشند .آیاماف؛
یک تشکیالت بزرگ بینالمللی است که ما
هم عضو و سهامدار آن هستیم؛ باید از مشاوره
نهادهایی مثل صندوق بینالمللی پول استفاده
کنیم اما متأسفانه به دلیل جو سیاسی حاکم
در کشور مسئوالن بانک مرکزی و وزرای
اقتصادی از استفاده از این ظرفیتها میترسند.
وزیر باید شهامت داشته باشد و بپذیرد که ما
همه دانش و تخصص جهان را در ایران نداریم.
حتی در سنتها و دین ما همچنین تصوری
وجود ندارد .پیغمبــر اکرم(ص) میفرماید

به دنبال دانش تا چین هم بروید؛ درحالیکه
چین در آن دوره شاید دورترین نقطه متمدن
جهان نسبت به دنیای اسالم بوده است.
به نظــر من بهترین توصیــه به وزرای
اقتصادی آینده این اســت که حتم ًا ،حتم ًا و
حتم ًا از ظرفیتهای ســازمانهای بینالمللی
برای حلوفصل مشــکالت اقتصادی ایران
استفاده کنند .یکی از این زمینهها که بهواقع
واجب است که با ارتقای سطح دانش در مورد
آن کاری انجام دهیم ،مسئله فساد است .مبارزه
با فساد یکی از مهمترین وظایف دولتهاست.
سازمان شفافیت بینالمللی یکی از نهادهای
بینالمللی فعال در این زمینه اســت که کار
رتبهبندی کشورها از نظر معیارهای فساد را
هم انجام میدهد .رتبهبندی این سازمان نشان
میدهد که وضعیت ایران از این نظر خوب
نیســت .وزیر اقتصاد باید مبارزه با فساد در
تشکیالت خودش ،بیرون از آن ،در بانکها
و گمرک را در اولویت قــرار دهد و فورا
به آن رسیدگی کند .این رسیدگی فوری نیاز
به تخصص ،دانش و نقشه راه دارد که میتوان
با اتکا به تجربیات بینالمللی به آن رسید.

14

سال یکم  .شماره 8

دوشنبه  23مرداد 1396

تجربه

مسعود خوانساری :آلمانیها به محصوالتشان جان میدهند و هرچه تولید میکنند ،هویتی پشت سر دارد .در هر
وسیلهای که آنها تولید میکنند ،رگهای از بهرهگیری درست و دقیق از تکنولوژی نهفته است .اما این تنها مزیتشان
نیست .آلمانیها به تمام نوجوانان و جوانانشان با نهایت صبر و شکیبایی ،آموزش میدهند.
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درس-گفتارهای اقتصاد جهان

پاکسازی ردپای هیتلر
آلمان چگونه توانست از پس دو جنگ جهانی برآید و به بزرگترین اقتصاد اروپا برسد ؟

متیندخت والینژاد
خبرنگار

کشــوری که در دو جنگ جهانی ،اول و
دوم به طور جغرافیایی با خاک یکسان شد در
حال حاضر یکــی از قدرتمندترین اقتصادهای
جهان محسوب میشود .این در حالی است که
این کشور در هر دو جنگ به ویرانهای تبدیل
شــد .هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ
جهانی دوم آلمان یكی از پایههای اصلی شروع
این جنگها بوده است .در این دو جنگ ،آلمان
ضررهایی دید که شاید برای کشورهای دیگر
ضربات جبرانناپذیری بود .آلمان پس از جنگ
جهانی اول عالوه بر خسارتهای مالی و جانی
که برای کشورش ایجاد شد ،از نظر اقتصادی نیز
به پایینترین سطح رسید .فقر ،بیکاری و سقوط
صنعت مواردی اســت که هر کشوری پس از
جنگهای بزرگ در کشور خود به آن دچار
میشود .آلمان نیز با این مشکالت به طور حاد
روبهرو شد .پس از جنگ جهانی اول سیاست و
اقتصاد آلمان به طور واقعی با خاك یكسان شد.
از سوی دیگر آلمان یكی از اصلیترین متهمان
شروع جنگ جهانی اول شناخته شد و مجبور شد
غرامتی كالن بپردازد .اما این پایان داستان نبود و
تازه بحرانهای این کشور آغاز شد.
Q

Qورود هیتلر و آغاز بحران

ســال  ۱۹۳۳کــه هیتلر به قدرت رســید
تمام سیاســتهای داخلی این کشور را تغییر
داد .سیاســتهای هیتلر در اقتصــاد بر پایه
ناسیونالسوســیالیزم بود .به همین ترتیب در
 ۱۰ســال نخستی که او روی کار آمد تا زمانی
که جنگ جهانــی دوم آغاز شــد آلمان بر
پیشرفتهای صنعتی و نظامی خود تکیه کرد.
اما این در حالی بود که این چنین پیشــرفتها
باعث تقویت کلی اقتصاد کشــور نمیشود و
بیشــتر اهداف نظامی دارد .بر اساس گزارش

دنیای اقتصــاد از کتاب «تاریخ اقتصاد نازی»،
آلمان از دیرباز در بخش کشاورزی با مشکل
باال بودن نســبت نیروی کار بــه زمین ،یا به
عبارت ســادهتر ،پایین بودن بهرهوری نیروی
کار مواجه بوده اســت .تدبیری که هیتلر برای
حل این مشکل ،اندیشیده بود ،برخالف راهحل
اقتصاد متعارف که مثال جابهجایی نیروی کار از
روستا به شهر یا افزایش بهرهوری زمین با صنعتی
کردن کشــاورزی را پیشنهاد میکند ،عبارت
بود از تصاحب زمینهای جدید .حال با همین
طرز فکر در سال  ۱۹۳۹جنگ جهانی دوم نیز
آغاز شد و بحران اقتصادی این کشور به شکل
فاجعهباری افت پیدا کرد .تولیدهای صنعتی در
سال  1947به نصف رسیده بود .از طرف دیگر
درصد زیادی از مردان نیز به علت جنگ جان
خود را از دســت داده بودند ،به طوری که در
برابر هر هزار مرد آلمانی هزار و  ۷۰۰زن وجود
داشت .اما این سالها نقطهعطفی برای پیشرفت
اقتصادی این کشور شد.

افزایش میزان خــرج بخش دولتی و
باالرفتن حجم مصرف داخلی باعث شده
رشــد اقتصادی آلمان ،صاحب برترین
اقتصاد حوزه پولی یورو در سال  ۲۰۱۶به
باالترین حد خود طی  ۵سال اخیر برسد.
رشد تولید ناخالص داخلی آلمان  1/9بوده
که نسبت به میانگین کشورهای اروپایی
 0/2درصد باالتر است .بر اساس اعالم اداره
آمار فدرال آلمان ،رشد اقتصادی این کشور
در سه ماه نخست ســال جاری میالدی با
توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصاد جهانی و
نیز به رونق درآمدن بازار ساخت و ساز در
این کشور ،موفق به پیشی گرفتن از رشد
بزرگترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا شد.
از طرف دیگر مازاد بودجه این کشور به

 ۶۹ســال پیش در ماه ژوئــن  ۱۹۴۸یک
دگرگونی اقتصادی بزرگ در کشــور آلمان
روی داد .به عبارتی یکشبه اقتصاد این کشور
از رکود به ســمت شکوفایی حرکت کرد .از
یك سو متفقین كه بر بخش غربی آلمان مستقر
شده بودند كمكهای بسیاری برای پا گرفتن
آلمان تازه ،آلمانی كه دیگر جنگزده نباشد
میكردند و از سوی دیگر آلمانیها متوجه شده
بودند كه برای رشــد و پیشرفت واقعی نیاز به
راه و روش دیگری دارند .در ســالهای ۱۹۴۹
تا « ۱۹۶۳کنراد آدناور» به عنوان اولین صدر
اعظم آلمان غربــی روی کار آمد .در کابینه
آدنــاور اقتصاددانی قوی به نــام « لودویگ
ارهارد» به عنوان وزیــر اقتصاد قرار گرفت
که برخی کارشناسان بینالمللی بر این باورند
بیشترین افتخار تحول اقتصاد آلمان و پیشرفت
یک شبه این کشور را ارهارد توانسه رقم بزند.

در سالهای نخســت پایان جنگ سردرگمی
شدیدی در کشور آلمان ایجاد شده بود .عدهای
در غرب فکر میکردند ظرفیت صنعتی آلمان
را باید به طور کامــل تخریب کرد تا جلوی
تبدیل شــدن دوباره این کشور به یک تهدید
نظامی گرفته شود .مشکل بزرگ این بود که
آلمان پس از جنگ به چهار منطقه اشغال تقسیم
شده بود که هر یک تحت کنترل کشورهای
پیروز انگلستان ،فرانسه ،شوروی و آمریکا بود.
به عبارتی هر تصمیــم و اقدامی باید بین این
چهار منطقه توافق میشد .این چنین وضعیتی
باعث شد که سیاســت کنترلهای اقتصادی
از دوران نازیهــا ادامه پیــدا کند ،چون هیچ
توافقی در ایــن باره که چیزی باید جایگزین
آنها شود وجود نداشــت .اما باالخره در سال
 1948انگلستان ،فرانسه و آمریکا توافق کردند
به اشغال آلمان پایان دهند .زمانی که آلمان به
حالت خودمختاری اقتصادی بازگشت ،ارهارد

Q

Qنقطهعطف اقتصاد آلمان

Q

بهترین اقتصاد اروپا
 ۲۳میلیارد و  ۷۰۰میلیون یورو رســید که
گفته میشود از سال  ۱۹۹۰میالدی بیسابقه
بوده اســت .این در حالی است که قبل از
بحران اقتصادی  ۲۰۰۸رشد اقتصادی کمتر
از یک درصد بوده است .اما در حال حاضر
 1/9درصد است .بانک جهانی نیز پیشبینی
کرده اســت ورود پناهجویان به آلمان در
آینده موجب خواهد شد اقتصاد این کشور
با سرعت بیشــتری پیشرفت کند .آلمان
میتواند در ســالهای آینده و به کمک
مهاجران ،روی رشد باالی اقتصادی حساب
کند .پیشبینی میشود با نزدیک شدن سطح
مهارت و توانمندی پناهجویان به ســطح
شهروندان آلمانی ،به میزان رشد اقتصادی
این کشور  0/7درصد افزوده شود.
خواهان انجام اصالحات اقتصادی گســترده
بهخصوص در حوزه اصالحات ارزی شــد .بر
اساس گزارش تجارت فردا ،به دلیل تورم باال،
پول آلمان عم ً
ال بیارزش شــده بود و اقتصاد
عمدتا به شکل تهاتری و کاالیی کار میکرد
که به شدت ناکارا بوده و مانع شدیدی در برابر
رشد صنایع بود .معرفی مارک جدید آلمان برای
 20ژوئن  1948تعیین شد .به محض اینکه خبر
اصالحات ارزی به بیرون درز کرد ،فروشگاهها
تعطیل شدند تا اثرات پول جدید را بتوان تعیین
کرد .همزمان شورویها عرضه کاالها به برلین
را ،که تا عمق زیادی در منطقه تحت اشغال آنها
بود اما مشترک ًا توسط چهار قدرت اداره میشد،
قطع کردند .قدرتهای غربی با تحویل هوایی
آذوقه و کاالها به شهر واکنش نشان دادند که
شروع یک طرح مشهور به «پل هوایی» و یکی
از هیجانانگیزترین رویدادها در تاریخ پس از
جنگ جهانی دوم بود.

Qشروع معجزه اقتصادی آلمان

یکی از هدفهای ارهــارد حذف کنترل
قیمتها بود .ارهارد اصالحات بسیار دیگری
از جمله کاهش  ۳۳درصدی نرخ مالیات را نیز
انجام داد .به همین ترتیب در گزارش تجارت
فردا اشاره شــده بود که در  26ژوئن مقامات
فرانسه ،انگلستان و آمریکا به اقدامات ارهارد
رضایت دادند .این قضیه باعث شد شورویها
انزوا و محاصره برلین را تنگتر کنند و بحران
اقتصادی و سیاسی شــدیدی به وجود آورند.
پل هوایی متفقین به ســرعت به کمک آمد.
در  ۴جــوالی  36 ،۱۹۴۸هواپیمای آمریکایی
و انگلیسی حدود ســه هزار تن مواد غذایی را
در تنها یک روز وارد شهر کردند که با توجه
به امکانات محدود فرود و بلند شدن هواپیماها
در برلین ،دستاورد حیرتآوری بود .به همین
ترتیب نشــانههای کوچکی از بهبود و رونق
اقتصادی شروع به آشــکار شدن کرد .در ماه
سپتامبر سهمیهبندی به طور کامل برداشته شد.
در اکتبر نخســتین محموله سیبزمینی وارد
بازار شــد و تولید نسبت به سال قبل از آن ۶۰
درصد افزایش یافت .در حالی که منطقه غربی
آلمان این چنین پیشــرفت چشمگیری داشت
منطقه شرقی این کشور همچنان تحت کنترل
شوروی بود .پس از کوتاه آمدن شوروی ،قانون
پل هوایی نیز برداشــته شد و به همین ترتیب
اصالحات در این منطقه نیز آغاز شــد .پس از
یک سال از آغاز سیاستهای ارهارد،کیفیت
کاالهای آلمانی شــروع به افزایش کرد و از
ســوی دیگر قیمتها در حال کاهش بود .به
همین ترتیب آلمــان وارد بازارهای جهانی و
رقابت شد.
Q

Qآلمان ،چین اروپا شد

مسعود خوانســاری ،رییس اتاق تهران در
یکی از یادداشتهای خود نوشت« :آلمانیها
به محصوالتشــان جان میدهند و هرچه تولید
میکنند ،هویتی پشت سر دارد .در هر وسیلهای

که آنها تولیــد میکنند ،رگهای از بهرهگیری
درست و دقیق از تکنولوژی نهفته است .اما این
تنها مزیتشان نیست .آلمانیها به تمام نوجوانان
و جوانانشان با نهایت صبر و شکیبایی ،آموزش
میدهند« .آمــوزش» در این اقتصاد قدرتمند
نهتنها یک عنصر تشــریفاتی برای پرکردن
گزارشهای عملکرد ســاالنه ،بلکه اساس هر
اقدامی است ».کمتر از  ۲۰سال پیش آلمان یک
اقتصاد عظیم ،اما بیمار بود که با نرخ بیکاری باال
و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم میکرد.
در همان زمان همسایههای آلمان مانند اسپانیا،
انگلستان و ایرلند ستارههای دنیای مالی بودند.
اما در سال  ۲۰۰۸این طبقهبندی تغییر کرد .در
سال  ۲۰۰۹دولت آلمان برنامه بازیابی پایدار را
اجرا کرد و توانست میزان شاخص بهرهبرداری
از ظرفیــت صنعت و میــزان تقاضای داخلی
کشورش را افزایش دهد .صادرات اصلیترین
ستون اقتصادی این کشور بوده است .به طوری
که بسیاری از کشورهای همسایه ،اقتصاد متکی
به صادرات آلمان را به خاطر پریشــان کردن
اقتصاد منطقه سرزنش میکنند .آلمان سومین
کشور صادرکننده پس از چین و آمریکا است.
از ســوی دیگر تقاضای جهانی برای صادرات
محصوالت آلمانی نیز باال اســت .محصوالت
صنایع پتروشــیمی ،خودرو ،ماشــینآالت و
تجهیزات آلمانی در جهان طرفداران زیادی دارد.
خوانســاری در همین یادداشت نوشته بود:
«قدمت بنگاههای شــاخص و معتبر در آلمان
یکسال 10 ،سال و حتی  50سال نیست .عمر
بنگاههای آلمانــی گاهی به عمر باالتر از 120
سال و  150ســال هم میرسد« .ثبات» همان
صفتی اســت که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.
ثبات اســت که نظم و دقت را میآورد .ثبات
است که امکان سرمایهگذاری اقتصادی بیشتر و
توسعه مفیدتر را ایجاد میکند و ثبات است که
عمر بنگاهها را نه مانند ایران به  5سال و  10سال
که برای کشوری مانند آلمان به باالتر از 100
سال میرساند» .

نازیهای انساندوستانه
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

آلمان در جنگ جهانــی دوم به نوعی با
خاک یکسان شد و ماشینآالتی که موجود
داشت و یا باقیماندهها در جنگ از بین رفتند.
از ســوی دیگر آلمان به دو قسمت شرقی و

غربی تقسیم شــد .در آن مقطع نگرانی این
بــود که آلمانی که برای چند دهه کشــور
عقبماندهای بود چگونه میتواند به رشد اقتصاد
باال بازگردد .در آن زمان سیاستمداران به فکر
این بودند کمکی کنند که آلمان از این فقر و
مشکالت اقتصادی بتواند رهایی پیدا کند .در
نتیجه دولت آمریکا آمد و طرح کمک مارشال
را گسترش دادند.

آلمان یک تورم بســیار شدیدی قبل از
آمدن هیتلر داشت .به همین ترتیب اقتصاددان
خوبی را برای سیاســتهای پولی این کشور
گذاشتند که توانست ثبات مالی و اقتصادی را
به آلمان بازگرداند و مهندسان و نیروهایی که
بودند همه برای اینکه بتوانند کشورشان را دو
مرتبه به اقتصاد باالیی برسانند تالش کردند.
بنگاههای خانوادگی و کوچک خیلی رونق

گرفتند و صادرات به کشورهای دیگر افزایش
یافت .البته همه این پیشــرفتها در آلمان
غربی بود .آلمان شرقی به دلیل سیاستهای
کمونیستی و دولتی نتوانست رونق خوبی پیدا
کند و بسیار عقبماندهتر از آلمان غربی شد.
تا اینکه بعد از فروپاشــی شوروی و جدایی
اروپای شرقی از سلطه شوروی این اتحاد دو
آلمان جدی شد و این اتفاق افتاد .آلمان غربی

هزینههای این اتحاد را به حداقل رساند و برنامه
خصوصیســازی بنگاههای دولتی در آلمان
شرقی انجام شد .چون هدف درآمدی داشتند
سعی کردند بهترین مدیران را پیدا کنند که
توانایی اداره بنگاهها را داشته باشند و بتوانند
این بنگاهها را سودآور کنند .از طرف دیگر در
این اتحاد برای اینکه درآمد این دو کشور شبیه
هم شود تالشهای زیادی شد.

نکته بســیار جالب این اســت که افکار
عمومی جهان نسبت به آلمان و تجاوزهایی
که به کشورهای دیگر کرد به شدت در حال
حاضر تغییر کرده است .با توجه به مهاجرین
جنگ ســوریه که از کشور فرار کردند و به
سمت کشورهای اروپایی پناه آوردند آلمان به
تنهایی قبول کرد یک میلیون نفر از این افراد
را به دالیل انساندوستانه پناه دهد.
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کارآفرین

نجف دریابندری در کتاب «از فرانکلین تا اللهزار» درباره اقدامات صنعتیزاده میگوید« :فرانکلین حرکتی در نشر ایجاد کرد که بعدها
این حرکت در صنعت نشر ایران ادامه پیدا کرد .کار موسسه فرانکلین ابتدا این بود که کتابهای آمریکایی را برای ترجمه به مترجمان
میداد و بعد از ترجمه برای چاپ با ناشران قرارداد میبست و آن ناشر هم کتاب را چاپ میکرد»

انقالبگر صنعت نشر
همایون صنعتیزاده چطور ایران را نونوار کرد؟
فریده عنایتی

خبرنگار

کمی جلوتر از میدان ولیعصر ،داخل خیابان
سنگفرششده برادران مظفر ،ساختمانی تقریبا
شیشــهای قرار دارد که این روزها «موسسه
هنری رسانهای اوج» نام گرفته است .ساختمانی
که در بدو ورودش محیطی با ترکیبی از کافه
و ســنگرهای جنگ و نخلهای جنوب دیده
میشود که به اسم «نخلستان» معروف است.
داخل ســاختمان در بعضی طبقهها سالنهای
نمایشــی وجود دارد که فیلمهایی که «اوج»
تهیهکننده آن بوده را اکران میکند .این روزها
که ســپاه مالک ساختمان شده ،افرادی در آن
رفتوآمــد میکنند که کامال با مالکان اولیه
ساختمان متفاوت هستند؛ افراد ایدئولوژیکی
که با همایون صنعتیزاده ،بنیانگذار موسســه
فرانکلین در ایران و صاحب اولیه این ساختمان
تقریبا شیشهای تفاوتهایی دارند.
نام صنعتیزاده با فرهنگ و نوگرایی گره
خورده اســت .نه فقط همایــون صنعتیزاده
که انتشــارات فرانکلین را تأسیس کرد ،بلکه
پدربزرگش ،اکبر صنعتی فعالیتهای زیادی
انجــام داده بود و حتی در ســال  1295اولین
پرورشــگاه را در کرمان تأسیس کرد .وجود
و تأثیر اکبر در زندگی همایون بینظیر بوده
است ،شــاید به همین دلیل هم در کتابها و
داستانهایی که قرار اســت زندگی همایون
صنعتــیزاده را روایت کند ،میــزان زیادی
به زندگــی پدربزرگش اکبر پرداختهشــده
اســت .کتاب «از فرانکلین تــا اللهزار» که
پوگفتهای همایــون صنعتیزاده
نتیجه گ 
با سیروس علینژاد اســت ،درباره پدربزرگ
همایون اینطور نوشته است« :همایون صنعتی
از پدربزرگش تعریفها میکرد و آنقدر که
از پدربزرگش میگفت از پدرش نمیگفت.
درواقع او فرزند پدربزرگش حاج اکبر کر بود،
نه فرزند عبدالحسین صنعتیزاده رماننویس،
زیرا ایــام کودکی را تا پایــان نوجوانی با
پدربزرگش در کرمــان زندگی کرده بود».
زندگی پدربزرگ تا جایی تأثیر داشــت که
میتوان گفت بیش از  90ســال ،این خانواده
بخشــی از ســرمایه و درآمد خود را صرف
مرکزی برای نگهداری کودکان بیسرپرست
کرد که او در زمان قاجار راهاندازی کرده بود.
همایون صنعتیزاده سال  1303به دنیا آمد.
او فرزند عبدالحســین صنعتیزاده بود .بااینکه
همایون در تهران به دنیــا آمد ،گویا زادگاه
خانوادگیاش ،کرمان او را به ســمت خود
کشاند .چراکه شهریور  1320زمانی که جنگ
جهانی دوم آغاز و ایران اشــغال شد ،همایون
همــراه مادربزرگش به کرمان رفت .طی این
ســالها ،همایون در زمینــه حملونقل برای
متفقین کار میکرد ،اما در نهایت نزد پدرش
به تجارت فرش و فیروزه پرداخت.
Q

Qشاهکار همایون

احتمــاال آنچــه باعــث شــد همایون
به کارهای فرهنگی و انتشارات کشیده شود،
سختگیریهای پدرش بود .چراکه عبدالحسین،
همایــون را موقع تعطیالت برای شــاگردی
به کتابفروشی تهران فرستاد .چند سال بعد ،در
سال  1334همایون شعبهای از موسسه فرانکلین
قاهره را در ایران تأسیس کرد .استعداد همایون
در این زمینه شکوفا شده بود و با فعالیتهای
زیاد او ،شعبه فرانکلین تهران بهسرعت مستقل
شد .بنابراین اولین کار حرفهای همایون تبدیل
به شــاهکار او شد .چراکه پیش از او ،صنعت
نشر ایران کامال سنتی بود .بهاینترتیب همایون
صنعتیزاده را میتوان انقالبگر صنعت نشر در
ایران عنوان کرد .او با فرانکلین ،عناصر مدرن
را وارد این صنعت کرد.
نجف دریابندری در کتاب «از فرانکلین تا
اللهزار» درباره فرانکلین و اقدامات صنعتیزاده

میگوید« :فرانکلین حرکتی در نشر ایجاد کرد
که بعدها این حرکت در صنعت نشر ایران ادامه
پیدا کرد .کار موسســه فرانکلین در ابتدا این
بود که کتابهای آمریکایی را برای ترجمه
به مترجمان میداد و بعد از ترجمه برای چاپ با
ناشران قرارداد میبست و آن ناشر هم کتاب را
چاپ میکرد .من که به فرانکلین آمدم ،چندی
بعد کتابهای انگلیسی را هم به چرخه ترجمه
و نشر اضافه کردیم؛ یعنی کتابهای انگلیسی
را هم به همان ترتیب کتابهای آمریکایی
میگرفتیم و ترجمه میکردیم و برای چاپ
به ناشــران واگذار میکردیم ».البته شاهکار
همایون بعدها و سالهای بعداز انقالب برایش
دردسرساز شد .او این دوران را در کتاب «از
فرانکلین تا اللــهزار» اینطور تعریف کرده
اســت« :مجموعا  1500عنوان کتاب چاپ
کردیم .در اوین ،بعدازاینکه برایشــان معلوم
شد که من برای سیآیای کار نمیکنم ،اداره
اطالعات مرا تحویل دادگاه انقالب داد .گفتند
ما دیگر با شما مشکلی نداریم ،تو مشکلت با
دادگاه انقالب اســت .دادگاه انقالب گفت
 1500عنوان کتاب آمریکایی چاپ کردهای
و باعث گمراهی شدهای».
همان سالهای فعالیت فرانکلین در ایران،
صنعتیزاده کتاب ماه را به کمک ایرج افشار و
نیز ترجمه کتاب ویل دورانت را منتشر کرد.
دو ســال بعد همایون با وامی که از موسسه
مرکزی و سازمان خدمات اجتماعی گرفت،
شــرکت سهامی افســت را با چهار دستگاه
ماشین و ســه میلیون تومان ،سرمایه تأسیس
کرد .البته بخشی از ســهام آن را به ناشران
و نویســندگان فروخت .همچنین سهامدار
عمده آن ،ســازمان خدمات اجتماعی بود که
مخارج نشر کتابهای ابتدایی را میپرداخت.
کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر» دراینباره
مینویســد« :پیش از آن کتابهای درسی را
انتشارات مختلف چاپ میکردند که گاهی
صحافی آن نامناسب و دارای اشتباهات تایپی
بود .بعد از مدتی صنعتیزاده امتیاز انتشار آن
را از دولت گرفت .او برای این کار ،عدهای از
مترجمان و مؤلفان کتابهای درسی را با هزینه
موسسه به آمریکا ،فرانسه ،انگلیس و آلمان
فرستاد تا درباره چاپ ،طراحی ،صفحهآرایی
و تألیف کتابهای درسی آن کشورها مطالعه
کنند».
همایون هم به عادت پدربزرگش در انجام
کارهای خیر پیشقدم بود .او اوایل سالهای
 1343-1344ســازمان مبارزه با بیسوادی را
تشکیل و مدیریت کرد .او اجرای این طرح
را از روســتاهای قزوین شــروع اما به دلیل
مشکالت امنیتی آن را رها کرد .فعالیتهای
صنعتیزاده تنها شــامل داخل کشور نمیشد.
او طی قراردادی دو ،سه میلیون دالری ،چاپ
حدود  120عنوان از کتابهای درسی افغانستان
را برعهده گرفت .شاید همین قرارداد سکوی
پرشــی برای صنعتیزاده شد .این قرارداد 10
ساله بود و سالیانه حدود یکمیلیون دالر برای
فرانکلین سود داشت .فعالیتهای همایون در
افغانستان به اینجا ختم نشد .او چاپخانه وزارت
فرهنگ افغانســتان را مجدد راهاندازی کرد.
چاپخانــهای که باوجــود  300کارگر ،کار

نمیکرد و مشــاورههای مختلف هم نتوانسته
بود چــرخ آن را به گــردش درآورد .اما
اصرارهای وزیر فرهنگ افغانستان و هوش و
تدبیر همایون ،چاپخانه را دوباره راه انداخت.
صنعتیزاده همان ابتدای کار  35کارگر افغانی
را به ایران آورد و به مدت شش ماه آموزش
داد .بعــد  35کارگر ایرانی را همراه با آن 35
کارگر افغانی به افغانستان برد و در هر بخش،
یک ایرانی و یک افغانستانی قرار داد.
صنعتیزاده همیشه به آموزش توجه داشت.
او سال  42به دعوت موسسه مرکزی فرانکلین،
عدهای از ناشران را برای مطالعه در مورد فروش
و چاپ کتاب به آمریکا ،فرانســه و انگلیس
فرستاد تا هم از نزدیک کار را ببینند و هم با
ناشران و کتابفروشان خارجی جلسه بگذارند.
فعالیتهای صنعتیزاده تمامی نداشت .شعبه
ایرانی فرانکلین برای اولین بار ،حق کپیرایت
بینالمللی را رعایت کرد .این موسسه توسط
دفتر مرکزی فرانکلیــن بودجهای  400هزار
دالری از بنیــاد فورد گرفت .ســال 1336
دایرهالمعارف فارســی را پایهگذاری کرد و
مدیریت آن را به دکتر غالمحسین مصاحب
(ریاضیدان و استاد دانشــگاه) سپرد .دکتر
مصاحب هم بــرای این کار ،برادرش محمود
مصاحب و احمــد آرام را انتخاب کرد .جلد
او  10سال بعد (ســال  )1345با آرم سازمان
کتابهای جیبی منتشر شد.
بااینکه صنعتیزاده با فرانکلین کار حرفهای
را آغاز کرده بود ،ســال  1352از موسســه
فرانکلین کنارهگیری کرد .تأسیس کتابهای
جیبی ،توسط همین موسسه صورت گرفت.
او با پرداخت مبلغی به صاحبان اثر و ناشران
بین سه تا ده هزار نسخه کتاب به قطع جیبی
و پالتویی منتشــر کرد .انتشار کتاب در قطع
جیبی ،انقالبی به پا کرد .چراکه با این شیوه
کتابهای گران ،ارزانتر تمام میشد و مردم و
دانشجویان میتوانستند کتابهای گران سابق
را با قیمــت ارزانتر خریداری کنند .فعالیت
او در این عرصــه هم زبانزد بود .بهطوریکه
طی  16ســالی که صنعتیزاده مدیریت این
مجموعه را برعهده داشت 1200 ،عنوان کتاب
را ســاماندهی ،ترجمه ،چاپ و منتشر کرد.
ســیروس علینژاد در کتاب «از فرانکلین تا
اللهزار ،زندگینامه همایون صنعتیزاده» درباره
شروع این کسبوکار نوشته است« :کتابها
در آن زمان تیراژ خوبی نداشتند ،هرچند وضع
تیراژ کتاب از امــروز بهتر بود .صنعتیزاده
به فکر افتاد که از طریق ارزان کردن کتاب
تیراژش را افزایش دهد .او پیشتر هم خود را
صرف افزایش تیراژ کتاب در ایران کرد .از
اینجا بود که به انتشار کتابهای جیبی رسید».
بااینکه ســالها از فعالیتهــای خیرانه
پدربزرگش میگذشت ،صنعتیزاده بچههای
پرورشگاه را از یاد نبرده بود .حتی زمانی که
چاپخانه افست را راهاندازی کرد ،برای کادر
فنی آن 30 ،تــن از دانشآموزان داراالیتام را
انتخاب کرد و به تهران آورد .او ابتدای کار
این بچههــا را در تهران آموزش میداد و بعد
به آلمان میفرســتاد تا در تاسیسات چاپ
هایدلبرگ ،حروفچینــی ،چاپ ،صحافی،
تهدوزی و ...یاد بگیرند.
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طبق کتــاب «از فرانکلین تــا اللهزار»،
چاپخانه افست ابتدا در خیابان قوامالسلطنه در
مکانی کوچک پاگرفت اما با توجه به افکار
بلند صنعتی بهسرعت رشد کرد و در خیابان
گوته زمین بزرگ و ســاختمانهای متعددی
را اجاره کرد و موسســه بزرگی شد که در
خاورمیانه نظیر نداشت و شاید هنوز هم نداشته
باشد .این چاپخانه هنوز هم با همان ساختاری
که در زمان همایون پیداکرده بود به کارش
ادامه میدهد و کتابهای درسی ایران را چاپ
میکند و بیشترین بار چاپ کتابهای درسی
بر گردن آن است.
کنار این اقدامات ،تفکر اقتصادی همایون
هم باعث پیشرفت او میشد .دوسال بعدازاین
ماجرا وضع مالی موسســه بهبود پیدا کرد،
بهطوریکه مرکز فرانکلین کمکهای مالیاش
به آنجا را قطع کرد .فعالیتهای همایون تنها
شــامل چاپ و صحافی و ...نمیشد .آن زمان
کشور با مشکل کاغذ مواجه بود ،پس همایون
به فکر حل این مشکل افتاد .بهاینترتیب در
این سالها کارخانه کاغذســازی پارس در
هفتتپه خوزســتان را با سرمایه  400میلیون
تومانی راهاندازی کرد .مدیرعامل ،صنعتیزاده
و اکثر سهام آن متعلق به بانک توسعه صنعتی
و معدنی و سازمان خدمات اجتماعی بود .البته
صنعتیزادهزمان زیادی در این مجموعه باقی
نماند و از آنجا استعفا داد.
در این زمان کاربلدی صنعتیزاده برای همه
آشکار شده بود .او به پیشنهاد وزیر اقتصاد و
سازمان برنامه برای احیا و مدیریت کارخانههای
مختلف فراخوانده میشد .پسازاینکه همایون
از کارخانه کاغذســازی پارس اســتعفا داد
به تقاضای عالیخانی به کارخانه الستیک بیاف
گودریج رفت ،اما خیلی زود از آنجا استعفا داد.
بعد با کمک سازمان برنامه ،کارخانه خرمای
رطب زهره که در حال ورشکســتگی بود را
احیا کرد .اما در آنجا هم دوام نیاورد و باز هم
اســتعفا داد .بعدازآن مسیری دیگر را امتحان
کرد .این بار با کمک بچههای پرورشگاه در
کیش تاسیساتی برای کشت مروارید راهاندازی
کرد .صنعتیزاده از شرق تا غرب و از جنوب
تا شمال را درنوردید و این بار در تکمیل پروژه
ساختمانی خزرشهر مازندران نقش موثری را
ایفا کرد.
Q

لهای سخت
Qسا 

انقالب که شــد ،همایون به سرزمین آبا
و اجدادیاش ،کرمان برگشــت .شــهریور

 59مدتی در یک کتابفروشــی به صحافی
کتابهای تکجلدی مشغول بود .همسرش هم
گالبگیری میکرد .گالبهایی که همایون
با نام گالب زهرا به بــازار تهران و کرمان
میفرســتاد .در این دوره او باز هم سرکی در
چاپخانهها کشید و به پیشنهاد بنیاد مستضعفان
در شعبه کرمان ،مسئولیت چاپخانه آرشام را
برعهده گرفت .حتی در این ســالها باز هم
به یاد بچههای پرورشگاه بود و تعدادی از آنها
را با خود به چاپخانه برد.
سالهای جنگ همچنان همایون در ایران
مشــغول بود ،اما کمکم مشکالتی ایجاد شد.
کتاب «سرگذشــت پنجاه کنشگر اقتصادی
ایران» درباره این قسمت از زندگی صنعتیزاده
نوشته است« :تعدادی از مدیران منصوب بنیاد،
ماشینهای دستدوم را بهجای ماشین دستاول
برای چاپخانه خریدند و هزاران دالر سود بردند.
صنعتیزاده گزارش سوءاستفاده را به مقامات
باالتر ارائه داد ،اما مقاومت بعضی مدیران بنیاد
برابر آشکار شدن این قضیه ،مشکالتی برای او
ایجاد کرد».
صنعتیزاده هم مانند کارآفرینان دیگر ،بعد
از انقالب با مصادره اموالش مواجه شد ،اما او
فرقی با بقیه داشــت؛ همایون کنار نکشید و
ســالهای پیری زندگیاش را با پس گرفتن
اموالش سپری کرد .البته که در عرصههایی مانند
گالبگیری مشغول بود ،اما گویی پس گرفتن
داراییها که سالها برای آنها زحمتکشیده و
یادگار خانوادگــی و پدربزرگش بود ،قوایی
تازه به او بخشیده بود .مثل زمانی که سیروس
علینژاد ،ابتدای کتاب «از فرانکلین تا اللهزار،
زندگینامه همایون صنعتیزاده» درباره یکی
از دیدارهایش با صنعتیزاده مینویســد« :از
فرودگاه مرا به پرورشــگاه صنعتی برد .توی
ماشــین تعریف کرد که باغ شــمال را هم
سرانجام پس گرفته اســت .اما بیشتر از آن
خوشحال بود که قسمتهایی از پرورشگاه را
در مرکز کرمان پس گرفته و بقیه را هم زود
پس خواهد گرفت .ذوق داشت جاهایی را که
پس گرفته نشانم بدهد».
علینژاد در ادامه اینطور نوشــته است:
«انقالب که شد بخشهای زیادی از پرورشگاه
را مصادره کردند .وزارت بهداشت و وزارت
ارشاد ،هرکدام در پی ساختمان و مکان مناسبی،
بخشهایی از پرورشگاه را صاحب شده بودند.
حاال بعد از چیزی حدود  28سال توانسته بود
قسمتی را که در دست بهزیستی بود پس بگیرد
و به بازسازی مشغول شود ».ماجراهای بعد از
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انقالب برای صنعتیزاده با مصادره تمام نشده
بود ،او مدتی را هــم در زندان گذراند .طبق
گزارشهای منتشرشــده ،اتهامات او «ارتباط
با سازمان اطالعات مرکزی آمریکا» و «نشر
فرهنگ غربی» بود.
علینژاد در گفتوگویی دیگر با صنعتیزاده
به ســالهای بعد از انقالب و به قضیه زندان
افتادنش پرداخته است .همایون اینجا میگوید:
«بعد از انقالب تکلیف کتابها و فرانکلین این
طور شد که اول تبدیل شد به سازمان آموزش
انقالب اسالمی و بعد سازمان علمی فرهنگی.
کتابی چاپ کردهام که حاال چاپ بیســت و
پنجم آن درآمده .لذات فلســفه را دادم عباس
زریاب ترجمه کند .گفت چشم ،ولی خواننده
نداردها! گفتم چه کار داری .تا حاال بیشتر از
سی بار چاپ شده است ».به قول خودش ،بابت
مقداری چیزها از جمله چاپ کتابها به زندان
افتاده بود.
احتمــاال ایــن اتفاقات تیــر خالصی
به فعالیتهای او در عرصه چاپ و کتاب بود.
بعدازآن ،صنعتیزاده با همسرش همراه میشود
و دوباره به کار گالبگیری مشغول میشوند.
او ســال  67برای تأســیس شرکت گالب،
شروع به پرورش گلهای سرخ کرد .در این
راه صدهکتار زمین بایر را زیر کشت بردند.
فعالیتهای او به بقیه هم سرایت کرد تا اینکه
روستاهای اطراف هم کاشت نهال گل محمدی
را آغاز کردند و ســطح زیر کشت به حدود
 700هکتار رسید .همایون که کاربلد صنعت
بود در این زمینه هم پیشــرفت کرد .در این
زمان کمکم ماشــینهای گالبگیری مجهز
از آلمان خریداری شــد و گالب زهرا ،عطر،
روغن و گل خشک محمدی با نشان ارگانیک
آن به کشورهای حاشیه خلیجفارس و برخی از
کشورهای اروپایی صادر شد.
گالب زهرا اواسط دهه هشتاد 100 ،کیلو
اســانس خالص گل محمدی تولید میکرد و
عمده این محصــوالت را کیلویی  7500دالر
به ســازندگان عطریات و لوازمآرایشی در
اتحادیه اروپا بهویژه آلمان میفروخت .حتی
بااینکه کارخانه رونق گرفته بود و بخشی از
سود آن وقف موسسه خیریه کانون پرورش
نونهاالن صنعتی میشد ،همایون زمانهایی هم
سری به حرفه دلخواهش میزد و کتابی ترجمه
میکرد .در دورانی که او ناراحتی قلبی داشت،
مدیریت شــرکت را به همسرش سپرد و سه
ماه آخر سال را برای استراحت به بندرعباس
رفت و کتابهایی مانند تاریخ کیش زرتشت،
جغرافیای تاریخی ایران ،ایران در شرق باستان
و تاریخ سومر را از انگلیسی به فارسی ترجمه
کرد.
بااینکه بندرعباس جایی برای استراحت او
محسوب میشد ،به یکی از تلخترین مکانهای
زندگیاش هم تبدیل شد .اسفند  86زمانی که
همسرش برای دیدار صنعتی راهی بندرعباس
شــد ،بین راه تصادف کرد و از دنیا رفت .او
همسرش را در همان اللهزار و میان گلهای
ســرخی دفن کرد که روزی خودش کاشته
بود؛ همانجایی که دو سال بعد ،یعنی چهارم
شــهریور  ۱۳۸۸و در سن  ۸۴سالگی همانجا
به همسرش پیوست .اینطور بود که همایون
صنعتیزاده از فرانکلین به اللهزار رفت.
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محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم ،در ماههای نخست آغاز به کار دولت صراحتا وعده داده بود ،پهنای باند اینترنت در ایران
تا پایان سال ۱۳۹۳بیشتر از  ۷۰۰گیگابیت در ثانیه شود .دو سال پس از این وعده ،یعنی پایان سال  ۱۳۹۵پهنای باند اینترنت در ایران
به  ۷۴۳گیگابیت بر ثانیه رسیده ،یعنی بیش از  10برابر وضعیت قبلی و چیزی بیش از وعدهای که در چهار سال پیش داده شده بود.

دولت تلگرامی
دولت یازدهم با پیگیریهای فنی و سیاسی به فناوری اطالعات و ارتباطات جان دوباره داد

علی مقامی

دبیر بخش دانش

بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست
جمهوری ،منتخب ملت برای انتخاب ناخدای
یکی از مهمتریــن وزارتخانههای متولی
فناوری و زیرساختهای ارتباطی با چالش
بزرگی روبهرو بود .حســن روحانی باید
کســی را برای این سمت انتخاب میکرد
که هم بتواند خرابهای را که دولت گذشته
با سهلانگاری و بیتوجهی دچار مشکالت
فراوانی کرده بود دوباره به مسیر صحیحی
کــه در طرح تکفا بــرای آن ریلگذاری
شده بود برگرداند و کمی وضعیت آشفته
آن را بازسازی کند .از سوی دیگر با توجه
به وعدههای انتخاباتی حسن روحانی قرار بود
وی راهگشای جریان آزاد اطالعات بوده و
فضای امنیتی و غیرکارشناسی دولت قبل را
به مسیر صحیح خود بازگرداند .این دو نگاه
و بسیاری از موارد زیرساختی دیگر باعث
میشد رئیسجمهور با انتخاب سختی روبهرو
شــود ،زیرا از سمتی در هشت سال گذشته
دولت قبلی در حوزهای که هر ثانیهاش در
حال تغییر و نوآوری اســت کوتاهیهای
فراوانی کرده بــود و در برخی نقاط نهتنها
مسیر قبلی متوقف بلکه به کجراهه هدایت
شده بود و این وزیر جدید بود که باید این
قطاری کــه بدون ترمز در حال حرکت در
خارج مسیر بود را با اقدامات کارشناسانه و
فنی به مســیر خود بازمیگرداند و از سوی
دیگر این وزیر در کنــار نگاهی فنی باید
بینش عمیق سیاسی نیز میداشت ،زیرا این
وزارتخانه با توجه به ماموریتها و خدماتی
که ارائه میدهد با بســیاری از سازمانها و
گروههای مختلف درگیــر بوده و با توجه
به اینکــه در دولت قبل به خواســتههای
بیحد و اندازه و خارج از ضوابط به راحتی
عمل میشــد کار برای مدیر جدید سخت
و طاقتفرســا بود ،زیرا باید در مقابل این
خواســتههای نابهجا مقاومت کرده و همه
این سازمانها را به رعایت روالهای قانونی
بازمیگرداند .قسمت دوم شاید سختترین
قســمت ماجرا بود .از همین رو حســن
روحانی یکی از نزدیکان خود که در این امر
تبحر داشت را برای هدایت این وزارتخانه
کلیدی انتخاب کرد .محمود واعظی دارای
مدرکهای تحصیلی دکترای روابط بینالملل
و همچنین فوقلیسانس مهندسی الکترونیک
بود .او در سالهای اولیه انقالب از سال ۱۳۵۸
تا  ۱۳۶۵مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
بود .او در ســالهای بعدی بیشتر عهدهدار

پستهایی در حوزه وزارت امور خارجه بود:
مشــاور وزیر امور خارجه از سال  ۱۳۶۵تا
۱۳۶۶
مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی
خارجی از سال  ۱۳۶۶تا ۱۳۶۸
معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور
خارجه از سال  ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال
 ۱۳۷۶تا ۱۳۷۸
معاون پژوهشهای سیاست خارجی مرکز
تحقیقات استراتژیک از سال  ۱۳۷۸تا .1392
استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط
بینالملل در دانشگاه عالمه طباطبایی.
البته اینپستها سیاسی و تجربهاش در
وزارت امور خارجه بود که در کنار آشنایی
نسبی فنی او را برای عهدهداری این سمت
مهم آماده میکرد .محمود واعظی بهعنوان
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات
به مجلس شورای اسالمی معرفی شد که در
جلســه رایگیری ،نمایندگان با  218رای
موافق 45 ،رای مخالــف و  20رای ممتنع،
وی را شایسته تصدی این وزارتخانه تشخیص
دادند.
Q

Qوزیر یازدهم

محمود واعظی در برنامههای خود «توسعه
شبکه و زیرساخت»« ،بهبود کیفیت زندگی
شــهروندان و توســعه خدمات»« ،توسعه
ارتباطات روســتایی و مناطــق محروم»،
«ارتقای تحقیق و توسعه فناوریهای بومی» و
«تقویت و گسترش ارتباطات و حضور موثر
در مجامع بینالمللی» را به عنوان محورهای
پنجگانه خود ارائه کرد .افزایش پهنای باند
اینترنت بینالملل ،افزایش پهنای باند شبکه
 IPداخلی ،افزایش ظرفیت شــبکه ،انتقال
زیرســاخت ارتباطات و فناوری اطالعات،
توســعه و تکمیل مراکز داده (استانی ،ملی،
منطقهای و بینالمللی) ،استقرار سامانههای

ایمنی زیرساخت ارتباطی و اطالعاتی ،ایجاد
ظرفیت به منظور افزایــش تعداد کاربران
اینترنت ،افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات
بینالملل به منظور کســب سهم مناسب از
بازار منطقه ،کســب توانمندی (طراحی،
ساخت ،تست ،پرتاب ،بهرهبرداری ،هدایت
و کنتــرل) ماهوارههای مورد نیاز ،کاهش
زمان ســیر مرسوالت پســتی بین مراکز
استانها ،استقرار دولت الکترونیک ،امکان
دسترسی پرسرعت (دستگاههای اجرایی،
کســبوکارها و خانوارها) به شبکه ملی
اطالعات ،ایجاد ظرفیت به منظور افزایش
تعداد کاربــران تلفنهمراه و ارائه خدمات
ارزش افــزوده ،ایجــاد ظرفیت به منظور
بهروزرســانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه
خدمات ارزش افــزوده ،افزایش خدمات
بوکار
الکترونیکی(دولتالکترونیکی،کس 
الکترونیکی ،سالمت الکترونیکی و فراگیری
الکترونیکی و ،)...افزایش سرانه مرسوالت و
خدمات نوین پستی ،تکمیل و توسعه منطقه
ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شــهرکهای
 ICTارتباطــات و فناوری اطالعات در این
منطقه و برخی مناطق دیگر ،تدوین و تنظیم
روابط متقابل بیــن ارائهدهندگان خدمات
حوزه  ،ICTتوسعه خدمات پستبانک در
روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات
با رویکرد توســعه بانکداری اصل «»44
قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها
در بخش ارتباطات و فنــاوری اطالعات،
فراهمسازی دسترسی کلیه روستاهای کشور
به شبکههای ارتباطی ( ،)USOحمایت از
توسعه نرمافزارهای بومی ،تعریف و ساخت
ماهوارههای مشترک با سایر کشورها ،ایجاد
آزمایشــگاه ملی فضایی ،کسب جایگاه
مناســب در اتحادیهها و مجامع منطقهای
و بینالمللی ،ثبت بینالمللی ایســتگاههای
رادیویی و موقعیتهای مــداری ،ارتقای
جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و
جهان و تقویت ارتباطات پستی بینالمللی و
ایجا د هاب پستی از جمله برنامههای واعظی
در حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات بود
که با توجه به ظرفیتهای موجود کشــور
و توانمندی او برخی از آنها میســر شد و
تعدادی دیگر نیز به نیمهراه رسید که با توجه
به وزیر پیشنهادی جدید در دولت دوازدهم
که از بدنه همین وزارتخانه است این مسیر
ادامه مییابد .یکی از مهمترین اقداماتی که
در وعدههای حســن روحانی و بعد از آن
در برنامههای واعظی وجود داشت پیگیری
جریان آزاد اطالعات بود .این شــعارهای
تبلیغاتی باعث حاشــیههای بسیاری برای
دولت و این وزارتخانه تا به امروز بوده است.

زیرا بحث فیلترینگ متولیان زیادی دارد که
با نگاه دولت تفاوت داشته و این درگیریها
ادامهدار خواهد بود.
Q Qمهمترین اقدامات فناوری اطالعات
در دولت یازدهم
Q Qافزایش پهنای باند

محمود واعظی وزیــر ارتباطات دولت
یازدهم ،در ماههای نخســت آغاز به کار
دولت صراحتا وعــده داده بود ،پهنای باند
اینترنت در ایران تا پایان سال ۱۳۹۳بیشتر از
 ۷۰۰گیگابیت در ثانیه شود .دو سال پس از
این وعده ،یعنی پایان سال  ۱۳۹۵پهنای باند
اینترنت در ایران به  ۷۴۳گیگابیت بر ثانیه
رسیده ،یعنی بیش از  10برابر وضعیت قبلی
و چیزی بیش از وعدهای که در چهار سال
پیش داده شده بود .در آبان  ،۱۳۹۱مجموع
پهنای باند ایران از طریق  ۹درگاه مختلف
با ظرفیتی حدود  70گیگابایت در ثانیه بود
که این ظرفیت تا پایان سال  ۱۳۹۴به ۳۵۰
گیگابیت بر ثانیــه افزایش یافت و پس از
آن طبق گزارشهای منتشــر شده تا پایان
شهریورماه  ۱۳۹۵با نصب  59/773کیلومتر
فیبرنوری بین شــهرها ،ظرفیت پهنای باند
اینترنت ایران بــه  ۶۴۳گیگابیت بر ثانیه
رسید که معادل با  ۳۶۰۰لینک  STM1است.
در تاریخ  ۲۱آبــان  ،۱۳۹۵وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعــات از افزایش پهنای باند
اینترنت ایران به  ۱۰هزار گیگابیت بر ثانیه
خبر داد .ظرفیت  IPداخلی  ۶۷۰۰گیگابیت
بر ثانیه و مشترکان اینترنت به  43میلیون نفر
رسیدند و بازار فناوری اطالعات و ارتباطات
در ابتدای دولت 5/13 ،هزار میلیارد تومان
ارزش داشت اما در پایان  95ارزش بازار ICT
به  40هزار میلیارد تومان رســیده و به نظر
میرسد این تعامالت اقتصادی تا پایان برنامه
ششــم به بیش از  120هزار میلیارد تومان
خواهد رســید .ظرفیت  IPداخلی به  6هزار
و  800گیگ رسیده و  11برابر شده است.
در بهمــن  ۱۳۸۹مخابرات ایران اعالم کرد
 ۲۸میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود
دارد،که تنها  700هزار نفر از این کاربران از
اینترنت پرسرعت استفاده میکردند .البته این
اینترنت پرسرعت  ۱۲۸کیلوبیت بیشتر نبود
ت
و مابقی  22میلیون کاربر دیگر از اینترن 
دایال آپ اســتفاده میکردند .این وضعیت
آنقدر سخت و باورنکردنی بود که به نظر
نمیآمد تا سالها نیز بتوان این فاصلهها را با
دنیای کنونی از بین برد و به نظر میآمد که
این وضعیت بهتر هم نشود .مجلس شورای
اسالمی در اقدامی عجیب در بهمن  89اعالم
کرد که محدودیت ســرعت اینترنت برای
کاربر خانگی برداشته نخواهد شد و وضعیت
به همین صــورت میماند .این در حمایت
از صحبتهای رییس دولــت نهم و دهم
بود که اعتقادی به توسعه اینترنت نداشت.
البته با روی کار آمدن دولت این وضعیت
ادامه پیدا نکرد و در سال  95با رشد 53/23
درصدی تعداد کاربران اینترنت به بیش از42
میلیون و  500هزار نفر رسید و این آمار نشان
میدهد که بیش از  60درصد کاربران امروزه
به اینترنت پرسرعت دسترسی کامل دارند.
که این اینترنت با زیرساخت  adslو اینترنت
موبایل سرویس دهی میشود.
Q

Qدستاوردهای مخابراتی

با توجه به آماری که از ســوی شرکت
مخابرات ایران منتشــر شده است در  4سال
اخیر و در راســتای خصوصیسازی از 43
هزار و  700پروژه مخابراتی با سرمایهگذاری
مبلغی بالغ بــر  3600میلیارد تومان در این
بخش بهرهبرداری شــده اســت .از دیگر
خدمات دولت در زمینه خدمات مخابراتی
و فناوری باید به رشد این حوزه در روستاها
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم

اشــاره کرد .برخورداری  53هزار روستا از
ارتباط مخابراتی ،بهرهمندی  10هزار روستا
از خدمات  ICTروســتایی و بهروزرسانی
دایری تلفن ثابت در اکثر مراکز تلفنی و نیز
پوشش  71هزار کیلومتر از جادههای کشور
به فناوری موبایل از دیگر اقدامات صورت
گرفته پس از پیروی انقالب است .از دیگر
خدمات دولت که در بخش زیرساختی رشد
کمی و کیفی داشته است میتوان به توسعه
زیرســاختهای مخابراتی و اینترنتی اشاره
کرد .در میان این دســتاوردهای میتوان
به نصب  24هزار آنتن  BTSو توسعه کمی
و کیفی خدمات ارزش افزوده به مشترکان
و توسعه شبکه فناوری اطالعات شامل 30
میلیون کاربر اینترنت 1.8 ،میلیون مشترک
 adslو  2.7میلیــون پورت منصوبه دیتا و
برقرارســازی ارتباط رومینگ بینالملل با
 112کشــور و  273اپراتور موبایل اشاره
کرد .شرکت مخابرات ایران با رشد مناسبی
که داشته توانسته بر خالف اکثر سازمانهای
ضررده دولتی اقتصاد موفقی داشته باشد .این
شرکت توانسته به سهامداران خود به ازای هر
سهم  1845ریال با پرداخت سود  114هزار
میلیارد ریالی به دولت در  6سال اخیر ،کسب
رتبه چهارم در اشتغالزایی و کسب رتبه برتر
در بین شرکتهای بورس اوراق بهادار را از
آن خود کند.
Q

Qاپراتورها و خدمات تلفن همراه

تلفن همراه و ارتباطات در دنیای امروز
به یک نیاز تبدیل شــده است .در کشور ما
نیز همگام با دنیای ارتباطات ،پیشرفتها و
ارتقاهایی صورت گرفته است .سه اپراتور
همراه اول ،ایرانســل و رایتــل به عنوان
سرویسدهندگان اصلی خدمات تلفن همراه
به شمار میروند ،البته در کنار این اپراتورهای
زیرساختی اپراتورهای مجازی دیگری نیز با
خدمات متنوعتر در حال راهاندازی هستند.
نگاهی به دستاوردهای مخابرات ایران طی
چند سال گذشته از پوشش  96درصدی تلفن
همراه به نسبت جمعیت کشور حکایت دارد.
پوشش تلفن همراه در تمامی شهرها و 46
هزار روستا ،برخورداری از شبکه تلفن ثابت
با  27.8میلیون مشترک از دیگر دستاوردهای
مخابراتی کشور محسوب میشود .بازار تلفن
همراه در کشــور ایران طی  5سال گذشته
 387درصد رشد داشته و تعداد کاربران تلفن
همراه به  76میلیون مشترک رسیده که در
این بین شــرکت همراه اول با برخورداری
 65درصد از ســهم بازار ایران نقش رهبری
این بازار را به عهده دارد.در چند سال گذشته
بازار ارتباطات همراه در گســتره جهانی
به میزان 3/2میلیارد توســعه داشته و اکنون
با برخورداری از  5/4میلیارد مشــترک در
 224کشور دنیا ساالنه نرخ رشد  146درصد
را تجربه کرده که در این میان ،بیشتر رشد
بازار ارتباطات همراه در بازار کشورهای در
حال توسعه نظیر ایران بوده است .روند رشد
توسعه صنعت ارتباطات همراه در عرصه ملی
نیز مستثنی از روند بینالمللی نیست .ایران در
این سالها رشد قابل توجهی را تجربه کرده
و تعداد مشترکان تلفن همراه از  15میلیون در
پایان سال ،1384به  76میلیون رسیده است ،از
این رو تعداد مشــترکان تلفن همراه چه در
عرصه جهانی و چه در عرصه ملی بر تعداد
مشترکین تلفن ثابت پیشی گرفته است .الزم
به ذکر اســت که این رقم به معنای کاربر
فعال است و به تعداد سیمکارتهای فروخته
شده ربطی ندارد .آمار سیمکارتهای فروخته
شده بسیار وسیعتر از تعداد کاربران است.
طبق آمارهای رســمی منتشر شده ضریب
نفوذ سیمکارتهایواگذار شده تلفن همراه
در کشور به باالی  ۱۹۰درصد میرسد ،با این
وجود بخش قابل توجهی از این سیمکارتها

به دالیل نامعلوم درحالت غیرفعال قرار دارند.
در کنار رشد وســیع و جذب کاربران اما
وضعیت پوششی چیزی متفاوت از آمارهای
اعالم شده است .میتوان گفت که از لحاظ
توســعه كمی و ضریب نفوذ رشد سریع و
فزایندهای داشتهایم اما از لحاظ كیفیت چنین
رشدی را نداشتهایم .متاسفانه توسعه كیفی با
توسعه كمی در بخش تلفن همراه در كشور
هماهنگ نیست ،این خدمات پوشش فراگیر
یا برد الزم را ندارند .با توجه به اینکه تعویض
اپراتور برای بسیاری از کاربران امری سخت
و یا غیرممکن بود وزارت ارتباطات با اقدامی
دقیق و مناسب که با پیگیری شخص واعظی
همراه بود طرحی به نام ترابردپذیری را کلید
زد .با کلید خوردن این طرح هر کاربر تلفن
همراه در صــورت نارضایتی از وضعیت
اپراتور خود میتواند بدون تغییر شــماره
تلفن ،اپراتور خود را تغییر دهد .این فرآیند
که رقابت را در بین اپراتورهای تلفن همراه
افزایش داده از سال گذشته در کشور عملیاتی
شده و باعث شده تا کاربران ناراضی بتوانند
به راحتی اپراتور مناسب با کیفیت بهتری را
انتخاب کنند .این حرکت که در گامهای
اولیه با مقاومت شدید اپراتورها روبهرو شده
بود با پیگیری شخص وزیر اجرایی شد .البته
باید گفت عمل ترابردپذیری حدودا از سال
 2000میالدی در بیش از  70کشــور دنیا
وجود داشته است.
Q

Qاستارتآپها

ایده کاهش شکاف درآمدی برای دولت
تدبیر و امید از آنجایی کارساز افتاد که دولت
بر کاهش شکاف دیجیتالی بین ایران و دیگر
کشورها یقین پیدا کرد .باور دولت یازدهم
بــر اینکه فناوری اطالعــات و ارتباطات،
مهمترین بستر برای پیشرفت توانمندسازی
اقتصاد و موتور پیشران توسعه است ،باعث
شد تا هدفگذاری دولت یازدهم در بخش
ارتباطات و فناوریهــای ارتباطی ،در این
سالها شــکل دیگری به خود بگیرد .رشد
ســرمایهگذاریها در این بخش از  12هزار
میلیــارد تومان از ســوی بخش خصوصی
در حوزه زیرســاخت فناوری اطالعات و
ارتباطات صورت گرفت .در همین راستا،
توسعه متوازن در سراسر کشور برای کاهش
شکاف دیجیتالی ،با رویکرد برقراری ارتباط
برای روستاییان شکل گرفت و اکنون بیش
از  25هزار زیرساخت باند پهن  LTEفراهم
شده است و قرار است در برنامه دوم نیز این
فناوری در  18هزار روستا توسعه پیدا کند.
بدیهی است برداشتن شکاف درآمدی ،تنها
با کاهش شکاف دیجیتال و فراهم آوردن
زیرســاختهای ارتباطی ممکن نیست و
ایــن امر یک حلقه دیگر دارد و آن نیروی
انسانی متخصص در بخش فناوری اطالعات و
ارتباطات است .از لحاظ چگالی نیروی انسانی،
میتوان ادعا کرد در وضعیتی مطلوب هستیم؛
اما در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ،دو
اتفاق در حال شکلگیری است که میتوان
با بهرهگیری از آنها ،کشــور را توسعه داد؛
نخست رشد چندبرابری بازار و ظرفیتهای
بالقوهای که میتوان از آن استفاده کرد که
اگر تأخیر کنیم ،در این حوزه تنها به یک
مصرفکننده تبدیل خواهیم شــد.از دیگر
ســو اقتصاد ما از اقتصاد فناوری به اقتصاد
محتوا در حال تغییر وضعیت است .کشوری
که محتوای بیشــتر ،نیروی انسانی بیشتر و
کارآفرین بیشــتری دارد ،میتواند در این
اقتصاد حضور داشــته باشد .این اتفاق برای
کشــور ما یک فرصت اســت؛ اما توسعه
کارآفرینی در حوزه فضای مجازی ،ملزوماتی
دارد که از آن جمله میتوان به فراهمآوردن
امکان صــادرات محصوالت و خدمات این
حوزه ،تهیــه و تصویب قوانین حمایتی در
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از ابتدای مستقر شدن دولت یازدهم به دلیل تفاوت و نگاهی نو که در حوزه فناوری اطالعات با دولت دهم
وجود داشت طرفداران دولت گذشته در مجلس با واعظی سر ناسازگاری گذاشتند .آنها در سالهای نخستین
دولت به دلیل افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت به واعظی کارت زرد نشان دادند.

قالب برنامههای توســعه کشــور (مالی و
اعتباری ،مالیاتی ،حقوقی ،گمرکی ،بیمهای)،
توسعه شرکتهای دانشگاهی و دانشبنیان
و توســعه نظام آموزشــی برای آشنایی با
مباحث کارآفرینی به توســعه و تقویت
فضای شکلگیری استارتآپها اشاره کرد.
استارتآپها یکی از مهمترین فعالیتهای
اقتصادی کشــورهای توسعهیافته محسوب
میشوند .مطابق با گزارش دیده بان جهانی
کارآفرینی ( )GEMو موسسه کارآفرینی
و توسعه جهانی  GEDIکه د ر سال گذشته
منتشر شــده و مربوط به پایا ن سال 2016
میالدی اســت ،برآوردها نشان میدهد که
ایران از حیث کارآفرینی نوپا و استارتآپ
در رتبــه  23جهان قــرار دارد و وضعیتی
مشابه کشــورهای چین و استرالیا را ایجاد
کرده است .از لحاظ قابلیتهای درکشده
کارآفرینی رتبه مناســب  ١٢به دســت
آمده اســت ،اگر چه از لحاظ فرصتهای
درکشده کارآفرینی و ترس از شکست،
به ترتیب رتبه  ٣٦و  ،٣٣چندان مناســب
نیست .همچنین از لحاظ مجموع فعالیتهای
کارآفرینانه ( )TEAدرســال  ،٢٠١٥ایران
رتبه  ٢٣را در بین کشورهای مورد بررسی
بهدست آورده است که نشاندهنده آن است
که فرصتهای بســیاری جهت بهبود این
شاخص در کشور باید فراهم شود .همچنین
از لحاظ شاخص «کارآفرینی بهعنوان یک
فرصت شغلی خوب» رتبه کشور  ٣٧است
که نشاندهنده آن است که هنوز فرهنگ
سازی الزم برای سوقدادن جوانان و نخبگان
به سمت کارآفرینی صورت نگرفته است.
میتوان این حمایت و رشد شایان در حوزه
استارتآپها را مرهون نگاه صحیح دولت
دانست.
Q

Qخدمات پستی ،ماموریت اول

در ذهن بســیاری از ما خدمات پست
چیزی فراتر از یک نامهرسانی ساده نیست
در حالی که در دنیا این ســرویس یکی از
مهمترین خدمات زیرساختی برای بسیاری
از فرآیندهای فناوری محســوب میشود.
باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از
استارتآپها یا فروشگاههای اینترنتی اگر
ســامانهای برای رساندن کاال به مشترکین
خود نداشته باشــند عمال در کسب و کار
نهایی خود شکســت میخورند .پست در
ایران قدمتی طوالنی دارد .پست در ایران تا
پیش از سال  1258به صورت «اداره» بود و
تمامی امور پستی در آن زمان توسط همین
اداره صورت میگرفت .در پی موفقیتهای
پســت در انجام امور کشور« ،ناصرالدین
شاه قاجار» دســتور تاسیس وزارت پست
را صادر کرد .ایران در سال  1264دارای 7
خط اصلی و پنج خط فرعی پســتی بود .با
تاسیس اتحادیه پست جهانی ،ایران به عنوان
یکی از نخستین کشورهای دنیا به عضویت
این اتحادیه درآمــد .از همین رو وزارت
ارتباطات نیز به این سرویس توجه بیشتری
نشان داد و ســعی کرد تا این سازمان را از
حالت سنتی خارج کرده و خدمات نوین را
به آن اضافه کند .توسعه خدمات نوین پستی
ایجاد و توسعه ســرویسهای نوین پستی
نظیر پست ویژه ،پست تلفنی  ،١٩٣خرید و
فروش اینترنتی و بازار الکترونیک ،سرویس
کارتپســتال الکترونیکی ،تمبر شخصی
الکترونیکی ،گروه پســت مستقیم ،وب
آگهی روستایی و پست لجستیک موجب
شد تا رویکردی بهروز از پست به نمایش
گذاشته شود و تعداد خدمات پستی نوین از
ابتدای دولت از  ٧خدمت تا  ٢٤خدمت در
حال حاضر افزایش یابد .البته با تمام رشــد
و قدمت این حوزه باید اشاره کرد خدمات
پستی در ایران با اســتاندارد مدرن جهانی
فاصله زیادی دارد و بسیاری از مواقع هزینه
زیــادی را به کاربران تحمیل میکند .مثال
وقتی شما از سایتهای خارج از ایران خرید
میکنید گزینهای وجــود دارد که کاالی
شما را به صورت رایگان برای شما ارسال
میکنند ،در حالی که همین بسته که ممکن
است هزاران کیلومتر را تا ایران به صورت
رایگان طی کرده باشد ،فقط از مسیر پستی
در ایران تا درب منــزل از کاربران برای
بسته بسیار کوچک حداقل  25هزار تومان

دریافت میکنند که این جدای از هزینههای
گمرک پستی اســت .یا از دیگر سو برای
توسعه تجارت الکترونیک هنوز زیرساختی
برای پست کاالها به خارج از ایران وجود
ندارد که این امر فروشــگاهای اینترنتی ما
را از چرخه تجارت بینالمللی خارج کرده
است.
Q

Qدولت الکترونیک

دولت تدبیر و امید در نخستین ماههای
استقرار ،با شناختی که از نقاط قوت و ضعف
نظام اداری کشــور و اذعان به نقش مهم و
مؤثر دولت الکترونیــک بر اصالح نظام
اداری و توسعه کشور و در راستای اجرای
سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی رهبری
انقالب و با بهکارگیــری تمام ظرفیتها
و تجربیات حاصــل از مطالعات قبلی و با
استفاده از ظرفیتهای قانونی شورایعالی
ی عالی فناوری اطالعات،
اداری و شــورا 
نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی کشور
را در قالب دو مصوبه هماهنگ «آییننامه
ی
توسعه خدمات الکترونیکی» مصوب شورا 
عالی اداری که تمرکز بر موضوعات اداری
داشته و «ضوابط فنی اجرائی توسعه دولت
الکترونیکــی» مصوب شــورای فناوری
اطالعات که از منظر فنی و اجرائی به موضوع
پرداخته است ،بهعنوان زیرساخت مقرراتی
توسعه دولت الکترونیکی ،تهیه و تصویب
کرده تا در تعامل با یکدیگر بتواند جریان
اجرائی نظــام اداری را هدایت و به مقصد
مطلوب رهنمون کند .آنچه که شایان توجه
است ،رشد ســهبرابری دولت الکترونیکی
اســت که از میانگین  11درصد در ابتدای
این دولت ،اکنون به رشد 35درصدی رسیده
اســت .در برنامه شفافسازی و دسترسی
آزاد به اطالعات ،پروژه دولت الکترونیک
و دولت همراه ،بهعنــوان یکی از ارکان
اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژههای
تعریفشــده در این حوزه ،به اجرا رسیده
اســت .تحقق  700خدمت با دسترسی و
ارائه الکترونیکــی در وبگاههای دولت،
تحقق  640خدمــت در مرحله تعاملی و با
امکان ارســال اطالعات از طریق فرمهای
الکترونیکی و ارائه  400خدمت تراکنشی،
از دیگر برنامههای توسعه دولت الکترونیک
در این دولت است .خدمات دولت از مسیر
زیرساختهای یکپارچه شامل درگاه دولت
هوشمند ،سامانه دولت همراه و کارپوشه
فراهم شــده و دسترسی آزاد

ملی ایرانیان
به اطالعات در دسترس مردم قرار میگیرد.
برای نخستینبار شناسنامه خدمات دولت
تهیه شده و برنامه الکترونیکیشدن آن نیز
انجام شده است .همچنین برای هر شهروند
ایرانی یک کارپوشــه الکترونیکی فراهم
شده تا تمام اطالعات و اسناد مورد نیاز خود
از دولت را از این مســیر دریافت کند .اما
در کنار این اقدامات مناسب و زیرساختی
بخشــی از این پروژه دارای اشکاالتی نیز
هست .بسیاری از کارشناسان اجرای دولت
الکترونیک را منوط به راهاندازی شبکه ملی
اطالعات میداننــد .منتقدان میگویند که
با گذشــت بیش از سه سال از آغاز برنامه
پنجم ،هنوز فهم مشترک و اولیه بین مدیران
سطح باالی دســتاندرکار در خصوص
اصطالح شــبکه ملی اطالعات و تکالیف
قانونی آن (ماده « »46برنامه پنجم) وجود
نــدارد و وزارت ارتباطات از ظرفیت خود
به درستی استفاده نکرد و تنها به برگزاری
چند جلسه جهت تشریح مدل مفهومی شبکه
ملی اطالعات و کلیات آن پرداخته شد .البته
وزیر این مباحث را سیاسی میداند و معتقد
است که دولت در آستانه راهاندازی شبکه
ملی اســت و در دولت دوازدهم این مهم
به صورت کامل انجام میشود.
Q

Qوزارت فناوری و اطالعات و مخالفان

از ابتدای مستقر شــدن دولت یازدهم
به دلیل تفــاوت و نگاهی نو که در حوزه
فنــاوری اطالعات با دولــت دهم وجود
داشت طرفداران دولت گذشته در مجلس
با واعظی سر ناسازگاری گذاشتند .آنها در
سالهای نخســتین دولت به دلیل افزایش
پهنای باند و ســرعت اینترنت به واعظی
کارت زرد نشــان دادند .وزیر اطالعات و

فناوری اطالعات دولــت احمدینژاد در
خصوص گرانی اینترنت و کیفیت پایین
پهنای باند که با قیمتی  ۱۰برابر کشورهای
دیگر در اختیار کاربران قرار میگیرد از
وزیر وقت سوال کرد :سلیمانی در جلسه
سوال از وزیر وقت فناوری گفت که در
مدت تصدی سلیمانی کارهای زیادی مانند
بهبود اینترنت انجام شده است .او در جلسه
سوال از وزیر گفت« :ما میگوییم وقتی
کاالیی به میزان باالیی خریداری میشود،
باید ارزانتر به دست مصرفکننده برسد،
ولی چرا اینگونه نشــد؟ چــرا کاربران
کیفیت ،ســرعت و افزایش پهنای باند را
لمس نمیکنند؟ و اینکه باوجود خریدن
اینترنــت خارجی چرا کاربــر تغییرات
انجامشده را حس نمیکند .از این رو هزینه
اینچنینی ،هدر رفتن منابع اســت ».جالب
اســت بدانید که طرح اعمال محدودیت
واگذاری اینترنت بیش از  ۱۲۸کیلوبیت
به کاربران خانگی در زمان وزارت ایشان
و در دولت اول محمود احمدینژاد اجرایی
شده بود .پس از این قبیل سنگاندازیهای
سیاسی در راه خدمات دولت حمله به یکی
از توانمندتریــن نیروهای متخصص این
وزارت خانــه کلید خورد .این شــخص
کسی نبود جز نصراهلل جهانگرد فنیترین
دولتمرد جمهوری اسالمی در حوزه فناوری
اطالعات که از دولت اصالحات تا کنون
در جهتدهی و برنامهریزی و پیشــبرد
برنامههای فناوری اطالعات در سطح کالن
نقش مهمی را ایفا کرده اســت .نصراهلل
جهانگرد ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات
ایران ،به دلیل سوابق سیاسی  -تشکیالتی
و ســابقه طوالنی مدیریت ،وزیر در سایه
لقب گرفت .منتقدان معتقدند که رویکرد
جهانگرد به فناوری اطالعات و ارتباطات با
تکیه بر واردات تجهیزات و نرمافزارهای
همســو با راهبردهای غربــی در عرصه
ارتباطات است ،چیزی که از اساس دروغ
بوده و گزارشهای شفاف در مورد خرید
محصوالت و تجهیزات داخلی چیزی غیر از
این ادعاها را ثابــت میکند .البته از این
دست حمالت فلهای به جهانگرد به عنوان
مغز متفکر اجرایی وزارتخانه هنوز ادامه
دارد« .کیهان» هدایت بخش رســانهای
مخالفان جهانگرد را بر عهده داشت .این
روزنامه بارها به جهانگرد در صفحه اول
خود حمله کرده است در یک مورد از این
حمالت کیهان در گزارش صفحه اول خود
با تیتر «پروژه نفوذ در مدیریت سایبری،
ردپای سرشاخه» ،روزنامه کیهان ،به تاریخ
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به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راهاندازی
و مطالعات و اجرای طرح مهم «شبکه ملی
اطالعات» را بر عهده دارد که بنابر اعالم
رســمی وزیر ارتباطات طرح مذکور را تا
اینجای کار پس از چند سال کارشکنی در
وظایف شورای عالی فضای مجازی به ۱۲
شرکت مشاور خارجی واگذار کرده است!
همچنین وی تاکنون موفق شده است با
نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات ،عالوه بر
متوقف کردن هر گونه تالش حاکمیتی
برای تامین زیرساختهای بومی ،دولت
را مجاب به نقشآفرینی در باشگاه
بازندههای سایبری « »WSISو اجرای
فرامین بینالمللــی به جای تالش

برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت
اینترنت نماید ».کیهان در پایان گزارش
از دستگاههای امنیتی کشور خواسته بود:
«پس از دستگیری مهره عملیاتی وزارت
خارجه آمریکا در پروژه فتح سایبری ایران،
مدیران نفوذی داخلی را از قلم نیانداخته و
شبکه کارآفرینی اقتصادی با هدف ایجاد
تغییرات سیاسی -اجتماعی در ایران را از ید
اختیار عوامل شیطان بزرگ خارج سازند».
آنقدر این رفتارها ناجوانمردانه و دور از شأن
رسانه بود که رییسجمهور فردای انتشار
این گزارش ،در افتتاحیه بیست و یکمین
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ،بدون
اشاره مستقیم به کیهان ،برخی رسانهها را
به «پلیس مخفی» تشبیه کرد ،و به گزارش
کیهان اینگونه پاســخ داد :شما از برخی
نشریات میفهمید چهکسی دستگیر میشود
و کجا تعطیل میشود و آبروی چهکسانی
باید برود ،بعد هم عدهای ادعای انقالبیگری
دارند .نشــریه و رسانه برای آگاهی مردم
اســت .البته این گونه فشارها به دولت و
شخص نصراهلل جهانگرد هنوز هم ادامه دارد.
Q

Qفیلترینگ ،چالش ادامهدار

یکی از چالشهــای وزارت ارتباطات
و فنــاوری در دولت یازدهــم موضوع
محدودســازی و فیلترینگ شــبکههای
اجتماعی و ســایتها بود که هر از گاه از
سوی برخی نهادها مورد تاکید قرار گرفته
و با مقاومت این وزارتخانه مواجه میشد.
دولت بنایی بر فیلترینگ به شگل گذشته
نداشــت و مانند دولت قبل به راحتی اقدام
به فیلتر کردن سایتها نمیکرد .محمود
واعظی بارها تاکید کرده بود« :ما بنای فیلتر
کردن شبکههای اجتماعی را نداریم ،بلکه
سیاستی را دنبال میکنیم که بر اساس آن
سایتها و شبکههایی که از نظر ما محتوای
مجرمانه ندارند همه میتوانند از آن استفاده
کنند اما با این حال شبکههایی هم که عمده
محتوای آنها موجب مانع است استفاده از
آنها ممنوع میشود .ما به دنبال این هستیم
تا با اجرای فیلترینگ هوشمند بدون فیلتر
کردن شبکههای اجتماعی تنها صفحاتی که
دارای محتوای مجرمانه هستند از دسترس
استفادهکنندگان از اینترنت خارج شود ».این
نوع نگاه به مذاق خیلیها خوش نمیآمد و
باعث چالشهای ادامهدار متولیان فیلترینگ
و وزارت فناوری ارتباطات میشــد .این

چالشها آنقدر ادامهدار بود که همین اواخر
معاون دادستان جهرمی را به پیگیری حقوقی
و اعالم جرم تهدید کــرد .خرمآبادی در
بخشــی از مصاحبهای که در چهارم مرداد
انجام داد 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 مسئوالن عالی قضایی علیه او اعالم جرم
خواهم کرد» .او در بخشی از مصاحبه خود
در مورد مقاومت دولت در مورد فیلترینگ
تلگراممیگوید« :آیا آقای وزیر با فعالیت
مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین
در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات ،مدیر
تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال
منافقین و امثال آن نمیکند؟ چرا از اقدام
تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها
دفاع میکند؟» البته واعظی هم ساکت نماند
و در پاســخ مخالفان با دفاع از نظام کنونی
فیلترینگ هوشمند و همچنین لزوم گسترش
شبکه اینترنتی گفت« :چنین امری مختص
ایران نیســت و همه جای دنیا رواج دارد و
باید مردم آزادی انتخاب در تعیین نوع خرید
خود را داشته باشند ».او تاکید کرد« :باید
به مــردم آزادی عمل در انتخابهای خود
داده شود» .محمود واعظی در پاسخ به انتقاد
خرمآبادی میگوید« :ایشان تخصص این
مسایل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده
و اعالم نظر میکنند و نظرشان بسته شدن
همه چیز اســت ».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.
Q

Qوزیر جوان

هفتــه گذشــته معــاون پارلمانــی
رئیسجمهوری فهرست پیشنهادی وزیران
کابینه دوازدهم را به هیأت رئیســه ارائه داد.
فهرســتی که در آن از «محمد جواد آذری
جهرمی» بهعنوان وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات نام برده شــده است .نامی که بیش

از وزیران دیگر ،حاشیهساز بود .محمد جواد
آذری جهرمی متولد  1360در شهرســتان
جهرم است .وی که دانشآموخته مهندسی
برق قدرت از دانشــگاه صنعت آب و برق
است ،در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس
عنوان جوانترین وزیــر دولت دوازدهم را
به خود اختصاص خواهد داد .او از سال 95 ،بر
صندلی مدیرعاملی ارتباطات زیرساخت تکیه
زد .او پیش از این نیز عضویت در هیاتمدیره
رایتل و شرکت ارتباطات زیرساخت را در
کارنامه دارد .یکــی از مواردی که در کنار
سن برای جهرمی حاشیهساز بوده است پیشینه
امنیتی اوســت .جهرمی مجبور شده در این
مورد به سواالت و شــبهات نمایندگان در
مورد عملکرد گذشتهاش پاسخ دهد .محمود
صادقی نماینده اصالحطلب تهران و رییس
فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و
انضباط مالی مجلس در توییتی از حضور وزیر
پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات در
جلسات این فراکسیون بهمنظور پاسخگویی
درخصوص ابهاماتی که در مورد محمدجواد
آذری جهرمی مطرح شــده ،خبر داد .او در
توییتی نوشت که« :در جلسه هیات رییسه
فراکسیون شفافسازی با آذری جهرمی او
آمادگیاش را برای جلسه حضوری با کسانی
که گفتهانــد از آنها بازجویی کرده ،اعالم
کرد ».یکی دیگر از انتقــادات به انتخاب
این وزیر جوان به مدل رشــد اوســت که
واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی
داشته اســت .برخی از مخالفان او را وزیر
فرمایشــی میدانند و معتقدند او به نیابت از
واعظی قرار است این وزارتخانه مهم را اداره
کند .اما جدا از همه این انتقادات باید دید که
در جلســه رای اعتماد جهرمی چگونه خود
را معرفی و از کارنامهاش دفاع میکند و از
سوی دیگر در انتخاب مدیران این مجموعه
افراد باتجربه و توانمندی چون جهانگرد را
حفظ میکند یا مسیر دیگری را طی خواهد
کرد .چیزی که تا تصدی این پست متوجه
نمیشویم.
Q

Qکارنامه قبولی

فارغ از تمامی کم و کاستیهایی که در
وزارت فناوری و اطالعات وجود داشت باید
بگوییم که این وزارت خانه عملکرد مناسبی
داشته و توانسته سطح کیفی خدمات را باال
ببرد .اگر ما اقدامات وزارت فناوری را در
حد خدمات اینترنتی کاهش دهیم در حق
این سازمان اجحاف شده است ،زیرا خدمات
این وزارتخانه بسیار عمیقتر و زیرساختی
از خدمات سادهای چون اینترنت است .این
وزارت خانه در این چهار سال توانست با
توسعه زیرساختها و ایجاد فضایی شفاف
دفاع از جریان آزاد اطالعات صنعتی را
که در حال نابودی بود به ریل گذشــته
خود بازگرداند .واعظی با توانمندی سیاسی
و چانهزنی مثالزدنی توانست بسیاری از
خدمات زیرساختی را توسعه داده و جلوی
مسدودسازی بسیاری از خدمات را بگیرد.
اگر از تمــام خدمات فناوری اطالعات در
دوره یازدهم چشمپوشــی کنیم ،همین که
بعد از هشت سال به مسیر صحیح بازگشتیم
خود دستاورد مهمی است که با دشواریهای
بســیار در بدنه دولــت و وزارت فناوری
اطالعات و ارتباطات به دست آمد.
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شهر

شهردار تهران منتخب اصالحطلبان ولی شهردار همه تهران خواهد بود .رفتار عادالنه با
همه اقشار و گروههای اجتماعی و صاحبان سالیق سیاسی میتواند مظهر بلندنظری و
سعه صدر و سیاستهای انسانمحور اصالحطلبان باشد.

تهران مدرن
برنامه سید حسین مرعشی برای شهرداری تهران که به شورای پنجم شهر تهران ارائه شد
سیدحســین مرعشــی ســخنگوی حــزب
کارگــزاران ســازندگی ایــران در نامهای
خطــاب به مهندس مرتضــی الویری رئیس
سنی شورای پنجم رئوس برنامههای خود را
به این شــورا تقدیم کرد .متن این نامه بدین
شرح است:
Q Q

جناب آقای مهندس الویری
اعضای محترم شورای شهر پنجم تهران
با سالم

ضمن عرض تبریک به مناســبت انتخاب
شایسته شــما خانمها و آقایان محترم به عنوان
اعضای شــورای شــهر دوره پنجم تهران و با
تشــکر از اعتمادی که به این برادر کوچک
خود داشــتهاید و با آرزوی توفیق در انتخاب
مدیری شایســته برای تصدی شهرداری تهران
و انجام اقدامات شایســته برای ارتقای کمی و
کیفی زندگی در تهران ســرافراز ،قبل از ورود
به سرفص ل سیاستها و برنامههایی که شهردار
آینده تهران باید به آنها بپردازد ،توجه شــما
عزیزان را به این نکته قابل توجه جلب میکنم
که تهران نهتنها به عنوان مامن و ماوای هشت
میلیون انسان و نه به عنوان پایتخت کشور پهناور
و بزرگ ایران ،به عنوان شهری پیشرو و پیشتاز
در همه تحوالت  120سال اخیر حق بزرگی بر
گردن فرد فرد ما دارد که باید به شایستگی این
حق را برآورده کنیم.
تهران دارای شخصیتهای فرهنگی ،سیاسی،
ادبی ،علمی و ...بزرگی بوده و هست که توجه
به وجود آنان که بین ما نیستند و آنان که افتخار
همزیستی با آنان را داریم ،بسیار حائز اهمیت
است .تهران فقط کالبد نیست؛ تهران شهر زنده و
پویا و الهامبخش ایران است.
و اما رئوس برنامهها و سیاستهای اداره شهر
تهران ،چه به بنده این ماموریت سنگین و البته
پرافتخار سپرده شود و چه نشود:

 1شــهردار تهران منتخب جبهه اصالحات
کشور خواهد بود .جبهه اصالحات دارای ارکان
شناختهشــدهای اعم از شخصیتها و احزاب با
سابقه روشن در انقالب اسالمی ،دوران پرافتخار
دفــاع مقــدس ،دوران ســازندگی و دوران
اصالحات ،دوران سخت عزلت و دوران جدید
تدبیر و امید ،با پایگاه اجتماعی وسیع در عرصه
کشــور و بخصوص تهران (قریب  75درصد)
اســت .شــهردار جدید باید با نگاهی وسیع و
جبههای به مسائل سیاسی کشور و تهران نگاه
کند .هر نوع نــگاه حزبی و تنگنظرانه باعث
خدشه به وحدت جبهه اصالحات خواهد شد.
 2شــهردار تهران منتخب اصالحطلبان ولی
شهردار همه تهران خواهد بود .رفتار عادالنه با
همه اقشــار و گروههای اجتماعی و صاحبان
سالیق سیاسی میتواند مظهر بلندنظری و سعه
صدر و سیاســتهای انسانمحور اصالحطلبان
باشد.
 3شهرداری تهران در دوازده سال اخیر به دلیل
تسلط یک جناح سیاسی بر آن و به دلیل اعمال
سیاســتهای غیرموجه سیاسی در امور فنی و
مدیریتی دارای بافت مدیریتی یکسویه است؛
شهردار تهران ضمن رعایت شئونات همه مدیران
و کارکنان شهرداری باید در یک برنامه زمانی
میانمدت ســاختار عمومی نیروی انســانی
شهرداری را با ساختار عمومی شهر و شهروندان
هماهنگ کند .بر این اســاس هیچ جناحی از
حضور در شهرداری و مدیریتهای آن حذف
نخواهند شــد بلکه جمع کارکنان شهرداری و
نهادهای وابسته براساس شایستگی با گرایشهای
عمومی مردم هماهنگ خواهد شد.
 4توجــه به صالح مدیران و مقابله با هر نوع
فســاد و تباهی باید یک سیاست قاطع و دارای
قدرت وتو تلقی شود .با هیچ عنصر خداینکرده
فاسد نباید مماشات کرد .تجربه مدیریتی من در
این خصوص بسیار روشن و قابل ذکر است.

 5از هر نوع خویشاوندگرایی باید پرهیز شود.
شــهردار نباید هیچیک از نزدیکان خود را به
سیستم مدیریتی شهر وارد کند و باید از ورود هر
یک از وابستگان به هر کدام از اعضای محترم
شورای شهر هم جلوگیری کند .محیط اداری با
محیط خانوادگی نباید اشتباه گرفته شود.
 6ارتباط با همه مردم ،امکان دسترسی مداوم به
مدیران همه ردههای شهرداری و شخص شهردار
پایتخت ،زندگی با مردم ،حضور در محالت و
مناطق و ایجاد یک رابطه انســانی و عاطفی با
عموم شــهروندان از ضرورتهای یک جامعه
سالم و بانشاط است.
 7با توجه به مســائل اجتماعی ،به رسمیت
شــناختن همه ســازمانهای مردمنهاد ،جلب
همکاری همه فعاالن اجتماعــی ،پرداختن به
معضالت و آسیبهای اجتماعی یک ضرورت
اجتنابناپذیراست.
 8هزینه اداره شهر تهران به دالیل گوناگونی
افزایش یافته است .در سالهای اخیر اداره شهر نه
از طریق دریافت عوارض مستقیم از شهروندان
که بیشــتر از طریق فروش تراکم تامین شده
اســت .اگر امروز بخواهیم هزینه اداره شهر به
میزان  2/5میلیون تومان را از مردم وصول کنیم،
تایید میفرمایید که چه فشار غیرقابل تحملی را
بر مردم وارد خواهیم کرد .شهردار باید در اولین
قدم هزینههای اداره شهر را با قدرت پرداخت
شهروندان هماهنگ کند؛ برونسپاری بخشی از
فعالیتها به مردم و نگاه اقتصادی به فعالیتهای
گوناگون یکی از راهکارهاست.
 9نوسازی تهران باید متکی بر عوارض نوسازی
باشد .عوارض نوسازی  5در هزار ارزش امالک
واقع در محدوده شهر است .این عوارض مصداق
این ضربالمثل فارسی است که میگوید «هر
که بامش بیش ،برفش بیشتر» و باید به تدریج به
ارقام واقعی نزدیک و تمام آن صرف نوسازی
تهران شــود .این هزینهها خود باعث افزایش

ارزش امالک و داراییهای مردم خواهد شد.
 10تحقیق و مطالعه و اســتفاده از مشــاوران
ذیصالح برای افزایش درآمدهای پایدار برای
اداره شــهر یک ضرورت است .مدلهای فعلی
برای درآمدهای ثابت ناکارآمد است.
 11تهران در بخش مسکونی رشد قابل توجهی
داشته است .در ســالهای اخیر هم در توسعه
بازارها و مراکز فروش ســرمایهگذاریهای
گستردهای انجام شده که قابل توجه است .لیکن
در بحث توسعه هتلها و هتلآپارتمانها شاهد
اقدامات گســتردهای نبودهایم .در دوران جدید
توسعه صنعت گردشــگری و ایجاد دهها هتل
مناسب در تهران میتواند مورد توجه قرار گیرد.
 12توجه به ســاختمانهای نمادین در شــهر
میتواند در زیبایی و هویتبخشی به شهر موثر
باشد .شهرداری باید از هر نوع پیشنهاد جدید در
این عرصه استقبال کند.
 13تهران از معدود شهرهای پرجمعیت جهان
است که شهری بینالمللی تلقی نمیشود .تبدیل
تهران به یک شهر بینالمللی مستلزم مطالعه و
انجام اقدامات مناسب است.
 14در سالهای اخیر تراکم جمعیت در مناطق
شــمالی و غربی افزایش و در مناطق مرکزی،
جنوبی و شرقی تهران کاهش داشته است .اعمال
سیاستهای دقیق که توازن را در توزیع جمعیت
در مناطق مختلف ایجاد کند ،یک نیاز است.

 15توجه به بافتهای فرسوده و قدیمی شهر و
سوق دادن سرمایهگذاری به این مناطق و پرهیز
از سرمایهگذاریهای جدید در مناطق شمالی به
توازن عمومی شهر کمک خواهد کرد.
 16شــهر تهران فاقد یک مرکزشهر به معنای
رایج در شــهرهای بزرگ دنیاســت .ایجاد
مرکزشهری درجه یک در منطقه تاریخی شهر
تهران حد فاصل خیابان سی تیر و فردوسی و نیز
توسعه آن به میدان امام تا کاخ گلستان یک ایده
جذاب خواهد بود.
 17ایجاد محورهای پیاده حداقل در هر منطقه
شهری یک محور و ایجاد یک محیط متنوع برای
خرید ،ایجاد پاتوقهای مناســب و اســتقرار
رســتورانها و قهوهخانهها (کافیشاپ) دارای
اولویت است.
 18موضوع بدهیهای شــهرداری که ناشی از
بلندپروازیها و سیاســتهای تامین مالی اشتباه
است موضوع قابل تامل و مهمی است .حداقل 20
و شــاید تا  40هزار میلیارد تومان بدهی تاکنون
گزارش شده است .تصور اینکه بتوان با درآمدهای
جاری شهرداری یا با فروش تراکم این بدهیها را
پرداخت کرد ،تصوری غیرواقعی اســت .اگر
امکان پرداخت این ارقام از محل تبدیل باغهای
تهران به برج باغ یا فروش بیشتر تراکم امکانپذیر
بود ،اساسا چنین بدهیهایی ایجاد نمیشد .شهردار
و شورای جدید در شرایطی مستقر میشوند که

اقتصاد ملی رونق چندانی ندارد و به تبع آن بخش
ساختمان کشــور هم دارای رونق کافی نیست؛
شرایط مالی دولت هم در شرایطی نیست که بتوان
به آن تکیه کرد و ایجاد عوارض جدید یا افزایش
عوارض هم تبعات اجتماعی بــه دنبال خواهد
داشت .به نظر میرســد یکی از راهکارها برای
پرداخــت ایــن حجم بزرگ بدهــی تعریف
پروژههای ویژهای است که بتوانند ارزش افزوده
ایجاد کنند .مطالعــه و تعریف پروژهها راهحلی
است که مستلزم مطالعه دقیق ،استفاده از فکرهای
خالق و البته جسارت بسیار است.
 19توسعه حملونقل عمومی باید از مهمترین
سیاستهای شهرداری باشد .استفاده حداکثری از
خطوط مترو و خطوط بیآرتی موجود با افزایش
ناوگان (واگن و اتوبوس) ،توسعه خطوط مترو و
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی چهره
شهر را متحول خواهد کرد .استفاده از منابع مالی
خارجی کنار درگیر کردن وزارت نفت برای
کمک به حملونقل عمومی توصیه میشود.
 20مطالعه شبکه راههای طبقه دوم به صورت
یک شبکه کامل گســترده و خودکفا باید در
دستور کار قرار گیرد.
 21در طرحهــای عمرانی جدیــد باید کنار
هزینهها به خودکفایی طرحها و تامین درآمد هم
اندیشید .تمرکز بر طرحهای هزینهبر صرف،
کار تهران را به بنبست خواهد کشاند.

تعطیلی نظارت بر منابع ملی
سازمان برنامه و بودجه باید به وظایف ذاتی خود عمل کند
سیدمحمود علیزادهطباطبایی
حقوقدان
عضو شورای مرکزی حزب

براســاس قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،حکومت جمهوری اسالمی ایران تبلور
آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است
که برای تحقــق ارزشها و آرمانهای مردم
ایران علیرغم ملیت و مذهب ایجاد شده است.
هر حکومتی ممکن اســت دچار فساد شود و
میبایستی با بهکارگیری ابزارهای کارآمد از
جمله شیوههای حقوقی بر عملکرد حکومت
نظارت و آن را تصحیح کرد.
در جهــت نظارت بر اعمــال حکومت
به ویــژه نظارت بر مصــرف منابع ملی که
بیشــترین ارتباط را با بهروزی مردم دارد و
احکمیت بــه نمایندگی از مردم که صاحبان
منابع ملی هستند این منابع را مصرف میکند،
اصل یکصد و بیســت و ششم قانون اساسی
مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما بر
عهده رئیسجمهور قرار داده اســت .یکی از
مهمترین ابزارهایی که رئیسجمهور را قادر
میسازد مسئولیت خود را به عنوان عالیترین
مقام رسمی کشــور بعد از رهبری ایفا کند،

موضوع اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی
است که بر اعمال نظارت بر مصرف منابع ملی
تاکید میکند .اگر امروز ارگانهای حکومتی
از بیقانونی در وجوه مختلف رنج میبرد ،فساد
اداری ،مدیریت فرســوده و ناکارآمد ،وجود
انبوهی از قوانین ناکارآمد و کهنهشــده ،عدم
اجرای صحیح قوانین کارساز ،حجم گسترده
شکایت اشــخاص حقیقی و حقوقی از قوه
مجریه در دادگاهها و دیوان عدالت اداری و به
تبع آن محکومیت دستگاههای دولتی و تحمیل
خسارات هنگفت به بودجه ملی ،وجود اختالف
بین دستگاههای اجرایی و تحمیل هزینههای
هنگفت به بیتالمال ،عدم توانایی دستگاههای
قضایی و اجرایی در جلوگیری از نفوذ فســاد
مالی در عرصه سیاست همه ناشی از تعطیلی
نظارت بر منابع ملی است.
اقتصاددانهــا بر این باورند که شــرایط
مهیایی برای ظهور بحرانهای بزرگ اقتصادی
در افق قابل مشاهده است .اگر سازمان برنامه
نتواند به وظایــف قانونی خود عمل کند و با
تهیه برنامههــای الزم و تدوین گزارشهای
اقتصادی کارشناســی مســئولین نظام را در
جریان وقایع آینده قرار دهد و راهحلی جهت
حل معضل بیکاری ،ورشکســتگی بانکها
و بیمهها و صندوقهای بازنشســتگی ،بحران

کمآبی ،ورشکستگی صنایع ،بدهیهای دولت،
شهرداریها ،شرایط نامناسب درمان و بهداشت
و مشکالت مالی حجیم این بخش ارایه نماید،
در آینده نهچندان دور میتوان تصور کرد که
کشور به احتمال قوی با تورم لجامگسیخته و
احیانا جهش بزرگ نرخ ارز مواجه خواهد شد.
این ســوال به طور جدی مطرح است که
سازمان برنامه از شروع دولت احمدینژاد در
واقع منحل یا در حالت انحالل بوده و تاکنون به
وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سازمان برنامه و بودجه براساس ماده  5قانون
برنامه و بودجه کشــور موظف است با انجام
مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی
اقدام به تهیه گزارشات اقتصادی و اجتماعی
نماید که این گزارشات مبنای برنامهریزی و
تنظیم بودجههای ساالنه میباشد و سازمان با
تبادل نظر با دســتگاههای اجرایی برنامههای
بلندمدت و کوتاهمدت و بودجههای ساالنه را با
تبادل نظر با دستگاههای اجرایی تهیه میکند و
با نظارت مستمر بر اجرای برنامهها و پیشرفت
ســاالنه آنها ،کارآیی و عملکرد دستگاههای
اجرایی را براســاس برنامه و بودجه مصوب
ارزشیابی میکند و براســاس ماده  19قانون
برنامه و بودجه« :در اجرای بودجه ،دستگاههای
اجرایی مکلفاند براســاس شرح فعالیتها و

طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق
واقع شده اســت در حدود اعتبارات مصوب
عمل واریز کننــد» و ماده  34قانون برنامه و
بودجه سازمان برنامه وبودجه را موظف نموده
است که «در مورد اجرای فعالیتهای جاری
و طرحهای عمرانی کــه هزینه آن از محل
اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین میشود
به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات
و نتایــج حاصله با هدفها و سیاســتهای
تعیینشــده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین
بودجه کل کشور دستورالعملها و مشخصات
طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای
زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی
مربوط نظارت کنــد و برای انجام این منظور
به طور مستمر از عملیات طرحهای عمرانی و
فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی بازدید
و بررسی کند و دستگاههای اجرایی موظفند
منظما و به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین
میشــود اطالعات الزم را به سازمان تسلیم
نمایند و سازمان موظف است «گزارش شش
ماه حاوی پیشرفت عملیات و مشکالت اجرای
طرحها و فعالیتهای جــاری را با توجه به
پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای
مشخص جهت رفع این مشکالت و گزارش
اقتصادی ســاالنه شامل تجزیه و تحلیل وضع

اقتصادی کشــور در سال گذشته و پیشبینی
وضع سال جاری و سال بعد را تهیه و در اختیار
رئیسجمهور قرار دهد و گزارش مربوط به هر
دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت
به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه
بودجه و پیوست گزارش جامع عملکرد هر
دوره برنامه توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس
گردد.
براساس تصریح قانون ،تخصیص اعتبارات
فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی براساس
پیشرفت کارها طبق موافقتنامه که به امضای
رئیس دستگاه اجرایی و رئیس سازمان برنامه
و بودجه رسیده و براساس گزارشهای نظارتی
بایســتی انجام گیرد انجام وظایف مندرج در
مواد  19و  22و  32قانون برنامه و بودجه یعنی
مبادله موافقتنامه ،ارجاع کار به مهندسین مشاور
و پیمانکاران با تایید سازمان و ارسال اطالعات
مربوط به پیشرفت فعالیتهای جاری و عمرانی
به ســازمان برنامه از چنان اهمیتی برخوردار
است که قانونگذار قانون خاصی را در مورد
مجازات متخلفین از مواد مذکور به تصویب
رســانیده و براســاس تبصره ماده  90قانون
محاسبات عمومی نظارت عملیاتی بر اجرای
فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی به منظور
ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله

با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین
برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشــور و
مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به
ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر
شده کماکان به عهده سازمان برنامه و بودجه
قرار دارد .با مراجعه به آرشیو دولت و مرکز
مدارک ســازمان برنامه و سایتهای سازمان
میتوان دریافت که اثــری از گزارشهای
نظارتی ششماهه دیده نمیشود .عالوه بر آن
به دلیل عدم وجــود گزارشهای تخصیص
منابع بودجه میتوان به این واقعیت تلخ رسید
که تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی بدون
در نظر گرفتن پیشرفت عملیات و بدون نظر
کارشناســی کارشناسان مدیریتهای بخشی
صرفا براســاس ســلیقههای خاص و توسط
مقامات باالی سازمان انجام میشود.
این شیوههایی که در عمل پیگیری میشود
خالف برنامهریزی و خالف روح قانون است.
نتیجه عملی آن نیز افزایش بودجه دستگاههای
خاص که از نفوذ سیاســی برخوردارند و در
تنگنا قرار گرفتن دستگاههایی مانند آموزش
و پرورش ،آموزش عالی ،خدمات زیربنایی و
سرمایهگذاریهای عمرانی است .این خالف
پیشرفت کشــور و تقویت اقتصاد و نیل به
بهروزی ملت ایران است.
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قدرت به مثابه کاال

یادی از آیتاهلل علیاصغر مروارید
عبدالمجید معادیخواه

سعید حجاریان
نظریه پرداز سیاسی

خوانندگان این ســطور البد کمابیش با
اصطالح «کاالیی شــدن» آشــنایی دارند.
کاالیی شــدن بهمعنای تبدیل بضاعتهای
غیرتجاری به بضاعتهای تجاری است که
فرنگیها برای آن واژه  commodificationرا
به کار میبرند و عربها نیز به آن سلعنه بر
وزن علمنه ( )secularizationمیگویند.
کاالیی شدن پدیدهای است متعلق به دوران
جدید یعنی دوران صنعتی شدن و
سرمایهداری نوین که بر اساس
آن برخی کاالها که در جوامع
قدیم قابل خرید و فروش نبوده و
موضوع تجارت قرار نمیگرفتند،
تجاری شده و میشوند.
مفهوم کاال نیز شــامل دو
گونــه عمومــی و خصوصی
میشود که این تفکیک امروزه
دستخوش تحوالتی شده که در مواردی شاهد
تبدیل کاالهای عمومی ( )Public goodsبه
کاالهای خصوصی ( )private goodsهستیم.
برای فهم بیشتر این تفکیک میتوان به مثال
شهر و آپارتمان مسکونی اشاره کرد؛ شهر و
همه امکانات آن شامل خیابان ،فضای سبز و...
کاالی عمومی هستند و آپارتمان مسکونی
کاالی خصوصی .اختــاط زمانی به وجود
میآید که فرد یا نهادی همچون شــهرداری
پارک ،جنگل و حتی آسمان شهر را بفروشد
و آن را به کاالی خصوصی تبدیل کند.
برای درک بیشتر پدیده کاالیی شدن به
چند نمونه توجه کنید:
اجزاء بدن انسان :امروزه در کشورهایی
مانند هند ،بنگالدش ،پاکستان و حتی
ایران بخشی از اجزاء بدن انسان همچون کبد،
کلیه ،قرنیــه ،قلب و ...را در معرض خرید و
ن اقالم
فروش قرار میدهند .چنانکه میدانیم ای 
تا قبل از پیشرفت علم پزشکی مورد تجارت
واقع نمیشدند اما اکنون به مدد ترقیهای این
علم همگی قابل ابتیاع شدهاند تا آنجا که در
بعضی نقاط کودکانی را صرف ًا به این منظور
پرورش میدهند که از اجزای بدنشان برای
تجارت استفاده کنند.
کاالیی شدن بدن انسان صرف ًا به موارد فوق
محدود نمانده است .در گذشته از موی زنان
حداکثر برای تهیه کالهگیس استفاده میشد
اما امــروزه با پدیدههایی مانند رحم اجارهای
مواجهیم؛ پدیــدهای که به لحاظ عاطفی زن
باردار را در تنگنا قرار میدهد اما همان فرد
بهخاطر پول ناگزیر است فرزندش را به محض
تولد در ازای مبلغی تحویل فرد دیگری بدهد.
از این گذشته امروزه با مقولهای بهنام ژن
ترانسفر تراپی نیز مواجه هستیم که به وسیله
آن بعضی ثروتمندان پیر از طریق تزریق ژن
جنینهای همخون شــادابی خود را بازیابی
کرده و به عمر خود میافزایند.
فرار مغزها :بعضی محققان و نویسندگان
فرار مغزها را نیز ذیل موضوع کاالیی
شدن دســتهبندی کردهاند .در موضوع فرار
مغزها ،مغز بهمعنای مصطلح کلمه فرار میکند
اما در واقعیت ثروت ملی که در طول سالیان
بهپای نخبگان ریخته شــده است ،یکباره به
سمت کشورهای متروپل روانه میشود .بهطور
مثال درباره ایران سرمایه ملی که در قالب فرار
مغزها به خارج رفته و به خدمت پژوهشگاهها
و دانشگاههای خارجی در آمدهاند را معادل یا
حتی بیش از درآمد نفت دانستهاند.
فرهنگ :عــدهای معتقدند فرهنگ نیز
میتواند توسط کشورهای ثروتمند بلعیده
شــود .امروزه فرهنگ غرب با این ادعا که
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سایر فرهنگها بدوی هستند ،دیگران را به
حاشیه رانده و عناصری از آنها که به کارشان
میآینــد را در هاضمه خود هضم میکنند.
خاورمیانه نمونه مناســبی برای مشاهده این
امر است .امارات متحده که جز شن و بیابان
سرمایهای نداشت ،به مدد درآمدهای بادآورده
نفتی تالش کرده اســت برای خود هویت
بسازد و حتی جعل تاریخ کند؛ افغانستان تقریب ًا
کلیه مواریــث و نفائس فرهنگی خود را از
دست داده است تا آنجا که میتوان آنها را
در بازارهای منطقهای و جهانی ابتیاع کرد؛ و
داعش بسیاری از آثار باستانی بینالنهرین را

در میان همــه مواردی که تبدیل به کاال
شــدهاند ،یک مورد از همه خطرناکتر و

در بازارهای جهانی بهعنوان کاال به ثمن بخس
فروخته است.
آمــوزش :عرصه آموزش نیز امروزه به
خصوص در ایران مهارناشــدنی است
و کاالیی شــدن تا آنجا پیش رفته است که
میتوان پایاننامه و مقاله  ISIو حتی صندلی
بهترین دانشــگاهها را خریــداری کرد .از
دورهای شاهد بودیم که بعضی به مدد جایگاه
و قدرتشان در کشورهای غربی به تأسیس
دانشگاه یا دانشکده مبادرت کرده و خود یا
اطرافیانشان را در همانجا بورسیه کردند و پس
از مدتی همان افراد با مدرک دکتری به وطن
بازگشتند .این قبیل افعال به دانشگاهسازی در
کشور غیر محدود نماند و در مقطعی شاهد
بودیم که لوگوی دانشــگاه را تبدیل به کاال
کردنــد؛ در دولت دهم دانشــکدهای با نام
«علوم و فنون نوین» همارز دانشــکده فنی
دانشگاه تهران که قدمتی هشتاد ساله داشت،
تأسیس شد و افرادی که سوابقشان با پیشینه
دانشگاه تهران همخوانی نداشت به استخدام آن
درآمدند و در رشتههایی مانند مکاترونیک
و میکرونانوتکنولــوژی که در نظر جذاب
مینمایند ،شروع به تدریس کردند.
عشق :مولوی در دفتر اول مثنوی به عشق
پادشاه و کنیزکی اشاره کرده و ظاهرا ً
در مذمت عشــقهای اروتیک سروده است:
«عشــقهایی کز پی رنگی بود  /عشق نبود
عاقبت ننگی بود» شاید این قبیل عشقها را
بتوان چون کاال در بازار خرید و فروش کرد
اما عشقهای حقیقی را مشکل بتوان بهعنوان
کاال در بازاری خرید یا فروخت و شــاید
آخرین مقولهای که در دنیای جدید دســت
نخورده باشد ،همین عشق باشد .البته نه فقط
عشق به جنس مخالف حتی عشق به وطن،
عشق به محیط زیست و عشقهای دیگر قابل
خرید و فروش نیستند اما با این حال موضوع
برخی از این عشقها به کاال بدل شده است که
برای نمونه میتوان به محیطزیست اشاره کرد.
این مقوله در جامعــه صنعتی کام ً
ال کاالیی
شده اســت که نمونه آن را در اقدام ترامپ
در خروج از معاهده پاریس مشاهده کردیم
آنگونه که پژوهشگرانی که پژوهش را به
مثابه کاال میدیدند بر خالف جریان حاکم
ادعا کردند گرمایش زمین به دلیل گازهای
گلخانهای نبوده و نتیجه گرفتند اساس ًا این امر
به دست بشر صورت نگرفته است.
نیروی کار :نــگاه رادیکالتری نیز به
کاالیی شــدن وجود دارد و متعلق به
مارکسیستهاست که معتقدند نیروی کار نیز
موضوع کاالیی شدن قرار میگیرد .صاحبان
این تفکر میگویند بر اثر کاالیی شدن فرد از

مصیبتبار اســت و آن کاالیی شدن قدرت
است .کاالیی شدن قدرت بسیار سخت جان
است و پیشــینهاش به فرماسیونهای ماقبل
ســرمایهداری در اشکالی همچون تیولداری
بازمیگردد .در تیولداری پادشاه ایالتی را به
یک فرد تیول میداد و آن فرد موظف میشد
هر ساله مقداری از عواید آن ایالت را به شاه
بپردازد و در ازایش هر چه میخواست بر سر
رعیت میآورد؛ ایــن وضعیت چه در زمان
خشکسالی و چه در زمان ترسالی حاکم بود
و رعیت ناگزیر بود به هر قیمت مالیات خود
را بپردازد.
امروزه اما ماجرا متفاوت شده است و ما
ی پستهای
شاهد آن هستیم که از طرفی بعض 
سیاسی مانند وزارت ،قضاوت ،مدیریت کل،
سفارت ،ریاست بانک و ...را از پیش میخرند
و از طــرف دیگر افــراد را در جایگاههای
مختلف همچــون کاال در تملک خود در
میآورند .برای نمونه به اتهام رئیس دولت
نهم بنگرید .وی متهم است در برههای برای
حفظ علی کردان و توقف استیضاح از طریق
چکهای پنج میلیونی به بهانه كمك دولت
براي ساخت و تعمير مساجد اقدام به جلب نظر
نمایندگان کرده است .یا در نمونه دیگر و در
دولت دهم با اقدامات و اتهامات معاون اول
مواجه هستیم؛ رحیمی به نزدیک  170نماینده
مجلس مبالغی را ذیــل عنوان کمکهزینه
انتخابات پرداخت کرد و جایگاه و نظر آنان را
در راستای نظرات دولت دهم پیشخرید کرد.
این امــر را در مواجهه مرتضوی ،مدیرعامل
سازمان تأمین اجتماعی با  37نماینده مجلس
نیز شاهد بودیم .آنگونه که وی مبالغی را در
قالب کارتهــای هدیه به صاحبان منصب
پرداخت و از جایگاهشان سوءاستفاده کرد؛
البته در این مورد شاهد بودیم که بهای قدرت
به حدی تنزل یافت که رأی نماینده با پانصد
هزار تومان خریداری شد.
البته گمان نرود که سوءاستفاده از قدرت
( )power abuseمنحصر به دولتهای نهم و
دهم بوده است .پیشینه این موضوع به ابتدای
انقالب باز میگردد ،چرا که طبقه ممتازه از
همان آغاز شــکل گرفت و رسوب کرد و
هر دولتی که آمد الیــهای بر آن افزود تا
بدانجا که در دولت فعلی نیز شــاهدیم الیه
جدیدی از اینقشــر بر قشور سابق افزوده
شده و آن را ستبر کرده است .از این گذشته
اموری هم هســتند که در حال رسوباند
و بین آنها تبــادالت و تعامالت فارغ از
جناحبندیهای مرسوم برقرار شده است که
همدیگــر را تقویت کرده و گاه صدایی از
منازعات بر سر تصرف منابع ملی به بیرون

4

5

6

محصول کارش بیگانه شده و الیناسیون پدید
میآید تا آنجا که فرد خود را بهمثابه شیء
میپندارد .مارکسیســتها فیالواقع معتقدند
نیروی کار چه یدی و چه فکری مانند اجزای
بدن است و نمیتوان آن را در بازار خرید و
فروش کرد و باید مقابل این معامله را گرفت.
البته این نگاه رادیکال است چرا که به هر حال
فروش نیروی کار و حتی بردهداری متعلق به
دوران پیشاصنعتی و پیشاسرمایهداری است.
Q Q

درز میکند .در گمانهزنیها و پروسه چینش
کابینه دوازدهم نیز مشاهده کردیم که یکی
از وزرا میان معاونین خود تقسیم کار کرد و
به آنان مأموریت داد که با نمایندگان البی
کنند و رأی اعتماد آنها را بخرند .در جریان
معرفی گزینههای شهرداری تهران نیز بعضی
برای کسب منصب چنین تقالیی میکنند و
میخواهند با تعرفهای مشخص رأی شورای
شهر یا رابطین با اعضاء رابخرند.
اگر قدرت را بــه جاه که برای فرهنگ
دینی ما آشــناتر است ترجمه کنیم میتوان
حب جاه آخرین
به استناد روایات گفت که ّ
حبی است که از دل انسان مه ّذب
ّ
بیرون میرود؛ البته که این حب
از دل برخی بیــرون نمیرود،
آنگونــه که قــدرت خود را
همتراز قدرت خداوند ذوالجالل
میپندارند و این همان تفرعن
است .متأسفانه در اخالق دینی
برای حل مشکل سوءاستفاده از
قدرت به امور وجدانی متوســل
میشــویم و به پند و انــدرز میپردازیم اما
این کافی نیســت چرا که پلیس درون برای
بیرون کردن ایــن حب کفایت نمیکند و
بایــد قوانین و مقررات را طوری تنظیم کرد
که افراد بهسمت این قبیل سوءاستفادهها نروند
و بدانند که جریمههای سختی در انتظار آنها
خواهد بــود .بهعنوان مثال میدانیم که وقتی
فردی از خودرو دولتی سوءاســتفاده میکند
بهنوعی از قدرت سوءاستفاده کرده است؛ در
ایران معمو ًال در خودروهای پالک دولتی و
در ساعات غیراداری و تعطیالت خانوادههایی
را مشاهده میکنیم اما در فرنگ محال است با
چنین صحنههایی مواجه شویم و اگر مواجه
شویم برخوردی همتراز آنچه با خانم پارک
گئونهای ،رئیسجمهور پیشین کرهجنوبی
رخ داد را شاهد خواهیم بود.
Q Q

واقعیت این اســت که قدرت برآمده از
منصب اســت نه صاحب منصب و قانون به
منصب قدرت داده است و فرد بدون منصب
هیچ برتریای نسبت به دیگری ندارد .بنابراین
قدرت کاالی عمومی محسوب میشود .فساد
از جایی آغاز میشود که منابع ملی در خدمت
منافع خصوصی درآیــد و کاالی عمومی
خصوصی بشود .در دوره قاجار ،شاه در ازای
القاب ،پول میستاند و افراد برای دوله و سلطنه
شــدن پول میپرداختند .به کلمه «مشیر»
بنگرید .در فرهنگ دهخدا مشیر به وزیر یا
شخصیتی فراتر از وزیر اطالق میشود .مشیر
بودن ،پابلیک است و فرد باید مشیر دولت
باشد ،ولی افرادی میخواستند مشیر شخص
شاه بشــوند و حاضر بودند برای لقب پول
بدهند و جایگاه خود را تحکیم و تثبیت کنند.
قدرت کاال نیست و زمانی که به کاال تبدیل
شود تبعات زیادی به دنبال دارد و سلسلهوار
همه چیز را کاال میکند .احمدینژاد چگونه
احمدینژاد شد؟ او در نقطه صفر برای ورود
به عرصه قدرت نخست به مداحان و هیئات
پول داد و در ادامه شــعاع دایره پرداختها
را افزود و ادعا کرد میخواهد به همه مردم
یارانه بدهد .او با این سلسله اعمال غیرقانونی
و غیرکارشناسی طی هشت سال کشور را به
تباهی کشاند اما همه ناظران ساکت بودند،
چرا که وی قدرت را نخست تبدیل به کاال
کرد و سپس آن را در خدمت خود درآورد.
حال امروز پس از گذشت چندین سال است
که برخی نماینــدگان اصولگرا از دادگاهی
کردن رئیس دولت سخن میگویند و سازمان
بازرسی نیز اکنون که آن تیم اپوزیسیون شده
است ،اقدام به انتشار گزارشهای تخلف کرده
است.

وزیر اسبق
فرهنگ و ارشاد اسالمی

عالــم مجاهــد و مبارز نســتوه...
علیاصغر مروارید ســرانجام فراتر از
نودســالگی زندگی را بدرود گفت و
دلســپردگا ِن آرمانهای بلند اسالمی
و انســانی را سوگوار و یاران انقالب و
امام را دلشکسته و  -میتوان گفت- :
سرافکنده کرد.
آنچه بــر او در دهههــای پایانی
عمر پربرکتاش گذشــت غمانگیز،
عبرتآموز و زمینهی پرسشیست که
روزی باید برای یافتن پاسخ خردپذیری
به آن بکوشــیم؛ نه برای سیاهنمایی و
مچگیری؛ که برای پیشگیری از تکرار
جفایی چنین تلخ در پاســخ به عمری
خدمت و فداکاری!
هماکنون اما او با کارنامهای درخشان
به خیل مجاهدان و خادما ِن علوم اسالمی
پیوسته است و از خداوند میخواهیم این
سفرکردهی سوتهدل را مشمول فضل و
غفرا ِن خود ســازد و «معالذین أنعم اهلل
علیهم» :با او چنان کند که پرستشگرا ِن
پرتالشاش را وعده داده اســت که بر
بدیها پرده افکنــد و به هر خدمت و
نیکی بهترین پاداش را ارزانی دارد.
در این فرصت نمیتوان مجاهدتها،
فداکاریها و خدمتهای فرهنگی او را
برشمرد! امید که روزی فضالی خراسان
این ستارهی درخشان در آسما ِن آن خطه
را ارجی بایسته بگذارند و با چهرهپردازی
از این عالم و مجاهد مثالزدنی زمینهسازِ
«پررهرو شد ِن راه او» شوند! چشماندازی
را که در این تنگنا میتوان  -با اشاره -
در نگاه چشمهایی اشکآلود نشاند ،به
شرح زیر است:
او ،از جوانی به مجاهدتهایی دل
سپرد که پس از شهریور  20آغاز
شد و در یاری به دینباورانی بیدریغ بود
که با ستم در ستیز بودند.
از آن روز کــه  -در یخبنــدان
سیاسیِ کشور پس از کودتای 28
مرداد  -قیامی از قم آغاز شد ،مروارید در
نخستین ِ
صف پیشگاما ِن این راه بود و
سخنرانیهای پرشــور او به حافظهی
انقالب سپرده شد.
هر چه عرصه بر جنبش تنگتر
میشــد ،او بیشتر میدرخشید و
میتوان گفت در خطشــکنی ،رقیبی
نداشت.
به ویژه او در پیوندی تنگاتنگ با
شهید عراقی در ثبت خاطرههایی
در ارتباط با حماســه  15خــرداد ،در
حافظــهی تاریخــیِ انقــاب قامتی
فراموشنشدنی را یادآور است.
در جشــنهای فیضیــه پس از
ِ
آزادی امام و بازگشــت به قم،
نقــش چشــمگیر و مانــدگار او،
فراموشناشدنیست.
از آن روزها  -و چندی پیش از
آن  -او ،بازداشتها و زندان را
تجربه کرد.
پس از بازگشــت امام به قم،
نشانی از دوگانگی در صف
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یاران امام پدید آمد؛ چنان که گروهی به
مرجعیت امام میاندیشیدند و گروهی
اصالت را به جنبش میدادند و ...مروارید
به گروه دوم تعلق داشت.
ِ
غربت
پس از تبعید امام ،هر چه
گ میشد،
انقالب بیشــتر پررن 
شــهامت مرواریــد بیــش از پیش
میدرخشید.
بر شــرح زندانها و تبعیدهای
مکرر او ،از اوج غربت انقالب تا
سالهای  56و  57باید چشم فروبست؛
چنان که فصلیست از تاریخ انقالب.
از این دشوارتر شرح سرگذشت
او پس از پیروزی انقالب است؛
چنان که باید به گفتوگویی در فضایی
سالم و آزاد سپرده شود.
ناگزیر به همین اشاره بسنده میکنم
که روزی که او سنگ ِر جهاد فرهنگی را
برگزید و بنیادی را با آرمانهایی  -برای
خدمت به فقه اسالمی  -تاسیس کرد،
نقطه عطفی درخشان در زندگیِ پرفراز
و فرود به شمار میرود.
هرچند ســخن از کارشــکنیهای
پرسشبرانگیز  -در این مقطع  -قلم را
سر میکشد ،چه میتوان گفت جز این
که به رغم آن همه جفا و تنگنظری،
آنچه او به یادگار گذاشت؛ در مرز یکصد
جلد است؛ «ینابیعالفقیه»  -در  40جلد* -
چه میشد اگر در این راه سنگاندازیها
نمیشد که این سنگاندازیها سرانجام
او را از پا درآورد؛ چنان که اشــاره به
دهههای پایانــیِ آن زندگی پربار هم،
عرق شرم بر پیشانی هر فرهنگآشنایی
مینشاند.
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*موســوعهای که مراجعــه به متون
معتبر  -در فقه  -را تســهیل میکند که
اصحاب اجتهــاد از مراجعه به آن بینیاز
نیســتند؛ با این توضیح که آرای فقیهانی
کــه از آنان به عنوان قدما یاد میشــود،
برگرفته از احادیث بوده اســت و در این
موســوعه ،همهی این متون تبویب شده
است .چنان که در مثل :کسی که در باب
حــج کار میکند ،آنچه را مربوط به حج
است همزمان در اختیار دارد و چنین است
در مورد دیگر ابواب فقهی.
گام دوم مرحــوم مرواریــد ،تالش
برای توســع ه در این زمینه بود؛ چنان که
موســوعهای فراهم شود که متون فقهی
اهل ســنت را هم شامل شود .بخشهایی
از این کار دوم هم به چاپ رســید اما  -با
مزاحمتهایی کــه خود فصلی از تاریخ
انقالب است  -این گام دوم ناتمام ماند.
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سیاست
درس-گفتارهای اندیشه سیاسی

کانت از زمان نوشتن مشهورترین اثرش تا همین امروز بیوقفه در دست بررسی مفسران و
شارحان پرشمارش قرار داشته و دارد .کانت آفاق را به نفع انفس رها کرد و نقدهای سهگانه
خود را به عنوان مانیفست مسیر رسیدن به خرد ناب عرضه داشت.

7

سیاست مصلحانه
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم  :مورد امانوئل کانت
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

«دو چیز اســت که هر چه بیشتر به آن
بیندیشم ،ذهن را از ستایش و حیرتی فزاینده
پر میکند :آسمان پر ستاره باالی سرم و قانون
اخالقی درونم ».همانطــور که «پل گایر» و
«آلن وود» نوشــتهاند این گزاره در همه آثار
ایمانوئل کانت به کار میآید .فیلســوفی که
با کلیدواژههای «انقــاب کپرنیکی»« ،نقد
خرد ناب» و «صلح جهانی» شناخته میشود.
فیلسوفی که اندیشیدن درباره بیرون از وجود
(عین) را وانهاد و به اندیشــیدن درباره درون
آدمی (ذهن) روی آورد و نامدارترین اندیشمند
شناختشناسی همه اعصار شد .فیلسوفی که از
زمان نوشتن مشهورترین اثرش تا همین امروز
بیوقفه در دســت بررسی مفسران و شارحان
پرشــمارش قرار داشته و دارد .کانت آفاق را
به نفع انفس رها کرد و نقدهای سهگانه خود
را به عنوان مانیفست مسیر رسیدن به خرد ناب
عرضه داشت« .نقد عقل محض» که به نقد اول
مشهور شده« ،نقد عقل عملی» که به نقد دوم
مشهور شده و «نقد قوه حکم» که به نقد سوم
مشهور شده است ،تالش برای رسیدن به مرزها
و سرحدات تفهم آدمی را به تصویر میکشد .از
سوی دیگر بحثهای کانت در فلسفه اخالق
نیز از او فیلسوفی متین ساخته که مستعد مورد
توجه قرار گرفتن از ســوی معتقدان به ادیان
ابراهیمی است .چه اینکه کانت در پی استنتاج
اصولی از ماهیــت آدمیان به مثابه موجودات
معقول اســت که اشارههایی به آنها در کتاب
مقدس یهودیان ،مسیحیان و مسلمانان نیز آمده
است .از سوی دیگر «فلسفه نقادی کانت ،در
مجموع بازگشتی به ارزشهای روحانی است
که شکاکیت و مادیگرایی اواسط قرن هجدهم
اعتبار آنها را خدشهدار کرده بود( ».امیل بریه.
 .1390صفحه  )319اما فارغ از این مباحث چه
کسی است که نداند فلسفه کانت دشوار است؟
به همین دلیل نظام فکری خلف او ،هگل ،نیز
پیچیده و دشوار از آب درآمده است .ایمانوئل
کانت در تفلسفاش دســت به امر خطیری
میزند و درصــدد برمیآید که حدود فاهمه
آدمیان را نقش بزند و تحلیلی فلســفی از آن
به دست دهد .به قول «راجر اسکروتن» روشن
نیست که همه جنبههای فلسفه کانت حتی برای
خود او مبرهن و پیدا شده باشد .اما این دشواری
از کجا آب میخورد؟ کانت به عنوان اســتاد
دانشگاه شهری که در آن تولد یافت و تا هنگام
مرگش از آن شهر خارج نشد ،سیر پژوهشی
باورنکردنی و مجموعه آثار گستردهای را در
زادگاه و مدفن خود تدوین کرد .شاید «رابطه
کانت با شهر کنیگزبرگ را میتوان در نسبتی
با رابطه هگل و شهر ینا و حتی هایدگر و شهر
فرایبورگ قیــاس گرفت( ».کریم مجتهدی.
 .1386صفحه )7کانت که در هوای روشنگری
بالیده ،قطعا شایسته عنوان فیلسوف تجدد است.
او اگر چه مانند هــگل اطمینان خداگونهای
به سیستم فلسفی خود نداشت و همانند هایدگر
پایان فلسفه را اعالم نکرده است ،اما پرمبرهن
اســت که آینده فلسفه را به نحوی چشمگیر
تامین کرده است و بسیاری از متفکران خلف
خود را مبدل به مفسران فکر خود کرده است.
فکری که شــاکله منظمی دارد و حدود آن
هماره تفسیربردار است.
امانوئل کانت در تاریخ فلسفه غرب در مقام
و موقعی ایستاده است که گذار سبک و سطحی
از وی موجبات نافهمی کل تاریخ اندیشــه در
مغرب زمین است .در واقع کانت قاطعانه و البته
متواضعانه روی گسلی از خط تاریخ اندیشه قرار
دارد که «پیشینیان» و «پسینیان» خود را موجه
مینمایاند .پرپیداست که صحبت از فیلسوفی که

تاریخ اندیشه را به قبل و بعد از خود منقسم است،
مقدمات و توجهات ویژهای را میطلبد .به مقدمه
مقاله باید افزود که فهم کانت از دشواریهای
تفهم فلســفه هگل ،مارکس ،رمانتیسیستها،
اگزیستانسیالیستها ،نئوکانتیها ،انتقادیها و
مکتب فرانکفورت میکاهد .به زبان دیگر ورود
به بحثهای پساکانتی بدون رجعت به کانت و
فهم دقیق فلســفه وی ،از آن کارهای ناشدنی
است .اما ســخن راندن از سیره سیاسی کانت
شاید سخن دشواری باشد و سیاحت در سرزمین
و سپهر سیاسی امانوئل کانت کمتر محل مداقه
است .چه اینکه نویسندگان تاریخ اندیشه سیاسی
غرب پس از توضیــح اصحاب قرارداد (هابز،
الک ،روســو) بیاعتنا به کانت ،به هگل و
مارکس میپردازند .بدین سان سنت ناخوانی
سویههای سیاسی رســالههای کانت و جدی
نگرفتن «سیاست» در دستگاه فلسفی وی امری
معمول شده است .هرچند به جز «صلح پایدار»
اثری سیاسی به معنای دقیق کلمه در آثار کانت
پیدا نیست ،اما نادیده انگاشتن انقالبی که کانت
در افکار پدید آورد و ردای خود را مدیون خود
ساخت ناصحیح به نظر میرسد.
برای آغاز کانت باید به فلسفه او پرداخت.
به همین جهت ما ابتدا به کانت فلسفی متوجه
میشــویم و سپس کانت سیاســی را معرفی
میکنیم« .رنه دکارت» فرانسوی را آغاز مدرنیته
فلســفی میدانند .او که هستی خود را موکول
به اندیشــه و پرســش میکرد .جمله جاودان
«میاندیشم؛ پس هستم» دستاویز دکارت برای
پیریزی اندیشه مدرن است .اندیشهای که انسانی
نو را متولد ساخت .انسانی که مستخرج دستگاه
فکری دکارت میشود ،سوژهای است که جهان
اطرافش را به مثابه ابژه فهم میکند .پرچم اندیشه
اومانیستی با دکارت برافراشته میشود .همزمان
ادراک مبتنی بر تصورات بیرون از خرد آدمی
طرد میشــود .بدین ترتیب «عقالنیت» تنها
مسیر موجه برای شناخت و «اعتقاد» میشود.
همین تفکر فلسفی است که نظامهای سکوالر
عصر رنسانس را پیریزی میکند .اما کسی که
«مدرنیته» را به تمامی تحکیم میکند و انسان
را مرکز هستی قرار میدهد ،امانوئل کانت
است .در پیگیری اندیشه روشنگری که
دکارت در مقام والد آن تعریف میشود
آن هنگام که به کانت میرســیم،
به یک کنش فکــری برمیخوریم
که اگر بیش از آغازگی فکر مدرن
واجد توجه نباشد ،کمتر نیست .کنشی
که زاینده انقالبی فکری است و ارتباط «عقل»
در نظام فکری کانــت برخالف دکارت میان
اندیشه قدسی و فکر مدرن قطع میشود .البته این
انقطاع همراه مفهومسازی «امر اخالقی» صورت
میگیرد نه با تعبیه مفاهیمی که به الئیسیســم
برسد .در دستگاه فکری کانت کل جهان هستی،
ابژهای است که باید انسان در مقام سوژه آن را
درک کند .در واقع عینیت برای ورود به دهلیز
شناسایی انسانی باید خود را با ذهنیت سازگار کند
و همه اشیا باید خود را با عقل منطبق سازند .بدین
سان انسان رکن رکین «هستی» و منطق متین
«فهم هستی» میشود .این گونه نگاهی به انسان
و قائل شدن این سانی به عقل ،چیزی است که
تنها در کانت یافت میشود .بیجهت نیست که
او را فیلسوف انسان بدانیم« .فلسفه کانت برای
همه انسانهاســت .کانت میخواهد به انسان
بیاموزد که چگونه باید مقامی را که در جهان
هستی برایش مقرر شده ،به دست آورد( ».کارل
یاسپرس .۱۳۷۲ .صفحه  )۲۴۷این انسان مرکزی
که کانت آن را برمیسازد ،نهتنها شکافتگی در
خلقت و طبیعت درنمیاندازد ،که به وضوح ادامه
سنت ستبر و فضیلتمحور انسان دینی است ،چه
اینکه در ساحت و نظر کانت ،دین نیز آن زمانی
دین میشــود که در محدوده عقل توصیف و
معنادهی شود .همسویی انسان و عقل در اندیشه

کانت در نهایت به آزادی میرسد؛ «آزادی»ای
که بــرای کانت جــز در «فضیلت اخالقی»
نمیگنجد .اما این فضیلت تجویزی نیست بلکه
ذاتی است .کانت انسان را واجد آزادی میداند
نه مستحق آن .انسان به موجب انسان بودنش
دارای آزادی و اراده آزاد اســت .مرتبه آزادی
در کانــت آنچنان رفعت میگیرد که صورت
پیشینی عقل تعریف میشود .به عبارت دیگر
«آزادی» سرشت و فطرت عقل است .در آرای
اصحاب قرارداد اجتماعی به خصوص جان الک
و ژاک روســو آزادی متاعی است که ستانده
میشــود ولی امانوئل کانت آزادی را همراه
حتمی و ذاتی انسان و انسانیت میداند .الک با
مدارای خود و ســعی در تثبیت وضعیت مدنی
و روسو با مشارکت خود و کوشش در تحقق
اراده عمومی ،به آزادی دست مییابند .این در
حالی است که کانت با برداشتن قدمی بینهایت
پیشــروانه رو به تفکر مدرن ،آزادی را بایسته
انسان میداند و البته در این راه «رهبری عقل»
را متذکر میشود .آزادی و عقل دو روی سکه
اندیشــه مدرن کانتی است و رشد یکی به نمو
دیگری منوط اســت .این همبستگی تا جایی
است که «شرارتهای دشمنان آزادی موجب
تقویت ،شــفافیت و شکوفایی عقل میشود».
(منوچهر صانعی درهبیدی .۱۳۸۴ .صفحه )۱۲۹
باید اشاره داشت که انسان آزاد کانت که تحت
رهبری عقل آزاد قرار دارد ،چه عرصهای را در
برابر خود میبیند و تــا کجا به پیش میرود.
«کانت ناچار به تشریح این نکته بود که انسان
آزاد چگونه باید عمل کند .او نه با قاطعیت بلکه
با امیدواری میگفت فضیلت و آزادی باید توام
شوند( ».ویلیام تی بلوم .۱۳۷۳ .صفحه )۵۰۸
فضیلت نقطه کانونی میدان اخالقی فلسفه
سیاســی کانت اســت .تفاوت فضیلت نزد
افالطون و کانت نشان از شکافی فراخناکتر
دارد؛ شــکافی که در دل اندیشــه افتاده و
منجر به شناســایی دوران کالسیک و مدرن

شده اســت .افالطون و ارسطو و به طور کلی
فالســفه کالســیک (یونان قدیم) در زمره
غایتگرایان دستهبندی میشوند .در نظرگاه
افالطونی «ســعادت» یک غایت است که
برای رسیدگی به آن باید مجهز به «حکمت»
و «فضیلت» بود و تنها مسیر نیل به سعادت،
گذرگاه فضیلتگرایانه است .به معنای دقیقتر
«فضیلت» از آن رو مهم اســت که انسان را
به غایتی به اسم «سعادت» میرساند .اما کانت
و به طور کلی فلســفه مدرن (غرب مسیحی)
در دسته وظیفهگرایان شناسایی میشوند .در
نظرگاه کانتــی ،فضیلت به عنوان امر اخالقی
را به اعتبار مطلوبیت ذاتیاش پیگیری میکنیم
و نه به خاطر محصولی کــه بار میآورد .در
نتیجه مشــخص میشود که کانت فضیلت را
برای زیست آزادانه تحت سیطره عقل مدرن
میخواهد و نه برای رسیدن به آرمانشهرهایی
که در دل اندیشه کالسیک پرورانده شدهاند.
امانوئل کانت به اتوپیا بیاعتناست« .کانت در
حالی که همه شهرهای آرمانی و ایدئولوژیها

را کنار مینهد ،در جستوجوی شناختن آن
است که در وضعیت انسانی ،چه چیزی ممکن
و چه چیزی درست است( ».کارل یاسپرس.
 .۱۳۷۲صفحه  )۲۴۷کانت در پی شناسایی و
تبیین آن دسته قوانین اخالقی است که همگان
در رعایت آن منفعت داشته باشند و در نهایت
عقالنیت را گرامی بدارند .به عبارت دیگر باید
«حق» و «قانون» گرهخوردگی فلسفی با هم
داشته باشــند .البته این امر امکانپذیر است
چراکه اصو ًال «انســان کانتی صاحب اراده
خیر که مطیع قانون امر مطلق اســت ،مطیع
قانون حق مطلق نیز هست( ».ویلیام تی بلوم.
 .۱۳۷۳صفحه  )507الزم به ذکر است که امر
مطلق در فلسفه کانت به عنوان بنیاد اخالقی
مفروض میشود .پرهویداست انسانی که در
اندیشه مدرن تعریف شده است تا چه حد در
گذرگاه کانتی خود به فضیلت آراسته میشود.
البته فضیلتی که راهگشــای انبساط است ،نه
فضیلتی که انقباض اندیشــه و عمل را به بار
آورد .این انسان آنگاه که میخواهد نهادسازی
سیاسی کند با اراده آزاد خود حق اکثریت را
جاری میکند و با فضیلتمندی خویش ،حق
اقلیت را به جا میآورد .همه دســتاوردهایی
که سیاســت مدرن در مجموعه فلسفی غرب
دارد ،در کــوره فکری کانت به عقل آبدیده
میشود و به طالی آزادی فراپرورده میشود.
کانت حتی بــرای تبیین فضای مطلوب
سیاســی خود که همان فضیلتمندی
به عنوان گوهر انسانی اراده آزاد است،
به سبک الک و روسو رو به هیجان
و اجتماع نمیآورد ،بلکه فلسفیدن را
از ســر میگیرد و انسان را خطاب
میگیرد« .در فلسفه کانت تالش
در راه پیونــد دادن آزادی با ارزش
اخالقی مشاهده میکنیم که این پیوند
دادن از طریق تلقینهــای اجتماعی
نیست ،بلکه از راه بازتعریف معنای انسان
انجام میگیرد .با کمــی اغراق میتوان
کانت را از دو برآمد فلســفی پسینیاش
نیز عقالنیتر  -و نه سیاسیتر -جلوه داد»
(همان .صفحــه  )503اگر در طلب صلح و
اخالق باشــیم باید با تاکید بر کانت متقدم،
هگل و مارکس متاخــر به عنوان دو برآمد
پسینی کانت را نقد کرد .هگل دیالکتیک خود
را مدیون مقوالت کانت اســت ،آزادی را در
روح مطلق میبیند که در دولت حلول میکند.
کارل مارکــس که دیالکتیــک هگل را بر
پاهایش ایستاند آزادی را در بیطبقگی میداند
که در کمونیسم محقق میشود .اصل محرک
تاریخ در نگاه تاریخگرایانه هگل «ملت» است
و در نظر مارکس «طبقه» معنا میشود .هگل
برای تحقق آنچه برساخته بود «جنگ ملل»
را جبری میدید و مارکس لزوم «انقالب» و
دگرگونی را برای عمل به فلسفهاش ضروری
میدانست .اما امانوئل کانت فیلسوف صلح و
اخالق است و انسانیت را ساری میدارد.
به عبارت دقیقتر کانت وجود دولت را
برمبنای قوانینِ اخالقی توجیه میکند و
از این نظر او یک متفک ِر لیبرال است.
از نظــر کانت حرکــت تاریخ
به سوی عقالنیت اســت و در سایه
شکوفایی این عقل ،آزادی و فضیلت
گره میخورند و اراده آزاد انســانی
متحقق میشــود .حتــی مقصود از
حکومت در فلسفه کانت استقرار نظام
عقل بر مبنای حکم عقل واحد انسانی و
قانون عقالنی و حذف عناصر غیرعقالنی
اســت و نیازی به ذکر نیست که عقل انسان
کانتی میلی به جنگ نــدارد .کانت حتی در
آسمان اندیشه سیاســی خود رویای «آشتی
همیشگی» میپروراند و نام تنها رساله سیاسی
خود را صلح جاوید میگذارد .او در

این کتاب آرزو میکند که ارتشها برچیده
شوند و دولت عقل اســتقرار یابد .به موازات
اینکه در کل فلســفه کانت مــا به اخالق
میرسیم ،در نسبتهای سیاسیاش نیز به صلح
میرســیم .از نظر کانت «یک پادشاه مخلوع
را نمیتوان به جرم اعمالی که قب ً
ال انجام داده
است بازخواست کرد ،چه رسد به مجازات».
(منوچهر صانعی درهبیدی .۱۳۸۰ .صفحه )۱۸۰
در دیدگاه کانت «اگر انقالب یکباره پیروز و
قانون اساسی تازهای تدوین شود ،عدم حقانیت
آن در بدو تاســیس نمیتواند اتباع کشور را
به عنوان شهروندان خوب (حکومت قبلی) از
الزام به مراعات نظم جدید امور معاف کند و
آنها نمیتوانند از اطاعت شرافتمندانه از قدرتی
که اکنون پا گرفته اســت ،سرپیچی کنند».
(همان .صفحه  )۱۷۹مــدارا ،آزادی ،اخالق،
فضیلتمندی و عقالنیت به وفــور در تار و
پود اندیشه و فلسفه کانت قابل رصد است و
نظمی آرام و لیبرال را رقم زده اســت .امانوئل
کانت در فلسفه کاری کرد که به تعبیر خودش
انقالب کپرنیکی در افکار جدید ایجاد کرد .در
برکشیدن سوبژکتیویسم دکارتی به تعالی که با
هگل به اوج خود میرسد نقش کانت بیبدیل
است .وی یکسره تجربهگرایان و تعقلگرایان
پیشینیاش را کنار میزند و دم از تصرف انسان
به عنوان فاعل شناسا و در مقام کنشگر معرفتی
در فهم اطراف میزند .در فلســفه وی خود از
منزلتی برخوردار است که همه اشیا و مفاهیم
بیرونی برای ورود به ذهن و سرزمین فهم انسانی
باید از دریچه آن بگذرند« .با ظهور کانت همه
چیز اعم از دین و اخالق و قانون و علم و هنر
میبایســت از آن پس به محک فرد بخورد و
عق ً
ال توجیه شود( ».اشــتفان کورنر.1368 .
صفحه  )۶۱همین عقل که مرجع موجه کنش
انســانی اراده آزاد است سیاست را در بستری
معنا میکند که به مــدد آزادی بنیادینی که
به همراه آدمی است به امر اخالقی میانجامد.
ردپای اندیشه فلســفی کانت آنچنان در جای
جای فکر غربی مشــاهده میشود که مارتین
هایدگر ســایه کانت را بر همه افکار میدید.
گرچه سیره سیاسی کانت ،حاشیهای بر کارهای
فلسفی وی محسوب میشــود و از استقالل و
جامعیــت محروم ،اما آنقــدر پخته و عقالنی
هست که مدرنیته عقالیی را منسجم نگه دارد.
اگرچه ایدهآلیسم کانتی به دو شاخه شقاق یافته
است؛ شاخه راستی که به هگل میرسد و شاخه
چپی که به مارکس؛ و این دو در تن سیاست
و اجتماع طرحهایی بدیع و تازه درانداختند اما
باید از انجام و پایان این ایدئولوژیها نیز پرسید؛
جایی که هگل سرچشمه معرفتی فاشیسم میشود
و شــرارتهای استالینیستی با مفردات مکتب
مارکس توجیه میشود .شاید اگر این فیلسوفان
به دنبال برساختن هیبتی تنومند از میراث فکری
کانت نشده بودند ،چنین جفاهایی نیز به پای
آنان نگاشته نمیشد .چیزی که کارل پوپر در
سده بیستم به چپهای نو متذکر میشود و آنان
را نه به هگل و مارکس ،که به کانت مراجعت
میدهد تا سالمت را تضمین کنند.
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فلسفه کانت ،اشتفان کورنر ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند،
تهران ،انتشارات خوارزمی1368 ،
کانت ،کارل یاسپرس ،ترجمه میرعبدالحسین نقیبزاده،
تهران ،انتشارات کتابخانه طهوری۱۳۷۲ ،
نظریه نظامهای سیاسی (جلد دوم) ،ویلیام تی بلوم ،ترجمه
احمد تدین ،تهران ،نشر آران۱۳۷۳ ،
فلسفه حقوق ،منوچهر صانعی درهبیدی ،تهران ،انتشارات
نقش و نگار ،چاپ اول ۱۳۸۰
رشــد عقل ،منوچهر صانعی درهبیدی ،تهران ،انتشارات
نقش و نگار1384 ،
افکار کانت .کریم مجتهدی .تهران .پژوهشــگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی1386 .
تاریخ فلســفه قرن هجدهم .امیل بریه .ترجمه اسماعیل
سعادت .تهران .انتشارات هرمس1390 .
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الهیات

جواد طباطبایی آخوند خراسانی به مثابه سرسلسله فقهای حامی مشروطیت را از آن رو میستاید که نهتنها مجتهد
است ،که اجتهاد نیز میکند و در دوره پرمخاطره تشکیل اولین مجلس شورای ملی با ملکه اجتهاد خویش راهی نو
میگشاید و مرجع مجاهد مشروطه میشود.

سگفتا رهای فقیهان شیعه
در 

1

مرجع مشروطه
معرفی و بررسی مجتهدان بزرگ ایران :مورد آخوند خراسانی
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

آخونــد مالمحمد کاظم خراســانی از
ارکان علــم اصول فقه در حوزه تشــیع و
یکی از مجتهدین حامی مشــروطه ایران
اســت .اندیشه سیاســی او در چهارچوب
مکتب فقهی ـ سیاســی شیخ انصاری و با
تکیه بر لوازم فکری و اجتماعی آن و البته
با بســط آن و وجوهی از نوآوری فقهی ـ
سیاسی ،قابل تحلیل است .اندیشمندانی نظیر
جواد طباطبایی ،رویکرد آخوند در نهضت
مشروطه را نمونهای بیبدیل از توجه حقوقی
به نهاد مشــروطیت ارزیابی کردهاند .این
نگاه حقوقی به پدیده سیاســی مشروطیت
باعث آن میشود که مباحث فقهای عصر
مشروطه برای جواد طباطبایی برجسته شود.
او معتقد اســت که در عصر مشروطه و در
شرایطی که اندیشــۀ سیاسی در ایران ،که
به طور عمده سیاستنامهها بودند ،با یورش
مغوالن به رســالههایی برای مجیزگویی
تبدیل شــده بودند ،و با آشنایی اندکی که
ما با اندیشۀ سیاسی جدید پیدا کرده بودیم،
تنها دستگاه مفاهیم اصول فقه این امکان را
میداد که مبنایــی برای بحث نظری ایجاد
شود .استداللهای آخوند خراسانی و پیروان
او ،کــه من به تفصیل دربارۀ رســالههای
آنان بحث کردهام ،مبین این اســت که در
آن دوره ،به دنبال آنچه من زوال اندیشــۀ
سیاسی نامیدهام ،تنها این مبنا میتوانست راه
را برای توجیه نظری مشروطیت باز کند .از
دیدگاه طباطبایی مهمترین پیامد پیروزی
مشــروطیت تدوین نظام حقوقی جدید بر
پایه قانون شرع بود .او تا آنجا تبدیل احکام
شرع به حقوق جدید را مهم میداند که آن
را با سکوالریزاسیون در تاریخ اندیشه سیاسی
غرب مقایسه میکند .ناگفته پیدا است که
در کانون این رخداد کمنظیر تاریخ اندیشه
سیاسی جدید در ایران فقیهی اصولی به نام
آخوند خراســانی قرار دارد .در این مجال
به بررسی ســه گونه مواجهه با آراء آخوند
خراسانی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران
معاصر ایرانی میپردازیم .مواجهه نخست در
دستهبندی فقه سیاسی جای میگیرد .مواجهه
دوم مبتنی بر فلسفه سیاسی است و در نهایت
مواجهه سوم روایتی تاریخی از آراء سیاسی
آخوند خراسانی به دست میدهد .پیش از
آنکه سه مواجهه مذکور را گزارش کنیم،
باید تاکید کنیم که همواره دو برداشــت
متفاوت و متضاد از نظر آخوند خراســانی
درباره حکومت دینی وجود داشــته است.
آخوند خراســانی دربارة والیت فقیهان در
امور حسبیه یا همان حوزة عمومی در حاشیة
کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری نوشته
است« :از این ادله ،میتوان به دست آورد:
فقیه ،قدر متیقن از میان کســانی است که
احتمال داده میشود مباشرت یا اذن و نظر
آنها ،معتبر در تصرفات باشد؛ همچنانکه
مؤمنین عادل در صــورت نبود فقیه ،قدر
متیقن از کســانی هســتند که تصرفشان
مشــروعیت دارد ».از نظر هواداران والیت
فقها این عبارت آشــكارا نشان میدهد كه
آخوند ،مشروعیت تصرف در حوزة عمومی
را منحصر به فقهای جامعالشرایط میداند.
همچنین تقریظ و تأیید آخوند بر رســالة
«تنبیهاالمه و تنزیهالملــه» میرزای نائینی
به عنوان دلیل دیگــری ناظر بر پذیرش
والیت عامة فقها از سوی آخوند خراسانی
مطرح میشــود .چه اینکه در رساله شاگرد
آخوند ،بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی
فقیه ،امری مسلم و قطعی ب ه شمار آمده است.

اما در برابر این برداشــت از نظریه سیاسی
آخوند خراســانی ،برداشت دیگری وجود
دارد که منتقــدان آن را تبیین میکنند .از
نظر این عده ،آخوند خراســانی مشروعیت
حکومت و امور حسبیه در عصر غیبت را
از آن مردم دانسته است .دو سندی که این
گروه به آن اشاره میکنند ،یکی تلگراف
ِ
تلگراف پاسخ
به محمدعلیشاه و دیگری
به سؤال مردم همدان است که هر دو توسط
نویسندة کتاب «سیاســتنامة خراسانی»
منتشر شده است.

جرأت تفوه به مشــروعیت سلطنت جابره
میکند و حــال آنکه از ضروریات مذهب
جعفری غاصبیت ســلطنت شیعه است».
(محســن کدیور .1385 .صفحه  )214در
همین حال مواجههای مبتنی بر فلسفه سیاسی
و فلسفه حقوق در ده سال اخیر باعث شده
است تا نام آخوند خراسانی از محدوده حوزه
علمیه و از جمع طلبهها خارج شــود و در
گستره دانشگاهیان و دانشجویان علوم انسانی
مطرح شود.
Q

Q

Qسیاستنامه خراسانی

محســن کدیور در سال  1385و پس از
نگارش دو دفتر خود در باب فقه سیاســی
شیعه بر آن میشود تا مجموعه نوشتههای
سیاسی آخوند خراســانی را در یک مجلد
منتشــر کند .کتاب شــامل گردآوری و
تصحیح انتقادی قطعات سیاســی در آثار
عربی و فارسی آخوند خراسانی که از کتب
مرجع اندیشهشناسی اسالم سیاسی در صدر
مشروطیت به حساب میآید است .قسمت
اول سیاستنامه در هفت بخش کلی ه آرای
ت خراسانی
فقهی اصولی مرتبط با سیاســ 
به زبــان عربی را دربرمیگیــرد .این آرا
عبارتاند از :مالزمهی عقل و شرع ،مسئلهی
عدالت ،قاعدهی الضــرر ،اجتهاد و تقلید،
مسئلهی والیت فقیه ،والیت عدول مومنان،
قضاوت جهاد ،نظارت و تقویت در وقف و
باالخره خمس .قسمت دوم سیاستنامه ـ که
بیش از نیمی از حجم کتاب را دربرمیگیرد
ـ مهمترین لوایح و تلگرافهای وی به زبان
فارسی است که به ترتیب زمانی در هفت
بخش تنظیم شده است .مالک گزینش این
مکتوبات ،دربرداشــتن بار نظری و نکتهی
مرتبط با فقه سیاســی و غیر تکراری بودن
اســت ،به نحوی که عدم ذکر آنها خللی
به استخراج اندیشهی سیاسی خراسانی بزند.
متن لوایح و تلگرافهای برگزیده ،به طور
کامل از مهمترین منابع دســت اول عصر
مشروطه (جراید فارسی داخل و خارج ایران
و کتب معتبر تاریخ و دیگر اسناد) نقل شده
است .محســن کدیور بر اساس مستنداتی
که از نامهها ،تلگرافها و فتاوای سیاســی
آخوند خراســانی تصنیف و تدوین کرده
معتقد است آخوند خراسانی طرفدار حکومت
مشروطه به جای مشــروعه بوده است .از
جمله میتوان به پاسخ آخوند خراسانی که
به نام ه اهالی همدان داده اســت اشاره کرد:
«عجبا چگونه مسلمانان ،خاص ه علماء ایران،
ضروری مذهــب امامیه را فراموش نمودند
کهسلطنت مشروعه آن است که متصدی
امور عامهی ناس و رتــق و فتق کارهای
قاطبهی مســلمین و فیصــل کافهی مهام
به دستشخص معصوم و موید و منصوب
و منصوص و مأمور مِن اهلل باشد مانند انبیاء
و اولیاء(ع) و مثل خالفتامیرالمومنین(ع) و
ایام ظهور و رجعت حضرت حجت(ع) ،و
اگر حاکم مطلق معصوم نباشد ،آن سلطنت
غیرمشروعه است،چنانکه در زمان غیبت
است و سلطنت غیرمشروعه دو قسم است،
عادله ،نظیر مشروطه که مباشر امور عامه،
عقال و متدینینباشند و ظالمه و جابره است،
مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلقالعنان
خودسر باشــد .البته به صریح حکم عقل و
به فصیحمنصوصات شرع «غیر مشروعهی
عادله» مقدم اســت بر «غیرمشــروعهی
جابره» .و به تجربــه و تدقیقات صحیحه
و غوررســیهای شافیه مبرهن شده که نُه
عشر تعدیات دورهی اســتبداد در دورهی
مشروطیت کمتر میشود و دفع افسد و اقبح
به فاسد و به قبیح واجب است .چگونه مسلم

Qنظریه حکومت قانون در ایران

جواد طباطبایی ابتدا در تابستان سال 1385
که برای گــذران تعطیالت خود از ایاالت
متحده به ایران آمده بود ،به صورت اتفاقی
و ناهماهنگ شده در مرکز دایرهالمعارف
بزرگ اســامی حضور مییابد .درســت
هنگامیکه مراسم یکصدمین سالروز امضای
فرمان مشروطیت در تاالر رایزین در حال
برگزاری بود .مســئوالن مراسم که متوجه
حضور طباطبایی میشوند ،از او میخواهند
که چند جملهای درباره مشروطیت سخنرانی
کند .اما همین چند جمله سخنرانی اتفاقی
نهتنها تبدیل به مهمترین بخش این مراسم
میشود ،بلکه مطلع توجه طباطبایی به فقیهان
دوره مشــروطه و هواداری از دریافت آنان
از محتوای نهضت مشــروطیت در برابر
دریافت روشنفکران میشــود .طباطبایی
در این ســخنرانی ضمن ستایش مجتهدان
در برابر روشنفکران میگوید« :اطالعات
ملکم خان از اندیشــه سیاسی جدید در حد
درسهای دبیرستانی بود .در مقابل او علمایی
چون آخوند خراسانی ،نائینی و محالتی تمام
مقدمات فکری و اصول بحثهای سیاسی
را میدانســتند و اگر کار اساسی انجام شده
باشد آنها انجام دادهاند .اینجا ذکر دو نکته
مهم به نظر میرسد .آخوند خراسانی ،نائینی
و محالتی به بحث اندیشــه سیاسی جدید
نزدیک میشــوند و نظریه مصالح عمومی
را طرح میکنند .این برای اولین بار اســت
که تحولی در داخل کالم شــیعی صورت
میگیرد و در محدوده نظریه حکومت نیز
تعریف میشود ».این فقره از صحبتهای
جواد طباطبایی در همایش یکصدمین سالروز
صدور فرمان مشروطیت تنها بیان بخشی از
پژوهشهای دامنهدار او در دفتر دوم تاملی
درباره ایــران بود که جلد دوم آن دفتر دو
ســال بعد با عنوان «نظریه حکومت قانون
در ایران» منتشر شــد .جواد طباطبایی در
آن کتاب ضمن پردازش و تحلیل رساالت
نائینی و مازندرانی به مثابه نوشتههایی که
تحت نفوذ قلمرو فکری آخوند خراســانی
به رشته تحریر درآمدهاند مینویسد« :نائینی
به خالف آخوند خراســانی ،که در دوره
غیبت به تصرف فقها در امور نوعیه اعتقادی
نداشت ،بر آن بود که در صورت بسط ید،
فقها باید تصدی امور حســبیه را به عهده
بگیرند ...دفاع از مشروطیت نظام مشروطه
در محدوده نظریه جور ،به گونهای که نائینی
تفسیر میکرد ،خالی از اشکال نبود .موضع
آخوند خراسانی از این حیث منطقیتر بود
که نظریه حکومت جور را با همه الزامات
آن میپذیرفت ،اما دوره غیبت را دورهای
میدانست که در آن تدبیر امور نوعیه مردم
بر عهده خود آنان گذاشته شده است( ».جواد
طباطبایــی .1387 .صفحه  )500طباطبایی
آخوند خراســانی به مثابه سرسلسله فقهای
حامی مشروطیت را از آن رو میستاید که
نهتنها مجتهد است ،که اجتهاد نیز میکند
و در دوره پرمخاطره تشکیل اولین مجلس
شورای ملی با ملکه اجتهاد خویش راهی نو
میگشاید و مرجع مجاهد مشروطه میشود.
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Q Qدیدگاههای آخوند خراسانی و
شاگردانش

اکبــر ثبوت در ســال  1389کتابی را
به صورت غیررسمی و در حالت اضطراری
به صورت مجازی منتشــر میکند که خود
داستان درازی دارد .ابتدا سید مصطفی تاجزاده
در ســال  1382مقالهای با عنوان «انقالب
مشروطه و روحانیت» در شمارة  25ماهنامة
آفتاب منتشر کرد .او در این مقاله به نقل از
«دوستی فاضل» نوشته بود که شیخآقابزرگ
تهرانی ،گزارشــی دربــارة نظرات آخوند
مالمحمدکاظم خراسانی درباره با حاکمیت
دینی ذکر کرده اســت .تاجزاده در ابتدای
مقاله ،این سؤال را مطرح كرده بود كه «چرا
پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت ،بهجای
اهتمام در استقرار حكومت مشروطه ،برای
تأسیس حكومت اسالمی نكوشیدند و چرا
به جای اینكه ادارة حكومت را خود عهدهدار
شــوند ،این مســئولیت را به سیاستمداران
غیرروحانی كــه بعض ًا چندان متدین نبودند
سپردند؟» تاجزاده در پاسخ به سؤال ،به نقل
از آقابزرگ تهرانی ،به جلسهای اشاره کرده
اســت كه در آن میرزای نایینی به آخوند
خراسانی پیشــنهاد میكند ازیكسو برای
رفع اختالف میان علما و ازسویدیگر برای
دســتیابی به نظام ایــدهآل و مورد آرزوی
عالمان در زمان غیبت ،بهجای نظام مشروطه،
حكومت عدل اسالمی تأسیس شود .آخوند
خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نایینی میگوید:
بیانات و اســتداللهای شما ،اگر هم فرض
كنیم بهلحاظ نظری درست است و ایراد و
اشكال به آن وارد نیست؛ اما در مرحلة عمل،
تبعات نامطلوبی دارد كــه اگر راهی برای
گریز از آن تبعات پیدا نكنیم ،قبول پیشنهاد
شما ،ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد
بود .سپس به شش ایراد آخوند ،پرداخته شده
است .ســید مصطفی تاجزاده تمام مطالب
خود را از «دوستی فاضل» نقل میكند و تا
پایان نامی از او به میان نمیآورد .دو ســال
بعد هویت این «دوست فاضل» در جریان
مقالهای که محسن کدیور با عنوان «اندیشة
سیاسی آخوند خراسانی» منتشر میکند فاش
میشود .کدیور در یکی از پاورقیهای این
مقاله ،از اکبر ثبوت بهنقلاز شیخآقابزرگ،
گزارشی مشــابه گزارش فوق ذکر کرد.

طبق این گزارش ،آقای ثبوت نقل میکند:
شیخآقابزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا
پیشوایان دینی مشروطیت و مشخص ًا آخوند
خراسانی ،حکومت اسالمی بر پا نکردند و
ادارة حکومت را خود بر عهده نگرفتند ،گفته
بود :مرحوم میرزای نایینی ،عضو ارشد مجلس
فتوای آخوند ،به آخوند پیشــنهاد میکند
ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرفنظر
کنند و بهجای آن برپایی حکومت اسالمی را
وجهة همت خود قرار دهند و ادارة حکومت
را نیز خــود بر عهده گیرند .مرحوم آخوند
اظهار داشت :مگر نمیدانید که قبول پیشنهاد
شما تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای
گریز از آن تبعات پیدا نکنیم ،ضررهای عمل
به این پیشنهاد بسیار بیش از منافعش خواهد
بود؟ آنگاه افزون بــر ده دلیل بر این مهم
اقامه میکند .یک سال بعد پای خود ثبوت
به ماجرا باز میشود؛ زمانی که در سال 1385
کتابی با عنوان «حیات سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی آخوند خراسانی» منتشر میشود.
ناگفته پیدا است که یکی از مصاحبههای این
کتاب با اکبر ثبوت بود .او در این مصاحبه،
ضمن معرفی خود و شیوة تحقیق و نگارش
دیدگاههای آخوند خراسانی و مالقاتهایش
با شــیخآقابزرگ تهرانی ،به ذکر مطالبی
دربارة مشروطه و آخوند خراسانی میپردازد.
پس از درج مصاحبه ،بخشی از کتاب تفصیلی
و در دست تدوین ثبوت ،دربارة دیدگاههای
سیاسی آخوند خراسانی ذکر شده است .در
قسمتی از آن ،از پاسخهای آخوند به انتقاد
یکی از علمای مخالف مشروطه سخن به میان
آمده و دو نقد از ســوی آخوند مطرح شده
است .اما در شلوغیهای سال  1388جزوهای
با عنوان «آراء آخوند خراســانی صاحب
کفایه االصول پیرامون تشــکیل حکومت
اسالمی » تکثیر و پخش شــد که در واقع
بخشــی از کتاب تفصیلی در دست انتشار
اکبر ثبوت با عنــوان دیدگاههای آخوند
خراسانی و شــاگردانش بود .در این جزوه
ثبوت ،به نقل از آقابزرگ تهرانی پیشنهاد
میرزای نایینی را به آخوند خراسانی ،دربارة
تغییر موضع از مشروطهخواهی به حاکمیت
دینی و متقاب ً
ال پاسخهای آخوند ،در نقد این
ایده مطرح میکند .بــا این تفاوت که در
این جزوه ،تعداد دالیل بیشتر شده و بهجای

شش ایراد تاجزاده و ده ایراد کدیور ،بیست
و دو ایراد توســط ثبوت مطرح شده است.
یک ســال بعد و در سال  1389متن کامل
کتاب برای دسترســی عموم روی اینترنت
قــرار میگیرد و گــزارش اکبر ثبوت از
اندیشهها و نظریات سیاسی آخوند خراسانی
به صورت فراگیر و مدون پخش میشــود.
این کتــاب حــاوى گفتوگوهاى اکبر
ثبوت با مرحوم آقابــزرگ تهرانى درباره
مشــروطه و آراى آخوند خراسانى است.
بخشى از این کتاب ،دالیل مخالفت آخوند
خراسانى با مشروعهخواهان و بر کشور را
دربرمیگیرد .هر دو گزارش به لحاظ محتوا
یکسان است ،اگرچه یکى مختصر و دیگرى
کاملتر اســت و این از یکى بودن آن دو
حکایت میکند .محسن کدیور در واکنش
به انتشــار این گزارش ،ضمــن رد ارتباط
و اســتناد پژوهشهای خویش با گزارش
باواسطه ثبوت از نظریات آخوند خراسانی،
بار دیگر ضمن تکرار موضع خود ،مســتند
هر سه نظریه را آثار قطعیاالنتساب آخوند
خراسانی میداند که در زمان حیات آخوند
به قلم خودش منتشر شــده و در تقریرات
دروس فقهی اصولی شــاگردان تراز اول
او نیز منعکس شــده است .به نظر میرسد
کدیور برای صحت گــزارش اکبر ثبوت
اهمیتی نمیتواند قائل باشد که آن را در شمار
مستندات پژوهش خود بیاورد .اما به هر حال
کدیور در یک ارزیابی کلی معتقد اســت
که آنچه از گفتوگوی آخوند خراسانی و
نائینی در خبر واحد اکبر ثبوت قابل تأیید
است این دو امر میباشد :یکی اصل اینکه
گفتوگویی بین آخوند خراسانی و میرزای
نائینی اتفاق افتاده است .امر دیگر آنکه ادله
و جزئیاتی از گفتوگو که مؤیدی در دیگر
آثار آخوند دارد ،نیز قابل انتساب به آخوند
است .انتســاب بیش از این به آخوند محرز
نیست و دشوار است.
منابع و مآخذ:

سیاستنامه خراسانی .محسن کدیور .تهران .انتشارات
کویر1385 .
نظریه حکومت قانون در ایران .ســید جواد طباطبایی.
تبریز .انتشارات ستوده1387 .
دیدگاههای آخوند خراسانی و شاگردانش .اکبر ثبوت.
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اقتصاد

جورج واشنگتن زمانی گفته بود« :حکومت خردورزی و
سخنوری نیست ،حکومت نیرویي است که چون آتش میتواند
خدمتگزاری خطرناک باشد یا اربابی هولانگیز».

آزادی ،تجمالتی نیست
پنج اصلِ یک سیاست عمومی سلیم

الرنس دابلیو .ریید

رئیس مرکز پژوهشهای سیاستگذاری عمومی مکیناک
مترجم :محمد ماشینچیان

تخصص ما در مرکز سیاست عمومی مکیناک
تحقیق و توصیه کردن نسخههایی پرتفصیل برای
مســائل روز سیاست اســت ،و فکر کردم که
امروز دقیقا همیــن کار را اینجا انجام بدهم .اما
بعد که بیشــتر تامل کردم ،تصمیمام بر این شد
که از جزییات هرگونه مسئلهی بخصوصی کناره
بگیرم و در عــوض یکچیز قدری متفاوت را
بهتان معرفی کنم :یک روشکار همهگیر که در
مورد هر مسئلهای میشود به کارش بست .دلم
میخواهد همهمان به یک امر بنیادین حیاتی فکر
کنیم ،یک مفهوم اساسی که در نتیجهی قرنها
تجربه و دانش اقتصادی به دست آمده .در نظر
من همچو مفهومی یکــی از مبانی ابدی کار ما
سیاستگذاران دولتی و غیردولتی است و باید
پسزمینهی فکری کارمان باشد.
برای کسی در حرفهی من مد روز این است
که به مخاطبانش بگوید با همهی پرسشها و
تردیدهاشــان با ذهنی باز روبهرو خواهند شد.
این حرف هر معنایی که برای شــما دارد ،باید
بگویــم که برای من به معنی با ذهن «خالی» با
مسائل روبهرو شدن نیست .بعد از طی قرنهای
یکچیزهایی را یاد گرفتهایم؛ مثال اینکه تعصب
جاهالنه نیســت که ما را وامیدارد بیمجادله
بپذیریم خورشید از شرق طلوع میکند یا اینکه
ایدهئولوژی کورکورانه نیست که به ما میگوید
جمهوری وکالی مردم بهتر از سلطنت مطلقه و
خودکامگی است .وقت مطالعهی یک موضوع
در مرکز مکیناک ،کار را با این فرض مرکزی
آغاز ميکنیم که مالکیت خصوصی و اقتصاد
بــازار آزاد به مالکیت دولتــی و برنامهریزی
مرکزی رجحان دارد .ایــن البته فقط عقیدهی
سرســری یک نفر آدم نیست ،بلکه امروزه نزد
افرادی که چشم و گوش باز دارند و منطق و خرد
تجربیات

و واقعیات و شواهد و علوم اقتصادی و
حاصلهش برایشان معنایی دارد ،رجحان اقتصاد
بازار آزاد ،یک حقیقت ثابتشده است.
«هفت اصل یک سیاســت عمومی سلیم»
که امروز قصد دارم تا با شــما در میان بگذارم،
ستونهای یک اقتصاد آزادند .ممکن است در
مورد اینکه هر کدامشان چطور قرار است در باب
موضوعات روز به کار بسته شوند ،اختالفنظر
داشته باشیم اما این اصلهای هفتگانه خودشان
به باور من حقایقی ثابتشــده هستند .مبتکر
اینها من نیستم؛ من فقط یکجا جمعآوریشان
کردهام .اینها البته تنها ستونهای اقتصاد آزاد یا
تنها حقایق به اثباترسیده هم نیستند ،اما واقعا
کنار هم بســتهی حســابی قدرتمندی درست
میکننــد .به باورم اگر همهی ســنگبناهای
ساختمانهای ایالتی و دولتی به این اصول مسلح
شده بود و از آن مهمتر اگر هر قانونگذاری این
اصول را درک میکرد و تالش میکرد تا بدانها
پایبند بماند ،حاال ما مردمی بودیم بسیار قویتر،
آزادتر ،شکوفاتر ،با حکومتی به مراتب بهتر.
Q Qاصل اول
افراد آزاد برابر نیستند ،و افراد برابر آزاد
نیستند.

ابتدا باید آنگونه از برابری را که اینجا مورد
ارجاع من است ،تصریح کنم .مقصودم از برابری،
برابری مقابل قانون نیست که به معنای قضاوت
شدن بر اساس ارتکاب واقعی به جرم است بی
ب
آنکه نژاد و کیش و ثروت و جنسیت و مذه 
فرد در گناهکار بودن یا نبودنش تاثیری داشته
باشد؛ این یکی از مهمترین بنیادهای تمدن است
و اگرچه گاهی در پایبندی به آن قصور میکنیم،
بعید میدانم کسی اینجا باشد که در مورد ماهیت
مفهوم بحثی داشته باشد.
نخیر ،برابریای که اینجا مورد نظر من است،
برابری در درآمد و ثروت مادی است ،برابری
در آنچه در بنگاههای اقتصادی کسب و ذخیره

میکنیم و در کار و معامله بدانها دست مییابیم؛
دارم دربارهی برابــری اقتصادی حرف میزنم.
بگذارید این اصــل اول را برداریم و به دو نیم
تقســیمش کنیم؛ نیمهی اول آن است که مردم
آزاد ،برابر نیستند .هر وقت مردم آزاد باشند که
خودشان باشند ،آزاد باشند که ارباب سرنوشت
خود باشــند و نیروی خود را به سعی و تالش
در راه ترفیع رفاهشان در کار بگیرند ،نمیتوان
انتظار داشــت نتیجهای که از بازارگاه حاصل
می شود برابری در محاصل این تالشها باشد.
مردم درآمدهای بس مختلف خواهند داشت و
مقادیری متفاوت از ثروت را خواهند اندوخت.
اگر چه برخی از این واقعیت مرثیه میسازند و
خیلی حزنانگیز دربارهی فاصلهی میان فقیر و
غنی حرف میزنند اما من فکر میکنم اینکه در
جوامعی آزاد مردم اجازه داشته باشند خودشان
باشــند ،چیز فوقالعادهای است .هر کدام از ما
یک وجود یگانه است ،به هزار طریق متمایز از
دیگرانی که پیشتر زیسته و مردهاند یا همچنان
در جهان زندگی میکنند .به کدام منطق انتظار
داریم که تعاملهامان در بازارگاه نتایج همسان
به بار بیاورند؟
ما بر حسب استعدادهایمان از هم متمایزیم.
بعضیها بیشتر از باقی مردم مستعدند یا استعدادهای
ارزشــمندتری دارند .بعضیها استعدادشان را تا
دیرزمانی در زندگی کشــف نمیکنند یا شاید
اصال موفق به کشفش نشوند .مجیک جانسون
بسکتبالیست فوقالعاده بااستعدادی است؛ اینکه او
به مراتب بیشتر از من از بسکتبال درآمد دارد آیا
کسی را غافلگیر میکند؟
ما بر حســب سعی ،تالش و میلمان به کار
کردن از هم متمایزیم .بعضیها ســختتر و
طوالنیتر و هوشمندانهتر از دیگران کار ميکنند.
همین مسئله در نگاه مردم ارزش کار هر یک از
ما را با دیگری متفاوت کرده و باعث میشود
دستمزدهایی متفاوت دریافت کنیم.
مــا همچنین بر حســب مقــدار ذخاير و
پساندازهامان هم از متفاوتیم .استدالل میکنم که
اگر همین امشب آقای رئیسجمهور بشکن بزند
و همهی ما را در درآمد و ثروتمان برابر کند،
باز همین فردا نابرابر خواهیم بود چون بعضیمان
درآمد را خــرج کرده و بعضیمان پساندازش
میکنیم .اینها فقط ســه دليل از دالیل نابرابری
اقتصادی افراد آزاد هستند و تاکید میکنم که به
هیچ وجه تنها دالیل این امر هم نیستند.
نیمهی دوم از اصل اولی که پیشنهاد کردهام،
یعنی آزاد نبودن افراد برابر ،حسابی به ریشهی
ماجرا ميزند .بگویید که کــدام مردم کجای
کرهی زمین به راســتی از نظر اقتصادی برابرند
و من بهتان میگویم کــه همان مردم ،مردمی
ناآزادند .اما چرا؟
تنها راهی که میشود از طریقش به بعیدترین
امکان برابری مردم ،در درآمد و ثروت ،دست
یافت ،این اســت که چاقو بیــخ گلوی مردم
بگذاریم .برای برابر کردن مردم مجبورید رسما
زور بــه کار ببرید .باید فرمانهایی صادر کنید
که گیوتین و طنــاب دار و جالد و گلوله و
صندلی الکتریکی پشتیبانیشان کنند و مثال از
این قرار باشند که :برتری نجویید؛ سختتر و
هوشمندانهتر از یاروی بغل دستیتان کار نکنید؛
عاقالنهتر از باقی مــردم پسانداز نکنید؛ اولین
کسی نباشید که یک محصول تازه به بازار معرفی
میکند؛ خدمات و محصوالتی تولید نکنید که
مردم بیشتر از خدمات و محصوالت رقبایتان
خواهانش باشند.
باور کنید کســی جامعهای نمیخواهد که
همچو فرامینی درش برقرار باشند .خمرهای سرخ
در کامبوج ،در آخرین ســالهای دههی 1970
به همچو جامعهای نزدیک شــدند و نتیجهاش
مردن بیش از  2میلیون نفر از جمعیت  8میلیونی
کامبــوج بود ،آن هم فقط ظرف  4ســال .جز
آن عدهی انگشتشــمار سران که قدرت را در
دست داشتند ،باقی مردم این سرزمین بینوا که
از دورهی کشتار هولناک جان سالم به در برده

بودند ،در وضعی زندگی میکردند که خیلی بهتر
از زندگی عصر سنگی نبود.
پیام این اصل اول چیســت؟ اگر نابرابری
در درآمدهای افراد از این حاصل میشــود که
مردم آزاد بودهاند تا خودشــان باشــند ،معطل
این نابرابریها نشوید .اگر نابرابریها از موانع
مصنوعی و تحمیلی سیاسی پدید آمده ،خودتان
را از این موانــع خالص کنید .اما تالش نکنید
مردمی نابرابر را آنقدر فشــرده کنید که در
تودهای یکدست جا بگیرند .هیچوقت موفق به
همچو کاری نخواهید شد و در حین تالش برای
رسیدن به همچو منظوری کلی خرابی هم به بار
خواهید آورد.
نرخ مالیتهای توقیفی -یعنی آن دستهای از
مالیاتها که افرادی مشخص با درآمد مشخصی
را هدف قرار داده و فقط در مورد ایشــان اجرا
میشود -باعث برابری مردم نخواهد شد ،فقط آن
دسته از صاحبان ساعی صنایع و کارآفرینان را به
جاها و زمینههای دیگر فعالیت کوچ خواهد داد و
باعث میشود آن عدهی کثیری که از تدابیر این
افراد منتفع میشدند ،در تنگدستی داخل شوند.
این حرف را به آبراهام لینکلن نسبت میدهند
که« :نمیتوانی مردی را با پایین کشیدن مردی
دیگر ،باال ببری».
Q Qاصل دوم
آنچه به شــما تعلــق دارد را خــود مراقبت
خواهیــد کرد ،آنچه بــه هیچکس یا به همه
تعلق دارد ،به دست نسیان سپرده خواهد شد.

این اصل ،اساسا جادوی مالکیت خصوصی را
بارز کرده و خیلی از دالیل شکست اقتصادهای
سوسیالیستی در جهان را شرح خواهد داد.
در امپراتوری قدیم شوروی دولتها ارجحیت
برنامهریزی مرکــزی و مالکیت دولتی را جار
میزدند؛ قصد داشــتند تا مالکیت خصوصی را
به کل ملغی کرده یا به حداقل برسانند چرا که
فکر میکردند مالکیت خصوصی خودخواهانه
و ضدتولید اســت .استدالل میکردند که وقتی
دولت ادارهی امور را در دست دارد ،منابع برای
استفاده و نفع همه به کار بسته خواهند شد.
آنچه که زمانی غذای زارعان بود ،به غذای
مردم تبدیل شد و مردم گرسنه ماندند .چیزی که
قبال کارخانهی کارفرما بود به کارخانهی مردم
بدل شــد و مردم مجبور شدند با کاالهای چنان
بنجلی سر کنند که بیرون از مرزهای امپراتوری

شوروی هیچ بازاری برایشان نبود.
حاال میدانیم که امپراتوری قدیم شوروی،
گندکاری اقتصادی پشت گندکاری اقتصادی به
بار میآورد ،یکی پس از دیگری کابوسهای
بومشناختی میزایید .درسی که از هر تجربهی
سوسیالیســتی گرفته میشــود ،این است که
سوسیالیستها خیلی مایلند که توضیح بدهند
چطور برای پختن املت الزم اســت تخممرغها
را بشکنید ،اما هیچوقت املتی برایتان نمیپزند،
فقط تخممرغها را میشکنند .اگر فکر میکنید
در نگهداری اموال خیلی کاربلدید ،بروید و یک
ماه در خانهی کس دیگــری زندگی کنید یا
ماشین دیگری را سوار بشوید .بهتان قول میدهم
ن آن طرف بعد از یک ماه،
نه خانه و نه ماشــی 
وضعیت خانه و ماشین خودتان را در همین مدت
زمان نخواهند داشت.
اگر میخواهید منابع کمیاب جامعه را بردارید
و ضایعشان کنید ،کافی است از دست مردمی
که پدیدشــان آورده یا اکتسابشان کردهاند،
خارجشان کنید و به دست یک مرجع مرکزی
بسپاریدشان تا مدیریتشان کند .خواهید دید که
با یک سقوط آزاد حسابی ،میشود همه چیز را از
این طریق نابود کرد.

را باعث شــد که ممکن است نسلها طول
بکشد تا درمان شود .از همین دست است آن
سیاستهای کسری بودجه و انبساط دولت ،که
اگر چه کسان معدودی را در ابتدای امر غنی
کردهاند اما دههها است که از اعضای حیاتی
اقتصاد ملی تغذیــه میکنند و قدرت اخالقی
جامعه را میمکند .این اصل در واقع فراخوانی
است به عمیق فکر کردن .سعی دارد بگوید
که نباید در قضاوتهامان سطحی باشیم .هر
وقــت دزدی از بانکی به بانک دیگر برود و
تا جایی که میتواند پول بدزدد و بعد همهش
را در فروشگاه محلهشان خرج کند ،اگر رفتید
و از صاحبان فروشگاه تحقیق کردید و بعد به
این نتیجه رسیدید که دزد مربوطه خیلی هم به
برانگیختن اقتصاد کمک کرده است ،خیلی در
قضاوتتان عمق به خرج ندادهاید.
باید به خاطر بســپاریم که امروز همان
فردایی است که سیاستگذاران بد دیروز از ما
میخواستند تا فراموشش کنیم .اگر میخواهیم
افراد بالغ و مســئولیتپذیری باشــیم ،نباید
طوری رفتار کنیم که انگار کودکیم و همهی
نگرانیهامان ،با تمام شدت معطوف خودمان و
همین حاال و همین جا است.

Q Qاصل سوم
سیاســت سلیم داشتن مســتلزم آن است که
اثرات درازمــدت و تمامی مردم را در نظر
داشته باشیم ،نه اثرات کوتاهمدت و تعدادی
از افراد را.

Q Qاصل چهارم
دولت چیزی ندارد که به کسی بدهد ،مگر اینکه
آن چیز را قبال از کس دیگری گرفته باشــد ،و
دولتی کــه به قدر کفایت بزرگ اســت تا هر
چه میخواهید را به شــما بدهد ،به قدر کفایت
بزرگ هست تا هر چه که دارید را از شما بستاند.

احتماال حق به جانب کینز بود که زمانی
گفته بود« :در درازمدت ،همهمان مردهایم» این
اما نباید مجوزی باشد برای وضع سیاستهایی
که به قیمت آســیب رساندن به بسیارانی در
آینده ،تعداد اندکی از مردم را حاال خشــنود
کند.
میتوانم به خیلی سیاستهای این چنینی
فکر کنــم؛ وقتی لیندون جانســن برنامهی
«جامعهی معظــم» را آتش کرد ،فکرش این
بود که بعضی از مردم یک چک رفاهی که
دریافت بکنند ،امروز را بهرهمند طی خواهند
کرد .اما حاال ميدانیم که در خط ســیر بلند
و در درازمــدت« ،حق رفاه ایالتی» بطالت و
خانوادههای از همپاشیده و وابستگی دروننسلی
و نومیدی به بــار آورد ،برای مالیاتپردازان
هزینهی سنگیني داشت و آسیب فرهنگیای

این گزارهای رادیــکال و آرمانگرا در
ضدیت با دولت نیســت .این خیلی ساده بیا ن
وضعیت واقعی امور است و عبارتی است که
مطالب زیــادی را در باب طبعیت دولت بیان
میکند .خیلی هم با فلســفهو راهنماییهای
پدران بنیانگذار آمریکا مطابقت دارد.
جــورج واشــنگتن زمانی گفتــه بود:
«حکومت خردورزی و ســخنوری نیست،
حکومت نیرویي است که چون آتش میتواند
خدمتگزاری خطرناک باشــد یــا اربابی
هولانگیز ».یک لحظه به این عبارت فکر کنید.
واشنگتن میگفت حتی اگر دولت به قدری
که او میخواهد کوچک بماند و وظایفش را
چنان به خوبی انجام بدهد که واقعا خدمتگزار
مردم باشــد ،باز هم خدمتگزاری خطرناک
خواهد بود .آنجور که یکوقتی گروچو به
هارپو میگفت« :آدم صادقیه ولی باید حواست
بهش باشه».
آدم باید حواسش به حکومتها باشد ،حتی
به بهترین و کوچکترینشان .چون به قول
جفرسون ،استعداد طبیعی در نمو حکومتها و
عقبنشینی آزادی است .حاال خطر میکنم و
یک نقل قول دیگــر را هم به این پاراگراف
اضافه میکنم؛ الکسندر همیلتون حکیمانه بهمان
گفته بود که« :فرمانرانــدن بر معاش مرد،
فرمانروایی بر ارادهی او است».
این به اصطالح دولت رفاه در واقع خیلی
فرق با دزدیدن از نقی و بخشیدن به تقی ندارد،
آن هم زمانی که ثروت نقی را به واســطهی
یکجور دیوانساالری بیمالحظه و هزینهبر،
یک مرحله حسابی شســته و چالنده باشیم.
دولت رفاه مثل آن مثل معروف اســت که
میگوید اگر آنقدر جو به اســب بخورانی،
باالخره آنقدر از طرف دیگرش خارج میشود
که گنجشــکها را هم غذا بدهد .یا بگذارید
این طور بگویم که مثل ایستادن همهی ما در
یک دایره است ،با دستهامان در جیب نفر
بغلی .کســی زمانی گفته بود که دولت رفاه
اســمش را از اینجا وام دارد که تحت لقایش
سیاستمداران رفاه دارند و ما آه.
مردمی آزاد و مســتقل به دســت دولت
نگاه نمیکنند تا معاششــان را تامین کند.
دولت را به مثابه چشــمهی جوشان چیزهای
مفت و مجانی نمیبینند ،بلکه به چشم نگهبان

ی در او مینگرند ،نگهبانی محدودشــده
آزاد 
به کارکردیهایی حداقلی و مشــخص حول
پاسبانی از صلح و بیشینه ساختن فرصتهای
همگان؛ نگهبانی که خارج از این کارکردها
باید پایش را از زندگیمان بیرون بکشــد.
بدهبســتان مرگباری در وابستگی به دولت
وجود دارد و این را تمدنهایی به قدمت روم
باســتان هم به قیمت رنجهای بسیار آموخته
بودند .اگر عضو انتخابی کنگرهتان به خانهتان
آمد و گفت که «ببین چی برات آوردم» ،باید
بالفاصله سوال کنید که چه کسی پولش را
داده .اگر صادق باشد بهتان خواهد گفت که
تنها دلیلی که موفق شده چیزی برایتان بیاورد،
این بوده که باقی اعضای کنگره برای به خانه
بردن چیزهاشان به رای او نیاز داشتهاند ،و پول
همهی اینها را هم خود شمایید که میپردازید.
Q Qاصل پنجم
آزادی به جهان معنا میدهد.

در راستای اینکه مبادا اصل چهارم منظورم
را کامل و شفاف نرسانده باشد ،این اصل پنجم
و آخر را هم اضافه میکنم.
آزادی تجمل و انگارهای تزیینی نیســت.
آزادی خیلی بیش از شــرایطي سعادتمند و
فراتر از مفهومی تدافعی است؛ آنچیزی است
که باقی چیزهــا را در جهان ممکن میکند؛
بــدون آزادی زندگی در بهترین حالت مالل
کامل میبود و در بدترین حالت ناممکن.
سیاست عمومیای که حافظ آزادی نیست
یا قدرتش نمیبخشد ،باید بدون فوت وقت
شک را در ذهن مردم هوشیار برانگیزاند .باید
ســوال کنند که «اگر ازمان میخواهند که
بخشی از آزادیهایمان را فدا کنیم ،در عوض
چه چیزی نصیبمان میشود؟» و امیدوار باشند
که آنچه در عوض دریافت میکنند ،اعانهای
کوتاهمدت و «یک کاســه شــوربا» نباشد.
بنفرانکلین تــا آنجا پیش رفت که نصیحت
کند« :آنکس که آزادیهای حیاتیش را در
ازای امنیت موقتی قربانی میکند ،نه شایستهی
آزادی است و نه امنیت».
امــروزه خیلــی پیــش میآیــد که
سیاستگذاران در ُصنع سیاستهای تازه ،هیج
توجهی را معطــوف وضعیت عمومی آزادی
نکنند .اگر سیاست مربوطه حس خوبی بدهد،
یا خوب به نظر برســد یا باعث بشود که در
انتخابات پیروز شوند ،بیمالحظه دست به عملی
کردنش میزنند .هرکس هم که در این مسیر،
با محوریت آزادی ،به سیاستهاشان اعتراض
کند ،استهزا شده و نادیده گرفته میشود .امروزه
دولتها در همهی سطوح ،چهل و دو درصد از
آنچه ما تولید میکنیم را مصرف میکنند ،این
را با عدد  6یا  7درصدی ســال  1900مقایسه
کنید .با اینحال هنــوز عدهی کمی از مردم
هســتند که مایلند مدافعان نمو دولتها را
نشانده و از ایشان سوالهای معقولی بپرسند مثل
این که« :چرا  42درصد کافیتان نیست؟»،
بپرسند که «چقدر دیگر میخواهید» ،یا بپرسند
که «فکر میکنید کسی تا چه حد محق است
از ثمرهی دسترنج دیگران بهره ببرد؟»
آرزوی روزی را دارم کــه همهی اهالی
میشیگان و همهی آمریکاییها این اصول را
رعایت کنند .فکر میکنم اینها اصولی هستند
بنیادین و مهم .اینکه ما در گذشــته ،به این
طریق و آن طریق ،به این اصول پایبند بودهایم،
توضیحی است برای این مهم که چطور آمریکا
توانسته بیش از هر ملت دیگری در طول تاریخ
مردم را در سطحی باال تغذیه کند و پوشاک
بدهد و منزل ببخشد .اینها اصولی هستند کلیدی
در پاســبانی از آن عامل حیاتی زندگی که
آزادی میخوانیمش .ممنونم که این فرصت را
در اختیارم قرار دادید تا امروز این اصول را با
شما در میان بگذارم و پیشاپیش ممنونم از هر
آن عملی که از این لحظه به بعد در راه رواج
این اصول انجام خواهید داد.
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اندیشه

پروژه فکری جواد طباطبایی از این منظر که به دنبال به دست دادن طرحی از تاریخ اندیشه سیاسی در ایران است ،دارای تفاوت و فاصله
بنیادینی با دیگر پروژههایی است که روشنفکران دینی و متفکران سکوالر دنبال میکنند .او با دانش و تدقیقی که در باب تاریخ اندیشه
سیاسی غرب و ایران زمین و همچنین نسبت سنت و تجدد دارد ،یکی از پایههای اندیشههای معاصر را نیز تشکیل میدهد.

متفکران امروز ایران

1

نظریه پرداز مشروطهخواهی جدید
بازخوانی آثار و آراء اندیشمندان تاریخ جدید ایران :مورد جواد طباطبایی
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

زارع

ســخن گفتن درباره ســنت و تجدد در
ایران چیز تازهای نیست .اما این سخنان یا در
زبان ملول روشــنفکرانی همانند ملکم خان و
آخوندزاده بازتاب یافته است و یا به شکل یک
عارضه توسط جامعهشناسان اهل ایدئولوژی نظیر
احسان نراقی و علی شریعتی مورد مداقه قرار
گرفته است .باید اذعان داشت که در بحث از
سنت و تجدد ،تنها منظر «اندیشه» و دیدگاه
«تاریخ اندیشه» کارگشا میافتد .چه اینکه از
این رهگذر مفاهیم و تاریخ تکوین مفاهیم نیز
برجسته میشود و تنها از این طریق است که
میتوان به «دوران قدیــم» و «عصر جدید»
پرداخت .دوران و عصری که هر یک ،مبانی
و مولفههای مخصوص به خــود را دارد و بر
تصوری متفاوت از عالم و آدم تاکید دارد .از
معدود افرادی که در منظومه فکری و پروژه
تالیفیاش ،این دقت فلسفی وجود دارد ،جواد
طباطبایی است .او که مدعی تصلب سنت در
ایران زمین است و معتقد است که دیری است
زایندگی ســنت برای ورود به عصر دیگر از
دست رفته است ،از مواد و مصالح اندیشه تجدد
اروپایی برای نقد سنت و وصول به تجدد برای
ایران سود میجوید .در این مسیر مطالعاتی و
پژوهشی ،بدون شک مهمترین نقطه« ،تحریر
محل نزاع» است که به بررسی مواجهه اندیشه
قدیم با اندیشه جدید پرداخته میشود .مواجههای
که در تاریخ اندیشه غرب دورانساز شده است
و طباطبایی در کتــاب «جدال قدیم و جدید
در الهیات و سیاسات» به آن میپردازد .جواد
طباطبایی از سویی بر آن است که نطفه نظریه
مشروطیت در اروپا ،در درون الهیات مسیحی
بسته شده اســت .این نظر باعث میشود که
نظریاتی را به ذهن آوریم که معتقد به پیوست
سنت و تجدد هستند .از سوی دیگر طباطبایی
اذعان دارد که در دورهای از تاریخ اروپای سده
میانه ،متاخرین به مناقشه در آرا و مبانی متقدمان
دست زدند که به ظهور تجدد منتهی شد .این
نظر اما نظریات کســانی که طرفدار گسست
میان سنت و تجدد هســتند را به ذهن متبادر
میسازد .باید اشاره کنیم که در قرن بیستم و در
اروپا ،نسبت سنت و تجدد ،از مباحث بنیادین
فالســفهای مانند کارل لویت ،کارل اشمیت،
هانس بلومنبرگ و لئو اشتراوس بوده که منجر
به شکلگیری نظریات «پیوست سنت و تجدد»
و همچنین «گسست سنت از تجدد» شده است.
طباطبایی با اهمیت دادن به تاریخ ،نســبت
عمومی میان تاریخ و اندیشه را طرح و پیگیری
میکند .او معتقد است که بین سنت و تجدد در
تاریخ اندیشه سیاسی غرب جدال رخ داده است.
البته او به روشــنی موضعگیری نمیکند که
به «گسست» یا «پیوست» سنت و تجدد در
غرب قائل است .جواد طباطبایی معتقد است که
این تجدد در غرب از دل سنت زاده شده است.
اما در ایران زمین ،به ســبب تصلب سنت که
وجوه آن به حکمت ایرانشهری ،دیانت اسالمی
و اندیشه فلسفی یونانی قابل تحلیل است ،تجدد
از درون آن زاده نشد .جواد طباطبایی همچنین
معتقد اســت که در اروپا بــر خالف ایران،
«سنت» جریان داشته است و به تصلب گرفتار
نیامده است .اما نگارش کتاب «جدال قدیم و
جدید در الهیات و سیاسات» توسط طباطبایی با
هدف مهمتری فراتر از آشنایی با تاریخ فلسفه
سیاســی غرب صورت گرفته است و آن هم
پیگیری «جدال قدیم و جدید در ایران زمین»
است .جدالی که طباطبایی در جلد دوم تاملی
درباره ایران به آن میپردازد و مصداق رخداد
آن را در درگیری مواضع آیات مشروطهخواه
نجف همانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی با
مشروعهخواهانی نظیر شیخ فضلاهلل نوری رصد

میکند .طباطبایی در کتاب «حکومت قانون
در ایران» رخداد مشــروطه را از جنبه حقوقی
برجسته میکند و فقیهان عصر مشروطه را تنها
کسانی میداند که معنای صحیح نظام مشروطه
به عنوان یک چارچوب حقوقی را دریافتند.
Q Q

مبنایی که این سلســله مقاالت پیگیری
میکند ،تاریخ اندیشه سیاسی است .بر این مبنا
هر مورخی ناگزیر است نگاهی فلسفی به تاریخ
داشته باشد .چه اینکه «هر تاریخی با تفکر آغاز
میشود( ».رضا داوری اردکانی .1387 .صفحه
 )180پس هر فیلسوفی هم ناچار است برای فهم
بهتر اندیشهها تاریخ آنها را مورد تامل قرار دهد.
چراکه «تاریخ اندیشه نقطه اوج هر تاریخ است و
از سوی دیگر اندیشهها تجلیگاه امكان تاریخی
به شمار میآیند .امكان مقدم بر امر واقع است».
(حســین آبادیان .1388 .صفحه  )22اگر این
نکته را در نظر بگیریم که تاریخ شرایط امكانی
وقوع رویداد را بررســی میكند ،به این نتیجه
خواهیم رسید که سید جواد طباطبایی نخستین
فردی است كه از این منظر به تاریخ ایران زمین
نظر میافكند .این نگاه مستلزم نگاهی فلسفی
است كه او از آن بهرهمند است .جواد طباطبایی
در كشور ما از معدود افرادی است كه به تاریخ
اندیشه سیاسی بها میدهد .او در آثار اولیه خود
به دنبال برجسته کردن مبانی عقلی تمدن دوره
اسالمی ایران زمین و اهمیت این مبانی عقلی و
در نهایت نشان دادن زوال این مبانی بوده است.
در این دوره طباطبایی بحثی فلســفی را برای
پیگیری پروژه خود دنبال میکند و با روشی
مبتنی بر محوریت اندیشــه میکوشد تا سنت
فکری ما را با پرسش روبهرو کند .پرسشهایی
که بسیار پیشتر باید مطرح میشدند اما به دلیل
زوال اندیشه ،طرح آنها به تاخیر افتاده است.
اما آثار موخــر طباطبایی که با آثار اولیهاش
متفاوت اســت ،با کتاب «دیباچهای بر نظریه
انحطاط ایران» آغاز میشود .طباطبایی در این
آثار با اهمیت دادن به تاریخ ،بر آن میشود تا
نسبت عمومی میان تاریخ و اندیشه را پیگیری
کند .این رویكرد طباطبایی به طور مشخص
برای شناخت چگونگی ظهور اندیشههای جدید
غربی از بطن فلسفههای قدیم قرون وسطی و
سنت اندیشــه قدمایی در كتاب «جدال قدیم
و جدید در الهیات و سیاســات» خود را نشان
میدهد.
Q Q

برای فهــم دیالكتیك قدیــم و جدید و
نحوه زایش و انكشــاف تجدد از درون سنت
اندیشههای قدیم و نیز برای شناخت مختصات
و دســتگاه مفاهیم و مضامیــن فكری جواد
طباطبایی ،باید با هگل و به طور مشــخص
نگاه هــگل به مقوله «قدیــم» و «جدید» و
البته مفهومی به نام «تاریخ جهانی» آشنا بود.
چه اینکه به یک اعتبار ،جواد طباطبایی یک
اندیشمند هگلی است .گئورگ ویلهم فریدریش
هگل ،مهمترین فیلسوف ایدهآلیستی است كه
از آنجا که تاریخ را وارد فلســفه میكند و با
نگاه پدیدارشناختی و تاریخی نسبت به فلسفه
و تاریخ فلسفه نظر میافکند ،مورد عالقه جواد
طباطبایی است .از نظر او «برای ما که اکنون
به وسوسه غرب دچاریم ،پرتو حکمت هگل
میتواند راهگشای سلوک به سمت شناخت
غرب باشــد( ».حامــد زارع .1395 .صفحه
 )119واقعیت این است که هگل با به اندیشه
درآوردن واقعیتهای زمان خود چون انقالب
فرانسه ،رمانتیســم آلمانی و روشنگری تاثیر
شگرفی بر جریان فلسفی بعد از خود میگذارد
و از نظر طباطبایی ،هگل فیلسوف تجدد است
و «فلسفه هگل ،فلســفه تجدد است( ».همان
صفحه  )211طباطبایی آنجا که از ســنت نیز
سخن میگوید ،دیدگاه تجددمحور خویش را
فراموش نمیکند .چرا اینکه به عقیده او «حتی
ارزیابی منطقی سنت مستلزم اتخاذ موضع اندیشه

جدید است زیرا در شرایطی که خروج از سنت
و اندیشــه قدیم و گسست از آن به ضرورت
صورت گرفته است و امکان بازگشت به سنت
و تجدید آن وجود ندارد ناچار باید با تکیه بر
اندیشههای نو به ارزیابی سنت پرداخت( ».جواد
طباطبایی .1379 .صفحه  )71جواد طباطبایی در
طول پروژه فکری خویش ،تجدد را در جایگاه
کانونی قرار میدهــد و هماره از اهمیت آن
ســخن میگوید .او معتقد اســت که امروزه
«مناسبترین بحث برای ما ،بحث مدرنیته است
که آن را به تجدد معنی میکنیم .این کلمه نشان
دهنده آغاز دوره فکری جدیدی در غرب است
و من سعی میکنم تا آنجا که این مسئله برای
ما اهمیت دارد توضیح بدهم تا روشن شود چه
اتفاقی افتاده و چه وضعیتی ایجاد شده که آن را
تجدد نامیدهاند و ما فاقد این وضعیت هستیم».
(جواد طباطبایی .1372 .صفحه  )5همانگونه که
میدانیم اندیشه سیاسی با افالطون و ارسطو در
یونان آغاز میشــود و بعدها به جهان اسالم و
مسیحیت راه پیدا میکند .مسیحیت در قرون
وسطی هزار سال بر مبنایی فکر کرده است که
آمیزهای از آموزههای افالطون و ارسطو و کلیسا
بوده است .اما با ورود ماکیاوللی ،نقد اساسی بر
این سنت اندیشه سیاسی وارد میشود و تحولی
اساسی ایجاد میشــود .در اینجا طباطبایی با
وامگیری از لئو اشتراوس ،از ظهور ماکیاوللی
با عنوان موج اندیشه تجدد یاد میکند .تجددی
که اهمیت اندیشه دوران جدید را به ما یادآور
میشود و اینکه به نظر میرسد بازگشت به قدیم
ممکن نیست .چراکه به قول هگل تاریخ به ما
دستور پیشرفت میدهد .طباطبایی نیز به اتفاق
اندیشــمندانی نظیر هانا آرنت بر آن است که
بحث درباره ماهیت سنت تنها با توجه به اندیشه
تجدد ممکن است .جواد طباطبایی در کتاب
«جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاســات»
نشان میدهد که چگونه تحول مفاهیم در تاریخ
اندیشه سیاسی غرب ناشی از تداوم اندیشههایی
بود كه ریشه در سنت داشت و با فراز و نشیب
در هر دورهای نســبتی با شرایط زمان برقرار
كرد .اما ویژگی تاریخی ایران زمین ،تداوم در
گسست است که باعث ایجاد شدن گسلهایی
در مفاهیم اندیشههای سنتی میشد كه با منطق
تحول مفاهیم در غرب تمایز اساســی داشت.
به دلیل تصلب سنت ،تحولی در نظام مفاهیم
به وجود نمیآمد و در نتیجه شكلگیری مفاهیم
جدید از طریق تحول اندیشــه سنتی به دست
نیامد.
Q Q

جواد طباطبایی خروج از این بنبســت را
جز از مجرای تغییر موضعی اساسی در دیدگاه
امکانپذیر نمیداند .نیل به این مقصود نیز تنها
با اتخاذ «موضع تجدد» یا دیدگاه اندیشه تجدد
ممکن خواهد بــود .طباطبایی که در دو دفتر
«درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» و
«زوال اندیشه سیاسی در ایران» بارها به موضع
تجدد خود اشاره کرده بود ،در پیشگفتار «ابن
خلدون و علوم اجتماعی» به مالحظه بنیادینی
اشــاره میکند که او را به سوی موضع تجدد
رهنمون ساخته است« :تأکید بر موضع تجدد
و تکرار آن ،در جای جای دو دفتر یاد شــده،
با توجه به این مالحظه بنیادین صورت گرفت
که در شرایط امتناع اندیشه و تصلب سنت ،تنها
با نقادی از سنت میتوان به طور جدی با سنت
روبهرو شد وگرنه نمیتوان سنت را با امکانات
خود ســنت مورد پرســش قرار داد( ».جواد
طباطبایی .1379 .صفحــه  )7او در پیگیری
طرح خود به مقدمات جنبش مشروطهخواهی
به عنوان سرآغاز تجددخواهی در ایران زمین
مینگرد .آنچه مبرهن است ،این است که بنا
بر دســتگاه فکری طباطبایی و از منظر تاریخ
اندیشــه سیاســی میتوان گفت که اندیشه
مشروطه ریشه در سنت فکری ایران زمین که
دیری بود در هاویه انحطاط هبوط کرده بود،

نداشــت .وقتی جنبش مشروطه نیز روی داد،
اندیشه سیاســی آن مورد توجه واقع نشد .اما
به هر حال همانگونه که طباطبایی میگوید «با
مشروطیت تلقی دیگری از سنت عرضه شد و
کوششهای نظری عمدهای نیز صورت گرفت.
اما امکانات روشــنفکری ایران ،به دنبال قطع
پیوند با جنبههای عقالنی سنت اندیشه در ایران،
کمتر از آن بود که چنین کوششهایی به نتیجه
مطلوبی برسد .روشنفکری ایران اگر توانسته بود
برخی مبانی نظری مشروطیت را که اهل دیانت
مطرح میکردند ،بســط دهد و فلسفه سیاسی
و بهویژه فلسفه حقوقی مشروطیت را تدوین
کند ،ایران زمین در مسیر متفاوتی میافتاد».
(حامــد زارع .1396 .صفحه  )287طباطبایی
این نقصان را متوجه روشــنفکران میداند که
به اندیشه سیاسی و حقوقی مشروطیت توجه
الزم را مبذول نداشتهاند .این انتقاد طباطبایی،
نشــان از یک بحث اساسی در منظومه فکری
او میدهــد و آن چیزی جز مبحث «حقوق»
نیست .او در برخورد با مشروطه با یک نگاه
حقوقی عمل میکند .چه اینکــه از دیدگاه
طباطبایی «تجربه مشروطیت ،به طور عمده،
ناظر بر مبانی حقوقی نظام جدید بود( ».جواد
طباطبایــی .1385 .صفحه  )125بنابراین برای
بررســی تجدد در تاریخ اندیشه سیاسی ایران
زمین از دیدگاه جواد طباطبایی ،باید به مشروطه
پرداخت .برای بررسی مشروطه نیز راهی جز
پرداختن به نگرش حقوقی طباطبایی به پدیده
سیاسی مشروطه نیست .این نکته را هم باید در
نظر داشت که طباطبایی مشروطیت در ایران
زمین را با توجه به تاری خ مشروطیت در اروپا و
همچنین با به کار گرفتن روشها و نظریههای
جدید تاریخنویسی مورد بررسی قرار میدهد و
ســعی دارد تا نظریهای برای مشروطیت ایران
تدوین کند .او در این مســیر بیشترین ارج
را به جنبه حقوقی مشــروطیت میدهد« .من
جنبۀ حقوقی مشــروطیت را برجسته کردهام.
بلی! تجدد سیاســی ،یعنــی حکومت قانون،
مگر میشــود حکومت قانون بدون تدوین
مجموعههای قانونی و نظام حقوقی تحقق پیدا
کند( ».ســید جواد طباطبایی .1387 .صفحه
 )110به نظر طباطبایی ،مشروطیت نظام سیاسی
مبتنی بر حکومت قانون اســت که در تحلیل
آن نمیتوان به دگرگونیهای حقوقی بیاعتنا

ماند .البته به نظر میرسد که طباطبایی بیشتر
به تحوالت فقهی نزد فقیهان عصر مشــروطه
اعتنا کرده اســت .او عطف به همین دیدگاه
حقوقیاش معتقد است کار اساسی در مشروطه
را فقیهان انجام دادهاند و نه روشــنفکران« .در
ش مشروطهخواهی ،بهویژه در قلمرو
جریا ن جنب 
ت گرفت .با
ی صور 
ی اساســ 
حقوق ،كوشش 
ن قانو ن مدنی ،حقو ق شر ع به حقو ق عرف
تدوی 
ن سانزمین ه ایجاد نظا م حقوقی
ل شد و بدی 
تبدی 
ی در ایرا ن فراه م آمد( ».ســید جواد
جدیــد 
طباطبایــی .1382 .صفحه  )12البته طباطبایی
نسبت به همه روشــنفکران عصر مشروطه
بدگمان نیســت .وی به میرزا یوســفخان
مستشارالدوله ،نویسنده رساله یک کلمه به نحو
مفصل میپردازد و معتقد است که «تفسیر من
نخستین تفسیر حقوقی رسالۀ یک کلمه است؛
آدمیت و دیگــران به اهمیت حقوقی آن پی
نبرده بودند .این رســاله به هیچ وجه بیانیهای
در توجیه شــرعی مشــروطیت نیست ،بلکه
به نوعی رسالهای در فلسفۀ حقوق است برای
عرضه کردن مبنایی نظری برای تبدیل شرع
به مجموعههای قانون جدید( ».همان .صفحه
 )109جواد طباطبایی بر آن اســت که پس
از پیروزی مشــروطه ،با تدوین مجموعههای
حقوقی ،حقوق شــرع به حقوق عرف تبدیل
میشود .از نظر وی ،این نکته که نظام جدید بر
پایه شرع بنیان نهاده شد ،نشان دهنده این است
که نمایندگان مجلس اول شورای ملی به این
نتیجه رسیده بودند که اساس نظام حقوقی جدید
را جز بر پایههای شرع نمیتوان بنیاد نهاد.
Q Q

اگر ســخن طباطبایــی را بپذیریم که
مشــروطیت نظام سیاسی مبتنی بر حکومت
قانون اســت که در تاریخ جدید ایران زمین
وقوع یافته است ،الجرم باید برای تحلیل آن
به دگرگونیهای حقوقی توجه داشته باشیم.
وقتی رخداد مشروطه از جنبه حقوقی برجسته
شود ،به دنبال آن ،نقش فقیهان به عنوان کسانی
که با دستگاه اصول فقه و مبنای حقوقی آن،
مشروطه را تفسیر کردند نیز برجسته میشود.
به همین اعتبار جواد طباطبایی فقیهان عصر
مشروطه را تنها کسانی میداند که معنای نظام
مشروطه را دریافتند .چراکه آنان سعی کردند
احکام شرع را به مجموعههای حقوقی جدید

تبدیل کنند .طباطبایی در پاسخ به این نکته
که فقه را به سبب تعارضی که با حقوق جدید
دارد ،نمیتوان به قانون تبدیل کرد میگوید:
«فقه و قانون از یک جنس نیستند که با هم
تعارض داشته باشند ،فقه ،بر حسب ابوابی از
آن کــه از احکام مدنی بحث میکند ،نظامی
حقوقی اســت .آن را میتوان با حقوق جدید
مقایسه کرد ،که کردهاند .قانون شرع میتواند
با قانونهای جدید تعارض داشته باشد که دارد.
به این اعتبار ،فقه تفسیر حقوقی احکام شرع در
امور مدنی است .احکام شرع ،به گونهای که
در نظام حقوقی فقهی توضیح داده شده ،قابل
تبدیل به مجموعههای قانونی جدید است».
(همان .صفحه  )110او تا آنجا پیش میرود
که تبدیل احکام شرع به مجموعههای حقوقی
جدید را بزرگترین دستاورد مشروطه ارزیابی
میکند.
Q Q

پروژه فکری جواد طباطبایی از این منظر
که به دنبال به دســت دادن طرحی از تاریخ
اندیشه سیاســی در ایران است ،دارای تفاوت
و فاصله بنیادینی با دیگر پروژههایی است که
روشــنفکران دینی و متفکران سکوالر دنبال
میکنند .او با دانش و تدقیقی که در باب تاریخ
اندیشه سیاسی غرب و ایران زمین و همچنین
نسبت ســنت و تجدد دارد ،یکی از پایههای
اندیشههای معاصر را نیز تشکیل میدهد.
منابع و مآخذ:

ایران امروز ،ســنت ،مدرنیته یا پســت مدرن؟ سید جواد
طباطبایی ،ماهنامه کیان ،شماره  ،15مهر و آبان 1372
ابن خلدون و علوم اجتماعی .سید جواد طباطبایی .چاپ دوم.
تهران .انتشارات طرح نو1379 .
تجددی دیگر .سید جواد طباطبایی .روزنامه همشهری .شماره
 5 .3088تیر 1382
مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی ،ســید جواد طباطبایی،
تبریز .انتشارات ستوده1385 ،
نظریه حکومت قانون در ایران ،سید جواد طباطبایی ،تبریز.
انتشارات ستوده1387 ،
عقل و زمانه ،رضا داوری اردکانی ،تهران ،انتشارات سخن،
1387
تجدد سیاســی یعنی حکومت قانون ،سید جواد طباطبایی،
شهروند امروز ،شماره  15 ،45اردیبهشت 1387
مفاهیم قدیم و اندیشــه جدید؛ درآمدی نظری بر مشروطه
ایران ،حسین آبادیان ،تهران ،انتشارات کویر1388 ،
فلســفه و سیاســت؛ مجموعه مقاالت جــواد طباطبایی،
گردآوری و تدوین :حامد زارع ،تهران ،نشر فالت1395 ،
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احزاب
دیدگاه

فروپاشی اقتدار دولت
دولت و احزاب و گروههای سیاسی
در انقالب مشروطه

در انتهــای قســمت قبلــی
یادداشتهای حاضر و هنگام بحث
پیرامون بســتر فعالیت گروهها و
احزاب سیاســی در ایــران صدر
مشــروطه (1326 /1285 - 1287
  1324قمــری) ،به وجود یکنهاد انتخابی قدرتمند حکومتی و
تعارضات درونی حاکمیت و دولت
(به معنای اعــم آن) در آن مقطع
زمانی اشاره شد.
در یــک حالت کلی ،پیروزی
انقالب مشروطه سبب تغییر رفتار
دولت نسبت به فعالیتهای سیاسی
در جامعه شد .تا قبل از آن ،دولت
اعم از شــاه ،دربار ،هیات دولت و
وزیران و مقامات دولتی در مرکز،
والیان و حکمرانــان و مامورین
دولــت در ایــاالت و والیات،
حاکمان شهرها ،صاحب منصبان و
مقامات لشکری و نظامی و به طور
کلی هــر ذیقدرتی در هر مقام و
پست دولتی یا غیردولتی (از جمله
روسای گروهها و طبقات ذینفوذ)
با استداللها و توجیهات عجیب و
غیرعقالنــی و در واقع برای حفظ
قدرت و جایگاه خودشان ،با تشکیل
و فعالیت هرگونه گروه سیاســی
مخالفت کــرده و حتیاالمکان با
آن مبارزه میکردند .بدین ترتیب
دولت اقتدارگــرا و تمامتخواه
حقوق طبیعی مــردم را پایمال و
سرکوب میکرد و مانع از تشکیل
و فعالیت آشکار گروهها و احزاب
سیاســی در ایران میشد .اما وقوع
انقالب مشــروطه و پیروزی آن
سبب فروپاشــی اقتدار دولت شد
و چنین دولتی هم توانایی و ابزار
الزم برای مقابله بــا موج قوی و
بنیادی در جامعه را نداشت .از جمله
خواســتههای مردم شرکتکننده
در انقــاب ،آزادی بیــان و حق
فعالیت آزادانه سیاســی بود و به
تبع آن ،حق تشکیل و مشارکت
در احزاب و گروههای سیاسی نیز
از جمله خواستههای مهم انقالبیون
به شمار میرفت .خواستههایی که
در آن شرایط دولت نمیتوانست با
تحقق آنها مخالفت کند .در چنین
اوضاعی گروههای سیاسی متعددی
تشکیل شده و افراد زیادی از طریق
حضور در آنها به فعالیت سیاسی
روی آوردند.
از سوی دیگر ساختار حکومت
جدید برآمده از انقالب مشروطه به
ترتیبی که در قانون و متمم قانون
اساسی ترسیم شــده است ،یک
ساختار مشارکتجو و کثرتگرا
است .تاکید بر نقش اصلی نهادهای
انتخابی (از جمله مجلس شــورای
ملی) در دولت ،رسمیت بخشیدن
به قــدرت و اقتدار نهادهای میانی
و مدنی (همچون انجمنهای ایالتی
و والیتــی و هیاتهای منصفه)
در تصمیمگیریهــای اجرایی و
محلی و انتخابی بودن اعضای آن
نهادها ،از جمله ویژگیهای الزم
ســاختار دولت جدیــد در ایران
به شــمار میرود .طبع ًا در چنین
ساختاری از توانایی ارباب قدرت
و دولتساالران اقتدارجو به شدت
کاسته شده و متقابال زمینه فعالیت
گروههای سیاســی بیشتر فراهم
میشد و این گفتمانی است که در
صدر مشــروطیت رنگ تحقق به
خود گرفت.

صرفنظر از گروههای سیاسی
گستردهترین و فعالترین شبکه تشکیالتی سیاسی در ایام فترت و جنگ داخلی
متعلق به حزب یا فرقه اجتماعیون عامیون (مجاهدین) بود

درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران
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جنگ احزاب

به توپ بسته شدن مجلس و شروع جنگ داخلی سبب ضعف احزاب سیاسی ایران شد
صادر شد ،کمیته ستار نماینده آن فرقه معرفی
شده و اعالم میشود« :کارگزاران شعبه محترم
ما کمیته ستار از ابتدای انقالب تاکنون کارهای
انقالب را با کمال مهارت و جالدت پیش برده
و اهالی مظلومه رشــت را از چنگال خونین
مجسمه استبداد (سردار افخم) خالص نموده و
الزمه سعی و مجاهدت را مضایقه نکرده و تمام
مشکالت را به آسانی حل کرده و در تکالیف
راجعه خــود ،کامال از عهده برآمده .ما هیات
مفتشه ،اقدامات کمیته ستار را تقدیر و تحسین
کرده و مختصر نواقص محسوسهاش را تکمیل
نموده و بر عموم برادران مجاهد اظهار و توصیه
میکنیم که در پیشرفت انقالب ایران به آراء
قطعیه کمیته ستار اطاعت نمایند ،تا از زحمت
مجازات مصون باشند».

مسعودکوهستانینژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

در دو مقاله پیشین مجموعه حاضر فعالیت
احزاب و گروههای سیاسی در صدر مشروطه
مورد توجه قرار گرفت .در ادامه ،این قسمت به
بررسی مختصری پیرامون فعالیت آن گروهها
در دوره فترت و جنگ داخلی بین قوای دولتی
با مشــروطهطلبان (جمــادی االول  1326تا
جمادی الثانی  1327قمری 30 /خرداد  1287تا
 27تیر  )1288اختصاص مییابد .از اواسط بهار
 1326قمری 1287 /دور جدیدی از درگیری
میان مجلس و مشروطهخواهان با محمدعلی شاه
و طرفدارانش آغاز شد .وخیمتر شدن اوضاع،
گروههای سیاســی مستقر در تهران را بر آن
داشــت که اعضاء خود را برای حفاظت از
مجلس شورای ملی ،به اطراف ساختمان مجلس
گسیل دارند.
در  20جمــادی االول  1326قمری یعنی
ســه روز قبل از به توپ بسته شدن مجلس،
«عموم انجمنهای ملی تهران» تلگرافی را به
عموم والیات و خطاب به انجمنهای ایالتی و
والیتی و سایر انجمنهای ملی ،ارسال کرده و
در آن وضعیت خود را این چنین بیان کردند:
«برادران تهرانی شما که مقدمهالجیش اردوی
جهاد حریتتان بــوده و در فداکاری ملت و
حفظ حقــوق آن بــرادران دور از پایتخت،
پیشقدم و اولین صنف قربانی نجات وطناند،
مثل ســایر دفعات در دفاع از حقوق ملت و
حراســت و حمایت آزادی ایران و کشیک
کعبه سعادت مملکت یعنی دارالشورای ملی با
تمام قوا ایستادگی کرده و جانهای ناقابل خود
را بیش از سایرین هدف حمالت مستبدین قرار
دادهاند ».پس از بیان وضعیت تهران« ،عموم
انجمنهــای ملی تهران» از همقطارانشــان
در سایر شــهرها درخواست میکنند« :اکیدا
میگوییــم که جلوگیــری از مخالفتهای
مستبدین به هر طوری الزم و با آنکه وطن و
مشروطیت و ملیت ما در خطر است ،همراهی
و حرکت شــما معجال الزم و واجب است و
اگر تلگرافی دیگر از طرف ما نرسید ،بدانید در
خطر عظیم هستیم».
در روزهای بعد و در آستانه حمله نیروهای
نظامی به مجلس و بر اســاس یک برنامه از
پیش تعیین شــده ،خطــوط تلگرافی تهران
به شهرســتانها قطع و بدین وســیله ارتباط
بین انجمنهای تهران بــا دیگر انجمنها در
شهرســتانها منقطع شــد .در چنین احوالی
انجمنهای شهرســتانها با مشــاهده چنین
وضعیت مشکوکی ،بالفاصله واکنش نشان داده
و درصدد تهیه و تدارک اقدامی در مقابله با شاه
برآمدند .در اراک که در آن هنگام عراق عجم
خوانده میشد ،انجمن والیتی ،انجمن اتحادیه
طالب ،انجمن اتفاق برادران ،انجمن سعادت،
انجمن حقوق ملی و باالخره انجمن اتحاد تجار
با ارسال تلگرافی به دیگر انجمنها در سراسر
کشــور اعالم کردند با توجه به عدم اطالع از
وضعیت دارالشورای کبری« ،عموما در اجرای
مقاصد مشروطیت و همراهی با ملت حاضر و
به هیچ وجه کوتاهی در این امر مقدس نخواهیم
داشت ».در اصفهان نیز انجمنهای «والیتی،
ایمانیه ،مرکزی ،مودت ،توکل ،اتفاق ،اخوت و
صدریه» با ارسال تلگرافی اعالم کردند[« :در
اصفهان] تعطیــل عمومی .اردوی ملی حاضر
حرکت ،از مجلس مقدس جــدا خلع خائن
و نصب ولیعهد را به ســلطنت استدعا نموده،
تکلیف هم آوازی و حرکت قشون ملی مثل
برادران رشت و آذربایجان».
تا اینکــه صبح روز  23جمــادی االول
 1326قمــری 21 /ژوئــن  1908برابر با 31
خرداد  1287حمله نیروهای قزاق به فرماندهی
لیاخوف روسی به مجلس شورای ملی آغاز شد.
در این جنگ حدود یک هزار نفر از مدافعین

Q

کشته شدند و با احتساب مجروحین ،این رقم
به بیش از دو هزار تن افزایش مییابد .از جمله
آنها شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی
بودند .البته بعد از پایان نزاع ،تعداد دیگری از
نمایندگان نیز به دســتور شاه به قتل رسیدند.
بخش اعظم مقتولین و مجروحین واقعه به توپ
بستن مجلس از اعضاء انجمنها و گروههای
سیاسی تهران بودند که در دفاع از مجلس ،در
آنجا حضور داشتند.
Q

Qگروههای سیاسی در شهرستانها

Q

Qانجمنهای ایالتی و والیتی

فشــار بر گروههای سیاسی و دستگیری
اعضای آنها در شهرستانها نیز انجام شد .در
اصفهان بعد از به توپ بستن مجلس ،انجمنها
بسته شده و مدیران جراید را به تهران خواسته
بودند که با وساطت آقا نجفی ،فرستادن آنها به
تهران ،متوقف شد.
در جمادی االول سال  1326قمری همان
زمان که تدارک به توپ بستن مجلس از سوی
شــاه انجام میشد ،انجمنهای فعال در بوشهر
عبارت از انجمن والیتی ،انجمن صفا ،انجمن
اتحادیه ،انجمن اخوت ،انجمن تجارت و انجمن
عدالت بودند .آن گروهها عمدتا به فعالیتهای
سیاسی در حمایت از مجلس شورای ملی که
در آن زمان نماد انقالب مشروطیت محسوب
میشد ،مشــغول بودند .فعالیتهای مدنی و
فرهنگی از جمله تاسیس قرائتخانه و مدارس
نیز بخشی از فعالیتهای آنها به شمار میرفت.
ولی پس از انحالل مجلس ،تمامی آن انجمنها
به سوی فعالیتهای نظامی و درگیری با دولت
گرایش پیدا کردند .در فرازی از تلگرافی که
یک ماه بعد از انحالل مجلس از سوی انجمن
ملی و عموم اهالی بوشهر به عموم انجمنهای
ایالتی و والیتی در سراســر کشور صادر شد،
میخوانیم« :چهار روز است که در بوشهر و
سایر بالد تعطیل عمومی شروع و در توقیف
ادارات اقدامات کافیه شــده .محمدعلی میرزا
را به واسطه نقض عهد و سوگندهای متنوعه
و طغیان و عصیانش بر حوزه مقدسه اسالم و
سعایتش در افســاد و اهدار دماء مسلمین ،از
ســمت خود معزول میدانند و تا گاهی که
استیفای حقوق ملیه و تحصیل حریت مشروعه
نکنند ،خواب و خور بر خود حرام دانسته و به
امری مشغول نخواهند شد .با تمام قوا در مقام
تدارکات الزمه هستیم».
وقوع جنگ داخلی عــاوه بر گروههای
سیاســی ،انجمنهای ایالتی و والیتی نیز که
به عنوان انجمنهای رسمی برآمده از انقالب
مشــروطه به شــمار میروند ،را نیز به کام
خود کشید و آنها را به انجمنهای تمام عیار
سیاســی-نظامی تبدیل کرد .پس از به توپ

بســتن مجلس ،به دستور محمدعلی شاه کلیه
انجمنهای ایالتی و والیتی در سراسر کشور
منحل شده و فعالیتشان متوقف شد .ولی در
نتیجه جنگ داخلی و پیشرویها و موفقیتهای
مشروطهطلبان ،تا اوایل ســال  1327قمری
بســیاری از آن انجمنها در شهرها و ایاالت
و والیات مهمی همچون آذربایجان ،اصفهان،
گیالن ،فارس ،استرآباد و حتی کاشان ،مجددا
شروع به کار کرده و در همان ابتدای امر ،تمام
ادارات دولتی و نظامی را به تصرف و کنترل
خود درآوردند .شیوه عمل تمامی آنها تقریبا
مشابه با یکدیگر بود .برای آشنایی با چگونگی
فرآیند مذکور ،مناسب است مرور مختصری
بر نمونهای از نحوه عملکرد یکی از آنها انجام
دهیم .با هم سری به مشهد میزنیم .شهری که
تا پایان محرم ســال  1327قمری هنوز تحت
کنترل طرفداران شــاه قرار داشته و خبری از
تشــکیل انجمن ایالتی در آن شهر نبود .بنا به
گزارش خبرنگاری از مشهد در چنین شرایطی:
«مجاهدین خراسان به واسطه تاخیر در اقدامات
ملیه و قصور در اجرای احکام واجب االطاعه
حجج اسالم ،از سایر برادران وطن شرمسار و
پیمانه صبرشان از خون دل ماالمال گردیده،
آخراالمر به استعمال قوای قهریه مصمم شدند.
چنان که مقارن ســحرگاه یکشنبه  14صفر
برای امتحان در قــرب منزل رئیس قزاقخانه
بمب انداخته و تمام سکنه این شهر را با یک
صدای بسیار مهیب که موجی از دریای قهر
ملی بود ،از خواب گران بیدار ساختند .عقالی
مملکت [خراسان] و روسای ملت ملتفت شدند
که اگر شراره هیجان ملی در خراسان آتشی
برافروزد به یکبارگی خرمن امنیت و آسایش
عمومی بسوزد .این بود که حجج اسالم و علماء
اعالم و روسای واال مقام با یک همت غیورانه
به کوری چشــم معاندین شریعت و مخالفین
و خائنین دولت ،همان روز یکشــنبه انجمن
ایالتی خراســان را به عضویت همان اعضاء
منتخبه سابق در همان مرکز اولی رسما مفتوح
و منعقد نموده ،عموم ملت خراسان را از این
بذل مساعدت رهین یک دنیا تشکر و امتنان
فرمودند .عصر روز یکشنبه و مقارن غروب،
به تصویب انجمن مقدس ایالتی هیاتی منظم و
مسلح از مجاهدین خراسان ،اداره تلگرافخانه
را تصرف و تمام دفاتر ،نوشــتهها و اسناد را
ضبط نموده و جمع کثیــری از مجاهدین با
دستخطی که از انجمن ایالتی به عنوان رئیس
ذخیره [قورخانه و مهمات] صادر شده ،مامور
به ضبط و تصرف ذخیره و قورخانه شدند».
Q

Qحزب اجتماعیون عامیون

صرفنظر از گروههای سیاسی ،گستردهترین
و فعالترین شبکه تشکیالتی سیاسی در ایام
فترت و جنگ داخلی ،متعلق به حزب یا فرقه

اجتماعیون عامیــون (مجاهدین) بود که قبال
به طور کامل معرفی شد .اعالمیهای با امضاء
«عموم ملــت آذربایجان» و خطاب به جمیع
اهالی والیات ایران در دست است که تنها سه
هفته پس از به توپ بستن مجلس ،انتشار یافت
و حاوی مانیفست و شیوه مقابله با شاه و دولت
است .این اعالمیه مفصل  8مادهای بسیار تند
و دقیق نوشته شده و با وجود عبارات تند در
آن ،میتوان یقین کرد که حاوی خط مشــی
حزب اجتماعیون عامیون (مجاهدین) است.
در خالل آن اعالمیه چنین عباراتی را میتوانیم
مشــاهده کنیم« :ادارات دولتی را به تدابیر یا
به زور متصرف شــوید .عایدات آن را خرج
مدافعه نمائید .نگذارید از عایدات ملکی دیناری
به مرکز برود .شمشــیر به دست دشمن خود
مدهید .هر جا از عهده تصرف ادارات دولتی
عاجزید ،رعایا را از ادای مالیات بازدارید( .بند
ســوم) متفق الکلمه جمهوریت را خواستگار
باشــید و هرگز به صلح با این جوان الابالی
(محمدعلی شــاه) رضا ندهید که صلح با این
جوان خونخوار ریشــه خود کندن است( .بند
هفتم) ســعی نمائید که به اسم مدافعه و جهاد
با محاربین امام عصر ،علمای عراق را به جانب
ایران بکشانید( .بند هشتم)»
همچنین در اعالمیهای که در همان دوره از
سوی حزب اجتماعیون خطاب به دهقانان و یا
«دهاتیان ایران» صادر شد ،آمده است:
«به نام خداوند آزادی بخش
بسم اهلل و باهلل و علی ملت رسول اهلل (ع)
ای پســران عزیز ایران! ای دهاتیان بیچاره!
آیا میدانید سســتی شــما دهاتیان مورث چه
قدر فتنهها خواهد شد؟ به رضای خدا به خاطر
پیغمبــر (ع) یک حرکتی کرده .مگر شــما
نمیدانید که حضرات مجتهدین که بر ایشــان
تقلید داریم ،مشــروطه را عین شریعت غرای
محمدی اعالن فرمودهاند؟ مگر فتوای ایشــان
را نخواندهاید؟ مضمون تلگراف مقدســه را که
فرمودهاند هر کس در راه مشروطه و پیشرفت
مجلس مقدس ملی کشته شد ،چنان است که در
حضور باهرالنور حضرت حجت عجل اهلل فرجه
جهاد کرده و شهید شده است .هان ای دهاتیان!
ای عشایر رشید ایران! حال وقت راضی کردن
ارواح شهدای کربال است .البته بکلی قیام کرده
بیرق اسالم را برافرازید .مضمون آیه شریفه فضل
اهلل المجاهدین علی القائدین ......را عمل بکنید».
عالوه بر فعالیت مستقیم ،حزب اجتماعیون
عامیون از طریق گروههای وابســته به خود،
نفوذ زیادی در نقاط شــمالی ایران پیدا کرده
بود .یکــی از معروفتریــن آن گروههای
سیاسی-نظامی ،کمیته ستار بود که در منطقه
گیالن فعالیت میکرد .در اعالنی که از سوی
گروه بازرسی ( هیات مفتشه) فرقه اجتماعیون
عامیون خطاب به عموم مجاهدین در گیالن

Qگروههای سیاسی خارج از کشور

در دوره مورد بحث این شــماره از درس-
گفتارهای تاریــخ احزاب ایران به دلیل وقوع
جنگ داخلی در کشــور ،فعالیت گروههای
سیاســی ایرانیان در خارج از کشور به شدت
افزایش یافت .این گونــه گروهها عمدتا در
کشــورهای همســایه ایران و یا در محدود
کشورهای داخل در حوزه فرهنگی ایران از مصر
تا هندوستان ،به فعالیت مشغول بودند .از جمله
این گروهها میتوان به انجمن برادران ایرانی
در اســامبول ،جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان
اســامبول ،کمیته زنان ایرانی ،هیات علمیه
نجف ،انجمن وفاق ایرانیان در مصر و انجمن
اسالمی عشــقآباد اشاره کرد .انجمن سعادت
اسالمبول به دلیل وضعیت خاص اسالمبول و
نزدیکی آن شــهر به آذربایجان و نیز حضور
تعداد زیادی از ایرانیان در آنجا ،نقش مهمی در
ایجاد رابطه بین انجمنها و گروههای سیاسی در
داخل کشور و انجمنهای سیاسی فعال ایرانیان
در خارج از کشــور و به ویژه بین انجمنها و
گروهها با مراجع و علماء مشروطهخواه نجف
(آخوند خراسانی و آیتاهلل مازندرانی) داشت.
از آن جمله میتوان به چند تلگراف بســیار
مهم از مراجع نجف (خراســانی و مازندرانی)
در اواســط ذیالقعده  1326قمری /آذر 1287
اشاره کرد .در آن تلگراف مراجع مذکور ضمن
تاکید بر نقش انجمن ایالتی آذربایجان به نیابت
از مجلس شورای ملی ،متذکر شدند« :انجمن
سعادت ایرانیان! به موجب شکایات واصله از
ملت ایران ،مجــددا دولتیان [درصدد گرفتن]
وجه خطیری از دولت متجاوزه [روســیه] و
صرف [آن در] سرکوبی ملت [هستند ].لهذا
از جانب ماها که روساء روحانی ملت ایرانیم،
به توسط سفراء و جراید رسمی به دول معظمه
رســما اعالن نمایند به موجب اصل  24و 25
نظامنامه [قانون] اساســی ،دولت ایران حق
معاهده و اعطاء امتیاز و استقراض بدون امضاء
پارلمنت ملت ندارد .امروزه انجمن ایالتی تبریز
به جای پارلمنت ملت ایران است .اگر قرض
بدون امضاء آن انجمن بشود ،ملت ذمه دار ایفای
آن نخواهد بود».
ارزش و اهمیــت فعالیــت انجمن ایالتی
آذربایجــان در ایام فترت و جنگ داخلی در
ایران ،به وضوح از خالل دســتورات مراجع
نجف مشــخص است .انجمن تبریز را به حق
میباید ســکاندار اصلــی و رهبر گروههای
سیاســی و نیز انجمنهای ایالتی و والیتی در
سراسر ایران محســوب کرد .انجمنی که در
پایــان جنگ داخلی (جمــادی الثانی 1327
قمری /ژوئیه  /1909تیــر  )1288پیروزی
مشروطهطلبان را با ارسال تلگرافی به مراجع
نجف بدین شکل اعالم کرد« :از تبریز[ ،به]
نجف .محضر مبارک حضرات آیات اهلل آقای
خراسانی و آقای مازندرانی دام ظلهما .به میامن
انفاس قدســیه تمام مقاصد مشروعه حاصل،
محمد علی استعفاء ،اعلیحضرت احمد شاه به
سلطنت برقرار ،انقالب مرکز مرتفع ،وزراء از
معتمدین انتخاب شدند».
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ناصرالدین شاه وارث تربیتهای گوناگونی بود و همین امر در نهایت شخصیتی دوگانه در مواجهه با
تحوالت از وی پدید آورد .از یکسو کودکیاش میانه اختالفات مادر و پدر و بیمهری پدر گذشته بود
و در این دوران بسیار تحت نفوذ مادرش قرار داشت.

گزارش تاریخ تجدد ایران
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پادشاهی ایستاده بر مرز تجدد
نگاهی به نقش و جایگاه ناصرالدین شاه در تجدد ایرانی
سمیرا دردشتی
خبرنگار

هیچ پادشاهی در تاریخ ایران تا به این پایه
شخصیت دوگانه نداشته است و این امر ساخته
زمانه و اجتماعی است که محل رشد و آگاهی
او بود .ایستاده در مرز تجدد ،دل در گرو قدرت
مطلقه و شــیفته تحول بود و این همه در کنار
هم چه ناممکن به نظرمیرسید .بنابراین گامی
به پیش میرفت و نگاهی به پشت سر داشت
تا آنچه را تاریخ برایش به میراث گذاشته است
از کف ندهــد ،چراکه زمانه در حال تغییر بود
و افکار جدید روزبهروز دامنه گســتردهتری
مییافت و درون جامعه ریشه میدواند .بنابراین
میکوشــید تجدد را به گونهای گزینشی و تا
آنجا که با مقام ظلاللهی او در تضاد نباشــد
به ایران گسیل دهد .در نتیجه پارهای از صناعات
برای نخستینبار از دروازههای ایران عبور کرد
و مردم با چشم حیرت در آنها نظر میکردند
اما در رابطه با مفاهیم مدرن نظیر قانونخواهی،
دموکراسی ،آزادی ،شــهروندی و ....احتیاطی
تمام وجود داشت و عمدتا کوشیده میشد نادیده
گرفته شود.
Q

Qدر میانه بیم و امید

وضعیت والیتعهدی ناصرالدین میرزا تا زمانی
که به کمک مادرش و میرزا تقیخان امیرنظام
(امیرکبیر) در تهران تاج بر سر گذاشت نامعلوم
بود .آذربایجان که بنا به سنت قاجارها همواره
در دســت ولیعهد بود در این زمان به دســت
برادران تنی محمد شاه ابتدا قهرمانمیرزا و بعد
از فوت او بهمن میرزا اداره میشد .به این ترتیب
ناصرالدینمیرزا به بهانه سن پایین به پایتخت
فراخوانده شد و نه سال در تهران اقامت گزید.
مجموعه شــرایط و نیروهای فعال در صحنه
سیاسی ایران به سود او نبود .خاندان دولو او را
از خود نمیدانستند و برای قدرتیابی برادران
محمدشاه میکوشیدند و این میان آصفالدوله
دایی قدرتمند شــاه از آنان حمایت میکرد.
برای روسها نیز همین ترجیح وجود داشــت
اما با رایزنیهای مهدعلیا با نمایندگان انگلیس
و حاجی میرزا آقاسی صدراعظم تا حدودی ورق
برگشت و در ســال 1258ه.ق نهایتا دو قدرت
خارجی تأثیرگذار در تحوالت ایران ســلطنت
موروثی از پدر به پســر ارشد را مورد حمایت
قرار دادند .به منظور تحکیم شرایط ولیعهد که در
این زمان تازه وارد سنین نوجوانی شده بود و 14
سال بیشتر نداشت ،حاجی میرزا آقاسی رسیدن
وی به ســن بلوغ را اعالم کرد .به این ترتیب
برای ولیعهــد گلینخانم دختر احمدعلی میرزا
نوزدهمین پسر فتحعلیشاه را به زنی گرفتند و
او در فرصت کوتاهی تا مرگ پدر توانســت
ولیعهدی را برای خود مسجل کند .برای رسمیت
بخشیدن هرچه بیشــتر به این امر در حالی که
محمدشاه بیمار بود ،اجازه حکومت آذربایجان
را از پــدر تاجدارش گرفــت .از زمان ورود
ولیعهد به تبریز تا حرکت مجدد وی به سمت
پایتخت برای به تخت نشستن در حدود هفت

ماه طول کشید اما همین فرصت کوتاه کافی بود
که شاهزاده نوجوان با مشکالتی که در آینده
پیشرو خواهد داشت آشنا شود.
ولیعهــد در تبریز پول چندانی نداشــت،
بهگونهای کــه حتی در پرداخــت مواجب
مالزمان خود نیز دچار مشــکل بود .در همین
دوره یک بحران مذهبی نیز بر دایره مشکالت
ناصرالدینشــاه اضافه شد و آن آشوب مربوط
به محاکمه باب بود که بر وســعت اختالفات
مذهبی افزود .همچنیــن مدعیان حکومت و
رقیبان ناصرالدینمیــرزا از جمله بهمن میرزا
(عموی او) و عباسمیرزا ملکآراء (برادرش)
سخت در تکاپو بودند و این امر نیز آرامش را
از ولیعهد جوان سلب کرد .با این حال درایت
میرزا تقیخان امیرنظام که در این زمان در تبریز
از احترام بسیاری برخوردار بود توانست ولیعهد
هفدهساله را از بسیاری از دردسرها نجات دهد و
به سالمت به تخت شاهی بنشاند.
Q

Qشاه در مواجهه با غرب

ناصرالدین شــاه را «شهریار جادهها» لقب
دادهانــد ،چراکــه هم در داخل ایران بســیار
سفر کرد و هم نخستین شــاهی بود که پای
به سرزمینهای دوردســت گذاشت .سه بار از
فرنگســتان دیدن کرد اما نکته قابل توجه آن
اســت که او تنها در هیئت یک بازدیدکننده
منفعل به ســفر نمیرفت و عالقهای شگفت
به ثبت آنچه تماشا میکرد داشت .البته کار
نوشتن مخصوص سفر نبود ،بلکه یکی از عالیق
ویژه او بود که تقریبا به صورت روزانه به آن
میپرداخت .بنابراین یادداشــتهای بیشماره
به صورت روزنامه خاطرات با ادبیات ملوکانه از
وی برجای مانده اســت .به نظر میرسد او نیز
به مانند بسیاری دیگر از سیاحان ایرانی با کمال
حیرت در غرب نظر میکند و در توصیفات خود
بارها طبیعت آن سرزمینها را به بهشت تشبیه
کرده و آنجا را ســرزمین پریان لقب میدهد
و در قیاس به دیده تحقیر در داشــتههای ایران
نظر میکند .تا آنجــا که در مواجهه با گدایان
فرنگی نیز آنان را برتر از گدایان ایران دانسته
و میگوید« :گداهای فرنگستان عوض گدایی
ســاز میزنند ،کمانچه میکشــند .هیچ سؤال
نمیکنند .».ظلاهلل در ایران در انگلستان کامال
بیاختیار و شگفتزده است .جایی که حکومت

آن در اختیار یــک زن (ملکه ویکتوریا) قرار
داشــت و ناصرالدینشاه عموما از به کار بردن
لفظ ملکه در یادداشتهای خود اجتناب کرده و
او را با عناوینی چون شاه و اعلیحضرت ویکتوریا
خطاب میکند .در آنجا از کارخانههای نساجی
و اسلحهسازی بازدید کرد و مانور نیروی دریایی
انگلیس را به نظاره نشست .سفر شاه کشورهای
مختلف اروپایی چون فرانسه ،بلژیک ،اتریش،
ایتالیا ،روســیه ،عثمانی و ....را شامل شد و در
هر دیدار و گفتوگــو چیزی بر حوزه دانش
و آگاهیاش افزوده میشــد .به عالوه هرچه
به پایان سفرنامههای فرنگستان نزدیک میشویم،
به تعداد کلمات خارجی در آن افزوده میشود و
آشکارا میتوان تأثیر این سفرها را مالحظه کرد.
Q

Qشاه هنرمند

در شمار شــاهان تاریخ که عمدتا سرگرم
سیاست و کشورگشایی بودند ،ناصرالدین شاه را
باید در زمره شــاهان هنردوست و باالتر از آن
هنرمند قرار دهیم .عالقه او طیف گوناگونی از
هنرها را شامل میشود و عصر وی دوره رونق
بسیاری از هنرهای جدید یا مهجور مانده است.
شاه در سفرهای خود به اروپا با هنرهای مختلفی
آشنایی پیدا کرد و به فراگیری آن نیز همت
میگماشت .او در قصرهای اروپایی تابلوهای
بینظیر نقاشی را مالحظه کرد و شیفته آنها شد.
او در کنار بسیاری از دستنوشتهها و خاطرات
روزانه خود تصاویری را نقاشی کرده است که از
عالقه او به این هنر حکایت دارد .شعر از دیگر
حوزههای مورد عالقه شاه بود و دوره وی عصر
رونق شعر فارسی است .از سلطان صاحبقران نیز
دیوان شعری برجای مانده که بیانگر احساسات
و لطافت روح اوست .گذشــته از اینها دوره
ناصری را باید عصر رونق موســیقی در ایران
بدانیم .موسیقی به شیوه غربی برای اولینبار در
امتداد تجدید سازمان ارتش وارد ایران شد و در
دوره عباسمیرزا سر و صدای زیادی به پا کرد
و استفاده از آن مورد اعتراض برخی از متشرعین
قرار گرفت .عباسمیرزا در این زمان ناچار شد
بــرای اصالح کار ارتش از برخی مراجع فتوی
بگیرد و در رســاله جهادیه میرزاابوالقاسم قائم
مقام نیز به برخی از شبهات پیرامون آن پاسخ
داده شد اما استفاده گسترده از موسیقی در نظام
تا دوره ناصری که دو کارشناس موسیقی نظامی

از فرانسه به ایران آمدند ،به تعویق افتاد .در این
دوره نخستین دسته موزیک سلطنتی به سبک
اروپایی شــکل گرفت و بــه زودی آموزش
موزیک نظام در دارالفنون نیز راهاندازی شد و
کتابهای درسی در این رابطه تدوین و ترجمه
شدند .همچنین سازهای مناسب برای موزیک
نظامی به کشــور وارد شــد .به عالوه شاه در
سفرهای خود به اروپا با شماری از سازها آشنایی
پیدا کرد .با ورود این سازها به ایران به تدریج
نوازندگانی پیدا شــدند که موسیقی ایرانی را با
پیانو ،ویلن ،فلوت و کالرینت زیبا مینواختند
که این امر از ســوی شــاه تشویق و حمایت
میشد .ورود فنوگراف به ایران در اواخر دوره
ناصری کار ضبط موسیقی را آسان کرد و نقشی
چشــمگیر در رواج آن در میان مردم داشت.
عکاسی هنر دیگری است که شاه سخت به آن
عالقهمند بود و در اوقــات فراغت خود زمان
زیادی را به این امر اختصاص میداد .نخستین
دوربین عکاسی در زمان محمدشاه به ایران وارد
شد اما در این زمان هیچ ایرانی کار با این دستگاه
را نمیدانست .ناصرالدین شاه که در سفرهای
خود عکاسان بزرگ غربی را دیده و حتی سوژه
عکاسی آنها شــده بود سخت به این هنر دل
بست و در بازگشت به یکی از نخستین عکاسان
ایرانی مبدل شــد .امروزه آلبومهای مختلفی در
آلبومخانه کاخ گلستان وجود دارد که توسط شاه
از درون حرمسرا عکاسی شده و دستنوشتههایی
به عنوان شرح عکس به آن افزوده شده است.
نکته قابل توجه این عکسها آن است که سوژه
اغلب آنها زنان ،خواجگان و غالمانی بودند که
سرتاسر تاریخنویسی ایران از آنان سخنی به میان
نیامده است.
Q

Qدر کار اصالحات

ناصرالدین شاه وارث تربیتهای گوناگونی
بود و همین امر در نهایت شــخصیتی دوگانه
در مواجهه با تحــوالت از وی پدید آورد .از
یکسو کودکیاش میانه اختالفات مادر و پدر
و بیمهری پدر گذشته بود و در این دوران بسیار
تحت نفوذ مادرش قرار داشــت .از سوی دیگر
از شــیوه حکمرانی هر یک از پادشاهان قاجار
چیزی در او تهنشــین شده و میکوشید بتواند
وارث مناسبی برای تاج و تخت باشد .او در تبریز
دیده به جهان گشــود ،جایی که پدربزرگش

عباسمیرزا در حال مشق اصالح بود .پدرش نیز
در دوره حکمرانی کوشید اصالحات آغاز شده
را امتداد دهد و بهویژه در رابطه با اصالح قشون
و فرستادن دانشجویان جدید به اروپا تالشهایی
به همت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صورت
گرفت .ناصرالدین شاه از جهتی ناگزیر به ادامه
مسیر آغاز شده بود ولی باالتر از آن به حمایت
از این مسیر پرداخت .او بسیار بختیار بود که
سلطنتاش با برآمدن یکی از کاردانترین مردان
تاریخ ایران توأمان شد .از زمان حرکت ولیعهد
از تبریز تا هنگام ســعایت بدخواهان که منجر
به صدور فرمان قتل امیر شــد (این سیاهترین
رویداد سلطنت ناصری) ،در حقیقت امیرکبیر
زمامدار مملکت بود و ناصرالدین شاه تأییدکننده
سیاستهای وی به شمار میرفت .امیر در این
دوره تا به آنجا بر شــاه سلطه داشت که حتی
مواجب او را نیز محدود کرده و همچون پدری
راه و روش ملکداری را پیشپای او قرار میداد.
ناصرالدینشــاه از میان خیل مدعیان وزارت
نهتنها امیرکبیر را برکشیده بود بلکه اختیارات
کمنظیــری برای اصالح امور بــه وی داد .در
این دوره تنظیم امور مالی ،لشکری و کشوری
به طور جدی در دســتور کار بود .از ارســال
محصلین به فرنگ حمایت شد و امر آموزش در
داخل کشور با جدیت دنبال شد .بنابراین میراث
امیر در دیدگاهها و کنشهای آتی شــاه تجلی
پیدا کرد .بعد از درگذشت امیرکبیر نیز پارهای
از اقدامات با حمایت خود شاه که از مظاهر جدید
تمدن آگاهی یافته بود ادامه داشت و البته سفر
به فرنگ در ادامه رویکرد شاه به مملکتداری
بســیار مؤثر افتاد .در این دوره کارهای دولت
در قالب  6وزارتخانه تخصصی صورتبندی شد
که عبارت بود از داخله ،خارجه ،جنگ ،مالیه،
عدلیه ،وظایف و علوم و وزرا مســتقیما زیر
نظر شــاه قرار داشتند .به تدریج با پیچیده شدن
امور دولتی بر شــمار این وزارتخانهها افزوده
شــد و در ســال  1298با اضافه شدن وزارت
فواید عامه ،تجارت و زراعت و دربار شــمار
آنها به نه وزارتخانه رسید .در بازگشت شاه از
سفر اول به اروپا بنابر دستور او مقرراتی برای
هریک از وزارتخانهها تعریف شــد که حدود
تکالیف ،وظایــف و اختیارات وزیران و دیگر
عمال عالیرتبه دولت و سران سپاه را مشخص
میکرد و دســتور اجرای این مقررات با عنوان

قانون صادر شد .وی همچنین طی دستخطی بر
محدوده اختیارات صدراعظم نیز افزود و قسمتی
از اختیارات خود را به هیأت دولت واگذار کرد.
همچنین بار دیگر بر شمار وزارتخانهها افزوده
شد .وزارت خزانه و گمرک ،وظایف و اوقاف
و پست ،دفتر لشــکر ،تلگراف و معادن ،بقایا،
صنایع ،انطباعات و دارالترجمه ،وزارتخانههای
جدیدی بودند که در نتیجه ورود مظاهر جدید
مدرنیته به ایران پدید آمدند تا کار مدیریت و
قانگذاری در رابطه با آنها را عهدهدار شــوند.
به این ترتیب اگرچه شاه میکوشید از قدرت
مطلقه خود نکاهد در عمل برای پیشبرد امور از
روشهای کارآمدی که در غرب با آن آشــنا
شده بود ،بهره میبرد .در دوره ناصری در اصالح
ارتش اهتمام ورزیده شد ،چراکه در این دوره
همچنان لزوم آن برای پیشبرد اهداف دولت چه
در عرصه داخلی به منظور مقابله با شورشها و
چه در مقابله با دشمنان خارجی ،احساس میشد.
مستشاران و معلمان مختلفی برای آموزش نظام
استخدام شدند و مستشاران ایتالیایی و اتریشی
نقش بهسزایی در این رابطه پیدا کردند.
شــاه هر بار در ســفر خود بــا نیازهای
جدیدی مواجه میشــد و میکوشید که کار
انتقال آن به کشــور را پیگیری کند .پست و
تلگرافخانه کــه مقدماتش در دوره امیرکبیر
فراهم شده بود ،بعدها با حمایت شاه راهاندازی
شد و میرزا علیخان امینالملک در رأس ریاست
آن قرار گرفت و شــاه یک هیأت اتریشی را
به منظور اداره امور پســت استخدام کرد ولی
به زودی ایرانیان توانســتند در اداره اینگونه
امور به خودکفایی دست پیدا کنند .راهاندازی
پست و تلگراف از این جهت حائز اهمیت بود
که ارتباط ایران با دیگر کشورها را تسهیل و
تسریع میکرد .تلگراف نیز در سال سوم سلطنت
ناصرالدینشــاه راهاندازی شد و نخستین خط
آزمایشــی آن میان کاخ گلستان و باغ اللهزار
برقرار شد .بهزودی سراسر کشور از این موهبت
بهرهمند شدند و این امر انفصال والیات از دولت
مرکزی را که پیش از این دشواری بزرگی را
پدید آورده بود تا حدودی مرتفع کرد.
ســفرهای پیاپی ،شهریار جادهها را به فکر
تأسیس راهآهن انداخت .شــاه برای تأسیس
راهآهن تالش بسیاری کرد و امتیازات متعددی
را به شرکتها و دولتهای خارجی و بازرگانان
داخلی اعطا کرد تا باالخره سر و کله «ماشین
دودی» در ایران پیدا شد و خط آهنی تأسیس شد
که تهران را به شهر ری متصل میکرد.
در رابطه با امور فرهنگی باید اشاره کرد که
در دوره ناصری کمکم بر تعداد چاپخانهها و در
نتیجه شمار روزنامهها و کتابها افزوده شد و این
امر به تهران محدود نماند .کتابهای درسی برای
تدریس در دارالفنون ترجمه میشدند و از این
طریق امر آموزش با سهولت بیشتری صورت
میگرفت .همچنین وقایعنگاری مورد عالقه شاه
بود و به این سبب تاریخنویسی درباری که در
ایران سابقهای طوالنی داشت بار دیگر به دست
افرادی چون لسانالملک سپهر ،رضاقلی هدایت
و محمدحسنخان اعتمادالسلطنه از سر گرفته شد
تا روایت ناصری از تاریخ ارائه شود.

مدرنیته ظاهری
در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه رفته
رفته بر شــمار فرنگرفتگان افزوده شد و
سفرنامههای مختلف از یکسو و روزنامهها
از سوی دیگر به مجاری نوین آگاهی مبدل
شدند .سیاستنامهنویســی که از سنتهای
دیرین در میان اهالی قلم و دبیران ایرانی بود
مقارن با تحوالت جدید کارویژه کهن خود
را از دست داد .روشنفکرانی چون آخوندزاده،
ملکمخان و زینالعابدین مراغهای روشی تازه

در این باب پدید آوردنــد و در ادامه این
مسیر رجال اصالحطلبی چون مستشارالدوله
و مجدالدوله نیز آثار خود را به این شیوه نو
به رشته تحریر درآوردند .در این نوشتهها
شاه مقام قدســیت گذشته خود را از دست
داده و تأثیر افکار نو غربی در آنها آشکار
است .هرچند که در این دوره نیز رسالههای
مختلف و متون مذهبی میکوشیدند به شیوه
دورههای گذشته مقام ظلاللهی شاه را مورد

تأیید قراردهند ،ولی از یکسو با ورود
افکار جدید مبانی مشــروعیت
دچار دگرگونی میشد و از
ســوی دیگر عدم توانایی
شــاه در کنترل مخالفان
و شــورشهای داخلی
که در ســالهای پایانی
نوعی ناامنی را برای کشور
به ارمغان آورده بــود ،ارزش

این جایگاه را نسبت به گذشته دگرگون
کــرد و محصول این تنزل نگاه،
شاهکشی به دست مردم بود.
ناصرالدین شاه در تمام مدت
حکومت خــود میان یک
دوگانه زیســت .در دوره
ســلطنت وی جامعه هنوز
آنچنان آگاه نشده بود که از
شاه شیوه مدرن حکومتداری طلب

کند .اغلب شورشهای این دوره در امتداد
شــورشهای سنتی و در اثر فقر ،اختالفات
مذهبی و قومی و تالش برای تجزیهطلبی و
قدرتطلبی بروز میکرد .به عبارتی با تالش
اصالحطلبان دستگاه حکومت ،شاه همزمان
با بسیاری از روشنفکران در حال آگاه شدن
از تحوالت تمدنی غــرب بود .با این حال
برخالف بســیاری از کسانی که در همین
زمان از غرب بازگشته و بر لزوم تغییرات

در ساختار حکمرانی تأکید میکردند ،وی
تغییر در ساختار حکومت را هرگز در دستور
کار خود قرار نداد و محدود شدن حاکمیتش
را برنمیتابید .به جای آن راهی میانه را پیش
گرفت و دست به انتقال مظاهر تمدنی جدید
مانند پست ،تلگراف ،راهآهن و ...زد .مسیری
که پس از وی نیز توسط اخالفش علیرغم
مشروط شدن حکومت کم و بیش ادامه یافت
و روح مدرنیته را نادیده گرفت.
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نیکبین پس از انصراف از حضور در سازمان بهعنوان حسابدار در «کارتنسازی میهن» استخدام شده و
سپس ازدواج میکند .تدارکات ازدواج و مراسم حضور دوستان سابق در مراسم ازدواج وی را برخی
بهعنوان سند پایداری روابط حسنه او با رفقایسازمانیاش دانستهاند.

داستان یک جدایی
بررسی زندگی عبدالرضا نیکبین رودسری؛ از کانون نشر حقایق اسالمی تا سازمان مجاهدین خلق

سپور
مهدی دری 

روزنامه نگار

گویی بنا نیست داستان سازمان مجاهدین
خلق و بازیگران آن کهنه شود؛ یکبار در
سالگرد تأســیس ،یکبار در سالگرد تغییر
ایدئولوژی ،یکبار در ســالگرد عملیات
مرصاد و اینبار مرگ عبدالرضا نیکبین
بهعنوان یکی بنیانگذاران .پیوند نیکبین
و سازمان از مواردی است که همواره میان
تاریخپژوهان و تحلیلگران متمرکز بر این
حوزه محل بحث بوده است .از نحوه ورود و
ارتباط با دیگر بنیانگذاران تا چرایی جدایی
وی از تشکلی که خود مؤسس آن بود و
برخوردی که سازمان با وی داشت.
Q

Qنیکبین که بود؟

عبدالرضا نیکبین رودسری که رفقایش
عبدی صدایش میکردند ،در سال  1321در
مشهد زاده شد و تا اتمام تحصیالت متوسطه
در همان شهر حضور داشت .پیشینه فکری
او را به کانون نشر حقایق اسالمی مرتبط
دانستهاند؛ محفلی که وی در سالهای آخر
دوره دبیرستان و پیش از رفتن به تهران با
آن ارتباط برقرار کرد .نیکبین که برای
تحصیل در رشته ریاضی به دانشگاه تهران
رفته بود با انجمن اسالمی دانشگاه و نهضت
آزادی مرتبط شد؛ ارتباطی که صحت آن با
رجوع به جلد اول خاطرات لطفاهلل میثمی
تأیید میشــود؛ آنجایی که وی نیکبین
را از جوانان مرتبــط نهضت میداند و از
همکاریاش در تهیه یک اعالمیه ســخن
میگوید .مهمترین پیوند فکری نیکبین تا
پیش از حضور در مرکزیت سازمان ،کانون
نشر حقایق اسالمی بوده است .در نوشتهای
که با عنوان نیات ما درباره این کانون منتشر
شده است ،میخوانیم که این کانون اهداف

خود را اینچنین بر شمرده است« :اثبات
غلط بودن روش امروز مســلمین ،و بیان
تسامح و تقصیری که نسبت به دین خویش
مینمایند ،و لزوم فعالیت کامل در تعریف
و ترویج آن ،و وجوب به خود آمدن از این
غفلت و کسالت و بیخبری بهطور سریع
و فوری ...ایجاد حرارت دینی و غرور ملی
و تقوای دینی و سیاســی ،در قلوب زن و
مرد و پیر و جــوان و عوام و خواص ».از
این رو شاید بتوان پیوند نیکبین با سازمان
را در راستای نیتهایی دانست که توسط
کانون نشر حقایق اسالمی در ذهن او ساخته
و پرداخته شده بود.
Q

Qمغز متفکر سازمان؟

عبدالرضــا نیکبیــن را کنار محمد
حنیفنژاد و سعید محسن بهعنوان یکی از
سه مؤسس سازمان مجاهدین خلق در سال
 1344میدانند .هر چند که سر این گزاره
اختالفاتی وجود دارد؛ آنگونه که مجاهدین
وی را در زمــره بنیانگذاران ندانســته و
سازمان پیکار در تاریخچه خود او را از جمله
بنیانگذاران قلمداد کرده است .به هر روی
آنچه که روی آن اتفاق نظر وجود دارد این
است که وی از درون کوی دانشگاه با سعید
محسن مرتبط شده و پس از مدتی بر عمق
رابطهشان افزوده شده است؛ تا آنجا که او
تحصیل خود را ناتمام گذاشته و وقت خود
را مصروف پایهگذاری تشــکیالت کرده
است .هر چند که خود بیماری صرع و عدم
توانایی را علت اصلی ناتمام ماندن تحصیل
عنوان میکند.
حسین روحانی درباره پیوند نیکبین و
سازمان مینویسد[« :عبدی نیکبین] وقت
خود را صــرف مطالعه و به اصطالح کار
تئوریــک و تهیه و تنظیم مقاالت و متون
سیاســی و اقتصادی که بخشی از برنامه
آموزشی کالسها و حوزهها [ی تشکیالتی]

را تشکیل میداد ،مینمود ».و همچنین سعید
محسن میگوید[« :عبدی نیکبین] چون از
لحاظ مطالعات اقتصادی نسبت به ما جلو بود
من و محمد حنیفنژاد در این مورد از وی
اســتفاده میکردیم .او تا اوایل سال  46در
جریان کارهای ما بود و در بعضی از موارد
تعلیماتی همفکــری میکرد ،بهخصوص
کتابهای اولیه که اغلب کتابهای درسی
دانشــکده حقوق بود وی همه را مطالعه و
تجویز میکرد ».حاصل این نگاه و روش
نیکبین جزوه «مبارزه چیســت؟» بود
که کنار دیگر جزوات همچون شناخت،
راه انبیا ،راه بشــر ،تکامل ،اقتصاد به زبان
ساده ،امام حســین ،مقدمهای بر مطالعات
مارکسیستی در زمره آثار تئوریک سازمان
برشمرده میشــود .نیکبین چنانکه سایر
اعضا روایــت کردهاند ،تدوین و نگارش
مقاالت و متون آموزش سیاسی را بهعهده
داشت و از پذیرش مسئولیت تشکیالتی و
آموزشی استنکاف میورزید.
Q

Qروند جدایی

جدایی اعضا از سازمان مجاهدین خلق
از دوران طفولیت این تشکل آغاز شده و
طی ســالها اشکال متفاوتی بهخود گرفته
است؛ از این گذشته عاقبت جداشدگان نیز
متفاوت بوده است .نیکبین در سال 1347
راه جدایی از سازمان را پیش میگیرد که
این رخداد را معلــول چند علت متفاوت
دانست هاند:
 )1نظریه صرع :اولین و شاید مشهورترین
نظر درباره چرایی جدایی نیکبین از سازمان
را ابتالی وی به بیماری صرع دانســتهاند.
بیماری صعبالعالجی که میتوانست مانع
حضور همهجانبه وی در مبارزه باشد .اما این
نظریه از سوی برخی دوستان وی رد شده
است؛ آنگونه که میگویند سازمان به جهت
حفظ نیروهایش تناقضات عبدی را پشت

مقاله «مبارزه چیست؟»
نسخه چاپی و عمومی مقاله «مبارزه
چیست؟» که به قلم نیکبین به نگارش
درآمده اســت ،به زعم مطلعین از جمله
منابع کمدسترس اســت .اما برای مرور
کلیــات آن میتوان بــه «بيانيه اعالم
مواضع ايدئولوژيک ســازمان مجاهدين
خلق ايران» که مهرماه ســال  1354به
قلم تقی شهرام به نگارش درآمد ،مراجعه
کرد .در مقاله «مبارزه چیســت؟» در
راستای تعریف مبارزه سخن از اصول و
راهبردهایی به میان میآید که بعدها مورد
استفاده شهرام نیز قرار میگیرند.

1

پذیرش اصل تکامل عمومی جهان:

«...بهطور کلی مبارزه را از نقطه نظر
خودمان چنین تعریف میکنیم :مبارزه
عبارت اســت از برداشتن هرگونه سدی
از راه تکامل بشریت .در حال حاضر سد

بزرگ را امپریالیسم میشناسیم .تکامل با
وجود سلطه امپریالیسم امکانپذیر نیست.
به همین دلیل است که مبارزه را در عصر
کنونی رهایی ملت از چنگال امپریالیسم
تعریفمیکنیم»...
درک علمی بودن مبــارزه« :مبارزه
فن است و اتفاقا یکی از پیچیدهترین
فنون بشری باید به حساب آورده شود؛
چون ســر و کارش با جوامع انسانها
اســت ...علم مبارزه عبارت است از علم
رهایی ملتها از چنگال امپریالیسم».

2
3

درک مسأله اســتثمار ،مسأله حیات
مادی بشــر و نقش ســازنده آن در
تاریخ« :انســانها ذات ًا محتــاج آفریده

شدهاند و احتیاجات طبیعی ،تازیانههای
اصلی تکامل هستند .امپریالیسم با استثمار
جوامع ،مانع ارضای نیازهای انسانهاست.

یک بیماری فرضی پنهان کرده است.
 )2نظریه مارکسیست بودن :بعضی معتقدند
نیکبین اعتقاد داشــته اســت که اسالم
پاسخگوی مبارزه نیســت و پایبندی به
آن را موجب ُکنــدی و انحراف مبارزه
میدانسته است و بر همین اساس گرایش
وی به مارکسیسم را نتیجه گرفتهاند .ولی
در مقابل بعضی کتابها به متن بازجوییها
و اظهارات وی در زندان اشاره میکنند که
همواره بر مسلمان و مقید بودن خود تأکید
داشته است.
 )3نظریــه ضعف انگیــزه مبارزاتی :بعضی
معتقدند به دلیل جو حاکم بر کشــور و
همچنین تجربه شکست مبارزه مسالمتآمیز
نهضت آزادی او نســبت به مبارزه دلسرد
شده و انفعال بر او حاکم شده است که سر
این نظریه نیز اتفاق نظر وجود ندارد.
 )4نظریه عملگرایــی رادیکال :چهارمین
نظریهای که مقابل نظریه ســوم نیز قرار
میگیرد ،حکایت از این دارد که نیکبین
فعالیت سیاسی را نوعی مماشات میپنداشته
و بر آن بوده است که جز ترور شاه به مثابه
نقطه اتصال تمام لوالهای رژیم راه دیگری
پیش روی سازمان نیست و این گونه راه
وی از مماشاتکنندگان جدا شده است.
فارغ از تأیید یــا رد هر یک از موارد،
جدایی عبدی و تبعات آن را میتوان از چند
منظر مورد توجه قرار داد:
 )1تصفیــه خونیــن :یکی از نقاط پررنگ
تاریخچه ســازمان مجاهدیــن را تغییر
ایدئولوژی و تصفیههای تؤام با آن میدانند.
در زمان اعالم بیانیه تغییر مواضع (،)1354
مجید شریفواقفی و مرتضی صمدیه لباف
به دلیل مواضع انتقادیشان به ترتیب خائن
شماره یک و خائن شماره  2نامیده شدند و
بخش چپشده سازمان پروژه تصفیهشان را
کلید زد؛ اما زمانی که به عقب بازمیگردیم
( ،)1347میبینیم که این پروژه در مورد

نیکبین رخ نداده است و جدایی او بدون
درگیری و بهطور مســالمتآمیز صورت
گرفته اســت .این در حالی اســت که به
تعبیر بهمن بازرگانی «شاید کسی که برای
مبارزه آمده بود و میخواست کنار بکشد،
باید کشته میشد .این مسأله آن موقع رواج
داشت چون مسأله امنیت و اسرار مطرح بود.
و فردی که میخواست کنار برود به این
سادگی نمیتوانست ».و این مساله درباره
عبدی دوچندان میشد چرا که وی عضو
ساده سازمان نبود بلکه جزوی از مرکزیت
و به بیانی کانون تولید فکر سازمان بود.
 )2تشــکیل گــروه ایدئولــوژی :گــروه
ایدئولوژی سازمان به جهت تدوین مواضع
و در پی بروز تناقضات در برنامه آموزشی
سازمان پدید آمد .تشــکیل این گروه را
بعضی امــری طبیعی و با هدف جمعبندی
مباحث مطرحشده میان مرکزیت سازمان
دانستهاند اما دو اشــاره نشان میدهد که
الاقل بخشــی از انگیزه تشکیل این گروه
مرتبط به جدایی عضو مهم مرکزیت بوده
است .نخستین اشاره در بیانیه اعالم مواضع
ایدئولوژیک سازمان است که در آن نقبی
به جدایی نیکبین زده میشــود و دومین
اشــاره مربوط به حسین روحانی است که
مینویســد« :نبودن رساالت تدوینشده از
یک سو و پیشامد جریان عبدی و احساس
این مطلب  -بهخصوص از ســوی محمد
حنیفنژاد  -که این جریان زنگ خطری
اســت که باید سازمان را متوجه نقایص و
کمبودهای آمــوزش ایدئولوژیک خود
بنماید از سوی دیگر ،موجب شد تا در این
باره بحثی در مرکزیت سازمان و به تبع آن
با مسئولین درجه اول به عمل آمد»...
 )3تغییــر ایدئولوژی ســازمان :بر پایه این
فرض که علت جدایی نیکبین از سازمان را
گرایشات مارکسیستی وی دانستهاند ،برخی
که قائل به انحراف اولیه ســازمان بودهاند

معتقدند میان مؤسسان سازمان گرایش به
مارکسیسم و نگاه تخفیفی به اسالم وجود
داشــته اســت و این گرایش طی سالها
پرداخت و فربه شده است؛ تا آنجا که تغییر
ایدئولوژی حاصل شــده است .معتقدان به
این نظر برای تحکیم نظریه و اثبات ادعای
خود به خاطرات و گفتههای اعضای درون
سازمان که از روی تقیه و به فرمان مناسک
دینی را اجرا میکردند ،استشــهاد کرده
و میگویند ما از بدو امر با یک ســازمان
مارکسیســت روبهرو بودهایم که تنها به
مذهب بهمثابه یک پوسته مینگریسته است.
Q

بین پساسازمان
Qنیک ِ

نیکبین پس از انصراف از حضور در
سازمان بهعنوان حسابدار در «کارتنسازی
میهن» اســتخدام شده و ســپس ازدواج
میکند .تدارکات ازدواج و مراسم حضور
دوســتان سابق در مراســم ازدواج وی را
برخی بهعنوان سند پایداری روابط حسنه
او با رفقایســازمانیاش دانستهاند« .او از
آن جهت که در زمان ازدواج پولی نداشته
مبلغ پنجهزار تومان از سعید محسن قرض
نموده و در شب عروسی خود سعید محسن،
محمد حنیفنژاد ،منصور بازرگان و پوران
بازرگان را دعوت مینماید ».اما این پایان
کار عبدی و سازمان نبود؛ نیکبین که در
سال  1343به دلیل ارتباط با نهضت آزادی
تحت تعقیب ساواک قرار گرفته و از تور
ساواک رهیدهبود ،در سال  1352دستگیر
شد .او پس از بازجویی به اتهام اقدام علیه
امنیت کشور به  18ماه حبس محکوم شد
ولی به دلیل رد پیشنهاد مصاحبه تلویزیونی
چند ماه دیگر را در زندان ســپری کرد.
آخرین خبر سیاسی از نیکبین مربوط به
آزادی وی از زندان در مرداد  1355است و
از آن زمان به بعد جز در محافل دوستانه لب
به سخن نگشود.

نامه مجاهدین به آیتالله میالنی
بدون آگاهی از اصول حاکم بر جامعه و
داشتن درک صحیح ارگانیسم استثمار و
محرومیتها ،درک جامعه امری اســت
محال.»...

4

درک لــزوم تئــوری انقالبــی و
ضرورت طرح استراتژی و تاکتیک
مبــارزه؛ چه باید کــرد؟ «نقص مبارزات

گذشته را در نداشتن فرهنگ صحیح علمی
برای مبارزه میدانیم .و از این جهت ،برنامه
خودسازی را در این مرحله از تاریخ ،یک
عمل مترقیانه و انقالبی میدانیم به شرط
آن که این عمل تا مدت نامحدودی ادامه
پیدا ننماید که آن وقت عمل مرتجعانه و
مضر و بهخصوص بازدارنده خواهد بود...
ما هیچ نقطه شروعی جز این «مطالعه و
کار خودسازی برای تدوین تئوری» برای
خود نمیدانیم.»...

متن نامه به آیتاهلل میالنی در تشریح
اهداف روحانیت و حمایت از امام خمینی
بسمه تعالی
به حضور مبــارک حضرت آیتاهلل
العظمی جناب آقای حاج سیدمحمدهادی
میالنی دام ظله العالی هدفهاي مقدس
روحانیت به پیشــوايي مجاهد عالیقدر
حضرت آیتاهللالعظمی حاجآقا روحاهلل
خمینی که عبارتند از:
 -1استقرار حکومت مردم بر مردم.
 -2اجرای فوری انتخابات آزاد.
 -3رعایت توافق قوانین مصوبه با موازین
حقوق اســامی و لغو هرگونه فرمان
شــخصی و تصویب نامه وزارتی که به
عنوان قانون نامیده میشود.
 -4بهبود وضع اقتصــادی مردم ایران
بهویژه طبقات کارگرو دهقان و دیگر

زحمتکشان.
 -5جلوگیــری از حیــف و میل اموال
عمومی یا صرف آن برای خواص خودی.
 -6اســتخدام نیروهای مسلح کشور در

جهت هدفهــاي حقیقی و معین آنها
نه خفقان افکار آزادیخواهانه و سرکوبی
حقطلبان.
 -7دوستی صمیمانه با همه ملل اسالمی و
دول آزادشده اسالمی.
 -8تقبیح همدســتی با دولت پوشالی
اسرائيل و ترویج صهیونیزم؛ مورد تاييد
کامل ما امضاکنندگان ذیل است:
 -1عبدالرضــا نیکبین  -2لطفاهلل
میثمی  -3محمدحسین طاهری  -4سید
مرتضی(تراب) حقشــناس  -5جواد
حکیمزاده  -6قدس گرجی  -7سیدعلی
ابریشمی  -8سیدابریشمی  -9سیدمجتبی
مفیدی  -10سیداحمد طباطبايي  -11احمد
مکارهچی  -12مصطفی مفیدی  -13حسن
طباطبايي  -14حسن افتخارجهرمی-15 ،
محمود سامیگر

فصل
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 :هنر و ادبیات

پرسـه

هنرمند میانهرو

تصوی ِر کمالالملک؛ (درسالگرد درگذشت او):
خوانش انقالبی علی حاتمی یا پرترهی مردی که محافظهکار بود؟
ِ
مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

محمد غفاری که لقــباش بر ناماش
سبقت گرفته در تاری ِخ هنر ایران« .کمال
الملک»؛ صفتی کــه در ِ
ذات خود بیانگ ِر
شکلیســت از تمامیتخواهی که شاها ِن
قاجار بسیار به آن شایق و مشتاق بودند .در
ِ
ِ
نقاش مه ِم
مرگ این
بیست و هفتم مرداد
ایرانی هفتاد و هفت ساله میشود .چهرهای
ِ
کالسیک
که مانن ِد بسیاری از شخصیتهای
تاری ِخ هنر در ایران ،به خصوص در دورانِ
مشروطه اسی ِر خوانشهای متعدد و گاه خار ِج
حقیقت شده است .اینکه کمالالملک در
نقاشــی ایران چه جایگاهی دارد بحثیست
بســیار مهم ،چه اصولن مکتبی که ساخت
ِ
دست شاگرداناش ادامه پیدا کرد،
و بعد به
منشایی بود برای تقسیم نقاشی ایران به دو یا
حتا سه گرایش بسيار مهم .از سنتگرایا ِن
آکادمیست گرفته تا مدرنیستهای متمایل
به هنر آبستره .کمالالملک بسیار طوالنی
ِ
نزدیک نود و پنج ســال.
زیســت چیزی
تصویری که در دهههای اخیر از او در ذهنِ
ِ
مختلف ایران شکل بسته ،عمدتن
نسلهای
بازمیگردد به فیل ِم مهم و درخشــا ِن علی
حاتمی .فیلمی با نامِ «کمالالملک» که بارها
از رسانههای مختلف پخش شده و چهرهای
را که علی حاتمی از این نقاش متصور شده
بود ،اشاعه داد اما کمالالملک؛ آنکه حینِ
امضای فرما ِن مشروطه کنارِ شاه ِ قاجار نشسته
آیا چنین بود؟ بیتردید خیر ...علی حاتمی،
کمالالملکی ساخت که متفاوت بود.
Q

Qمردی از دلِ سنت

ِ
عکس آنچه علی حاتمی
محمد غفاری
در فیلماش تصویر میکند ،نه کودکی بود
تنها و نسبتن ناشــناخته که ناگهان توجه
شــاه ِ قاجار؛ ناصرالدین به او جلب شود ،نه
نوجوانی که حمایتی از او نشد .محمد غفاری
برادرزادهی یکــی از مهمترین چهرههای
هنری ک ِل تاریخ ایران اســت؛ ابوالحسنِ
غفاری ،مشهور به صنیعالملک .اگر کمی
در تاری ِخ هن ِر قاجار غور کنیم ،بارها و بارها
به نامِ این مــرد برمیخوریم .چه او اولین
مدرســهی هنری را در ایران بنیان گذارد.
او منهای اینکه ِ
نقاش دربار بود و شیفتهی
رافائل (یکی از القاباش رافائل ایران است)،
در حوزههایی چون چاپ سنگی نیز کارها
ِ
صفت تاریخی
کرد .به همین دلیــل یک
دیگر نیــز دارد؛ «پــدرِ گرافیک» ایران.
صنیعالملک بع ِد انتشــارِ اولین روزنامهی
دولتی در ایران یعنی «وقایع االتفاقیه» مدیر
هنری و ناظر چاپاش بــود .هرچند این
ِ
تعاریف دیگری
دو صفــت در روزگار ما
دارند اما باید گفت دور نبودهاند نســبت به
کارِ مدیران هنری امروز .صنیعالملک که
شــیفتهی تجربههای نو بود ،شاید بیش از
ِ
تحوالت هنری
برادرزادهی مشــهورش در
در ایران نقش داشــته باشد .که هم او بود
که دو بــرادر ،یعنی محمد و ابوتراب را به
تهــران آورد و در دارالفنون ثبتنام کرد.
صنیعالملک به ایتالیا سفر کرده بود و در رم
و ونیز و فلورانس مشق نقاشی کرده بود .او
که آثار فراوانی از خود باقی گذاشته است،
در ساختهشــد ِن دو برادرزادهی خود تاثیر
بسیار زیادی داشت و چنین نبود که این دو
به خصوص کمالالملک بتوانند در ساختارِ
ِ
متصلب آن دوران به راحتی
نسبتن بسته و
و بدو ِن حمایتهای مالی و خانوادهگیشان
نشــو و نما کنند .ابوتراب غفاری بیش از

ِ
سمت کارِ روزنامه متمایل شد
برادرش به
ِ
«دولــت علّیه ایران» کار
و در روزنامهی
خط و نقاشی و گراورســازی میکرد اما
ِ
سمت نشریهی دیگر متمایل
به سرعت به
شــد و برای همین بســیاری از آثارِ او در
روزنامهی «شرف» منتشر شدند و ناگهان
در بیست و هفت سالهگی خودکشی کرد.
قصهی عجیب این برادر از حفرههای مه ِم
ِ
روایت خاندا ِن غفاریســت .چه چند نس ِل
«نقاشباشــی» در این خاندان وجود داشته
که بیانگ ِر شــکلی از امتداد کاریست و
ِ
حتا شغلی طبقاتیِ .
تراژیک ابوالحسنِ
مرگ
غفاری ،آن هم خودکشی ،همیشه مسکوت
باقی ماند .اما محمــد غفاری که عملن به
ِ
نقاش ایرانی کالسیک تبدیل
نمادینترین
شد نیز راهی خاصتر پیمود .او بنا بر عرف
و اجبار زمانــهاش خود را به دربار نزدیک
ِ
شناخت
کرد .ناصرالدینشــاه به واسطهی
کاملی که از عموی او داشت ،اجازه داد این
عض ِو جوان خاندان غفاری از امکانات دولتی
استفاده کند؛ چیزی که در ذهنِ انقالبی علی
ِ
روایت شخصیاش از مفهومی
حاتمی و بنابر
به نامِ کمالالملک جایی نداشت.
ِ
موقعیت
اما کمالالملک محصو ِل ثروت و
دربارِ قاجار بود و پشــتوانهی خانوادهگی
نقاش و البته ِ
تالش او .در واقع اگر به محیطی
کــه در دورا ِن ناصری برای این نقاش مهیا
میشود دقت کنیم ،درمییابیم که او تا چه
حد ناچار بوده به ساختارهای حکومت توجه
نشان دهد .هرچند تصویری که علی حاتمی
از کمالالملک برای ما ساخته ،بیانگ ِر مردی
آزاده و قائل به اصالحات است اما با مطالعه
ِ
احواالت او به خوبی میشــود
در آثــار و
دریافت که این نقــاش چندان توجهی به
مسائل سیاسی روزمرهی خود نداشت .برای
درک این امر ناچار هستم به خاطرتان بیاورم
که شک ِل قدرت و هنرمند در دورا ِن قاجار و
به خصوص ناصری ،متفاوت بود از چیزی
که ما امروزه در ذهنمان داریم .بســیاری
از مشــهورترین تابلوهای کمالالملک در
زعامت و حمایت دربار کشــیده میشوند.
چه در غی ِر این صورت اصلن ممکن بود او
به منصهی ظهور نرسد .دلیلاش هم کاملن
واضح اســت؛ کاری چون نقاشی ،اع ِم از
نگارگری کتاب (که عمدهی تاری ِخ نقاشی
ایران در این ســاختار طبقهبندی میشود)،
چه دیوارنگاری ،نقاشــی روی شیشه و در
عینحال تابلو کشیدن ،نیازمن ِد امکاناتی بود
که در زمانهی کمالالملک بســیار گران
و محدود از آب درمیآمد .ابزارِ نقاشــی
چیزی نبــود که در دســترش و عالقهی
همهگان باشد .اگر به ِ
سنت نقاشی ایران هم
بازگردیم ،به خوبی میبینیم که مهمترین
ِ
مکاتب نگارگری ما از جمله مکاتبی چون
ِ
هرات ،اصفهان و تبریز در ساحت حمایت
سلسلههایی چون تیموریان یا صفویه شکل
گرفته .متاسفانه نگاه ِ مارکسیستی در تمامِ این
ِ
حذف عام ِل سلطنت به عنوا ِن
سالها سعی در
حامی کالسیک هنر داشت و تبدیلاش به
امری حاشــیهای .حاتمی نیز از این تفکر
ِ
شــخص
مصون نماند .چه کمالالملک به
ناصرالدین عالقهای قلبی داشت و سالهایی
طوالنی در دربارِ او نقاشی کرد .این امر نه
به معنای کاری به اجبار که پیروی از سنتی
کهن بوده است .زیرا از معدود مراکز ثروتی
که میتوانســت پول بابت نقاشی بپردازد،
دربار بود و دولتمرداناش .کافیست به یاد
آورید جامعهی شهری ایران را در زمانهی
ناصــری .در انبوه متنهایی که باقی مانده،
این نکته مبرز است که امری به نامِ نقاشی
چندان تعریفی برای این جامعه ندارد .شاید

ِ
ســبک «گل و مرغ» که در اواخ ِر صفویه
نشو و نما یافت و در دورهی زندیه و قاجار
به او ِج خود رسید راهی به ذهن و خانههای
مردمــان متمول یافته بود امــا با توجه به
آموزههای اســامی سنتی اصولن نقاشی یا
تصویرگری برای عوام کاری ناخوشــایند
تلقی میشد .به همین دلیل شاه ِ هنردوستی
چون ناصرالدینشــاه به تاســی از برخی
ِ
حمایت همهجانبهای
پیشینیاناش تالش کرد
از کمالالملک و برخی هنرمندان دیگر انجام
دهد .امری که تا روز ترور او در سالگردِ
پنجاهاُمین سال ســلطنتاش با تمامِ فراز و
فرودهایاش ادامه داشــت و کمالالملک
بیش از دویست تابلو در این حمایت دربار
کشید و دستمزد گرفت.
Q

Qتصویر هنرمند در تنهایی

محمدغفاریمانن ِدعمویاش؛صنیعالملک
بع ِد ترورِ ناصرالدینشاه فرصت یافت به ایتالیا
و بعد فرانسه برود و مشّ اقی کند .او نزدیک
چهار سال در اروپا کار کرد .دورانی که به
ِ
ذهنیت او تاثیر میگذارد .هرچند
شدت بر
او مانن ِد صنیعالملک شیفتهی رافائل و تیسین
میشود اما رامبراند و روبنس را بیش از همه
ِ
مکتب فالندری.
درک میکند .ســبکی از
باروکی پرشــتاب که درش حضورِ انسان
ِ
روابط
متجلیست .مظفرالدین شــاه قاجار
خوبی با ِ
نقاش مشهور دربارِ پدرش نداشت
و همین اختالف باعث شد کمالالملک به
ِ
سنت مذهبیون دست به نوعی گوشهگیری
خودخواسته بزند .او پس از اینکه به دستورِ
مظفرالدین شــاه به ایران بازگشت ،با شاه ِ
بیمار دچار اختالف نظرهای فراوان شد .البته
وابستهگی عاطفی و تاریخی کمالالملک به
شاه ِ شهید نیز بیتاثیر نبود و شاه ِ تازه تمایل
داشت از سایهی پدرش برون آید و در این
راه با برخی نشانههای زندهی بازمانده از آن
ِ
عکس چیزی
دوران روبهرو شد .کمالالملک
که علی حاتمی به بیننده نشان میدهد و سعی
داشته ِ
نقش پررنگی به کمالالملک ببخشد در
ذهنِ شاه ِ مظفر ،در این دوران به عراق کوچ
میکند و به اصطالح مجاور حرمینِ شریفین
ِ
نزدیک سه ســال اقامت در عراق
میشود.
و شــهرهایی چون بغداد و کربال دستاورد
بینظیری در کارِ هنری کمالالملک دارد.
هرچند او نمیتواند انسانگرایی رنسانس را
به خوبی درک کند اما به ِ
نقش انسان در این
نقاشی که نمونههایاش را در اروپا دیده بود
پی میبرد؛ پردههایی که در عراق میکشد
اعــم از پیرمردان و کــودکان و آدمهای
عادی تحولی را نشــان میدهند در جها ِن
او .کمالالملک در این دوره به شــدت به
پرترهنگاری از مردمِ عادی متمایل میشود
و نشان میدهد که ســف ِر کوتاه اروپا چه
تاثی ِر عمیقی بر او گذاشته است؛ تاثیری که
اصولن باعث میشود او از سط ِح اکث ِر نقاشا ِن
ِ
صاحب ایده شود.
همدورهاش فراتر رود و
Q

Qنقاش و مشروطیت

محمد غفاری تقریبن در روزهای منتهی
ِ
پایتخت
به مشروطه به ایران بازمیگردد .به
ملتهب که خواهان فرما ِن مشروطه و تاسیس
پارلمان اســت .او در ایــن دوره عملن در
موضعــی بیطرف باقی میمانــد .نه مانند
مثلن عارف قزوینی و میرزاجهانگیرخان به
مشــروطهخواهی همهجانبه تبدیل میشود،
ِ
مخالف آن .او مشــغو ِل
نه مانند ایرجمیرزا
تماشای اتفاقها میشــود .از سویی کمی
همدلی نیز با مشــروطهچیها دارد که دلیل
عمدهاش مشــکالت عدیدهاش اســت با
ِ
شــخص مظفرالدینشاه.
اتابکوزیر و البته

به قولــی او در خفا چند متنِ تجددطلبانه را
نیز از فرانسه به فارسی بازمیگرداند که بینِ
روشــنفکران با استقبال روبهرو میشود .اما
ِ
فعالیت تجددخواهانــهی او در همین اندازه
است و به هیچوجه به آن تصویر درخشانی
که حاتمی در فیلم نشــان میدهد ،مبنی بر
حضــورِ او حینِ امضای فرمان مشــروطه
نمیانجامد .کمالالملک در این دوران نقاشی
مهم است اما پریشان .او که به سیاق قرنها
ِ
حمایت دربار داشته ،در
کار هنری عادت به
این فضا کنار مینشیند؛ کنارنشستنی که با
تاسیس مدرســهی صنایع مستظرفه همراه
است .او به نوعی بع ِد عمویاش و امیرکبیر
سومین مدرسهی مدرن را در ایران تاسیس
میکند که البته مخصوص هنرهای تجسمی
ِ
حرکت کمالالملک
از جمله نقاشیست .این
دوران تازهای در زندهگی او را رقم میزند.
بسیاری از شاگردا ِن ســالیا ِن بعد او در این
ِ
مکتب نقاشی سنتی
مدرسه گرد هم میآیند و
ایران را که به آکادمیسینها مشهور شدند
پایهگذاری میکننــد .کمالالملک در این
مدرسه به تدریس هنرهای سنتی ایران مانند
طراحی فــرش ،منبتکاری ،حکاکی روی
چوب و فلز و ...نیز اهمیت میدهد و از سویی
صدیقی را نیز برای تدریس مجسمهســازی
استخدام میکند .هن ِر کمالالملک در روزگارِ
ناآرام و سیاستزده که کمترین اهمیتی به
حوزهی هنرهای تجسمی نمیدهد ،این است
که میتواند تجربهی خود را به نسلی تازه که
بسیاریشان نیز حال و هوایی انقالبی دارند،
منتقل کند .بعــ ِد روی کارآمدن رضاخان
پهلوی نیــز ِ
نقاش ســالخورده به کارش
ادامه میدهد .او هرچند با ساختارِ آموزشی
تازهای که پهلویها در حا ِل بنیاننهادناش
هستند اختالف دارد ،شاگردا ِن پرشمارش را
کنار خــود میبیند .به هر حال او در حوالی
ســا ِل  1307از تهران به نیشابور میرود .در
این کوچ دالیل کاملن شخصی هستند .آن
دیدارِ تاریخی کــه حاتمی بینِ رضاخان و
کمالالملک طراحی میکند ،بیشــتر از هر
چیز افســانهای به نظر میرسد که احتمالن

برآمده است از ذهنِ خال ِق کارگردان .چه
او در مقــامِ هنرمند حقِ جع ِل تاریخ دارد و
ِ
مختص اوست
کمالالملکی که او میسازد،
و شاید برای همین چنین زنده مانده است.
ِ
ِ
کالسیست ایرانی که موفق میشود
نقاش
ِ
بازخوانی نســبتن دقیقي از مکتب نقاشی
باروک و تا حدوی رنسانس اولیه در ایران
ارائه دهد ،در سالهای پایانی عمر منزوی و
تنها در ِ
ملک خود میزید .نود و پنج سال .او
ِ
یک سال قب ِل سقوط رضاخان پهلوی و در
حالی که به خاط ِر حادثهای یک چش ِم خود
را هم از دست داده بود از دنیا میرود .قصهی
ِ
زیست او مسیری کاملن روشن دارد و شاید
برای همین است که کمتر زندهگینامهنویسی
تا قب ِل علی حاتمی توجه چندانی به او کرده
بود .زیرا با به وجودآمد ِن نگاههای چپگرا
ِ
مدرنیست ایرانی و افتتاح
از یکسو و نقاشا ِن
گالــری آپادانا در اوایل دههی بیســت از
سویی دیگر ،کمالالملک یکی از نشانههای
ی
ارتجاع متصور شد؛ نقاشــی که حکومت 
ِ
ِ
ظرف تاریخیاش
درک
دانسته شد و بدو ِن
دربارهاش حکم صادر کردند .نکتهی بسیار
مهم اینکه شاگردا ِن مهم او مانند تجویدی
نیز در نبردی چند ساله با مدرنیستها به این
ِ
صفت واپسگرا متهم شدند؛ صفتی که شاید
دربارهی کارشان صادق باشد اما بیش از هر
چیز اشاره داشت به نگاه ِ سیاسی استادشان.
با کمــی مطالعه میتوان دیــد که از قضا
کمالالملک نگاه ِ واقعبینتری داشته نسبت به
مفاهیم و اتفاقهایی که پیرامون او در جامعه
در حا ِل رقم خوردن بوده است .گفتما ِن چپ
با برچسب زدن به او به عنوا ِن نقاشی درباری
و استعانت به برخی تابلوهای او که از مردمِ
کوچه و بازار کشیده شده ،تمامِ دستاوردهای
هنری او را در چنین کلیتی خالصه کرد .در
این فضا و باور اســت که کارِ علی حاتمی
اهمیتی دو چندان پیدا میکند .او تالش دارد
خوانشی انقالبیتر از کمالالملک ارائه دهد
ِ
ِ
بازگشت او میشود به
باعث
که همین امر
حافظهی تاریخی .او کمالالملک را با ذائقه و
سلیقهی خود میسازد .مردی منتق ِد همیشهی

قدرت .مردی که از صراحت ابایی ندارد و
مردی که زی ِر لب زمزمه میکند «از خون
جوانان وطن الله دمیده» ...شاید این تصوی ِر
جذابتری باشد از محمد غفاری اما بیتردید
روایتیست شــخصی .چه کمالالملک نه
هیچگاه انقالبی بــود ،نه طغیانگر .حتا در
دورهی کوتاهی که به عراق ســفر میکند
نیز هدفاش را زیــارت و مجاورت اعالم
میکند تا اختالف با شاه ِ قاجار .سی ِر کاری
او نشاندهندهی تمایلاش است به تقلیدی
خالقانه از نقاشــا ِن مهمی چون رامبراند یا
گویا و والســکوئز و ...هر چند او در این
مســیر نمیتواند نوآوری خاصی انجام دهد
اما بع ِد قرنها از کاری که بهزاد؛ آن ِ
نقاش
ِ
صورت انســا ِن
اعجابانگیز انجام میدهد،
کوچه و بازار را روی بوماش میآورد .محمد
غفاری همچون خانوادهاش مسیری میسازد
که درش تدریس هنر بیش از طغیانگری
اهمیت دارد .چه عملــن او پایهگذارِ اولین
مدرسهی صرفن هنری میشود و تا امروز نیز
این امر باقی مانده است .او نهادسازی میکند.
کاری که از عمــوی فرهیختهاش آموخته.
از قدرت پول میســتاند و در کارِ آموزش
میرود .از بولشویسم خود را دور نگه میدارد
و ســعی میکند بدو ِن هیاهو ساختار بسازد
و همین نکتهی مهم اســت که او را متمایز
میکند .او فرهنگساز است .مدرسهای که
تاسیس میکند ملجاء و مح ِل رشد بسیاری
از نقاشــان و مجسمهسازان و متفکرا ِن مهم
سالهای بعد ایران است .چه اگر او صرفن
یک انقالبی میشد و در رادیکالیس ِم زمانهاش
غرق ،نمیتوانست این نهاد را بسازد .برای
همین کمالالملک چیزیست فراتر از یک
ِ
ِ
خوانش تند
نقــاش نزدیک به قدرت .ما در
و بیرحمانهمان بسیاری چون او را فراموش
کردیم و صرفن به نمادهایی دست یازیدیم
که بیانگریشان بیش از هر چیز دیگری
بود .و ایــن ِ
آفت دنیای چپ بود .آفتی که
فرهنگســازا ِن دورا ِن قاجار را به راحتی
فراموش کرد و فقط از فریادسازها نوشت و
سخن گفت.
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ادبیات

قرار بر این بود که شاعران و نویسندگان سوای تفکرشان یا مذهبی و
غیرمذهبی بودنشان به این شبهای شعر دعوت شوند اما نگرشهای
افراطی چپگرایانهی برگزارکنندهگان مراسم مانع تحقق این امر شد.

شبهای سرخ
شب شعر گوته رفت
شاعران ایران
کتاب شبهای نویسندگان و
گزارش دقیقیست از آنچه در ده ِ
ِ
ِ
ِ
ثنا کاکاوند

نویسنده و منتقد

شمیم بهار نبود .نه او نه بیژن الهی نه یداهلل
رویایی و احمدرضا احمدی .شب شعر کانون
نویسندهگان با حضور شاعران و نویسندهگانی
دستچینشــده از جریان چپ برگزار شد با
همان رفتارهای مختص خودشان .ادبیاتی پر از
انقالبیگری و افشاگری و تهییج .هنرمندان و
نویسندهگان مارکسیست یا متاثر از این مکتب
مانند بهآذین،کسرایی،سلطانپور و بسیاری دیگر
این شبها را برگزار کردند .اکثر چهرههای
شاخص این طیف حضور داشتند به جز احمد
شاملو که در آن ســالهای مبارزه تا بعد از
انقالب در آمریکا به سرمیبرد و نبودنش در
این ده شــب پرهیاهو برای جمعیت حاضر
سوالبرانگیز بود .زمانی که مهرماه سال ۱۳۵۶
پوستر شبهای شعر کانون نویسندهگان ایران
با طرحی از بزرگ خضرایی (ماهی ســفید
در زمینهای ســرخ که جنگل را فریاد میزد)
منتشر شد ،هیچکس فکرش را نمیکرد که
با چنان استقبالی از سوی مردم مواجه شود که
باشگاه یک هکتاری ایران و آلمان کیپ تا
کیپ پر شود از جمعیتی نزدیک به ده هزار
نفر از جوانان و دانشجویان عالقهمند و عدهای
هم مشــتاقانه روی دیوارها و پشت در آهنی
دولتهای باغ بنشــینند و مراسم را از همانجا با
شــور دنبال کنند .آن ده شب سرد و بارانی،
اتفاقی مهــم در تاریخ معاصر ایران اســت.
شــبهایی پر از کفزدنهای طوالنی ،پر از
شــعار و اعالمیههایی که دستبهدست میان
مردم میچرخیدند .عدهای خشمگین میشدند و
تهمت سرپوشی بر ظلم را به میزبانان میزدند
و عدهای دیگر با شنیدن نام طنینانداز آزادی
اشک میریختند .گاهی صدای سوت و فریاد
و گاهی سکوتی محض با چشمهایی خیره بر
دهانی که پشت میکروفون تکان میخورد و
خدا میداند در این ذهنهای پرآشــوب چه
میگذشــت .جمعیتی که گاه با پای پیاده تا
باشگاه میآمد و نیمهشب با شوری زایدالوصف
و چشــمانی بیخواب بازمیگشت .حرکتی
متهورانه در کشــوری ملتهب و در آستانهی
انقالب که در تاریخ کم نظیر است .این شبها
که به «شــبهای شعر گوته» مشهور است،
مجموعهایست از سخنرانیها و شعرخوانیهای
پنجاه و هفت شاعر و نویسنده با گرایشهای
مختلف چپگرا که در محکوم کردن فضای
امنیتی و رعبآور فرهنگی و سانســور ایراد
شدند.
کتاب «شــبهای نویسندگان و شاعران
ایران» که اخیرا نشر پیام امروز آن را منتشر
کرده ،گزارشی مفصل از اتفاقات این ده شب
است که توسط محمدحسین خسروپناه از روی
فایلهای صوتی بهجا مانده از آن شــبها و
مصاحبهها و خاطرات ســخنرانان و شاعران
جمعآوری و نوشــته شدهاست .تا قبل از آن
تنها در سال  ۱۳۵۷کتاب «ده شب» نوشتهی
ناصر موذن در اینباره منتشر شد که در آن به
حاشیههای مهم مانند هیجانات و واکنشهای
مردم ،اعتراضات و جروبحثها و چگونگی
برگزاری مراسم پرداخته نشدهبود؛ محمدحسین
خســروپناه با دقت حواشــی این شبها و
رویدادهای مهم و کموکاســتیهای مراسم را
بیان کرده؛ طوری که خوانندهگان به خوبی با
جو حاکم بر این ده شب پرجوش و خروش
آشنا میشوند.
Q

Qکانون در مقابل کنگره

بعد از دستور فرح پهلوی مبنی بر برگزاری
کنگرهی نویسندهگان ،شعرا و مترجمین ایران،
جمعی از نویسندهگان و شاعران مستقل طی
یک بیانیه شــرکت در این کنگرهی یک
هفتهای را تحریم کردنــد و تنها تعدادی از

شعرا و ادیبان سنتگرا از این مراسم استقبال
کردند .جلســهای در کافه فیروز با حضور
جاللآلاحمد و جمعی دیگر تشکیل شد و
تصمیم گرفته شد تا کنگره به صورت یک
تقابل عمومی اهل قلم با دولت تحریم شود؛ در
جلسات بعدی بیانیهای با عنوان «بیانیه درباره
کنگرهی نویسندهگان» نوشته شد و به امضای
نه نفر از حاضرین شامل جالل آل احمد،اسالم
کاظمیه ،اسماعیل نوریعال ،داریوش آشوری،
محمدعلی سپانلو ،بهرام بیضایی،فریدون معزی،
هوشنگ وزیری و نادر ابراهیمی رسید .سرانجام
تا فروردین  ۵۲ ،۱۳۴۷نفر دیگر این بیانی ه را
که در اعتراض به سانسور و نبود آزادی قلم و
مطبوعات و دخالتهای دولت در کار اهل قلم
و ادبیات نوشته شده بود امضا کردند .هرچند
این بیانیه با پیش دستی ساواک در لغو کنگره
هیچگاه منتشر نشد ،این همبستگی و موفقیت
تبدیل شــد به اولین قدم برای تشکیل کانون
نویسندهگان ایران .در  ۱۷اسفند سال ۱۳۴۶
پیشنهاد تشکیل یک واحد صنفی مستقل و
نوگرا و تجددطلــب برای حمایت از حقوق
نویسندهگان و شــاعران و مبارزه با سانسور
و مداخله و قیممآبی رژیم پهلوی مطرح و با
استقبال امضاکنندهگان بیانیهی کنگره مواجه
شد .هرچند ســاواک و ادارهی شهربانی با
تاسیس کانون مخالفت کردند ،سرانجام این
نهاد تشکیل شــد بیآنکه از سوی دولت به
رسمیت شناخته شود .عمده فعالیتهای کانون
از زمان تشکیل تا اسفندماه سال  ۱۳۴۷عبارت
بــود از :اقدام برای اصــاح الیحهی حقوق
مولف و مصنف ،حمایت از نویســندهگان
زندانی ،برگزاری یادبــود صمد بهرنگی و
نیما یوشیج ،تحریم کنگره شعر و برگزاری
معدود جلسات سخنرانی و شعرخوانی .هرچند
آلاحمد و همحزبیهای او تاثیر ســابق را بر
عملکرد کانون نداشتند و جناح چپ تودهای به
رهبری به آذین قدرت غالب بود اما با مرگ
جالل آلاحمد که تاثیر بسزایی در همبستگی
و پیشروی فعالیتهای کانون داشت ،در ۱۸
شهریور  ۱۳۴۸کانون از درون دچار اختالف
نظر شد :تاحدی که بعد از مرگش بسیاری از
همفکران او به جز سیمین دانشور همکاری
خود را به طور کامــل با کانون قطع کردند
اما کماکان فعالیتهای کانون هرچند محدود
در صدور بیانی ه علیه سانسور و اختناق سیاسی
ادامه پیدا کرد و عدهی زیادی از اعضا که زیر

بار امضای این اعالمیهها نمیرفتند مجبور به
استعفا شدند .مثال ســایه در یکی از جلسات
گفت« :اگر بخواهیــد از این حرفها بزنید
من دیگر عضو کانون نیستم» و بهآذین از او
میخواهد که اگر مخالف است برود و سایه
همان موقع استعفا میدهد .سرانجام با بازداشت
فریدون تنکابنی در فروردین  ۱۳۴۹به خاطر
کتاب «یادداشــتهای شهر شلوغ» ،کانون
اعالمیهای در نوزده نسخه (به تعداد مقامات و
مراجع مرتبط) در اعتراض به این دستگیری
نوشت و  ۶۴نفر از اعضای کانون نامه را امضا
کردند .بعد از ارسال اعالمیهها ساواک در ۱۷
خرداد محمدعلی ســپانلو و دو روز بعد ناصر
رحمانینژاد را به عنوان کسانی که بیشترین
تالش را بــرای جمعآوری امضا کرده بودند
بازداشت کرد و یکماه بعد بهآذین به عنوان
متهم اصلی دستگیر شد .بعد از این بازداشتها
چنــد نفر از اعضای کانــون در اعتراض به
بازداشت آنها نامهای مینویسند و در جشن
هنرهای شــیراز میان مهمانان خارجی پخش
میکنند و همین امر موجب میشود تا ساواک
عقبنشینی کند .سرانجام قبل از آزادی این سه
نفر کانون زیر فشار ساواک و اختالفات داخلی
به فعالیت خود پایان میدهد.
Q

Qشبهای شعر از کجا شروع شد؟

بهمنماه  ۱۳۵۵آغــازی دوباره بود برای
کانون .شــاه از ســوی متحد استراتژیکش
آمریکا به ریاستجمهوری کارتر تحت فشار
قرار گرفته بود تا فضای سیاسی را باز کند و
از شدت بحرانها و نارضایتیهای مردم بکاهد.
در این هنگام باقر پرهام ،اسالم کاظمیه ،شمس
آلاحمد ،منوچهر هزارخانی و علیاصغر حاج
ســید جوادی نامهای خطاب به نخستوزیر
وقت امیرعباس هویدا نوشــتند و خواستار به
رسمیت شناختن کانون و اجازه تاسیس محلی
برای برگزاری مراسم در تهران و سایر شهرها
و تسهیالت قانونی و صدور مجوز برای چاپ
نشریهی کانون شدند .این نامه به امضای ۴۳
نفر دیگر از اعضای کانون از جمله بهآذین و
دانشور و سیاوش کسرایی و  ...رسید و برای
دفتر نخســت وزیری و روزنامههای رسمی
ارسال شــد که تنها روزنامهی مخفی «نوید»
وابسته به حزب توده آنرا منتشر کرد .اگر چه
نه هویدا و نه نخستوزیر بعدی «آموزگار»
هیچگاه جواب نامــه را ندادند ،عدم پیگیری

ساواک باعث شد که کانون دوباره فعالیتش
را از سر بگیرد.
جالل سرفراز مسئول صفحه شعر کیهان
که خــود عضو کانون بود ،پس از مراســم
بزرگداشــت جالل در تابستان  ۱۳۵۶به فکر
برگزاری شبهای شــعر از سوی کانون و
با اســتفاده از امکانات روزنامه کیهان افتاد.
با مخالفت جــواد طالعی با دخالت کیهان در
این مراسم ،جالل سرفراز با دکتر بکر رایزن
فرهنگی آلمان فدرال در ایران و رئیس موسسه
گوته صحبت و پس از جلب نظر او پیشنهاد
خود را در کانون مطرح میکند هرچند ابتدا
برخی از اعضای کانون مخالفت میکنند ،در
آخر برگزاری شبهای شعر در انستیت و گوته
به تصویب میرسد.
Q

Qدر این شبها چه گذشت؟

قرار بر این بود که شاعران و نویسندگان
ســوای تفکرشــان یا مذهبی و غیرمذهبی
بودنشــان به این شــبهای شــعر دعوت
شــوند اما نگرشهای افراطی چپگرایانهی
برگزارکنندهگان مراسم مانع تحقق این امر شد.
دعوتشدهگان همگی از غربال هیات رئیسهی
کانون عبورکرده بودند .مراسم با اجرای اسالم
کاظمیه و خواندن بیاننامهی کانون توســط
رحمتاهلل مراغهای آغاز شد؛ متنی کوتاه در
مورد تاریخچهی کانون و مصایبی که از بدو
تاسیس تا آن زمان متحمل شدهبود .در آن ده
شب چهارده نویسنده سخنرانی کردند:
ب اول سیمین دانشــور مسائل هنر
شــ 
معاصر در جهان ســوم را بررسی کرد .نظام
سرمایهداری را علت اصلی کیفیت ماللآور
زندهگی و نومیدی و انحراف و دلهرهی هنرمند
دانست و در ستایش آزادی گفت و با تشویق
طوالنی جمعیت سخنرانیاش به پایان رسید.
در این شــب منصور اوجی،سیاوش مطهری،
تقی هنرور و مهدی اخوانثالث شعر خواندند.
شب دوم منوچهر هزارخانی سخنرانی خود را
با عنوان «قیم و مرشــد آزادی» ایراد کرد و
به فضای بســته و رویکرد قیممآبانهی دولت
نســبت به فرهنگ و ادبیات به شدت تاخت
و بهرغم اینکه قرار بود به جای سانســور از
کلمهی ممیزی استفاده شود ،بارها به سانسور
اشاره و آن را مانع شکفتن و باروری هنر بیان
کرد .بعد از سخنرانی نسبتا تند هزارخانی به
وزارت فرهنگ و تهییج حاضرین ،نوبت به

شعرخوانی کاظم اشکوری ،عمران صالحی،
بهمنی و آزرم رســید .شب سوم اولین شب
آشوبناک بود .بعد از سخنرانی ،شمس آلاحمد
در مورد تاریخچهی کانون به مسئله سانسور
پرداخت و لیست نویسندهگان ممنوعالقلم و
نامهی محرمانه آمــوزش و پرورش مبنی بر
جمعآوری کتابهای ایشــان از مدارس را
خواند .در آخر سخنرانی گفت« :ما به همهی
افرادی که هنوز تا گریبان در لجنزار بیقانونی
تنگچشمانهی دولت و تلقیات فاشیستی حاکم
بر جامعه فرونرفتهاند ،میگوییم اداره ممیزی و
کل نگارش را از حفاظت و صیانت حقوقمان
برکنار کنید»؛ جمعیت شروع به کف زدن
میکند و دکتر بکر با دیدن هیجان حاکم بر
فضا به باقر پرهام تذکر میدهد .اعضای کانون
برای آرام کردن جو متشنج مراسم بالفاصله
محمد زهری را دعوت به شعرخوانی میکنند
و هوشنگ گلشیری مجری مراسم شب سوم
از اعضای کانون و ســخنرانان میخواهد در
رستوران باشگاه جمع شوند؛ در این جلسه باقر
پرهام از اعضا میخواهد که به چارچوبهای
تعیینشــده پایبند باشند .بعد از شمس ،بهرام
بیضایی به وضعیت نابهســامان تئاتر و سینما
میپردازد و از نوع دومی از سانسور که توسط
روشنفکران بر یکدیگر اعمال میشود ،گالیه
میکند و خواهان برچیده شــدن هر دو نوع
سانسور میشود .نوبت سخنرانی غالمحسین
ساعدی در شب چهارم میشود .او سخنرانیاش
را با موضوع شــبههنرمند و ویژگیهای او
به اتمام میرســاند و بعد از او مفتون امینی،
حسینمنزوی ،عظیمخلیلی ،نوریزاده و سایه
شعر میخوانند .شب پنجم دومین شب توفانی
این مراسم بود؛ شــبی که توقع جمعیت را
آنچنان باال برد که سخنرانیهای غیراعتراضی
مانند ســخنان مهمید در شبهای بعد را تاب
نمیآوردند .باقر مومنی سخنران این شب در
ابتدا جمعیت را به احترام نویسندهگانی که در
راه آزادی از دسترفتهاند (بیشتر از همه نیما
یوشیج ،صادق هدایت ،صمد بهرنگی ،جالل
آلاحمد و علی شــریعتی) را وادار به یک
دقیقه سکوت میکند و کالم خود را در مورد
سانسور و عوارض ناشی از آن آغاز میکند.
او رژیم شاه را مســتبد میخواند و اخالق و
مذهب را دستآویز سانسورچیان برای اعمال
ممیزی بیان میکند تا حکومت از باد انتقاد در
امان بماند .سخنرانی باقر مومنی با کف زدن

طوالنی جمعیت و شعارهای انقالبی به پایان
میرسد و سیاوش کسرایی به نمایندهگی از
اسماعیلشاهرودی شعرهای او را میخواند و
بعد از سعید سلطانپور دعوت میکند خارج از
برنامهی تعیینشده شعر بخواند .او سخنرانیاش
را با جملهی «سالم بر شکستگانسالهای سیاه
و تشــنگان آزادی» آغاز میکند و خواستار
آزادی هنرمندان زندانی انجمن تئاتر میشود
و سپس اشعار انقالبیاش را میخواند؛ اشعاری
که مردم را علنی به مبارزه فرامیخواند .بعد از
سخنان جنجالی او ،نوبت به اورنگ خضرایی
و در آخر موســوی گرمارودی تازه از زندان
درآمده میرسد .جمعیت مشتاق شنیدن اشعار
اوست .اشعار او با محوریت مبارزه و مقاومت
به طــول میانجامد و تفــاوت ایدئولوژیکی
گرمارودی و طوالنی شــدن شعرخوانیاش
حاضریــن را برانگیخته میکنــد .حوادث
پیشآمده در این شــب دکتر بکر را مجبور
میکند تا ســخنرانیهای شبهای باقیمانده
را حذف کند .فردای آن شــب بســیاری از
جوانان و دانشــجویان اعتــراض خود را به
خیابان میبرند و یکی از دانشجویان معترض
کشته میشود .شب ششم که نوبت سخنرانی
هوشنگگلشیری میرسد ،دکتر بکر در مورد
متن سخنرانیهای شــبهای گذشته اعالم
موضع میکند و در مورد محتوای سیاســی و
ضدرژیم اظهار تاسف میکند و بعد از او باقر
پرهام بیانیهی کانون در مورد پایبندیاش به
قانوناساسی را قرائت میکند و اعالم میکند
که همهی سخنرانیها لغو شدهاند .جمعیت به
شدت برانگیخته میشــود .سیاوش کسرایی،
ندیمی و محمد خلیلی شعر میخوانند .با دیدن
التهاب و اشتیاق جمعیت ،رئیس موسسه گوته
مجاب میشود که سخنرانیها ادامه پیدا کنند؛
هوشنگ گلشیری با موضوع سیر داستاننویسی
و جوانمرگی خالقیت نویسندهگان کار خود را
آغاز میکندو بعد از او فریدون مشیری شعر
میخواند .شب هفتم اسالم کاظمیه و داریوش
آشوری سخنرانی میکنند و تلگراف حمایت
نویسندهگان و شــاعران جهان در حمایت از
شب شعر کانون خوانده میشود؛ تلگرافی که
حاوی حمایت نویســندهگانی چون سیمون
دوبووار و سارتر و آراگون و بسیاری دیگر از
چهرههای شاخص ادبیات برونمرزی بود و این
امر خود باعث عقبنشینی رژیم در به هم زدن
مراسم شد .این شب با شعرخوانی علی باباچاهی،
جالل ســرفراز ،بتول عزیزپور(که سرفراز
اشــعارش را خواند) ،جواد مجابی و م.آزاد به
پایان رسید .محمدعلی مهمید و مصطفی رحیمی
سخنرانان شب هشتم بودند و نصرت رحمانی،
کیومرث منشــیزاده ،فرخ تمیمی و اصغر
واقدی شعرخواندند .شب نهم با خواندن نامهی
اعتراضآمیزی از سوی مردم به سخنرانیهای
شب گذشته توسط باقر پرهام آغاز میشود و
بعد از او محمد حقوقی شعر و فریدون تنکابنی
داستان میخواند .عبداله کوثری ،نیستانی،بیژن
کلکی و منوچهر شیبانی از دیگر شعرخوانان
این شب بودند .شــب دهم و آخرین شب
شعر با سخنرانی بهآذین با عنوان «تو پاسدار
آزادی من باش و مــن نگهبان آزادی تو»
آغاز میشود و با شعرخوانی اسماعیل خویی،
جواد طالعی ،فریدون فریاد و غالمحســین
ساعدی که شــعری از نیما خواند و م.آزرم
به پایان میرســد .در آخر متن پیام کانون
نویسندهگان ایران توسط هوشنگ گلشیری
خوانده میشود و بدین ترتیب شبهای شعر
کانون نویسندهگان و شاعران ایران با همهی
اعتراضها و هجمههایش بــدون دخالت
مستقیم ساواک و ایجاد درگیری یا دستگیری
حاضرین به پایان میرسد و شور و هیجان را
در تماشاگرانش باقی میگذارد .این شبها
صفحهای مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران باز
کرد که هنوز بسیاری از اتفاقاتش در پردهای
از ابهام قرار دارند.
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مستند

جان فرانكو رزي خودش يك مهاجر است؛ وقتي دوازده ساله بوده ،بهخاطر انقالب در اريتره
به ايتاليا آمده و آنجا درس خوانده است .خوب ميداند كه جامعه چطور با يك مهاجر برخورد ميكند
و چه به سر او ميآورد.

كوری

آتش در دريا نشان ميدهد كه چطور اروپاييها زندگي تراژيك مهاجران را انكار ميكنند

روايت مهاجرت

1

هيچكس بــاور نميكــرد كه قرن
بيســتويك يكبار ديگر شــاهد
مهاجرت گستردهي مردم از جنوب و شرق
جهان به سمت شــمال و غرب باشد؛ وقتي
حرف از مهاجرت ميزديم از گذشتههاي دور،
از مبارزهها ،جنگها و لشكركشيهاي وسيع
ميگفتيم ،از نژادهايي كه براي بهدستآوردن
منابع بيشتر براي زندگي رهسپار سرزمينهاي
ديگر ميشــدند .بزرگترين مهاجرتهاي
تاريخ ،جغرافياي انساني را تغيير داد؛ نژادها
را درهمآميخت و مفهوم تازهاي به زيست
بشر داد .حتي مهاجرتهاي اجباري هم تاريخ
زمين را تغيير داده است .اگر آرياييها راهي
اروپا شدند بعدها اصالتشان دستاويزي براي
حمله به ديگر كشــورها شد .اگر يهوديان
بهزور و بعد با تبلیغات به فلسطين برده شدند
و فوجفوج روانهي بيتالمقدس و حيفا شدند،
بعدها كمكم مدعي خاك باستاني و سرزمين
موعود شدند .اين مهاجرتها همگي به مرور
به جنگ براي كسب هويت يا نجات هويت
بدل شــد :مهاجران ميخواستند در قالب و
فرم جديد پذيرفته شوند و ساكنان سرزمين
ميخواستند هويت خودشان را حفظ كنند و
غريبهها را راه ندهند .آيا در قرن بيستويك
اين دعواها و جنگها تمام شده؟ نه ...واقع ًا
نه .اين جنگها هنوز ادامه دارد و اينبار موج
تازهي مهاجرت به اروپا ناشــي از كارهايي
است كه غرب در شرق انجام داده :استراتژي
استعمار حاال به مداخلههاي بشردوستانه بدل
شده و جنگهاي فرقهاي و مذهبي و گروهي

به راه انداخته است .نيروهايي شكل گرفتهاند
كه به اسم بازگشت به اصل دين و شكلدهي
به خالفت دور هم جمع شدهاند اما چيزي جز
نابودي ملتها ،قومها و سرزمينها نداشتهاند.
آنها كه توانستهاند راهي كشورهاي ديگر
شدهاند تا دوباره زندگي كنند .اما آيا ميتوانند
زندگي كنند؟

2

جزیــرهي المپدوســا يكــي از
غمگينترين سرزمينهاي دنياست؛
جزيرهاي در جنوبيترين نقطهي ايتاليا كه
بيشتر به تونس نزديك است تا این كشور
اروپايي 5 .هزار نفر جمعيت بومي دارد و
مردمش مثل بيشتر ساحلنشينان ماهيگيرند.
ولي آنها مدتهاســت كــه نميتوانند
ماهيگيري كنند .چرا؟ ساحل اين جزيره پر
شده از جسد آدمها؛ از پيكر بيجان مردمي
كه ســوار بر قايقها راهي اروپا شدهاند.
آفريقاييهايي كه براي نجات از جنگهاي
داخلي كشورهايشــان ،گرسنگي ،بيماري
و مثله شدن سوار بر قايقهاي بدون ناخدا
ميشوند تا از ســواحل آفريقا به اروپا قدم
بگذارند .ولي بيشترشان در راه جان ميدهند،
يا بيمار ميشــوند يا توفان قايقهايشان را
ميشكند .ولي ســاحل المپدوسا فقط اين
ل كشتيها
مشكل را ندارد ،آن جا با گازوئي 
و قايقها هم آلوده شده و ماهيهايش اگرچه
پروارند ،نه طعم خوبي دارند و نه ســالماند.
المپدوسا شهر كوچك غمگيني است؛ هم
براي ساكنانش كه زندگيشان نميچرخد

رزی چه میگويد
راســتش فيلم به نظر من يك نوع
درخواست كمك است .فيلم دربارهي
كل پسزمينهي اين وضعيت يا داليل
آن و سياســتهاي پشت اين تراژدي
حرف و نظري ندارد .بهنظرم فيلم مثل
مجسمههاي جاكومتي است :نازك و
ترد .اين با شماست كه فضاهاي خالي
را پر كنيد و اين چالش هميشگي من
اســت .اينكه چه چيز را بگويم و چه
چيز را نه.
بــراي من اين انتخــاب از مردمي
ميآيد كه ازشان فيلم ميگيرم .پس فیلم
حرف زيادي نميزند و روي خود ماجرا

متمركز اســت .و اص ً
ال به همين دليل
است كه در انتها به تراژدي ميرسيم به
مرگ .وقتي از صحنهي عمليات نجات
و انتقال اجســاد به داخل كشتيها فيلم
ميگرفتيم فكر كردم كه فيلم تمام است.
انرژيام تمام شده بود و كل زندگي به
پايان رسيده بود .برايم مهم بود كه به كل
اروپا نشان بدهم بعد از جنگ جهاني دوم
اين بزرگترين تراژديای است كه با
آن روبهرويند و فيلم با نمايش مرگ در
انتها همهچيز را به نوعي نماد بدلكند.
نمادي از مرگ كــه در ياد اروپاييها
بماند.

29

فيلم چطور با موضوع همراه میشود

و به ســختي گذران روز ميكنند هم براي
مهاجران كه در محيطي بسته ،دور از همهي
جهان ،فقط دلخوش به زنده ماندناند .اينجا
آخر دنياست.

3

«آتش در دريا» داســتان اين جزيره،
ســاكنان آن و مهاجــران را روايت
ميكند؛ داستان كساني كه ورودشان به خاك
اروپا ممنوع است اما حاضر نيستند به سرزمين
مادريشان برگردند .دولتهاي اروپايي بین
سالهای  2015تا  2016با هجوم گستردهي
مهاجرين و آوارگان مواجه شدند ،از آفريقا،
عراق ،سوريه و حتي افغانستان .فوجفوج آدم
بود كه روانهي این كشــورها میشد .برخي
مثل لهستان مرزها را بستند تا هيچكس حتي
براي عبور از كشــور هم وارد خاك آنها
نشود ،برخي مثل آلمان اعالم كردند كه به
چند ميليون نفر جايي براي اسكان ميدهند
اما دولت تركيه را تشويق به استقرار بخش
عمدهاي از مهاجرین در خاك خود كردند؛
با اين همه تعداد زيادي راهي فرانسه ،ايتاليا
و اسپانيا شدند .آنها در اردوگاههايي ساكن
شدند با كمترين امكانات ولي حاضر نبودند
آنجا را ترك كنند .در اعتراض به حمالت،
تحقيرها و دشــمنيها لبانشان را دوختند اما
خاك اين كشورها را ترك نكردند .با وجود
اين استقرار ،مشكل مهاجران حل نشد .اروپا
در معرض تغيير ماهيت قــرار گرفته بود.
اين بود كه ديوارها ســاخته شد :ديوارهايي
براي جلوگيــري از ورود مهاجران .يكي از

اين ديوارها در المپدوساست؛ جزيرهاي كه
ماجراي «آتــش در دريا» در آن ميگذرد.
فيلم جان فرانكو رزي مستندي است دربارهي
ساكنان و البته مهاجران ،ولي شيوهي برخورد
او با موضوع منحصربهفرد است.

4

جان فرانكــو رزي خودش يك مهاجر
اســت؛ وقتي دوازده ساله بوده ،بهخاطر
انقالب در اريتره به ايتاليا آمده و آنجا درس
خوانده است .خوب ميداند كه جامعه چطور
با يك مهاجر برخورد ميكند و چه به ســر
او ميآورد .ولي فيلــم او از دل گزارشها و
اخبار معمول دربــارهي مهاجران ،رويكردي
خاص برگزيده :بهجاي همراهي با مهاجرين با
ساكنان اين جزيره همراه شده ،با ايتالياييهايي
كه انــگار فراموش شــدهاند؛ جزيرهاي كه
مردمش اروپاييانــد ،اما هنوز با اروپايي كه
بســياري تصور ميكنند فاصله دارند .اينجا
اگر كسي بيماري سختي بگيرد با هليكوپتر
به سيســيل برده ميشود چون المپدوسا فقط
يك پزشــك دارد و اين پزشــك ،مسئول
اعالم گزارشهاي پزشكي قانوني هم هست.
جزيره ،محروم است اگرچه در ايتالياست و
رزي با زيركي همراه پسربچهاي به نام ساموئل
كه خود و خانوادهاش ساكن المپدوسا هستند
در جزيره پرسه ميزند .ساموئل به تنبلي چشم
مبتالست و تنها دكتر جزيره هم روشي سنتي
براي بهبود او توصيه میکند :بستن چشم سالم
براي فعال شــدن چشم بيمار .آيا اين تعبيري
براي نگاه كلي فيلم است؟

چند نكته دربارهی فيلم
نام فيلم از يك ترانهي ايتاليايي گرفته شده:
سال  1943ناو ايتاليايي در نزديكي المپدوسا
و در جنگ با نيروهاي متفقين آتش گرفت
و سوخت .ترانهاي بين مردم محلي آن ناحيه
رواج پيدا كرد كه اشارهاي به سوختن اين
ناو داشت« :امشب آتشي در دريا برپا شده
است» .يكجور نداي كمك به نيروهايي
كه در دريا ماندهاند در ترانه به چشم ميخورد
و رزي با اســتفاده از اين نام معناي فيلم را
دستكم براي ايتالياييها گستردهتر كرد.
فيلم در جشــنوارهي برلين ســال 2015
برندهي جايزهي خرس طاليي بهترين فيلم
شــد و نمايندهي ايتاليا براي شــركت در

بخش بهترين فيلم غيرانگليسيزبان اسكار
بود .ولي نكتهي مهم اينجاســت كه مريل
اســتريپ ،بازيگر مشهور ،كه عضو هيات
داوران جشنوارهي برلين بود با تماشاي فيلم
ســر ذوق آمد و كمك كرد تا «آتش در
دريا» در نيويورك اكران شود؛ اكراني كه
به موفقيتهاي بعد آن كمك كرد.
این فيلم در جشنوارهي سينماحقيقت سال
گذشــته به نمايش درآمد و قرار بود كه
خود رزي هم مهمان جشــنواره باشد .ولي
در دقيقهي آخر سفر او لغو شد .با اين همه
استقبال فوقالعادهاي از فيلم شد و به همين
دليل هم شبكهي مستند آن را پخش كرد.

فيلم «آتــش در دريا» مثل يك اثر
گزارشــي يا خبري معمول سراغ ايدهي
مهاجرت نرفتــه .براي جان فرانكو رزي
موضوع از دو جنبه اهميت دارد :ساكنان
چطور با موضوع برخــورد ميكنند و
مهاجران چه شــرايطي دارند .او ترجيح
داده كه بدون دخالت واضح در موضوع
همراه با ســاموئل موضوع را ببيند .كدام
موضوع؟ فيلم بهمرور به ما نشان ميدهد
كه مردم المپدوسا خودآگاه يا ناخودآگاه
از مهاجران دوري ميكنند ،اخبارشان را
دنبال نميكنند و زندگي آنها جذابيتي
برایشــان ندارد .تعداد مهاجران به حدود
هزاران نفر رسيده ولي ساكنين ايتاليايي
آن از  5هزار نفر بيشتر نشدهاند و اين عده
نیز با نواي راديويي محلي ،زندگي معمولي،
ماهيگيري و آموزش زبان انگليسي زندگي
را پشت سر ميگذارند .رزي سعي ميكند
زندگي ساموئل را دنبال كند و ببيند كه در
جزيره چه ميگذرد .ولي گهگاه از اين
خط خارج ميشــود تا نگاهي به اطراف
بيندازد .براي هميــن وقتي قايق پليس
مرزباني و هشــداري كه آنها دربارهي
قايق پر از مهاجرت دريافت ميكنند را
ميبيند ،سراغ آنها ميرود .با آن ها در
دردسر روزانه و شبانهي اين گروه همراه
ميشود و ما را به مهاجران وصل ميكند.
دوربين رزي اول با فاصله مهاجران را نشان
ميدهد ،سياهاني پشت پنجره و پردههايی
مشبك كه چشم انتظارند و نگران .كمي
بعد با آنها دمخور ميشود ،موسيقي آنها
و رپخوانيشان را نشان ميدهد و سعي
ميكند فاصله را كم كند .ولي اين خارج
از قرارداد فيلم است .بنابراين گريزهايي
گاهوبيگاه بهنظر ميرسد .موضوع سكوت
و برهوتي است كه در جزيرهي سنگي
شــاهديم ،جايي دور از اروپاي بهظاهر
متمدن ،سرزميني فراموششده .انگار كل
اروپا اين دروازهي اصلــي را فراموش
كــرده :همانطور كه المپدوســاييها
مهاجران را نميبينند يا نميخواهند ببينند.
اروپاييان هم نميخواهند چيزي از ساكنين
آن بشنوند .مثل قلعههاي قديمي اينجا
پناهگاه كساني است كه به ناچار در آن
زندگي ميكننــد .اگرچه فیلم با ظرافت
نشان ميدهد كه حتي در اين محروميت
باز هم ساكنان جزيره صاحب چيزهايياند
كه مهاجران در چند قدميشــان قادر به

تصاحب آن نيستند .محرومين مضاعف،
تنها تعبيري است كه ميشود براي آنها
به كار برد و اينجاست كه تنبلي چشم
پســرك فيلم ،معنايي بيش از واقعيت
پيدا ميكند :آنچه كه چشم ميخواهد از
تماشايش سر باز بزند ،يكجور بيماري
اســت و بايد به ســختي و با رنج به آن
نگريســت تا مشكل حل شود .فيلم البته
از فضاي اســتعارهاي استقبال نميكند و
بيش از هر اثر ديگري محو واقعيت است.
حتي فيلم واقعيــت را دراماتيزه نميكند
و تماشــاگر گاهي فكر ميكند كه با
مجموعهاي از ايدهها روبهروســت .ولي
جان فرانكو رزي با مهارت تمام قطعات
منفك از هم را كنار يكديگر ميچيند و
جوري به آنها سروشكل ميدهد كه ما
با يك كل منسجم روبهرو شويم« .آتش
در دريا» سعي ميكند سكوت ،تنهايي و
عزلت ناخواسته را نشان دهد و آن را درد
مشترك ساكنان و مهاجران بداند .حتي
از موسيقي استفاده نميكند و به صداي
موجها و برخورد آب با سنگهاي جزيره
بها ميدهد تا ترس و وحشت ناشي از اين
خالء را به جان تماشــاگر بيندازد .چنين
جلوهاي از طبيعــت و حضور آدم كنار
آن ،بهنوعي يادآور فيلم درخشان روبرتو
روسليني «استرومبولي» است؛ آن جا كه
پناهندگان براي رهايي مجبور ميشدند
تن به ازدواج با سربازان ايتاليايي بدهند،
كساني كه در جزاير آتشفشاني زندگي
ميكردند و شور زندگي را در امور معمول
زندگي ميدانســتند« .آتش در دريا» از
موقعيت ويژهي جزيره بهرهمند ميشود
تا زنداني بودن و جدايي ناگزير را نشان
دهد .به همين دليل اين فيلم ،براي اروپاي
دچار بحران ،بيش از هشــداري عادي
است ،شايد مثل نداي وجدان بهنظر برسد؛
صدايي كه مردم را فراميخواند .خود جان
فرانكو رزي گفته است كه تأثير فيلم روي
تماشاگر كمتر از آن چيزي بوده كه فكر
ميكرده ،به نظر او فيلم باید دولتها را
به فكر چاره ميانداخت ولي اين چيزي
نيست كه بعد از اكران و دريافت جايزهي
جشنوارهي برلين رخ داده باشد .در عوض
اين مردم عادي بودند كه با تماشاي فيلم،
مدام از خود ميپرسيدند «چه بايد كرد؟»
و اين دســتاورد كمي بــراي يك فيلم
سينمايينيست.
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تلویزیون

«سرگذشت نديمه» يك سريال معمول تاريخي ،علمي خيالي يا پسا آخرالزماني نيست
محصولي است كه قرار است دلهره به جان تماشاگر بيندازد ،او را مضطرب كند
و وادارش كند نسبت به آيندهي خودش احساس مسئوليت كند.

به خونسردی
سريال سرگذشت نديمه بازتاب نگراني مردم از به قدرت رسيدن دونالد ترامپ است

1

ماجرا از زمان انتخاب دونالد ترامپ شروع
شــد؛ وقتي كه آن تاجر موطاليي بددهن
 307رأي الكترال را به دست آورد دوران تازهاي
در اياالت متحدهي آمريكا آغاز شد .كمتر كسي
فكر ميكرد كه او محبوب آمريكاييها شود:
سالهاي سال اين مردم اياالت متحده بودند كه
بهخاطر قوهي بهظاهر عقالني نظام حاكم ،باقي
ملتها را تحقير ميكردند ،آنها بودند كه خود
را برحق ميدانستند و مداخله در امور كشورهاي
ديگر را در جهت نظم جهاني و شــكلدهي به
نوعي دموكراســي بينالمللي توجيه ميكردند.
ولي حاال ،با انتخــاب دونالد ترامپ ،همهچيز
تغيير كرده بود؛ آمريكا در تحقيرشدهترين شكل
خودش قرار گرفت و جامعهي بينالملل با ترس
و نگراني به اين انتخاب چشم دوخت .مشكل در

رفتار شخصي ترامپ نبود ،كه او هم مثل تمام
جمهوريخواهان با شعارهاي تندوتيز نئوليبرالي
وارد معركه شده بود .بيش از هر چيز مخالفت
او با آرمانهاي جهان غربي و دوري از همكاري
براي حل مشــكالت محيطزيست ،مهاجران،
تروريسم ،مواد مخدر ،خريدوفروش سالح و...
بود كه رهبران كشورهاي مختلف ،بهخصوص
كشورهاي وابسته را ميترساند .مسئله اين بود كه
ترامپ تالش ميكرد مثل يك نيروي بنيادگرا،
با شكلدهي يك نوستالژي دروغين دربارهي
برتري قدرت سياسي/نظامي/فرهنگي بازگشت
بــه دوران اوج را وعده دهد .كدام اوج؟ آنچه
كه در ذهن آمريكاييها ،ســاليان سال شكل
گرفته بود :قدرت سفيدپوست مسلط بر جهان
كه ابزار اين تســلط نيروي نظامي بود و تمام

اقليتها را طرد ميكرد و هر چيزي كه مخالف
منافع سفيدپوستان آمريكايي بود را مورد ترديد
قرار ميداد .اين شــرح الزم است تا بدانيد كه
بخش عمدهاي از مردم آمريكا ،يكباره با ظهور
چهرهاي روبهرو شــدند كه ساليان سال تالش
ميكردند آن را مخفي كنند :يك فاشيست در
قلبليبراليسم.

2

موضوع از اين قرار است كه پس از انتخاب
ترامپ فروش آثار ديستوپيايي باال رفت.
اينبار بهجاي آرمانشهر اين مدينهي فاسده بود
كه مردم را به خود ميخواند و همين هم آنها
را نگران ميكرد .مطالعهاي نشان ميدهد كه در
اولين ماههاي انتخاب دونالد ترامپ فروش آثاري
مثل «قلعهي حيوانات»« ،»1984« ،دنياي قشنگ
نو»« ،فارنهايت  »451و  ...بسيار باال رفت .وجه
مشترك تمام اين رمانها توجه به خصوصيات
ضد آرمانشهري بود :جامعهای که در اين آثار
روايت و تصوير ميشد جامعهاي بدون آزادي
فردي بود ،در آنهــا حکومتی تمامیتخواه بر
انسانها حکم میراند ،همهچیز و همهکس همانند
و یکسان بودند و ابراز احساسات بهكلي ممنوع
بود .اين جهان معمو ًال بهدنبال جنگ هستهای،
بیماری یا فاجعهای شكل گرفته بود و درآن نسل
بشر در معرض نابودي بود .خب ،بله ،اين جهان
تاريك و سياه و هراسناك با تبليغات فراوان،
كشورهاي كمونيســتي را به ياد ميآورد .ولي
اينبار خطر شكلگيري چنين جهاني در سرزمين
آمريكا كه وعدهي آزادي را به همه ميداد لمس
ميشد .اينجا بود كه رمان «سرگذشت نديمه»
بيشتر از هر رمان ضدآرمانشهري فروش كرد
و محبوب شد.

3

مارگارت اتوود «سرگذشــت نديمه»
را سال  1985منتشــر كرد و آن زمان
به دليل شباهت فضا و ســاختارش به رمان
« »1984جــرج اورول مــورد توجه قرار
گرفت .اگرچه چشماندازي كه در آن ترسيم
ميكرد باورنكردني بود :آمريكاي رمان جايي
ترسناك بود كه زنان و بچهها را در چنبرهي
خود نگه ميداشت و ديكتاتوري با تسلط روي
اين نيروها بود كه كارش را جلو ميبرد .رمان
اتوود بهدليل توجه بــه معيارهاي زنانه يك
رمان فمينيســتي لقب گرفت و بسياري از
منتقدان ادبي هــم آن را اثري در ژانر علمي
خيالي به حساب آوردند .اتوود مدام ميگفت
كه اين رمان ،اثري است كه همهي كنشها
و واكنشهايش در جهان واقعي وجود دارد
و ربطي به خيال ندارد .ولي آن روزها كمتر
كســي به گفتهي او توجه ميكرد و كمي
بعد چنان موافق و مخالف پيدا كرد كه بحث
دربارهي ژانر آن بيمورد به نظر ميرســيد.
ولي اينكه اتوود وقتي كــه رونالد ريگان
رئيسجمهور آمريكا بود اين رمان را نوشت
و منتشر كرد ،نشــان ميدهد كه ترس او از
قدرت گرفتن جرياني تندرو و مصالحهناپذير،
بهخصوص با وجود دولت شوروي ،تا چه حد
بوده است .بههر حال درست  31سال پس از
انتشــار رمان ،مردم حالوهواي آن را مطابق
زيست خودشــان يافتند :سلف دونالد ريگان
مردي بود كه ميخواست آمريكاي جديدي
بسازد.

4

اولين بار در راهپيمايــي اعتراضي عليه
ترامپ بود كه «سرگذشت نديمه» خودش
را در عرصهي سياسي مطرح كرد :وقتی صدها
هزار زن در اعتراض به ادای ســوگند دونالد
ترامپ در واشنگتن جمع شدند ،حساب کاربری
توئیتر و فیسبوک مارگارت اتوود ،تمام مدت
در حال گرفتن نوتیفیکیشن بود .مردم تصاویری
میفرستادند از شعارهای اعتراضکنندگان و به
رمان «سرگذشــت ندیمه» این نویسنده اشاره
میکردند .الكساندرا آلتر ،نويسندهي روزنامهي
نيويورك تايمز در گزارشي دربارهي اين روز
نوشت« :تظاهرکنندگان در این تابلوها نوشته
بودند که «سرگذشــت ندیمــه» دارد تکرار
میشود و این کتاب دستورالعمل درست کردن
یک مدینهي فاسده نیست ».همين نكات ريز
بود كه توجه شبكههاي تلويزيوني را به ساخت
سريالي اقتباسي جلب كرد .سال  1990فولكر
شلوندورف كارگردان آلماني فيلمي را از اين
رمان ساخته بود؛ فيلمي به همين نام با بازي في
داناوي و رابــرت دووال كه البته چندان مورد
توجه قرار نگرفت .ولي ســريال «سرگذشت
نديمه» قرار بود بهوسيلهي بروس ميلر تهيه شود،
كسي كه سابقهي طوالني در توليد سريال داشت
و ميتوانست اتوود را راضي كند تا او هم روي
ساخت آن نظارت داشته باشد.
Q

Qسرگذشت نديمه دربارهي چيست

براي اينكه بفهمیم داســتان «سرگذشت
نديمه» چهجور داســتاني اســت ،بايد كلياتي
دربــارهي فضــاي آن بدانيــد .قاعدتا اينها
پيشداستان اســت و ماجراهاي سريال را لو
نميدهد! ماجرا از شهر كمبريج شروع ميشود،
از ايالت ماساچوســت و ترور رئيسجمهور و
كشتار تمام اعضاي كنگرهي آمريكا .اين كشتار
«به دروغ» به مســلمانان نسبت داده ميشود و
در نتيجهي چنين اتفاقي يك دولت مســيحي
اقتدارگرا در آمريــكا روي كار ميآيد كه با
لغو قانون اساسي ساختار كشور را تغيير ميدهد.
نام حكومت جديد گيالد اســت ،حكومتي كه
تمام اديان به جز دين مسيح را غيرقانوني اعالم
ميكند و مخالفان مذهبي و سياسياش را يا به
مناطق خطرناك و سمي به نام كولوني ميفرستد
يا اعدام ميكند .گيالد سرويس امنيتي مخوفي
را با گسترش سازمان سيا شكل داده كه همهي
امور مردم را تحت نظر دارد .ولي مشكل حادتر
از اينهاســت :بهدليل آلودگي محيطزيست با
زبالههاي اتمي و سمي تعداد زيادي از مردم عقيم
شدهاند .بنابراين دولت براي ادامهي نسل زنانی
بارور به نام «كلفت» را در اختيار خانوادههاي
تراز اول قرار ميدهد .اما زنان هم چند دستهاند:
«همسران» ،زنان فرماندهان هستند که لباس آبي
ميپوشــند و طبقهي حاکم جمهوری گیالد را
تشکیل میدهند« .دختران» ،دختران طبیعی یا
به فرزندی پذیرفتهش دهي فرماندهان هستند .آنها
لباس سفید میپوشند« .خالهها» كه لباس قهوهاي
ميپوشند مسئول آموزش و نظارت بر کلفتها
هستند« .کلفتها /نديمهها» زنان باروری هستند
که وظیفهشــان تولید بچه برای همسران است.
رنگ لباس کلفتها قرمز اســت« .مارتاها»
زنان نابارور مسنتر با لباس سبزرنگ هستند که
کارهای خانگی طبقهي حاکم را انجام ميدهند و
«همسران ارزان» زنانی هستند که با مردانی از

طبقهي نازلتر ازدواج کردهاند و وظایف مختلف
زنان یعنی همسری ،انجام وظایف خانهداری و...
را به عهده دارند .لباس آنها هم راهراه آبی ،قرمز
و سبز است.
Q

Qبا چه نوع سريالي روبهروييم

«سرگذشــت نديمه» محصول شبكهاي به
نام «هولو»ست كه شــركتهايي مثل والت
ديزني ،فاكس قرن بيســتم و تايم وارنر در آن
سهيماند .اين شــبكه ،اينترنتي است و با توليد
«سرگذشت نديمه» قصد رقابت با نتفليكس
را دارد .ولي توليد «سرگذشــت نديمه» چطور
رقم خورد؟ داســتان توليد وقتي شروع شد كه
بروس ميلر به ميل غريب مردم براي بازنمايي
فضاي آمريكا با داستانهاي موجود پي برد .او
متوجه شد كه داســتان مارگارت اتوود حاوي
جلوههاي خيرهكنندهاي از وضع موجود است.
بنابرايــن تصميم گرفت آن را بســازد .او ده
فيلمنامهنويس را استخدام كرد تا رمان را به فيلم
برگردانند .از ميان آنها هفت نفر زن بودند و
تحت نظارت اتوود شــروع به نگارش فيلمنامه
كردند .فيلمنامهنويسها بسيار وابسته به داستان
بودند اما با توجه به فضاي سريال ،تصميم گرفتند
شخصيتها را گسترش دهند .بنابراين بهخالف
رمان اتوود ،همهچيز منحصر به يك زاويهي ديد
نشد و آنها سراغ شخصيتهاي متعددي رفتند تا
داستان گسترش پيدا كند .اين نويسندگان فضاي
تلخ و سياه و خشن آن را گسترش دادند و روح
داستان را كه نشانههايي از سردي و قطع روابط
عاطفي در آن مشهود است در آن متبلور كردند.
بنابراين «سرگذشت نديمه» يك سريال معمول
تاريخي ،علمي خيالي يا پسا آخرالزماني نيست،
محصولي است كه قرار اســت دلهره به جان
تماشاگر بيندازد ،او را مضطرب كند و وادارش
كند نسبت به آيندهي خودش احساس مسئوليت
كند .براي اين كار هم حواسش هست كه اميد
را نابود نكند .آنچه كه ســريال بيش از همه
روي آن تأكيد ميكند شكوفهزدن اميد از دل
تاريكي و ترس است ،جايي كه هيچكس انتظار
نجات ندارد يكباره آدمها به مبارزه برميخيزند
و عليه نظم موجود شــورش ميكنند .بنابراين
سريال «سرگذشت نديمه» به انسان توجه و اعتنا
ميكند و آزادي او را غيرقابل مذاكره ميداند.
تالش نيروهاي مخفي براي شكست گيالد هر
تماشاگري را بهوجد ميآورد و او را قانع ميكند
كه بشر شكستناپذير است و در هر جايي ،حتي
در سختترين دقايق زندگي هم قادر است ورق
را برگرداند.
Q

Qمارگارت اتوود چه ميگويد

اتوود بــه تازگي اعالم كرده كه قصد دارد
ادامهي «سرگذشــت نديمه» را بنويسد؛ شايد
اينها تحت تأثير استقبال كمنظير مردم از رمان و
سريال بوده .بههر حال ماجراي كتاب بهگونهي
است كه قابليت ادامه دارد و كمي دستكاري
در پيرنگ ميتواند به مبارزهي نيروهاي مقاومت
با حكومت مسيحي گيالد اشاره كند .ولي اتوود
بيشــتر از اينها درگير مسائل پيش روي بشر
اســت :او دربارهي از بين رفتن منابع زمين و
مشكالت ساختاري جهان نوليبرال رمان نوشته
اســت .تازهترين اثرش ،به بحران اقتصادی و
بيكاري ميپــردازد و زندگي زوجي را روايت

ميكند كه مجبورند در يك ماشين زندگي كنند
و به همين دليل در معرض حمالت گروههاي
تبهكار قرار گرفتهاند .ولي اتوود در گفتوگويي
با روزنامهي هافينگتونپســت دربارهي سريال
و توجهی كه به آن شــده ،ميگويد دليل اين
توجه «فقط بهخاطر اين نيســت كه داســتان
مربوط به زنان اســت»؛ او معتقد است كه اين
«داستاني انساني» اســت و به همين دليل هم
مورد توجه قرار ميگيرد .اتوود معتقد است كه
حكومتهاي اقتدارگرا (توتاليتر) تالش ميكنند
با كنترل و مهار زنان و كودكان ،قدرتشــان را
حفظ كنند« :بنابراين آنها بهخوبي مفهوم قدرت
زنان را ميدانند» .او ميگويد دليل استقبال مردم
ترس آنهــا از ترامپ بوده؛ در دوران تبليغات
ي ترامــپ كه حرفهاي نامربوطي
فايل صوت 
دربارهي زنــان ميزد جنجال بزرگي را رقم زد
ولي بههر حال بيــش از آن ،موضعگيريهاي
اوست كه همه را نگران كرده است.
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سینما

نگاه ليبرال داوودي ،نگاهي انتقادي به وضع موجود هم بود
نه ميخواست كسي را محكوم كند نه ميخواست جانب كسي را بگيرد.
به خانواده اهميت ميداد و وطن؛ اگرچه قرائت برخي از اين ديدگاه مخالف نيت فيلم بود.

الكپشتها هم برمیگردند

زادبوم نگاه بدبينانهاي به تفكيك ايدئولوژيك ايرانيها دارد

عکسها :علی نیکرفتار

روايت گسست
آنها كه معتقدند هنرمند بايد از طبيعت
الهام بگيرد ،چيزي بيشــتر از باقي افراد
ميداننــد .گاه تقليد از طبيعت ،زندگي و
حيات بشر و جانوران ميتواند همهچيز را
تغيير دهد .با اينكه فالسفه تقليد از طبيعت
را تحقير كردهاند ،گذشــت زمان ثابت
كرده كه تقليد ،ماندگار و متعالي است و
چنان حاوي بار معنايي است كه تماشاگر
را شگفتزده ميكند .نميخواهيم به تاريخ
هنر بپردازيم ،ميخواهيم به فيلمي اشــاره
كنيم كه همهي اسواساســش از طبيعت
و يك واقعهي زيستشناسي الگوبرداري

شده .الگوبرداري كه نه ،انگار چراغهايي
را روشــن كرده تا درســتتر ببينيم و
فضاي اطراف بيشــتر از قبل به چشم ما
بيايد .داريــم از طرحی يكخطي حرف
ميزنيم كه سيدرضا ميركريمي در سفري
براي ابوالحســن داوودي تعريف كرد؛
از ايــدهاي كه ميتوانســت بدل به يك
فيلم جذاب شــود .ماجرا از اين قرار بود:
ميركريمي در ســفري به قشم شاهد يك
رويداد زيستمحيطي بود .او ديده بود كه
الكپشــتها براي تخمگذاري به خاك
گرم جزيره پنــاه ميبرند و آنها را آنجا

رها ميكنند .تخمها كمي بعد ميشكنند
و الكپشتهاي كوچك بيرون ميآيند
و وارد خليج فارس ميشــوند .اما همين
الكپشتهاي كوچك  30سال بعد دوباره
براي تخمريزي به جزيره برميگردند .انگار
با اين خاك عهد و انسي دارند و نميتوانند
از آن دل بكنند .ايــن ايدهي اوليهاي بود
براي اشاره به آدمها .وقتي يك الكپشت
بعد  30سال به سرزمينش برميگردد و حتي
ميخواهد در جايي كه متولد شده بميرد،
آدمها چطور رفتار ميكنند؟ و از آن مهمتر
ايرانيها ،كه نوستالژيكاند و خاطرهباز و

حوزهی هنری وارد میشود
ابوالحسن داوودي نگارش فيلمنامه را
به فريد مصطفوي سپرد؛ فيلمنامهنويسي
مشــهور كه قبلتر «زير پوست شهر»،
«گيالنه»« ،خونبــازي» و «تقاطع» را
نوشــته بود .او همسنوسال داوودي بود
و هر دو شــاهد وقايع مختلفي بودند كه
قرار بود در فيلم گنجانده شــود .ايدهي
ميركريمي بهوسيلهي مصطفوي با لوپر
داده شــد :او خانوادهي مردي انقالبي را
در نظر گرفت كه در آستانهي انتخابات
متزلزل ميشــود .برخورد خشــن با او،
كمكش ميكند تا زندگي شخصياش را
وارســي كند ،ببيند كه چطور اول براي
اعتقاد و كمــي بعد براي حفظ موقعيت،
گذشتهاش را انكار كرده ،مرگ مادرش
را ناديــده گرفته ،پدرش را طرد كرده و
پسرش را هم به زور در راهي كه خودش
دوست داشته ،قرار داده .ولي حاال ،درست
در روزهايي كــه ميخواهد ثمرهي اين
زندگي را بهدست آورد با ويرانهاي مواجه
شده :دخترش براي مخالفت با او با پسري
بهكل متفاوت با خانواده رفتوآمد ميكند،
پسرش با او مخالفت ميكند و پدرش در
حسرت ديدن كشور و خانوادهاش غمباد

گرم و خانوادهدوســت چه؟ آيا آنها به
راحتي اين خاك را رها ميكنند؟ دلتنگش
نميشوند؟ آنها كه رفتهاند به بازگشت
فكر نميكنند؟ در تبوتاب برگشتن به
سرزمين مادري نميسوزند؟ اين سؤالها
كمكم موتور نگارش فيلمنامه را روشــن
كرد .داوودي به اين نتيجه رســيد كه اين
فيلم ميتواند مانيفســتش در سينما باشد:
يكجور دستشستن از كينهها و دل دادن
به آدمها بدون اينكه ايدئولوژيشان مهم
باشد .ولي همين نگاه ،خودش مشكلدار
بود!

با فيلم چه برخوردی شد

گرفته اســت .داوودي و مصطفوي طرح
را خانوادگــي كردند و نفع و ضررش را
شــخصي .ولي بههر حال انتقاد به وضع
موجود ،رياكاري و مخالفت با تندروي آن
چيزي بود كه در تاروپود قصهي فيلم ديده
ميشــد .يادمان باشد كه اين موضوع در
سالهاي بعد اصالحات ،بعد از تنديها و
ناكاميهاي آن دوران مطرح شده بود و هر
ديد انتقادي بهنوعي به وضع اصالحطلبان و
تغيير مواضع آنها اشاره ميكرد .حوزهي
هنري كه بعد رفتن حجتاالســام زم
دوران تازهاي را سپري ميكرد كموبيش
به طرح عالقه داشت اما نگرانيهايي هم
داشــت .حوزه نميتوانست ديدگاه كلي
فيلم را تأييد كند .ولي با مذاكره حاضر شد
كه در فيلم سرمايهگذاري كند .آن چيزي
كه شايد آنها را به ساخت فيلم عالقهمند
كرد مخالفت با مهاجرت و توجه به داخل
بود ،اينكه «زادبوم» توجه تماشاگر را به
خانواده جلب ميكرد موضوع كمي نبود
و ميشد انتقادها به ديدگاه سياسياش را
كموبيش ناديده گرفت .فيلمبرداري فيلم
سال  85شروع شد و يك سال پس از آن
بود كه فيلم آمادهي نمايش شد.

فيلم «زادبوم» در بيســتوهفتمين
دورهي جشــنوارهي فيلم فجر نمايش
داده شد و دو سيمرغ ،بهترين فيلمنامه
و بهترين فيلم از نگاه تماشــاگران را
دريافت كرد .مهمتر اينكه در آن زمان
جايزهي بهترين فيلم از نگاه ملي هم به
آن اعطا شد .در واقع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي دورهي محمدحسين صفار
هرندي آن را پسنديد و دبير جشنواره،
مجيد شاهحســيني هم آن را شايستهي
تشويق دانســت .ولي همان زمان هم
ي فيلم انتقاد وارد
نسبت به ديدگاه سياس 
شــد و كمي بعد دامنهي انتقادها باال
گرفت .در حاليكه همه فكر ميكردند
موضوع بازگشت ايرانيان مهاجر مسئلهي
اصلي خواهد بود اين شخصيت مركزي
فيلم با بازي مســعود رايگان بود كه
دردسرساز شد :همان كسي كه سابقهي
فعاليت انقالبي و حضور در جبهه داشت
ولــي بعدها از ايــن موقعيتها براي
پيشرفتش استفاده كرده بود .مخالفان
فيلم معتقد بودند كه «زادبوم» مديران
كشور را تحقير كرده و آنها را رياكار
نشــان داده .اين برخورد بود كه باعث

شد حوزهي هنري خواهان اصالحاتي
در فيلم شــود .ولي با تغيير مديريت
حوزه در آن سال و بعد ،وقايع سال ،88
همهچيز دگرگون شد .حوزه كه مالك
 60درصد فيلم بود مايل به اكران فيلم
نبود و داوودي هم كه شــرايط كشور
را ملتهب ميديد ،منتظر فرصت بود تا
التهابها كمتر شــود .مذاكره با حوزه
تا سال  95ادامه پيدا كرد؛ تا زماني كه
داوودي توانست سهم حوزهي هنري را
بخرد و مالك فيلم شود .ولي با گذشت
حدود  8سال ،موج تازهاي از انتقادها به
فيلم شروع و حوزه دچار ترديد شد .مث ً
ال
در فيلم به اين موضوع اشــاره ميشود
كه چون زمين سرد است الكپشتها
از تخم بيرون نميآيند؛ بنابراين بايد با
دســتگاههايي زمين را گرم كرد .اين
نكته ،براي گروهي از مخالفان اين تصور
را ايجاد كرد كه منظور «زادبوم» وقايع
ســال  88بوده! تعجب نكنيد ،اين نوع
قرائت از اثري كه سه سال قبل سال 88
شكل گرفته و نوشته شده ،عجيب نيست
چون معيار قضاوت ،سياســتزدگي و
جناحبندي است.

جدايی از ايدئولوژی
ابوالحسن داوودي به اين فكر ميكرد
كه عامل جدايي ،اختالف عميقي است
ثوبانياش بوده .آن
كه ايدئولوژي باع 
چيزي كه برخي خانوادهها را از هم جدا
كرده قرائتي است كه از دين ،سياست،
وطنپرستي و ...شده و آنها را دستهدسته
و گروهگروه كرده است .در كشوري
كه انقالب را پشــت سر گذاشته چنين
رويدادي طبيعي اســت .اما تا چه زماني

اين تفكيك مهم است؟ آيا پيرمردي كه
ديگر از شروشور افتاده و نه فقط مخالف
و دشمن نيست كه دلش پر ميزند براي
ديدن وطنش ،هنوز هم بايد محروم بماند؟
و آيا قدرتي ميتواند كمك كند كه او
به كشور برگردد؟ يادمان باشد كه اواخر
دههي هفتاد ،وقتي دولت اصالحات سر
كار بود ،با يك عفو عمومي اعالمنشده
مواجه بوديم و موجي از هنرمندان قبل

انقالب كه ميترســيدند در جمهوري
اسالمي محاكمه شوند ،به كشور برگشتند.
نه فقط كسي با آنها برخورد نكرد كه
خيلي از آنها حتي اموالشان را هم پس
گرفتند .ايدهي ميركريمي شكل طبيعي
زندگي را نشــان ميداد و براي داوودي
هم اين نگاه انساني ،جذاب و پرشور بود.
انگار ميخواست مردم را تشويق كند كه
فارغ از انديشهها« ،باور» كنيم كه ايراني

هستيم و اين كشور براي همه جا دارد
و نميخواهد شيوههاي مختلف زيست
را محدود كند .نگاه ليبــرال داوودي،
نگاهي انتقادي به وضع موجود هم بود،
نه ميخواســت كسي را محكوم كند نه
ميخواست جانب كســي را بگيرد .به
خانواده اهميــت ميداد و وطن؛ اگرچه
قرائت برخي از اين ديدگاه مخالف نيت
فيلم بود.

روايت كارگردان از فيلم

1

دغدغهي ساخت اين فيلم از سالها
قبل آمد؛ زماني كه در ســفرهاي
متعددم به خارج از كشــور افراد زياد و
منجمله برخي از اقوام خودم را ميديدم
كه به شكلي پراكنده و در گوشه و كنار
دنيا زندگي ميكردند که بسياري از آنها
چهرههاي موفقــي در محل زندگي خود
بودند و هستند .اما ما هيچ وقت نتوانستهايم
ارتباطي را بين اين افراد و سرزمين آنها
به وجود آوريم .طرح چندخطي داســتان
«زادبــوم» كه رضــا ميركريمي آن را
براي من تعريف كرد فرصت مناســبي
براي طرح مسئله بود .به همينخاطر پاي
اين فيلم ايستادم ...عبور از مراحل ،ايدهها
و سليقههاي مختلف باعث شد «زادبوم»
تبديل به فيلمي شود كه به نوعي دكترين
من در سينماي ايران است.
چندين ســال پيش من فيلمي به نام
«مرد باراني» را ســاختم كه شايد
بشــود به آن عنوان فيلم سياسي را اطالق
كرد .انتخابي كه از فضاي سياســي در
آن فيلم داشتم ،نتيجهي تصويري بود كه
مشــابهش را در مطبوعات و جريانهاي
سياســي ميديدم .در «زادبوم» خواستم
بگويم اگر سياست ،موضوع مهمي است،
انســان و هنر فراتر از آن است و من هم
ميخواهم فراتر از سياست را ببينم .در واقع

2

سياست در «زادبوم» اهميتي ندارد .حتي
رجل سياسي كه در فيلم قرار است مشاور
رئيسجمهور شود ،هيچ نشانهاي از جريان
سياسي مشخصي ندارد و تمام شعارهاي
سياسي جريانهاي مختلف را در پوسترش
دارد .در كل «زادبوم» عليه جريان سياسي
در اين كشور نيست.
اســم اول فيلم «الكپشتها» بود
كه نخواســتم اسمي كه قبال هم در
سينماي ايران اســتفاده شده در اين فيلم
دوباره استفادهشود و به همين خاطر ،كلمه
«زادبوم» را براي نام فيلم انتخاب كردم كه
بار معنايي زيادي براي فيلم دارد.
مهمتريــن وجــه فيلــم روايت
ازهمگسســتگي چند نســل يك
خانواده اســت ،با اين تأكيد كه روايت
انساني را از روايت تاريخي كه با غلوهايي
همراه است ،جدا كنيم .آدمهاي نسل اول
فيلم همه بد نيستند و بين آدمهاي نسل سوم
فيلم هم تنها آدمهاي خوب نميبينيم .شايد
البته عدهاي مخالف اين موضوع باشند اما
من ميخواهم تفكيك انساني در اين ميان
انجام دهم .پايان فيلم ،پاياني خوش نيست
و اتفــاق خاصي نيز در آن ،رخ نميدهد.
تنها ما روندي را نشــان ميدهيم و شايد
گسستها بعد از اين روند نيز ادامه پيدا
كند« .زادبوم» فقط طرح مسئله ميكند.

3

4

موضع فعلی حوزه چيست
ميدانيد كه ،حــوزهي هنري در حال
حاضر براساس ايدهها و معيارهاي خودش
فيلمها را نمايش ميدهد؛ معيارهايي كه
از آنها به عنوان ارزشــي نام ميبرد اما
چارچوب آنها براي كســي مشخص
نيســت .با اين نگاه است كه تعدادي از
توليدات سينماي ايران به در بسته خورده و
فرصت اكران در سينماهاي حوزهي هنري
را از دســت دادهاند .اكران نشدن فيلم در
سينماهاي حوزه يعني عدم اكران فيلم در
تعداد زيادي از سينماهاي كشور؛ حوزهي
هنري سالهاست كه عالوه بر سالنهاي
سينمايي كه ســاخته يا خريداري كرده،
صاحب ســينماهاي مصادرهاي سراسر
كشور هم هســت و آنها را مديريت
ميكند .در خيلي از شهرها هم فقط يك
سالن وجود دارد و آنهم متعلق به حوزه
است .بنابراين وقتي از عدم اكران فيلم در
اين سينماها حرف ميزنيم از محروم شدن
مردم و فيلم در بخش زيادي از كشور هم

حرف ميزنيم .حاال موضع حوزهي هنري
نسبت به فيلم جالب است :محمد حمزهزاده
قائم مقامرئیس و معاون ســینمایی حوزه
هنری در گفتوگويي اعالم كرده كه:
«کارگردان به اقتضای زمان و به اقتضای
داســتان و یک مقدار هــم به اقتضای
حساسیتهایی که روی فیلم بوده ،تغییراتی
در فیلم داده است .من البته نسخهي جدید
را ندیدهام .قرارمــان هم با آقای داوودی
این بود که ما سهممان را میفروشیم ،ولی
معنیاش این نیست که حتم ًا آن را اکران
میکنیم ».بنابراين اكران فيلم فعال مشروط
است .با اين حال داوودي گفته است كه
دليل بيرغبتي حوزهي هنري به نمايش
فيلم ســوءتفاهمها بوده .واكنش حوزه،
نشان ميدهد كه جناح راست سياسي (كه
خود را به جريان ارزشي منتسب ميكند)
نسبت به فيلم چه موضعي دارد و آيا هنوز
داليل قبلياش را مطرح ميكند يا نقدهاي
ديگري را نیز به مضمون فيلم وارد ميداند.
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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
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شنید هها
شــنیده میشــود دکتر محمدعلی
نجفــی پیــش از قبولــی نامــزدی
شــهرداری تهران دیــداری با دکتر
علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی داشته است و دربارهی آینده
شــهرداری تهران با او رایزنی کرده
است.
شــنیده میشــود دکتــر عیســی
کالنتری وزیر اســبق کشــاورزی به
زودی به عنوان معاون رئیسجمهور
و رئیــس ســازمان حفاظت از محیط
زیست منصوب خواهد شد .کالنتری
از مخالفان جدی افزایش تولید گندم
در کشــور است و این مسئله را علت
اصلی خشــک شــدن منابع آبی در
کشور میداند که با رویکرد وزارت
کشــاورزی در دوران محمود حجتی
در دولتهــای خاتمی و روحانی در
تضاد قرار دارد.
شنیده میشود مسعود نیلی علیرغم
پیگیریهای معاون اول رئیسجمهور
و پیشــنهاد رئیسجمهــور وزارت
اقتصــاد و امور دارایــی را نپذیرفته
اســت و در لحظــات آخر مســعود
کرباســیان کــه از تکنوکراتهای
اقتصاد ایران است به وزارت اقتصاد
منصوب شــده اســت .کرباسیان از
مدیــران اقتصادی اهــل فرهنگ و
اندیشــه اســت کــه در کتابهایش
از نوعــی آمیــزش نهادگرایــی و
آزادیخواهی اقتصادی دفاع میکند.
شــنیده میشــود یکــی از علــل
انصراف نامزدهای شــهرداری تهران
در روز آخــر تغییر مســیر انتخاب
شهردار تهران از سیستم دومرحلهای
به سیســتم تکمرحلهای بوده است.
در سیســتم دومرحلهای ،دو نامزد به
مرحله نهایی راه مییافتند و بار دیگر
دربارهی آنها رایگیری میشد که با
توجه بــه آرای دکتر نجفی این کار
ممکن بود به ضرر نامزد رقیب تمام
شود.
شــنیده میشــود مراســم تحلیف
در مجلس شــورای اســامی با نظر و
پیگیری علی الریجانی رئیس مجلس
شــورای اســامی و به عنوان بدیل و
آلترناتیــوی در برابــر قدرتنمایــی
دشمنان منطقهای ایران انجام شده بود.
رئیس مجلس استدالل کرده بود پس از
مراسم رقص شمشیر ترامپ در حجاز
این مراسم شکوهمند ضروری بود.
شــنیده میشــود انتخــاب خانــم
لعیــا جنیدی بــه معاونــت حقوقی
رئیسجمهور با اســتقبال گســترده
حقوقدانــان ،وکال و جامعــه مدنی
حقوقی کشــور مواجه شــده است.
خانم جنیــدی از بهترین شــاگردان
مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان است.
شنیده میشــود یکی از علتهای
تردید دکتر حسن قاضیزاده هاشمی
در تصــدی وزارت بهداشــت تداوم
حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و
بودجه و ربیعی وزیر کار و رفاه بوده
است که با اجرای طرح جامع سالمت
کشور میانه خوبی ندارند.
شنیده میشود فشار زیادی بر روی
دولت علیه انتخاب وزیر دادگستری
از سوی اصولگرایان و نیز مخالفان
نظام وارد میآید .اصولگرایان وزیر
پیشنهادی دادگستری را به عضویت
یک فرقــه دراویش متهم میکنند و
مخالفان نظام او را به ســبب حضور
در ماجراهای سال  67متهم میکنند.
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گفتهها

هفتهنامه سازندگی بررسی میکند

آینده همشهری
همشهری حتی در سیاسیترین دورانش یک روزنامهی معتدل باقی مانده است
ســخنان دکتر محمدعلی نجفی شهردار
آینده تهران دربارهی روزنامه همشــهری با
واکنشهای متفاوتی مواجه شد .نجفی گفته
اســت که در هیچ کجای دنیا شهرداریها
روزنامهای سیاســی ندارند و بالفاصله افزوده
اســت که البته منظورش تعطیلی همشهری
نیست .اما روزنامه جوان نوشته است که اگر
نجفی راست میگوید باید مردانه همشهری را
دستکم برای سه ماه تعطیل کند و البته بداند
که هیچ روزنامهای نمیتواند سیاسی نباشد حتی
اگر امتیاز سیاســی نداشته باشد! حق با کدام
است؟

به نظر ما سخن نجفی سخن درستیست.
نهتنها همشــهری کــه هیچ نهــاد حکومتی
حق ندارد روزنامه سیاســی داشــته باشــد.
روزنامهنگاری حرفهای آزادانه است که در

زمره وظایف و مشاغل دولتها و حکومتها
نیســت .دولتها و حکومتها شــاید حق
داشته باشند برای ترویج علم و تکنولوژی یا
فرهنگ و هنر (تا جایی که برآمده از میراث
عمومی و ملی آنها باشــد) به انتشار مجالت
و نشریات تخصصی اقدام کنند اما حتی این
وظیفه را باید به دانشگاهها و فرهنگستانها و
پژوهشکدههای تخصصی سپرد .در کشورهای
توسعهیافته تعداد مطبوعات حکومتی و دولتی
بسیار اندک بلکه صفر است .در ایاالت متحده
آمریکا دولت هیچ رسانهی رسمی برای ملت
خود ندارد و اگر  VOAبه عنوان صدای آمریکا
شناخته میشود در واقع صدای آمریکا برای
ملتهای دیگر و از ابزارهای دخالت و نفوذ
این کشــور در کشورهای دیگر است چنان
که رادیو پراگ و رادیو فردا با بودجه وزارت
امور خارجه و سازمان جاسوسی آمریکا CIA
برای براندازی بلوک شرق و نظام جمهوری
اسالمی ســاخته و پرداخته شــده است .در
اروپا نیز انگلیســیها  BBCرا به عنوان یک
ابزار سیاســت خارجی در اختیار دارند و نه
ابزار سیاست داخلی .ساختار  BBCدر داخل
انگلیس شبیه صداوسیمای ایران است که البته
با وضعیت رسانههای آزاد (چنان که در ایاالت
متحده است) تفاوت ماهوی دارد .فرانسویها
و آلمانیها هم که صاحبان یورونیوز هستند از
این رسانه به عنوان ابزار سیاست اروپایی خود
استفادهمیکنند.
اما اگر از رسانههای تلویزیونی (که به علت
هزینه گزاف در اروپا نوعا دولتیاند) بگذریم
رسانههای مطبوعاتی (روزنامهها و مجلهها) در
بیشتر جهان غیردولتیاند.
در ایران اما مطبوعات ما بیشتر حکومتی -
دولتیاند .هماکنون در تهران  6روزنامه مهم به
بودجه عمومی وصلاند :روزنامههای اطالعات،
کیهان ،همشهری ،ایران ،جامجم و شهروند .نه
فقط شهرداری تهران که خبرگزاری جمهوری
اســامی ،صداوسیما و هالل احمر روزنامهی
عمومی و سیاســی دارند .روزنامههایی که
فاقد هویت فکری یکپارچه هستند و با تغییر
دولتها یا مدیران ارشــد آنان تغییر ماهیت
میدهند چنان که کیهان راســتگرای امروز
در گذشته چپگرا بود و همچنین همشهری
اصولگرای امروز در گذشته اصالحطلب بود و
ناگهان در یک روز پس از انتخابات با تغییر
مدیریت ،تغییر جهت هم میدهد.
در ســالهای اخیر اصولگرایان به جز
روزنامههای کیهان و جامجم که سالهاست
در اختیار آنان قرار دارد روزنامههای همشهری
و ایران را نیز در اختیار داشــتند و پایهگذار
روزنامه شهروند هم شــدند .آنان همچنین
خبرگزاریهایی مانند فارس ،تسنیم و روزنامه
جوان را در اختیار گرفتند.

همشهری ماهنامهی داخلی شهرداری تهران
بود که در دورهی غالمحسین کرباسچی ابتدا
به شــکل یک ماهنامه اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی منتشر میشد.
ماهنامه همشــهری مجلهای حرفهای بود
که در ســالهای آغازین دهه  70با تحولی
که در شهرداری تهران با انتصاب غالمحسین
کرباســچی رخ داد ارگان شــهرداری شد و
 16شــماره از آن  -حتی پس از آغاز به کار
روزنامه همشهری  -ماهنامه همشهری اصال
سیاســی نبود و کامال گرایش اجتماعی و
فرهنگی داشت .گزارش سبک غالب آن بود
و به فرهنگ شهرنشینی میپرداخت و اخبار
شهرداری را هم منتشر میکرد .یک ضمیمه
نیازمندیهای اقتصادی داشت و با صفحات
زیاد و به صورت منظم منتشر میشد در مقطعی
ضمیمهای به نام «همشهری نوجوان» هم منتشر
میکرد.
با انتشــار روزنامه همشــهری ضرورت
ماهنامه همشهری منتفی شد و البته همان ایام
خبر از توقیف ماهنامه همشــهری در محافل
پیچیده بود اما در نهایت در سال  1371اولین
شمارهی روزنامهی همشهری منتشر شد.
احمد ســتاری عضو شــورای سردبیری
روزنامــه اطالعات و مدیــرکل مطبوعاتی
وزارت ارشاد در دوره خاتمی اولین سردبیر
همشهری بود که آن را با نگاهی به روزنامه
 USA TODAYمنتشــر کــرد :روزنامهای
شهروندمحور که به جای اخبار حاکمیتی به
اخبار شــهری میپرداخت .از محیط زیست،
گل و گیاه ،تفریح و سرگرمی و اقتصاد شهر
حرف میزد.
اولین تحریریه همشهری با انتقادات شدید
اصولگرایان و جناح راست وقت مواجه شد.
در راس آنها رقبای مطبوعاتی همشــهری به
خصوص در روزنامه کیهان قرار داشتند که
اولین روزنامــه در قطع تابلوئید (کوچکتر
از اطالعات و کیهان) و تمامرنگی را رقیب
خطرناکی بــرای خود میدیدنــد .در این
همشهری البته همه مینوشــتند از عطاءاهلل
مهاجرانی تا محمدجواد الریجانی اما در نهایت
عمر تحریریه اول کوتاه بود و حتی ممکن بود
ابقای آنها به تعطیلی همشهری منتهی شود .در
نهایت محمد عطریانفر عضو شورای سردبیری
روزنامه کیهان در دوره سیدمحمد خاتمی و
معاون وزیر کشــور در دوران سیدعلیاکبر
محتشــمی و عبداهلل نوری سردبیر همشهری
شــد و هنوز رکورددار طوالنیترین دوران
سردبیری همشهری (برای  11سال) بود .محمد
عطریانفر را میتوان پایهگذار بوروکراســی
همشهری دانســت .ایده همشهری حاصل
خالقیت احمد ســتاری بود که با حمایت و
مدیریت مدرن غالمحسین کرباسچی تاسیس
شد اما محمد عطریانفر همشهری را به یک نهاد
تبدیل کرد .همشــهری در دوره ستاری اوج
گرفته بود و اعتبار الزم را کسب کرده بود و
اتفاقا این اعتبار را از یک خبر کامال اجتماعی
(حادثــه در ولنجک برای دانشآموزان یک

مدرســه) به دست آورده بود اکنون الزم بود
این اعتبار تثبیت شود.
در پایهگذاری همشهری روزنامهنگارانی
مانند ماشاءاهلل شمسالواعظین و اکبر گنجی و
سیدابراهیم نبوی و احمدرضا دریایی در کنار
احمد ستاری نقش داشتند که به تدریج کار
را به گروه بعدی مانند محمود صدری ،فرهت
فردنیا ،خسرو قدیری ،احمد زیدآبادی ،فریدون
عموزاده خلیلی ،محمدصــادق جنانصفت،
جهانگیر کوثری و ...ســپردند .این گروه تا
شــهرداری محمود احمدینژاد به کار خود
ادامه دادند .البته دو سال قبل از آن در انتهای
دهه  70افراد جوانتــری از روزنامهنگاران
اصالحطلب به همشــهری پیوستند :محمد
قوچانی از جمله آنان بود که ضمیمههایی برای
همشهری راه انداخت :همشهری ماه ،همشهری
جوان ،همشهری دیپلماتیک ،همشهری دوم،
همشهری تهران ،همشهری اصفهان ،همشهری
جمعه از جمله ایــن ضمیمهها و ویژهنامهها
بودند .در واقع همشــهری دستکم سه نسل
روزنامهنگار اصالحطلب را پرورش داده بود
و به رسانهای پرتیراژ بدل شده بود.

در هیچیــک از ایــن ادوار همشــهری
روزنامهای سیاســی نبود .محتوای اجتماعی
همشــهری همیشــه بر محتوای سیاسی آن
غلبه داشت و به لحاظ قانونی مطالب سیاسی
همشهری از یک صفحه تجاوز نمیکرد .اما

همشهری در انتخابات سال  1376نقش مهمی
در طرح تکثر فضای انتخاباتی ایفا کرد .پیش از
این انتخابات اخبار سیدمحمد خاتمی به عنوان
مشاور رئیسجمهور و رئیس کتابخانه ملی در
همشهری منتشر میشد و برخالف روزنامههای
دیگر ،او را از عرصه عمومی حذف نمیکرد.
از سوی دیگر همشهری اولین روزنامهای بود

که ماجرای مذاکرات محمدجواد الریجانی
با نیک براون انگلیســی را فاش کرد و این
در شکست رقیب خاتمی نقش مهمی داشت.
در مجلههای همشهری مانند روز هفتم (مجله
خانوادگی) و آفتابگردان (روزنامه کودکان و

نوجوانان) هم خاتمی مورد توجه بود گرچه
این نشریات نه به امتیاز شهرداری تهران که
به امتیاز شخص غالمحسین کرباسچی منتشر
میشد و از بودجه عمومی استفاده نمیکرد اما
به نام همشهری تمام میشد.
مجموع این اقدامات سبب شد همشهری
پــس از دوم خرداد از یک ســو با فشــار
حاکمیت مواجه و از ســوی دیگر با رشــد
مطبوعات منتقد جدید با افت مخاطب روبهرو
شــود اما تزریق روزنامهنگاران جوانتر به
همشهری بهخصوص پس از تعطیلی مطبوعات
رادیکال سبب بازگشت رونق همشهری شد.
این بار حاکمیت تصمیم گرفت همشهری را
محدود کند .راهحل اجرای قانون معطل مانده
نمایندگان مجلس پنجم بود که همشــهری
را وادار میکردنــد در محــدوده جغرافیایی
صاحبامتیازش یعنی شهرداری تهران منتشر
شود .اما همشهری حتی در تهران هم چند برابر
مطبوعات کشوری تیراژ داشت.

روزنامه همشــهری با وجود آن که افرادی
از گروههایــی ماننــد حزب کارگــزاران،
حزب مشارکت ،حزب عدالت و پیشرفت و
حتی آبادگران در همشهری حضور داشتند
«روزنامه» همشهری معتدل ماند.

در بدنه همشــهری نیروهای اصالحطلب
باقی ماندند و اصولگرایانی که به آنها پیوستند
هم از جوانان و معتدلیــن بودند هرچند که
در این یک ســال آخر همزمان با گردش به
سوی رادیکالیسم محمدباقر قالیباف در برخی
مجالت همشهری به خصوص در همشهری
ماه و خردنامه همشهری نیروهای رادیکال به
سردبیری رسیدند و به نقدهای تند علیه دولت
روحانی و اصالحــات روی آوردند اما بدنه
همشهری همچنان میانهرو باقی ماند.
در دوران محمدباقر قالیباف ضمیمههای
دوران اولیه همشــهری و نیز مجلههایی که
در دوران محمود احمدینژاد راه افتاده بود به
کارتل بزرگی از مطبوعات و مجالت فرهنگی
بدل شده اســت که مجلهای مانند همشهری
جوان ،همشهری داستان 24 ،و نیز احیای مجله
دانستنیها در زمره کارهای ماندگار این دوران
بود .روزنامهنگارانی مانند سیامک رحمانی،
نفیسه مرشدزاده ،محمدحســین معززینیا،
جواد رسولی ،احســان رضایی و ...در زمره
روزنامهنگارانی هستند که بدون دوگانههایی
مانند اصالحطلب/اصولگــرا درزمره افراد
خوشفکر مطبوعات ایران هستند.
گرچه مدیران همشهری همواره خواستهاند
آن را سیاســی کنند اما همشــهری حتی
در سیاســیترین دوران خــود و در دوران
سیاسیترین مدیران خود هرگز سیاسی نمانده
است .همشــهری یک قوه سیاسی هست اما
یک روزنامه سیاســی نیســت و این نکتهای
است که هیچ شهرداری در تهران نمیتواند
از آن صرفنظر کند.

اکنون پس از  14سال همشهری در اختیار
اصالحطلبان قــرار میگیرد .اصالحطلبان با
همشــهری چه باید بکنند؟ آیا راهکار دکتر
نجفی دربارهی همشهری محقق میشود؟

اول باید سابقهی همشهری را مرور کنیم:

چند سال بعد البته مشکل به صورت اساسی
حل شد :محمود احمدینژاد شهردار تهران شد
و همشــهری را نیز تسخیر کرد .همشهری
نیز با نظر مثبت حاکمیت به سراســر ایران
بازگشت .از این دوره همشهری سیاسیترین
روزنامه کشور شد .گرچه علیرضا شیخ عطار
اولین مدیر اصولگرای همشهری در انتخابات
ریاستجمهوری سال  1384از شهردار تهران
حمایت نکرد و مدافع علــی الریجانی بود
اما تاوان این تمرد خود را با عزل در شــب
انتخابات داد و اشــعری جایگزین او شــد.
اشعری نیز با ریاســتجمهوری احمدینژاد
به دنبال او از شــهرداری و همشهری رفت و
محمدباقر قالیباف در مقام شهردار تهران دو
اصولگرای میانهرو؛ چینیفروشان مدیرعامل
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان
و محمدرضا زائری روزنامهنگار معتدل را به
مدیریت و سردبیری همشهری انتخاب کرد
کــه اعتدال را به همشــهری بازگرداندند و
عکسهای همه مدیران قدیمی همشهری را در
ساختمان همشهری نصب کردند.
اما در نهایت چینیفروشان کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان را به همشــهری
ترجیح داد و زائری هم از همشهری رفت تا
حسین انتظامی مدیر همشهری شود .انتظامی
قبال جام جم را در برابر همشهری ساخته بود
اما اکنون مدیر همشــهری شده بود .مشی او
در اداره همشــهری اعتدالی بود اما دولت او
نیز دیری نپایید و با گردش به راست قالیباف
مدیــران جدیدی برای همشــهری انتخاب
شدند که جوان بودند .همشهری اما همچنان
معتدل ماند .در واقع در همهی ادوار انتشــار

شماره اول روزنامه همشهری در  24آذرماه سال  1371منتشر شد

بدون شک زمانی که آزادسازی واقعی در
ایران صورت بگیرد دولتها و نهادهای عمومی
باید از رقابت با بخــش خصوصی در عرصه
اطالعرســانی خودداری کنند اما آن زمان کی
فرا خواهد رسید؟ شاید دکتر نجفی بتواند اولین
گامها را در این راه اصولی و درست بردارد.

اســحاق جهانگیــری (معــاون اول
رئیسجمهــور) :رئیسجمهــور در
جلســه ...دولــت تاکید کــرد که
پذیرفته شده نیست که وزرا معاون
خانم نداشــته باشند بنابراین اطمینان
میدهیــم کــه از زنــان مجــرب و
تحصیلکرده بــه تعداد قابل توجهی
در دولت دوازدهم اســتفاده کنیم.
رئیسجمهور در این موضوع جدی
است و من هم پیگیری خواهم کرد.
بــرای حضور قومیتهــا در دولت
نیز اصرار داریم که از میان معاونان
وزرا ،سفرا ،استانداران از قومیتهای
مختلف حضور داشته باشند.

سیدحسین مرعشی (سخنگوی حزب
کارگزاران ســازندگی ایران) :من یا
شــخص دیگری اتاق فکر شــهردار
تهــران آقــای نجفی نیســتیم و هیچ
دخالتــی در امور و مســئولیتهای
شــهرداری و عملکرد شهردار تهران
نخواهیم داشت .برنامههای آقای نجفی
ارائه و منتشر شد و اقداماتی که باید
انجام شود هم کامال مشخص است.

سیدعباس صالحی (وزیر پیشنهادی
فرهنگ و ارشــاد اســامی) :وقتی
14ســاله بودم اولین فیلم را در اوج
دوران انقــاب دیــدم .بنهور که
خیلی جذاب بود با برادرم ...دیدیم
و از اینجا به بعــد باالترین مصرف
فرهنگی خانواده ما ســینما شــد...
تقریبا فیلــم متفاوتی یا مورد بحثی
نبود که نرفته باشیم .یادم میآید که
دن آرام را خوانــده بودم وقتی خبر
رسید که فیلم دن آرام به مشهد آمده
است با زحمت زیاد بلیت فیلم را تهیه
کردم .شرق 21 :مرداد 96

حسین شــریعتمداری (مدیرمسئول
روزنامــه کیهــان) :این کــه گفته
میشود آمریکا اصرار دارد در مقابل
نقض برجام ایران هم از برجام دست
بکشــد یک نارنجک دودزاست که
صرفا با هدف باقی نگه داشتن ما در
برجام شلیک شــده است .برخالف
آنچه که برخــی از دولتمردان ادعا
میکننــد آمریکا هرگز خواســتار
خــروج ما از برجام نیســت چراکه
از برجام به عنــوان یک اهرم برای
تحمیل خواســتههای خود استفاده
میکند .کیهان 21 :مرداد 96
روزنامهی آفتاب یــزد :یک عضو
شــورای شــهر به آفتاب یزد گفته
است برنامههای نجفی ،مهرعلیزاده
و کوالیی جامع و کامل بوده است
اما ُحســن نجفی نزدیکی و ارتباط
او بــا دولت بوده اســت ...محســن
مهرعلیــزاده که تا آخریــن دقایق
اخبار حاکی از رقابت نزدیک میان
او و نجفی از شورا مخابره میشد به
ناگهان انصــراف داد[ .این روزنامه
در طرحی از شــهردار آینده تهران
با ترسیم خطوط دستگاه ضربان قلب
سعی کرد نجفی را بیمار نشان دهد!]
آفتاب یزد 21 :مرداد 96

