یکشنبه  2مهر  32 1396صفحه 2هزارتومان سال یکم

هفتهنامهی سیاسی  -اجتماعی :ارگان حزبکارگزاران سازندگی ایران

13

بحران بانکداری ایران
احمد حاتمییزد

19

دولتخواهی
گمشده
سعید حجاریان

18

مکتب اتریش
چیست؟
استیون هورویتز

چرا از تحوالت حزب
اتحاد ملت استقبال میکنیم؟
صفحه 3

محسن آرمین

26

به یاد مترجم توکویل

28

بنیادگرایی علیه تمدن
ماریوبارگاسیوسا

ه فی الدین قد تب ّین الر
ش
ُ
د
ِم
اكرا
ال
ن ال غ َ

ّی

چپ اسالمی
گذار از ایدئولوژی
به استراتژی

20

کانت عرب

بزرگ ما نادرزاد

شمارهی 11

زادی
آبـادی آگـاهی آ

تبعیض مثبت
به سود زنان
گفتوگوبافائزههاشمیرفسنجانی:
ازتابوشکنیاحمدینژاد
در انتخاب وزیر زن تمجید میکنم
صفحه 4

هفتهنامه سازندگی خبر میدهد:

چالشهای
بزرگ تهران
برای نجفی
شهردار تازه تهران با آواری از
مشکالت بهجا مانده برای اداره
پایتخت مواجه شده است
صفحه 32

عکس :رضا معطریان

2

سال یکم  .شماره 11
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بولتن

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

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

گزارش

بحران جانشینپروری
و پیری بوروکراسی در ایران
اولین جلسه از سلسلهنشستهای «شهر من،
تهران» که به همت حزب کارگزاران سازندگی
اســتان تهران راهاندازی شــده است ،به میزبانی
خبرگزاری برنا و با حضور علیرضا سیاســیراد،
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
ایران ،غالمرضا ظریفیان ،معاون پیشین وزارت
علوم و مجید فراهانی ،عضو شــورای شهر تهران
برگزار شد.
به گزارش ســایت کارگــزاران ،غالمرضا
ظریفیان ،معاون وزیر علوم در دولت اصالحات
گفت« :مســئله شهر در تاریخ باستان بسیار مهم
است و میشود از آن بهعنوان مبدا تاریخ و زندگی
جدید یاد کرد».
او در ادامه گفت« :ارسطو و افالطون بحثهای
جدی در ایــن مورد دارنــد ،افالطون درکتاب
جمهوریت ،مصادیق یک شــهر مطلوب را بیان
میکند و حتی مفهوم شــهر تقدس پیدا میکند،
افالطون و ارسطو و بعد از آنها فیلسوفان دیگری
مثل خواجه نصیر ،فارابی و ابن سینا هم این مسئله
را پیگیری کردند که یک شهر مناسب باید این
ویژگیها را داشته باشد :اول اینکه زیست عادالنه
داشته باشد که مفهومش تقسیم عادالنه منابع است،
دوم متکی بر حکمت اداره شود ،هم حاکم شهر و
هم مردم از شجاعت بهرهمند باشند و مهمتر از همه
اینها بحث اخالق است ،مثال بحث خویشتنداری.
چون شهر متشــکل از آدمهایی با خلق و خوی
مختلف و قومیتهای مختلف اســت ،مهمترین
عامل تعامل خویشنداری است به معنی صبوری،
در این دستگاه موســیقی ،عدل و عدالت باعث
هارمونی میشود ،حاصل همه اینها به صلح و نشاط
و شادابی منجر میشود».
ظریفیان در ادامه گفت« :در گذشــته اگر
کسی حاکم شــهر میشد آدمی چندوجهی بود،
هم ریاضیدان بود،هم فیلســوف ،هم معمار و هم
جامعهشناس و هم با زیباییشناختیها آشنا بود،
اصال یک شــهرآرمانی را میگفتند که باید در
اختیار یک فیلســوف قرار بگیرد .همین ادبیات
به فیلسوفان ما هم رسید مثل فارابی؛ فارابی بحث
مهمی دارد درباره اهل مدینه فاضله ،عالوه بر اینکه
ویژگیهای بیان شده از سوی افالطون را اسالمیزه
میکند ،مثال مسئله عقل هم برجسته میشود ،در
کل از همان زمان تا کنون شهرداری و شهروندی
اگر به خوبی درک شود میتواند به یک همزیستی
مسالمتآمیز منجر شود و اخالق عمومی باید جای
اخالق فردی را بگیرد .مثال ســالهای  1890و
1900جنبش شــهر زیبا راه افتاد که معتقد بودند
هر چقدر شهرمان را زیبا کنیم ،از دل این زیبایی
فضیلت به وجود خواهد آمد و به یک نوع زیبایی
و نظم اجتماعی کمک مینماید».
در ادامه نشست مجید فراهانی ،عضو شورای
شهر تهران گفت« :امروز یکی از مهمترین مسائلی
که مدیران شهری و مدیران کشور با آن روبهرو
هستند مسأله جانشینپروری است ،در دنیا روی
این موضوع کار شده و در تفکر سیاسی مدیریتی
در کشورهای توسعهیافته قرار گرفته ،ما هم باید
سازوکار مدیریتی را به نحوی در کشور طراحی
کنیم که به شــکل کامال عملگرایانه تجارب از
نسل قبل به نســل بعد منتقل شود و مدیریتها
از نگاه کالن جامعهشناختی یک جامعه مدرن و
توسعهیافته را داشته باشیم ،به نحوی که بشود از
هرم جمعیتی داخل کشور به نحو احسن استفاده
شود».
او در ادامــه گفــت« :در دنیا مدیریتهای
اجرایی در نســل جوان و مدیریتهای مشورتی
و فکری و سیاســتگذاریهای کالن به عهده
نسلهای باالتر قرار میگیرد ،خصوصا جامعه ما
که یک جامعه جوان اســت و بر اساس آخرین
آمارهای جمعیتی ،در ســال  29 ،95درصد افراد
زیر  18سال هســتند و محدوده سنی افراد زیر
 52و از  46ســال به بــاال  18درصد جمعیت را
تشــکیل میدهند ،یعنی بازه  20تا  45سال بیش
از نیمی از جمعیت کشور را پوشش میدهد .اگر
از حکومتهای اقتدارگرا به نوعی فرار میکنیم

و به نظر میرســد دموکراســی و مردمساالری
مهمترین روش حاکمیت است باید توجه کنیم
که نسبت معقولی باید بین هرم جمعیتی کشور
و مدیران ارشد کشور وجود داشته باشد ،خصوصا
اینکه به هر حال امروز متوسط سن اعضای کابینه
براساس آمار  60سال است ،یعنی علیرغم اینکه
ما قانون منع به کارگیری بازنشستگان را داریم و
این قانون با هدف فراهم کردن مسیرهای شغلی
بــرای جوانان و رفع معضــل بیکاری و حضور
جوانان در مسئولیتهای اجتماعی در تاریخ 20
اردیبهشت  95تصویب شــد و به مجلس رسید
بالفاصله به تایید شورای نگهبان در  29اردیبهشت
همان سال هم رسید اما متأسفانه با گذشت موارد
صریحی که در قانون درج شــده بود که بایستی
مدیریتهای ارشد کشور به نحوی منصوب شوند
که از بازنشستگان استفاده نشود هنوز تعداد زیادی
از آنها در سمتهای دولتی حضور دارند و بدتر
از آن شــهرداران در کالنشهرها همچنان شاهد
مدیران بازنشســته در معاونتها و مدیریتهای
ارشد هستیم».
فراهانی در ادامه گفت« :روزی که فهرست
 18نفری وزرا در دولت یازدهم معرفی شد وزرای
اقتصاد و علوم جوانترین اعضای کابینه بودند که
با  53سال ســن میانگین سن وزرا را به  60سال
میرساندند و در کابینه جدید تنها وزیر ارتباطات
است که توانست یکتنه این میانگین را به زیر
 60سال برساند و این نشاندهنده یک معضل در
کشور اســت .در واقع ما مشکل جانشینپروری
را در همه ســالهای قبل داشــتیم که به اینجا
منجر شده ،در بسیاری از کشورهای توسعهیافته
وضعیت به این شکل نیســت ،نمونه بارزش در
کشورهای غربی آقای سباستین کورتز است که
در  27سالگی وزیر خارجه اتریش میشود .حتی
در کشــوری مثل پاکستان خانم حنا ربانی وقتی
 33سال داشت به عنوان اولین وزیر زن پاکستان
انتخاب شــد .اگر مروری کنیــم تاریخ بحث
حضور وزرای جوان را در کشورمان میبینیم که
جوانترین وزیر تاریخ ایران محمدجواد تندگویان
بوده که ســال  59زمانی که  30ســال داشت
به عنوان وزیر نفت شهید رجایی منصوب شد و
بعد از تندگویان دکتر حسین فاطمی جوانترین
وزیر ایران بود که در سن  34سالگی وزیر خارجه
مصدق بود .این نشان میدهد که وضعیت چگونه
اســت و اگر دنبال تغییر و تحول مبنایی هستیم
دنیای امروز دنیای رقابت و استفاده از فرصتها
است .اگر در افق  1404چشمانداز  20ساله تصویر
کرده بودیم که ایران باید کشور اول منطقه باشد
باید اگر میخواهیم به آن بزرگی برسیم همه ابزار
را فراهم میکردیم برای رسیدن به آن هدف .یکی
از مهمترین این ابزارها استفاده از توان و پویایی
و حضور نسل جوان در مدیریتهای ارشد کشور
است .در حقیقت نسل قدیم کشور و مدیران ارشد
کشور وقتی از رده خارج میشوند ما نسل جدید
آموزشیافتهای که در وزارتخانهها و معاونین و
شهرداران و ...به اندازه کافی در اختیار نداریم و
این شکاف نسلی یکی از مهمترین مشکالتی است

که آیندهنگران کشور به آن اشاره میکنند و باید
فکر جدی شود».
عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت« :اگر
مسأله انقالب انفورماتیک و تحول دیجیتال در دنیا
مسأله روز است و کشوری که نتواند از فرصتها
استفاده کند کشور عقبافتاده محسوب میشود و
مالک توسعه این است که چقدر کشور آمادگی
دیجیتالی شدن دارد این اتفاق فقط از سوی نسل
قدیم اتفاق نمیافتد .ما امروز شاهد حضور و بروز
مدیرانی هستیم که حتی استفاده از کامپیوتر را بلد
نیستند .وقتی به گوشی تلفن همراه ایشان دقت
میکنید هنوز گوشی هوشمند ندارند .وقتی دقت
کنید طرف امکان استفاده از گوشی هوشمند ندارد
و بیش از  50میلیون گوشــی هوشمند در کشور
وجود دارد و غالبا نســل جوان از آنها اســتفاده
میکنند .اگر ما خواســتار آمادگی حضور در
جهانی شدن هستم یکی از مهمترین مالکها تغییر
و تحول دیجیتالی است که متأسفانه نسل گذشته
نمیتواند از آن استفاده کند و رسیدن و پیوستن
به دایره جهانی و حضــور در این دایره یکی از
مهمترین الزاماتش جوان شدن نسل مدیران است
که ما امروز با این معضل جدی روبهرو هستیم .از
همین حیث مسأله جانشینپروری و تغییر و تحول
مدیریت به عنوان یک چالش جدی در کشور ما
همچنان وجود دارد».
در ادامه نشســت ،علیرضا سیاسی راد عضو
شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
گفت« :موضوع جانشینپروری و معضل پیری
سیستم بروکراسی ایران اساسا با مسائل و مطالبات
جوانان متفاوت اســت .کاهش قابلیتهای حل
مساله و بسته شدن چرخه مدیران ،مشکلی حکومتی
است و نباید برخی راه حلهای پیشنهادی همچون
جوانتر کردن سن مدیریت دولتی را با مشکالت
و مســائل جوانان خلط کرد .فهم درست مسأله
بسیار مهم است که موضوع چیست ،اگر در مورد
جوانان حرف میزنیم اساسا در سطح گسترده و
وسیع ،مساله جوانان ایران مشارکت در مدیریت
سطح باال نیست .مسأله تغییر و بهبود نظام مدیریتی
کشور ،مسأله حکومت است .اگر حکومت نسبت
به مسأله جانشینپروری و تغییر سیستمی که از
قدیم وجود داشــته ،اقدام جدی نکند با تهدیدات
و بحرانهایی مواجه میشود که نمیتواند حلش
کند .یک سیستم سیاسی که به لحاظ عمر سازمانی
از مراحل تأسیس ،رشد و بلوغ عبور کرده و وارد
مرحله پیری شده ،با انباشتی از مسائل و مشکالت
مواجه اســت که بدون انجام اصالحات سیستمی
و مدیریتی ،قادر به حل آنها نیست و به سرعت
قابلیتهای حل مسأله خود را از دست میدهد».
او در ادامه گفت« :این موضوع فقط به دولت
مربوط نیست ،در قوه قضاییه نیز با همین مشکل
مواجهایم .مثال مســأله انباشت پروندهها و بهروز
نبودن خدماتی که باید به مردم داده شود و سطح
پایین بهکارگیری ظرفیتهای دولت الکترونیک
از جمله چالشهای تکرارشوندهای است که سیستم
قضایی کشور با آنها مواجه است .بنابراین مسأله
عمیق و در حال تبدیل به بحران اســت .بحران

کارنامه موفق زنان امید

نشست بررسی عملکرد فراکسیون امید
با حضور فائزه هاشمی و فاطمه سعیدی برگزار شد

دستاورد و کاهش قابلیتهای نوآوری و انطباق
سیســتم با تغییرات محیطی ،نیازمند راه حلهای
خالقانه ،مشارکتی و اجماعی است .بدون نوسازی
بدنه مدیریتی و ایجاد دانش ،انرژی و انگیزه جدید
و تقویت محیط عملیات و اجرا در مقابل محیط
سیاســی و منازعه مبنا ،امکان عبور از وضعیت
کنونی بسیار سخت اســت .اگر دورهای برای
سیستم سیاسی ایران مسأله اصلی ،ثبات و اعمال
کنترل بوده ،امروز حل مسأله ،خالقیت و نوآوری
و اساسا دستاورد و کسب نتیجه ،موضوعی است
که باید در دستور کار قرار گیرد».
سیاسی راد در ادامه گفت« :اما مطالبه جوانان
و مســأله فعالین و نخبگان جوان بهطورخاص،
این نیست .جوانان خواستار رفع نواقص دولت،
کاهش انحصارات و آزادســازی بازار ،توسعه
دسترســی به فناوریهای جدید ،ارتباط فعال با
جهــان ،آزادیهای مدنــی و اجتماعی ،حذف
تبعیضهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،کاهش
رانت و تأمین منابع برای حمایت از اســتارت
آپها و کســب و کارهای فناورانه ،دسترسی
به آموزشهای با کیفیت ،دسترسی به امکانات
مورد نیــاز در حوزه اوقــات فراغت ،ورزش،
فرهنگ و هنر ،شغل و مسکن مناسب ،دسترسی
به مشاورههای تخصصی ،دریافت خدمات درمانی
و بهداشتی بهویژه برای جوانان درگیر آسیبهای
اجتماعی و ...هستند .بهویژه بررسی دامنه شمول
خدمات دولتی و شهرداریها برای جوانان بسیار
اهمیت دارد .آمارها نشان میدهد تعداد جوانانی
که از خدمات ویژه شهرداری به جوانان استفاده
میکنند ،بسیار اندک است .بخش قابل توجهی
از جوانان به امکانات شهرداریها در حوزههای
ورزش ،اوقات فراغت ،مشاوره و درمان دسترسی
ندارند .شــیوع الگوهای پرخطر صرف اوقات
فراغت در محافل غیررسمی نیازمند بررسی جدی
است.
ظریفیان در بخش پایانی نشست گفت« :دکتر
شفیعی کدکنی جملهای دارد تحت این مضمون
کــه «ما به درون خویش تبعید شــدیم» .وقتی
شــهروند اعتمادش را نسبت به مدیریت شهری
از دســت دهد ،به نوعی به درون خود میرود؛
از طرف دیگر به این مساله مهم توجه کنیم که
جوان ما اوقات فراغتش را باید در کجا ســپری
کند؟ یا درباره اشتغال ،طبق آمار  55درصد سنین
بین  20تا  29ســال بیکار هستند که اغلبشان هم
تحصیلکرده هستند .وقتی شغل وجود ندارد پیرو
آن بحــران هویت به وجود میآید .اســتحکام
خانواده از بین میرود و بنیه مالی هم کم و کمتر
میشــود .مجموعه اینها جوان را به یک بحران
هویتی میرســاند که به دو حالت بروز میکند.
یکی عقده و انتقام و اعتراض است و حالت دوم
قانونستیزی و انفعال و شالودهشکنی و خودزنی
و حتی خوددرگیری که این حالت دوم در حال
حاضر زیاد دیده میشود .در واقع این دو حالت
ایجاد شده در نهایت منجر به آن شده که جوانان
به سمت مسئولیتناپذیری اجتماعی سوق داده
شوند».

نشست بررسی عملکرد فراکسیون
امید با حضور فاطمه ســعیدی و فائزه
هاشــمی ،نمایندگان مجلس پنجم و
دهم و از اعضــای حزب کارگزاران
سازندگی ایران برگزار شد.
به گزارش ســایت کارگزاران،
در ابتدای جلسه فاطمه سعیدی ،عضو
هیئترئیسه فراکســیون امید مجلس
شــورای اســامی پیرامون عملکرد
فراکسیون امید گفت« :نحوه عملکرد
فراکســیون امیــد امتیازهای مثبت
و منفی داشــته اســت .در حالی که
بســیاری از اصولگرایان بر کرسی
ریاست کمیسیونهای مجلس نشستند
فراکســیون امید توانســت اکثریت
کرســیهای هیئترئیسه کمیسیون
آموزش و تحقیقات را به دست آورد
که البته ناموفق بودن فراکسیون امید
در دستیابی به کرســیهای ریاست
کمیســیونها به دلیل تجربه ناکافی
نمایندگان ما بوده است».
او همچنین موفقیت فراکسیون امید
در پیروزی اصالحطلبان در شوراهای
اسالمی شــهر را گامی مهم و موفق
دانست.
این عضو هیئترئیسه فراکسیون
امیــد در ادامه صحبتهــای خود
به موضوع رأی اعتمــاد به وزیران
بحثبرانگیز اشــاره کرد و در مورد
عملکرد رحمانــی فضلی در انتخابات
ریاستجمهوری سال  96گفت« :وزیر
کشور از وزرای بحثبرانگیز بودند و
من به او انتقاد کردم چرا روز انتخابات
رأس ســاعت  ۱۲اجازه رأی نداد و او
پاسخ داد که با این کار از رأی دیگران
دفاع کرده تا انتخابات باطل نشود».
فاطمه سعیدی معتقد است که وزیر
کشور باید در مورد این موضوع برای
مردم شفافسازی کند.
این نماینــده اصالحطلب مجلس
همچنین گفت که با ســهمیهبندی
حضور زنان در لیســت مجلس موافق
است و اگر این سهمیهبندی نبود همین
تعداد از زنان هــم در مجلس حضور
نداشتند.
او تأکیــد کــرد« :بســیاری از
نمایندگان مرد در مجلس قابل اعتماد
نیســتند و معلوم نیست آنها در کدام
جریان سیاسی هســتند ،در حالی که
زنــان با جرأت پایبند بــه اعتقادات
سیاسی خود هستند و به راحتی موضع
سیاسی خود را مطرح میکنند».
سعیدی وعده داد برای حضور زنان
در کابینه دولت بعدی تالشهای مؤثر
خواهد کرد.
او در این مورد گفت« :من معتقدم
آقای روحانی باید برای حضور نداشتن
زنان در کابینه خود شفافسازی کند و
در این مورد برای مردم توضیحاتی ارائه
دهند ،چراکه این امر یکی از مطالبات
مردم بوده اســت .مطالبات مردم در
اولویت ما اســت و قرار نیست برای

دورههای بعدی انتخابات برنامهریزی
کنیم».
سعیدی همچنین در مورد وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری گفت« :سه
گزینه از طرف فراکسیون امید و با
هماهنگی فراکسیون مستقلین برای
وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری
به آقای روحانی پیشنهاد شده است».
در ادامه جلســه فائزه هاشــمی،
از اعضــای شــورای مرکزی حزب
کارگزاران ســازندگی ایران ،ضمن
تشــکر از تشکیل جلســه ،در مورد
حضــور و فعالیت زنــان در مجلس
شورای اسالمی گفت« :عملکرد زنان
اصالحطلب در مجلــس را قویتر از
مردان میدانم .زنان اصالحطلب حال
حاضر در مجلــس بهتر و موفقتر از
زمان ما عمل میکنند».
او همچنیــن در صحبتهای خود
در مورد موضع حــزب کارگزاران
در انتخابــات ریاســت جمهوری
گفت« :مــا به عنوان یک حزب باید
فعالیتهای خود را در قالب شــورای
یکردیم
یگیری م 
حطلبان پ 
عالی اصال 
و به آنچــه که تأیید میشــد متعهد
میبودیم .در این راســتا برای حفظ
مواضع مشترک در انتخابات با حزب
اعتدال و توسعه ائتالف کردیم و بدین
ترتیب لیســت اصالحطلبان مجلس
شکل گرفت».
فائزه هاشمی نقطهضعف فراکسیون
امید را ناتوانی در جذب کردن دانست
و متذکر شــد که همــه نقدها نباید
به سوی فراکسیون باشد ،بلکه حزب
هم باید نقد شــود و این سؤال پاسخ
داده شود که ما به عنوان یک حزب
چه کردیم؟
نماینده تهــران در مجلس پنجم
در باب مقایســه عملکرد فراکسیون
اصالحطلبان در مجالس پنجم و دهم
عنوان کــرد« :فعالیت نمایندگی در
یکی دو سال نخست برای کسانی که
تازه وارد مجلس شدهاند بسیار دشوار
است و از این نظر عملکرد فراکسیون
امید در ایــن مدت حتی بهتر از یکی
دو سال نخست فراکسیون ما در مجلس
پنجم است».
فائزه هاشمی در ادامه صحبتهای
خود به عملکــرد و فعالیت مجمع
تشــخیص مصلحت نظام اشاره کرد
و گفت« :حتی مجلس ششــم هم
وضع آســانتری نسبت به مجلس
دهم داشت ،چون هم اکثریت بودند
و هم پس از رد طرحهایشان توسط
شــورای نگهبان به مجمع تشخیص
مصلحت نظام کــه مرحوم آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی ریاست آن را بر
عهده داشــت امید بود که این امید
امروز وجود ندارد».
گفتنــی اســت در پایــان این
نشســت برنامه پرســش و پاسخ با
شرکتکنندگان برگزار شد.
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چپ اسالمی
گذار از ایدئولوژی به استراتژی
چرا باید از تحوالت چپ مدرن حمایت کرد؟ و حزب اتحاد ملت ایران اسالمی نماد کدام مرحله در تحوالت این جناح سیاسی است؟
محمد قوچانی
سردبیر

حزب «اتحاد ملت ایران اسالمی» توفیق
اجبــاری جناح چپ اســامی در گذار از
ایدئولوژی به استراتژی است!
در حالی که تاریخ احزاب چپ اسالمی
ایران ،تاریخی سرتاسر ایدئولوژیک است،
حزب اتحاد نماد تحول و تجدیدنظر در این
تاریخ است:
چپ اسالمی نهضتی سیاسی و فکری است
که تحت نفوذ اجتماعی و عقیدتی امام خمینی
و علی شریعتی همزمان با انقالب اسالمی ایران
متولد شد .معنای این سخن البته این نیست که
تا پیش از آن در میان مسلمانان گرایشهای
سوسیالیستی نداشتیم .همانطور که قبال گفتیم
(ســازندگی  ،10ص  )3نهضت خداپرستان
سوسیالیست به رهبری محمد نخشب نخستین
تشکیالت سیاسی چپگرا در میان مسلمانان
بود که نفوذ سیاســی و فکری آن تا زمان
حاضر حتی در میان سران چپ اسالمی نیز
قابل ردیابی است .اما این نهضت و فرزندان
مستقیم آن مانند جنبش مســلمانان مبارز
(گروه امتیها :حبیباهلل پیمان) و نیز جاما
(جنبش انقالبی مردم مســلمان ایران :کاظم
سامی) و حتی مجاهدین خلق بیش از آنکه
مذهبی باشند ،ملی بودند و ملیگرایی را در
پیروی از راه و فکر محمد مصدق میدانستند
تا امام خمینی و گرچه دوســتان مشترکی
(مانند علی شریعتی) داشتند اختالف جدی
این دو گرایش را میتوان در نوع نگاه آنان
به نهاد روحانیت خالصه کرد .جناحی که ما
از آن به چپ اسالمی یاد میکنیم تجربهی
جدایی مجاهدین خلق از اســامگرایان را
پشت سر داشت و ریشهی آن را در جدایی از
روحانیان مبارز میدید .چپ اسالمی برخالف
چپ ملی  -مذهبی هنوز به «نهاد» روحانیت
معتقد بود و روحانیت را نه فقط به صورت
تکســتارههایی مانند آیتاهلل سیدمحمود
طالقانی که به شکل طبقهای از روحانیت مبارز
میدید که چهره برجسته آنان امام خمینی و
نیز آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل منتظری ،آیتاهلل
بهشتی و دیگران بودند .در واقع چپ اسالمی
هم مانند راست اسالمی مخالف نظریهی اسالم
منهای روحانیــت بود (که در تحلیل نهایی
اندیشهی دینی روشنفکران ملی  -مذهبی را
تشکیل میداد) اما برخالف راست اسالمی
کلیت نهاد روحانیت را قبول نداشــت بلکه
قائل به تفکیک و تمایز میان روحانیت سنتی
و روحانیت انقالبــی بود و این تمایز را نیز
از علی شریعتی آموخته بود .ما میدانیم که
برخالف باور مرسوم شــریعتی طرفدار تز
«اســام منهای روحانیت» نبود؛ اندیشهی
شریعتی «اسالم منهای روحانیت» انقالبی بود
و چپ اسالمی نیز این آموزه را از شریعتی
دقیقتر از همفکران ملــی  -مذهبی او وام
گرفته بود.
شــرایط سیاســی و اجتماعی پس از
انقالب اسالمی به چپ اسالمی اجازه میداد
که در جدالــی درونگفتمانی جناح دیگر
چپ اســامی یعنی چپ ملی  -مذهبی را
راحتتر کنار بزند .مجاهدین خلق گرچه از
مارکسیسم به اسالمگرایی بازگشتند همچنان
ضدروحانیت باقی ماندند و در غیاب آیتاهلل

طالقانی که وجودش مانع از عیان شدن این
اندیشهی مجاهدین میشد ،ماهیت ضدآخوند
مجاهدین برجستهتر شد و آنان را در تقابل با
حکومت جدید قرار داد و در نهایت به حذف
مجاهدین منجر شد.
چپهای ملی  -مذهبی مانند جاما و امتیها
هم پس از آنکه به جوانان چپ اسالمی و نیز
روحانیان مبــارز آموزههای خود را منتقل
کردند و زیر پای جناحهای راست اسالمی
(مانند نهضت آزادی) را خالی کردند خود
به سبب پایگاه محدود اجتماعی و موقعیت
ضعیف سیاسی حذف شدند و به محاق رفتند.
اما چپ اسالمی جدید با تفسیر و تعبیر
خود به جناح خط امام ،به هستهی مرکزی
حاکمیت دههی شصت ،بدل شد .در جناح
روحانی آنان پس از امام خمینی با سیداحمد
خمینی فرزند امــام ارتباط عمیقی گرفتند
تا به تعبیر ســیداحمد خمینی در ســخنرانی
مشــهورش در خانهی علی شــریعتی «خط
ســوم» را میان جناح راست اسالمی و جناح
لیبرال اسالمی ایجاد کنند .نقش محوری در
این جریان با ســیدمحمد موسویخوئینیها
بــود .مفسر چپگرای قرآن قبل از انقالب

اسالمی ،یار صمیمی سیداحمد خمینی و رهبر
معنوی دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر
ســفارت ایاالت متحده آمریکا در تهران.
موســویخوئینیها به عنوان سیاستمداری
باهوش در عمل نزد جناح چپ اسالمی جدید
جایگاهی فراتر از آیتاهلل بهشتی ،آیتاهلل
منتظری و آیتاهلل طالقانی داشــت .به نظر
این جوانان بهشــتی به اندازه کافی انقالبی
نبود ،منتظری گرچه در عمل انقالبی بود در
تفکر سنتی محسوب میشد و طالقانی بیش از
اندازه انقالبی بود تا جایی که به چپ اسالمی
قدیمی (ملی مذهبیها) بیش از چپ اسالمی
جدید نزدیک بود و حتی متمایل به مجاهدین
خلق محسوب میشد .موسویخوئینیها اما
رازآلودهتر ،صمیمیتر و سیاســتمدارتر از
همهی آنان محسوب میشد و از همه مهمتر
با یک واسطه یعنی سیداحمد خمینی به امام
میرســید .به تدریج دو جناح عمده چپ
اســامی جدید پدیدار شد :جناح روحانیون
مبارز مانند صادق خلخالی ،موسویخوئینیها،
مهدی کروبی ،ســیدمحمد خاتمی ،اسداهلل
بیات ،یوسف صانعی ،محمدرضا توسلی و...
که در واقع روحانیــت در خط امام بودند
و جناح دانشجویان مســلمان مانند ابراهیم
اصغرزاده ،عباس عبدی ،محسن میردامادی،
حبیباهلل بیطرف و ...که روشــنفکران در
خط امام بودند .میرحســین موسوی نیز از
میان سنت چپهای ملی مذهبی به این جبهه
پیوست و جناح چپ اسالمی تشکیل شد.
چپ اسالمی در دههی شصت مناصب
اصلی حکومتی را در دست داشت :اکثریت
نســبی مجلس و دولت ،نخســتوزیری،
دادستانی و نفوذ جدی در سپاه ،کمیتههای
انقالب و دادگاههای انقالب .اما با درگذشت
امام خمینی و کاسته شدن از قدرت سیداحمد
خمینی قدرت این جناح از دست رفت.
مجلس دوم خبــرگان و مجلس چهارم
شورای اسالمی آغاز افول چپ اسالمی بود.
در جمهوری دوم جناح راست اسالمی قدرت
بیشتری گرفت که بخشــی از آن ناشی از
ضرورتهای زمانه بود .جنگ پایان یافته بود
و وضعیت انقالبی کشور که به علت شرایط

جنگی  8سال تمدید شده بود در حال عادی
شــدن بود .چپ اسالمی در این هشت سال
کشور را با سیاست خارجی رادیکال (ادامهی
منطقی واقعه تســخیر ســفارت آمریکا)،
سیاست داخلی ارشادی (دموکراسی پارلمانی
و اکثریتی هدایتشده به روش علی شریعتی)،
اقتصــاد دولتی و فرهنــگ ایدئولوژیک
اداره میکرد و نهتنها لیبرالهای مسلمان یا
چپهای ملی مذهبی که راست اسالمی را از
نهادهای حکومتی بیرون کرده بود .شرایط
جنگ سرد و دشمنی آمریکا با ایران و نفوذ
قابل توجه اتحاد شــوروی در جهان به چپ
اسالمی هژمونی ایدئولوژیک هم میداد تا با
امپریالیسم و کاپیتالیسم مبارزه کند و لیبرال
دموکراسی را طرد کند .درگذشت سیداحمد
خمینی چپ اسالمی را به پایان مرحلهی اول
حیات خود ( )1358-73رساند .در این دوران
رهبری این جریان با ســیداحمد خمینی (و
سپس سیدمحمد موسویخوئینیها) بود و خود
را چپ خط امامی میخواند و از رادیکالیسم
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حمایت میکرد
و گرچه در برابر راست سنتی ،مترقی به نظر
میرسید اجازه جوالن به دیگر انتخابهای
سیاسی مانند راست مدرن (درون حاکمیت
و بیرون از حاکمیت) نمیداد.
در دههی هفتاد دانشــجویان پیرو خط
امام بار دیگر به دانشگاه رفتند و درسهای
ناتمام خود را به اتمام رساندند .این بار به جای
علوم فنی و مهندسی به علوم انسانی و سیاسی
پرداختند و در کالسهای حســین بشیریه،
سیدجواد طباطبایی ،صادق زیباکالم ،عباس
میالنی و ...شــرکت کردند .چپ اسالمی
دههی شصت یک گام به پیش آمد و به چپ
مدرن تبدیل شد .در سیاست داخلی به ارزش
دموکراسی بیشتر پی بردند و حقوق اقلیت
(که اکنون دربارهی آنان مصداق داشت) به
اندازه حکومت اکثریت برای آنان مهم شد،
در سیاست خارجی از بلوک شرق و محور
جنوب فاصله گرفتند و به سوی اروپای غربی
متمایل شدند ،گرچه همچنان آمریکاستیز
بودند ،در اقتصاد سیاسی به سوی نهادگرایی
حرکت کردند و با وجود چپگرایی اهمیت
نهاد توسعه را دریافتند و گرچه همچنان دولت
را برتر از بازار میدانســتند از انکار بازار و
جایگزینی تعاونی به جای آن دست کشیدند
و در فرهنگ تحت تاثیر عبدالکریم سروش
از زیر سایه علی شــریعتی و ایدئولوژی او
بیرون آمدند و از دین به عنوان یک فرهنگ
و الهیات رهاییبخش یاد کردند .چپ اسالمی
جدید به چپ اســامی مدرن تبدیل شــد
و تجدد را نه بــه معنای توطئه که به عنوان
تحولی محتوم پذیرفت اما همچنان دلبسته
ســنت روحانیت ماند و روحانیت را نه فقط
در دوگانه ســنتی /انقالبی که در دوگانهی
سنتی /مدرن دید .نماد این روحانیت در دوره
جدید سیدمحمد خاتمی بود .یکی از اعضای
مجمع روحانیون مبارز که تفاوتی اساسی با
افرادی مانند صادق خلخالی داشت .خاتمی
روحانی روشنفکری بود که میانهرو ،معتدل
و متجدد محسوب میشد .فرزند معنوی امام
خمینی و یار سیداحمد خمینی بود و در عین
حال از حیث مترقی بودن شباهت بسیاری به
سیدمحمد بهشتی داشت و از حیث متساهل
بودن مانند سیدمحمود طالقانی بود .همهی

این ویژگیها سبب شد چپ اسالمی جدید

رهبری تازه بیابد که او خاتمی بود .خاتمی
رئیسجمهور شد و بدنه اصلی چپ اسالمی
جدید از دفتر تحکیم وحدت دههی  60گامی
به پیش گذاشــت و جبهه مشارکت ایران
اسالمی را تاسیس کرد .حزبی که نماد چپ
مدرن اسالمی بود .جبهه مشارکت بدون شک
در پیشبرد اندیشه دموکراسی نقش مهمی را
ایفا کرد و به حزب تراز اصالحات بدل شد
اما یک تئوری تشکیالتی چپ هنوز در آن
حاکم بود کــه در نهایت آن را دچار بحران
کرد :تئــوری حزب پیشــتاز ...این تئوری

مارکسیستی برخی احزاب سیاسی را نوک
پیکان تکامل تاریخ میداند که جلوتر از مردم
و نخبگان حرکت میکند و وظیفه تکامل
خطی تاریخ را بر دوش میکشد .حزب توده،
سازمان مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق
به این تئوری معتقد بودند و خود را کارگزار
اصلی آن میدانســتند .این خصلت چپ در
جبهه مشارکت آن را که در دوران اصالحات
قرار بود حزب فراگیر جبهه اصالحات باشد
به حزب دانشجویان پیرو خط امام و فاتحان
ســفارت ایاالت متحده آمریکا بدل کرد و
در تعارض بــا دیگر گروههای اصالحطلب
(نه تنها راســت مدرن که چپ سنتی مانند
روحانیون مبارز و مجاهدین انقالب و دیگر
گروههای خط امام) قرار داد .مشارکتیها که
در دههی  50دانشجویان انقالبی ،در دههی
 60مدیران امنیتی و در دههی  70روشنفکران
دینی بودند در دوران جدید به سیاستمدارانی
حرفهای بدل شــدند که جبهه اصالحات را
هدایت میکردند .بدون شک مشارکتیها
در این دوره مترقیترین عصر خود را سپری
کردند اما خطاهای استراتژیک آنها یکی از
عوامل مهمی بود که اصالحات را یک گام
به پیش برد .تالش جبهه مشــارکت برای
تبدیل شدن به مرکز اصالحات و پیرامونی
کردن احزاب دیگر حتی پس از رادیکالیسم
سیاسی آن اصالحات را به عقب برد ،چراکه
اگر کار جمعی در جبهه اصالحات پذیرفته
میشد شــاید جلوی بسیاری از تندرویها و
کندرویها گرفته میشد.
جدا کردن خــرج اصالحطلبان چپ و
راســت در انتخابات شوراهای دوم و سپس

ریاستجمهوری نهم و تحریم مجلس هفتم
و تالش برای وزنکشی درونجبههای خطای
راهبردی این جناح چپ اســامی در آن
دوران بــود که تنها دلیل حذف این جریان
از حاکمیت محسوب نمیشد اما در حذف
کلیت اصالحات از حاکمیت نقش مهمی
داشت .تجربه  88جبهه مشارکت را عمیقا
واقعبین کرد و ثمرهی آن در انتخابات 92
به دست آمد .جبهه مشارکت در انتخابات
مجلس هفتم حاضر به قرار دادن نام حســن
روحانی در فهرست نامزدهای خود نبود و
حتی در یک نقل قول موثق توصیه سیدمحمد
خاتمی به این کار را قبول نکرد و در نهایت
آن انتخابات را تحریم کرد و جادهصافکن
ظهور محمود احمدینژاد شد .در انتخابات 92
مشــارکتیها حتی از زندان از اجماع بر سر
حسن روحانی حمایت کردند و این دورهی
سوم حیات آنان است.

امروزه جناح چپ مدرن اسالمی در اوج
بلوغ سیاسی و تشکیالتی خود قرار دارد و به
عنوان متحد استراتژیک جناح راست مدرن
اسالمی و در تعادل و توازن با دیگر جناحهای
اصالحطلــب موتور محرکــه بدنهی جبهه
اصالحات است .عبور از فرمگرایی در حفظ

نام جبهه مشارکت (خطایی که ملی مذهبیها
کردند) به مشــارکتیها نوعی پراگماتیسم
بخشیده است که اساس علم سیاست است.
این تحول ،تنها تحولی فرمالیستی نیست؛ در
واقع گذار از جبهه مشارکت به حزب اتحاد
گذار از ایدئولوژی به استراتژی است .دوستان
چپ ما در جبهه اصالحــات دیگر ادعای
نمایندگی همه جناحها (جبهه بودن) را ندارند
و بیش از مشارکت (مردمساالری) به اتحاد
(حرکت جبههای) بها میدهند و ضمن توجه
به حرکت اجتماعی به ضرورت رفتار سیاسی
هم باور دارند.
رفتار سیاســی در اینجــا مالحظه نهاد
حاکمیت ،احزاب سیاسی دیگر و ضرورت
حرکت جبههای ،اتحاد و ائتالف است که
هر جناحی در جبهه اصالحــات به دنبال
سکتاریسم باشــد نهتنها به بنبست میرسد
بلکه به خیانتی تشکیالتی و حتی گفتمانی
متهم خواهد شد .راز پیروزی جبهه اصالح و

اعتدال امروز در اتحاد است و اتحاد فراتر از
یک حزب است.
البته چــپ مــدرن اســامی بایــد در

خنگارانه و
توگویی درو نگفتمانی ،تاری 
گف 
دانشورانه میراث سیاسی خود را جمعبندی
کند .مسائلی مانند اندیشههای سوسیالیستی،
رفتارهای رادیکالیســتی ،تســخیر سفارت
ایــاالت متحده آمریکا ،آثــار آن در جنگ
تحمیلی ،دفاع از اقتصاد دولتی ،تبدیل کردن
دین به ایدئولوژی و ...از جمله این مباحث
تاریخی و فکری است .اما این گفتوگوهای
روشنفکری نباید سبب شــود که اتحاد دو
جناح اصلی چپ مدرن و راست مدرن فرو
بپاشد .پذیرش تغییر حزب ،دفاع از نامزدی

چهرهای میانهرو مانند حسن روحانی ،تمکین
به سازوکار جبههای در درون جبهه اصالحات
و توســعهی پراگماتیسم تا جایی که سران
این جناح سیاسی با اصولگرایان میانهرویی
مانند ناطق نــوری و علی الریجانی در حال
بازسازی روابط به صورت راهبردی هستند
همه و همه نشــانههایی مثبت از حرکت از
ایدئولوژی به سوی استراتژی است .حرکت
استراتژیک البته به معنای بیاصولی و ارزش
و آرمان بودن نیست؛ استراتژی پیوندی میان
آرمــان و واقعیت اســت .ما چنان که بارها

گفتهایم با بوروکراتهایی که آرمان سیاسی
ندارند ،فرصتطلبانی که آرمانی جز قدرت
ندارند و روشنفکرانی که تصوری از واقعیت
ندارند مرزبندی داریم و میکوشیم از اتحاد
آرمــان و واقعیت دفاع کنیم که تحقق این
هدف را در سیاستورزی حرفهای میدانیم.
سیاستمدارانی واقعبین و آرمانخواه که به نظر
ما بارقههای آن در جناح چپ مدرن اسالمی
هم روشن شده است به شرط آنکه از تکبر
سیاسی ،تکروی ،جداییطلبی ،فراکسیونیسم
و سکتاریســم تشکیالتی پرهیز شود و این
پندی است که به همه جناحهای درون جبهه
اصالحات باید داد.

راســت مدرن و چپ مــدرن دو بازوی
جبهه اصالحات در حرکت در گذار به سوی
یک دموکراسی پایدار هستند .مردمساالری

موجود را باید تثبیت و تقویت کرد و این
تنها با «اتحاد» به دست میآید.
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همین که آقای هاشمی در خاطراتش بارها از عفت ،فائزه و فاطمه نام میبرد که البته در نوع
خودش بدعتی بود که یک روحانی و مقام مسئول در خاطراتش بارها از زنان نزدیک به خود
نام میبرد اتفاقی و تصادفی نبودهاست بلکه تفکری پشت آن وجود دارد.

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

از تابوشکنی احمدینژاد
در انتخاب وزیر زن تمجید میکنم
مرجان زهرانی
خبرنگار سازندگی

زنــان در خاطرات مکتــوب آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی حضور پررنگی دارند.
حتی در بخشی از خاطرات آیتاهلل هاشمی
نقلقولهایــی از خانم عفت مرعشــی در
مورد مســائل روز و حتی در برخی موارد
مخالفت با روند طیشده به چشم میخورد.
این فضا چقدر به شــخصیت زنان خانواده
هاشــمی مرتبط و چقدر بــه دیدگاههای
آیتاهلل وابسته است؟

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

این فضای بــاز در خانه بــرای زنان
خانواده وجود داشت؟

بله .فضای خانه برای ما باز بود .آقای
هاشمی و مادرم افراد روشنی بودند .ضمن
اینکــه اینگونه نبود من و فاطمه به عنوان
دختــران خانواده تبعیض جنســیتی در
مقایسه با پســران احساس کرده باشیم یا
محدودیتهایی برای ما ایجاد شده باشد.
بخشی از آن هم البته به خاطر اعتمادبهنفس
ما بود که مطالبه میکردیم و نمیگذاشتیم
تبعیضی اتفاق بیفتد .خاطرم هست قبل از
انقالب ،زمانــی که بابا زندان بود و ما هم
هنوز دانشآموز بودیم محســن در مورد
موضوعی به من امر و نهی کرد .مامان با
محسن دعوا کرد که فکر کردی بابا نیست
تو مرد خانوادهای؟ فرق تو با فائزه چیست
کــه به او امر و نهی میکنی؟ در واقع هم
خانم مرعشی و هم آقای هاشمی احساس
برابر بودن با پســرها را به ما میدادند و
ما هیچ وقت احســاس نمیکردیم که در
حقوق با آنها تفاوتی داریم یا آنها نسبت
به ما امتیازی دارند.

فکر میکنید فضای بازی که آیتاهلل
هاشمی با شخصیت حقیقی برای خانواده
خود فراهم میکرد از ســوی آیتاهلل در
قالب شخصیت حقوقی هم اعمال میشد و
وجود داشت؟

بله دقیقا همینطور اســت .حتی وقتی
مصاحبههای وزرا ،معاونان یا نزدیکان آقای
هاشمی را میخواندم که فضای دولت را
ترســیم میکردند همه همیــن اعتقاد را
داشتند .او به نظر کارشناسان اعتقاد داشت.
اجازه میداد همه حــرف بزنند و عقاید
خودشان را مطرح کنند ،نظرات مستدل را
میپذیرفت.

فارغ از ابتدای انقالب مسائل فرهنگی
و قوانین وضع شــده برای حضور زنان در
دولت هاشمی چندان چشمگیر نبود .در آن
زمان شــهال حبیبی مشاور امور زنان رئیس
جمهوری بود که حتی در جلســات هیات
دولت هم شرکت نمیکرد.

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

فائزه هاشمی دختر دوم و فرزند سوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از «زنان» با محافظهکاری صحبت نمیکند .بیپرده از اعتقاداتش میگوید .از اینکه پیشرفت چشمگیر حضور زنان در سیستان و بلوچستان مرهون علمای سنی است که در توجه به حقوق زنان پیش
رو هستند و اجتهاد بهروزتری دارند .او که روزگاری ریاست بر فدراسیون بینالمللی ورزش زنان مسلمان را برعهده داشته آن هم در دهه  60سختگیرانه« ،هاشمی بودن» را در بازشدن فضا برای ورزش بانوان موثر میداند .فائزه هاشمی همچنین در مورد حضور
معصومه ابتکار که از سازمان محیط زیست در دولت یازدهم به حوزه معاونت زنان در دولت دوازدهم کوچ کردهاست میگوید ابتکار باید محافظهکاری را کنار بگذارد و اطالعات خود از حوزه زنان را کمی به روزتر کند.

و نگذاریم دوره تکامل خود را طی کند،
ممکن اســت اتفاق بیفتد اما به زودی هم
از بین مــیرود چراکه پایه محکمی برای
ماندگار شدن و پایدار ماندن را ندارد.

یعنی صرفا حضور اندک خانمها در
رده مدیریتی در دوره ریاســت جمهوری
آیتاهلل را ناشی از فرهنگ حاکم میدانید
و ارتباطــی بــا تصمیمگیریهــای
رئیسجمهورینداشتهاست؟

بله به هر حال بیشــتر ناشی از شرایط
روز بود .کشــور به تازگــی انقالب را
پشت سر گذاشته بود .به هر حال تفکرات
اسالمی انقالبی بروز کرد .در انقالب هم
حرکتهای رادیــکال صورت میگیرد
و اغلــب همه چیز به شــکل غلوآمیز و
اغراقآمیز رخ میدهد .در واقع برداشتهای
دینی برخی از آقایان در مخالفت با حضور
خانمها بود .این تفکرات االن و در دهه 90
هم همچنان وجود دارد .گفته شد با حضور
زن در کابینه مخالفت شدهاست علیرغم
اینکه شاهد فعالیت گسترده زنان در جامعه
هستیم .اینگونه تفکرات در سالهای پس
از انقالب چون هنــوز تفکر رادیکالی و
تفکرات انقالبی حاکم بود طبیعتا شرایط
برای حضور خانمها را با زمان حال متفاوت
میکرد .اگر هاشمی مخالف حضور زنان
در جامعه بود حداقل باید به من و فاطمه و
مامان هم اجازه نمیداد یا فرصتی را فراهم
نمیکرد که حضور فعال داشتهباشیم و رشد
کنیم .در خانواده یا حتی بیرون از خانواده
تفاوتی بین ما و پسرها نبود.
همین که آقای هاشمی در خاطراتش
بارها از عفت ،فائزه و فاطمه نام میبرد که
البته در نــوع خودش بدعتی بود که یک
روحانی و مقام مسئول در خاطراتش بارها
از زنان نزدیک به خود نام میبرد اتفاقی و
تصادفی نبودهاست بلکه تفکری پشت آن
وجود دارد .آقای هاشــمی به عنوان یک
روحانی در مجامــع و در برخورد با زنان
بسیار گشادهرو برخورد میکرد و از این
که خانمی کنارشان باشد یا نباشد نگرانی
نداشتند.
یک نمونه دیگر زمانی بود که مخالفت
و فضای تنگی برای ورزش بانوان وجود
داشــت .دهه 60بســیاری ورزش بانوان
را طاغوتی و غیرضروری میدانســتند و
اعتقاد نداشتند زنان ورزشکار مسلمان هم
میتوانند فعالیت کنند .آقای هاشمی با زنان
ورزشکار دیداری داشت و خطاب به آنها
ت حل
گفت شما اگر میخواهید مشکال 
شده و این نگاه بسته تغییر کند باید به خارج
از کشور سفر کنید 10 .سال بعد سفرهای
ورزشکاران خانم به خارج از کشور اتفاق
افتاد اما آقای هاشــمی سالها پیش آن را
مطرح کرد که نشاندهنده بینش باز آقای
هاشمی نسبت به فعالیت بانوان است آن هم
در شرایطی که برای بسیاری این موضوع
قابل تحمل نیست .زمانی که من اولین بار
برای مسئولیتی که در حوزه ورزش بانوان
داشتم به خارج از کشور سفر کردم از سوی
راست سیاسی مورد عتاب قرار گرفتم.
ســال  92آیتاهلل هاشــمی در جمع
فعــاالن حوزه زنان در مــورد بازنگری در
تعریف رجل سیاسی صحبت کرد .آن زمان
کاربــران در فضــای مجــازی بــه ایــن

موضعگیــری واکنشهــای گســتردهای
نشانداده و  فضای ابتدای انقالب را ناشی
از تفکر مسئوالن از جمله آیتاهلل هاشمی
میدانســتند .به نظر شــما این تغییر صرفا
تغییر فضای دهه  60نسبت به دهه  90بوده
یا آیتاهلل هاشمی هم تغییر کردهبود؟

من اعتقاد ندارم آقای هاشــمی تغییر
کرد .گرچه تغییر و تحول برای همه اتفاق
میافتد .به هر حال هر فردی با  10سال قبل
خود متفاوت اســت .اگر کسی در دوران
حیات تغییر و تحول نداشــته باشد حتما
غیرپویا و ایستا بودهاست .البته برای یک
سیاستمدار باید زمان و شرایط زمانی مهم
باشد .تصور من این است که اگر در اوایل
انقالب چنین موضعگیریهایی را در مورد
زنان از سوی هاشمی شاهد نیستیم به خاطر
سبک و سنگین کردن آن از سوی او است
که آیا برای چنین موضعگیری و واکنشی
فضا مهیا است یا خیر؟
پیامبر (ص) هم همیــن گونه عمل
کردند .جامعهای که دختــران را زنده به
گور میکردند قطعا برابری حقوق زن و
مرد را نمیپذیرفتند .همین شرایط را برای
آقای هاشمی یا هر سیاستمدار دیگری در
نظر بگیرید که آیا صحبت کردن ،موضع
گرفتن یا هر کنش دیگری با شرایط جامعه
همخوانی دارد؟ آیا از همان ابتدا سرکوب
و در نطفه نابود میشود یا روند رو به رشد
را طی خواهد کرد؟ آقای هاشــمی تغییر
و تحوالت معمول یک فرد را داشــتند اما
شرایط زمانه را هم میسنجیدند و بر اساس
آن رفتار و اظهارنظر میکردند.
اگر از بعد سیاسی هم نگاه کنید به همین
صورت اســت .زمانی شعار ما «مرگ بر
شوروی» بود .حاال روسیه یکی از بهترین
طرفهای سیاســت خارجی ایران است.
اتفاقاتی که رخ میدهد و شرایطی که ایجاد
میشود مدیران و سیاستمداران و دولتمردان
را به سمت و سوی برخی تصمیمگیریها
سوق میدهد و نمیتوان افراد را خارج از
شرایط مکانی و فضای زمانی آنها تحلیل
و بررسی کنیم.
به نظر شــما بدعتگذار حضور زنان
در دولت و مدیران ارشد کدام دولت بود؟
شما حضور شهال حبیبی به عنوان مشاور در
دولت هاشمی را بدعتگذاری میدانید؟

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

وزیر زن در کابینه در میان زنان جامعه تاثیر
مثبت میگذارد بنابراین اشکالی ندارد اگر
احمدینژاد وزیر زن داشته باشد اما روحانی
نمیتواند وزیر زن برای کابینه انتخاب کند.
مثالهای متعدد دیگری در این زمینه
چــه در حوزه زنان و چــه در حوزههای
دیگر وجود دارد .مثال احمدینژاد بارها به
اوباما نام ه نوشت اما اگر این اتفاق از سوی
روحانی رخ میداد به همین سادگی از آن
عبور نمیکردند .عکسی از آقای خاتمی در
ایتالیا منتشر شد که مشخص نبود با خانمی
دست داده یا نه اما حمالت و هجمهها به او
تمامی نداشت اما احمدینژاد در یک برنامه
رسمی مادر چاوز رئیسجمهوری ونزوئال
را در بغل گرفت اما هیچ اتفاقی نیفتاد .به
هر روی مهم است یک اقدام از سوی چه
کســانی و چه جریانی انجام شود تا مورد
تشویق یا تقبیح قرار گیرد.

زمانی کــه در فدراســیون بودید به
عنوان مدیر زن آن هم در حوزه ورزش با
چه چالشهای سیاسیای مواجه میشدید؟

تا جایی که به خاطر دارم چالش سیاسی
نداشتیم .به شدت همه کارها مورد استقبال
قرار میگرفت و به ما کمک میشد .در
واقع فدراسیون اســامی ورزش زنان از
ســوی همه مقامات همراهی میشد .تنها
چالشــی که به خاطر دارم مربوط به زمان
احمدینژاد بود که فدراســیون را منحل
کردند وگرنه با مانعی روبهرو نبودیم حتی
وقتی به سفرهای خارج از کشور میرفتیم
به خاطر زن بودن و تفاوت پوشش و داشتن
حجاب بسیار مورد استقبال قرار میگرفتیم.
تالش میکردیم ،میجنگیدیم و ...اما نتایج
آن مثبت و شیرین بود.

اما شما در مصاحبهای خودتان گفته
بودید که برای اعزام ورزشــکاران خانم با
مخالفتهای زیادی روبهرو بودید.

اولین باری که زنان به پکن اعزام شدند
و حتی با چادر رژه رفتند ،روزنامه کیهان
به فدراسیون حمله کرد اما به هر حال انجام
شد .در واقع فشارهای رسانهای و حمالتی از
این دست را تجربه کردیم اما سازمانیافته
نبود .مخالفتهــا مثل االن نبود .آن زمان
شخص آیتاهلل خامنهای در مقام رهبری
نظام اجازه دادند که دختران به این مراسم
بروند .در واقع خانمهایی که ما به مسابقات
آســیایی اعزام کردیم از زنان عضو بسیج
بودند چرا که در رشته تیراندازی زنان اغلب
خانمهای بســیجی بودند که در این زمینه
مهارت داشتند و فعالیت میکردند.
در واقع باید برای اعزام زنان ورزشکار
به مســابقات خارج از کشور بسیار تالش
میکردیم .مالقاتهای زیادی انجام شــد.
تعامل و رایزنیهای متعددی اتفاق افتاد تا
باالخره با اعزام زنان ورزشکار موافقت شد.

همین مذاکــرات و مالقاتها به هر
حال در جهت حل چالش بود؟

رونــد ،روند مبارزه بــود اما چون به
نتیجه میرســید برای من چالش نبود .در
واقع فرمایشی نبود بلکه راه برای تعامل و
توگو باز بود .شاید هم چون روحیه من
گف 
جنگجو است این مسائل را به چشم چالش
نگاه نمیکردم .روندی طبیعی بود که باید
طی میشد .به هر حال آن زمان برای هر
چیزی در حوزه ورزش بانوان بسیار رایزنی

میکردیم اما االن به چشم یک چالش به
آن نگاه نمیکنم .اگر هم چالش بود شیرین
و لذتبخش بود چون نتیجهبخش بود.
البته پس از بازگشت ورزشکاران زن از
پکن کیهان به فدراسیون حمله کرد .البته
نهتنها برای اعزام به پکن بلکه بعد از انجام
بســیاری از فعالیتها از سوی فدراسیون،
کیهان حمله میکرد اما من معتقد بودم که
حتما این کار موثر و مفید واقع شدهاست
که کیهان حمله میکند.

از نام و سمت پدرتان چقدر برای حل
این چالشها استفاده میکردید؟

همه به خاطر تاثیرگذاری آقای هاشمی
بود .اگر من به شهری یا شهرستانی سفر
میکردم و بــرای انتقال خواســتههای
فدراسیون اسالمی ورزش زنان با مقاماتی
مثل اســتاندار ،فرماندار ،امام جمعه دیدار
میکردم و بعد این درخواســتها عملی
میشد یا امام جمعه یک شهر با ما همراهی
میکرد به خاطر خودم که آن زمان دختر
جوانــی بودم ،نبود و چــون دختر آقای
هاشمی بودم ،پذیرفته میشد.
اگر وزرا یا استانداران در دولت آقای
هاشمی از ما حمایت مالی میکردند نه به
خاطر من ،نه به خاطر ورزش بانوان بلکه
به خاطر شــخص آقای هاشمی بود .چون
میدانستند که ایشــان با این روند رو به
رشد ورزش بانوان موافق است .مثال زمانی
که آقای کرباسچی شــهردار تهران بود
کمکهای زیادی به فدراسیون و ورزش
بانوان انجام شد که مسلما به خاطر هاشمی
بود.

برخورد ائمه جمعه با ورزش بانوان در
آن زمــان مثل حمالت امروز به دولت تند
بود؟

دیدارها اغلب خــوب و منطقی پیش
میرفت .فضا با االن اصال قابل مقایســه
نیســت .وقتی برای ائمه جمعه توضیح
میدادیم که ورزش بانوان با حجاب اسالمی
انجام میشود ،زنان و مردان با هم تمرین
ندارند و از مزایای ورزش برای ســامتی
خانمها و اثرات روحی و روانی بر جامعه
میگفتیم ،تاثیرات بینالمللی ورزش بانوان
برای انقــاب را توضیح میدادیم منطقی
برخورد میکردند و میپذیرفتند .آن زمان
فضا خیلی بهتر از این دوران ،منطقیتر و
دوستانهتر بود.
به خاطر دارم در یکی از شهرستانها،
امام جمعــه ،ورود زنان به اســتخرها را
ممنوع کردهبود .امام جمعه این شهرستان
معتقد بود که وقتی زنان از استخر بیرون
میآیند صورتشان گلانداخته است بنابراین
همه متوجه میشوند که این خانمها استخر
بودند و ایــن کار گناه دارد .با امام جمعه
جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم و توضیح
دادیم .فضا برای خانمها بازتر شــد .چند
سال بعد در همان شهرســتان مسابقات
کشوری دوچرخهسواری دانشآموزی در
آن شهرســتان برگزار شد و مشعل هم به
دست دختران دادند .با این که همین اتفاق
در تهران رخ داد و کیهان حمالت شدیدی
کرد اما امام جمعه آن شهرستان خود بانی
این حرکت شد و استقبال کرد .فضا خیلی
متفاوت بود اصال به تند و تیزی االن نبود.

در مصاحبهای گفته بودید که «سپر

بــای ورزش بانوان شــدم»؛ فشــارها بر
فدراسیون از کی شدت گرفت؟

تا زمانی که من وارد مجلس نشدهبودم
فضا بســیار بهتر بود .در واقع زمانی که
در حوزه ورزش زنان و مســائل اجتماعی
حضور داشــتم و فعالیت میکردم آنقدر
حساسیت روی من نبود .به محض اینکه
من برای مجلس کاندیدا شــدم و بعد از
ماجرای دوچرخهسواری ،فضا علیه من تند
شد ،البته معتقدم یکی از عوامل رای آوردن
من همان دوچرخهسواری بود .از زمانی که
وارد سیاســت شدم این برداشت به وجود
آمد که من ورزش را ســکوی پرش به
سیاست کردهام و میخواهم از فعالیتهای
حوزه ورزشی در سیاست سواستفاده کنم.
به هر حال نگاه به افراد سیاسی با نگاه به
فعاالن مدنی و اجتماعی متفاوت است .از
سیاسی شدن من ترسیدند و فضا تند شد .در
واقع فضای کلی علیه دولت آقای هاشمی
تند شد پس از آن هم دستگیری و بازداشت
کرباسچی اتفاق افتاد که کمکم فضا برای
بانوان هم تندتر و مخالفتها زیادتر شد.

فضــای اجتماعی و مدنــیای که در
حوزه ورزش زنان دنبــال میکردید ،آیا
شــما را اقنــاع نمیکرد کــه وارد مجلس
شدید؟

من بنای سیاسی شــدن و حضور در
مجلس نداشتم .کارگزاران که تشکیل شد
به من پیشنهاد شد که به عنوان کاندیدای
این حــزب از تهران ثبتنام کنم .مجلس
چهارم علیغم این که با شــعار حمایت
از هاشمی تشکیل شد اما علیه برنامههای
دولت هاشمی شد .به هر حال مجلس در
پیشبرد بسیاری از برنامههای دولت موثر
اســت .بعد از رویارویی مجلس با دولت
بســیاری از برنامههای اقتصادی کند یا
متوقف شد و فشــارها زیاد شدهبود .من
به برنامههای آقای هاشــمی اعتقاد راسخ
داشتم .همین االن هم معتقدم کارآمدترین
و موفقترین رئیسجمهوری که برنامههای
دولتش ماندگار شد آقای هاشمی است و
بعید به نظر میرســد تا آیندهای نزدیک
فردی همچون هاشمی داشته باشیم .از همین
روی بر این باور بودم که اگر مجلســی
همفکر با دولت هاشــمی تشکیل شود
برنامههای دولت ادامه پیدا میکند .از همین
روی برای انتخابات کاندیدا شدم.

گرچه مطرح کردید که هر کدام از
روســای جمهوری در مــورد حضور زنان
بدعتگذاری ویژه خودشــان را داشتند؛
تحلیل شــما از حضور وزیر زن در کابینه
محمود احمدینژاد چیست؟ بسیاری معتقد
بودند که حرکتی نمایشــی بــود و در باز
شــدن فضــای حضــور زنــان در عرصه
مدیریتی تاثیری نداشت؟

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

یعنی فکر میکنید در حال حاضر و با
شــرایط کنونــی بین انتخاب یــک وزیر
شایســته با اعمال تبعیــض مثبت ،تبعیض
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در انتخابات مجلس زنان اصالحطلب سرتاسر کشور با هم پیمان بستند که هیچ کدام از سهمیه  30درصد زنان کوتاه نیایند تا مسیر را پله پله
طی کنند .در واقع زنان حزبی مطالبهگری را آغاز کردند و خواستند به سمت  30درصد سهمیه پیش بروند .نهتنها در انتخابات بلکه قرار شد
هر کدام از زنان در احزاب خود نیز این سهمیه را دنبال کنند تا در شورای مرکزی ،هیات رئیسه و روسای کمیتهها ،حضور داشتهباشند.

مثبت ارجحیت دارد؟

بگذریم از این که تفکرات سیاسی من با
دکتر وحید متفاوت است و در یک جناح
سیاسی و فکری قرار نمیگیریم اما اعتقاد
دارم دکتر وحید انتخاب شایست ه و توانمندی
بود .اعتقاد ندارم که در مورد وزیر بهداشت
صرفا تبعیض مثبت بدون در نظر گرفتن
شایستگی رخ دادهاست .ضمن این که االن
هم که به این نتیجه رسیدیم فعال تنها راه
ورود زنان به عرصه مدیریتی سهمیهبندی
اســت اما معتقدم نباید هــر زنی را برای
مدیریت انتخــاب کرد همانطور که هر
مردی را نمیتوان در پست مدیریتی ارشد
قرار داد .من معتقد به سهمیهبندی هستم اما
در این سهمیهبندی این زنان شایسته هستند
که باید پست بگیرند چرا که هنوز به دلیل
تفکرات و فرهنگ مردانه زنان شایسته هم
نادیده گرفته میشوند.

با وجود اینکــه انتقاداتی به حضور
برخــی زنــان در فهرســت انتخاباتــی
اصالحطلبان وجود داشت باز هم معتقدید
در نظر گرفتن  30درصد سهمیه خانمها در
مجلس دهم  و شورای پنجم تصمیم درستی
بود؟

من اساسا سهمیهبندی را قبول دارم اما
این که در فهرست شــورای شهر پنجم
میتوانســتیم از زنان شایستهتری استفاده
کنیم بحث دیگری است .این لیست ایدهآل
من نبود .در واقع به شکلی شد که بسیاری از
زنان شایسته و متخصص کنار گذاشتهشدند.
ضمن اینکه باید به این موضوع تاکید
کنم که سهمیه بانوان تنها در ایران اتفاق
نمیافتــد .در حــوزه ورزش بینالمللی
مثال میزنم.کمیتــه بینالمللی المپیک
یا فدراســیونهای ورزشــی قبال سهمیه
20درصدی برای حضور زنان مدیر توصیه
میکردند در حال حاضر این ســهمیه به
30درصد به صــورت الزامی و 50درصد
به صورت توصیهای رسیدهاســت .حتی
در برخی جلسات اگر مدیران زن حضور
نداشتهباشند جلسه تشکیل نمیشود.

اما به هر حال این شیوه لیست بستن و
سهمیهبندی ،خروجی قدرتمندی نداشت؟

خروجی کابینه مردانه روحانی در دوره
اول خروجی قــویای بود؟ پس میتوان
گفت همه چیز به نوع انتخاب باز میگردد.
شــاخصهای مدیریتی جمهوری اسالمی
درست نیســت .وقتی قرار است مدیری
انتخاب شود آنچه فرع است به اصل تبدیل
میشود و برعکس .ما مدیران خوب اندکی
داریم .مگر در کابینه دولت آقای روحانی
همه مردان برای پستهایی که در اختیار
داشتند مناسب بودند؟ بنابراین شایستگی
ارتباطی به زن و مرد ندارد باید معیارهای
انتخاب مدیران تغییر کند .باید بپذیریم که
مدیریت یک علم و نیازمند تخصص مرتبط
اســت .زنان توانا و شاخص در حوزههای
مختلف داریم که بتوانند پستهای ارشد
را بپذیرند.

یکی از بهانههایی که برخی در مورد
عدم حضور زنان در هیات وزیران مطرح
میکردند نبود زنان در سطح وزارت بود.
شما چقدر این توجیه را قبول دارید؟

به هیچ وجه چنین ادعایی را قبول ندارم.
من شــخصا چندین خانم را معرفی کردم.
از زمانی که احمدینــژاد رئیسجمهور
شد تراز مدیریت در کشور کوچک شد.
وقتــی به مردان وزیر و معــاون وزیر و
رئیسجمهوری نگاه میکنم این سوال برای
من ایجاد میشود که چرا در مورد آقایان
این حساسیتها وجود ندارد؟ چرا خانمها
باید شایســتگی صد در صد داشتهباشند؟
چرا مردها باید در عرصه مدیریت ارشد با
آزمون و خطا حضور داشتهباشند اما برای
زنان این امکان را ایجاد نمیکنیم؟میگفتند
زنانی که پیش از وزارت در پســتها و
مدیریتهای ارشــد حضور داشتهباشند
محدود است اما از همان تعداد محدود هم
استفاده نکردند .مگر برای چند وزارتخانه
به دنبال وزیر زن میگشتند که این تعداد
محدود جوابگو نبود؟ بــه همین کابینه
دوم دولت روحانی هم نگاه کنید متوجه
میشوید که همه این آقایان وزیر ،چنین
سلسله مراتبی را طی نکردند .برخی مردانی

که برای حضور در سفارتخانهها میفرستند
اکثرا ورشکستگان سیاسی هستند .مثال این
دوره نتوانسته نماینده مجلس شود به عنوان
سفیر انتخاب میشود .مشخص نیست اصال
زبان میداند یا نه؟ بایــد این واقعیت را
قبول کنیم که مردان همه بدون تجربه بر
مسند مدیریت نشستند و یاد گرفتند هنوز
هم مدیران مرد بیتجربه بر مسند ریاست
مینشــینند چرا برای زنان این اتفاق رخ
ندهد؟ وقتی صحنه مدیریت کشور را به
دست افراد بیتجربه دادند ،بگذارند خانمها
هم تجربه کنند.

شــما همراه با فعاالن زنــان در دوره
چینش کابینه به روحانی مشورت دادید یا
خانمهایــی که میگویید در این ســطوح
هستند معرفی کردید؟

به صورت محدود و در برخی جلسات
بله .با برخی آقایــان دولت هم مذاکره
کردیم .قرار بود فهرست پیشنهادی برای
وزرای زن را هم در اختیار رئیسجمهوری
قــرار دهیم کــه به یک باره شــنیدیم
مخالفتهایی با حضــور زنان در کابینه
صورت گرفته و قرار نیســت وزیر زن
حضور داشتهباشــد با این حال ما لیست
پیشنهادی را دادیم.

زنان چــه احزاب دیگری فهرســت
پیشنهادی برای وزارت زنان دادند؟

تشــکلهای مختلف و زنــان فعال
گزینههای پیشــنهادی خود را به دولت
دادند .بعد از آن اتفاقا با این برخورد مواجه
شدیم که چرا فهرستها متفاوت و متنوع
است و چرا شما زنان با یکدیگر به توافق
نمیرسید .مگر آقایان با یکدیگر رقابت
ندارند یا بــرای وزارتخانههایی که قرار
بود مردان ســکاندار آن باشند افراد
مختلف معرفی نشدند؟ همین اتفاق
هم برای خانمها هم وجود دارد.
این رقابت است و ارتباطی به
جنسیت ندارد .البته اینها بهانه
است تا پستها را بین مردان
تقسیمکنند.
زمانی کــه روحانی
وزیــر زنــی بــه مجلس
معرفــی نکــرد برخی
تصورشــان بر این بود
کــه شــخص روحانی
نخواســته اســت که
حضور زنان در دولت
پررنگ شود چرا که
مــردم تجربه حضور
یــک زن بر مســند
وزارت را در دوره
ریاســت محمــود
احمدینــژاد داشــتند.
فکر نمیکنید تسلیم شدن
روحانــی در مقابل فشــارها
محبوبیت او را در جامعه زنان تحت
تاثیر قرار میدهد؟

خیلــی اقدامات اســت که
برای اصولگرایان شدنیاســت
اما اصالحطلبــان و اعتدالگرایان
نمیتوانند .آقــای روحانی در
ســخنرانی روز معرفی وزرا هم
گفت که میخواستیم سه وزیر زن
در کابینه داشته باشیم اما نگذاشتند.
چنــد دقیقه قبــل از آن هم
گفته بود از هیچ کجا برای معرفی
وزرا  تحت فشار نبوده است.

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

حضور ابتکار با سابقه محیط زیستی
در معاونت زنان را چطور ارزیابی میکنید.
رفتن مــوالوردی و حضور ابتــکار جا به
جایی درستی در دولت بود؟

خانم ابتکار زمانی که شــهال حبیبی
مشــاور امور زنان دولت هاشمی بود با او
در این حوزه کار میکرد .در واقع ابتکار
سابقه فعالیت در حوزه زنان دارد .در دوران
خاتمی هم که در معاونت محیط زیست
حضور داشت .بعد از آن هم همراه با خانم
بهروزی که آن زمــان دبیر کل جامعه
زینب بود ائتالف اسالمی زنان را تشکیل
دادند ،ائتالفی که بخشی از زنان اصولگرای
معتدل و بخشی از زنان اصالحطلب را در بر
میگرفت که در مسائل زنان با هم مشترک
بودند .در واقع آســیبهایی که دولت
احمدینژاد به فعالیت زنان وارد کرد باعث
شد این زنان فارغ از نگاه جناحی و جریانی
با این موضوع به صورت صنفی برخورد
کنند و به ائتالف برسند تا تاثیرگذار باشند.

البته با فوت خانم بهروزی این ائتالف هم
پیش نرفت .بنابراین ابتکار چنین تجربیاتی
را در حوزه زنان دارد و نمیتوان گفت که
بیتجربه است .اما نباید فراموش کنیم که
موضوع زنان در شرایط کنونی موضوعی
اســت که نیاز به هزینه دادن دارد .اگر
ابتکار بخواهد خیلی محافظهکارانه با مسائل
و مصائب زنــان برخورد کند هیچ اتفاق
مهمی در این حوزه رخ نخواهد داد .به نظر
من خانم ابتکار باید به این موضوع توجه
کند .ضمنا از زمان فعالیت ابتکار در حوزه
زنان تا بازگشــت او به این حوزه فاصله
افتادهاست و در این مدت اتفاقات زیادی
در حوزه زنان رخ داده است .به نظر میرسد
خانم ابتکار پیش از این که مصاحبهای کند
یا واکنشی نشان دهد باید اطالعات خود

را در این حوزه به روز کند .عالوه بر این
خانم ابتکار باید نیروهای متخصص را به
کار گیرد و حلقه مشاوران خود را خوب
انتخاب کند تا درست عمل کند.

اما به نظر میرسد ابتکار جسارت الزم
برای حضور در معاونت زنان را ندارد؟

من نامش را جســارت نمیگذارم .به
نظر میرســد که این حــوزه به مدیر و
مسئولی محافظهکار نیاز ندارد .ابتکار نباید
محافظ هکارنباشد.

عملکرد موالوردی در دولت یازدهم
را چطور بررسی می کنید؟

مــوالوردی عملکرد مثبتی داشــت.
موضوعات زنان را پیگیری کرد و هزینه
هم داد .البته االن جایگاهی هم که به عنوان
دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق
شهروندی دارند مهم است چرا که بخش
ویژهای از مسائل زنان در ارتباط با همین
چارچوبهای حقوق شهروندی و حقوق
بشری اســت .در واقع اگر نگاه ابتکار به
موضوعات زنان تاحدودی محافظهکارانه
باشد موالوردی با حضور در جایگاه دستیار
ویژه رئیسجمهــوری میتواند در حوزه
زنان هم تاثیرگذار باشد.

اما به نظر میرســد که دستیار ویژه
حقوق شهروندی صرفا یک ویترین است؟

نظام اداری ما سیســتم ندارد .هر جا
میبینید یک انسان ســازنده در پست یا
مقامی قرار میگیرد حوزه تحت مدیریت
آن رشد میکند هر کجا که فرد مخربی
حضــور دارد حوزه تحــت مدیریت او
افت میکند .مثال و مصــداق من برای
این موضوع ریاســتجمهوری هاشمی و
احمدینژاد است .جایگاه ریاستجمهوری
ثابت بود اما احمدینــژاد این جایگاه را
نازل کرد .بنابراین مهم نیســت پست
دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق
شهروندی ویترین است یا نه .مهم این
اســت که فرد انتخاب شده چطور
عمل میکند تا از یک ویترین و
دکور یک نهاد و ارگان رسمی
بسازد .چون سیستم نداریم افراد
در جایگاههایشان بسیار اهمیت
دارند.
اگر مقایسهای با کشورهای
توســعهیافته داشــته باشیم
متوجه میشویم که در این
کشورها سیستم اهمیت
بیشتری نسبت به فرد
دارد و وظایف و حقوق
کامال شفاف و مشخص
است .به نظر شما احمدینژاد
خطرناکتر اســت یا ترامپ؟
من معتقد هستم احمدینژاد ،چرا
که در آمریکا سیســتم حاکم
اســت و همانطور که میبینید
ترامــپ کاری از پیش نمیبرد.
هر تصمیمی میگیرد یک قاضی
حکمش را باطل میکند یا مجلس
یکند.
همراهینم 

با این نگاه پس دستور روحانی
برای اســتفاده از زنان در حوزههای
معاونت وزرا هم تاثیرگذار خواهد
بود؟

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

تحلیل شما از حضور
چشمگیر زنان در شوراها
و شهرداریهای این استان
مرزی و سنتی چیست؟

اوال ما تصور میکنیم که این
استان سنی اســت .بارها گفتهام و
شاید برخی خوششان نیاید اما سنیها
در مسائل حقوق زنان پیشرو هستند.
اجتهادشان واقعی و بهروز است .برای

مثال زمانی که استاندار سیستان و بلوچستان
دو فرماندار زن منصوب کرد اعتراضی نشد
و حتی با فرمانداران زن همراهی کردند.
در صورتی که همین انتصاب در تهران با
اعتراض مواجه شد وآقای رحمانیفضلی
جرات نکرد فرماندار زن منصوب کند .با
یکی از استانداران دیدار داشتم و پرسیدم
چرا مثل سیستان و بلوچستان فرماندار زن
انتخاب نمیکنید که گفت معرفی کردهایم
اما حکمش را صادر نمیکنند و بعد متوجه
شدیم فشار آوردهاند و نمیگذارند حکمش
صادر شود.
همچنین اصالحطلبان اکثرا در سیستان
و بلوچســتان رای باالیی داشتهاند؛ یعنی
در سیاســت هم ترقیخواه هستند .به هر
روی انتصابهای گسترده در سیستان و
بلوچستان حتما در باور مردم به مدیریت
زنان تاثیرگذار بودهاست .درواقع باید با
انتصابها زنان را به جامعه معرفی کنیم تا
در مناصب انتخابی هم به آنان رای دهند.
در واقع پیشرو بودن سنیها و عملکرد
اوسط هاشــمی حضور گسترده زنان در
مدیریت سیستان و بلوچستان را تقویت
کرد.

فــارغ از حضور چشــمگیر زنان در
شوراهای شهر و روســتا و شهرداریهای
سیستان و بلوچســتان ،مجموعا رشد قابل
توجهی داشتهاست.

گرچــه در انتخابات اخیر  30درصد
ســهمیه بانوان در نظر گرفتهشد اما باز
هم تا شرایط ایدهآل فاصله داریم چرا که
در تمام حوزههای انتخابیه این  30درصد
رعایت نشــد .در انتخابات مجلس زنان
اصالحطلب سرتاسر کشور با هم پیمان
بستند که هیچ کدام از سهمیه  30درصد
زنان کوتاه نیایند تا مسیر را پله پله طی
کنند .در واقع زنان حزبی مطالبهگری
را آغاز کردند و خواســتند به سمت
 30درصد سهمیه پیش بروند .نهتنها در
انتخابات بلکه قرار شد هر کدام از زنان
در احزاب خود نیز این سهمیه را دنبال
کنند تا در شورای مرکزی ،هیات رئیسه
و روسای کمیتهها ،حضور داشتهباشند.
چون همه زنان با هم مطالبه کردند این
اتفاق رخ داد.
فکر میکنید وزیر اصولگرای کشور
با توجه به عملکرد او در دولت یازدهم از
ظرفیت زنان در دولت دوازدهم اســتفاده
خواهد کرد؟

شــنیدهام که آقــای رحمانیفضلی
میخواهد استاندار خانم انتخاب کند .آقای
روحانی هم که شــخصا دستور داده تا در
وزاتخانهها از زنــان در جایگاه معاونت
استفاده شود.

به نظر میرســد در مورد اســتاندار
فشارها خیلی بیشتر است.

به هــر حــال اســتاندار مثل یک
رئیسجمهوری کوچک برای استان تحت
مدیریت خود اســت .وقتی میبینیم که
شــورای نگهبان هنوز زنان را در تعریف
رجال سیاسی در نظر نمیگیرد مسلما دولت
در اینگونه انتصابها با مشــکل مواجه
خواهد شد.

فکر میکنید همانطور که با فشــار
زنان حزبی سهمیه  30درصدی تا حدودی
محقق شــد در مورد بازنگــری در مفهوم
رجل سیاســی هم بتوان گامــی رو به جلو
برداشت؟

البته هنوز ســهمیه  30درصد کامال
محقق نشده است .برای انتخابات شورای
شهر تهران طبق توافقی که با شورایعالی
سیاستگذاری اصالحطلبان صورت گرفت
قرار بود  6خانم باشد ،از جوانان هم  2دختر
جوان که در مجموع خانمها  8نفر باشند که
در نهایت  6نفر بیشتر شد.
باید سد شکسته شــود فارغ از این که
خانمــی در حد رئیسجمهوری داشــته
باشیم یا نه ،باید برای تغییر در این مفهوم
تالش شــود .مگر احمدینــژاد در حد
رئیسجمهوری بود که کاندیدا شد و رای
هم آورد؟! فکر میکنم پیگیری بازتعریف
مفهوم رجل سیاسی کمپین و پویش خوبی
باشــد که زنان احزاب میتوانند برای آن
برنامهریزیکنند.
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حزب

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

پیش بهسوی حزب واحد اصالحات
محمدعطریانفر

عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی

شــکلگیری صحیح و منطبق با اســتاندارد
فعالیتهای تشــکیالتی و حزبی از ضرورتهای
ت مهم،
اداره كشور است .همواره در آستانه انتخابا 
فقدان وجود تشکیالت و احزاب قدرتمند بهخوبى
احساس مىشود و البته خسارت بزرگی برای فضای
سیاسی و ایفای نقشهای مدیریتی به شمار میآید.
از همین رو ،نظام مدیریت کشور الجرم باید مبتنی
بر قوارههای تجربه شده و اندوختههایى که دیگر
کشــورها در اختیارمان میگذارند ،فضاى رقابت
سیاسى را سامان داده و جهتگیریها اصالح شود.
هرگز نمیتوان در هر بزنگاه انتخاباتی ،سرنوشت
مردم را به دست دوستان یا رقبایی سپرد که برای
اداره کشور و انجام وظایف مدیریتی تربیت نشده و
یا آموزشهای الزم را ندیده باشند.
برگزاری انتخابات و انتقال قدرت طریقتی است
که در آن صرف برنده شدن موضوعیتی ندارد بلکه
استفاده از قدرت سیاسی ابزارى برای خدمت به مردم
است كه از اهمیت ویژهاى برخوردار است .تاكید
مىكنم خدمت به مردم ،هدف اصلی هر انتخابات
است و در صورتیکه پیروزى حاصل ،منجر به الزام
مدیران در انجام تعهدات ،تکالیف و رسالتهای
سیاسى درست نشود ،دچار خطای فاحشی شدهایم؛
خطا و مصایبى که اکنون بسیاری از سیاستمداران

اصالحطلب و اصولگرا ،جناح چپ و راست را به
شکلی فراگیر گرفتار كرده است .ناتوانی در فعالیت
سامانیافته حزبی و مطابق با استاندارد موجب شده تا
افرادی در مناصب و مسئولیتها گماشته شوند که
فاقد صالحیت کافی در انجام وظایف خود هستند.
زمانی احزاب در ایران مدرسه تربیت مدیران
سیاسی و اجتماعی در کشور بودند؛ تربیت افرادی
که بتوانند در موقعیتها و مناصب مهم ایفای نقش
کرده و تصمیمگیرندگان شایستهاى باشند و تدابیر
مهمى را پیش برند ،اما امروزه این نقش به درستی
ایفا نمیشــود و به تعبیری صریحتــر ،احزاب
نمیتوانند نقششان را ایفا کنند و عموما نابالغاند.
در چنین شرایطی طبعا انتقال و دست به دست شدن
قدرت میان احزاب و گروههای سیاسی دچار نوعی
عوامزدگی و عوامفریبی همراه با شعارها و هیجانات
کاذب مىشــود .ادامه این روند اما اثرات مخرب
بسیار دارد و مســئوالن به جای خدمت به مردم
فارغ از در نظر گرفتن مصالح و منافع ملى ،از همه
فرصتها تنها برای کسب قدرت و تقسیم منصب
استفاده میکنند .از سوی دیگر نیز رقبای سیاسى
بازمانده از قدرت تالش میکنند تا به حق یا ناحق،
درست یا غلط علیه رقبای خود به مبارزه شکننده
روی آورند.
شکلگیری احزاب در ایران از تاریخ و قدمت
طوالنی برخوردار است .از دوره مشروطه تاکنون
تجارب کار جمعی و تشــکیالتی بسیار داریم اما
به اعتبار عدم توســعهیافتگی اقشار و بافتهای

اجتماعی کشور ،حزبی که به درستی شکل گرفته
باشد ،نداریم و یا عمر کوتاهی داشته و یا به محفل
و انجمنی برای تامین منافع محدود بدل شده است؛
منافعی که هیچگاه فراگیر نبــوده و نیاز ملی را
تضمیننمیکند.
طبیعتا این سنخ از احزاب شبیه به طنز میمانند.
بدیهى اســت در این فرآیند اثربخشــی احزاب
اندک شده و هیچ نفعی برای مصالح کشور بهبار
نمىآورد .البته بوده است برهههای زمانی خاص
كه به دالیلی موجه کشور اسیر بحرانهای ناگوار
بوده و اختالفنظرهاى سیاسى مشروع به مثابه سمی
مهلک برای كشور و مانع رفع بحرانها تلقی میشده
گ و نقشآفرینی
اســت .لذا فعالیت حزبی کمرن 
احزاب به حداقل خود میرسید .پیروزی انقالب در
سال  57با شعار گفتمان مردمساالری شكل گرفت؛
مردم به قدرت رســیده و سرنوشتشان را خود به
دست گرفتند .نفس این گفتمان بستر مساعدی را
برای تشکیل نهادهای حزبى و تشکیالتی در روند
اداره کشور به طور جد فراهم کرد .در این رابطه
میتوان به تشکیل حزب جمهوری اسالمی و اعتماد
مردم به رهبران انقالب اشاره کرد؛ حزبی که آغاز
پرشکوهی داشت اما به دالیلی با رکود مواجه و در
نهایت متوقف شد .طبیعی است با پایان یافتن جنگ
در سال  68زمینه شکلگیری احزاب برای نخبگان
و جامعه فراهم آمد و در این رابطه گامهایی مناسب
برداشته و تاثیرات خوبی نیز بر جای گذاشته شد.
هماکنون نیز در ایران دهها حزب و تیم همفکر

فعالیت میکنند که مجوز فعالیت دارند اما باالی
 90درصد این گروهها فاقد عملکرد حزبی مناسب
هستند .در میانه این احزاب تعدادی اندک و کمتر
از انگشتان دو دســت وجود دارند که از حداقل
ت تشکیالتی برخوردارند.
صالحیت کلی برای فعالی 
حزب اتحاد ملت از جمله این احزاب است.
این تشــكل که به لحــاظ گفتمانی به جبهه
مشارکت نزدیک است اما اصالحاتی نیز در روش
و منش پیشین انجام داده ،تشکیالت را صیقل داده و
توانست ه مسیر را با آرامى ادامه دهد .چند سالى است
که بنا به دالیلی حزب مشارکت از ادامه فعالیت
بازداشته شده اما تعدادی از اعضای همان مجموعه
سیاسى اقدام به تشکیل نهاد سیاسى جدیدی کردند
که نام اتحاد ملت به خود گرفت .اگرچه چهرههایی
که در این حزب امروز حضور دارند ،بنیانگذاران
پیشین حزب مشارکت نیســتند از نزدیکترین
و وفادارتریــن نیروها به اســاف خویشاند و
ی و خطوط مشترکی را دنبال میکنند.
ایدئولوژ 
Q

Qمبانی گفتمانی حزب

مشارکت و اتحاد ملت بر یک پایه واحد هستند،
اگرچه اتحاد ملت با اتکا به اقتضائات سیاستورزی
در شرایط فعلی ،رویکرد آرامترى دارد.
بر این بــاورم حتی اگر حزب مشــارکت
فعالیتهاى تشكیالتىاش را در صورت تداوم بقا
ادامه میداد ،رویکرد سیاسیاش همانند آنچه که از
سوی حزب اتحاد ملت شاهد هستیم ،بود.

برخی از اعضاى اتحــاد ملت با امید و اعتقاد
به ضــرورت لزوم فعالیت حزبــی اعالم حضور
کردند و جمعی از افراد الیق ،شایســته و باهوش
این قابلیت را نشان دادند تا نسبت به تحکیم مبانی
حزب جدید ،رویکرد سیاسى نوى را سامان دهند.
اکنون که حزب اتحاد ملت ســومین کنگره را از
سرگذرانده میتوان امیدوار بود که این تشكل در
طوالنیمدت و طی سالیان متمادی در جهت خدمت
به مردم فعالیت کند .از ســویی باید به این نکته
توجه کرد که اگرچه وجود احزاب از ضرورتها
و نیازهای کشور است تکثر بیرویه آن هم سمی
مهلک است .به تعبیری دیگر با دستاورد و تجارب
متفاوتی از سایر کشــورها روبهرو هستیم که در
آن كشــورها دو یا سه نظریه و گفتمان سیاسی و
اجتماعی در رقابت با یکدیگر براى ایفای مسئولیت
و احراز مدیریت حضور داشته و رقابت میکنند.
امروزه کشورهایی را شــاهد هستیم که در
آنها دو حزب نیرومنــد با یکدیگر رقابت کرده
و مناصــب قدرت را تعقیب میکنند .در ایران اما
به اعتبار تکثر احزاب به این باور رســیدهایم که
امروزه احزاب اصالحطلب در فعالیتهای انتخاباتی
وحدتنظر پیــدا کنند؛ چراکه ثمره کثرت بیش
از اندازه تشكلهاى سیاسی تنها خسارت است و
دستاورد دیگری ندارد.
پیشنهاد من آن است در آینده نه چندان دور،
دوستانی که به گفتمان اصالحطلبی اعتقاد داشته و
به آن پایبند هستند ،زیر چتری واحد قرار گرفته

و با حزبی فراگیر و بزرگ نقش ملی و موثرشان
را رقم زنند.
احزاب سیاســی اصالحطلب بسیاری در ایران
وجود دارند مانند حــزب ندا ،اتحاد ملت و دیگر
تشکالت سیاســی که از نظر هویت گفتمانی و
سیاســی تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها برخی
اختالف سلیقهها آنها را از یکدیگر متمایز میکند.
این در حالی است که همه این نوع احزاب میتوانند
با قرار گرفتن در یک جبهه قدرتمند ایفای نقش
کنند.
مدتی اســت از نسل دوم اصالحطلبان و ایجاد
احزاب جدید سخن به میان میآید ،گرچه بهنظر
مثبت مىرســد ولى نمیتوان آن را حسن تلقی
کرد؛ چراکه احزاب نیرومنــد تاریخچه طوالنی
و راهبردی پایدار دارند و اعضای باســابقه آنها
به تناسب ظرفیت ،صالحیت و تحوالت روزگار
جای خود را به نیروهای جوانتر میدهند اما اینکه
با وجود اشــکاالت مختصر و اختالفات سیاسی
اندك به سیاست جداییطلبانه روی آوریم ،حرکتی
شکستخورده است.
بایــد بنیادهــای حزبیمــان را به صورت
طوالنیمدت شــکل داده و بر باورهایمان بمانیم
و اختالفات مختصر را با سیاستهای اقناعکننده
مرتفع ســازیم و یا در مقام داوری درست ،حجت
بخشیده و قول فصل را بپذیریم.
نباید مرز جدایــی را رقم زده و به دنبال تکثر
حزبی رویم که هیچ منفعتی برای کشور ندارد.

حزبی برای اتحاد

اتحاد ملت ایران اسالمی سومین کنگره خود را شهریور برگزار کرد
فریبا رحمانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

حزب «اتحاد ملت» نتیجه گشــایش پس از
انتخابات  92اســت .این توصیفی کوتاه است از
چگونگی شکلگیری حزب اتحاد ملت که علی
شکوریراد سال  94در اولین نشست خبری این
حزب بیان کــرد .دبیر کلی که در همین اولین
نشســت خبری رویکرد حزب را نه پرداختن
به مسائل گذشته تلخ و شیرینی که وجود داشته
بلکه نگاهی به آینده دانست و گفت« :ما نقطه
آغاز را  92میدانیم .گذشته را نمیگوییم به یاد
نمیآوریم و به رخ نخواهیم کشید».
زمزمه تشــکیل حزب اتحــاد ملت از دی
 93شنیده میشــد .در نهایت کمتر از یک سال
به برگــزاری انتخابات مجلس باقی مانده حزب
اتحاد ملت اعالم موجودیت کرد .در ابتدا غالمرضا
انصاری استاندار دوره اصالحات و عضو شورای
شــهر تهران پرچمداری این حزب را برعهده
گرفت و برای اخذ پروانه پا پیش گذاشــت .در
نهایت حزب اتحاد ملت توانست  31فروردین 94
مجوز الزم را اخذ کند .یک هفته پس از دریافت
مجوز رسمی فعالیت ،حزب اتحاد ملت ایران با
انتشار بیانیهای اعالم موجودیت کرد .اگرچه بارها
اعضای اتحاد اعــام کردند که این حزب هیچ
ارتباط تشــکیالتی و سیاسی با حزب مشارکت
نداشته و ندارد اما زمزمههای تاسیس اتحاد ملت
که مطرحشد مخالفخوانیهای اصولگرایانه هم
کلید خورد .محافظهکاران سیاسی بعد از تجربه تلخ
انتخابات ریاستجمهوری سال  92تاب و تحمل
پا گرفتن دوباره احزاب اصالحطلب را نداشتند،
بهخصوص که اکثر اعضای آن ســابقه حضور
در تشکیالت قدیم اصالحطلبان را داشتند .عقبه
پیوندخورده حزب اتحاد ملت به جبهه مشارکت
اصولگرایان را بر آن داشت تا نسبت به تاسیس
این حزب واکنش نشان دهند .لطفاهلل فروزنده
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب
اسالمی درباره تشکیل حزب جدید «اتحاد ملت
ایران اســامی» گفت« :افکار عمومی هوشیار
است و این مســئوالن هستند که باید با دقت و
توجه دوچندان مراقب باشند افرادی با سابقه سیاه
به فعالیتهای سیاســی و جایگاه گذشته خود

بازنگردند».
عوض حیدرپور ،نماینده سابق مجلس هم در
مورد اعطای مجوز وزارت کشور به حزب اتحاد
ملت ایران اســامی با حضور برخی از اعضای
جبهه مشارکت ایران اســامی همان زمان که
زمزمه اعطای مجوز به آن شــنیده میشد گفت:
«مجوز به احزابی که همســو بــا جبهه منحله
مشارکت هستند ،امنیت ملی کشور را به مخاطره
میاندازد .جبهه منحله مشــارکت در دورانی که
به صورت قانونی فعالیت میکــرد اقدامات و
رفتارهایی از خودش نشان داد که موجب نگرانی
و دغدغه مردم و مســئوالن شده بود ،حاال اگر
کسانی بخواهند روش جبهه منحله مشارکت را
ادامــه دهند ،قطعا موجب نگرانی مجلس و ملت
خواهد شد».
محمد صالح جوکار عضو ســابق کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس هم در
واکنش به تاسیس حزب جدید اصالحطلبان این
اقدام را تقبیح کرد و گفت« :افراد حزب منحله
مشارکت نباید بتوانند حزب دیگری با نام جدید
تاسیس کنند چراکه این احیای حزب مشارکت
محســوب میشــود و به فضای سیاسی کشور
خسارت وارد میکند».
همزمان با فراهم آوردن مقدمات تشــکیل
حزب اتحاد ملت روزنامــه اصولگرای کیهان
هم در ســرمقاله خود به این موضوع پرداخت و
حمله تند و تیزی به هیات موسس داشت .کیهان
نوشت« :حضور اعضای مرکزی حزب منحله و
ضد انقالب مشارکت در حزب جدید این سوال
را ایجاد میکند که آیا مشارکت میخواهد قانون
را دور زده و با اسمی جدید فعالیت خود را ادامه
دهد؟» با این حال علی شــکوریراد همان طور
که در اولین نشســت خبری خط مشی و روش
و منش اتحاد ملــت را توضیح داد بار دیگر در
گفتوگویی با «اعتماد» هــم تاکید کرد که
حزب اتحاد ادامه هیچ حزبی نیست .با این حال
شکوریراد اصرار داشت که تجربیات پیشین در
رویکرد امروز آنها بیتاثیر نبودهاست ،تجربیاتی
که به گفته شــکوریراد آنها را به این نتیجه
رسانده که تعامل گستردهتری با حاکمیت و سایر
نیروهای سیاسی درون جامعه داشته باشند.
او همچنین بر این باور بود که جبهه مشارکت
به گونهای فعالیت کــرد که برخی از فعالیتش

نگران شدند .گرچه تاکید داشت که «مواضع و
فعالیتهای مشارکت اشتباه نبوده اما توجه نکرد
که ممکن اســت فعالیتهایش برخی را نگران
کند .برخی را در سطوح باالی حاکمیت نگران
کرد .عمده آن به این خاطر است که در جهت
توضیح برخی مسائل کوتاهی ش د و مخالفین ما
اجازه پیدا کردن د علیه آن خیلی سمپاشی کنند.
ما به سمپاشی آنها توجه نکردیم و درص د د از بین
بردن اثراتش نبودیــم .بع د که اثراتش را دیدیم
دیگر دیر شده بو د که بتوانیم آن را از بین ببریم».
حرف و حدیثها در مورد اتحاد ملت با وجود
همه توضیحات و تکملهها تا زمان اعطای مجوز
پایان نیافت .پیش از صدور پروانه برای فعالیت
حزب حسینعلی امیری ،سخنگوی وقت وزارت
کشــور در مورد حضور برخی از اعضای سابق
حزب مشارکت در میان اعضای هیات موسس
اینگونه توضیح داد« :زمانی که حزب اتحاد ملت
ایران از کمیســیون ماده  10احزاب درخواست
مجوز کرد ،بعد از بررســیهای صورت گرفته،
صالحیت  2نفر از هیئت مؤســس این حزب از
ناحیه دستگاههای نظارتی مورد تأیید قرار نگرفت
و کنار گذاشته شدند و در نهایت هیئت موسس
حزب اتحاد ملت ترمیم شد .کسانی که تقاضای
تأســیس حزب اتحاد ملت ایران را داشتند ،از
جهت صالحیتی هیچ مشــکلی نداشتند و مورد
تأیید کمیسیون ماده  10احزاب قرار گرفتند .بعد
از این روند ،آنها مجمع عمومی خود را تشکیل
میدهند و تقاضای صــدور پروانه میکنند».
در نهایــت اما وزارت کشــور دولت روحانی
به اتحادیها مجوز و پروانه فعالیت داد تا در مرداد
 94اولین کنگره خود را برگزار کنند .سال  95هم
اتحاد ملت ترجیح داد کنگره خود را به صورت
درونتشکیالتی و بدون تشریفات برگزار کند.
شهریور امســال هم اتحاد ملت سومین کنگره
حزب را برگزار کرد.
دبیر کل حزب در سومین کنگره از «گفتمان
خاتمی» که به دو انتخابات «مجلس و خبرگان»
و «ریاســتجمهوری و شورای شهر و روستا»
رنگ و جلوهای ویژه داد گفت و نقبی هم به سال
 92زد .شــکوریراد از سالهای انسداد سیاسی
پــس از بحران  1388گفــت و گامهای اول و
دوم و ســوم مردمساالرانه و اصالحطلبانه را ،که
دستاورد آنها تثبیت نقش و جایگاه

مهمترین

اصالحطلبان در عرصه سیاسی و طرح مطالبات
اصالحطلبانه است ،نتیجه انتخابات سال  92دانست،
نتیج ه و تحولی که به زعم او گشایش در سیاست
خارجی ،افزایش نســبی آزادیها و فعالیتهای
قانونی ،کاهش دامنه فضای امنیتی و سیاســیتر
شــدن فضای جامعه را در پی داشت و گسترش
فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات ،بازتر
شدن فضای مجازی ،کاهش تعداد زندانیان سیاسی
و ترسیم افقی جدید پس از اردیبهشت سال 96
را به عنوان نمادهایی برای این تحول مثال زد .او
گفت« :شرایط و زمینههای عمومی سیاستورزی
را اکنون همه به خوبی میدانیم .میدانیم که دفاع
از اصل انتخابات و باال بردن ســطح سالمت آن
و ارتقای اعتماد و مشارکت شهروندان از لوازم
پیشبرد دموکراسی در کشور است .انتخابات اگر
چه هدف نیست اما ظرفی مناسب برای تقویت
اندیشهها ،سازوکارها و رفتارهای دموکراتیک
است .این رویکرد اگر چه گام به گام و تدریجی
است ،اما نتایج و آثار راهگشایانهای دارد».
شکوریراد همچنین به حوادث سال  88اشاره
کرد و از فضای ایجاد شده برای پیگیری حصر
گفــت« :اکنون جامعه ما پس از عبور از بحران
سال  ۸۸توانسته است گامهای اول و دوم و سوم
مردمســاالرانه و اصالحطلبانه را ،که مهمترین
دستاورد آنها تثبیت نقش و جایگاه اصالحطلبان

در عرصه سیاسی و طرح مطالبات اصالحطلبانه
است ،بردارد .نتیجه این تحول گشایش در سیاست
خارجی ،افزایش نســبی آزادیها و فعالیتهای
قانونی ،کاهش دامنه فضای امنیتی و سیاســیتر
شدن فضای جامعه در دولت یازدهم است که نماد
بارز آن گسترش فعالیت احزاب و نهادهای مدنی
و مطبوعات ،بازتر شدن فضای مجازی ،کاهش
تعداد زندانیان سیاسی و ترسیم افق جدیدی پس از
انتخابات اردیبهشت  ۹۶است که اکنون برای رفع
تدریجی حصر پدید آمده است».
شکوریراد در قامت دبیر کل سیاستورزی
اصالحطلبانه را نه مبتنی بر اندیشه تکصدایی و
کمر بستن به حذف رقیب بلکه متقاعد کردن
رقیب صرفــا برای تمکین از قانون و دســت
برداشتن از روشهای حذفی و انحصارطلبانه در
عرصه قدرت توصیف کرد و در ســخن پایانی
تاکید کرد که اصالحطلبان برای اعتالی اسالم،
برای سربلندی ایران و برای پیشبرد قدرت ملت

همچنان بر کنش اصالحاتطلبانه و بر تقویت
حزب پای خواهند فشــرد ،پافشاریای که در
تاریخ هر چند کوتاه حزب اتحاد ملت به وضوح
به چشم میخورد .او همچنین علت انزوای جریان
اصالحات در سالهای گذشته را اینگونه توضیح
داد« :واقعیت این است که اگر منصفانه و فراتر
از سطح منازعات رایج سیاسی در سه دهه گذشته
بخواهیم علت انــزوا و کاهش نقش اجتماعی
جریانهای رقیب اصالحات را بیابیم باید دلیل
را در رویکردها و اقدامــات حذفی آنها به هر
بها و بهانهای بجوییم .وضعیت امروزه آن جریان
به واقع ناشــی از کاربرد رانت سیاسی نظارت
استصوابی برای حذف سازمانیافته و شبهقانونی
رقبا از عرصه رقابت و تمسک به تفاسیر جناحی
از قانون بوده است».
Q

Qدوم خرداد و نهادهای مدنی

اما آنچــه محافظهکاران در دوران اخذ مجوز
اتحاد ملت از آن سخن میگفتند و از آن نگران
بودند ریشه در کنشها و واکنشهای مشارکت
داشت .جبههای که پس از دوم خرداد پایهریزی
شد و سال  77اعالم موجودیت کرد.
ســید محمد خاتمی که با شعار اصالحات
سیاســی به میدان آمده بود با تکیه و تاکید بر
جامعه مدنی ،قانونگرایی ،توســعه سیاســی و
نهادینــه کردن آزادی با بیش از  20میلیون رای
به ریاستجمهوری رســید .از دل رقابتهای
انتخاباتی سال  76احزابی چون جبهه مشارکت
شکل گرفت .بخشــی از چپهای خط امامی
که مدتی بــه دوم خردادیها و پــس از آن
به اصالحطلبان معروف شدند بر این باور بودند
که تشکیل و تاســیس حزب در راستای تحقق
اهــداف دولت اصالحات از اهمیت بهســزایی
برخوردار است.
یک سال پس از حضور اصالحطلبان بر مسند
قدرت در قوه مجریه  14آذر سال  ،77صد و ده
نفر از فعاالن سیاسی که بسیاری از آنان از اعضای
ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی بودند با انتشار
بیانیــهای از آغاز به کار حزبی جدید در عرصه
سیاســت خبر دادند ،حزبی که بر اســاس ماده
یک اساسنامه با عنوان «حزب جبهه مشارکت
ایران اسالمی» معرفی شد که به اختصار «حزب
مشارکت» نام گرفت.

اعضای جبهه مشــارکت در  8سال دولت
اصالحات در بسیاری از ســمتهای دولت و
مجلس حضور داشتند .حضور آنان اما در پارلمان
پررنگتر بود ،تا جایی که توانستند فراکسیون
اکثریت به ریاســت علی اکبر محتشمیپور را
تشکیل دهند.
ماههای پایانی مجلس ششم اما روزهای خوبی
برای اعضای مشارکت و باقی اصالحطلبان نبود.
دوم خردادیها که حاال با نام اصالحطلب شناخته
و خوانده میشــدند از سوی نهادهای نظارتی با
رد صالحیتی گسترده مواجه شدند .واکنش آنها
به این رد صالحیت اعتراض و سپس تحصن و
در نهایت تهدید به استعفا بود .هیچ کدام از این
واکنشها اما چندان میسر نبود و تغییر محسوسی
در احراز صالحیتها اتفاق نیفتاد.
با پایان مجلس ششــم و پس از آن دولت
اصالحات بیشتر اصالحطلبان همچون مشارکت
به حاشیه سیاست رانده شدند .سالهای پایانی دهه
 80و پس از انتخابات  88بار دیگر آنها را به متن
سیاست بازگرداند ،اما این بار نه به کرسیهای
مجلــس و قوه مجریه ،بلکــه محافظهکاران در
راستای محدودیت هر چه بیشتر برای آنان به بهانه
هر کنش و واکنش انتخاباتی آنان را راهی اوین
کردند .در نهایت کمیسیون ماده  ۱۰احزاب در
فروردین  ۸۹پروانه این جبهه را به علت «اقدامات
خالف قانون اساسی ،قوانین موضوعه و خالف
اساســنامه و مرامنامه ،توسط حزب مشارکت»
توقیف کرد .این کمیسیون همچنین در تاریخ
 ۲۵اردیبهشت انحالل حزب جبهه مشارکت ایران
اسالمی را خواستار شد .عالوه بر جبهه مشارکت،
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی تجربهای مشابه
داشت.
از لحاظ سازمانی اعضای مشارکت نتوانستند
به فعالیت خود ادامه دهند اما با روی کار آمدن
دولت روحانی و بازتر شدن فضای سیاسی حزبی
تشکیل شــد که از لحاظ گفتمانی با مشارکت
قرابت داشت .البته پس از توقف سازمانی جبهه
مشــارکت و پیش از تشکیل حزب اتحاد ملت
برخی از اعضای شاخه جوانان و شاخه دانشجویی
همچون شهاب طباطبایی و مجید فراهانی ترجیح
دادنــد گرد صــادق خرازی جمع شــوند و با
همراهیهــای مادی و معنوی او ندای ایرانیان را
تاسیس کنند.
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افق
هرهفته در این صفحه دکتر احمد نقیبزاده
استاد علوم سیاسی وعضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی ایران
در مجموعه مقاالتی آموزشی به مبانی
تحزب خواهند پرداخت.
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سیاست زیر سایه گروههای فشار
ازدواج سیاسی گروههای ذینفوذ و احزاب چگونه شکل گرفت؟
احمد نقیبزاده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

گروههای ذینفوذ هم مانند احزاب از
همان قرن نوزدهم توجه جامعهشناسان را به
خود جلب کردند ولی زمانی در مرکز توجه
مطالعات اجتماعی و سیاسی قرار گرفتند که
آرتور بنتلی کتاب خود زیر عنوان «روند
حکومت» ( )Process of Governmentرا
در سال  1902منتشر کرد و چنان القا کرد
که گویی گروههای ذینفوذ تنها بازیگران
عرصۀ سیاست هستند و هیچ حوزهای هم
وجود ندارد که از دایرۀ شمول آنها بیرون
باشد .بحث ســر این بود که تصمیمات
حکومتی چگونه تصمیماتی هستند؛ شخصی
یا نهادی؛ جهتدار یا بیجهت .پاسخ بنتلی
این بود که آنچه تصمیم حکومت خوانده
میشود در واقع چیزی جز نقطۀ تعادل و
توافق گروههای ذینفوذ نیست .به سخن
دیگر وقتی مســئله یــا موضوعی طرح
میشــود همۀ گروههای ذینفوذ نهایت
سعی و تالش خود را به کار میگیرند تا
به بیشترین سهم ممکن دست پیدا کنند.
طبعا نیروی هر گــروه با مقابله نیروهای
دیگر روبهرو شده و همه نیروها در یک
نقطه یکدیگــر را خنثی کرده و به ناچار
به توافق میرســند .این نقطه هرچه باشد
به عنوان تصمیم حکومت شناخته میشود.
با انتشــار این کتاب به یکبــاره مطالعۀ
گروههای ذینفوذ رونق بازار جامعهشناسی
را بهخود اختصاص میدهد .پس از جنگ
جهانــی دوم دیوید ترومــن هم کتاب
مشــابهی با موضوع مشابه منتشر میکند
()The Governmental Process – 1949
که مانع افول مطالعات مربوط به گروههای
ذینفوذ شــده و به دنبال مصادیق آن در
جوامع صنعتی میگردد .در واقع اهمیت
گروههای ذینفوذ به درجهای رســید که
مانند گروههای طبیعی و اولیه جامعه تلقی
شدند .مانند خانواده در جامعهشناسی عمومی
که پیدایــش آن جزوی از فرآیند طبیعی
زندگی اجتماعی اســت ولی گروههای
ثانوی با اراده قبلی و بر حسب نیاز ساخته
میشوند.
اما در اروپا بحث بــه گونهای دیگر
جریان داشت .در اینجا گروههای ذینفوذ یا

فشار گروههای ثانویهای تلقی میشدند که
اهمیتی به مراتب کمتر از احزاب سیاسی
داشتند و به نوعی دنبالهرو یا زیرمجموعه
آنها به حســاب میآمدند .صور اولیه این
گروهها در سیمای سندیکاهای کارگری
که برای دفاع از منافع کارگران شــکل
گرفته بودند ظاهر شــد .این تشکلهای
صنفی قصد ورود به قدرت را نداشــتند
بلکه هدف آنها ایجاد فشــار بر نهادهای
سیاســی بود تا از ایــن طریق به حقوق
حقۀ خود دست پیدا کنند .به همین دلیل
به گروههای فشار هم شهرت یافتند .البته
بعضیها بین گروه ذینفوذ و گروه فشار
فرق قائل میشــوند در حالی که هر دو از
یک مقوله هستند .در نیمه دوم قرن نوزدهم
آثار انقالب صنعتی به گونهای چشمگیر و
تأثیرگذار به ظهور رســید .به موازات آن
مبارزات کارگران هم وارد مرحلۀ جدیدی
از صفبندی شد و کارگران که به اهمیت
کار خود و نقشی که در اقتصاد کشورها
ایفا میکنند آگاهی بیشــتری پیدا کرده
بودند ،به سالح مخوفی به نام اعتصاب پی
بردند و به گونهای تعیینکننده از آن بهره
گرفتند .الزمۀ برندگی این سالح ،قاطعیت
و مشارکت همگانی بود و این کار تنها از
عهدۀ سندیکا برمیآمد .اینجا بود که بین
احزاب که محتاج رأی کارگران بودند و
سندیکاها که محتاج حمایت احزاب بودند،
رابطه تنگاتنگی بهوجود آمد که بیشتر به
یک ازدواج سیاسی شباهت داشت .زیرا بین
یک سندیکای خاص و یک حزب خاص
پیوندی نسبتا ماندگار بهوجود میآمد .همان
طور که گفته شد ،از آغاز قرن بیستم توجه
جامعهشناسان به انواع دیگری از گروههای
ذینفوذ و فشــار معطوف شد که کتاب
آرتور بنتلی نماد این تنوع و تکثر بود .در
مجموع میتوان برای گروههای ذینفوذ
هم تقسیمبندیهایی نظیر تقسیمبندیهای
احزاب سیاســی در نظر گرفت منتها با
پیچیدگی و تنوع بیشتر.

بر پایه شــمار اعضــا و نحوۀ ســازماندهی:

موریــس دوورژه احزاب سیاســی را از
این زاویه بــه احــزاب کادر و تودهای
تقســیم میکند .گروههای کم جمعیت
با ســازماندهی منعطف و نرم مثل کانون
وکالی دادگســتری را گروههای کادر
مینامیم و گروههایی با شمار باالی اعضا

و ســازماندهی متصلب مانند سندیکای
کارگــری در کشــورهای صنعتی را
گروههای تودهای لقب میدهیم .به جای
احزاب پارلمانی که تقریبا به گونهای طبیعی
نطفه احزاب اولیــه را بهوجود آوردند ،ما
میتوانیم گروههای غیرارادی مانند ایالت
یا خانوادههای بــزرگ و به جای احزاب
ریاستی که با اراده قبلی شکل میگیرند،
گروههای ارادی مانند همه ســندیکاها را
قرار دهیم.
از زاویــه هدف و نــوع فعالیت آنها،
گروههای ذینفوذ به مادی و معنوی تقسیم
میشوند .اولین گروههایی که شکل گرفتند
مانند سندیکاهای صنفی هدفی جز صیانت
از منافع گروهی و دســتیابی به بیشترین
مواهب و امکانات را نداشتند .اما بالفاصله
شاهد شــکلگیری گروههایی با اهداف
معنوی یا غیرمادی هستیم که خود به دو
دســته ایدئولوژیک و خیرخواهانه تقسیم
میشوند .انجمنهای کلیسایی تلفیقی از هر
دو را به نمایش میگذارند .زیرا هم دارای
ایدئولوژی هستند و هم اهداف بشردوستانه
را دنبال میکنند.
پارهای از جامعهشناســان مانند پونتیه
در فرانســه تقسیمبندی دیگری را بر پایه
شــخصیت حقوقی گروههای ذینفوذ به
تقســیمبندیهای باال اضافه میکنند .بر
این اســاس گروههایی که اعضای آنها
را اشــخاص حقیقی تشــکیل میدهند،
گروه خصوصی نامیده شــده و در برابر
گروههــای عمومی قــرار میگیرند که
مرکب از ســازمانها و نهادهای دولتی
هستند .مانند پنتاگون یا «سیا» که ضمن
انجام وظایف محوله خود به صورت یک
گروه عمومی هم ســعی دارند بر نهادها و
سازمانهای دولتی دیگر نیز اعمال فشار
کنند .اگر بخواهیم دامنۀ این تقسیمبندیها
را گسترش دهیم به تفکیک گروههای ملی
و بینالمللی میرسیم؛ گروههایی که دامنۀ
فعالیت آنها به مرزهای یک کشور محدود
میشود ملی و نهادها یا گروههایی که در
سطح بینالمللی دست به اعمال فشار میزنند
مانند کلیسای کاتولیک ،بینالمللی خوانده
میشوند .کلیسای کاتولیسم یک بار مانند
دولت عمل میکند و دارای وزارتخانهها
به هر نامی که خوانده شــوند هســت و
یک بار به عنوان یک نیروی فراملی که

بیاعتنا به مرزهای ملی بر باورمندان به دین
مسیح در سراسر جهان اعمال نفوذ میکند
و یک بار هم به عنــوان گروه ذینفوذ
بینالمللی عمل میکند که خود مرکب از
دهها گروه ذینفوذ ملی مانند انجمنها و
اگرگاسیونهاست.
گروههای ذینفوذ دارای کارویژههای
متعدد هســتند که عمدتــا مثبت تلقی
میشوند .مهمترین این کارویژهها تجمیع
منافع یک گروه و انتقال خواســتههای
آن به مراکز تصمیمگیری اســت .با این
کار گروههای ذینفوذ باعث سهولت در
ورودی و خروجی نظام سیاسی میشوند.
نبود قانونی و آشکار این گروهها میتواند
به زیرزمینی شــدن آنها منجر شده و به
صورت آتش زیر خاکســتری به بروز
ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی کمک
کند .باید توجه داشــت که شفافیت از
ویژگیهای نظامهای دموکراتیک است .به
همین دلیل در کشورهای در حال توسعه
که نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند
و قانون کافــی برای کنشهای اجتماعی
وجود ندارد ،ما با پدیدهای روبهرو هستیم
که مصداق گروه فشار است .این گروهها
در حقیقت احزاب نــارس و ناهنجاری
هســتند که به دلیل نقصانهای قانونی و
فرهنگی به صورت پنهان و زیرزمینی عمل
میکنند .یعنی برعکس گروههای ذینفوذ
در کشــورهای دموکراتیک که یکی از
مختصات آنها عدم ورود به قدرت است،
این گروههای فشار از ورود به قدرت ابایی
ندارند و چون نمیتواننــد به بیان قانونی
و آشکار خواســتههای خود بپردازند به
گونهای مخرب و خشن دست به اعمالی
نظیر حذف رقیب به هر صورت از جمله
حذف فیزیکی میزنند و بر وخامت اوضاع
سیاسی میافزایند .نحوۀ عمل آنها بیشتر به
اعمال گروههای مافیایی و تبهکار شباهت
دارد تا به یک گروه قانونی و مشروع.
نحوۀ عمل :شرایط الزم برای اینکه گروهی
یک گروه ذینفوذ یا فشار به حساب آید،
اول حداقلی از سازماندهی است تا مرزهای
آن مشــخص و اهداف آن روشن باشد و
دوم داشتن هدف مانند حمایت و حفاظت
از منافع گروه و سوم اعمال فشار و دست
زدن به عمل است تا گروه یک کنشگر
اجتماعی یا اقتصادی محسوب شود .بنابراین

تأکید ما در این قسمت ،عنصر سوم یعنی
کنش و اعمال فشار است .آلموند وپاول
از جامعهشناسان سرشــناس دهه  1960و
 1970بین سرشــت گروه و نحوۀ کنش
آن و ابزارهایــی که به کار میبرد رابطه
مستقیمی برقرار میکند .گروههای منفعتی
ناهنجار و بینام و نشــان معموال دست به
اعمال خشونت میزنند .عمل زمانی خشن
و نامشروع تلقی میشود که با هنجارها و
قوانین جامعه در تضاد باشد .اما در بیشتر
مواقع گروههایی که دســت به خشونت
میزنند ،مدعی میشوند که قانونی وجود
ندارد یــا اگر دارد ،منصفانه و مناســب
نیست .به طورکلی اعمال فشار گروهها به
صورت غیرمستقیم صورت میگیرد .یعنی
گروهها سعی دارند از طریق تأثیر بر افکار
عمومی مخاطــب خود را وادار کنند تا به
خواســتههای آنها پاسخ مثبت بدهد .گاه
کنش این گروهها مستقیما مراجع دولتی
را مخاطب قرار داده و ســعی میکنند از
طریق ارعــاب و تهدید یا تطمیع ،مرجع
مربوطه را مجبور به انجام خواستههای خود
کنند .در بعضی از کشــورها مانند ایاالت
متحده آمریکا این نوع کنش مستقیم هم
مجرای قانونی دارد و هم معمول و کارساز
است .یکی از سالحهای معمول و مخوف
گروههای ذینفوذ ،اعتصابات سراســری
اســت که نه تنها موسســه مربوطه بلکه
دولت و کشور را فلج میکند .دست زدن
به کارهای غیرقانونی مانند پرداخت رشوه
و تهدید و ارعاب هم بین آنها رواج دارد.
در کشــوری مانند آمریکا سعی کردهاند
راهی برای اینگونه کارها هم پیدا کنند تا
از جنبه غیرقانونی آن بکاهند .همه اصطالح
البینگ را شنیدهاند .البی به معنای داالن و
راهرو است و چون چانهزنیها معموال در
راهروهای کنگره صورت میگرفت نام
البینگ را بر تطمیع و رشوهخواری آزادانه
نمایندگانگذاشتهاند.
نکتــه دیگــری که هم بــه کنش
گروههای ذینفوذ مربوط میشــود و هم
به سازوکارهای آنها برای ورود آسانتر
به حوزۀ سیاســت ،رابطهای است که بین
این گروهها و احزاب خاصی که با منافع
آنها همســوتر هستند بهوجود میآید .در
انگلســتان گروههای کارگری موسوم به
«تردیونیون» از همان آغاز یعنی در قرن

نوزدهم رابطه ارگانیکی با حزب کارگر
این کشــور برقرار کرده و بهرهوری را
دوسویه ســاختند .به عبارت دیگر هر دو
طرف از خدمات یکدیگر بهرهمند میشدند.
برای مثال هر کارگــری که عضو این
تشکل کارگری میشــد و از مزایای آن
برخوردار میشد ،خودبهخود به عضویت
حزب کارگر انگلستان هم درمیآمد .بعدها
در فرانســه رابطه مشابهی بین سندیکای
کارگــری  CGTکه تا حــدی رویکرد
رادیکال داشــت و حزب کمونیســت
این کشــور بهوجود آمد که از پایداری
بینظیری برخوردار شــد .ولی سندیکای
کارگری  CFDTکه رویکردی مالیمتر
داشت رابطه خود را با حزب سوسیالیست
فرانسه تحکیم بخشید .در عوض سندیکای
«نیروی کار» ( )FOدر عین رابطه با حزب
کمونیســت آزادی خود را هم حفظ کرد
و از پیوند ارگانیک با آن حزب ســر باز
زد .در آلمان هم کنفدراسیون سندیکاهای
آلمان ( )CSAبدون پیوند رسمی همیشه
با حزب سوســیال دموکرات این کشور
همســویی کرده و از حمایت این حزب
برخوردار شده است .نباید فراموش کرد که
این سندیکاها که بعدا الگوی کارفرمایان
و سرمایهداران هم قرار گرفتند ،محصول
مبارزات خونینی هســتند که کارگران
اروپا در قرن نوزدهم به انجام رســاندند تا
از حقوق و منافع خود حضانت کنند .اولین
ثمره تشکیل تشکلهای کارگری کاهش
ساعات کار از  12ســاعت در روز به 8
ساعت بود که جان بسیاری از کارگران
را نجات داد .مفاهیمی مانند استثمار ،مبارزه
طبقاتی و نبرد بین مرگ و زندگی به طور
کلی در مشرق اسالمی شناختهشده نیست.
در حالی که کارگــران اروپا با خون و
گوشت خود آن را حس میکردند .چنین
بود که فلسفه مارکس مانند ندای عیسی
مسیح در این قاره طنینانداز شد .ما امروز
با صور مسخشدهای از گروههای ذینفوذ
در جوامع خود روبهرو هستیم که بسیاری
از آنها میخواهند مانند احزاب در قدرت
دخالت کرده و با کنشهای تبهکارانه و
مافیایی خود رقبا یا مزاحمین را از پیش پای
خود بردارند .تنها راه گریز از این وضعیت،
شفافیت سیاسی و ایجاد و تقویت نهادهای
دموکراتیک است.
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جهان

در روزهای اخیر برخی مسئوالن و مقامهای ایاالت متحده پیشنهاد کردند که برای حل معضل کره شمالی
طرفین باید از مدل برجام استفاده کنند .یعنی همان طور که پرونده هستهای ایران در سالهای آخر تبدیل به پروندهای پیچیده شده بود امروز
نیز موضوع کره شمالی ابعاد گسترده و پیچیدهای پیدا کرده است

کابوس جنگ هستهای
تنشها در شبهجزیره کره افزایش پیدا کرده است

اسماعیل بشری

پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات
استراتژیک

چالشهــا ،درگیریها و مناقشــات
میان ایاالت متحده آمریکا و کره شمالی
اتفاقی تازه در عرصه بینالملل نیســت.
گ یانگ از یک سو
ماجراجوییهای پیون 
و اعمال فشارهای واشنگتن از سوی دیگر
در سالهای اخیر در جریان بوده است اما
مناقشــات اخیر میان دو کشور که در پی
آزمایشهای موشــکی و هستهای کره
شمالی دنبال میشود ،جهان را با تهدیدهایی
از جنسی متفاوت روبهرو کرده است.
در ایــن میــان خواســت و انگیزه
مقامات کره شــمالی در رابطه با اقدامات
تحریکآمیــز در صحنــه جهانی تبدیل
به موضوعی جدی میشــود .کره شمالی
سالهاست که خواهان حضور بر سر میز
مذاکره با حضور کشــورهای غربی و در
راس آن ایاالت متحده بوده اســت .هدف
کره شــمالی از حضور در مذاکرات نیز
به رسمیت شناخته شــدن توان هستهای
این کشور از ســوی جامعه جهانی است.
تــوان و قدرتی که پیونگ یانگ از آن با
عنوان «توان بازدارندگی» یاد میکند .این
توان بازدارندگی قرار است بخش شمالی
شــبهجزیره کره را از تهدیدهای همسایه
جنوبی ،ژاپــن و آمریکا مصون نگه دارد.
همزمان مقامهای کره شمالی توقع دارند که
تحریمهای تصویبشده در شورای امنیت
سازمان ملل متحد برداشته شود تا وضعیت
اقتصادی مردم این کشور بهبود پیدا کند.
با همه انگیزههای موجود برای تشکیل
میزی برای مذاکره طرفین ،این چشمانداز
درباره آینده روابط آمریکا و کره شمالی
چندان روشن نیست .چراکه نهتنها آمریکا
به خواستههای کرهشمالی بیتوجهی کرده
است که دســت به تقویت نیروی نظامی
خود در شــبهجزیره کره نیز زده و سامانه
ضدموشــک تاد را در کره جنوبی مستقر
کرده است .این سامانه در ژاپن دیگر متحد

آمریکا نیز تقویت شــده است .از طرفی
ناوهای جنگی آمریــکا که در آبهای
نزدیک دو کره در حال تردد هســتند نیز
اغلب مجهز به پیشــرفتهترین سامانههای
ضدموشکیهستند.
اقداماتی از این دســت موجب شده تا
دامنه درگیریهای میــان آمریکا و کره
شمالی گسترش پیدا کند .از سوی دیگر
ایاالت متحــده آمریــکا رزمایشهایی
ی مدت در کره جنوبی
دامنهدار و طوالنــ 
و آبهای اقیانــوس آرام و با همکاری
ژاپن برگزار میکند .در آخرین رزمایش
مشترک آمریکا و کره جنوبی ،دو کشور
در نزدیکی مرزهای کره شمالی بمبهای
ســنگین با توان تخریبی باال را آزمایش
کردند .در واقــع آمریکا و متحدانش در
شــرق آسیا پیش ا ز آنکه با نرمش با کره
شمالی ارتباط برقرار کنند در تالشند تا به
خشــنترین صورت ممکن به این کشور
چنگ و دندان نشان دهند.
بنابراین کره شــمالی کــه به عنوان
کشوری ماجراجو در جهان شناخته میشود
در واکنش به اقدامات آمریکاییها سعی
میکند تا چهرهای مقتدر از خود به نمایش
بگذارد .از این رو مــدام بر آزمایشهای
موشکی خود اضافه کرده و سعی میکند
آزمایشهای هستهای قویتری انجام دهد.
آخرین آزمایش هستهای این کشور توانایی
کره شمالی را برای ساخت بمب هستهای
با قدرت  ۱۶برابر آنچه در هیروشــیما و
ناکازاکی از سوی آمریکا به کار گرفته شد
به نمایش گذاشت .البته باید در نظر داشت،
که صحت توان تخریبی اعالمشــده برای
بمبها ،نوع سالح کشتار جمعی آزمایش
شــده و توان حمل کالهک هســتهای و
ویژگیهایی از این دســت همواره محل
تردید است و چون هیچ ناظر خارجیای در
آزمایشهایی که کره شمالی انجام میدهد
حاضر نیست تا مهر تاییدی بر این تواناییها
بزند نمیتوان قطعا صحت این اطالعات را
تایید کرد .ولی آنچه جهان دائما شاهد آن
است تبلیغاتی است که از تلویزیون رسمی

کره شمالی پخش میشود و گاه رهبر جوان
این کشور را نشان میدهند که از وسیلهای
به عنوان کالهک هستهای بازدید میکند و
سپس این موشک که مشخص نیست آیا
واقعا توان حمل کالهک هستهای را دارد
یا خیر آزمایش میشود .تا امروز نیز کسی
به صورت مســتقل نتوانسته است صحت
ادعای مطرحشده از سوی پیونگ یانگ را
تایید کند.
بنابراین مناقشــه میان آمریکا و کره
شــمالی دو کفه مســتقل دارد .اقدامات،
فعالیتها و ادعاهای هــر یک از این دو
کفه دالیل و عوامل مســتقل و مشخصی
دارد .شــرایط فعلی چالشهای پیشروی
این دو کشور درست شبیه فردی است که
با اسلحهای خالی به سمت شخص دیگری
نشــانه رفته باشد .شخصی که مورد هدف
قرار گرفته است در وهله اول تصور میکند
که تفنگ پر است و از آن میترسد ولی در
عین حال کسی که تفنگ را در اختیار دارد
هم با ترس بیگانه نیست .چراکه مدام در
هراس است که طرف مقابل از خالی بودن
سالح اطالع پیدا کند و ابزار تهدید خود را
از دست بدهد.
بر اســاس این مثال در موضوع کره
شــمالی نیز طرفین هم تهدید میکنند هم
میترسند .تهدید میکنند تا طرف مقابل را
متقاعد کنند امتیاز بیشتری بدهد ،میترسند
از ایــن که اگر تهدیدها و خط و نشــان
کشــیدنها جنبه عملی به خود بگیرد چه
آســیبهایی بر هر کدام وارد خواهد شد.
از یک طرف آمریکا میترسد که آنچه
که کره شمالی در طول سالهای گذشته
در ارتباط با توان نظامی -هستهای خود ادعا
کرده است درست باشد و شهر یا منطقهای
در آمریکا مورد اصابت قــرار بگیرد و
در طرف مقابل کره شــمالی میداند اگر
این حملــه را صورت دهد و اگر واقعا هم
بتواند این حمله را مدیریت کند آیا توان
پاسخگویی مقابل را دارد؟ یعنی آیا توان
تحمل حمله متقابل تالفیجویانه آمریکا
ی جویانه
را دارد؟ و اگر ایــن حمله تالف 

صورت گرفت آیا ایــن توان را دارد که
مجدد آمریکا را هدف قرار بدهد؟ به هر
حال این معادلهای است که در دوران جنگ
سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت
متحده آمریکا دو ابرقدرت شرق و غرب
همیشه وجود داشته و هر دو میسنجیدند که
اگر ضربه نخست را وارد کنند آیا تحمل
ضربات تالفیجویانه را خواهند داشت یا
خیر؟ همین سنجشها در آن دوران تبدیل
به عامل اصلی بازدارنده شده بود.
در حال حاضر مقامات کره شــمالی
حتی در ادعاهای تبلیغاتیشــان میگویند
ما میخواهیم از مرحله بازدارنده هم فراتر
برویم و تهدیدمــان را واقعی میکنیم و
آمریکا را هدف قــرار میدهیم .ولی آن
طور که از شــرایط میتوان استنباط کرد
تمام این اقدامــات در وهله اول اقداماتی
برای بازدارندگی است .سپس در گام دوم
تالشی است برای متقاعد کردن آمریکا که
سیاست در پیش گرفته از سوی واشنگتن
برای جلوگیری از پیشرفتهای هستهای
کره شــمالی تا کنون بیاثر بوده است؛
بنابراین آمریکا باید دست به لغو تحریمهای
اقتصادی با کره شمالی بزند و مناسباتش با
پیونگ یانگ را به حالت عادی درآورد.
اگــر چه با آزمایشهای هســتهای و
موشکی اخیر در کره شمالی مانند آزمایش
بمب هیدروژنی یا پرتاب موشک از فراز
آسمان ژاپن به نظر میرسد که چشمانداز
مذاکرات میان کره شــمالی و آمریکا و
همپیمانانش در هالهای از ابهام قرار گرفته،
تمام این اقدامات برای کســب امتیازات
بیشتر در مذاکرات احتمالی است .معموال
کشوری که میخواهد پای میز مذاکره با
طرف مقابل به چانهزنی بپردازد با دســت
خالی در مذاکرات حاضر نمیشــود .در
مذاکرات هر یــک از طرفین امتیازاتی را
واگذار میکنند تا امتیازاتی را به دســت
آورند .در مورد آمریکا و کره شمالی نیز با
وجود تمام تهدیدها ،آزمایشهای موشکی
و هستهای در تالشــند تا سهم بیشتری از
امتیازهای ممکن را به خود اختصاص دهند.

بنابراین هر چه دستشــان پرتر باشد
امتیاز بیشــتری میتوانند از طرف مقابل
بگیرند .در مــورد درگیریهای میان کره
شــمالی و ایاالت متحده آمریکا هم در
گذشته هم در حال ،نشستن تمام کشورهای
ذینفع دور میز مذاکــره معقولترین راه
ممکن برای حل مسئله است .کشورهای
ذینفعی که بایــد برای حل موضوع کره
شــمالی با یکدیگر مذاکره کنند عبارتند
از کره شمالی ،کره جنوبی ،ژاپن ،روسیه،
چین و آمریــکا .دو کره و ژاپن در واقع
کشورهای منطقهای هستند و چین با وجود
نزدیکی به این کشورها به عنوان همپیمان
کره شــمالی باید در مذاکــرات حاضر
شود .از ســوی دیگر دو کشور آمریکا و
روسیه به عنوان قدرتهای فرامنطقهای در
گفتوگوهای حل مناقشه شرکت میکنند.
در غیر این صورت موضوع برنامه هستهای
کره شــمالی راه حل نظامی ندارد .آمریکا
به رغــم تهدیداتی که علیه پیونگ یانگ
مطرح میکند تمایلی به اقدام نظامی ندارد.
چین نیز به همین صورت از درگیری نظامی
اســتقبال نمیکند .روسیه نیز که در نقاط
مختلفی از جمله خاورمیانه و شــرق اروپا
دغدغههای خــود را دنبال میکند از آغاز
جنگی جدید اجتناب خواهد کرد .به فرض
آنکه در منطقه شبهجزیره کره جنگی جدید
آغاز شود کشــورهایی چون ژاپن و کره
جنوبی با خسارات عمدهای روبهرو خواهند
شد.
در ســوی دیگر جنگ احتمالی میان
آمریکا و کره شمالی ،پیونگ یانگ میداند
که با جنگی دامنهدار روبهرو خواهد شــد.
کره شمالی در این جنگ یک انتخاب مهم
دارد؛ استفاده از سالح هستهای .در صورت
اســتفاده از چنین ابزاری ،جنگ از حالت
متعارف خارج شده و احتماال در صورت
واکنــش متقابل آمریکا چیــزی از کره
شمالی باقی نمیماند .مردم کره شمالی در
این جنگ عمدتا قربانی شده و مردمی که
از جنگ ،جان به در برند نیز به احتمال زیاد
به چین و کشورهای دیگر پناهنده خواهند

شد .هراس پکن از رویارویی با سیل عظیم
پناهجویان کرهای نیز یکی دیگر از عوامل
بازدارنده برای آغاز جنگی از جنس هستهای
در این منطقه است .بنابراین با تمام تهدیدات
و شرایطی که مشاهده میکنیم هیچ یک
از این کشورها از اقدام نظامی برای پایان
منازعهای غیرمســتقیم استقبال نمیکنند.
با این حال هنوز چشــمانداز روشنی برای
نحوه مذاکره و گفتوگوها برای امتیازات
رد و بدل شده میان آمریکا و کره شمالی
مطرح نشده است .غربیها یعنی آمریکا و
متحدانش خواستار برچیده شدن امکانات
هستهای کره شــمالی هستند و در مقابل
کره شمالی میخواهد با حفظ این امکانات
مذاکره کند.
در روزهای اخیر برخی مســئوالن و
مقامهای ایاالت متحده پیشنهاد کردند که
برای حل معضل کره شمالی طرفین باید از
مدل برجام استفاده کنند .یعنی همان طور
که پرونده هستهای ایران در سالهای آخر
تبدیل به پروندهای پیچیده شده بود امروز
نیز موضوع کره شــمالی ابعاد گســترده
و پیچیدهای پیدا کرده اســت که تنها با
مذاکرات سنگین و پیچیدهای مشابه آنچه در
برجام مطرح شد میتوان آن را به صورت
صلحآمیز حل و فصل کرد.
اما کره شمالی بر مبنای همین مذاکرات
برجام اعالم کرده است که حاضر نیست
مذاکراتی را آغاز کند که مشابه برجام یا
مذاکرات در رابطه با بحران لیبی بود .البته
باید در نظر داشــت که کره شمالی امروز
از مرز تولید سالح هستهای عبور کرده و
کشوری در آستانه دستیابی به سالحهای
کشتار جمعی نیست .همین موضوع نیز نقطه
قوت کرهایها در مذاکره با آمریکا است.
کره شمالی قصد دارد در مذاکرات احتمالی
میان پیونگ یانگ و واشــنگتن کمترین
امتیاز ممکن را به طرف مقابل واگذار کند.
آنها حاضر نیستند از گسترش توان نظامی
– هستهای خود صرف نظر کنند .از این رو
به وعدههای کشورهای غربی ،یعنی آمریکا
و همپیمانانش خوشبین نیستند.
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جهان

عدم حضور بازیگران غیردولتی فعال و تاثیرگذار و در عین حال مستقل در کشورهای مسلمان یکی دیگر از ضعفهایی است که اقلیتهای
مسلمان در جهان را آسیبپذیر ساخته است .این یکی از ضعفهای دولتها در خاورمیانه است که پذیرش و فعالیت نهادهای غیردولتی را
با موانعی مواجه ساخته است.

میانمار سیاه
چرا حکومت ژنرالها به نسلکشی مسلمانان برمه روی آورده است؟

عباس پرورده

کارشناس مسائل خاورمیانه

طی چند سال اخیر تهاجم به مسلمانان میانمار
افزایش یافته و کشــتار دستهجمعی و به آتش
کشیدن خانهها و مزارع مسلمانان تبدیل به اخبار
روزمره رسانههای بینالمللی شده است .بر اساس
گزارشها از  25آگوست  2017تاکنون هزاران
مســلمان در میانمار به قتل رسیدهاند و بیش از
 60روستا به آتش کشــیده شده است .هزاران
آواره دیگــر نیز از راههــای زمینی و دریایی
وارد بنــگالدش که هممرز با میانمار اســت،
شــدهاند و دهها هزار نفر نیز در مناطق مرزی
منتظر ورود هستند؛ در حالیکه دولت میانمار
در اقدامی غیرقابلتوجیه اجازه ورود کمکهای
بشردوستانه برای آوارگان مسلمان را نمیدهد.
طبق اظهارات «کریستف بولیراک» ،سخنگوی
صندوق کودکان سازمان ملل متحد« ،یونیسف»
از زمان افزایش خشونتها علیه مسلمانان میانمار
در ماه آگوست ســال جاری حدود  400هزار
نفر ،از جمله  220هزار کودک به دلیل خشونت
گروههــای افراطی بودایــی و حمالت ارتش
میانمار به بنگالدش گریختهاند.
Q Qنسلکشی سازمانیافته و فقدان
استراتژی مقابله

طبق آمار موجود ،هفتاد میلیون نفر در میانمار
زندگی میکنند که نزدیک  89درصد بودایی
مذهب 4 ،درصد مسلمان و سایرین مسیحی و
هندو هستند .مســلمانان در این کشور آسیای
جنوب شــرقی از اوایل دهه  1970میالدی با
پاکسازی نژادی سیســتماتیک مواجه هستند.
بر همین اساس ،در سال  1982در پی تصویب
قانونی برخالف معیارهای حقوق بشری اقلیت
مسلمان شــهروندی میانمار را از دست دادند.
دادههای تخمینی ســازمان بینالمللی مهاجرت
و کشــورهای مجاور میانمار نشان میدهد که
از ســال  1970تا  ،2017بیش از یک میلیون و
 100هزار نفر از مسلمانان میانمار مجبور به ترک
خاک این کشور شده و به بنگالدش ،عربستان
و کشــورهای خلیج فارس ،مالزی ،هندوستان
و دیگر کشورهای آســیا گریختهاند .با این
حساب از  1970تاکنون77 ،درصد از جمعیت

 1.9میلیون نفری مسلمانان میانمار از مهاجرت
کرده و تنها  23درصد آنها در ســرزمین خود
باقی ماندهاند.
اما هربار که رسانهها اخبار داغ و متاثرکننده
از وضعیت این گروه به جهان مخابره میکنند،
واکنشهــا به موضــوع آغاز میشــود .در
حالیکه مسلمانان بر اســاس آموزههای دینی
ملزم به حمایت از مظلومان ،هم مسلمان و هم
غیرمسلمان هستند .چرایی رفتار واکنشی مسائل
جهان اسالم نیازمند آسیبشناسی بنیادین است.
اساسا رفتار واکنشی ناشی از نبود استراتژی ونگاه
کالن به مسائل جهان اسالم از سوی دولتهای
مسلمان و اشــتغال به رقابتها و درگیریهای
منطقــهای ،ناکارآمدی در سیاســت داخلی و
درنظر نگرفتن اقتضائات نظام بینالملل در تدوین
استراتژیهای مقابلهای است که بخشی از دالیل
ناکامیهای جهان اسالم در مواجهه با چالشهای
آن از جمله حفظ حقوق اقلیتهای مسلمان در
جهان است.
مسلمانان در دهههای گذشته نسبت به جهان
پیرامون خود رویکردی واکنشی و نه آیندهنگر
داشتهاند .واقعیت تلخ این است که پایمال شدن
حقوق جمعیت اقلیت مســلمان در کشورهای
غیرمســلمان ،برای ســازمانهای بینالمللی و
منطقهای اسالمی از جمله سازمان همکاریهای
اسالمی ،اتحادیه عرب ،شورای همکاری خلیج
فارس موضوعی مهم و درخور توجه استراتژیک
نبوده است.کشــورهای مسلمان در این سالها
به قدری درگیر تنشهای داخلی و درگیریهای
منطقهای بودهاند که از یکدیگر غافلند .از سوی
دیگر کشورهای مسلمان هنوز نتوانستهاند حول
محور دین در جهت تدوین یک اســتراتژی
درازمدت به یک جمعبندی مشترک برسند تا
در برابر جهان غیرمسلمان چگونه از منافع جمعی
خود دفاع کنند.
Q Qواکاوی ضعفهای ساختاری کشورهای
اسالمی در مواجهه با نسل کشی

موضوع مسلمانان در میانمار از دو منظر
قابل طرح و بررســی است؛ نخست وجود
گسلهایی در ساختار سیاسی این کشور که
منجر به چنین شرایطی برای اقلیت مسلمان
شده اســت .دوم ،ناکارآمدی استراتژیهای
بینالمللی مسلمانان در سطح نظام بینالملل که

فاقد تاثیرگذاری الزم برای حمایت از حقوق
اقلیتهای مسلمان در سراسر جهان است که
در این گفتار فقط به بخش دوم میپردازیم.
سازمان همکاریهای اسالمی ،بزرگترین
و پرعضوترین نهاد بینالمللی اسالمی است
که میتواند با اســتفاده از ظرفیتهای خود
در مجامــع جهانی و به ویژه ســازمان ملل
متحد نهتنها در حمایت از مسلمانان میانمار،
بلکه در سایر چالشهای مربوط به مسلمانان
نقشآفرینی کند .اما ما شــاهد انفعال این
سازمان هستیم و فعالیت عمده این نهاد صدور
بیانیههایی بدون پشتوانه اجرایی است.
در نشســتی که اوایل سپتامبر  2017در
قزاقســتان با حضور ســران عضو سازمان
همکاری اســامی در میانه بحران کشتارها
در میانمار برگزار شد ،موضوع علم و فناوری
مورد بحث قرار گرفت و اگرچه گفته شد
نشســتی فوقالعاده برای وضعیت مسلمانان
آســیبدیده میانماری هم تشکیل شده اما
آنچه به عنوان نتیجه نهایی این نشســت در
اخبار منتشر شد ،بیانیهای مبنی بر ابراز نگرانی
شدید از خشونت علیه مســلمانان میانمار،
ضرورت پایان بخشــیدن به خشونتها و
ارسال کمکهای انساندوســتانه بود؛ در
حالیکه انتظار میرفت بحران نسلکشی در
میانمار قاطعانهتر در این نشست طرح شده و
رسیدگی شود.
شورای امنیت سازمان ملل هم به عنوان
نهاد تامین امنیت جهانی این سازمان تاکنون
در برابر جنایات سازمانیافته علیه مسلمانان در
میانمار اقدامی انجام نداده که ناشی از تسلط
منافع قدرتهای بزرگ بر این شــورا و در
چنین مواردی قابل پیشبینی است« .ئتکدا
آلمو» ،نماینده دائم کشور اتیوپی در شورای
امنیت سازمان ملل متحد که ریاست دورهای
این شــورا را بر عهده دارد ،درباره اقدامات
شورای امنیت برای جلوگیری از نسلکشی
در میانمار با ابراز نگرانی شورای امنیت نسبت
به استفاده از زور و خشونت علیه غیرنظامیان
در این کشور به محکومیت شفاهی حمالت
اکتفا کرد و افزود این شورا خواهان توقف
خشــونتها در منطقــه آراکان میانمار و
تامین امنیت غیرنظامیان اســت و از دولت
میانمار خواســت تا برای ارسال کمکهای
بشردوستانه با ســازمان ملل و سازمانهای
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بشری دیگر همکاری کند.
در یک نگاه کالن ،انفعال کشــورهای
مســلمان در برابر چالشهای جهان اسالم
در ســطح روابط منطقهای که در میان آنها
جریان دارد ،قابل طرح اســت .خاورمیانه و
شــمال آفریقا منطقهای با بیشترین فراوانی
کشورهای مسلمان است که ترکیب اصلی
ســازمان همکاری اســامی را هم تشکیل
میدهد .روابط میان این کشورها به گونهای
در نظام بینالملل شکل یافته که ماهیتا فاقد
ظرفیتهای همکاری هستند .به ویژه آنکه
نظم امنیتی موجود در منطقه که روابط فیمابین
کشورها را شکل داده ،در قالب «موازنه قوا»
است و در چنین ســاختاری الگوی امنیتی
حاکم در بلندمدت قادر نیست فرصت مناسب
برای امنیت دائم و مســتمر را بهوجود آورد
و به همین جهت در منطقه شاهد بیثباتی،
مسابقه وسیع تسلیحاتی و ناتوانی در ایجاد نرخ
قابل قبول رشد اقتصادی هستیم.
در غالب کشورهای خاورمیانه و مسلمان
هویت ملی وجود نداشته و ساختار تکه تکه
اســت و غالبا حکومتها با توجه به پایگاه
قومی ،قبیلهای ،زبانی ،مذهبی و نژادی هویت
ملی را ترســیم میسازند و چون این هویت
نمیتواند خصلــت همهگیر پیدا کند ،هنوز
در این جوامع حکومتها به این جمعبندی
نرسیدهاند که ســاختار سیاسی بر اساس چه
ارزشهایی در جامعــه باید به اقدام بپردازد
و هنوز در طیف گســتردهای از ارزشهای
انقالبی ،لیبرال ،اقتدارگرا ،محافظهکار و غیره
در نوسان هستند.
از این جهت ،نقطه ضعف کشــورهای
اســامی ناتوانی در ایجاد پارادایمی به جز
موازنه قوا در ایجاد روابط با یکدیگر است.
در موازنه قوا هر دولتی برای باالبردن احساس
امنیــت و کاهش تهدید درصــدد افزایش
قدرت اســت و مسابقه تسلیحاتی در موازنه
قوا افزایش مییابد و همکاریهای اقتصادی
و روابط فرهنگی برخالف ســایر نظمهای
امنیتی از جمله نظم امنیتی «وابستگی متقابل»
وجود ندارد.همچنین در موازنه قوا ائتالف با
قدرتهای خارج از منطقهای برای افزایش
قدرت در مقابل رقبا مرســوم است که خود
باعث تعمیق شکافها بین کشورهای اسالمی
شده است.

از سوی دیگر الگوی امنیتی که مسلمانان
تعریف میکنند حتی با وجود بیتناسبیها در
نظام بینالملل و وجود اهرم قدرتهای بزرگ
بر معادالت باید متناسب با همین معادالت
نظام بینالملل شکل گیرد .در غیر اینصورت
تکرار واکنشهای گفتهشــده اســت .در
دهههای گذشــته الگوی غالب اعتراضی
مسلمانان علیه تهاجم به ارزشهای دینی یا
اقلیتهای مسلمان عمدتا رویهای احساسی
داشته و کمتر به سوی ایجاد یک برنامه منظم
و پیگیرانه برای مواجهه با موضوع بوده است.
از این جهت در کوتاه زمانی موضوع فیصله
یافته و بدون اینکه نتیجهای برای پیشگیری
از تکرار به دست آمده باشد ،فراموش شده
و گاهی حتی برخی آشــوبهای خیابانی و
خشونت علیه افراد یا نهادها هزینههایی نیز
برای مســلمانان ایجاد کرده و مهاجمان و
متهمان را تبدیل به طلبکار کرده است.
عدم حضور بازیگــران غیردولتی فعال
و تاثیرگــذار و در عین حال مســتقل در
کشورهای مسلمان یکی دیگر از ضعفهایی
اســت که اقلیتهای مســلمان در جهان
را آســیبپذیر ساخته اســت .این یکی از
ضعفهای دولتها در خاورمیانه است که
پذیرش و فعالیــت نهادهای غیردولتی را با
موانعی مواجه ساخته است.کشورهای مسلمان
عموما دارای حکومتهایی غیردموکراتیک
هســتند که از توســعه نهادهای مدنی و
گروههای غیردولتی جلوگیری میکنند .در
حالیکه در ســاختار کنونی نظام بینالملل،
نهادهای غیردولتی نقش مهمی داشته و در
تحوالت بینالمللی تاثیرگذار هستند.از این
جهت ،در بیشتر چالشهایی که اقلیتهای
مسلمان در جهان با آن روبهرو هستند یا در
مواقعی که به مبانی اعتقادی مسلمانان تهاجم
میشــود ،عمده واکنشها از سوی دولتها
بوده و به صورت موضعگیریهای رســمی
و دیپلماتیک اســت .در حالیکه همانطور
که گفته شــد ،الگوی امنیتی باید با توجه
به ویژگیهای شرایط بینالمللی شکل گیرد
تا از کارآیی الزم برخوردار باشد.
دیگر ،نزاع ســر رهبری جهان اســام،
در طول چند دهه گذشــته همیشه به شکل
غیررسمی بین کشورهای بزرگ اسالمی در
جریان بوده است .موضوع رهبری در جهان

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

Qفرجام سخن

رفتار کشورهای اسالمی در برابر تعدی
به حقوق اقلیتهای مسلمان و مبانی اعتقادات
اســامی رفتاری واکنشی و مقطعی است و
معموال پس از فرونشستن التهابات ناشی از
اخبار رسانهها فراموش شده و تا اتفاقی دیگر
در نقطهای دیگر از جهان به فراموشی سپرده
میشود .در حالیکه برای حمایت از حقوق
اقلیتها الزم است از همه ظرفیتهای موجود
در جوامع مسلمان و همچنین نظام بینالملل
استفاده شود.کشــورهای اسالمی میتوانند
با ابتکارهــای جدید از نهادهایی مثل مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد ،دیوان کیفری
بینالمللی و ظرفیتهای فراکسیون سازمان
همکاری اســامی در سازمان ملل و آزادی
عمل برای سازمانهای غیردولتی بهرهبرداری
کنند .بهخصوص سوق دادن چالشهای جهان
اسالم به ســوی تدوین کنوانسیونهایی که
حوزه حقوق بینالملل را به سود اقلیتهای
دینی تقویت کند ،برای مسلمان حائز اهمیت
است.مســلمانان اگر میخواهند از یکدیگر
حمایت کنند ،نخســت باید پیرامون یک
مدل امنیتی با توجه به وضعیت موجود نظام
بینالملل به اجماع برسند.
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احزاب جهان
س گفتارهای احزاب سیاسی
در 

اکنون ایدئولوژی غالب در حزب کارگران کره در جوچه نهفته است .جوچه یا سیاست اتکا به خود
ایدئولوژی سیاسی حاکم بر کشور کرهشمالیست که از اواخر دهه  ۱۹۶۰از سوی کیم ایل-سونگ بهعنوان یک نظام اندیشهای و ایدئولوژیکی طراحی و توسعه یافت .جوچه
تلفیقی است از مارکسیسم ،ناسیونالیسم و اومانیسم (انسانگرایی) که هدف آن ایجاد جامعه اشتراکی سازمانیافته متکی بر خود در راه سازندگی کشور و تربیت افراد است
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سلطنت داس و چکش
ایدئولوژی حزب کمونیست کرهشمالی تلفیقی از مارکسیسم و ناسیونالیسم است

احسان پناه بر

روزنام هنگار

حزب کارگران کره ،حزبی کمونیستی
با مرام مارکسیسم-لنینیســم و تنها حزب
سیاســی بنیانگذار و حاکم در کرهشمالی
اســت .این حزب در سال  1949و در نتیجه
ادغام دو «حزب کارگران کرهشــمالی»
و «حزب کارگران کرهجنوبی» تشــکیل
شــد .دبیر اول حزب کارگران کره را کیم
جونگ اون ،رهبر فعلی کرهشمالی و فرزند
کیم جونگایل رهبر متوفی کرهشمالی ،بر
عهده دارد.
Q

Qتاریخچه

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

پس از مرگ وی در ســال  ،2011پسرش
کیم جونگاون جانشین وی شد .بهرغم اینکه
کیم جونــگاون عضو پولیتبورو-کمیته
مرکزی حزب کمونیست کرهشمالی -نبود،
این کمیته وی را به سمت فرمانده کل قوای
خلق کرهشــمالی منصوب کــرد .وی هم
اکنون رئیس هیات مدیره و دبیر اول حزب
کارگران کره و همچنین رهبر کرهشمالی
است.
Q

Qساختار سازمانی حزب

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

عمدهاش از کنگره حزب اســتفاده میکند.
کنگره حــزب کارگران کــره باالترین
نهــاد تصمیمگیری این حزب محســوب
میشــود .اگرچه این کنگره سابق بر این
هر  5سال یکبار برگزار میشد ،در سومین
کنفرانس آن در سپتامبر  2010با اصالحات
صورتگرفته در ساختار آن ،تصمیم بر آن
شــد که کمیته مرکزی حزب میتواند در
صورت صالحدید هر شــش ماه یکبار این
کنگــره را برگزار کند .تاکنون این کمیته
 7کنگره و  4کنفرانس سراسری را برگزار
کرده است :کنگره اول در  28-30آگوست
 ،1946کنگره دوم در  27-30مارس ،1948
کنگره سوم در  23-29آوریل  ،1956کنگره
چهارم در  11-18ســپتامبر  ،1961کنگره
پنجم در  2-13نوامبر  ،1970کنگره ششم در
 10-14اکتبر  ،1980و کنگره هفتم در 6- 9
می 2016برگزار شد .همچنین کنفرانس اول
کمیته حزب در  3-6مارس  ،1958کنفرانس
دوم آن در  5-10اکتبر  ،1966کنفرانس سوم
حزب در  28ســپتامبر  ،2010و کنفرانس
چهارم نیز در  11آوریل  2012برگزار شد.
طبق منشور حزب ،اعضای کمیته مرکزی
حزب از سوی هیاتی منتخب از کنگره حزب
انتخاب میشوند ،اما در زمان حکومت کیم
ایلسونگ ،وی و بقیه مقامات دولت اعضای
کمیته مرکزی را انتخاب میکردند .در دوران
زمامداری کیم جونگایــل ،قدرت کمیته
مرکزی به شدت تضعیف شد .کمیته مرکزی
نهادی دائمی نیست ،ولی بر طبق منشور حزب
باید حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل شود.
اما بین سالهای  1993تا  2010هیچ کمیتهای
تشکیل نشد .قدرت این کمیته در ساختار آن
نهفته است که این ساختار را نیز پولیتبورو
اداره میکنــد .ایــن کمیتــه از نهادهای
پولیتبورو ،کمیته دائمی پولیتبورو ،دفتر
سیاستگذاری اجرایی ،کمیسیون مرکزی
نظامی ،کمیســیون کنترل ،و کمیســیون
حسابرسی مرکزی تشکیل شده است.
پولیتبورو که سابقا کمیته سیاسی حزب
خوانده میشــد ،در غیاب تشــکیل کمیته
مرکزی باالترین نهاد در حزب شــناخته

میشــد ،اما بعد از تشــکیل کمیته دائمی
پولیتبورو ،پولیتبــورو به دومین نهاد در
غیاب تشکیل کمیته مرکزی بدل شده است.
این نهــاد دارای اعضای صاحب حق رای و
اعضای بــدون حق رای اســت .در دوران
زمامداری کیم ایلسونگ ،این نهاد نیز همانند
کمیته مرکزی به نهادی بیخاصیت تبدیل
شده بود ،اما در کنفرانس سوم حزب ،اعضای
جدیــد آن انتخاب شــدند ،و در کنفرانس
چهارم ،یکسوم اعضای حزب یا بازنشسته
شدند یا اخراج.
دفتر سیاستگذاری اجرایی نهادی است
که در کنفرانس دوم در سال  1966تشکیل
شد .رئیس این نهاد مسئول نظارت و اجرای
سیاســتهای حزب و سرپرستی نهادهای
تحت امر حزب اســت .رئیــس این نهاد
مستقیم ًا زیر نظر رهبر حزب است.
کمیســیون مرکزی نظامی نیز در سال
 1962تاسیس شــد ،و در اصالحیه منشور
حزب در ســال  ،1982این نهاد همسنگ
کمیته مرکزی شناخته شد ،چنانچه این نهاد
میتواند رهبر حزب را برگزیند .بر طبق ماده
 27منظور منشور حزب ،این نهاد باالترین
نهاد حزب در امور نظامی است و فرماندهی
ارتش خلق کره ( )KPAو مسئولیت تجهیز و
توسعه جنگافزار آن را بر عهده دارد.
کمیسیون کنترل ،با نام قبلی کمیسیون
بازرسی ،نیز از سوی کنگره حزب انتخاب
میشود .این نهاد یکی از نهادهای مرکزی
پیشرو در حزب کارگران کرهشمالی است.
مسئولیت این نهاد تنظیم عضویت در حزب و
رسیدگی به مسائل انضباطی اعضای آن است.
کمیسیون حسابرسی مرکزی نیز نهادی سری
است که به نظارت بر صحت انجام امور در
حزب و درستکاری اعضای آن میپردازد.
حزب کارگران کــره در حال حاضر
بیش از سه میلیون عضو دارد .شاخه جوانان
حزب با نام لیگ جوانان کیم ایلسونگیست-
کیم جونگیلیست شناخته میشود و شاخه
کودکان آن اتحادیه کودکان کرهای است.
شاخه زنان این حزب نیز لیگ دموکراتیک
زنان کره نام دارد .بخش نظامی این حزب هم

با نام ارتش خلق کره شناخته میشود .دفتر
مرکزی حزب در پیونگ یانگ واقع است.
رئیس کنونی حزب کیم جونگاون و دبیر
ابدی حزب نیز کیم جونگ ایل فقید هستند.
حزب کارگران کره  607کرســی از 687
کرسی مجمع عالی خلق را در اختیار دارد.
Q

 Qمنشور حزب

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

Qایدئولوژی و خط مشی

حزب کارگــران کره ،حزب چپگرایی
اســت که در سیاســتهای عملی خود از
ناسیونالیســم بیگانهستیز پیروی میکند .تا
قبل از بنیانگــذاری ایدئولوژی جوچه و
سونگ اون ،این حزب از مارکسیسم-لنینیسم
پیروی میکرد .ولــی کمکم از آن فاصله
گرفت و از ســال  2009و با حذف تمامی
ارجاعات به کمونیســم در اسناد حزب و
همین طور حذف هدف حزب در اصالحیه
ســال  2010منشور حزب مبنی بر «ساختن
جامعهای کمونیســتی» و جایگزینی آن با
«اهتمام به اصول ســونگ اون» یا اولویت
دادن به پیشرفتهای نظامی ،این حزب از

اصول کمونیســتیاش فاصله گرفته است.
ایدئولوژی حزب اخیرا بیشــتر بر اولویت
دادن به جنگ با دشمنان امپریالیست دولت
کرهشمالی و حزب کارگران کره و همچنین
موروثی کردن حکومت در خاندان کیم در
کرهشمالی متمرکز شده است.
اکنون ایدئولــوژی غالب در حزب
کارگــران کره در جوچه نهفته اســت.
جوچه یا سیاست اتکا به خود ،ایدئولوژی
سیاسی حاکم بر کشور کرهشمالیست که
از اواخر دهه  ۱۹۶۰از سوی کیم ایلسونگ
بهعنوان یک نظام اندیشهای و ایدئولوژیکی
طراحی و توسعه یافت .جوچه تلفیقی است
از مارکسیســم ،ناسیونالیسم و اومانیسم
(انسانگرایی) که هدف آن ایجاد جامعه
اشتراکی ســازمانیافته متکی بر خود در
راه سازندگی کشور و تربیت افراد است.
همچنین سیاســتهای حزب کارگران
و همچنین دولت کرهشــمالی بر اساس
سونگ اون یا سیاســت اولویت نظامی
است که بر اســاس آن همه برنامههای
سیاسی و اقتصادی دولت باید با این فلسفه
هماهنگ باشد .در واقع ایدئولوژی سونگ
اون به شــکل راهنمایی کلی است که
خطمشی دیگر بخشها را تنظیم میکند.
این ایدئولوژی موقعیت ارتش خلق کره را
در کرهشمالی ارتقا داده و به آن موقعیتی
اعال داده است.
نشان این حزب به شکل داس و چکش
به عالوه قلم موی سنتی رسمالخط کرهای در
وســط این داس و چکش است .هر کدام از
این نمادها نمایانگر تفکری در حزب است:
چکش نماد کارگران صنعت اســت ،داس
نماد کشاورزان ،و قلم مو نیز نماد روشنفکران
جامعه است .رنگ رســمی این حزب نیز
همانند اکثر احزاب چپگرا و کمونیست
سرخ است .شعار رسمی حزب نیز «زندهباد
حزب کارگران کره» انتخاب شده است.
Q

Qارگان رسمی حزب

رودونگ ســینام (روزنامه کارگران)
ارگان رسمی کمیته مرکزی حزب کارگران
کره اســت .این روزنامه در اول نوامبر سال
 1945به نام چونگرو (مســیر درســت)
منتشر شد و به عنوان کانال ارتباطی حزب
کمونیست کره-شــاخه کرهشمالی عمل
میکرد .در ســال  1946این روزنامه به نام
کنونیاش ،رودونگ ســینام ،تغییر نام داد.
این نشریه در واقع بازتابدهنده تفکرات،
ایدئولوژی ،و خطمشی حزب کارگران کره
و دولت کرهشمالی است.
حزب کارگران کره-تنها حزب حاکم
در کرهشمالی -همیشه سودای تشکیل دولتی
سوسیالیستی در تمامی مرزهای شبهجزیره
کره را در سر پرورانده است .بنابراین ،بعد
از عدم توفیق کرهشمالی در جنگ کره ،این
حزب با اتخاذ ایدئولوژی جوچه و سونگ
اون بهدنبال تقویت زیرساختهای فرهنگی
و نظامی جامعه است تا بتواند از موجودیت
خود دفاع کند ،بخصوص بعد از اینکه یکی از
متحدین قدرتمند آن ،اتحاد جماهیر شوروی،
در دهه نود از هم فروپاشــید .بنابراین ،این
کشور با اتخاذ سیاستهای رویکرد خصمانه
به کشــورهای منطقه که حــزب آنها را
تهدیدات امپریالیستی مینامد ،سعی دارد تا
موجودیت خود و حکومتش را حفظ کند.
رهبر جوان این حزب و کرهشــمالی ،کیم
جونگ اون  33ساله نیز به شیوهای تندتر راه
پدر و پدربزرگ خود را پیش گرفته است و
با جدیت در مسیر پیشبرد ایدئولوژی حاکم
بر جامعه میتازد.
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سیاستمداران

سوچی در دوران حصر خانگی نهتنها نتوانست با همسرش که در بستر بیماری بود وداع کند
بلکه از دیدن فرزندانش نیز منع شد؛ وفاداری سوچی به مردم برمه و اعالم همبستگی وی با زندانیان سیاسی در این کشور
احترام زیادی را میان مردم برمه برای وی ایجاد کرده بود.

نوبلیست
بیاعتبار
چرا آنگ سان سوچی نسبت به خشونت
علیه مسلمانان محافظهکاری پیشه میکند؟

خدیجه غبیشاوی

روزنام هنگار

شاید کمتر کسی فکر میکرد تصویر
زنی که طی  15سال حصر خانگی ،پیانو
مینواخت ،کتاب و فلســفه میخواند
و جایزه نقدی مــدال صلح نوبل خود
را برای مــردم میانمار هزینه کرده بود
امروز به آتش کشــیده شود ،زنی که
از  44سالگی فعالیت سیاسی خود را با
حصر خانگی آغاز کــرده بود ،امروز
در  84سالگی در مقام رهبر میانمار در
قبال کشته و آواره شدن هزاران نفر از
مسلمانان این کشور محافظهکاری پیشه
کرده است.
«مردم سراسر دنیا به امنیت و آزادی
نیازمند هستند تا تواناییهای کامل خود
را درک کنند ».این جمله بخشــی از
سخنرانی آنگ سان سوچی به مناسبت
دریافت جایزه صلح نوبل است که توسط
پسرش خوانده شد چراکه سوچی خود
در حصر خانگی به سر میبرد ،حصری
که طی چندین ســال وی را به یکی از
مشهورترین و محبوبترین سیاستمداران
جهان تبدیل کرده بود.
این روزها اما صدای دیگری از میانمار
شنیده میشود ،نه خبری از حصر خانم
سوچی و سرکوب و آزار مخالفان است
و نه از حکومــت دیکتاتوری نظامیان؛
صدها روســتا در مناطق مسلماننشین
میانمار به آتش کشــیده شده است و
هزاران نفر کشته و آواره شدهاند تا یک
بار دیگر همبستگی جهانی نه در حمایت
از ســوچی بلکه در حمایت از اقلیت
مســلمانان روهینگیای میانمار و اعالم
انزجار از سوچی تشکیل شود.
Q Qسوچی از دبیرستان
انگلیسیزبان برمه تا آکسفورد لندن

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

مختلف مواجه شد .وی در یکی از بهترین
دبیرستانهای برمه که به زبان انگلیسی
بود .تحصیل کرد و گفته میشــود که
هوش سرشاری در زمینه یادگیری زبان
داشته است .آنگ سان سوچی به چهار
زبان برمهای ،انگلیسی ،فرانسوی و ژاپنی
صحبت میکند.
مادر ســوچی در دولت جدید برمه
به جایگاه سیاسی دســت پیدا کرد و
به عنوان سفیر این کشــور در هند و
نپال در ســالهای دهه  60انتخاب شد،
جایی که وی دخترش را نیز به همراه
خود برد تا سوچی در ســال  1964از
دانشگاه دهلی نو و در رشته علوم سیاسی
فارغالتحصیل شود .وی تحصیالتش را در
دانشگاه آکسفورد انگلیس ادامه داد و در
رشتههای فلسفه ،سیاست و اقتصاد درس
خواند .سپس به نیویورک رفت و  3سال
در سازمان ملل مشغول به کار شد ،پس
از آن بود که با همسرش آشنا شد و یک
سال پس از آن پسرش را در لندن به دنیا
آورد ،پســر دومش نیز در سال 1977
به دنیا آمد.
در سال  1988زمانی که سوچی 44
ساله بود با هدف مراقبت از مادر بیمارش
به برمه بازگشت ،سفری که در ادامه اما
با هدف دیگری دنبال شد ،در آن زمان
میانمار (برمــه) به تازگی از پیچ و خم
یک کودتا گذشــته بود و فعالیتهای
سوچی و همفکرانش علیه دیکتاتور وقت
برمه به شدت با سرکوب ارتش مواجه
شد تا نخســتین سالهای حصر خانگی
آنگ سان سوچی آغاز شود.
اما ســوچی پس از آنکــه به برمه
بازگشــت دیگر هیچگاه نتوانست با
همســرش دیدار کند .حکومت برمه با
وجود درخواستهای گسترده سازمانها
و شخصیتهای جهانی مانند سازمان ملل
متحد و پاپ از ارائه ویزا به همسر سوچی
سر باز میزد و سوچی نیز قصد ترک
کشورش را نداشت چراکه میدانست
با وجود ضمانتهایی که دولت نظامی
این کشور درباره بازگشتش ارائه میداد،
در صورت خروج از کشور دیگر اجازه
بازگشت پیدا نخواهد کرد .همسر سوچی
در نهایت در سال  1990یک سال پس از
آغاز حصر خانگی همسرش درگذشت.
Q

Qفعالیت سیاسی و حصر خانگی

همزمان با بازگشت آنگ سان سوچی
به برمه در ســال  ،1988ژنرال نه وین،
رهبر نظامی این کشــور و رهبر حزب
حاکم در برمه از ســمتش کنارهگیری
کرد .پس از آن بود که تظاهراتهای
گسترده دموکراســیخواهانه در برمه
برگزار شد؛ تجمعات و تظاهراتهایی
که در تاریخ هشــتم آگوســت سال
 1988به اوج خود رســید و به شدت با
سرکوبهای خشــونتآمیز مواجه و

به تظاهرات  8888معروف شد .در تاریخ
 26آگوست سال  1988سوچی در جمع
نیم میلیون نفر از مردم برمه در پایتخت
این کشور ســخنرانی کرد و خواستار
برقراری حکومت دموکراتیک در برمه
شد؛ با این وجود در سپتامبر همان سال
یک حکومت جدید نظامی دیگر در این
کشور بر سر کار آمد.
ســوچی تحت تاثیر فلسفه مهاتما
گاندی و مفاهیم بودایی با هدف برقراری
دموکراسی در برمه وارد عرصه سیاست
در این کشور شده بود و در  27سپتامبر
ســال  1988حزب اتحــاد ملی برای
دموکراسی را تاسیس کرد اما یک سال
بعد به حصر خانگــی رفت .حکومت
وقت میانمار به سوچی پیشنهاد داد که
در صورتی شــرایط آزادی او را مهیا
میکند که وی از کشور خارج شده و
دیگر به میانمار بازنگردد ،پیشنهادی که
البته با مخالفت خانم سوچی مواجه شد.
گفته میشود که سوچی در دوران حصر
خانگی اعمــال بودایی را انجام میداد و
اندیشههای آن را مطالعه میکرد.
در این بین ســوچی بــرای مدت
کوتاهی از حصر خانگی آزاد شــد اما
در سال  1990حکومت نظامی میانمار
دستور برگزاری انتخابات سراسری را
صادر کرد ،انتخاباتــی که با پیروزی
حزب اتحادیه ملی دموکراسی با کسب
 59درصد از آرا به پایان رسید .بر اساس
نتایج این انتخابات حزب تحت رهبری
سوچی  80درصد از کرسیهای پارلمان
را در اختیــار خود گرفت .با این وجود
حکومت نظامــی برمه از پذیرش نتایج
این انتخابــات و ارائه قدرت به حزب
سوچی خودداری کرد و پس از آن یک
بار دیگر سوچی در خانهاش در خیابان
دانشگاه در رانگون برمه تحت بازداشت
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خانگی قرار گرفت .در این دوران بود
که ســوچی در سال  1990برنده جایزه
ســاخاروف برای آزادی اندیشه شد و
یک ســال پس از آن جایزه صلح نوبل
را کسب کرد .سوچی جایزه نقدی 1.3
میلیون دالری خود در ازای جایزه صلح
نوبل را برای تاسیس یک نهاد آموزشی
و بهداشتی برای مردم برمه اختصاص داد.
آنگ سان سوچی از سالهای 1989
تا  2010در حصر خانگی بود .ســوچی
در یک مصاحبه گفته بود زمانی که در
حصر خانگی بوده است ،وقت خود را با
خواندن فلسفه ،سیاست و زندگینامههایی
که همسرش برای وی ارسال کرده بود
ســپری میکرد؛ وی همچنین در این
دوران پیانو مینواخت.
بر همین اساس ،ســوچی در دوران
حصر خانگی نهتنها نتوانست با همسرش
که در بستر بیماری بود وداع کند بلکه
از دیدن فرزندانش نیز منع شد؛ وفاداری
سوچی به مردم برمه و اعالم همبستگی
وی با زندانیان سیاســی در این کشور
احترام زیــادی را میان مردم برمه برای
وی ایجاد کرده بود.
حکومت برمه به این خاطر سوچی را
تحت بازداشت خانگی و حصر قرار داده
بود که بر این باور بود ســوچی صلح و
ثبات برمه را زیر سوال میبرد .تفکری
که پس از آغاز حصر خانگی ســوچی
دیگر در این کشــور جایی نداشت و
ســرانجام حکم آزادی سوچی در 12
نوامبر سال  2010به امضا رسید و حصر
خانگی وی در  13نوامبر ســال 2010
به پایان رسید.
Q Qسوچی از رهبری میانمار تا
سکوت در قبال نسلکشی

در ژانویه ســال  2012سوچی رسما

برای شرکت در انتخابات میاندورهای
مجلس میانمــار ثبتنام کرد و در این
انتخابات با پیــروزی بر رقیبش وارد
پارلمان این کشور شد تا رهبری حزب
مخالف در مجلس برمــه را در اختیار
بگیرد .حزب تحت رهبری سوچی بار
دیگر در انتخابات سراسری مجلس در
سال  2015شرکت کرد و به پیروزی
گستردهای رســید و  255کرسی در
مجلس نمایندگان و  135کرســی در
مجلس ملــی را از آن خود کرد؛ این
پیروزی قابل توجه مقدمهای برای مهیا
شدن مســیر رهبری سوچی بر میانمار
بود.
اما آنچه امروز بار دیگر آنگ سان
سوچی را به رسانهها بازگردانده است ،نه
اخبار مربوط به دوران حصر خانگی و
پیروزیاش در انتخابات است و نه جایزه
صلح نوبل وی ،محافظهکاری سوچی در
قبال آنچه بر بیش از یک میلیون مسلمان
این کشور میگذرد ،منجر به آن شده
است که تصاویر مربوط به سوچی در
بسیاری از کشورها به آتش کشیده شود.
ســوچی که روزی نماد مظلومیت
بود و اتحادی جهانی در حمایت از وی
به وجود آمده بود امروز در مظان اتهام
سکوت در قبال نسلکشی اقلیت مسلمان
میانمــار قرار گرفته اســت .درگیری
میان بودائیان تندرو و ارتش میانمار با
مسلمانان میانمار که اغلب آنان در استان
راخین این کشور زندگی میکنند اگرچه
در سالهای گذشــته جسته و گریخته
وجود داشــت اما در چند ماه اخیر این
درگیریها به اوج خود رسیده و گفته
میشود بیش از  3هزار نفر کشته و بیش
از  40هزار نفر دیگر نیز آواره و راهی
بنگالدش شدهاند.
بودائیان تندرو که حمایت حکومت

میانمار و ارتش این کشــور را به دنبال
خود دارند با ادعای اینکه مسلمانان برمه
شــهروندان این کشور نیستند ،با آتش
زدن خانهها و حمله و کشتار آنها به دنبال
اجبار شهروندان مسلمان این کشور برای
خروج از مرزهای میانمار هستند.
در این بین و میان کشــتار وحشیانه
مسلمان میانمار اما واکنش آنگ سان
سوچی به این فجایع انتقادات گستردهای
را در سراســر جهان به همراه داشت.
آنگ ســان نهتنها تالشی برای متوقف
کردن خشونتها در کشورش نکرده
اســت بلکه اصل این اتفاقــات را نیز
ت بودائیان تندرو علیه
انکار کرد .خشون 
مسلمانان میانمار اکنون به چالشی بزرگ
برای دولت میانمار تبدیل شده است؛ تا
جایی که سخنگوی سوچی اعالم کرده
اســت که وی امسال در مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی
نخواهد کرد.
واکنشها به محافظهکاری ســوچی
و انکار فجایعی که در کشــورش در
حال رخ دادن اســت اما به همینجا ختم
نمیشــود ،هزاران نفر با امضای یک
بیانیه اینترنتی خواســتار آن شدند که
جایزه صلح نوبل از سوچی پس گرفته
شود .سازمان ملل و در راس آن آنتونی
گوترش دبیرکل این سازمان نیز ضمن
هشدار نسبت به جنایتهایی که علیه
مسلمانان میانمار میشود خواستار توقف
این درگیریها شد و گفت« :آنگ سان
ســوچی ،آخرین فرصت را دارد تا از
عملیات ارتش این کشور علیه مسلمانان
روهینگیا که باعث شــده است هزاران
نفر از آنان از این کشــور فرار کنند،
جلوگیری کند ».گوترش تاکید کرد
که اگر سوچی اقدامی نکند ،این تراژدی
کامال وحشتناک خواهد بود.
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روزنام هنگار

از فرید زکریا به عنوان فردی با اندیشههای لیبرال ،محافظهکار ،و میانهرو یاد میشود .جرج
استفاناپولوس ،دوست و همکار فرید زکریا وی را فردی میداند که بهخوبی درس سیاست را از
بر است و همانند کبوتری هر روز از خانهای (رویکردی) به خانه دیگر نقل مکان میکند.

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

احسان پناهبر

روزنام هنگار

و سوفیا زکریا در شهر نیویورک زندگی
میکند.
Q

تا کنون دنیای روزنامهنگاری نوابغ
بسیاری را به چشــم دیده است .فرید
زکریا یکی از این نوابغ در دنیای مدرن
روزنامهنگاری است؛ کسی که مقاالت
و گزارشهایش درباره مســائل سیاسی
میتواند جنجالهای زیــادی بیافریند.
در سال  ،1999مجله اســکوایر از وی
به عنوان «تاثیرگذارترین مشاور سیاست
خارجی تمام اعصار» نام برد .بیشــک
فرید زکریا یکــی از تاثیرگذارترین
روزنامهنگاران ،نویسندگان ،و متفکرین
در اواخر قرن  20و اوایل قرن  21است؛
کسی که بارها نامش در میان متفکرین
برتر قرن بیستم ذکر شده است .ایدهها
و تفکرات این نویسنده و روزنامهنگار
آنقدر حائــز اهمیت بوده اســت که
دولتمردان آمریکایی همواره گوشــه
چشمی به مقاالت ،کتابها ،و برنامههای
تلویزیونــی وی دارند و فردی همچون
هنری کیســینجر نیز از وی به خاطر
نبوغش تمجید کرده است.
Q

Qزندگینامه

فرید رفیق زکریــا ،زاده  20ژانویه
 1964در شــهر بمبئی (مومبای) هند و
در خانوادهای از تبار مسلمانان شهر بمبئی
است .فرید از دوران کودکی با مسائل
سیاسی و روزنامهنگاری آشنا شد ،چراکه
پدرش رفیق زکریا فعالی سیاسی ،روحانی
مسلمان ،و از اعضای حزب کنگره ملی
هند محسوب میشد ،و مادرش ،فاطمه
زکریا نیز روزنامهنگار و سردبیر روزنامه
«ساندی تایمز هندوستان» بود .وی در
یکی از مدارس معتبر هندوستان و شهر
بمبئی به نام «مدرســه کتدرال و جان
کانن» به تحصیل مشغول شد ،و سپس
در سال  1986توانست در ایاالت متحده
مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه
ییل دریافت کند .وی در ایاالت متحده و
در دانشگاه ییل راه پدر و مادر را ادامه داد
و به شکل جدی به فعالیتهای سیاسی و
روزنامهنگاری پرداخت ،چنانکه توانست
به ریاست اتحادیه سیاسی دانشگاه ییل
(انجمنی چپگرا و وابسته به احزاب لیبرال
در دانشگاه ییل که هدف از تشکیل آن
برگزاری نشستهایی به منظور مباحث
پارلمانی و ارتقاء ســطح مباحث درباره
مســائل مهم روز بود) رسید .در زمان
دانشــجویی خود در دانشگاه ییل ،وی
سردبیر «ماهنامه سیاسی دانشگاه ییل»
و عضو انجمن ســری «طومار و کلید»
این دانشگاه نیز بود .سپس در سال 1993
توانســت مدرک دکتری خود را در
رشته حکومتداری ،از شاخههای علوم
سیاسی ،از دانشگاه هاروارد دریافت
کنــد .وی در دوره دکتری خود از
تدریس اساتید برجسته علوم سیاسی
همچون ساموئل هانتینگتون ،استنلی
هافمن ،و رابرت کوهان بهره برد ،و
رساله دکتری خود را به راهنمایی
ساموئل هانتینگتون به رشته تحریر
درآورد .فریــد زکریا تا کنون
توانسته اســت مدارک افتخاری
زیادی را از دانشــگاههای جان
هاپکینز ،موسسه براون ،دانشگاه
میامی ،و کالــج اوبرین دریافت
کند .هماکنون وی به همراه همسر
خود پاوال تراکمورتــون زکریا،
پسرش عمر زکریا ،و دو دخترش ،لیال

تهای حرف های
Qفعالی 

وی در ســن  28سالگی و در دورانی
که در دوره دکتری دانشــگاه هاروارد
مشغول به تحصیل بود ،با انجام پروژهای
دانشگاهی به نام «سیاست خارجی ایاالت
متحده» توانست اعتماد مدیران فصلنامه
«فارن افرز»-ارگان رســمی شــورای
روابط خارجی -را جلب کند و به عنوان
ســردبیر آن انتخاب شــود .این نشریه
به مدیریت وی در سازمان و ساختار خود
دچار تغییراتی شد و انتشار آن از حالت
فصلنامه به دوماهنامه تغییر یافت .همچنین
محتوا و ساختار خود مجله نیز دستخوش
تغییراتی در ســبک و نگارش شد .وی
همچنین توانست به عنوان استاد مهمان در
دانشگاه کلمبیا مشغول به کار شود و در
آن دانشگاه به شکل درسگفتار و سمینار
به تدریس روابط بینالملل مشغول شود .در
سال  ،2000فرید زکریا به عنوان سردبیر
هفتهنامه نیوزویک انتخاب شد و به عنوان
ستوننویس هفتگی این نشریه قلم میزد.
در ســال  2010وی به نشریه تایم رفت
و تا ســال  2014به عنوان سردبیر کل و
ستوننویس این نشریه مشغول به کار شد.
هماکنون وی ستوننویس هفتگی روزنامه
واشنگتنپست و همچنین تحلیلگر «گروه
رســانهای آتالنتیک» و نویسنده
«ماهنامه آتالنتیک» نیز هست.
نگارشهای فریــد زکریا
به حــوزه روزنامهنــگاری
ختم نمیشــود؛ وی نویسنده
کتابهــای «از ثــروت تا
قدرت :ریشــههای نامتعارف
نقش جهانی ایــاالت متحده»
(دانشگاه پرینســتون،)2003 ،
آینده آزادی (انتشارات نورتون،
 ،)2003جهان پســا  -آمریکایی
(انتشــارات نورتون )2008 ،و در
دفــاع از آزادی آموزش و پرورش
لیبرال (انتشارات نورتون )2015 ،است.
کتاب جهان پسا-آمریکایی وی تحسین
بسیاری را برانگیخته است؛ بخش نقد و

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

همچنین جدیدترین کتاب وی« ،در دفاع
از آموزش و پرورش لیبرال» را تحسین
کرده اســت و از آن به عنوان «دفاعی
محسوس و الزم از ایدهای تحت محاصره»
یاد کرده است .در این کتاب فرید زکریا
در شــش فصل و با ارائه داستان شخصی
خــود به نقد نظام آمــوزش و پرورش
میپردازد و از تمرکز این نظام بر حفظ
کردن محتویات و نظــام آزمون-محور
آن انتقاد میکند .وی سپس میگوید که
زمانی که در دانشگاه ییل مشغول تحصیل
بوده است ،با قدرت نظام لیبرالی آموزش
آشنا شده است و از این طریق وی توانسته
است راه آینده خود را در سیاست و اقتصاد
بیابــد .زکریا در این کتاب با پیوند زدن
لیبرالیســم فرهنگی ،سیاسی ،و اقتصادی
به نظام آموزش و پرورش ســعی دارد
نشــان دهد که نظام لیبرالی آموزش نیز
در سنت دو هزار ســاله لیبرالیسم-و نه
در سیاستهای قرن  21ایاالت متحده-
ریشــه دارد .وی سپس با اخذ رویکردی
نیچهای و فوکویی به نظام آموزش ،معتقد
است که این تنها قدرت دانش است که
میتواند جهــان را تغییر دهد و آموزش
لیبرال میتواند در این راه از ارزش منحصر
به فردی برخوردار باشد.
از ســال  2008نیز وی تهیهکننده و
مجری برنامه هفتگــی «میدان عمومی
جهان» است که یکشنبهشبها از شبکه
 CNNپخش میشود .این برنامه بر مسائل
بینالمللــی و سیاســت خارجی ایاالت
متحده تمرکز دارد و از سیاستمداران و
مقامات برجسته دعوت میکند تا در
برنامه به بحث و تبادل نظر درباره این
موضوعات بپردازند .تا کنون رهبران
و روسای جمهوری همچون باراک
اوباما ،نارندا مودی ،حجه االســام
حسن روحانی ،دیوید کامرون ،و
غیره در برنامه وی به عنوان مهمان
حاضر بودهاند.
Q Qگرایشات و دیدگاههای
سیاسی

اغلب از فرید زکریا به عنوان فردی با
اندیشههای لیبرال ،محافظهکار ،و میانهرو

یاد میشود .جرج استفاناپولوس ،دوست و
همکار فرید زکریا وی را فردی میداند
که بهخوبی درس سیاست را از بر است
و همانند کبوتری هــر روز از خانهای
(رویکردی) به خانــه دیگر نقل مکان
میکند .خود زکریا از محافظهکاری بارها
حمایت کرده اســت و حتی آن را در
برهههایی در دهههای  70و  80میالدی
و در پی اوجگیــری چپگرایی در دنیا
الزم دانســته است ،اما وی در سال 2008
اعالم کرد که اکنون تفکر دیگری باید
در جهان امروز شکل گیرد .اما رسانههای
آمریکا همچنــان از وی به عنوان فردی
لیبرال و بعضــا محافظهکار یاد میکنند،
هر چند خود زکریا بارها گفته است که
نمیخواهد به تفکر خاصی منتسب شود؛
وی گفته اســت که اینکه از رویکردی
خاص دفاع نمیکنــد دلیلش حرفه وی
یعنی روزنامهنگاری است ،چراکه یک
روزنامهنگار و نویســنده باید با واقعیات
روز هماهنگ باشــد .هنری کیسینجر،
وزیر خارجه سابق ایاالت متحده درباره
فرید زکریا گفته اســت که «وی ذهنی
درجه یک و بهروز دارد و همیشه دوست
داشته است تا علیه عقل متعارف بشورد؛
وی به نظر فردی رادیکال اســت» .در
کتاب «آینــده آزادی» وی با دفاع از
«لیبرال دموکراســی» معتقد است که
آزادی صرفا با رایگیری بهدست نمیآید
و باید به قوانین لیبرالیسم و حکومت قانون
پایبند بود.
فرید زکریا از سیاستهای مبتنی بر
ترس ایاالت متحده انتقاد کرده است و
معتقد است که جرمزدایی از مواد مخدر
و اعطای شهروندی به مهاجرین میتواند
مشکالت امنیتی در این کشور را تا حدود
زیادی حل کند .بعــد از حمالت یازده
ســپتامبر ،وی با انتشار مقالهای با عنوان
«چرا آنها از ما متنفرند» استدالل میکند
که گروههای تنــدرو به طور بنیادی در
اسالم ریشه ندارند و تحرکات آنها نیز
واکنشی به سیاستهای خارجی آمریکا
نیست ،بلکه مشــکل در تورم سیاسی-
اقتصادی-اجتماعی جوامع عرب است که
به افراطگرایی و رشد اپوزیسیون مذهبی
در این جوامع و کل دنیا منجر شده است.
در سال  ،2003زکریا از حمله به عراق
حمایت کرد و معتقد بــود که در این
برهه حساس در منطقه خاورمیانه ،حضور
نیروهای آمریکایی الزم و ضروری است،
اما بعد از مدتی به یکی از منتقدان این حمله
و حضور نظامی تبدیل شد ،اما همچنان از
«بعثیزدایی» خاورمیانه حمایت کرد .در
سال  2007وی به ایاالت متحده پیشنهاد
داد تا بکوشد در مسئله عراق میان اعراب
سنی ،اعراب شــیعه ،و کردها مصالحه
سیاسی ایجاد کند و از تقسیم این کشور
به سه جامعه مجزا جلوگیری کند.
از نظر افکار شــخصی ،وی فردی
مسلمان و ســکوالر است ،وی در
توصیف رویکردهــای مذهبیاش
میگوید« :دیدگاههای اعتقادی و
دینی من بسیار پیچیده هستند-این
دیدگاهها چیزی مابین خداپرستی
و شــک و الادریگری است .اما
به طور کلی فردی سکوالر هستم»
(ستون اصلی واشنگتن پست10 ،
دسامبر .)2015
Q

Qجنجالها

حضور فریــد زکریا به عنوان
کارشــناس و تحلیلگر مســائل
خاورمیانه در جلسهای که به دعوت

پاول ولفویتز برگزار شد ،جنجالهایی را
علیه وی برانگیخت .در این جلسه بحثها
و تبادل نظرها به شکل گزارشی درآمد
که پاول ولفویتز ،معــاون وزارت دفاع
در دولت جورج بــوش ،از آن به عنوان
گزارشی استفاده کرد که از حمله به عراق
حمایــت میکرد .در جــواب انتقادات
به حضور زکریا در این جلسه ،وی بعدها
به نیویورک تایمز گفت که حضورش
صرفا در جلســهای با اهداف ایدهپردازی
بوده اســت ،و به وی اطالع نداده بودند
که نتایج این جلســه قرار اســت برای
رئیسجمهور فرستاده شود تا درباره حمله
به عراق از آن استفاده کند.
فریــد زکریا که از حامیــان آزادی
مذهبی در ایاالت متحده است ،در مخالفت
با جلوگیری از ســاخت مرکز اسالمی و
مســجد در پارک  51و نزدیکی محوطه
برجهای تجارت جهانی که در سال 2001
مورد حمله تروریستی قرار گرفت ،گفت
که جلوگیری از ساخت این مرکز اسالمی
میتواند به تقویــت افراطگرایی منجر
شود .وی معتقد بود با ساخت این مرکز
و اقداماتی مشــابه آن« ،اسالم میانهرو و
اصلی» میتواند بر جنبه افراطی آن غلبه
کند .اتحادیه ضد افتراء که با ســاخت
مســجد و مرکز اســامی در آن منطقه
به شدت مخالفت میکرد ،از منتقدین فرید
زکریا بود و علیه وی جنجالهایی را به راه
انداخت.
فرید زکریا در آگوست  ۲۰۱۲به اتهام
دزدی ادبی به مدت یک هفته از فعالیت
در مجله «تایم» و شبکه  CNNمعلق شد.
وی در ستون خود در تایم و در یادداشتی
بــا عنوان «کنترل اســلحه در آمریکا»
بخشهایی از مقاله ژیل لپور در هفتهنامه
«نیویورکر» را بدون ذکر منبع منتشــر
کرده بود .او بعدا مجبور شد به این دزدی
ادبی اعتراف و عذرخواهی کند.
مصاحبههای جنجالی و چهره به چهره
با مقامات بلندپایه و ســران کشورها نیز
توانسته اســت از فرید زکریا چهرهای
جنجالی در محافل رسانهای بسازد .مصاحبه
با ون جیابائو ،نخســتوزیر پیشین و از
سران حزب کمونیســت چین ،یکی از
جنجالیتریــن ایــن مصاحبهها بود که
توانست وی را نامزد دریافت جایزه «امی»
کند.
Q

Qجوایز و افتخارات

در ســال  ،2010مجله فارن پالســی
نام فرید زکریا را در میان فهرســت صد
متفکــر برتر دنیا ذکر کــرد .همچنین
در ســال  ،1999مجله اســکوایر از وی
به عنوان «تاثیرگذارترین مشاور سیاست
خارجــی تمام اعصار» نام بــرد .وی تا
کنــون پنج بار نامزد جایــزه مجله ملی
موسوم به «جایزه الی» شده و یکبار آن را
تصاحب کرده است .این جایزه همه ساله
به روزنامهنگاران برتر که در مجالت چاپی
و دیجیتال قلم میزنند و فعالیت میکنند،
اعطا میشود .وی به عنوان مجری برنامه
تلویزیونی چندین بار نامزد «جایزه امی»
بوده و یکبار برنده «جایزه پیبادی» شده
است .وی یکبار مرد سال هفتهنامه «ایندیا
ابرود» در ســال  2008شد .وی همچنین
موفق شده اســت دکتریهای افتخاری
متعددی از دانشگاههای هاروارد ،براون،
دوک ،جان هاپکینز ،میامی ،اوکالهاما ،و
غیره دریافت کند .در سال  ،2010دولت
هند جایزه «پ ِدَم بهوشن» را به خاطر نقش
تاثیرگذارش در حــوزه روزنامهنگاری
به وی اعطا کرد.

فصل

3

 :اقتصاد و صنعت

توسـعه

احمد حاتمییزد رئیس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران از کاهش نرخ سود بانکی میگوید:

بانکها قواعد بازی را دور میزنند
زینب کوهیار« :در اختیار بانکها و موسســات مالی و اعتباری» .در سایت بانک مرکزی عامل
تعیین نرخ ســود ســپردههای بانکی از نیمه دوم سال  90تا پایان سال  92با این جمله معرفی شده
است .در آن دو سال رقابت بازیگران بازار پولی کشور مردم را به مرحله فروش دارایی و سپرده
کردن آن در حسابها و دریافت سودهای کالن انداخت .سودهایی که پس از مدتی هم خودش
دود شد و هم آتش را در اصل سپرده انداخت .احمد حاتمی یزد در گفتوگو با سازندگی به این
ســوال پاسخ میدهد که چرا سود بانکی به معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
تالشهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به شیوه دستوری تا چه اندازه به حل بحران
بانکها کمک میکند و صندوقهای سرمایهگذاری که سود بیش از  18درصد پرداخت میکنند
کجای بازی کاهش نرخ سود بانکی قرار دارند؟
نرخ سود سپردههای بانکی در سال  84در
ســپردههای کوتاهمدت  7و در پنج ســاله 17
درصد بود ،اما از نیمه دوم ســال  90تعیین نرخ
به موسســات مالی و اعتباری و بانکها واگذار
شد .در یک بازه زمانی نسبتا طوالنی رقابت بین
بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب
سپردههای بیشتر مردم با وعده سود باال تا جایی
پیش رفت که حرف از پرداخت سود  24درصد
بود .امروز نرخ ســود بانکــی به معضل بزرگ
اقتصاد ایران تبدیل شده است و کاهش آن پای
ثابت راهکارهای کارشناسان برای حل مشکالتی
مثل بیکاری و رکود تولید فرض میشود .گلوله
برفی سود بانکی دقیقا به چه علت و از چه زمانی
از بــاالی قله به پایین ُســر خــورد و روزبهروز
بزرگتر شد؟

تالش کردند با وعده سود باال سپردههای بانکی
را به نام خودشان جذب کنند .به این دلیل که
خود موسســات غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت
میکردند و شــخصیت حقوقی نداشتند به نام
اشخاص حقیقی که مدیر یا سهامداران موسسات
بودند ،حسابهایی را در بانکها برای نگهداری
از پول مردم ایجاد کردند .این اقدام موسســات
بسیار خطرناک بود چراکه اگر این افراد فوت
میکردند وراث میتوانستند به بانکها مراجعه
کنند و پول ها را بگیرند و در عمل سر صاحبان
سپرده بیکاله میماند .عالوه بر این موسسات
وارد خرید ملک شدند و داراییهای دیگر برای
موسسات مالی و اعتباری ایجاد کردند به این امید
که سود باال کسب کنند و به سپردهگذاران هم
سود باال بپردازند .یادآوری بلبشویی که در آن
دوران حاکم بود دل آدم را ریش میکند.
وضعیت زمانی به طور جدی تغییر کرد که
بانکها برای رقابت با موسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز از پرداخت بهره روزشــمار به پول
خبر دادند که هیچ رابطهای با بانکداری اسالمی
نداشــت .این اتفاق در اواخر دوره دولت دهم
افتاد .در بانکداری اســامی عقود اسالمی رایج
است به معنی خرید و فروش ،لیزینگ و ...که
برای انجام آن نیاز به گذر زمان داریم .اینطور
که کسی پولی را پرداخت میکند و یک نفر
مواد اولیه میخرد ،کارخانهای را ایجاد میکند،
تولید میکند و میفروشد و در سود آن دیگران
هم سهیم هستند اما در سود روزشمار این فاصله
زمانی وجود نــدارد و پرداخت این نوع بهره
هیچ ارتباطی با عقود اســامی نــدارد .پس از
تالش بانکها برای پرداخت ســود روزشمار
به ســپردههای بانکی وضعیت نابهسامان قبلی
تشدید شد .از یک طرف بانکها دچار کمبود
منابع شدند ،نهتنها به این دلیل که منابع در اختیار
دیگران بود بلکه دلیل اصلی این بود که شرکتها
اعم از دولتی و خصوصی از بانکها وام گرفته
بودند و قادر به بازپرداخت بدهیهایشان نبودند.
در این شرایط مطالبات معوقه بانکها افزایش
پیدا کرد و به انجماد بخش عمدهای از نقدینگی
در کشــور دامن زد .نقدینگی که با نام دارایی
سمی در ترازنامه بانکها قرار گرفت .در این
دوره نظارت درستی از نظر حسابرسی صورت
نگرفت و به نظر من حســابرسهای ما متهم
به کوتاهی در انجام وظایف حرفهایشان در این
دوره هستند.

بانکها یکی از خبرســازترین بخشهای
اقتصاد در سه سال گذشته بودهاند .پس از تصویب
برجام و آغاز پسابرجام بانکها به واسطه اینکه در
ده سال گذشته در خط مقدم مبارزه با تحریمهای
یکجانبه کشورهای غربی قرار گرفتند ،بیشتر سر
زبانها افتادند .با انجام توافق هستهای ایران و 5+1
امیدها به توسعه روابط بانکی با بانکهای بزرگ
جهان تقویت شد اما در انتقادها به شبکه بانکی در
عدم استفاده درست از فرصتهای برجام ،فاصله
ده ســالهای که بین بانکهای ایرانی و خارجی
افتاده بود کمتر دیده شد .پس از برجام مشخص
شد که بانکهای ایرانی منطبق با قوانین جهانی

کار نمیکننــد و هر نوع برقراری ارتباط آنها
با بانکهای بزرگ خارجی منوط است به تغییر
مقررات حاکم بر شیوههای فعالیت آنها.
این تنهــا یک زاویــه از ذوزنقه فعالیت
بانکهــای ایرانی بود .بانکهــای ایرانی در
سالهای گذشته به دلیل پرداخت تسهیالت و
عدم بازپرداخت آن در لبه پرتگاه قرار گرفتند،
تا جایی که زمزمه ورشکســتگی آنها بیش از
همیشه به گوش میرســید .مشکل دیگر این
بود که بانکها از سپردههای مردم برای خرید
داراییهایی اســتفاده کرده بودند که با توجه
به رکود اقتصادی قابل نقد شدن نبود ،در نتیجه

بی انضباطی در نظام بانکی و پولی کشــور
در دولتهای نهم و دهم ریشه مسئلهساز شدن
سود بانکی در شــرایط کنونی است .در دوره
ریاســت جمهوری احمدینژاد هرج و مرج در
شبکه بانکی به اوج رسید .در آن دوران دولت
ادعا میکرد که پرداخت ســود بانکی مصداق
رباست و باید میزان سود را کاهش داد و به صفر
رساند .در ادامه همین شعارها فردی به ریاست
بانک ملی رسید که مدعی شد میخواهد بانک
ملی را تبدیل به یک قرضالحسنه کند و دیگر
سودی در کار نباشد .این شعارها و ادعاها توسط
دولتمردان و مسئوالن بانکی دولتهای نهم و
دهم مطرح شد اما در نهایت دیدیم که باالترین
میزان سود سپرده بانکی نه فقط در سالهای پس
از انقالب اسالمی بلکه در کل تاریخ بانکداری
در همیــن دوران رایج شــد .رویههای بانکی
و برنامهها در آن زمان جنبه علمی نداشــت.
نهادهای مسئول در کشور قانونمند و ضابطهمند
کار نمیکردند و دولت هم این بیقانونیها و
بیضابطه کار کردنها را تحمل میکرد .یکی
از مصادیق عدم توجه به قانــون در این دوره
شکلگیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
بود که توسط نهادهای غیردولتی و غیرخصوصی
ایجاد شد .این موسسات با نادیده گرفتن قانون،
بدون مجوز بانک مرکزی ،بدون رعایت ضوابط
حرفهای بانکــداری و بدون برخورداری از علم
و تقوا موسســات را اداره میکردند و کار را
به جایی رســاندند که در عمل حرکت آنها
متوقف شد .این موسسات غیرمجاز برای نجات
خودشــان از بحران سود بانکی را َعلَم کردند و

کاهش دستوری نرخ سود سپرده در عمل
چقدر به ساماندهی شبکه بانکی کمک کرد؟

ببینید ،گزارش حسابرســی تنها ابزار اصلی
و قابل اتکای بانک مرکزی برای ســاماندهی
وضعیت شبکه بانکی اســت .البته شاید امروز
سازمانهای دولتی حسابرســی ما قادر نباشند
گزارشهای مالی را تهیه و تنظیم کنند .من اگر
جای وزارت اقتصاد و دارایی بودم از موسسات
حسابرســی بینالمللی درخواست میکردم در
ایران دفتر بزنند و حسابرســی شــرکتها و
موسسات مالی و بانکها را شروع کنند.
امیدواریم بانک مرکــزی بتواند وضعیت
شبکه بانکی را ساماندهی کند .یکی از راههای
بانک مرکزی شفافسازی حسابهاست .بانک
مرکزی بر این اساس بانکها را موظف کرده
تا گزارشهای مالی را بر اساس استانداردهای
بینالمللی گزارشهای مال ی  IFRFیا �Interna
 tional Financial Reporting Standardsتهیه
کنند .اگر این تــاش بانک مرکزی به نتیجه
برسد ،ســود موهوم از ترازنامه بانکها حذف
میشــود ،بدهیها و داراییها واقعی میشود و
بانکها میفهمند که قادر به پرداخت سود کالن
به سپردهگذاران نخواهند بود و سرمایهشان را از
دســت میدهند .بازرسی شعب یکی دیگر از
راههای بانک مرکزی است .به تازگی هم بانک
مرکزی اعالم کرده است که از هزار شعبه در
یک هفته پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ
سودبانکی به  15درصد بازرسی کرده است و
اعالم کردند که حسابهای جدید با نرخهای
جدید افتتاح شده است .این نوع بازرسیها روشن
نمیکند که آیا بانک از روشهای دیگر برای
نقض مقررات استفاده کرده است یا نه .در نهایت
گزارشها و ترازنامههای بانکی است که نشان
میدهد چقدر برای سپردههای بانکی هزینه شده
است و سود و زیان بانک در این گزارشهای
مالی مشخص میشود.
بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده
بانکی تالش میکند اما بانکها هنوز در وضعیتی
نیستند که این دستورالعمل را اجرا کنند .بعضی
از بانکها تالش کردند با روشهایی بخشنامه
بانک مرکزی در الزام بانکها به اجرای مصوبه
شورای پول و اعتبار و اختصاص سود  15درصد
به ســپردههای بانکی را دور بزنند .به تازگی
مواردی درباره اعطای تسهیالت بانکی به فعاالن
اقتصادی دیده شده که این مسئله را تایید میکند.

مشتری به بانک مراجعه کرده و  2میلیارد تومان
وام درخواست کرده است .بانک  18درصد سود
برای تسهیالت  2میلیارد تومانی در نظر گرفته
است اما  20درصد پول را نزد بانک نگه داشته
و اصطالحا به عنوان وثیقه وام ســپرده کرده
اســت که البته وثیقه وام به این ترتیب نیست.
این یعنی یک میلیارد و  600میلیون تومان وام
پرداخت شــده ،درحالیکه بانک سود  2میلیارد
تومان تسهیالت را دریافت میکند یعنی 21.5
درصد بهره از فعال اقتصــادی میگیرد و این
میشود هزینه مالی گرفتن چنین وامی در شرایط
فعلــی از بانکها .این روش در تمام بانکهای
خصوصی و دولتی رایج است تا هر نوع کاهش
نرخ ســود بانکی را دور بزنند .پیش از اجرای
مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ
سود بانکی ،بانکها به مشتریان اعالم کردند که
سپردههای کوتاهمدت را یک ساله کنند ،برای
اینکه نمیتوانند سود روزشمار به مشتریان بدهند
اما در همان زمان گفتند اگر میخواهید پس از
یک ماه میتوانید مبلغ سپرده را کم یا زیاد کنید
و سود قابل توجهی هم بگیرید.
بحران مالی بانکها بازار ســرمایه را هم
بینصیــب نگذاشــت .در دورهای نماد بانکها
به دلیل ترازنامههای شفاف در بورس بسته شد.

بله ،زمانی که بانکها ســود واقعیشان را
نشان بدهند ،درواقع سودشان کم شده و زیانده
میشوند .زمانی که سود یک شرکت کم شود و
زیان آن افشا شود ،قیمت سهام آن کاهش پیدا
میکند .بانکها بخش عمدهای از شرکتهای
بورسی را تشکیل میدهند .حجم سرمایه بانکها
باالتر از سرمایه بسیاری از شرکتهای بورسی

است و قیمت سهام بخش مالی با زیان بانکها
کاهش پیدا میکند .عالوه بر این مجموعهای از
موسسات دیگر مثل شرکتهای سرمایهگذاری
و بازنشستگی سهام بانکها و موسسات مالی و
اعتباری را خریدند .بنابراین با افت سهام بانکها
این شرکتها هم ضرر کردند .دومینوی افت
ارزش سهام شــرکتها روی بازار سرمایه اثر
گذاشت؛ بنابراین شاخص بورس افزایش پیدا
نکرد و پایین آمد .این پدیده ناشــی از تاثیر
محاسبات سیســتم بانکی و عدم تنظیم واقعی
ترازنامه بانکی بود.

صندوقهای ســرمایهگذاری را در ادامه
راهکارهــای بانکها بــرای دور زدن مقررات
جدید و کاهش نرخ سود ارزیابی میکنید؟

صندوقهای سرمایهگذاری پدیدهای شناخته
شده و مفید در فضای پولی و مالی کشورهاست،
البته اگر استاندارد علمی و حرفهای کار را رعایت
کنند .در انگلستان  UNIT TRUSTو در ایاالت
متحده آمریکا  MUTUAL FUNDدو صندوق
سرمایهگذاری است که عملکرد موفقیتآمیزی
دارند اما نکته اصلی عمل به قواعد پیشــرفته و
پیچیده علمی است.
این صندوقها با وعده عرضه پول مردم در
بورس ســپردهها را جذب میکنند و اگر واقعا
سرمایههای خرد را در بازار سرمایه هزینه کنند
و مدیریت کنند موفق خواهند بود .قاعده کار
صندوقهای ســرمایهگذاری این است که با
منابعی که در اختیار دارند ســهام شرکتها را
بخرند .بر این اســاس این صندوقها زمانی که
ببینند سهام شرکتی باال میرود آن را میخرند
و زمانی که ســهام شــرکتی افت کند آن را

میفروشند .انجام این عملیات مستلزم برخورداری
از دانــش باالیی در عملیات بــورس و بهروز
بودن است .کارشناســان و تصمیمگیرندگان
صندوقهای سرمایهگذاری باید نسبت به شرایط
بورس آگاهی کافی داشته باشند و خطر خرید
سهام را در نظر بگیرند .آنها باید ریسک خرید
سهام را توزیع کنند .در نتیجه حداکثر سهامی
که از شــرکتها میخرند  10درصد و حتی 5
درصد است تا اگر سهام شرکتها افت کرد کل
صندوق سرمایهگذاری با مشکل روبهرو نشود.
متاسفانه صندوقهای ســرمایهگذاری در
کشــور ما اینطور عمل نمیکنند .بسیاری از
این صندوقها ســرمایه دریافتی را با نرخ سود
باال در حسابهای بلندمدت نزد بانکها سپرده
کردند و بخش کمی از منابع را در بازار سرمایه
به کار میگیرند .خرید سهام با منابع صندوقهای
سرمایهگذاری منوط به رعایت قواعد پیچیده و
عملی اســت که موفقیت صندوق را تضمین
میکند .این صندوقها در ایران  10تا  15درصد
از سهام شرکتهای حاضر در بورس را میخرند
و به طور عمده این سهام متعلق به شرکتهای
وابسته به بانک خودشان است و از سوی دیگر
بیشتر پول را نزد بانک سپرده میکنند .در این
شرایط یکی از کارآمدترین روشها برای رونق
بازار سرمایه تبدیل به دستاویزی برای دور زدن
مقررات بانکی ابالغی از ســوی بانک مرکزی
شده اســت .اگر صندوقهای سرمایهگذاری با
ضوابط بینالمللی کار کنند و سهام را با استفاده از
توان علمی کارشناسان زبده ،جوان و خوشفکر
اداره کنند ،این صندوقها برای سپردهگذاران،
صندوقها و بانکها ارزشآفرین خواهد بود.

نرخ سود سپرده بانکی در ده سال گذشته
سال
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دومینوی بانکی
هر نوع وعده آنها برای پرداخت ســود سپرده
بیشــتر به مردم زیر ذرهبین تردید قرار گرفت.
تولید که بیشتر سرمایه مورد نیازش را از محل
بانکها تامیــن میکرد مهره دیگر این دومینو
بود که با اُفت فعالیت بانکها با مشکل روبهرو
شد و در نهایت عدم تامین بنگاههای اقتصادی
به ابرمشکل اقتصاد ایران یعنی بیکاری دامن زد.
مشکلی که نرخ  12.6درصدی را در سه ماهه اول
سال جاری به نام خود ثبت کرده است.
کارشناســان بانکی معتقدند که اعالم خبر
ورشکســتگی بانکها به راحتی ممکن نیست
و حتی در مورد ورشکســتگی مؤسسات مالی

و اعتبــاری مجاز و غیرمجاز که به مشــکل
برخوردهاند هم باید با احتیاط صحبت کرد .در
سالهای گذشــته که بانک مرکزی با جدیت
بیشتری به مدیریت بازیگران بازار پولی کشور
پرداخت ،پروژه ادغام مؤسسات مالی و اعتباری
مشــکلدار با بانکها یا دیگر مؤسسات کلید
خورد .از ســوی دیگر برنامه کاهش نرخ سود
بانکی و تســهیالت برای رونق تولید آغاز شد،
پروژهی که با افت و خیزهای فراوان همراه بود.
در زمستان ســال  94بانکها برای کاهش نرخ
سود بانکی و عمل به مصوبه شورای پول و اعتبار
توافق کردند که نتیجهای نداد .براساس این توافق

قرار بود تسهیالت با نرخ  22درصد به جای 24
درصد در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار بگیرد
و به ســپردهها با دو درصد اختالف ســود 18
درصد پرداخت شــود اما عمل بانکها خالف
این را نشان داد .در دومین تالش شورای پول و
اعتبار سود  15درصد برای سپردهها و 18درصد
برای تسهیالت در نظر گرفته شد اما اجرای این
مصوبه هم با بیش از یک ســال تاخیر در سال
 96و در شهریورماه اتفاق افتاد و در حال حاضر
کمتر از یک ماه از اجرای آن گذشته است .پیش
از این ولیاهلل ســیف در رسانهها هشدار داد که
هر بانک و موسســهای که وعده سود باال بدهد

یعنی به ورشکســتگی نزدیکتر است .بانک
مرکزی خبر داده که نظــارت قویتری برای
اجرای نرخ  15درصدی ســود سپرده دارد .امید
فعاالن اقتصادی به رعایت نرخ  15درصد برای
سپردههای بانکی اســت اما مشکالت بانکها
یکی دوتا نیست .بانکها حاال باید نرخ سودی را
رعایت کنند که برای سرمایهداران خرد و کالن
کمتر جذاب است و در شرایطی ملزم به رعایت
نرخ مصوباند که باید به کفایت سرمایه ،اعمال
مقررات جدید بینالمللی و تالش برای برقراری
ارتباط با بانکهای کوچک و بزرگ اروپایی
هم فکر کنند.
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تجربه

درسگفتارهای اقتصاد جهان

برزیل در رکود اقتصادی به سر میبرد .نرخ رشد اقتصادی این کشور از ابتدای این دهه به طور پیوسته مدام در حال کاهش بوده است،
به طوری که از رشد ساالنه  4.5درصد بین سالهای  2006تا  ،2010به  2.1درصد در سالهای  2011تا  2014رسیده است .تولید
ناخالص داخلی در سال  ،2015به  3.8درصد کاهش پیدا کرد و انتظار میرفت در سال  2016به  3درصد برسد.

8

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

عیسای ایستاده بر بلندی که گویی بر کل
محیط احاطه دارد اولین تصویری است که از
برزیل ،پهناورترین کشور در نیمکره جنوبی
زمین و در آمریکای جنوبی به ذهن میرسد.
احتماال در مرحله بعدی هم کارناوالهای شادی
و جنگلهای انبــوه و طوطیهای رنگارنگ
از ریودوژانیرو به یــاد آدم میآید .البته که
پایتخت برزیل ،شــهر بریزیلیا است ،اما ریو
شهر خاطرهانگیزتری از دیگر شهرهای برزیل
به حســاب میآید .حتی با اینکه تفاوتهای
فرهنگی ایران و برزیل زیاد است ،روابط دو
کشور عمال بعد از ســال  1957که توافقنامه
فرهنگی توسط وزرای خارجه ایران و برزیل
امضاء شــد ،رو به افزایش گذاشت .االن هم
روابط به اندازهای رســیده است که فیلمهای
هنری ایرانی و سینمای ایران در میان منتقدین
ســینما در برزیل جایگاه خاصی پیدا کرده و
طی چند سال اخیر بیش از ده فیلم ایرانی توسط
شرکتهای تولید سینمای خانگی در برزیل
خریداری شده و به صورت دوبله و دیویدی
عرضه میشود .آنطور که در سایت سفارت
برزیل در ایران نوشته شــده است« :حضور
جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاههای هنری
و تاریخی نیز به نوعی در راســتای ابتکارات
فرهنگی و با هدف تعمیق شناخت متقابل از
فرهنگ و سنت دو کشور دنبال شده که اوج
این حضور در نمایشگاه هنر اسالمی بود که
سال  1389در برزیل برگزار شد و جمهوری
اسالمی ایران با ارائه تعداد قابل توجهی از آثار
تاریخی و هنری خود در قالب فرش ،سرامیک،
تابلو و صنایع دستی جلوههای متنوع تاریخ و
تمدن هزاره خود را در برزیل به منصه ظهور
گذاشت».

Q

Qبرزیل از چه زمانی رشد کرد؟

چند سالی میشود که برزیل رو به توسعه
گذاشــته و به اصطالح لقب اقتصاد نوظهور را
گرفته است .البته که در این مسیر با چالشهایی
همراه بوده و این روزها دیگر با روزهای اوجش
فاصله گرفته ،اما همچنــان برزیل قویترین
اقتصاد آمریکای التین است و در جنوب قاره
آمریکا سلطنت میکند.
ماجرای رشــد اقتصادی برزیل از دهه 70
شــروع شــد و زمانی که لوال داسیلوا سرکار
آمد ،به یکباره قد کشید .احتماال هم برزیلیها،
رشــد اقتصادی و نوظهور شدن اقتصادشان را
مدیون داسیلوا میدانند .از سال  2003تا 2014
به گزارش بانک جهانی 29 ،میلیون نفر از فقر
نجات پیدا کردنــد و نابرابری به میزان زیادی
کاهش پیدا کرد .حتی گفته میشود که ضریب
جینی در همــان دوره از  58.1به  51.5کاهش
یافت .معجزات داسیلوا به همانجا ختم نشد ،طی
سالهای  2003تا  ،2014سطح درآمد  40درصد
از فقیرترین برزیلیها به طور متوسط  7.1درصد
رشد کرد .این در حالی بود که رشد درآمد کل
جمعیت  4.4درصد افزایش را نشان میداد .شاید
این رشــدها از آنجا ناشی میشد که داسیلوا از
بنیانگذاران حزب کارگر برزیل بود و خودش
در خانوادهای فقیر به دنیــا آمده بود و تا 12
سالگی هم مجبور بود در خیابان از طریق واکس
زدن کفش رهگذران پولی به دســت آورد .با
اینکه داسیلوا مظهر رشد بزریل بود ،این روزها
خبرهای خوبی درباره او منتشر نمیشود .مارس
 ،2016داسیلوا به اتهام دریافت سود غیرقانونی از
شرکت نفتی پتروبراس دستگیر شد.
فایننشال تایمز درباره تاریخچه رشد اقتصادی
برزیل نوشته است« :این کشور در دهه 1970

رشد چشمگیری داشــت اما به دلیل افزایش
نقدینگی بینالمللی آن را از دست داد .زمانی که
فــدرال رزرو آمریکا ،نرخهای بهره را در دهه
 1980افزایش داد ،برزیل هم مانند بســیاری از
کشورهای دیگر در معرض بحران قرار گرفت.
دولت سعی کرد مشکالت را حل کند ،اما راه
حل آن تنها منجر به ایجاد تورم شدید شد».
سال  ،1994برزیل نرخ تورم را با سیاستهای
پولی تهاجمی و برابــر نرخ دالر تثبیت کرد.
کنترل تورم هم راه رشد را به وجود آورد .اما
به دلیل تفاوت نــرخ تورم در برزیل و ایاالت
متحده قیمت ارز افزایش یافت و منجر به بحران
ارزی در پایان دهه  1990شد .این مساله برزیل
را از پا نینداخت .فایننشــال تایمز در گزارش
خود نوشــت« :این بحران ،شــرایطی سیاسی
برای یک سازوکار اقتصادی عمیق خلق کرد
که با اتخاذ اهداف شناور همراه بود .اما دولت
فرناندو هنریک کاردوسو با وجود بحرانهای
خارجی قادر به تثبیت بدهیهای عمومی و تورم
نشد .کاردوسو از ژانویه  ۱۹۹۵تا ژانویه ۲۰۰۳
رییسجمهوری برزیل بود».
برزیل ســال  2002را با اقتصاد شکننده و
چشــمانداز پیروزی حزب کارگر آغاز کرد.
حزب کارگر ســال  2003قــدرت گرفت و
کشور را با تیم اقتصادی محافظهکار شگفتزده
کرد .در آن زمان ،این تیم روند اصالح مالی و
پولی را آغاز کرد و باعث شد تورم به سرعت
کاهش پیدا کند و بدهیهای دولتی نزولی شود.
اعتماد به کشور برگشت و اقتصاد اجازه پیدا
کرد تا دوباره رشــد کند .به رغم نتایج خوب،
این سیاست اقتصادی به دلیل چشمانداز اقتصاد
مداخلهگر که البته در برزیل «توسعهگرایی»
شناخته میشود ،با مخالفت قوی مواجه شد.

Q

یریزد
Qاوضاع ب ههم م 

تفکر «توســعهگرایی» یا مداخلهگری
دولت ،تفکر غالبی در آمریکای التین است
که میگوید دولت باید نقــش اصلی را در
اقتصاد بازی کند و در قیمت مداخله داشــته
باشــد و رشد را تحریک کند .در نهایت این
دیدگاه در سال  2010با روی کار آمدن دیلما
روسف اعمال شد .روسف یک ماتریس جدید
اقتصادی که شــامل کاهش غیرطبیعی نرخ
بهره ،توســعهطلبیهای مالی ،محدود کردن
نرخ بازگشت سرمایهگذاریهای خصوصی
در زیرساختها و  ...میشد ،اجرا کرد .نتیجه
این عمل هم این شد که رشد تولید ناخالص
داخلی که در سال  2010به  7.5درصد رسیده
بود ،شروع به کاهش کرد و به بدترین زمان
تاریخــی اقتصاد برزیل بازگشــت .چراکه
مداخلهگرایــی همراه با سیاســتهایی بود
که تقاضا و مصــرف را تقویت میکرد ،اما
به قســمت عرضه توجهی نداشت .بنابراین
باعث کاهش سرمایهگذاری ،افزایش تورم و
شکنندگی مالی و عدم اطمینان به بازار شد.
روسف در انتخابات سال  2014با مشکالت
زیادی مواجه شد ،اما دوباره رییسجمهور شد.
این مشکالت باعث شــد تا او سیاستهای
اقتصادیاش را تغییر دهد و به همان اقدامات
دهه گذشته برگردد .در دور دوم ،روسف ،یک
وزیر دارایی محافظهکار انتخاب کرد و بانک
مرکزی هم تورم را نشــانه گرفت و روندی
انقباضی پیمود .این ماجرا باعث بازگشــت
اعتماد به بازار و روند رو به رشد شد.
در حال حاضر ،برزیل در رکود اقتصادی
به ســر میبرد .نرخ رشد اقتصادی این کشور
از ابتدای این دهه به طور پیوسته مدام در حال
کاهش بوده است .به طوری که از رشد ساالنه

 4.5درصد بین سالهای  2006تا  ،2010به 2.1
درصد در سالهای  2011تا  2014رسیده است.
تولید ناخالص داخلی در ســال  ،2015به 3.8
درصد کاهش پیدا کرد و انتظار میرفت در
سال  2016به  3درصد برسد.
طبق گزارش بانک جهانی ،بحران اقتصادی
برزیل ،نتیجه سقوط قیمتها و ناتوانی در تنظیم
سیاســتهای الزم بود .البته که بحرانهای
سیاسی هم مزید بر علت شد و به تخریب اعتماد
مصرفکنندگان و سرمایهگذاران کمک کرد.
کاهش نرخ ارز به مرور زمان باعث افزایش
تورم در ســال  2015شــد ،به طوری که در
دسامبر آن سال به  10.7درصد رسید .میزانی
که خیلی باالتر از پیشبینی دولت بود.
پــس از برکنــاری دیلمــا روســف،
رییسجمهوری پرخبر برزیل در آگوســت
 ،2016میشل تمر ،معاون سابق ،رییسجمهور
جدید شد و قرار است تا سال  ۲۰۱۹که دوره
ریاســت جمهوری تمام میشود ،در این مقام
باقــی بماند .او در شــروع کارش گفته بود
اقداماتی برای تعدیــل مالی و اصالح اعتماد
و بازگرداندن محیط ســرمایهگذاری مطلوب
انجام خواهد داد .البتــه که این کار در عمل
با مشکالتی همراه بود ،چراکه اجرای برنامه
اصالحات دشــوار است و با مخالفت کنگره
یشود.
مواجه م 
بانک جهانی در گزارشش درباره برزیل
نوشته اســت« :تعدیل مالی به دلیل کسری
بودجه دولت و محیط سیاسی متشنج تضعیف
شده است .همچنین تنها  15درصد هزینههای
برزیل اختیاری است .بیشتر هزینههای عمومی
به طور قطعی (با استناد به قانون اساسی و سایر
قوانین) تعیین میشــود و به همین دلیل هم
به طور قانونی نمیتواند کاهش پیدا کند».

طبق گزارشهای بینالمللی ،چشــمانداز
میانمدت برزیل به موفقیت اصالحات جاری
و تصویــب اصالحات افزایشدهنده رشــد
بستگی دارد .حاال هم افزایش تولید و رقابت،
چالش اصلی برای دستیابی به رشد بیشتر در
میانمدت است .با رکود پیشرانهای توسعه-
مصرف سوخت ،گســترش نیروی کار و
رونق کاال -رشــد به سرمایهگذاری بیشتر و
سودآوری بهرهوری نیاز دارد.
در حال حاضر هم با وجود دستاوردهایی
که در کاهش فقر در دهه گذشــته به دست
آمده است ،هنوز هم نابرابری در سطوح باال
باقی مانده اســت .عالوه بر اینها ،با اینکه
پیشــرفت بزرگی در کاهش جنگلزدایی و
زیســتبوم برزیل رخ داده ،این کشور هنوز
هم با چالشهایی برای یافتن راههایی ترکیبی
از مزایای رشد کشاورزی ،حفاظت از محیط
زیست و توسعه پایدار مواجه است.
الزارد آمریکاز ،رییس سابق بانک مرکزی
برزیل ،در گزارشی در فایننشال تایمز نوشت:
«رشــد تولید ناخالص داخلی طی دهه آینده
احتماال متوسط خواهد بود ،اما برزیل شرایطی
برای اصالح مالی و کاری ،بهبود محیط کسب
و کار و تسهیل سرمایهگذاریهای خصوصی
در زیرســاختها ایجاد کرده اســت .این
اصالحات شرایطی را ایجاد میکند تا کشور
با نرخهای باالتر رشد کند».
طی دو سه سال اخیر ،برزیل چهره خوبی
در دنیا نداشــته است .وضعیت و حاشیههای
المپیــک ریو در ســال  2016و جام جهانی
فوتبال در سال  ،2014نشان از اوضاع آشفته
این کشور داشــت .با این حال ،اقتصاددانان
به آینده بزرگترین کشــور آمریکای التین
خوشبینهستند.

برزیل ،غول از خط خارج شده

بزرگترین کشور آمریکای التین به روزهای اوج باز میگردد؟
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

هفتهنامه اكونومیست در یكی از شمارههای
سال  2009خود گزارش ویژه و عكس روی
جلد خود را به برزیل اختصاص داد و نوشت:
«برزیل اوج میگیرد» .چهار سال بعد برزیل
مجددا به روی جلد اكونومیست برگشت اما
این بار با تیتری باورنكردنی كه «آیا برزیل

از خط خارج شده است؟» این كشور منطقه
امریكای التین كــه دهههای  1980و 1990
را با ابرتورم ،بحران تراز پرداختها و بدهی
عظیم خارجی پشت سر گذاشته بود ،در دوره
ریاست جمهوری فرناندو كاردوسو (1995
تا  )2003به یک غول اقتصادی تبدیل شــد
و امیدهای زیادی را برای دستیابی به رونق و
رفاه اقتصادی برانگیخت .اما طی دو سه سال
اخیر این اقتصاد نوظهور عضو گروه بریكس
شاهد عملكرد نامناسب اقتصادی بوده است كه

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

یافته است و این نگرانی در سایر زیرشاخصها
از قبیل بهداشت ،تحصیل و محیط كسب و
كار نیز خود را نشــان داده است .شایعترین
افول را در شاخصهای حكمرانی و كیفیت
مدیریت اقتصادی شــاهد هستیم كه عمدتا
به ركود اقتصادی و افشــای نتایج گسترش
فسادی نسبت داده میشــود كه به تازگی
برزیل را تكان داد .تركیبی از فســاد مالی،
اقتصاد كمجان و كاهش قیمت نفت باعث
افت محبوبیت و استیضاح دیلما روسوف شد.

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

افشا و مجازات نشده بود .اثر كوتاهمدت این
اتفاق منفی بوده و نرخ سرمایهگذاری داخلی و
خارجی را كاهش میدهد .قوه قضائیه مستقل
نقش مهمی در جلوگیری از سوءاســتفاده
از قدرت توسط سیاســتمداران و نزدیكان
رئیسجمهور و تنبیه فساد ایفا میكند .تقویت
حاكمیت قانون یك دستاورد مهم برای مردم
برزیل خواهد بود و دموكراسی برزیل احتماال
قویتر خواهد شــد كه در بلندمدت اقتصاد
كشور را هم منتفع میكند.
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کارآفرین

سال  ،1370نمایندههای رئیسجمهور وقت ،هاشمیرفسنجانی ،وزیر اقتصاد محسن نوربخش و رئیس وقت بانک مرکزی
محمدحسین عادلی در آمریکا اعالم کردند که در تصحیح امور گذشته تالش خواهند کرد .بهاینترتیب بعد  13سال برخوردار
به ایران برگشت .او هفتهای چند روز به دادگاه انقالب میرفت و چند ساعت بیرون در منتظر رسیدگی به پروندهاش میشد.

بهسوی ایرانی مدرنتر
سرگذشت سه نسل کارآفرینی در خاندان برخوردار

فریده عنایتی

خبرنگار

سالهای دهه  40یک محله تنها یک تلویزیون
داشت و همه اهالی محل برای دیدن برنامههای
یکی دوساعته تلویزیون ،در خانه متمول محله
که توانسته بود تلویزیون بخرد ،جمع میشدند.
حتی دهه  ،1350عدهای مراسم جشنهای 2500
ساله شاهنشاهی را از تلویزیونهای سیاهوسفید
تماشا کردند .حاال هرکســی که خاطرهای از
تلویزیونهای سیاهوســفید دارد ،آن را مدیون
محمدتقی برخوردار اســت .کســی که برای
اولین بار محصوالت الکتریکی در ایران تولید
کرد و سبک زندگی مدرن را به ایران آورد اما
درنهایت عاقبتی مشابه تمام کارآفرینان دهه 40
پیدا کرد و بعد از انقالب ،اموالش مصادره شد.
یکی دیگر از غولهــای صنعتی دهههای
 1340و  ،1350محمدتقی برخوردار است .کسی
که بین ســالهای  1341تا  1356با مشارکت
ســرمایهگذاران داخلی و خارجی توانســت
کارخانههایی مثل پــارس الکتریک ،باتری
پارس ،پارس توشــیبا و لوازمخانگی پارس را
تأسیس کند.
محمدتقی از یک خانواده اصل و نسبدار
و اهل کار بود .شــرکت خانوادگی برخوردار،
بهعنوان یکــی از بنگاههای خانوادگی تا پایان
زندگی حاج محمدحســین برخوردار فعال بود.
محمدتقی از ســال  1336تا  1357این شرکت
را بهصورت مستقل اداره میکرد .بهاینترتیب
ســه نســل از خاندان برخوردار بین سالهای
 1280تا  1357در این شرکت بهعنوان موسسه
اقتصادی فعالیت داشتند .نسل اول این خاندان،
حاج محمدمهدی ،فرزند حسین است .فعالیت
محمدمهدی بیشــتر در زمینه تجارت چای با
هندوستان و ملکداری بود .پسر محمدمهدی،
محمدحسین ســال  1274به دنبال آمد .او در
بحبوحه دوران مشروطه زندگی کرد و به همین
دلیل هم تاجری محافظهکار شد .درواقع اسمفامیل
برخوردار را محمدحسین برای خاندان برگزید.
سال  1304که سازمان ثبتاحوال تأسیس شد،
او احتماال به دلیل متمول بودن ،فامیلی برخوردار
را انتخاب کرد .محمدحسین بعد از پدر ،راهش
را ادامه داد .رونق کاری محمدحســین بیشتر
درزمانی رو به رشد گذاشت که با ربابه مرشد،
دختری از خاندانی تاجر و مالک ازدواج کرد.
کاالهایی که محمدحسین تجارت میکرد ،مانند
پدرش به چای ختم میشد ،البته او قند و رنگ
نساجی هم معامله میکرد .تبحر خانواده تا اینجای
کار تنها در تجارت بود.
ســال  ،1315گویا فعالیت خاندان مســیر
دیگری را طی میکند .طبق کتاب «سرگذشت
 50کنشگر اقتصادی ایران» حاج محمدحسین
برخوردار ،غالمرضا آگاه ،ابوالقاســم هرندی
و شــهریار راوری ،شرکت سهامی کتیرا را با
ســرمایه هفتصد و بیست هزار ریال در کرمان
تأسیس کردند .حاج محمدحسین همچنین 19
درصد از سهام شرکت نسبی که در سال 1316
در زمینه تجارت پنبه ،خشکبار ،کتیرا و چای
فعالیت میکرد را در اختیار داشت .برخوردار
همچنین تعدادی ســهام در کارخانههای اقبال،
خورشید ،شرکت برق خســروی خراسان در
اختیار داشت؛ اما بازهم در فعالیتهای صنعتی
مشارکت جدی نداشت .درنهایت محمدحسین
سال  1340در  66سالگی به دلیل بیماری قند در
تهران درگذشت.
Q

را تشخیص داد و در طی  36سال فعالیت مدام
تجــاری و صنعتی ،موفقترین فرد خانواده در
زمینه توسعه شرکتهای صنعتی شد».
محمدتقی ســال  1303در یزد به دنیا آمد.
به روایتی در سال  1321دیپلم گرفت .در همین
زمان به همراه برادر بزرگش حاج محمدمهدی
از طریق کویت به سفر حج رفته بود .در کتاب
«موقعیت تجار و صاحبــان صنایع در ایران
عصر پهلوی؛ زندگینامه و کارنامه محمدتقی
برخوردار» درباره این ســفر محمدتقی نوشته
است« :درگیریهای نظامی متفقین در منطقه
خاورمیانه ،فقدان وســایل نقلیه و ناامنی راهها
باعث شد که سفر آنها چندماه به طول انجامد»
تا جایی کــه خود وی نقل میکرده« :هرروز
به خانه خدا میرفت و دعا میکرد که اتوبوسی
برایشان فراهم نماید زودتر برگردند »».او پس
از بازگشت به بهانه ادامه تحصیل به تهران آمد
و مشغول کسبوکار شد .با اینکه خانوادهاش با
اقامت او در تهران مخالف بودند ،اما پس از او،
سه برادر و دو خواهرش هم به تهران آمدند.
تهران مســیری برای رشد محمدتقی شد.
او در  22ســالگی ،کاالهای زیادی مثل برنج،
نخ ،رنگ ،چای ،شــکر ،پسته ،کاغذ ،باطری،
رادیو ،ساعت ،ماشینحســاب ،پنکه ،پارچ،
لیوان ،ســم د.ت.ت ،هیدروسولفیت و ...را از
چند شــرکت خارجی یا نمایندگان داخلی
آنها ،وارد و توزیع میکرد .تجارت آنقدر با
پوست و گوشت محمدتقی عجین شده بود که
در  22سالگی به پدرش پیشنهاد داد زمینهای
نامرغوب کشاورزی را بفروشند و در تجارت
سرمایهگذاری کنند .بعد از جنگ جهانی دوم،
او به تجارت کشورهایی مانند آلمان و ژاپن
که کاالهای ارزانتر عرضه میکردند -تمایلبیشتری داشت .در  24ســالگی به فکر افتاد
دفتری در آمریکا اجاره کند.
فعالیتهای محمدمهــدی پدربزرگ در
خانــواده همچنان متبلور بــود .تا جایی که
محمدتقی ،چای ،رنگ ،نخ ،مس و صدور پسته،
حنا ،بادام و زیره وارد میکرد.
طبق نوشــتههای کتاب «موقعیت تجار
و صاحبــان صنایع در ایــران عصر پهلوی؛
زندگینامــه و کارنامه محمدتقی برخوردار»،
حاج محمدتقی چون کارت بازرگانی نداشت،
از کارت پــدر برای واردات اســتفاده کرده
و کارهای گمرکی ،بانکــی ،اتاق تجارت،
وزارت دارایی ،تخلیه و ارسال کاال و مکاتبات
مربوطه را انجام میداد .در کتاب «سرگذشت
 50کنشگر اقتصادی ایران» هم اینطور آمده
است که محمدتقی احتماال ســال  1328در
 25ســالگی کارت بازرگانیاش را دریافت
کرد .او درحالیکه پیشــه خانوادگی را ادامه
میداد ،اما سعی داشت در آن رشدی هم بکند.
به همین دلیل هم برخالف پدرش که کاالهای
کشــاورزی را معامله میکرد ،او نمایندگی
کاالهای بادوامی مثــل رادیو ،پنکه ،یخچال،
ماشینحساب و باطری را به دست آورد .البته
در این مســیر باید راه و رسم این بازار را یاد
میگرفت .به همین دلیل هم در تجارتخانه
حکیمزاده نحوه واردات کاالهــای بادوام را
آموخت.

حاج محمدتقی برخوردار
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Q

Qتولید در کنار تجارت

بهتدریج بــا ورود کاالهای صنعتی به بازار
ایــران ،شــیوههای جدید فــروش و احترام
به مصرفکننده نیز توسعه یافت .حاج محمدتقی
با معتبرتریــن شــرکتهای بینالمللی کار
میکرد ،کاالهای مورد فروش او عیب و نقص
کمتری داشــت .فعالیتهای صنعتی محمدتقی
به نیروهای انسانی ماهر ،دانش فنی باال و منابع
مالی گســترده نیاز داشت .همین مسئله ،نیازمند
مشارکت بزرگترین شرکتهای صنعتی دنیا،
مثل توشــیبای ژاپن ،جنرال الکتریک آمریکا،
لگراند فرانســه و مؤسســات مالی داخلی ،مثل
مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی و سایر
فعاالن صنعتی بود .عالوه بر این ،حاج محمدتقی
برخوردار در چندین شرکت و بانک سهامدار بود.
اوج فعالیــت اقتصادی او از ســن  38تا 54
ســالگی بود .طبق کتاب «سرگذشــت پنجاه
کشــنگر اقتصادی ایران» ایــن دوره با فوت
پدرش و ســرمایهگذاری مشــترک او با چند
شرکت آمریکایی شروع شد .در تمام  15سالی
که محمدتقی فعالیت صنعتی داشت ،دفترش در
محل شــرکت تجاری تهران الکتریک بود .در
همین دوره فعالیت تجاریاش بســیار گسترش
یافت .پس از چند ســال هم از فعالیت تجاری
یک کاالی خارجی به تولید آن روی میآورد.
ساعت سیکو ،تنها یکی از نمایندگیهایش بود.
بهطوریکه طی چند سال توانست  20درصد از
بازار ساعت را در دست بگیرد .بر همین اساس هم
از سال  ،1354طرح تولید ساعت دیواری را شروع
کرد .محمدتقی از طریق شرکتهای مهندسی
و بازرگانــی پارس ،پارس الکترونیک و رویال
الکترونیک ،مســئولیت نمایندگی کمپانیهای
خارجی و توزیع محصوالت شرکتهای صنعتی
خود را در ایران انجام داد .آنطور که در کتاب
«موقعیت تجــار و صاحبان صنایــع در ایران
عصر پهلــوی؛ زندگینامه و کارنامه محمدتقی
برخوردار» نوشتهشده است« :شرکت بازرگانی
تهران الکترونیک در ســال  1347تأسیس شد.
سرمایه اولیه آن ،صد و پنجاه میلیون ریال بود .در
اواسط دهه پنجاه ،به نهصد میلیون ریال رسید .او از
طریق همین شرکت تا سال  ،1358بخش عمدهای
از فعالیتهای وارداتی خود را در زمینه کاالهای
برقی و اداری انجام میداد .این شرکت در سال

 ،1357حدود  400کارمند و نمایندگی  16شرکت
بزرگ و معتبر بینالمللی که شامل توشیبای ژاپن
(نمایندگی لوازم صوتی و تصویری ،لوازمخانگی
و اداری ،المپ ،پزشــکی ،باتری و )...آکائی و
سان سوئی ژاپن (صوتی) سیکوی ژاپن (ساعت)،
جنرال الکتریک آمریکا (لوازمخانگی بزرگ)
کندی ایتالیا (لباسشــویی) الیوتی ایتالیا (لوازم
اداری) دووال آلمــان (گرامافون) را در اختیار
داشت».
با شــروع دهه  ،1340کارها توسعه بیشتری
پیدا کرد .بهطوریکه در فاصله سالهای 1341
تا  ،1357فعالیــت صنعتی او در زمینه کاالهای
مصرفی بــادوام ،خصوصــا لوازمخانگی مثل
تلویزیون ،المپ ،پلوپــز ،پنکه ،آبمیوهگیری،
باطری ،کاشــی ،فرش و یخچال بود .او تا سال
- 1352که قیمت هر بشکه نفت کمتر از دو دالر
بود -شش شرکت بزرگ صنعتی با حدود چهار
هزار پرسنل تأسیس کرد.
دیگر چیزی جلودار محمدتقی نبود .او یکی
پس از دیگری شــرکت و کارخانه تاســیس
میکرد و چرخ اقتصاد را به گردش درمیآورد.
مهر ســال  1341اولین شــرکت ری .او .واک
(قوه پارس) را در جاده مخصوص کرج تأسیس
کرد .کار این شــرکت بهمنظور تولید و فروش
باتریهای خشک در سه اندازه بزرگ ،متوسط و
کوچک بود .در ابتدای کار  85درصد از سرمایه
متعلق به شرکت ســرمایهگذار آمریکایی (از
شرکت ری .او .واک) و  15درصد متعلق به حاج
برخوردار بود .در سال  1355این رابطه ،معکوس
شد و سهم برخوردار به  70درصد رسید .شرکت
تا جایی رشد کرد که نیروی انسانی آن به حدود
 900نفر افزایش یافت.
محمدتقی بازهم از کار نایستاد .او سال ،42
شــرکت پارس الکتریک را برای تولید رادیو
و تلویزیون تأســیس کرد .در آغاز تلویزیون
سیاهوســفید تولید میکرد ،اما از ســال 1356
به تولید تلویزیون رنگی روی آورد .این شرکت
با سرمایهگذاری کامال ایرانی تأسیس شد و در
زمان انقالب  2000شاغل داشت.
شرکت صنعتی پارس توشیبا در بهمن 1347
در رشــت تأسیس شد 40 .درصد سرمایه متعلق
به شرکت توشیبای ژاپن 40 ،درصد سهم حاج
محمدتقی برخوردار و  20درصد متعلق به بانک

Qمحمدتقی برخوردار به میدان میآید

محمدتقی یکی از شش پسر محمدحسین
بود .همان فردی که انقالبی در کســبوکار
خانوادگی ایجاد کرد .در کتاب «سرگذشت 50
کنشگر اقتصادی ایران» درباره او نوشته است:
«محمدتقی (پسر دوم خانواده) ظرفیت و ایده
الزم ،زمان مناسب و بهرهگیری از موقعیتها

کارخانه پارس الکتریک ،ساخت بدنه تلویزیون
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مردم در خیابان به تماشای تلویزیون ایستادهاند
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توسعه صنعتی و معدنی بود .کار این شرکت تولید
انواع لوازمخانگی ،مثــل پنکه ،آبمیوهگیری،
چرخگوشت و انواع پلوپز بود .میزان تولید آن
در سال  1357قریب به هفتصد هزار دستگاه بود.
شرکت المپ پارس توشیبا هم یک سال بعد با
همان ســرمایهگذاران در جوار کارخانه صنعتی
پارس توشیبا شروع به کار کرد .هدف از تأسیس
آن تولید المپهای رشتهای (معمولی و شمعی) و
فلورسنت بود .این دو شرکت ،قریب  2000نیروی
انسانی داشــتند .همچنان شرکت پشت شرکت
تأسیس میشد .بهمن  ،1350شرکت فرش پارس
در شهر صنعتی البرز و با سرمایهگذاری مشترک
ایرانی تأســیس شد .ســال  ،51شرکت کاالی
الکتریک خریداری شد و انواع کلید و پریز تولید
میکرد .همان سال شــرکت کشت و صنعت
جیرفت برای تولید محصوالت کشاورزی و دو
کارخانه دیگر برای تولید کنسرو ماهی و انواع
کمپوت خریداری کرد .ســال  ،52شرکتهای
کارتن البرز ،سرامیک البرز ،کاشی پارس تأسیس
و بهرهبرداری آزمایشــی از آنها سال  54و 55
شروع شد .سال  ،54شرکت لوازمخانگی پارس
با  15درصد ســرمایهگذاری مشــترک جنرال
الکتریک آمریکا تأسیس شد .کار این شرکت
تولید یخچال ،فریزر و لباسشویی بود .البته انقالب
در تولید آن وقفه انداخت و بهرهبرداری به سال
 59موکول شد.
ســال  ،54صنایــع الکتریــک البــرز با
سرمایهگذاری مشترک شرکت لگراند فرانسه،
بانک توسعه صنعتی و معدنی و حاج محمدتقی
برخوردار تأسیس شــد .در همان سال شرکت
پوشش در رشت هم شروع به کار کرد.
Q

Qآزمون دولتی برای خاندان کارآفرین

انقالب که شد ،ســه نسل کار و فعالیت در
خاندان برخوردار محو شــد .بر اســاس کتاب
«موقعیت تجــار و صاحبان صنایــع در ایران
عصر پهلــوی؛ زندگینامه و کارنامه محمدتقی
برخــوردار»« ،حاج محمدتقی برخــوردار در
زمان پیروزی انقالب در انگلســتان بود .با باز
شدن فرودگاهها در اواسط بهمن  1357به ایران
برگشت .هنگامیکه امام خمینی به مدرسه رفاه
آمد تلویزیون مداربستهای به آنجا هدیه داد ...باور
نمیکرد دارایی او مصادره شود».

طبق همان کتاب« ،حاج برخوردار ظهر یکی
از جمعههای گرم اواسط تیر  1358از رادیو شنید
که شرکتهایش ملی شــده است 24 .ساعت
در اندیشه بود .پسازآن بهحکم شورای انقالب
اعتراض کرد .میگفت تولیدکنندهای که مالیاتش
را پرداخته اســت نباید مشمول مصادره گردد».
«عموم سازمانها یا شخصیتهای ذینفوذ ،تحمل
یا حوصله شنیدن اعتراضات سرمایهگذاران صنعتی
را نداشتند ...محاکمه دادگاههای انقالب ،تبعید و
اعدام بعضی از فعاالن اقتصادی در آن شــرایط،
بر هراس آنها افزود و از شــدت اعتراض حاج
برخوردار و ســایرین کاست .پسازآن با ترور
کازرونی و احمد الجــوردی از فعاالن صنعتی
توســط گروه فرقان ،حاج برخوردار از محافل
عمومی کنارهگیری کرد و احتماال در همین دوره
برایش محافظ گذاشتند».
پس از مدتی با فشار دوستان و خانواده بهطور
قانونی کشــور را ترک کرد .پس از مصادره
کارخانههــا در ســال  1358هنگامیکه حاج
محمدتقی به نهادهــای دولتی و انقالبی مراجعه
کردند به او گفتند :حاجی وقتت را تلف نکن.
سیاست انقالب ،مبتنی بر کوچکسازی است.
درنهایت بر اســاس رأی دادگاه ،کلیه اموال
منقول و غیرمنقول برخوردار و اقارب درجه اول
حاج محمدتقی برخوردار (غیر از سهام کارخانهها
کــه به تملک دولت درآمد) بر اســاس حکم
حکومتی به نفع مستضعفین مصادره شد.
براســاس کتاب «موقعیت تجار و صاحبان
صنایــع در ایران عصر پهلــوی؛ زندگینامه و
کارنامــه محمدتقی برخوردار» ،ســال ،1370
سجمهوروقت،هاشمیرفسنجانی،
نمایند ههایرئی 
وزیر اقتصاد محسن نوربخش و رئیس وقت بانک
مرکزی محمدحســین عادلی در آمریکا اعالم
کردند که در تصحیح امور گذشته تالش خواهند
کرد .بهاینترتیب بعد  13سال برخوردار به ایران
برگشت .او هفتهای چند روز به دادگاه انقالب
میرفت و چند ساعت بیرون در منتظر رسیدگی
به پروندهاش میشد .دادگاه در سال  ،1373حکم
به بازگرداندن مقداری از زمینهای موروثی حاج
محمدتقی در رفسنجان و یک سال بعد هم حکم
استرداد منزل شخصی را صادر کرد .البته در این
ســال برای انتقال زمین ،پولی بابت مراقبت و
حفاظت گرفته شد.
محمدتقی تمام زندگی خود را کار کرد .اما
زمانی که از بازپس گرفتن اموالش ناامید شده
بود ،در مقابل ســوالی که اگر امروز فعالیت
تجاریات را شــروع میکردی چگونه عمل
میکردی گفته بود« :یک شــرکت تاسیس
نموده و آن را شــخصا اداره میکردم و هرگز
در جهت گسترش فعالیتها اقدامی نمینمودم».
او در حالی ایــن جملهها را بیان کرده بود که
همیشه میگفت «زندگی ،اولش کار ،وسطش
کار و آخرش کار اســت و کسی از پرکاری
نمرده است ».در نهایت او زمانی رو به افول و
مرگ رفت که اموالش مصادره و بیکار شــده
بود .محمدتقی تیرماه سال  90بعد از یک دوره
فراموشی درگذشت.
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طبیعت

بوهوا و
عمدهترین دلیل بحران آب در کشور ما به شرایط جغرافیایی ،وضعیت آ 
میزان بارش برمیگردد ولی در کشورهای پیشرفته با شرایط مشابه ،مصرف آب به
شکل دقیقتری مدیریت میشود.

بحران آب
ضرورت درک اولویتها یا مقابله با دوگانهسازیهای مرسوم
سهیال تقوینژاد

مترجم

همه ما بارها شنیدهایم که پیشبینی میشود
جنــگ و نزاع اصلی دنیــا در آینده نه چندان
دور ســر آب باشــد ،ولی این هشدار جدی
چقدر توانسته حساسیت موضوع را به جامعه و
حتی سیاستگذاران کشور منتقل کند؟! عیسی
کالنتــری رئیس جدید ســازمان حفاظت از
محیطزیست در کنفرانس خبری خود ،بحران
آب را مهمترین چالش و اولویت محیطزیستی
کشــور اعالم کرد .کالنتری در این نشست
خبری تاکید کــرد که بیش از ۷۰درصد زمان
خود را صرف مسئله آب خواهد کرد .او گفت:
«موضوع نخست کشور باید آب و کمبود آن
باشد ،چالشهای محیطزیست در اکثر کشورها
اولویتبندی میشود ،مثل چین که آلودگی هوا
را اولویت اول خود قرار داده؛ برخی از کشورها
پسماند یا دیگر موضوعات را در اولویت خود
قرار دادهاند ...بررســیها نشان میدهد بیش از
۷۰درصد مشکل محیطزیست کشور ما در حوزه
آب است و تداوم روند موجود در کشور تا ۱۵
سال آینده موجب از بین رفتن تاریخ چند هزار
ساله ما خواهد شد ».کالنتری برای شرح اهمیت
این موضوع به خبرنگاران گفته است۷۰« :درصد
وقت خود را روی مسئله آب خواهم گذاشت،
چون اشتباه است که وزارت نیرو را به حال خود
رها کنیم .شرط من برای پذیرش ریاست سازمان
این بود که تصمیمگیر اصلی آب ،شورایعالی
آب باشــد ،نه وزارت نیرو .آقای روحانی هم
شرط من را پذیرفت».
تا اینجای کار همه چیز به نظر خوب پیش
میرفت اما کالنتری برای اینکه از اهمیت بحران
آب بگوید ،به فعاالن محیطزیســت هم کنایه
زد« :آب ،تاریخ 7هزار ســاله ایران زمین را به
مخاطره میاندازد .ما نباید مسئله مهمی مانند آب
را قربانی یوزپلنگ کنیم .اگرچه هر دو دارای
اهمیت هستند ،اما اولویتهای کشور باید در
نظر گرفته شود ».این اظهار نظر در حالی انجام
گرفت که چنــد روزی از روز ملی یوزپلنگ
بیشتر نگذشته بود؛ در این زمان کمپینی از سوی
چهرههای سرشناس و فعاالن محیطزیست برای
ایجاد حساسیت عمومی و تالش برای حفظ
زیستگاه این گونه جانوری در ایران به راه
افتاد؛ شعار آن «تا یک حسرت ملی تنها
 ۵۰یوز باقی است» توانست از نظر تبلیغاتی
بسیار منســجم عمل کند تا جایی که با
مشارکت محمدجواد ظریف و بسیاری از
هنرمندان و ورزشکاران همراه بود.
بیشــک همــه عالقهمنــدان به
محیطزیست خواستار ســازمان و نظامی
برنامهمحور هســتند که فعالیتهایش را

براساس نیازها و ظرفیتها؛ اولویتبندیکند،
اگر بخواهیم واقعبینانه به موضوع بنگریم ،این
موضوع را میپذیریم که بحران آب بسیار جدی
و از آنچه تصور میشود به ما نزدیکتر است اما
همه اینها نافی اهمیت حفظ تنوع زیستی نیست،
شاید بهتر باشد در مسائل زیستمحیطی ،برای
بیان اهمیت یک موضوع ،از مقایســه و ایجاد
دوگانههای مرسوم پرهیز شود.
ممکن است عجیب به نظر برسد وقتی 70
درصد سطح کرهزمین از آب تشکیل شده است،
چطور ممکن است بحرانی جدی در بخش قابل
توجهی از کره خاکی در اثر کمبود آب بروز و
ظهور پیدا کند! خاورمیانه با وجود اینکه حدود
 14درصد از مساحت زمین را تشکیل میدهد،
تنها دو درصد از ذخایر آبی زمین را در اختیار
دارد .کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک
کرهزمین قرار دارد و میانگین بارندگی در ایران
کمتر از یکســوم میانگين جهانی است و از
طرفی جمعیت و مصرف آب در کشورمان بیش
از استانداردهای جهانی است .به عبارتی بحران
موجود ناشــی از عدم تناسب عرضه و تقاضا
رخ داده اســت .وجود آب سالم برای نیازهای
انسانی از جمله شرب ،کشاورزی و صنعت از
عوامل اساسی است .اهمیت این عنصر حیاتی را
صد البته در نواحی خشك و نیمهخشك بهتر
میدانند؛ در این مناطق اســت که باران برکت
است و برای نزول آن راز و نیاز میشود.
Q

Qدالیل مواجهه با کمآبی چیست؟

عمدهترین دلیل بحران آب در کشور ما به
بوهوا و میزان
شــرایط جغرافیایی ،وضعیت آ 
بارش برمیگردد ولی در کشورهای پیشرفته با
شرایط مشابه ،مصرف آب به شکل دقیقتری
مدیریت میشود .اگر تقسیمبندی درباره سلسله
دالیل شــرایط بهوجودآمده صــورت گیرد،
عالوه بر قرارگیری فالت ايران روی کمربند
خشکسالی ،میتوان به مواردی اشاره کرد که
مهمترین آنها عبارتند از اســتفاده نادرست و
هدررفت بیرویه آب در کشــاورزی ،استفاده
غیراصولــی از آبهای زیرزمینی ،پایین بودن
بازدهی در کلیه مراحل تامین ،توزیع و تحویل
آب ،آلودگی منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
آب ،تلفات زیاد آب در شــبکه آبرســانی،

لولهکشی غیراســتاندارد صنعتی و مسکونی،
کافی نبودن تصفیهخانههای شهری و صنعتی،
عدم وجود الگوی مناسب کشت ،استفاده آب
برای محصوالت پرمصرف ،مصرف بیرویه آب
در واحدهای مسکونی و صنعتی و ...که عموما
نسبت به اســتانداردهای جهانی فاصله زیادی
وجود دارد و اگــر عزمی جدی برای مقابله با
بحران آب وجود داشته باشد ،بايد برای حل تمام
موارد مذکور برنامهریزی دقیقی صورت گیرد.
Q

Qعوارض کمبود آب

کاهش دسترسی مردم به آب :قابل لمسترین
نتیجه کمبود آب ،از دسترس خارج شدن آب
جهت شرب و مســائل بهداشتی است .تصور
اینکه در آیندهاي نه چندان دور ممکن اســت
برای اســتحمام یا نوشیدن آب با مشکل جدی
روبهرو شویم ،ممکن است بتواند چهره شوم این
بحران را عمومی کند.
از بیــن رفتن محیطزیســت :بســیاری از
تاالبهای دارای اهمیت بسیار باال در سالهای
اخیر در سراشیبی نابودی قرار گرفتهاند؛ دریاچه
ارومیه هنوز شرایط پایداری پیدا نکرده است،
تاالب هامون ،شادگان ،هورالعظیم ،گاوخونی
و ...در شرف رسیدن به نقطه پایان قرار گرفتهاند
و هر یک تاثیر بســزایی در نوع زندگی کلیه
موجودات زنده پیرامون خود دارند.
کاهش آبهای سطحی :تعداد قابل توجهی از
رودخانههای مهم کشور تبدیل به رودخانههای
فصلی یا کمآب شدهاند که از معروفترین آنها
میتوان به زایندهرود اشاره كرد که در شرایط
بحرانی قرار دارد .رودخانه قرهســو در استان
اردبیل و رودخانه قزلاوزن در استان آذربایجان
غربی از دیگر نمونههای این رودخانهها هستند.
از بین رفتن جانــواران :گونههای مختلف
جانوری بر اثر عوامل متعــددی که مرتبط با
کمبود آب و خشکسالی است ،از بین رفتهاند؛
گروهی به طور مســتقیم براثر نبود آب تلف
شدهان د و گروهی از پرندگان در اثر خشک شدن
تاالبها مکان مناسبی برای تابستانگذرانی پیدا
نکردهاند .بعضي از حیوانات نیز بر اثر کمآبی
زیستگاه خود را از دست داده یا زیستگاهشان هر
روز محدودتر میشود و در نتیجه ادامه حیاتشان
با مشکل اساسی روبرو میشود یا مجبور به کوچ

از منطقه میشوند.
ایجــاد بیابان و گردوغبار :یکی از مهمترین
معضالت زیستمحیطی در سالهای اخیر بدون
شک موضوع گر دوغبار است که باز هم از طرق
مختلف با کمبود آب در ارتباط است؛ اول اینکه
خاک موجود در فضای زیر آبهای سطحی،
با هر گونه باد یا فشاری در فضا به حرکت در
میآید و از طرف دیگر پوشش گیاهیاي که
میتواند مانع گسترش بیابان شود ،در اثر فقدان
آب ،کمجانتر میشود و از بین میرود.
کاهش محصوالت کشاورزی :با وجود اینکه
حدود  90درصد آب موجود در کشور صرف
کشاورزی میشــود هر گونه نقصان و کمبود
آب ،در صورت ادامه همین روند باعث کاهش
چشمگیر محصوالت کشــاورزی و از طرف
دیگر منجر به بیــکاری بخش قابل توجهی از
کشاورزان و زمینداران میشود .تنها راه چاره
برای حفظ کشاورزی ،مدرنیزاسیون و استفاده
از فناوریهای نوین در عرصه تولید محصوالت
است.
شیوع بیماریها :کمبود آب به طور مستقیم
و غیرمســتقیم میتواند در بــه وجود آمدن
بیماریهای متعددی موثر باشد.
مجموعه موارد فــوق ،اهمیت بحران آب
را برای عالقهمندان به محیطزیســت عینیتر
میکند ،به نوعی موضوع آب با اکثر دغدغههای
زیستمحیطی مرتبط است و میتواند در کشور
ما مناسبترین اولویت ســازمان حفاظت از
محیطزیست باشــد .به مصاحبه رئیس جدید
ســازمان برمیگردیم ،با درک درســتی از
شرایط موجود مهمترین و اصلیترین اولویت
زیستمحیطی را شناسایی کرده است؛ منتها بهتر
بود به عنوان رئیس دولتی متولی محیطزیست،
هیچکــدام از دغدغههای زیســتمحیطی را
کماهمیت جلوه نمیداد .از طرفی میتوان گفت
به طور متوسط جامعهای که نسبت به موضوعات
محیطزیستی حساس باشد به عموم مسائل نگاه
ویژهای خواهد داشت .البته کالنتری در بخشی
از کنفرانس خبری با اشاره به چالشهای اصلی
زیستمحیطی گفته است «:مسائل زیستمحیطی
در نقاط مختلف کشور فرق میکند .در شمال
کشور مسئله اول پسماند است اگرچه در دیگر
نقاط کشــور اولویت چهارم و پنجم را دارد.
مسئله آب
در شمال
کشــو ر
شــاید از
آخریــن
مسائل باشد
و اولویت
پنجــم و
ششم هم
ندارد .اما

در دیگر نقاط کشور اهمیت شماره یک است.
در جایی مثل بیرجند پسماند اصال مشکل نیست
و آنجا مســئله اول آب است و جای دیگری
مسئله اول آلودگی هواست».
Q Qراهکارهای پیشنهادی در مواجهه با
بحران آب

در وهله اول ،مهمتریــن موضوع درک
صحیح و واقعی از شــرایط موجود است که
با پیمایش و پژوهشهای دقیق علمی میســر
خواهد شد ،که این راه میتواند تا حدودی نیازها
و مســیر آینده را تعیین کند .موضوع مهم و
اساسی دیگر باال بردن بهرهوری در کشاورزی
و جلوگیری از روشهای سنتی کشت است
که بايد با روشهای بهینهای جایگزین شــود
و از کشــت محصوالتی که بــه آب زیادی
نیاز دارند در مناطق خشــک و نیمهخشک
جلوگیری شود .جدا کردن آب مصرفی جهت
شــرب و دیگر مصارف خانگی ،مراقبت از
هرگونه تخریب پوششهای گیاهی و تالش
برای گسترش آن ،مطالعه مجدد روی سدها،
تالش برای فرهنگسازی و آموزش به منظور
اصالح الگوی مصرف ،اصالح تمامی شبکههای
آبرسانی قدیمی و جلوگیری از اتالف آب حین
توزیع ،استفاده از انرژیهای مدرن ،استفاده از
تمیزکنندههای دیگر که نیازی به آب نداشته
باشد و مواردی دیگر از این دست که با بررسی
بیشتر قابل شناسایی است.
کالنتری به عنوان ارشدترین مدیر دولتی
محیطزیست معتقد است برای حل بحران آب
باید همکاری و ارتباط تنگاتنگی با وزارت نیرو
و کشاورزی وجود داشته باشد .کالنتری معتقد
است نباید شــیر آب در اختیار یک سازمان
یا وزارتخانه باشــد ،بلکه بايد تصمیمگیری
کالنتر باشد و زیر نظر شورای عالی آب با
ریاست رئیسجمهور صورت گیرد .او معتقد
اســت «اگر بپذیریم حدود  ۱۰۰-۹۹میلیارد
مترمکعب آب تجدیدپذیر داریم ،طبق ضوابط
بینالمللی فقط  ۴۰درصــد آن را میتوانیم
مصرف کنیم .حدود  ۴۰میلیارد متر مکعب.
ما آن را زیر پا میگذاریم و  ۵۵تا  ۶۰درصد
مصرف کنیم .حداکثر آبی که کشور میتواند
در ده ســال آتی بهرهبرداری کند ۵۵ ،تا ۶۰
میلیارد مترمکعب است .از این چند درصد سهم
بخش کشــاورزی باشد که وقتی میخواهیم
رشد اقتصادی داشته باشیم کشاورزی نمیتواند
سهم زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد .بخش
خدمات و صنعت باید توسعه پیدا کنند .این

بخشها که توسعه پیدا میکنند نیاز آبی آنها
افزایش پیدا میکند .یعنی حداکثر آبی که در
آینده میتوانیم در بخش کشاورزی حساب
کنیم حدود  ۴۰میلیارد مترمکعب اســت .به
فرض اینکه سرمایهگذاری کردیم و بتوانیم
تولید ماده خشک در مقابل یک مترمکعب
آب از  ۹۵۰گرم موجود را به  ۱/۲کیلوگرم
برسانیم؛ یعنی ۱۲۵-۱۲۰درصد افزایش دهیم؛
تولید ما در آن صورت به اندازه تولید ســال
گذشته خواهد بود که  ۸۲میلیارد مترمکعب
آب مصرف کردیــم و برای  ۳۳میلیون نفر
کاالی اساسی تولید کردیم .باقیمانده را وارد
کردیم .واقعا باید سیاستگذاران به این مهم
پی ببرند که بــه علت محدودیت آب ،حتی
با دو برابر شــدن بهرهوری به فرض که در
ده ســال آینده  ۹۵۰گرم را به دوکیلو و صد
گرم افزایش دهیم ،باز اگر امروز  ۷۶میلیون
نفر جمعیت داریم که ســال گذشته برای ۳۳
میلیون نفر کاالی اساســی تولید کردیم ،دو
برابر هم بشود چون مقدار آب از  ۸۰میلیارد
به چهل میلیارد در بخش کشاورزی میرسد،
تقریبا ثابت میماند .یعنی بخش کشاورزی ما
هرچه بیشتر فشار بیاورد تا آب بیشتر برداشت
کنند ،تمدن کشور را با سرعت بیشتری از بین
خواهد برد .هفت هزار سال تمدن ضرورت
ندارد در سی سال از بین برود».
مدیریت کالن محیطزیست و حرکت در
مسیر کاهش چالشها و معضالت زیستمحیطی
همگی تنها با مشــارکت و احساس مسئولیت
عموم مردم امکانپذیر است و برای جلب این
مشارکت نیاز به ایجاد همدلی و همراهی در همه
عالقهمندان به این عرصه وجود دارد .البته تنها
موضوعی که در ابتدای راه برای کالنتری حاشیه
ایجاد کــرد ،موضوع دوگانه یوز و بحران آب
نبود؛ موضوع محصوالت کشاورزی تراریخته
نیز چالشــی برای رئیس جدید به وجود آورد.
کالنتــری در کنفرانس خبــری گفت «تا به
حال آنهایی که مخالف تراریخته هستند ،یک
اســتدالل منطقی و علمی ندارند و حرفهای
سیاسی و شعاری مطرح میکنند ».البته وزارت
بهداشت نیز اعالم کرده که پس از تحقیقات و
آزمایشها پی برده است که برنج تراریخته برای
سالمتی خطری ندارد .ولی انتظار میرود با توجه
به ممنوعیت تولید و توزیع این محصوالت در
کشــورهای مختلف دنیا ،درباره این موضوع و
موضوعاتی از این دست با تامل بیشتری اظهار
نظر شود.
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طبیعت

یوزپلنگ ذاتا آرام است و نهتنها خطری برای انسان ندارد که حتی به سرعت به انسان خو میگیرد ،همین موضوع سبب شده تا
یوزپلنگهای زیادی در طول تاریخ به عنوان حیوان دستآموز در کنار انسانها زندگی و به آنها در شکار کمک کنند .سرعت زیاد این
گربه ،شکار را برایش آسان میکرد و انسانها هم از این توانایی یوز استفاده میکردند.

بحران یوزپلنگ
نهم شهریور؛ روز ملی یوزپلنگ ایرانی
علیرضا طاهری

فعال محیطزیست

نهم شهریورماه برای دوستداران حیات
وحش ایران یک روز بخصوص اســت،
روزی که برای یادآوری ارزش یک گونه
نزدیک به انقراض در تقویم کشورمان قرار
گرفته است .حدود  25سال پیش و در یک
روز گرم تابستانی ،یوزپلنگ ماده به همراه
سه تولهاش برای نوشــیدن آب به سوی
باغهای اطراف بافق میرود و مردم آموزش
ندیده و نــاآگاه آنروز تصمیم به نابودی
این چهار حیوان بیگناه میگیرند ،مادر که
درشتهیکلتر بود با وجود صدمات فرار
میکند ولی تولهها با مصدومیت شدیدی
روبهرو میشوند .فردی موضوع را به اداره
محیط زیســت بافق گــزارش میکند و
ماموران خود را به محل حادثه میرسانند،
متاسفانه بعد از رسیدن متوجه میشوند یکی
از تولهها نیز جان خود را از دســت داده
است .دو توله دیگر به سرعت به یزد انتقال
داده میشود و توله دیگری نیز در یزد تلف
میشود .توله سوم توسط دامپزشکان مداوا و
برای مراحل تکمیلی درمان به تهران منتقل
میشود و خوشبختانه نجات پیدا میکند.
به گزارش محیطبانان مــاده یوز هر روز
برای یافتن تولههایش به نزدیکی شهر بافق
میآمده و بعد از یک هفته ناکامی دیگر
ناپدید میشود. .
توله بازمانده ماریتا نامگذاری شد و بعد از
مدتی بهبودی کامل یافت و تا دی ماه ۱۳۸۲
یعنی تا نه سالگی در پارک پردیسان تهران
باقی ماند و در همانجــا مرد .هر چند دو
توله جــان باختند اما ماریتا نجات یافت و
نهم شهریور ،روز ملی یوزپلنگ ایرانی نام
گرفت .این نامگذاری برای یادآوری بار
امانت بزرگی است که بر دوش ما ایرانیان
قرار گرفته ،مسئولیت حفظ یک گونه در
سراسر کره خاکی ۹ .شهریور یاد آوری
میکنــد که یوزپلنگ آســیایی ،تبدیل
به یوزپلنگ ایرانی شده است ۹ .شهریور
به ما تذکر میدهد کــه حفظ تکتک
گونههای باقیمانده چقدر ارزشمند است،
 ۹شــهریور به ما یــادآوری میکند که
برای حفظ این میراث طبیعی چه مسئولیت
ســنگینی در قبال خالق هستی و در قبال
جهانیان داریم ۹ .شهریور قراری است در
تقویم برای ایجاد عزمی جزم در جهت حفظ
یوزپلنگ ایرانی شاید این اولین بار بود که
این موضوع به شکل گسترده رسانهای شد و
مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت ولی
قرار گرفتن تصویر یوزپلنگ ایرانی روی
پیراهن تیم ملی توانست اهمیت موضوع را
عمومی کند .
Q Qیوزپلنگ ایرانی از چه دیدگاهی
اهمیت دارد؟

موضوع نگران کننده این است که امروز
با وجود حفاظت گسترده ،ایجاد پروژه و
طرح بینالمللی ،تنهــا در حدود  50تا 60
یوزپلنگ آسیایی در کشور ما و کل دنیا
باقی مانده و خطر انقراض این حیوان بسیار
جدی است.
یوزپلنگ را ســریعترین دونده جهان
میدانند .این پســتاندار قادر اســت تا با
ســرعت  115کیلومتر در ســاعت بدود
که هیچ حیوانی چنیــن تواناییای ندارد.
عالوهبراین ،آنها میتواننــد در  2.5ثانیه
به سرعت صد کیلومتر در ساعت برسند
کــه تنها چند خودرو مســابقه در جهان
قادرند چنین شــتابی داشته باشند؛ هرچند
ســرعت زیاد یوزپلنگ دوام زیادی ندارد
و نمیتواند بیشتر از  15ثانیه به دویدن با

حداکثر سرعت خود ادامه دهد که دلیل آن
گرمای بیشازاندازه در عضالت یوزپلنگ
و خستگی زیاد ناشی از دویدن است .ولی
در همان مدت کوتاه برای رسیدن به هدف
و شکار تالش خود را انجام میدهد .پاهای
بلند یوزپلنگ ،توانایی دویدن با ســرعت
زیاد را به او میدهند .عالوهبراین ناخنهای
بیرونزده دســتوپاها مانع ُسرخوردن و
ندلیل
بره مخوردن تعادلش میشود .بههمی 
اســت که یوزپلنگ برخــاف تمامی
گربهسانان ،قادر به جمعکردن ناخنهای
خود نیســتُ .دم بلند و سنگینش نیز در
هنگام دویدن همانند سکان عمل میکند و
با پرتابکردن ُدم خود به چپ و راست،
جهت حرکتش را تعیین میکند .ششها و
قلب بزرگ یوزپلنگ نیز به او در جریان
ســریع خون و تنفس بهتر حین دویدن
کمک میکنند .نام یوزپلنگ نیز از همین
خصوصیت دوندهبودن آن آمده اســت.
یوز از مصدر «یوزیدن» به معنای جهیدن
است و به دلیل شباهت زیادش به پلنگ،
به عنوان یوزپلنگ ،یعنــی پلنگی که با
جهیدن طعمهاش را شکار میکند ،شناخته
شده است .مهمترین طعمههای یوزپلنگ در
ایران ،قوچ و میش (گوسفند وحشی) ،آهو،
جبیر (حیوانی بسیار شبیه به آهو از خانواده
غزالها) ،پازن (بز وحشــی) و خرگوش
وحشی هستند.
یکی دیگــر از اهمیتهای یوزپلنگ
به عنوان یکی از گربه سانان ،زیبایی این
جانور است ،بدن آنها به رنگ زرد متمایل
به خاکســتری و از خالهای سیاه تو پر
پوشیده شده است .وجود همین خالها ممکن
است باعثشود تا یوزپلنگ با پلنگ اشتباه
گرفته شود .خالهای بدن پلنگ به صورت
توخالی و شبیه به گل هستند و با خالهای
توپر و نقطهای یوزپلنگ متفاوتاند .برخی
از مردم تصور میکنند یوزپلنگ و پلنگ
یک حیوان هستند؛ درصورتیکه این دو
با یکدیگر کامال متفــاوت و دو حیوان
مجزا هستند .از نکات جالب خالهای بدن
یوزپلنگ این است که شکل قرارگرفتن و
تعداد خالهای روی بدن ،همانند اثر انگشت
در انســان ،از فردی به فرد دیگر متفاوت
است .هیچ دو یوزپلنگی در جهان نیستند
که خالهایی کامال یکسان و شبیه به هم
داشته باشــند .این خصوصیت به محققان
کمک میکند تــا یوزپلنگهای مختلف
را از یکدیگر تشــخیص دهنــد .اطراف
دهان ،چانه و گلوی این جانور سفیدرنگ
است و زیر شکم و بخش درونی دست و
پاهایش نیز رنگ روشن تری دارد .به دلیل
داشــتن دســت و پاهای بلند و کشیده و
سینه فراخ به سگهای تازی شباهتهایی
دارد .موهای ریــز و کوتاهی دارد که در
زیبایی آن تاثیر بســزایی دارد .اندازه بدن
آن بین 112تا  138ســانتیمتر و اندازه دم
 65تا  84ســانتیمتر ،بلندی شانهها  70تا
 85سانتی متر اســت و وزنش میتواند از
 34تا  55کیلوگرم باشــد .سر کوچک و
جمجمه کشیدهای دارد وچشمانش در باالی
کاسه سرش قرار دارد و خطی که به خط
اشک معروف است از گوشه چشم حیوان
بینی تا گوشه لبش امتداد یافته
ت 
به موازا 
ت که رنگ سیاه آنها باعث جذب اشعه
اس 
آفتاب و راحتی دید حیوان میشود .درواقع
میتوان گفت این خطوط ،مانند یک عینک
آفتابی عمل میکنند .این خط در یوز ایرانی
ضخیمتر از نوع آفریقایی است .یوزپلنگ را
میتوان از طریق همین خط به سادگی از
بقیه گربهسانان خالدار شناسایی کرد .پشت
گردن یوز موهای بلندی قرار دارد که از سر
تا روی شانه امتداد دارد و شبیه یال است.
این یالها تا حدود ۳ماهگی پشت سر و بدن

تولهها را میپوشاند و به حفاظت از باران،
گرمایش و اســتتار آنها کمک میکند و
پس از آن ،این موها میریزند و فقط موهای
کوتاهی از آنها به جای میماند که در یوز
بالغ ،به صورت یال بسیار کوتاهی وجود
دارد که در حالت عادی خیلی قابل رویت
نیست و تا حد زیادی به بدن جانور چسبیده
است ولی وقتی که جانور عصبانی میشود،
سیخ شده و کامال قابل مشاهده میشود.
Q

Qآرام و بیخطر

یوزپلنگ ذاتا آرام است و نهتنها خطری
برای انســان ندارد که حتی به ســرعت
به انســان خو میگیــرد ،همین موضوع
سبب شده تا یوزپلنگهای زیادی در طول
تاریخ به عنوان حیوان دستآموز در کنار
انسانها زندگی و به آنها در شکار کمک
کنند .ســرعت زیاد این گربه ،شکار را
برایش آسان میکرد و انسانها هم از این
توانایی یوز استفاده میکردند .اما سرعت
زیاد توسعه شهرها و روستاها ،بالی جان
یوزپلنگها شد و زیستگاه آنها را محدودتر
کرد .چرای دام در زیستگاهها ،باعث شد تا
منابع گیاهی مناطق روزبهروز کاهش یابد
و از جمعیت قوچ ،میش ،آهو و جبیر که
طعمههای اصلی یوزپلنگ هستند ،کاسته
شود .طبیعتا کاهش جمعیت طعمهها ،آثار
زیانباری را بــر جمعیت خود یوزپلنگ
داشته اســت .عالوهبراین ،عبور جاده از
زیستگاههای اصلی یوز ،مرگ تعداد زیادی
از این گوشتخوار را به دنبال داشته است
شــکار با مقاصد مختلف نیز به وضعیت
نامناسب زندگی یوزپلنگها در ایران در
سالهای گذشته دامن زده است .در دهههای
گذشته بسیاری از یوزها از روی ناآگاهی
مردم شکار شدهاند؛ در دهه  60و  70عالوه
بر ماجرای خانواده ماریتا چندین گزارش
دیگر از حمله مردم به یوز وجود دارد که
در تمامی این مــوارد ،بیاطالعی مردم و
ترس از حمله حیوان به اهالی و دامها ،باعث
کشتهشدن یوزپلنگها شده است .حال آنکه
تاکنون از حمله یوزپلنگ به انسان گزارشی
منتشر نشده است .درواقع یوزپلنگ حیوانی
نسبتا ضعیف است که معموال در مواجهه با
انسان ،فرار را بر قرار ترجیح میدهد .امروزه
خوشبختانه به دلیل آموزش و فعالیتهای
تبلیغاتی شکار یوزپلنگ بسیار کاهش داشته
است و تنها مشکل این است که در بعضی
زیستگاهها ،دامداری بســیار گستردهای
وجود دارد و چوپانها و ســگهای گله
برای حفاظت از دام ممکن است مخاطراتی
برای یوز به وجود بیاورند .به طور مثال در
منطقه تــوران  186آغل وجود دارد که به
طور متوسط  500گوسفند دارند و هر یک
چندین سگ گله دارند و این تهدیدی بسیار
بزرگ برای یوزپلنگهای منطقه است.
تا ابتدای دهه  ۱۳۲۰جمعیت یوزپلنگ
در ایران بالغ بر  ۴۰۰قالده برآورد شــده
بود؛ امــا درحالحاضر این تعداد به کمی
بیشــتر از  50یوزپلنگ رســیده است.
در سرشــماری حیات وحش معموال از
واژه «برآورد» اســتفاده میشود؛ چراکه
هیچکس نمیتواند تعداد دقیق حیوانات را
مشخص کند .کارشناسان حیات وحش با
توجه به شواهد بهدستآمده مانند عکس،
فیلم ،آثار حضــور حیوانات ،خلقوخوی
حیوانات و  ...جمعیت حیات وحش را از
طریق تخمینهای کارشناسی برآورد
میکنند .هرچه روشهای علمی
دقیقتر و متعددتری به کار
گرفته شــود ،بــرآورد
جمعیت حیات وحش
نیز دقیقتر خواهد
بود.

17

Q

Qتهدید و خطر

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

در کاهش جمعیت یوز موثر بوده است.
ولی همانطور که اشاره شد سلسله عوامل
مهم و تاثیرگذاری که باعث کاهش تعداد
یوزپلنگ شدهاند عموما توسط انسانها انجام
گرفته است .از بین بردن و تکه تکه کردن
زیستگاه ،شــکار خود و منابع غذاییاش،
تبدیل مراتع به مزارع ،ورود دام به زیستگاه
یوز ،تصادف با ماشین و  ...از موضوعاتی
است که هر کدام قصه غمانگیز از دست
رفتن چندین یوز پلنگ را یادآوری میکند.
کم شــدن منابع غذایی و آب برای آهو،
میش ،بز و  ...به عنوان منابع غذایی یوز و
در نتیجه کوچ و یا تلف شدن آنها.
تصادف ماشــین با یوز در جادههایی
که درست از وســط زیستگاه این جانور
میگذرد تلفات بسیاری داده است به طوری
که در  15سال اخیر بیش از  15قالده یوز
در اثر تصادف از بین رفتهاند که این یعنی
بیش از یک چهارم کل یوزپلنگ آسیایی
موجود ،یا شکار بیرحمانه یوزپلنگ
برای تفریح و استفاده از پوست آن
در پالتوهای چرم بســیار غمانگیز
اســت و غمانگیزتر اینکه برای
تولید یک پالتوی زنانه به پوست
پنج تا شش یوزپلنگ نیاز است که
خوشبختانه به نظر میرسد در کشور
ما با فرهنگسازیهای انجام گرفته
این اتفاق کمتر رخ داده است.

Q

Qباالتر از خطر

به طور کلی میتوان گفت تمام گونهها
در طبیعت از یک زمانی آغاز میشود ،در
یک دورهای که شرایط برای آن فراهم باشد
به اوج خود میرسد و بعد از یک بازه زمانی
افت میکند و منقرض میشود؛ یعنی حتی
اگر دخالتهای انسان هم نبود و ساخت
جادهها و شکار هم نبود این روند طی میشد
و در یک زمانی یوزپلنگ منقرض میشد
ولی امروزه شاهد آن هستیم که انسان این
روند را بسیار سریعتر کرده است .به طور
مثال اگر قرار بود حیات یوزپلنگ تا یک
میلیون سال دیگر باقی بماند ،در حال حاضر
نگران هســتیم که آیا تا  10سال دیگر
زندگی میکند یا خیر؟ بعد از جنگهای
جهانی ،یوزپلنگ در بخش عمدهای از آسیا،
اروپا و آفریقا سکونت داشته است .قلمرو
زندگی یوزپلنگ آسیایی از دریای مدیترانه
تا هندوســتان ادامه داشته است .بعد ازاین
جنگها و تسلط انسان به ادوات جنگی،
ماشین آالت و اسلحهها افزایش پیدا میکند
که این موضوع شرایط را برای بسیاری از
گونههای موجود در حیات وحش سخت
میکنــد .خیلی از گونههــا در این دوره
منقرض یا به سمت انقراض حرکت کردند
که یوزپلنگ هم از آن دسته است .برای
همین در بخش عظیمی از آسیا و آفریقا
یوز از بین رفته است و گونه آسیایی تنها
در بخش مرکزی ایران که در آن دوران
دسترســی کمتری به آن وجود داشــته،
باقیمانده است و البته در بخشهایی که از
نظر حیات وحش غنیتر بوده به کلی این
حیوان نابود میشود .شاید تقدیر این باشد
که آخرین یوزپلنگهای آسیایی موجود
در روی زمین هموطنان ما باشند و همین
موضوع مسئولیت ما را چند برابر میکند.
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سرمایه

اقتصاد اتریشی مجموعهای است از گزارههای تحلیلی دربارهی جهان
و نحوهی مطالعهی آن .این اقتصاد مجموعهای از احکام ناظر بر
سیاستگذاری یا تفسیرهای تغییرناپذیر از تاریخ نیست.

مکتب اتریش چیست؟
اقتصاد اتریشی چه هست و چه نیست؟
استیون هورویتز

مترجم :مانی قائممقامی

استیون هورویتز زادهی  ۷فوریه  ۱۹۶۴در
دیترویت آمریکا اقتصــاددان آزادیخواه
مکتب اتریش است .وی تحصیالت عالیاش
را بــا مطالعه فلســفه و اقتصاد از دانشــگاه
میشیگان آغاز کرده و دکترایش را در رشته
اقتصاد از دانشگاه جورج میسون ،که یکی از
مراکز اصلی مکتب اتریش در دنیای امروز
اســت ،دریافت کــرده اســت .از هورویتز
آثاری همچون تکامل پولی ،بانکداری آزاد
و نظم اقتصادی و همچنین کنش انسانی و نه
طراحی انسان :لیبرالیسم در سنت روشنگری
اسکاتلندی ،بنیآنها ی خرد و اقتصاد کالن:
دیدگاهی اتریشــی ،و مدرن فمیلیِ هایک:
لیبرالیســم کالسیک و فرگشــت نهادهای
اجتماعی منتشر شده است.
Q Q

از زمان آغاز بحران و رکود اقتصادی،
پژوهشگران ،روشــنفکران اجتماعی ،و
حتی رسانهها عالقهای دوباره به اندیشههای
اقتصادی مکتب اتریش پیدا کردهاند .پس
از مدتهای مدید ،چارچوب تحلیلی اقتصاد
اتریشی توجه شمار متعددی از خطدهندگان
بانفوذ افکار عمومی را ،اگر نگوییم به طور
جدی ،به خود جلب کرده است .البته که
این اتفاقی خوب است.
اما ،در عینحال ،این اقبال جمعی باعث
شده است بسیاری صفت «اتریشی» را برای
اشاره به دیدگاههایشان دربارهی مسائلی به
کار برند که ورای مسائلی قرار میگیرند که
در چارچوب تحلیلی اقتصاد اتریشی مطرح
میشود .علیالخصوص صفت «اتریشی»،
نه تنها غیرمستقیم ،بلکه مستقیم ًا از رهگذر
کاربــرد اصطالحاتی نظیر «اتریشــی-
ِ
ترجیحات
آزادیخواهانه» برای توصیف
تگذاری یا جها نبینیهای
خاص سیاســ 
وســیعتر ،بدل به معادلــی تقریبی برای
«بــازار آزاد» یا «آزادیخواهانه» شــده
است .نتیجهی این است که ،آنچه اقتصاد
اتریشی هست ،بهرغم باالرفتن شهرتش در

این اواخر ،اغلب به چیزی تحریف شده که
اقتصاد اتریشی نیست.
مثــ ً
ا ،اوایــل همین ماه ،جــی .دی.
هیملِ یادداشتنویس مینویسد« :اگر از
چشماندازی اتریشــی که بنگریم ،داوری
تگذاریهای
[اتریشیها] دربارهی سیاس 
عمومی شــتابزده اســت و اســتوار بر
بهپرسشگرفتن انگیزههای دیگران» و بعد
اشاره میکند به «نفرت اتریشیها از سیاست
خارجی آمریکا و عالقهشــان به مستبد
خواند ِن [ابراهام] لینکلن ».مکتب اتریشیها
باید فکری به حال این باورهای دردسرساز
بکنند که الف) «چشــمانداز» ما [یعنی
اتریشــیها] دربرگیرندهی «داوریهای
شــتابزده» در مورد سیاستهای عمومی
است ب) از چشمانداز ما [مکتباتریشیها]
انگیزههای دیگران را باید زیر سوال برد؛
و ج) اقتصاد اتریشی مستلزم این است که
دیدگاهی معین دربارهی سیاست خارجی یا
گ داخلی آمریکا داشته باشیم.
جن 
وقتی افراد این باورها را به اقتصاد اتریشی
نسبت میدهند ،یعنی ما در انتقال اندیشههای
اساســی مکتب اتریش موفق نبودهایم و
بهویژه در انتقال اینکه اقتصاد اتریشــی
رویکردی اســت در مطالعهی کنشهای
بشری و جهان اجتماعی ،و نه مجموعهای از
احکام دربارهی سیاستگذاریهای دولتی.
اگر بهراستی به دنبال فهم جهان به منظور
بهبودِ آن هســتیم ،به آراء اقتصاد اتریشی
نیازمندیم و نباید مردم را با ایجاد این تصور
دلزده کنیم که اقتصاد اتریشی مستلزم باور
به چیزهایی اســت که در آن چارچوب
تحلیلی قرار نمیگیرنــد (و برخی از آنها
را میتوان ،به درســت یا به غلط ،احمقانه
دانست).
باید بگویم ایرادِ کار دوســویه است.
نخست ،بسیاری از روزنامهنگاران و مفسران
یا ،بهرغم وفور اطالعات بسیار در اینترنت،
تالشی نمیکنند دریابند اقتصاد اتریشی واقع ًا
دربارهی چیست/یا اینکه پیشداوریهای
خودشــان را دارند که باعث میشود هر
ِ
مکتب اتریشــی را که
کاریکاتوری از
میتوانند پیدا یا جعل کنند ،بپذیرند .دوم،

خود اتریشیها هم در ایجاد این وضعیت
مقصرنــد ،زیرا که تمایــز میان «اقتصاد
اتریشــی« »،آزادیخواهی لیبرتارین »،و
صشــان دربارهی مسایل
دیدگاههای خا 
تاریخی یا مسائل مربوط به سیاستگذاری
را به روشــنی بیان نکردهاند .طرفه اینکه
اقتصاددانــان اتریشــی ،و علیالخصوص
ِ
صراحت تمام
میزس ،در طو ِل تاریــخ با
از مفهوم «اســتقالل پژوهــش علمی و
ارزشداوری اخالقی» و تفاوتهای میان
تئوری و کاربست تاریخی یا درک تاریخی
گفتهاند.
لذا برای کمک به کســانی که درک
روشــنتری میخواهنــد از آنچه اقتصاد
اتریشی هســت ،و آنچه اقتصاد اتریشی
نیست ،من مطالعهی مدخل اقتصاد اتریشی
را در دایرهالمعارف فشردهی اقتصاد توصیه
میکنم که همکار وبالگنویســم ،پیت
بتکی ،نوشته است و دقیق ًا همان منبعی است
که بــه کارِ روزنامهنگاران متعهد میآید.
در این مدخل ،پیت بتکی ده گزاره مطرح
میکند که معرف اقتصاد اتریشی هستند.
من این ده گزاره را ذی ً
ال میآورم ،سپس به
ارائهی توضیحاتی [دربارهی آنها] میپردازم.
 -1انتخاب کردن چیزی است که تنها از
فرد سر میزند [عمل انتخاب قابل انتساب
به یک کلیتی همچون ،جامعه ،ملت ،دولت،
طبقه و ...نیست]
 -2مطالعــهی نظم بازار اساســ ًا دربارهی
رفتارهای دادوستدی است و نهادهایی که
این دادوستدها در آنها روی میدهند.
 -۳باورها و اندیشههای [ذهنی و غیرعینی]
مردم «فکت»های علوم اجتماعی هستند.
 -۴فایده و هزین ه اموری ذهنی [غیرعینی]
هستند.
 -۵نظــام قیمتها موجــب صرفهجویی
در آن اطالعاتی میشــود کــه مردم در
یهای هرروزهشان باید پردازش
تصمیمگیر 
کنند.
 -۶مالکیت خصوصی بر ابزار تولید شرطی
ضــروری برای حســابگری اقتصادی
عقالنی است.
ِ
اکتشــاف
 -۷بــازار رقابتی یک فرآیند

کارآفرینان ه اســت [فرآیند است؛ یعنی
طیطریق است ،نه تعادل مقصد ،نه وضع
جاری امور].
 -۸پول خنثی نیست [قبض و بسط در حجم
پول در رونق و رکــود در اقتصاد واقعی
بالتأثیرنیست].
 -۹ساختار ســرمایه از کاالهای ناهمگنی
شکل میگیرد که هر یک مصارف خاص
متعددی دارند و باید با هم ردیف شوند.
 -۱۰نهادهــای اجتماعی غالبــ ًا نتیجهی
کنشهای انسانها هســتند ،اما محصول
طرحریزی انسانها نیستند.
پیتر بتکی در مقالهی مذکور این گزارهها
را شفاف بیان کرده است ،و نیاز نیست من
آنچه او میگوید را تکرار کنم .در عوض،
صرف ًا میخواهم نشان دهم چطور هر یک
از اینها گزارهای اســت دربارهی ماهیت
جهــان اجتماعی-اقتصادی/یا چگونگیِ
تحلیل آن .هیچکــدام از گزارههای فوق
حکمی مربوط به سیاستگذاری در مسائل
اقتصادی یا هر چیز دیگری ،نیســت .بار
دیگر میگویم :اقتصاد اتریشی مجموعهای
از اندیشــهها و مفاهیم مفید در تحلیل و
درک جهان است؛ و نه مجموعهای از احکام
سیاستگذاری .اقتصاددانهای غیراتریشی
[غیرمکتب اتریشی] بسیاری با دیدگاههای
یخواه وجود
تگذاران هی ب هشدت آزاد 
سیاس 
دارند (مث ً
ال برایان کاپالن) و اقتصاددانانی
هستند که هرچند نه همه ،اکثر گزارههای
باال را قبول دارند ،اما خودشان را آزادیخواه
نمیخواهند (مثل راجر کاپل) .و پرشمارند
افرادی که معتقدند لینکلن مســتبد بوده
ت خارجی آمریکا کابوسی
است و سیاس 
امپریالیستی است ،اما به مکتب اقتصادی
اتریشی تعلق ندارند (و اقتصاددانان مکتب
اتریشیای هستند که با هر دو ادعای فوق
مخالفند).
برای رســیدن از اقتصاد اتریشــی به
نتیجهگیریهایی در باب سیاستها ،باید
برخی عقاید غیراقتصادی اساســی را در
اقتصاد دخیل کرد ،عقایدی از این دســت
که تشریک مساعی اجتماعی ،صلح و رفاه
مطلوبند و اینکه هیــچ ارزش مهمتری از

اینها وجود ندارد .افزو ن بر این ،بیا ِن همچو
ادعاهایی ،بهخصوص آنجا که اساسشان بر
فهم تاریخی است ،همچنین مستلزم داوری
ِ
تفسیری اقتصاددان است ،تفسیری که او
را به ورای اصول مصرح اقتصاد اتریشــی
تگذاری
یراند .اظهارنظری دربار هی سیاس 
م 
یا تاریخ مســتلزم این است که اقتصاددان
از دانش حوزههای دیگر اســتفاده برد و
به فهمش از تاریخ و بازیگران زمان حال
استناد جوید .تئوری اقتصاد اتریشی بهتنهایی
نمیتواند چنین داوریای دربارهی سیاستها
کند یا همچو فهم تاریخیای بهدست دهد.
گفتهی میزس دربارهی وظیفهی مورخان
را مالحظه کنید:
«مورخ در برخورد با مسألهای تاریخی
از دانــش برگرفته از منطــق ،ریاضیات،
علوم طبیعی و بهویژه رفتارشناسی انسانی
بهره میگیرد .حالآنکه افزارهای ذهنی
این علوم غیرتاریخی برای کار او کفایت
ِ
ابزارهای
نمیکنند .این افزارها بــرای او
کمکیای صرفنظرنکردنــی و ناگزیر
هســتند ،که بهخودیخود پاسخگویی به
پرســشهایی را که با آنها سروکار دارد،
امکانپذیرنمیسازند.
مورخ نمیتواند این مسائل را صرف ًا بر
پایهی قضایایی که علوم دیگر در اختیارش
گذاشتهاند حل کند .همیشه در پس هر یک
از مسائل او چیزی هست که تن به تحلیل
یدهد.
بهوسیلهی آموزههای دیگر علوم نم 
خصوصیات منحصربهفــرد و یگانهی هر
رویداد موضوع مطالعهی فهم تاریخی هستند.
«...این روشی است که همهی مورخان و
کسا ِن دیگر در شرح و تفسیر رویدادهای
بشری گذشته و پیشبینی رویدادهای آینده
بهکار میبرند»( .کنش انسانی صص-۴۹ .
)۵۰
اقتصاد اتریشــی (رفتارشناسی انسانی
اتریشی) در مسائلی نظیر مسائل مربوط به
سیاست خارجی آمریکا ،یا جنگ داخلی
آمریکا هیچ حرفــی در خود و از خودش
برای گفتن ندارد ،یا دربارهی اینکه آیا نظام
ملی بانکی آمریکا محصول دسیسهچینیهای
مخفیان ه بانکداران اســت ،یــا اینکه آیا

خانوادهی بــوش ارتباطی با نازیها دارند،
اینکه حق مالکیت معنوی مشروع است،
یا اینکه انداختن بمبهای اتمی روی ژاپن
موجه بوده است یا خیر .بااینهمه ،اندیشهها
و مفاهیم تئوریک مکتب اتریش بدونشک
در تالشهــای ما برای فهم این مســائل
ِ
تحقیقات
کاربرد دارند (همانطــور که
کریــس کوین روی سیاســت خارجی
آمریکا نشان داده است) ،اما هیچچیز ،تکرار
میکنم هیچچیزی ،وجود ندارد که «الزم
آو َرد» کسی که اندیشههای مکتب اتریش
را بهکار میگیرد دربارهی این دست مسائل
موضع خاصی بگیرد .و هیچ موضعی که بر
این اساس گرفته شود را نمیتوان به درستی
دیدگاه ِ «مطلق» اتریشی در آن مورد خواند.
افزو ن بر این ،اقتصاد اتریشی هیچ حرفی
دربارهی «حقوق طبیعی» ندارد که بزند .در
واقع ،میزس منکر وجود حقوق طبیعی بود و
معلوم نیست که اگر براهین مبتنی بر حقوق
طبیعی را بر براهیــن دایر بر نتیجهگرایی
( )consequentialismترجیــح دهیم اص ً
ال
اقتصاد ،هر مکتبی که باشــد ،به چه درد
خواهد خورد.
اقتصاد اتریشــی مجموعهای است از
گزارههای تحلیلی دربارهی جهان و نحوهی
مطالعهی آن .این اقتصــاد مجموعهای از
احکام ناظر بر سیاستگذاری یا تفسیرهای
تغییرناپذیر از تاریخ نیست .فارغ از اینکه
چه دیدگاهی از این مســائل دیگر داشته
باشــیم ،الزم اســت اقتصاددانان مکتب
اتریش بهصراحت بگویند که این دیدگاهها
مؤلفهای ضــروری از کاربرد چارچوب
اتریشی برای تحلیل نیستند .و اگر بتوانیم در
تصریح این تمای ِز میزسی بهتر عمل کنیم،
حتی بهتر از پیش خواهیم توانست نه تنها
عقاید خودمان را به گوش مخاطبان برسانیم
بلکه تأیید و موافقتشــان را نیز بهدست
آوریم؛ کاری کــه از طریقِ جدا کردن
عقاید و اندیشههایمان از مواضع بخصوصی
ممکن میشود دربارهی مسائلی که لزوم ًا
هیچ ارتباطی با اقتصاد اتریشــی ندارند و
مکررا ً کسانی را که شاید میتوانستند در
غیر این صورت با ما همدل باشند ،میتاراند.

فردگرایی و نظم اقتصادی
نگاهی به نظریهی فردریش فون هایک
استیون هورویتز

مترجم :صبا رستگار

ِ
ســنت اســمیت-هیوم معتقد
هایــک میگوید
اســت از آنجا که ِ
ابنای بشر از شناخت محدودی
برخوردارنــد ،بــرای اینکه این شــناخت را در
ِ
دســترس دیگران قرار دهیــم ،آزادی ضروری
است .در مقابل ،انتظار زیادهازح ِد عقلگرایان از
عقالنیت انسان به تخریب و تهدی ِد آزادی فردی
انجامیده است.
Q Q

در سه یادداشتهای پیشینام در باب متون
بنیادین اقتصاد اتریشــی قرن بیستم ،به بررسی
کتاب عمل انسان ِی لودویگ فون میزس پرداختم
که ترجمهی انگلیسی آن در سال  ۱۹۴۹منتشر
شد .کمتر از یک سال پیش از آن ،دومین کتاب
از کتابهای ســهگانهمان در این باره ،به بازار
آمد .فردگرایی و نظم اقتصادی مجموعهای است
از مقالههای فردریش هایِک ،از دهههای ۱۹۳۰
و  ،۱۹۴۰که بیشترشــان پیشتر در مجلههای
اقتصادی منتشر شده بودند .اگرچه این مقالهها

بنا نبود در چنین مجموعهای گنجانده شــوند،
ِ
آوردهای
تصویری روشن و منســجم از دست
متمایز اقتصاد اتریشی بهدست میدهند.
این مقالهها را بهزحمت میتوان در سه گروه
دســتهبندی کرد .اولین گروه مقاالتی هستند
دربارهی ماهیت اقتصاد ،دومین گروه مقاالتی
که عموم ًا مقاالت «شناختی» خوانده میشوند و
بعد از آن ،سه مقالهی هایک در ِ
باب مجادلهی
محاسبهی سوسیالیستی .هر مقالهی هایک که
مســتقیم ًا به بحث دربارهی کینز و گفتوگو
یپردازد،
دربارهی اقتصاد کالن در دههی  ۱۹۳۰م 
از این مجموعه غایب است؛ که عجیب مینماید.
بیشتــر این مقاالت در کتاب ســود ،بهره و
سرمایهگذاری ،در سال  ،۱۹۳۰منتشر شدهاند.
مقالههای فردگرایی :درســت و نادرست،
و واقعیتهای علوم اجتماعــی ،که مقدمات
مهمــی در ورود به اندیشــهی نظم اختیاری و
ذهنیتگرایی بهدست میدهند ،در گروه نخست
جای گرفتهانــد .اولین مقاله فردگرایی در نظ ِر
اندیشمندانی مانند آدام اسمیت و دیوید هیوم را،
که درکی مالیمتر و کمتر عقالیی از فردگرایی
ِ
مکتب عقلگرات ِر روســو و دیگران،
دارند ،از

ِ
قدرت بیانــدازهای از خلق و کنتر ِل جها ِن
که
اجتماعی به فرد میدهد ،تفکیک میکند .هایک
میگوید ِ
سنت اسمیت-هیوم معتقد است از آنجا
که ِ
ابنای بشر از شناخت محدودی برخوردارند،
ِ
دسترس دیگران
برای اینکه این شناخت را در
قرار دهیم ،آزادی ضروری اســت .درمقابل،
انتظار زیادهازح ِد عقلگرایان از عقالنیت انسان
به تخریب و تهدی ِد آزادی فردی انجامیده است.
Q

Qواقعیتهای جهان اجتماعی

ِ
مقیاس
مقالهی دوم به اقتصاددانــان ،و در
عامتر دانشمندا ِن علم اجتماع ،یادآور میشود که
واقعیتهای جهان اجتماعی باورها و مشاهدات
افراد هســتند .هر تبیی ِن مناسبی از پدیدههای
اجتماعی ،مانند پدیدههای بازار ،باید با چگونگی
درک افراد از جهان آغاز شود .این بدین معنی
نیســت که جهان چیزی جز افراد نیست ،بلکه
میگوید توضی ِح ســازمآنها و نتای ِج اقتصادی
باید از افراد شروع شــود .مقاالت «شناختی»
ِ
مقاالت این کتاب برای اقتصاددانا ِن
مهمترین
اتریشــ ِی مدرن هســتند .هایک در اقتصاد و
شــناخت ،میگوید بازارها ماهیت ًا فرآیندهایی

در حوزهی یادگیری اجتماعی هستند .مردم در
بازار تالش میکنند انتظارات خود را با یکدیگر
هماهنگ کنند .بدین معنی که ســعی میکنند
تا جای ممکن از نگاه دیگران نسبت به جهان
اطالع یابند .مقالهی کارکرد شناخت در جامعه،
توضیح میدهد چطور قیمتها با قرار گرفتن در
جایگاه نمایندگان شناختی که رفتار ما را هدایت
میکنند ،مشــک ِل هماهنگی انتظارات را حل
میکنند .هایک در معنای رقابت ،گامی فراتر
میگذارد و نشان میدهد چطور الگوی استانداردِ
«موازنهی کام ً
ال رقابتی» بــا این پیشفرض
ِ
شــناخت کامل دارند ،بهکل
که مردم دانش و
صورتمســأله را پاک میکند .هایک معتقد
ِ
درمعنای فرآیند ،و
است مفهوم اتریش ِی رقابت
ِ
وضعیت تعادل ،آشکارا توضیح میدهد
نه یک
که چطور رقابت نظــامِ قیمتها را در ِ
جهت
تســهی ِل رسیدن به شــناخت هدایت میکند.
این دیدگاهها در ســه مقالهای که به برآورد
عقالنی ِ
تحت سوسیالیســم میپردازند هم دیده
میشــوند .هایک در اینجا ،بهویژه در سومین
و آخرین مقاله ،ادعــا میکند گرایش تعادل ِی
اقتصــاد ،اقتصاددانان را گمراه میکند و به این

تفکر میرساند که کار یک هیأت برنامه ِ
ریزی
مرکزی -قیمتگــذاری و تخصیص کاالهای
سرمایهای -دشــوارتر از وظیفهای نیست که
ِ
پیش روی بازار قرار میگیــرد .در الگوهای
«سوسیالیستهای بازارباورِ» اندیشمندانی مانند
اســکار النگه فرض بر این قرار میگیرد که
[نهاد برنامهریزی مرکزی] مجموعهای تعادلی
از قیمتهاست ،یعنی درست همان کاری که
ِ
شرایط
گمان میشد بازار انجام میدهد .پس چرا
الگویی کام ً
ال رقابتــی را در بنگاههای اقتصاد
سوسیالیستی پیاده نکنیم؟
Q

Qمنحنیای در کار نیست

هــای هزینه و
ِ
هایــک اصرار دارد منحنی
تقاضایی که در نظریههــای اقتصادی به کار
میبندیم ،و النگه فرض را بر دسترســ ِی هیأت
مرکزی به آنها میگذارد ،وجود عینی ندارند و
ا ز اینرو بازیگرا ِن صحنهی ِ
دنیای واقعی از آنها
آگاه نیســتند؛ آنها در عوض باید هر روز این
متغیرها را کشف کنند .این فرآیند کشف ،فقط
زمانی میتواند اتفاق افتد که کارآفرینان با رقابتی
واقعی روبهرو هستند ،مناب ِع خود را بهکار میبندند

و بر ســر آنها مخاطره میکنند .سوسیالیسم،
ِ
معنای
چه در قالب برنامهریزی جامع و چه در
«سوسیالیسم بازار» ،هرچه بکوشد نمیتواند با
بازار هموندی کند ،زیرا فاق ِد قیمتهایی است
ِ
اســاس ارزش واقعی پول تعیین شدهاند
که بر
و چنین فرآیند کشفی ندارد .مسأل ه رسیدن به
موازنه نیســت ،بلکه تنظیم لحظهبه لحظهی آن
تا رســیدن به تغییری مدام در شناخت انسان و
میزا ِن دسترسی به منابع است .فاصله گرفتن از
اندیشهی موازنهباور برتری بازار را بیش از پیش
آشکار میسازد .بسیاری از مضامینی که از زما ِن
ِ
احیای اقتصاد اتریشی در نیمهی دههی  ۱۹۷۰به
شاخصه ِ
ِ
مکتب اندیشهی اقتصادی تبدیل
های این
شدهاند ،برگرفته از این مقاالت هستند .به بیان
دقیقتر ،اقتصادِ اتریش ِی پس از احیا ،آمیزهای از
تمرک ِز هایک بر شناخت ،کشف و نظم اختیاری
و تأکید میزس بر ِ
کنش هدفمند ،برآورد پولی
و کارآفرینی بوده است .این مجموعهی مضامین
شالودهی رویکرد اتریشــ ِی مدرن است ،و در
ِ
ترکیب
سومین کتاب مهم قرن بیستم بود که
مضامی ِن میزســی و هایکی نخستین بار به بار
نشست.

فصل
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مواجهه با تجربه جنگ؛
چرا و چگونه؟

دولتخواهی گمشده

محمد دروديان
سعید حجاریان
نظریه پرداز سیاسی

این روزها در میان اخبار با دو رویداد
مهم روبهرو هستیم .اولین آنها جشنهای
هفتادمین سال اســتقالل پاکستا ن از هند
اســت و دیگری فراخوان مسعود بارزانی
برای برگزاری رفراندوم استقالل کردستان
عراق .ایــن دو رویداد بــرای ما از آن
جهت اهمیت دارند که بدانیم گذشــته و
حال همواره درسهایی برای ایران داشته
و دارند .زمانی که هند از یوغ اســتعمار
بریتانیا بیرون آمد همــه اقوام آن اعم از
هندو ،سیک ،مسلمان و زرتشتی درباره ایده
ضدیت با استعمار همداستان بودند تا اینکه
بعدها بهدلیل دعواهای دینی ،میان مسلمانان
و هندوها اختالف افتــاد و در مواجههای
همراه با تلفات زیاد پاکســتان از پیکره
هند جدا شد .امروز علیرغم جدایی و ثبات
نســبی همچنان این تخاصم ادامه دارد؛ در
واقع رهبران اولیه پاکستان یعنی محمدعلی
جناح ،فاطمه جناح و اقبال الهوری بیآنکه
به عواقب عملشان بیندیشند باعث جدایی
جبهه اسالم از هندوستان شدند و در ادامه
همین مسیر پاکستان نیز به دو بخش تقسیم
شد و پاکستان شــرقی (بنگالدش) نیز
جداسری پیشه کرد.
درباره فاصله ایجاد شــده میان هند و
پاکستان بسیار میتوان نوشت اما به همین
نکته میتوان اکتفا کرد که پاکستان در
بدو تولدش به قدری از هند فاصله گرفت
ی یا «ملی ترانه»اش را
که حتی سرود مل 
به زبان فارســی سرودند؛ این امر در حالی
صورت گرفت که زبان رسمی پاکستان
اردو بود و زبانهای دیگر نیز مثل پنجابی،
پشتو و بلوچی در آن رواج داشت و عم ً
ال
زبان فارسی به صورت جدی در میان مردم
1
رواج نداشت.
از سوی دیگر ،با کردستان عراق مواجه
هستیم .پس از سقوط صدام و اخراج بعثیها
از دولت و مناصــب نظامی عراق ،عم ً
ال
قدرت به دست شیعیان این کشور افتاد و
کردها که سابقه مبارزه با دولت بعثی را در
کارنامهشان داشتند ،سرزمین خود را بازیابی
کردند و فیالحال مسعود بارزانی میخواهد
تا زنده اســت کشور مستقل کردستان را
تأسیس کند .البته در طول این مدت اهل
سنت عراق نیز بیکار ننشستند و مدتها
در تکریت و موصل بــا دولت مرکزی
جنگیدند تا اینکه باالخره داعش سر برآورد
و خود را بهعنوان دولت آنان معرفی کرد
و بسیاری از آنها با ابوبکر بغدادی بیعت
کردند چرا که سهمشان در دولت مرکزی
به نسبت شیعیان کم بود.
غــرض از این مقدمه آن اســت که
مادامی که یک جمعیت طایفه باشــند،
شیخ میخواهند مانند طوایف عرب جنوب
کشور که هر کدام شیخی دارند و به آن
«شــیخالطائفه» میگویند .وقتی جمعیت
رشــد کند و ویژگی قومی ( )ethnicپیدا
کند افراد به دنبال رهبر هژمون یا با قول
عربها سیادت میگردند و به دنبال یافتن
«سیدالقوم» میروند .در مرحله بعد زمانی
که تکامل جمعیت بیشتر شد و به مرحله
ملت رســید ،دولتخواهی مطرح میشود و
ملت در پی برقراری دولت خود برمیآید
چرا که گمشدهاش دولت خودش است.
برای مثال در نمونه کردستان عراق شاهد
هســتیم که از دوره مالمصطفی بارزانی
تا به امروز پرچم ،ســرود ،کنسولگری،
پیشمرگه و ارتش اختصاصی پدید آمده

و دولتمردان هر آن ممکن اســت واحد
پول منطقهای مشــخص کنند و به چاپ
اسکناس نیز دست بزنند .کردهای عراق
فیالواقع فقط دولت ندارند و اگر دولتشان
برقرار شود nation-state،تشکیل میشود.
این جمعیت قب ً
ال زبان ،مذهب ،نژاد ،پیشینه
فرهنگی و تاریخی مشترکی داشتند اما با
این حــال قوم بودند و این پارامترها هنوز
برای اطــاق واژه ملت کفایت نمیکرد،
چرا که یک قوم زمانی ملت میشــود و
قوام ( )STABLITYپیدا میکند که دستگاه
حاکمه ( )ESTABLISHMENTداشته باشد.
Q Q

حال به نمونه ایران توجه کنید؛ کشوری
که هم ملت داشته و هم به تعبیر هگل اولین
دولت را در تاریخ داشته است .ملت ایران به
لحاظ فرهنگی دوام داشت ه است ولی گاهی
همچون زمان حمله اسکندر دولتاش محو
شده اســت ،اما بعدا ً همین ملت دولتاش
را بر بستری که از قبل موجود بوده ایجاد
کرده اســت؛ چنانکه دیدیم بعد از حمله
اعراب به ایران ،ایرانیان سعی کردند دولت
خود را بسازند .این مقوله را در ادبیاتمان
نیز شاهد هستیم که بارزترین آن شاهنامه
است که فیالواقع اثری دولتنما محسوب
میشود؛ فردوسی در اثر خود بیش از آنکه
بخواهد احیاگر زبان فارسی باشد به دنبال
احیای دولت از دست رفته است .در جای
دیگر نیز یعقوب لیث میگوید« :چیزی
را که من انــدر نیابم چرا باید گفتن» که
فیالواقع میخواهد جداسری خود از خالفت
بغداد و همچنین احیای دولت ملی را نشان
دهد .از این نمونهها فراواناند؛ چه نادر ،چه
شاه صفی و تبارش و چه جنبش مشروطه
و حتی دولت موقت مهندس بازرگان .حتی
به اعتقاد من فلسفه انتظار برای ایرانیان هم
فلسفه دولت از دست رفته است که برای
اثبات این امر میتوان به عبارت «اللّهم ان ّا
نرغب الیک فــی دوله کریمه» در دعای
افتتاح استشهاد کرد که طلب دولت در آن
به وضوح مشخص است.
فیالواقــع بعد از شکســت ایران در
جنگهای ایران و روس و پی بردن ایرانیان
به مسأله توسعهنیافتگی و عقبماندگی که
نمود آن در قشون نمایان شد ،اهالی سیاست
متوجه شدند که توسعه و ترقی امری است
بس واجب که بعدها در همین راســتا چه
در دولت قائممقام فراهانی و چه در دولت
امیرکبیر تالش شــد کــه عقبماندگی
بهنحوی جبران شود و این امر ممکن نبود
جز با تشکیل دولتی ملی و نه دولتی سلطانی.
پس از آن در اواخر دوره قاجار تفاسیری
از مهدویت به دست داده شد که گویا مبین
آن بود که برای تعجیل در فرج باید دولتی
بهوجود آید که آن را تمهید کند ،امری
که در غرب نیز سابقه داشته است و نمونه
آن را در مورد پیوریتنها مشاهده میکنیم.
پیوریتنها مسیانیسم را سوخت توسعه خود
کردند و زمانی که به مرحلهای از ترقی و
توسعه رسیدند ،ایدههای مسیانیستی تبخیر
شد .تقریب ًا مانند داستان منطقالطیر عطار
که جمعی از پرندگان بهدنبال سیمرغ روانه
قاف شدند و در میانه راه عدهای از بین رفتند
و النهایه وقتی به قله رسیدند فقط سی پرنده
باقی مانده بودند که فهمیدند سیمرغ خود
آنها هستند.
از این گذشته دولت در ایران به نسبت
دیگر کشورها اهمیت بیشتری دارد .امروز
در ایران نه همچــون انگلیس و آمریکا،
بورژوازی موتور توســعه است و نه مانند
چین و ویتنام ،حزب فراگیر میتواند ایفای
نقش کند .در کشور ما به دالیل مختلف

فقط دولت است که امکان دارد این بار را
ش دولتخواهی
به مقصد برساند لذا جنب 
به یک معنا جنبش توسعهخواهی به شمار
میآید.
اما در این میان این پرســش به وجود
میآید که چرا باید بعضی اقوام ایرانی در
سر سویدایشــان بهدنبال دولت باشند و
ّ
بعضی نه؟ به استناد تاریخ ،بلوچها هیچگاه
از مرحله قوم فراتر نرفتهاند چرا که هیچگاه
دولت نداشتهاند؛ عربها نیز چنین بودهاند
و دولــت را تجربه نکردهاند .اما در مقابل
دو قوم کــرد و ترک در مقطعی از زمان
صاحب دولت بودهاند ،اولی دولت مهاباد
بــه رهبری قاضی محمــد و دومی فرقه
دموکرات به رهبری جعفر پیشهوری .این
دولتها اگرچه پوشــالی بودند بهعنوان
ســرنمون در ضمیر ناخودآگاه این اقوام
حاضر هستند و به همین جهت است که
میبینیم تیم فوتبال تراکتور یا قلعه بابک
یا منطقه کردستان به معضلی برای دولت
تبدیل شدهاند.
اما مشــکل حال حاضر ما چیست؟
مشکل ما این است که جهت شرکت در
مراسم تحلیف رئیسجمهور برای افرادی
که کمترین تناسبی با سیاست و دولت
داشته و دارند دعوتنامه ارسال میشود اما
برای مولوی عبدالحمید که در انتخابات
برای روحانی بســیج نیرو کرد ،چنین
نمیشود و رئیس مجلس ادعا میکند که
صندلی خالی نبوده است .مشکل دیگر ما
این است که در فرمهای گزینش به جای
دین از مذهب افراد میپرسیم که اگر فرد
اهل تسنن بود همان ابتدا تکلیفاش را
روشن کنیم؛ پیشتر پرسش از دین در
فرمهای گزینش در راستای تصفی ه کردن
بعضی از فرقهها مطرح میشــد اما اخیرا ً
برای کوچکتر کــردن دایره خودیها
ش از مذهب نیز اضافه شده است.
پرســ 
دیگر مشــکل ما این است که نه در حد
وزیر ،نه در حد مدیرکل و نه در حد افسر
ارشد به اهل ســنت بها ندادهایم و آنها
را خودی فرض نکردهایم .این مشکالت
ق محدود نمیشود
که البته به سه مورد فو 
ممکن است به جایی ختم شوند که بعضی
بگویند« :این خانه چه زیباست ولی خانه
من نیست ».البته این مثال منحصر به اهل
تسنن و کردها نیســت و به بخشهای
مهمی از جامعه قابل تعمیم است؛ همان
بخشی که انتخابات را تبدیل به رفراندوم
میکند و میگوید ما خواهان اســتقرار
دولت خودمان هستیم .همانهایی که به
تعبیر الهیاتی دســت خدا را بر سر خود
حس نمیکنند.
مقوله دولتخواهی را میتوان از طرق
دیگر بهخصــوص از طریق دینی و فقهی
نیــز ثابت کرد .مــن در اینجا به تئوری
والیت فقیه ورود نمیکنم و به این نکته
بسنده میکنم که امام زمانی که این تئوری
را مطرح کرد به این مســأله قائل بود که
دولت وظیفه دارد اموری را که شرع انور
حاضر نیست به هیچ روی بر زمین بماند ،از
زمین بردارد و همچنین باید در زمینه دفاع
از مــال و جان و ناموس مردم در مرزها و
ایجاد رفاهیات آنها بکوشد .در روایتی که
شیعه و سنی آن را نقل کردهاند آمده است:
«من مات ولم بیعه امام فی عنقه مات میتت ًا
جاهلیه» ،یعنی هر کس بمیرد و بیعت امامی
بر گردنش نباشــد به مرگ جاهلی مرده
است .برداشت من از این روایت این است
که هر کس زیر پرچم دولت نباشــد در
وضع طبیعی مرده است و اگر میخواهید
بدانید وضع جاهلیت چرا همان وضع طبیعی

است به خطبه  89نهج البالغه مراجعه کنید.
این نگاه در لویاتان هابز نیز نسبت به مردم
وجود دارد ،آنجا که میگوید مردمی که
از بیعت خارج میشــوند به وضع طبیعی
میروند.
قدما حکمت را بــه دو بخش عملی
و نظری تقســیم کردهاند .حکمت عملی
شامل اخالق ،تدبیر منزل و سیاست ُمدن
بود و فیالواقع سیاســت مدن که همان
حکومتداری است ذروه حکمت است.
از آن ســو در روایتی که عنوان یادداشت
حاضر بر گرفته از آن است داریم «الحکمه
ضاله المومن» ،یعنی حکمت گمشــده
مؤمن است و گمشده ما چیزی نیست جز
حکمت عملی یا همان دولت.
به واقع اگر دولتی وجود داشــت چرا
باید یک پناهجوی جوان ایرانی در جزیره
مانوس خودکشی کند؟ چرا باید یک جوان
ایرانی در انگلیس توسط پلیس تحقیر شود
و سپس توسط همسایگانش به طرز فجیعی
کشته شود؟ این در حالی است که دیگر
کشورها حتی حامی قاتالن زنجیرهایشان
هستند و حاضر نیستند دولت یا ملتی غریبه
بر اتباعشان ظلم روا دارد.
2

پینوشتها:
 -1بجاست به این نکته اشاره شود که در حال
حاضر سه کشور هستند که سرود ملیشان
به زبان فارسی اســت .ایران،تاجیکستان و
پاکستان و حتی افغانســتان نیز سرودش به
زبان پشتو اســت و نه دری .یعنی پاکستان
بــا زبان اردو به قدری گرایش ضد هند پیدا
کرد که به ایران نزدیک شد و این در حالی
بود که افغانستان یعنی همسایه نزدیک ایران
در سرود ملیاش به زبان پشتو وفادار ماند.
 -2پيامبر را در زمانى فرســتاد كه رشــته
رســالت منقطع ،و خواب غفلــت ملّتها
جــدى ،و امور حيات از
طوالنى ،و فتنهها
ّ
هم گسيخته ،و آتش جنگها شعلهور بود.
نور دنيا در كســوف ،و دنيا با ظهور چهره
فريبنده در حــال خودنمايــى ،برگهاى 
درخت زندگى زرد ،نوميدى از بارور شدن
شجره حيات بر دلها چيره ،و آب زندگى 
فروكــش كرده بود .زمانى كه نشــانههاى 
هدايت كهنه ،عالئــم گمراهى نمايان بود.
دنيا به اهلش روى زشــت نموده ،و نســبت
به خواهنــدهاش عبوس بود .ميوهاش فتنه،
غذايــش مردار ،جامه زيرش ترس ،و جامه
رويش شمشير بود .پس اى بندگان خدا پند
بگيريــد ،و به ياد آريد عقايــد و آرايى را
كه پــدران و برادرانتان در گرو آنند ،و بر
اساس آنها مورد محاسبه حق قرار گرفتهاند.
بــه جانم ســوگند ميان شــما و آنان فاصله
زيادى نيست ،و سالها و قرنها ميان شما و
آنها نگذشته ،و شما در امروز از روزى كه
در اصالب آنان بوديد دور نيســتيد .به خدا
قســم پيامبر چيزى را به گوش نسل گذشته
شما نشــنواند مگر اينكه من امروز به شما
شنواندم ،و گوش شما در اين زمان پستتر
از گوش آنان نيســت ،و ديدههاى آنان بينا
نگشت ،و دلهايى براى آنان در آن زمانها
قرار داده نشــد مگر اينكــه در اين زمان به
مانند همان چشم و دل به شما عنايت شده .و
به خدا سوگند شما بعد از آنان به چيزى بينا
نشــدهايد كه گذشتگان آن را نمىدانستند،
و شــما به چيزى مخصوص نگشــتهايد كه
آنان از آن محروم شــده باشند .و همانا بال
و آزمايشــى بر شما فرود آمده كه مهارش
مضطرب و تنگش سســت اســت .بنابراين
آنچه فريب خوردگان از آن بهرهمندند شما
را فريب ندهد ،زيرا كه فريبندهها سايهاى 
است گسترده تا زمانى معين.

نويسنده و پژوهشگر جنگ
ايران و عراق

منظور از «مواجهه تجربی» صورتی
از مواجهــه فردی و اجتماعی بهمعنای
عام و خــاص در حوزه موضوعات و
مسائل انسانی است .به این اعتبار ،تجربه
و تجربهاندوزی یک امر انســانی و در
زیست انسانی است .در این رویارویی
تجربی ،قابلیتهای درونــی افراد و
جامعه ،در آزمــون جدید و یا تکرار
آن ،آشــکار و وضعیت جدیدی خلق
میشــود که ما بهازاء درونی و بیرونی
دارد .تغییرات حاصل از مواجهه تجربی،
موجب تمایز و تقســیمبندی زندگی
فردی و اجتماعی به زمان و یا دوره قبل
و بعد از تجربه میشود .برپایه توضیح
یادشده ،مسیر زندگی انسان از ابتدا تا
انتها ،در فرآیند مواجهات تجربی شکل
میگیرد و ادامه پیدا میکند .حتی در
دوران کهولت و بیعملی نیز احتما ً
ال
بازبینی تجربیات و آگاهیهای حاصل
از آن نیز به خلقِ جدیدی در ســاحت
اندیشــه و گاه مواضع و رفتار منجر
خواهد شد .با مقدمه یادشده ،این پرسش
وجود دارد کــه تجربه جنگ ایران و
عراق را چگونه و با چه الگویی میتوان
مورد نقد و بررسی قرار داد؟
مسئله اساسی در شناخت مواجهات
تجربی این است که؛ بررسی تجربیات
فردی یا اجتماعــی در عین حالی که
به اعتبار امر تجربی ،عام اســت ،در
موضوعات مختلف خاص اســت ،لذا
تجربه دیگران را با نگاه بیرونی میتوان
ادراک کرد ،حال آنکه در نگاه به تجربه
فردی -اجتماعی خود ،رسیدن به یک
ادراک کلی ،دشوار است ،زیرا باورها و
پیشفرضهای ما در نگرش به پدیدهها،
چیزی جز همان باورهای تجربی ما و
مجموعــهای از ســایر آگاهیهای
باورمند و غیرباورمند نیســت .مهمتر
آنکه؛ ما قادر به مشاهده تجربیاتمان با
بیرون ایستادن از تجربیاتمان نیستیم،
زیرا مائیت ما چیزی جز تجربیات ما
نیســت .به همین دلیل ،گاهی قادر به
اســتفاده از تجربیاتمان نخواهیم بود،
زیرا از درون تجربه ،به تجربه نمیتوان
نگریست! بهعبارت دیگر درسآموزی
از تجربیــات و بازبینی آنها ،بهمعنای
فراروی از امر تجربهشــده است ،لذا تا
زمانیکه در درون یک تجربه قرار داریم
و با آن زیست میکنیم ،امکان فراروی
و بازبینی تجربه حاصل نخواهد شد ،مگر
آنکه با تجربه جدیدی مواجه شویم که
بهمعنای تغییر در وضعیت پیشین و قرار
گرفتن در وضعیت جدید است .در این
صورت ،امکان بازبینی تجربیات ،با نگاه
از بیرون به تجربیات ،فراهم خواهد شد.
با این توضیح و با فرض امکانپذیر
شدن بررســی تجربه جنگ با عراق،
بازبینی و نقد و بررسی تجربیات جنگ
با عراق ،با الگوهای مختلفی امکانپذیر
است:
میتوان تجربه جنگ را در نسبت با
امر جنگ در دوره تاریخی جنگ مورد
بازبینی قرار داد.
میتوان تجربه جنگ را در نسبت با
شرایط صلح و ضرورتهای ناظر بر دو
زیست متفاوت در زمان جنگ و پس
از آن ،مورد بازبینی قرار داد.
می توان تجربه جنگ با عراق را در
نسبت با جنگ در آینده ،مورد بازبینی
قرار داد.

هماکنــون بازبینی تجربه جنگ با
عراق ،با ســه الگوی متفــاوت دنبال
میشود که نتایج مختلفی را به همراه
دارد:
بازبینی تجربه جنــگ با عراق در
نســبت با دوره جنگ ،موجب اتخاذ
رویکــرد و روش تاریخی -عملیاتی
و راهبردی شــده و بیشــتر بر نقد یا
توجیه هر آنچه واقع شده ،استوار است.
بهعبارت دیگر در این مواجهه قطبی و
دوگانه؛ یا هر آنچه انجام شــده ،تمام ًا
توجیه و از آن دفاع میشود و یا کام ً
ال
مورد نقد قــرار میگیرد .نگاه متعادل
درباره تجربه جنــگ با ارزیابی نتایج
جنگ ،هنوز شکل نگرفته است.
بازبینی تجربه جنگ در مقایســه
با دوره پس از جنــگ ،موجب نگاه
متفاوتی به مسئله جنگ از منظر ضدیّت
آن با زندگی شده است .نظر به پیامدهای
سیاسی -اجتماعی جنگ ،نسل دهه 60
با وجود برخورداری از خاطرات مختلف
از جنگ ،از جمله جنگ شهرها ،مایل
به زندگی با خاطرات گذشته نبوده و
برای فرار از آن ،به زیست تجربی بدون
جنگ تکیه میکند.
بازبینی تجربه جنــگ با عراق در
نسبت با جنگ آینده ،بیشتر در حوزه
دفاعی -امنیتی و در ســاختار نظامی و
اطالعاتی ،همچنیــن در برخی مراکز
پژوهشی و تصمیمگیری مورد اهتمام
اســت و به یک مســئله عمومی و
اجتماعی تبدیل نشده است.
در نقد و بررســی تجربه جنگ
در نسبت با اهداف و نتایج جنگ در
همان دوره تاریخی ،هماکنون مناقشات
سیاســی درباره تصمیمگیریها برای
جلوگیــری از جنگ و ســپس نحوه
ادامه آن ،همچنین نقش سازمانی ارتش
و ســپاه در پیروزیها و شکستها،
همچنان جریان دارد .ســطح دیگری
از مناقشات نیز درباره میزان پشتیبانی
دولت از جنگ است که در زمان حیات
مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
جریان داشت و ایشان نیز متقاب ً
ال بر این
باور بود که ،نظامیها نتوانستند پیروزی
الزم را کســب کنند تا متکی بر آن،
بتوان مذاکره کرد و به جنگ پایان داد.
برای روشــن شدن نحوه مواجهه با
تجربه جنــگ در دوره جنگ ،به نظر
میرسد میتوان برای رسیدن به نتیجه
مطلوب ،به چهار پرسش اساسی پاسخ
داد:
جامعه ایران چه ادراکی از شــرایط
تاریخی خود پس از پیروزی انقالب و
مسئله جنگ داشت؟
واکنــش جامعه ایران و ســاختار
سیاسی -نظامی کشور به مسئله جنگ
چه بود و چه نتایجی را به همراه داشت؟
راهبــرد نظامــی و عملیاتی ایران
در مراحــل مختلف جنگ ،شــامل
بازدارندگی ،دفاع ،آزادسازی و تعقیب
دشمن چه بود و چه نتیجهای داشت؟
با نظر به نتایــج جنگ در مراحل
مختلف ،چه نسبتی میان اهداف با منابع
و راهبرد با نتایج داشت؟
پاسخ به پرسشهای فوق ،ناظر بر
الگوی اول مبنی بر بازبینی تجربه جنگ
در نسبت با دوره تاریخی جنگ است.
برای بررسی الگوی دوم ،باید از رویکرد
جامعهشناختی استفاده و الگوی سوم را
باید در پاسخ به این پرسش بررسی کرد
که درسهای برآمده از تجربه جنگ با
عراق کدام است و چگونه برای مواجهه
با جنگ آینده قابل بهرهبرداری است؟
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اندیشه دینی

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

کانت عرب

گفتوگو با محسن آرمین درباره نظرات عابد الجابری ،نصر حامد ابوزید و دیگر روشنفکران عرب

آقــای دکتر! پیش از بحــث درباره
کتــاب «نوســازی ،تحریــم و تأویــل»
بهجاســت به پیشــینه فکری و سیر تطور
اندیشه نصر حامد ابوزید بپردازید .جایگاه
این متفکر میان نواندیشان و قرآنپژوهان
کجاســت و تا انتهای عمــر چه دورههای
فکری را طی کرده است؟

نصر حامد ابوزیــد در جهان عرب،
در محافل غربی و نیــز در ایران متفکر
و قرآنپژوه بلندآوازهای اســت .ابوزید
دستپرورده مکتب تفسیر ادبی و مدرسه
االمنای مصر است که شیخ امین الخولی
در نیمه قرن گذشته آن را پایهگذاشت.
درباره این مکتب به اجمال میتوان گفت
امین الخولی کوشید با توجه به آموزههای
مکتب نقد ادبی با قرآن مواجه شود .وی
مدتی از طرف دولت مصر در دو کشور
آلمان و ایتالیا مأمور بــود و در آنجا با
مباحث نقد ادبی آشنا شد و بعد از همان
یافتهها برای مواجهه با قرآن الگو گرفت.
از نظر او قرآن پیش از آنکه کتابی دینی
باشد ،شاهکاری ادبی یا به تعبیر خود وی
شاهکار ادب عربی است.
کنار امیــن الخولی و بلکه پیش از او
باید به آرا و نقش شــیخ محمد عبده نیز
توجه کرد .عبده ،پایهگذار تفسیر نوین
در عصر حاضر ،در سنت تفسیر انقالبی
بهوجود آورد .وی معتقد بود مفســران
گذشته به هدف و مقصود اصلی که قرآن
برای نیل به آن آمده توجه نکردهاند و آن
هدف چیزی نیست جز هدایت انسانها .او
به همین جهت این سخن را مطرح کرد
که باید از قرآن نکات هدایتی آموخت و
از تفسیر این کتاب نیز در راستای همین
هدف استفاده کرد .اساس ًا تفسیری که در
خدمت چنین هدفی نباشد تفسیر نیست.
عبده بر همین اســاس از مفسران قدیمی
و سنتی انتقاد میکرد که در تفاسیرشان
ملغمهای از مباحث کالمی ،فلسفی ،ادبی
ارائه کردهاند بهطوری که از هدف اصلی
که هدایت باشــد ،غافل شدهاند .و او در
تفســیر المنار سعی کرد بر همین اساس
قرآن را تفسیر کند.
ن الخولی کــه از ادامهدهندگان و
امی 
تربیتشــدگان مکتب شیخ محمد عبده
بود ،تکملهای به نظر عبده افزود و گفت
قرآن پیش از آنکه کتابی دینی باشــد و
بدان به عنوان کتاب هدایت نگریسته شود،
شاهکاری ادبی اســت و به همین سبب
اختصاصی به مسلمانان ندارد و مخاطباش
همگان هستند .بنابراین برای فهم آن باید
با جامعه عرب عصر نزول آشنا بود و به
تعبیر خودش باید ذوق عربی داشت .در
نتیجه این نوع نگاه بود که مکتب تفسیر
ادبی پایهریزی شــد و ابوزید شاگرد با
واسطه این مکتب است.
نکته مهم درباره ابوزید این است که
ما با یک ابوزید مواجه نیستیم و دستکم
با سه ابوزید مواجهایم .آثار اولیه او کام ً
ال
در چارچوب مبانی مکتب تفسیر ادبی به
روایت و تعریف امین الخولی است .زمانی
که رساله فوقلیسانساش با عنوان «التفسیر
العقلی عند المعتزله» را بررسی میکنیم،
درمییابیم که نگارنده کام ً
ال سعی داشته
اســت مباحث قرآنی را براساس تفسیر
ادبی طرح کند .وقتی قرآن اثر ادبی برتر
تلقی شود ،به متنی تبدیل میشود که در
آن تمام صنایع ادب عرب در عالیترین
سطح بهکار رفته است .لذا اینان گرایش
زیادی به آرای معتزله پیدا میکردند که
معتقد به کاربست صنایع ادبی و بالغی در
قــرآن بودند .ابوزید در مرحله بعد ،یعنی

مهدی دریسپور :نام محسن آرمین با سیاست و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
ایران پیوند خورده است اما با این حال وی سالهای زیادی است که تمرکز خود
را بر پژوهشهای دینی با محوریت قرآن گذاشته است که حاصل آن تاکنون
چندین ترجمه و تألیف بوده که کتاب «نوسازی ،تحریم و تأویل» بهقلم نصر
توگو است .این نواندیش دینی
حامد ابوزید آخرین آنها و بهانه انجام این گف 
توگو با «سازندگی» نخست به سیر تطور اندیشه ابوزید و پیشین ه فکری
در گف 
او اشاره کرده و سپس به جایگاه این متفکر در فضای نواندیشی دینی پرداخته
و در نهایت به پرسشهایی درباره کتاب پاسخ گفته است.

شــروع ابوزید دوم ،سعی کرد برای فهم
ش زبانشناسی و
قرآن از دستاوردهای دان 
هرمنوتیک هم استفاده کند .یعنی ضمن
التزام به اصول و مبانی این مکتب ســعی
کرد که ایدههای جدیدی از فلسفه زبان
جدید بدان بیفزاید .نشانههای این رویکرد
جدید را در کتاب «مفهوم النص» که با
عنوان «معنای متن» توسط جناب آقای
مرتضی کریمینیا به فارسی ترجمه شده
است ،مشاهده میکنیم .ابوزید در مرحله
دوم فعالیتهایش میکوشد نسبت قرآن
با فرهنگ عرب عصر نزول را نشان بدهد.
به تعبیر او اگر قرآن یک متن ادبی است
پس یک متن زبانی هست و چون زبان
کانون فرهنگ یک جامعه است و تمام
خصوصیاتاجتماعی،اقتصادی،جغرافیایی
و تاریخی یک جامعه را بازتاب میدهد
بنابرایناینخودویژگیهایفرهنگعرب
عصر نزول باید در متن قرآن هم بازتاب
داشته باشد .ایشان در تعبیری رادیکالی از
این ویژگی میگوید قرآن یک «محصول
فرهنگی» است ولی همزمان تأکید میکند
حیانیت قرآن
این سخن به منزله رد جنبه و ّ
نیســت .البته که منتقدان این توضیح را
نپذیرفتند؛ هر چند که ابوزید سعی کرد
توگوهایش به این انتقاد
در آثار و گف 
پاسخ دهد اما به گمان بنده نتوانست مشکل
را حل کند .بعد از این مرحله ما با ابوزید
سوم مواجه هستیم که مقارن است با دوره
پایانی حیات این متفکر .آخرین تحول را
در مقاله «گذار از متن به گفتار» که یکی
از مقاالت کتاب نوسازی ،تحریم و تأویل
است ،مشاهده میکنیم .ابوزید در ابتدای
این مقاله تصریح میکند که بخش اعظم
عمرش را در مکتب ادبی سپری کرده و
سپس به تغییر رویکردش اشاره میکند.
او با طــرح نظریه گفتاری بودن قرآن از
مکتب تفسیر ادبی قرآن جدا میشود.
عالوه بر این سه مرحله ،نکته دیگری
که الزم اســت درباره ابوزید بدان توجه
کنیم ،این است که باید وی را متفکری
در حال گذار و در حال شدن ببینیم .ایده
آخر او که متأســفانه فرصت تکمیل و
تبیین آن را نیافت ،نقاط ابهام زیادی دارد
تا این حد که از موضوع برداشــتهای
متفاوت و متضادی شده است .بعضی از
نظریه آخر او برداشتهای رادیکال کرده

و برخی برداشــتهای معتدلی دارند و
شاید اگر ابوزید زنده میماند میتوانست
به شفافسازی نظریهاش کمک بیشتری
کند.
ابوزید بیشتر خود را متفکر در حال شدن
میدید یعنی خود را صاحب یک نظریه
قطعی نمیدانست و به همین دلیل مطالب
متعددی را مطرح میکرد ولی پروژه اصلی
او نقد گفتمان ســنتی درباره قرآن است
چنانکه میبینیم موضعگیریهای سختی
علیه این گفتمان داشــت که البته شاید
بیمهریهای داعیهداران گفتمان سنتی در
مصر نسبت به او در رادیکال شدن مواضع
انتقادی وی نسبت به این گفتمان بیتأثیر
نبود.

البته این موضوع شــاید طبیعت کار
باشد؛ چنانکه در ایران نیز میبینیم هرگاه
ث علمی غالب
منازعات سیاســی به مباح 
میشــود جنبه آکادمیــک موضوعات
کاهش پیدا میکند.

بله ،به نظر من هم دقیقــ ًا این اتفاق
برای ابوزید رخ داده اســت که نمونه آن
را در مواجههاش با شیخ عبدالصبور شاهین
مشــاهده میکنیم .به هر حال در بررسی
آثار و آرای ابوزید گوشه چشمی نیز باید
به این نکته داشت.

ابوزید بر نواندیشان دینی ایران چه
تأثیری داشــته اســت؟ بهعنوان مثال این
پرسش مطرح اســت که مبحث «ذاتی و
عرضی در دین» دکتر سروش تا چه حد
مرتبط با مباحث ابوزید درباره فرهنگ و
بستر متن بوده است.

بله؛ اجما ًال شــباهتهایی هست اما
بهطور دقیق اطالع ندارم که این شباهت
صرف ًا یک توارد است یا ناشی از آشنایی
دکتر سروش با آثار ابوزید .ولی آنگونه
که مشخص است .زمانی که قبض و بسط
توسط دکتر سروش مطرح شد ،چند سالی
از انتشار کتاب معنای متن میگذشت .در
آن سالها متن عربی کتاب به دستم رسیده
بود و حتی با دکتر سروش نیز مطرح کردم
که قرابتهایی میان نظر ایشان و ابوزید
وجود دارد .ایشان مقدمه کتاب را خواند
و تعجب کرد که کتاب را ندیده است و
از این جهت به نظرم این شباهت الاقل در
آغاز ناشی از نوعی توارد بوده است.
بهطور کلی ابوزید در ایران نســبت

به دیگــر متفکــران عربــی که در
حــوزه قرآنپژوهی فعالیت داشــتهاند،
شناختهشدهتر اســت .به نظر من بخش
زیادی از این شهرت را باید در جنبههای
سیاســی ماجرای ابوزید و آن چه بر او
رفت جســتوجو کرد .چرا که در واقع
در مقطعی میان روشنفکران ما و ابوزید
نوعی همذاتپنداری صورت گرفت؛ البته
علت شــهرت ابوزید در خارج از مصر و
باالخص در جهان غرب نیز ناشی از جنبه
سیاسی و اخبار مربوط به حکم تکفیر بوده
اســت چرا که به هر حال غربیها به این
قبیل مسائل حساسیت زیادی دارند و سعی
میکنند از متفکرانی که در معرض تهاجم
قرار گرفتهاند ،دفاع کنند .ولی باید توجه
کنیم که تقابل ابوزید با گفتمان رسمی
به هیچ وجه او را به همدلی و همســویی
با غرب نکشــاند؛ او در اوج تقابلی که با
گفتمان سنتی داشت نقدهای بسیار جدی
به سیاســت غرب دارد چنانکه در این
کتاب نیز آثاری از این موضوع را مشاهده
میکنیم و در جای دیگر نظرات روشن
و محکماش در مورد اسرائیل را میبینیم.

شما پیش از ترجمه کتاب «نوسازی،
تحریــم و تأویل» ،کتــاب «رهیافتی به
قرآن» از محمــد عابد الجابری را ترجمه
کردیــد .این دو متفکر به لحاظ نگرش و
روش چه شباهتها و تفاوتهایی دارند؟

عابد الجابری پیش از آنکه متفکری
قرآنپژوه باشد ،فیلسوف و نظریهپرداز
است اما حوزه مطالعات ابوزید دانش قرآنی
است و میدانیم که خیلی دیر به تحصیالت
آکادمیک قرآنــی روی آورد و مدرک
دکتری گرفت .جابری ابنرشدشناس و
ابنخلدونشناس برجستهای است و آثار
فلسفی بسیار تأمل برانگیزی دارد؛ اگر چه
ی یا برنامه پژوهشی او به تعبیر
موضوع کار 
خودش تراث و دغدغه اصلیاش سنت و
مدرنیته است .او پژوهش در این حوزه را
با کتاب «نحن والتراث» آغاز کرد و تا
پایان عمر این پــروژه را پی گرفت .لذا
جابری پیش از آنکه بهعنوان قرآنپژوه
مطرح بشود با آثار خود در زمینه نقد عقل
عربی به شهرت رسید؛ تا آنجا که بیاغراق
میتوان گفت ده ه  90جهان عرب ،دهه
جابری بود .او را بــه خاطر پرداختن به
موضوع عقل عربی و نوآوریهایش در

این زمینه کانت جهان عرب لقب دادهاند.
جابری در ادامــه آثارش در حوزه تراث
به قرآن میپردازد و کتاب «رهیافتی به
قرآن کریم» را به نگارش درمیآورد و
در ادامه براساس همین اثر سه جلد کتاب
در شرح مختصر قرآن تحت عنوان «فهم
القرآن» مینگارد که من در حال حاضر
مشغول ترجمه آن هستم و تقریب ًا آن را
به انجام رساندهام .پس در گام نخست باید
بدانیم که دیدگاه جابری به دلیل خاستگاه
فلسفیاش نسبت به ابوزید عمیقتر و از
مبانی نظری استوارتری برخوردار است.
شاید به همین دلیل اســت که میتوان
ابوزید را متفکری در حال شدن دانست.
او در مقاطــع مختلف حیات فکری خود
نظریههای متفاوتــی درباره قرآن مطرح
میکند .چنان که گفتم ما با یک ابوزید
مواجه نیستیم بلکه با سه ابوزید مواجهیم.
از این گذشته جابری به دلیل دیدگاه
فلسفی و عدم درگیری در منازعات سیاسی
نسبت به ابوزید آرای متوازنتر و معتدلتر
و عمیقتری دارد و من نیز با وی همدلتر
هستم و دیدگاهش را اصیلتر میدانم.

جابــری و ابوزید هــر دو نومعتزلی
هستند؛ اختالفشان در کجاست؟

روشنفکران عرب اساســ ًا نومعتزلی
هستند ولی میان آنها طیفبندی وجود
دارد .جابری و ابوزید درباره نسبت قرآن و
عصر نزول برآنند که قرآن ارتباط وثیقی
ت جابری و ابوزید
با زمانهاش دارد اما تفاو 
در تبیین چگونگی این نسبت است که به
نظر من دیدگاههای جابری روشــنتر و
تأملبرانگیزتر است .از این گذشته جابری
قرآن را یک متن ادبی آنگونه که پیروان
مکتب نقد ادبی میپندارند ،نمیداند که این
خود تفاوت عمدهای است.

با توجه به تمرکزتان بر آرای جابری
که آراءاش را تأملبرانگیزتر میدانستید،
با چــه دغدغهای به ســراغ ترجمه کتاب
ابوزید رفتید؟ کتابی که پیشتر ترجمهای
از آن منتشر شده بود...

این کتاب مشتمل است بر چهار مقاله و
در اصل سخنرانیای است که بعد از فوت
ابوزید جمعآوری و منتشر شدهاند .ناشر
کتاب در مقدمه مینویسد ابوزید مقاالت
را به او سپرده و درباره جرح و تعدیلشان
نیز مواردی را مطرح کرده است .این چهار

مقاله در مقاطع مختلف نگاشته شدهاند و
مربوط به ادوار مختلــف فکری ابوزید
هســتند اما با این حال وجوه اشتراکی
هم دارند .آنچه باعث مطرح شــدن این
کتاب شد ،آخرین مقاله کتاب با عنوان
«رویکــردی نو به قرآن :گذار از متن به
گفتار» اســت که به وجه گفتاری بودن
قرآن توجه میدهد .این مقاله در فضای
قرآنپژوهی و حتی فضای مجازی بهعنوان
یک نظریه جدید سروصدای زیادی ایجاد
کرد و همانطور که پیشتر گفتم ،از آن
تفاسیر مختلفی شد و بعضی با استناد به این
نظر ابوزید و وجه گفتاری بودن قرآن،
مدعی شدند وحی برای همیشه از دسترس
پیروان خارج و فهم قرآن ممتنع شــده
است .زیرا فهم گفتار مقرون به شبکهای
از شواهد و قرائنی است که با تبدیل آن به
نوشتار از بین میرود و در نتیجه با از بین
رفتن آن شبکه فهم گفتار ناممکن میشود.
من نسبت به این موضوع حساس شدم و
این انگیزهای شد که به سراغ مقاالت این
کتاب بــروم .زمانی که کتاب را مطالعه
کردم ،به این نتیجه رسیدم که خود ابوزید
برخالف آن چه که برخی گفتند از نظریه
گفتــاری بودن قرآن چنیــن مقصود و
برداشت رادیکالی ندارد؛ او خود در این
مقاله چندین بار تصریح میکند «قرآن
فقط متن نیســت» در واقع او با تأکید بر
وجه گفتاری قرآن میخواهد توجه دهد
که کنار وجــه متنبودگی قرآن باید به
وجه گفتاری آن توجه کرد و بدون توجه
به این وجه نمیتوان قرآن را آنگونه که
باید فهمید .به عبارت بهتر او نه ویژگی
متنبودگی قرآن را نفی کرده و نه تفسیر
و فهم قرآن را ممتنع دانسته است .البته در
همین مقاله گذار از متن به گفتار ابهامهایی
در این زمینه وجود دارد که احتماال ناشی
از کامل نبــودن این ایده در ذهن ابوزید
است .اگر او فرصت مییافت احتما ً
ال به
رفع این ابهامها میپرداخت و نظریه خود
را تکمیل میکرد.
بنده ابتدا بنا نداشــتم تمــام کتاب را
ترجمه کنم و قصد داشتم صرف ًا مقاالت
را در فضای مجازی منتشر کنم چرا که
شرایط پس از سال  88بهگونهای نبود که
امکان چاپ کتاب برای ما فراهم باشد .لذا
ســه مقاله از چهار مقاله کتاب را ترجمه
کردم .این کتاب بعدها توسط آقای مهدی
خلجی در خارج از کشور ترجمه و منتشر
شد .به همین علت از ترجمه مقاله چهارم
صرفنظر کردم و پرونده کتاب را برای
خود بستم .بعد از حدود دو سال دوستانی
پیشــنهاد کردند که با توجه به این که
بخش اعظم کتــاب را ترجمه کردهام و
ترجمه خارج از کشور هم امکان توزیع
در داخل ندارد به تکمیل ترجمه و انتشار
آن اقدام کنم.

شما در ترجمه کتاب بهخصوص در
مقالــه اول و آخر روش خاصی را به کار
بردهایــد و با متــن به صــورت انتقادی
برخــورد کرد ه و در پاورقیها به تعبیری
در مقابل ابوزید قرار گرفتهاید .آیا قائل به
ترجمه انتقادی هستید؟

با تعبیر ترجمه انتقادی موافق نیستم.
معتقدم مترجم به دو علت ســراغ ترجمه
یک اثر میرود؛ یکی اهمیت اثر و نیاز
جامعه به آن و دیگری همدلی با مولف اثر.
در هر صورت مترجم مجاز نیست ترجمه
را با نقد همراه کند؛ چرا که ترجمه اساس ًا
عرصه نقد نیســت و اگر مترجم با اثری
همدلی ندارد نباید به سراغ ترجمهاش برود.
مگر این که چنان که گفتم ،احساس کند
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زمانی که قبض و بسط توسط دکتر سروش مطرح شد ،چند سالی از انتشار کتاب معنای متن میگذشت .در آن سالها متن عربی کتاب
به دستم رسیده بود و حتی با دکتر سروش نیز مطرح کردم که قرابتهایی میان نظر ایشان و ابوزید وجود دارد .ایشان مقدمه کتاب را
خواند و تعجب کرد که کتاب را ندیده است و از این جهت به نظرم این شباهت الاقل در آغاز ناشی از نوعی توارد بوده است

با ترجمه آن میتواند به نیاز جامعه پاسخ
گوید .در این ترجمه از نقد پرهیز کردهام
ولی از ارائه توضیحاتی درباره برخی نکات
کتاب ناگزیر بودم .بخشی از پاورقیهای
کتــاب ابوزید مربوط به حساســیت و
وســواس بنده نســبت به جستوجو و
ذکر منابع و مأخذ است .این وسواس را
در ترجمههای دیگر نیز دارم .یک نمونه
جالب برایتان بگویــم در ترجمه کتاب
«مناهل عرفــان» در جایی از این کتاب
الز ْرقاني نویسنده کتاب درباره
عبدالعظيم ُّ
تفسیر مفاتیحالغیب فخررازی مینویسد:
«به قول برخی این کتاب همهچیز هست
جز تفســیر ».بنده مدتها بهدنبال این
«برخی» گشتم و نهایت ًا آن را در تفسیر
ابنحبان در تفســیر سوره بقره یافتم که
تعریضی به مفاتیحالغیب میزند و آن جمله
را به کار میبرد.
به جز مواردی که اشاره کردم ،بعضی
اوقات مترجم با اســتنادهایی از ســوی
مؤلف مواجه میشــود که دقیق نیستند.
فکر میکنم در ایــن موارد حق خواننده
است که مســتندات صحیح را بشناسد
چرا که مستندات نادرست مبنای تحلیل
نادرستی در متن میشود و ذهن خواننده
را منحرف میکند .مث ً
ال در همین کتاب،
ابوزید با استناد به جملهای از شیخ محمد
عبده در مقدمه تفسیر المنار مینویسد شیخ
محمد عبده نیــز قصص قرآن را واقعنما
نمیدانست .من برای تکمیل ارجاعات به
مقدمه تفسیر المنار مراجعه کردم و دیدم
نظر عبده برعکس آن چیزی اســت که
ابوزید آورده است یعنی عبده به واقعنمایی
قصص قرآن معتقد است .بنده به ناگزیر
چنین مواردی را در پاورقی متذکر شدهام.
نکتــه دیگر این کــه روش بنده در
ترجمه کتابهای علوم قرآن این است که
مفاهیم و استداللها را با توضیحاتی برای
خواننده غیرمتخصص سادهسازی ،شفاف
و قابل اســتفاده کنم .مث ً
ال در این کتاب
از کالم نفسی سخن به میان آمده است.
این اصطــاح برای خواننده عادی مفهوم
نیست اینگونه موارد را حتیاالمکان در
پاورقی توضیح دادهام .البته بعضی مطالب
نیز در کتاب وجود دارد که برای خواننده
متخصص نیز مبهم است؛ ببینید! علوم قرآن
دانشی اســت که از علوم دیگر همچون
تاریخ ،فقه و فلسفه تغذیه میکند؛ بنابراین
ممکن است مواردی مطرح شود که برای
متخصصین علوم قرآنی گنگ باشد .مث ً
ال
در مقاله هنر و گفتمان تحریم ابوزید به نظر
افالطون اشاره میکند که معتقد بود شعر
واقعیت را بهطور مضاعف وارونه میکند.
این سخن برای کسانی که متخصص دانش
قرآنی هستند نیز سختفهم است چرا که
متخصص علوم قرآنی نوع ًا با فلسفه یونان
و آرای افالطون آشنا نیست .به گمان بنده
مترجم باید بــه توضیح این موارد متعهد
باشد.
ابوزید در جای دیگر از کتاب پیکار
صفینِ نضر بــن مزاحم درباره اختالفات
قبیلهای سپاه حضرت علی(ع) در جریان
پیکار صفین به نقل از اشــعث بنقیس
کندی مینویسد« :تا قیامت یک ُم َضری بر
ما حکومت نکند یا بر ما داوری نکند( ».ال
یحکمنا مضری الی یوم القیامه» همانطور
کــه میبینیم از این عبــارت اختالفات
قبیلهای برداشت نمیشود .زمانی که به متن
اصلی یعنی واقعة صفین اثر نضر بن مزاحم
مراجعه میکنیم ،میبینیم «مضریان» است
و نه «مضری» و مقصود اشعث این است
که هیچ دو مضری نباید درباره ما داوری
کند .موضوع نیز بــه ماجرای حکمیت
مربوط اســت؛ حضرت علــی (ع) در
ماجرای صفین برای حکمیت ابنعباس
را انتخاب کرد و معاویه عمرعاص را .در
رد این دو انتخاب اشعث بنقیس کندی
میگوید این دو َح َکم ُم َضری هستند و ما
اجازه این کار را نمیدهیم .اصالح استناد و
توضیح این موارد که مقصود از مضریان
چه کسانی هســتند و حساسیت اشعث
چه بوده اســت ،برای فهم درست متن
ضروری است .میخواهم عرض کنم پس
من اکثر این پاورقیها نقد ابوزید نیست

بلکه رفع بدفهمی ،یا اصالح ارجاعات و
نقل قولهای متن است که فکر میکنم
آگاهی خواننده از آنها ضروری است.

در مقالــه آخر ،کــه نظریه قرآن به
مثابــه گفتار مطرح شــده اســت ،به نظر
میرســد ابوزید از نظریه گفتاری بودن
قرآن برداشتی من عندی داشته است .چرا
که وی نتیجه گرفته اســت که برداشــت
ایدئولوژیک و استبدادی از قرآن گفتاری
به صــورت حداقل صــورت میگیرد یا
اساس ًا صورت نمیگیرد .به نظر استدالل و
نتیجهگیــری ابوزیــد از قــوام کافــی
برخوردار نیســت چرا که الاقل در نظر،
تأویل استبدادی از متن ثابت کمتر است از
گفتار متغیری که میتوان آن را مصادره
به مطلوب کرد.

با شما درباره اصل مطلب موافق هستم
و معتقــدم ابوزید میخواهد نتایجی را به
نظریه گفتار خود تحمیل کند که لزوما
از نظریه استخراج نمیشوند یا اینکه متقاب ً
ال
میخواهد نتایجی را به نظریه متنبودگی
قرآن تحمیل کند که لزوم ًا از این نظریه
استنباط نمیشود و الزمه آن نیست .یعنی
میتوان قرآن را متن دانســت اما از آن
برداشت توتالیتر نداشت .برخی عالمان ما
به این نکته توجه داشتهاند به عنوان مثال
سید مرتضی معتقد بود مفسر مجاز است
هر برداشــتی که متن آن را تحمل کند،
داشته باشــد منتها نباید برداشتاش را به
خدا نســبت بدهد و دیگر برداشتهای
سازگار با متن را باطل بداند .اما باید عالوه
بر این نقطه نظرات ،فحوای کالم ابوزید
را نیز به درستی متوجه شد .ببینید! نسبت
متن با واقعیت همواره مسأله روشنفکران
دینی ما بوده است .چگونه میتوان متن
ثابت و واقعیت متغیر را به هم پیوند داد؟
روشنفکران دینی که میدیدند واقعیت در
حال تحول است و احکام مستنبط از متن که
مربوط به گذشته است پاسخگوی نیازهای
جدید نیســت ،در حل نظری این مشکل
اندیشیدهاند .این البته موضوع جدیدی هم
نیست .برای قدما هم مطرح بوده است و
برای حل آن اصولیــون مقوله اجتهاد را
پیش کشیدند و عرفا به سراغ تأویل رفتند،
متکلمان از ابــزار حقیقت و مجاز بهره
بردند و هر کدام پاسخی گرفتند .اما مهم
این است که پاسخها تا چه حد مستند و
سازگار با متن هستند و میتوانند هدف را
تأمین کنند .ابوزید در عبور از نظریه متن
به گفتار بهدنبال چنین هدفی است و البته
در این مسیر برداشتها و نتایجی گرفته
است که برخی از آنها شاید صحیح نباشد.
او براساس یک برداشت از نظریه گفتاری
بودن میخواهد مسأله نسخ را حل کند و
براســاس برداشتی دیگر که معتقد است
توگوهای روزمره
باید قرآن را وارد گف 
انسانی کنیم میخواهد مسأله توتالیتاریسم
را حل کند که البته به نظر میرسد تالشش
چندان موفق نیست .به همین دلیل است

که معتقدم اگر زنده میماند میتوانست و
شاید باید از نظریهاش رفع ابهام میکرد.

نظریــه گفتــاری بــودن قــرآن بر
روشنفکری ایران چه تأثیری داشته است؟
چرا که ما در این سالها با دو نظریه کالم
محمــدی اکبر گنجی و رویای رســوالنه
سروش مواجه شدیم که به نظر اشتراکاتی
با مباحث ابوزید دارند.

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

اما مهدی خلجی آنگونه که شما نیز
اشــاره کردید ،بهنظــر از نظریه گفتاری
بودن برداشت رادیکال خود را استخراج
کرده است؟

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

مکتوب شدن گفتار وحی و تبدیل شدن
وحی به قرآن/مصحف قرائن و شــواهد
موجود در گفتار از بین رفته و عمال وحی
از دســترس ما خارج و فهم و تفسیر آن
ممتنع شده است در نتیجه نمیتوان آن را
مبنای استنباط احکام و قوانین قرار داد .اما
با رجوع به مقاله «گذار از متن به گفتار»
به روشنی میتوان دریافت که این نتایج
و ادعاها به هیچ وجــه مورد نظر ابوزید
نبوده اســت .ابوزید در این مقاله تأکید
میکند که «قرآن را نباید صرف ًا یک متن
دانست» و کنار متن بودن باید به گفتاری
بودن قرآن توجه کرد و این توجه و انتباه
ابوزید البته نکته بسیار مهمی است .باید
گفت این نقد ابوزید به بسیاری از مفسران
گذشته ما وارد است .چرا که بسیاری از
مفسران با تأکید صرف بر متنبودگی و
غفلت از جنبه گفتاری قرآن بسیاری از
معانی ناب قــرآن را نادیده گرفتهاند که
شاید اگر گوشهچشمی به گفتاری بودن
قرآن داشتند ،گرفتار برخی کجفهمیها
نمیشــدند و برداشتهای صحیحتری از
آیات قرآن میداشتند.
واقعیت این است که قرآن گفتاری
بوده که به متن تبدیل شده و مفسر امروز
با یک متن واحد روبهروست نه گفتار .لذا
باید مغفول ماندن گفتاری بودن قرآن را
طبیعی دانســت .دغدغه ابوزید را چگونه
میتوان درک کرد؟

براســاس برداشــت معتدل از نظریه
گفتاری بودن قرآن ابوزید میخواهد بگوید
وقتی فرد با قرآن مواجه میشود ،باید به
شرایط و فضای نزول ،فضای گفتمانی و
چالشهای موجود عصر نزول و به طور
کلی بستر و کانتکست نزول وحی توجه
کند و این سخن دقیقی است .من معتقدم
یکی از نقدهایی که میتوان به تفســیر
قرآن به قرآن وارد دانست ،بیتوجهی به
همین جنبه از قرآن است .مبنای تفسیر
قرآن به قرآن این اســت که این کتاب
یک متن خودبسنده است؛ به این معنا که
برای فهم آن نیازی به بیرون وجود ندارد
و میتوان معنی آیــات را با خود آیات
فهمید .استدالل عالمه طباطبایی در مقدمه
تفسیرالمیزان درباره این نگرش این است
که اگر قرآن تبیان ًا لکل شی است تبیان
خود نیز میباشــد و اگر در جایی سخن
مجمل است در جای دیگر تفسیرش آمده
است .این مبنا کام ً
ال براساس متنبودگی
اســت و بیتوجه به فضای تاریخی است
در حالــی که اگر به جنبه گفتاری بودن
توجه کنیم ،در تبیین معنای پارهای آیات
به دنبال شــواهد و قرائن برونمتنی نیز
میگردیم و میکوشیم آیات را به ویژه
آیات ناظر به امور اجتماعی و تاریخی و
نه آیات مربوط به حوزه عقیده را در پرتو
تحلیلی از تاریخ عصر نزول تبیین کنیم .به
گمان من جابری این دغدغه را دقیقتر و
روشنتر پرداخت کرده است .او به روشی

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

ابوزید براساس نظریه گفتاری خود
دگراندیشــیهایی را مطــرح میکند که
بــرای نمونه میتــوان به جــواز ازدواج
مختلط اشاره کرد .آیا این قبیل برداشتها
را همچنان باید درون دینی دانست؟

این مســأله یکی از مواردی است که
به نظرم ابوزید نتیجه مدنظرش را به نظریه
گفتاری تحمیل کرده است چرا که میتوان
این نظر را از نظریه متنبودگی قرآن نیز
استخراج کرد .ابوزید مینویسد دو آیه در
باب ازدواج مختلط وجود دارد .اولین آنها
آیه  221سوره بقره است که میگوید با
زنان مشرک ازدواج نکنید و دومین آنها
آیه  5سوره مائده است که میگوید طعام
و زنان اهل کتاب بر مسلمان حالل است.
ابوزید میگوید بر اساس نظریه گفتاری
بودن قرآن این دو آیه با یکدیگر تضاد
دارند؛ امری که مورد توجه برخی دیگر از
مفسرین هم قرار گرفت و سعی کردند به
دلیل تقدم و تأخر دو سوره با ابزار ناسخ و
منسوخ به آن پاسخ بگویند .البته که بعضی
نیز معتقد بودند آیه  221سوره بقره متأخر
اســت و آیه  5سوره مائده را نسخ کرده
است .ابوزید میگوید اگر قرآن را گفتار
بدانیم ،میتوانیــم بگوییم که در مقطعی
اسالم تشخص دینی الزم را پیدا نکرده و
در نتیجه ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز
ندانسته است ولی در سوره مائده که اواخر
دوره مدینه نازل شــده ،شرایط و قدرت
اسالم متفاوت بوده و طبع ًا ازدواج با زنان
اهل کتاب نمیتوانسته موجب نگرانی باشد
لذا جواز ازدواج مختلط صادر شده است.
ببینید! او ً
ال مشخص نیست که آیه 221
بقره پیش از آیه  5سوره مائده نازل شده
باشد .چرا که نزول سوره بقره از سال دوم
تا سال آخر هجرت به طول انجامیده است.
ثانی ًا براســاس متنبودگی نیز میتوان به
مقوله ازدواج با اهل کتاب پاسخ گفت؛
چنانکه علمای اهل سنت به ازدواج با اهل
کتاب معتقدند چرا که آیه سوره مائده را
ناسخ آیه سوره بقره میدانند .نکته دیگر
این که تفاوت نظــر ابوزید با طرفداران
تفسیر رادیکال از نظریه گفتاری بودن متن
اینجا مشخص میشود؛ او یک گام فراتر
میگذارد و میخواهد براساس نظریه خود
جواز ازدواج زن مسلمان و مرد اهل کتاب
را استخراج کند .چنان که میبینیم ،نظریه
گفتاری بودن قرآن از نظر ابوزید به هیچ
وجه به معنای امتناع استنباط حکم و قانون
از قرآن نیست .نکته دیگر این که ابوزید
در ادامه میگوید با توجه به حقوق بشر
و همچنین برابری زن و مرد ما میتوانیم

جواز ازدواج مختلــط را به طرف دیگر
نیز تعمیم دهیم؛ چــه با این نتیجهگیری
موافق باشیم چه نباشیم ،این نتیجه ربطی به
گفتاربودگی یا متنبودگی قرآن ندارد .با
اعتقاد به هر یک از دو نظریه میتوان با
استناد به حقوق بشر و برابری زن و مرد
چنین حکمــی داد .و این نتیجهگیری و
استنباط از جمله مواردی است که به نظر
میرســد ابوزید آن را به نظریه گفتاری
بودن قرآن تحمیل کرده است .وگرنه با
این نظریه لزوم ًا چنین نتیجهای از آیات
قرآن به دست نمیآید.

ابوزیــد نظریه گفتاری بــودن را در
مقابل دو رویکرد «ناســخ و منســوخ» و
«محکم و متشــابه» مطرح کرده است .تا
اینجا به برخی از انتقادات نســبت به این
نظریه پاسخ گفتید؛ دستاورد این نظریه در
حوزه قرآنپژوهی چه بوده است؟

تلقی ابوزید از تغییر آیات بدین شکل
است که میگوید آیات متقدم به وسیله
آیات متأخر نسخ نشــدهاند و بلکه این
تغییر حکم ناشی از تغییر شرایط مسلمانان
است .این نظریه جدیدی نیست و اگر در
ترجمه کتاب بنای بر نقد داشــتم به این
مسأله اشاره میکردم .سیدقطب در تفسیر
فیالضالل تعریف متفاوتی از مسأله نسخ
بهدست میدهد .سیدقطب میگوید نسخ
به معنای از بین رفتن حکم قبلی به وسیله
حکم جدید نیست بلکه به معنای تطبیق
اصل بر شــرایط متفاوت است .در واقع
او به نسخ مرحلهای معتقد است .وی این
نظر را درباره جهاد مطرح کرده است و
میگوید در مکه جهاد نبود چون مسلمانان
ضعیف بودند و در مدینه جهاد تشریع شد
چون مسلمانان قوی شدند ،او نظر مفسران
را مبنی بر این کــه آیات صفح و عفو
توسط آیات جهاد منسوخ شده است ،رد
میکند و موضوع را به زمانه و شــرایط
ارجاع میدهد .من زمانی که در لبنان بودم،
این سخن را از عبداهلل عالئلی که متفکر
مسلمان برجستهای است هم شنیدم .ایشان
میگفت نسخ بهمعنای تطبیق اصول قرآنی
با شرایط متفاوت است .پس توجه کنید
که دیگران با مفروض داشتن متنبودگی
چنین گفتههایی را مطرح کردهاند و لذا
نمیتوان گفت نظریه مرحلهای بودن نسخ
از نتایج منحصربهفرد نظریه گفتاری بودن
قرآن است و بر اساس نظریه متنبودگی
قرآن قابل تبیین نیست.
به نظرم ما در این قبیل بحثها باید به سه
نکته توجه کنیم؛ اول آنکه بخش اعظمی
از سورههای قرآن بهصورت یکپارچه نازل
شدهاند یعنی سورههای کوچک و متوسط
قرآن عموم ًا یکجا نازل شدهاند .دوم آنکه
براساس مستندات جدید همچون قرآن یمن
و قرآن توبینگن چینش کنونی آیات در
ســورههای قرآن دستکم در دهههای اول
هجری نیز همین گونه بوده است؛ بنابراین
میتوان بــا احتمالی مقرون به قطع گفت
چینش آیات سو رههایی که یکپارچه نازل
نمیشدند زیر نظر پیامبر انجام گرفته است.
بنابراین ادعای مستشرقینی که میگفتند
تدوین قرآن تا دو قرن بعد ادامه داشــته
صحیح نیست .برخی از اسالمشناسان غربی
نظیر موتســکی به این حقیقت تصریح
کردهاند .سوم آنکه قرآن کالم حکیم است؛
البته ممکن است در سخنان فردی که طی
دو دهه ایراد شده تناقضهایی بیابیم .اما اگر
این سخنان را یک حکیم گفته باشد ،فرض
ما بر این خواهد بود که او متناقض سخن
گفته و موارد به ظاهر متعارض در نظر او را
باید با ابزارهای فهم نظیر «عام و خاص»،
«مطلــق و مقید» و ...حل کنیم .حتی اگر
قرآن را کالم محمد بدانیم ،در این که او
فردی حکیم و شخصیتی ويژه با درکی فوق
انسانهای معمولی بوده ،تردیدی نمیتوان
کرد .لذا انتظار این که ســخنان ایشان به
رغم مسافت زمانی منسجم و هماهنگ باشد
انتظاری بیجا نیست .با توجه به سه نکتهای
که اشاره شــد ،باید بگوییم که قرآن هم
ماهیت گفتاری و هم ماهیت متنی دارد؛
بنابراین برای فهم آن باید روشی تلفیقی
اختیار کرد و توأمان از ابزار فهم متن و فهم
گفتار استفاده کرد.
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تاریخ احزاب
دیدگاه

احزاب و
فراکسیونهای حزبی
در دوره دوم مجلس
زمینهها و بسترهای فعالیت احزاب
در ایران

در قسمت پیشین از یادداشتهای
حاضر بیان شد که برآمدن ،تشکیل
و فعالیت فراکســیونهای حزبی در
دوره دوم مجلس شورای ملی (-1290
 1327-1329 /1288قمری) حاصل
همکاری سه مولفه مردم ،احزاب و
حاکمیت است .نقش مردم به طور
مختصر در همان قسمت مورد بحث
قرار گرفت .دومین عامل شکلگیری
فراکسیونهای مذکور ،احزاب است.
در مقطع زمانی مورد بحث مؤسسین
و بنیانگذاران احزاب ،حضورشــان
در فرآینــد انتخابات و از این طریق
حضورشان در عالیترین نهاد انتخابی
حاکمیت را بهعنوان یک استراتژی
کلی و اصلی حزب تعریف کرده و
در دستور کار خود قرار میدادند .با
توجه به وجود قوانین الزمه ،سازوکار
مشارکت آزادانه احزاب در حاکمیت
فراهم شده و مشــارکت مذکور از
همان نقطــه آغازین انتخابات یعنی
تشکیل هیاتهای نظارت بر انتخابات
شروع شده و در نهایت با به رسمیت
شــناختن حضور نمایندگان حزبی
منتخــب مردم از طــرف نهادهای
حاکمیتی به پایان میرسید.
در چنین بستری ،گردانندگان و
مدیران یک حزب ،فرقه یا جمعیت
یدیدند عالوه
سیاسی خود را موظف م 
بر فعالیــت در عرصههای فرهنگی،
اجتماعی و  ...جامعــه ،برنامهای با
اهداف روشــن و روشهایی خاص
جهــت حضور در انتخابــات و در
مجلس ارائه کرده و خود را موظف
به اجرای آن برنامه میدانستند .عالوه
بر آن ،گردانندگان احزاب از طریق
جراید و نشریات وابسته ،مذاکرات
جلسات عمومی ،خصوصی و دیگر
جلسات مجلس شورای ملی پیرامون
تصمیمات مهم مملکتی و نیز عملکرد
دولت را برای مطلع ساختن اعضای
حزب و عموم مردم منتشر میکردند.
بدیــن ترتیب فعالیــت بخشهای
حاکمیتی شفافسازی شده و نظارت
مردم بر آنها بیشتر میشد.
عامل دیگر موثر در شکلگیری
فراکســیونهای حزبی در مجلس
شــورای ملی ،آییننامههای داخلی
مجلس بود .مفاد آن آییننامهها مهر
تاییدی بر تشــکیل فراکسیونهای
حزبــی و فعالیت ویژه و خاص آنها
در جلسات رســمی و غیر رسمی و
خصوصی مجلس بود .از این طریق
زمینه الزم برای فعالیت نماینده مجلس
در چارچوب یک فراکسیون حزبی
فراهم میشد.
بدین ترتیب با پشتوانه قرار دادن
نگرش و دیدگاه مثبت رایج در جامعه
در مورد حضور نمایندگان حزبی در
مجلس و نیز با استفاده از بسترهای
مناســب قانونی ،فراکســیونهای
حزبی (همچون فراکسیون اعتدالی،
فراکســیون علمیه و فراکســیون
دموکراتها) در دومین دوره مجلس
شورای ملی شــکل گرفته و شروع
بــه کار کردند .غنای باال و کیفیت
زیاد مباحث مطرح شده در آن دوره
مجلس ،تصویــب قوانین و مقررات
متعدد و ...در شرایطی که کشور دچار
تهاجم خارجی و هر جومرج سنگین
داخلی بود ،سرفصلهای اصلی کارنامه
درخشان فعالیت فراکسیونهای حزبی
در آن دوره مجلس را تشکیل میدهد.

نتیجه انتخابات دوره سوم مجلس برای دموکراتها امیدوارکننده بود.
باوجود فشارها و تضییقات زیادی علیه آنان،
تعداد قابل توجهی از داوطلبان نمایندگی حزب دموکرات ،به مجلس راه یافتند
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فروپاشی حزب دموکرات ایران
دوره دوم و سوم 1290 - 1300 :
مسعودکوهستانینژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

انحالل دومین دوره مجلس شورای ملی و
متعاقب آن حمله روسها به مناطق شــمالی
ایران و مخالفت تمامعیار دولت روســیه با
دموکراتها و به موازات آن شــروع جنگ
دولت با مدعیان ســلطنت نظیر ساالرالدوله
در غرب کشــور ،ضربه بســیار سنگینی را
بر حــزب دموکرات وارد کــرد .در نتیجه
تضییقات شدید ،آن بخش از کادرهای اصلی
باقیمانده حزبی نیز پراکنده شــده و حزب
عم ً
ال وارد دوره رکود شــد .حدود دو سال
بعد از آن ،قدرتگیری ناصرالملک (بهعنوان
نایبالسلطنه) و دولت همسو با او ،فرصتی را
برای شــروع فعالیت حزب دموکرات فراهم
نکرد .تا اینکه در اواخر ســال  1331قمری/
 1292با آغاز انتخابات دوره سوم مجلس ،اعضا
و برخی از کادرهای حزب بهتدریج فعالیت
خود را در چارچوب انتخابات آغاز کردند .اما
به نظر میرسید با توجه به تجربیات گذشته،
این بار حزب دموکرات در برخورد با مسائل
موجود در ایران احتیاط بیشتری را به خرج داد.
از جمله موضع آن حزب نسبت به دین و امور
مذهبی بود.
نتیجه انتخابات دوره ســوم مجلس برای
دموکراتها امیدوارکننده بود .باوجود فشارها
و تضییقات زیادی علیه آنان ،تعداد قابل توجهی
از داوطلبــان نمایندگی حزب دموکرات ،به
مجلس راه یافتنــد که از جمله آنها میتوان
به عدلالملک ،وحیدالملک ،مرآت السلطان،
مشارالدوله ،شیخ محمدجواد ،نجات ،معتصم
الســلطنه ،مســاوات ،میرزا طاهر تنکابنی،
سیدحسین کزازی ،ملکالشعرای بهار ،سلیمان
میرزا اسکندری و میرزا محمدعلیخان اشاره
کرد .نکته قابل توجــه در این میان ،حضور
تعداد زیادی از نمایندگان مزبور از شهرستانها
و ایاالت و والیات است .فشار شدید و اختناق
حاکم بر تهران ،ســبب شــد که در جریان
انتخابات مذکور ،تعــداد کمی از نمایندگان
فرقــه دموکرات از آن شــهر به مجلس راه
یابند .در مقابل به طور مثال از خراسان و شهر
مشهد تعداد بیشتری از نمایندگان وابسته به آن
حزب در مجلس حاضر شدند .البته باید در نظر
داشت که در دوره سوم مجلس شورای ملی به
دلیل وجود نیروهای روسی در آذربایجان و
حکومت دستنشاندگان روسیه در آن ایالت،
نماینــدهای از آن منطقه در آن دوره مجلس
حضور نداشت.
شروع به کار دوره سوم مجلس و اندکی
قبل از آن تاجگذاری رسمی احمدشاه و پایان
عصر ناصرالملکی در ایران ،همراه با حضور
تعداد قابل توجهــی از نمایندگان دموکرات
در مجلس و مشــارکت آنان در مباحثات و
تصمیمگیریهای اصلی کشــور ،همراهی و
همسویی برخی از وزرا و رئیسالوزراها (نظیر
مستوفیالممالک) با مواضع حزب دموکرات،
نویددهنده گســترش فعالیــت حوزهها و
سازمانهای حزبی و انتشار جراید و نشریات
معتبری همچون نوبهار در سراسر کشور بود.
اما تندباد حوادث و وقایع این بار با شدتی هر
چه تمامتر علیه ایران و حزب دموکرات ایران
وزیدن گرفت .کشیده شدن دامنه جنگ جهانی
اول به ایران در ماههای پایانی ســال /1293
 1333قمری بلیهای بود که تمامی ارکان ایران
را به مرز انهدام کامل رســاند .در جریان این
جنگ ،دموکراتها کنار نیروهای عثمانی و
مبلغین آلمانی ،علیه روسها و انگلیسیها وارد
جنگ شدند .در جریان تشکیل دولت موقت
مهاجرین در کرمانشاه نیز دموکراتها در حد
توان به آن دولت کمک کردند؛ همانگونه
که آن گروه از اعضای حزب دموکرات که
در اروپا بودند (نظیر سیدحسن تقیزاده) نیز
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انجام فعالیتهای مشابهی را در پیش گرفتند.
در ایران ،پیروزی نهایی نیروهای انگلیسی و
روسی منجر به تشکیل دولتهایی در تهران
شد که حامی سیاستهای آن دو دولت بوده
و تمام تالش خود را بر جلوگیری از فعالیت
دموکراتها متمرکز میکردند .بدین ترتیب
دومین دوره فعالیت حزب دموکرات در حدود
سال 1334قمری 1295 /به پایان رسید.
دوره سوم:
شروع انقالب بلشویکی در روسیه از اوایل
سال  1296و در نهایت پیروزی آن انقالب
که به انقالب اکتبر  1296/1917شــوروی
مشهور است ،سبب آغاز فعالیت مجدد داعیان
و مبلغین دموکرات شــد .به عنوان نمونه در
آبان سال  /1296نوامبر 1337 /1917قمری
«فرقه دموکرات دامغان بعد از ورود جعفرزاده
مناقشات خود را برطرف کرده و تشکیالت
خود را توسعه داده .چندی است کمیته محلی
را انتخاب نمودهانــد .فعالیت این جمعیت
سیاســی اهالی را امیدوار میسازد .از طرف
[فرقه] کمیته هفت نفری برای تامین [گندم]
خبازخانه به اسم فرقه دموکرات [تشکیل شده]
که به اواسط الناس و فقرا تخصیص دهند و
افراد جمعیت در کنفرانس خصوصی حاضر
شدند هر یک به فراخور خود مقداری گندم از
قرار خرواری سی تومان به خبازی داده و پول
آن را بعد از شــش ماه دریافت دارند .همین
اقدام خیر برای جدیت و همت و صمیمیت
دموکراســی دامغان کافی است .در صورتی
که غالبی [خبازان-نانوایان] گندم نداشــته و
خریداری کردند .از طرف کمیته مقرر شده
اســت که همه هفته ایام جمعه سه ساعت به
غروب در مدرسه ناظمیه مجمعی از فرقه منعقد
و کنفرانسهایی مشمول بر نطقهای مفیده
داده شود».
اندکی بعد و در زمستان همان سال کمیته
تهران فرقه دموکرات با صدور بیانیهای موضع
خود نســبت به تحوالت داخلی و خارجی را
مشخص کرد .در بخش سیاست داخلی کمیته
مذکور بر این موارد تاکید کرد:
« -1تســریع انتخابات والیات و اهتمام در
اینکه تا  15حمل آتیه [ ]1297انتخابات [دوره
چهارم مجلس شورای ملی] به انجام رسیده و
مجلس تشکیل یابد.
 -2تعییــن و اعزام حکام صالح به فوریت به
ایاالت و والیات
 -3اقدام در اصــاح ادارات دولتی خصوصا
مالیه
 -4ایجاد قوه نظامی متحدالشکل
 -5تامین طرق و شوارع به واسطه تشکیالت
منظم
 -6توسعه تشکیالت نظمیه به والیات
 -7تاسیس انجمنهای ایالتی و والیتی و بلدیه
 -8اهتمام و جدیت در تســهیل امر ارزاق
عمومی».
در مسائل مربوط به سیاست خارجی ،کمیته
تهران فرقه دموکرات معتقد بود:
« -9اتخاذ سیاست روشن و اطمینانبخشی در
روابط خارجی که مبنی بر تامین اصل استقالل
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و تمامیت و آزادی کامل سیاسی و اقتصادی
ایران بوده باشد.
 -10محافظت اصول بیطرفی و تخلیه مملکت
از قوای اجانب
 -11الغاء قراردادها و معاهدات مضره
 -12تهیه وسایل اشتراک ایران در کنفرانس
صلح».
مواضع فــوق بالفاصله مورد تایید کمیته
تبریز فرقــه دموکرات قرار گرفت .در مقام
اجرای خواســتههای مذکور و بهویژه علیه
سیاســتهای انگلیس در ایران ،برگزاری
تظاهرات و میتینگهایی در دســتور کار
کمیتههــای دموکراتهــا در تهــران و
شهرســتانها قرار گرفت .اما بهرغم چنین
شور و هیجانی ،به نظر میرسد در این دوره از
فعالیت ،حزب دموکرات بهعنوان یک حزب
واحد وجود نداشته و کمیتههای مختلف آن
حزب در شهرها ،ایاالت و والیات ،مستقل
از یکدیگر به فعالیت میپرداختند .در جریان
برگزاری انتحابــات دوره چهارم مجلس در
کرمانشاه که در اواخر زمستان سال /1297
 1337قمری برگزار شــد ،دموکراتها پس
از مدتی مناقشه با اعتدالیون ،ترجیح دادند با
آنها ائتــاف کنند .بنا به گزارش مخبری از
کرمانشــاه در اواسط زمســتان سال /1297
 1337قمری پس از مناقشات و درگیریهای
زیاد بیــن کمیتههای دموکرات و اعتدالی با
یکدیگر در جریان برگزاری انتخابات دوره
چهارم مجلس شورای ملی در آن شهر ،باالخره
طرفین دعوی به تفاهم رســیده و با صدور
قطعنامهای کاندیداهای مشترک خودشان را به
این ترتیب معرفی کردند:
«هممسلکانمحترم!
چنان که به اطالع خاطر محترمتان رسیده
اســت ،پس از حصول ائتالف مقرر شــده
بود با مراجعه به شــعب و حوزههای فرقتین
کاندیداهای ائتالفی معین و در خاتمه مقررات
حزبی ،آقایان ذیل به سمت کاندیدایی منتخب
و معرفی شدهاند :اول شاهزاده نصرتالدوله،
دوم آقای امیر کل ،سوم آقای معتضدالدوله،
چهارم شاهزاده مرآت السلطان.
برادران و هممسلکان محترم البته بهخوبی
توجه و التفات به این نکتــه فرمودهاید که
استدامه ائتالف تا چه درجه مالزم با موفقیت
کاندیداهای فرقه است .در این صورت عموم
برادران و هممسلکان نهایت جدیت و فعالیت
منظوره را در گذرانیــدن کاندیداها به عمل
خواهند آورد و شــرافت و احترام تعهدات
مراکز عالیه فرقتین را حسب الوظیفه مراعات
خواهند فرمود.
هیات عالی اجتماعیون اعتدالیون و کمیته
دموکراتکرمانشاهان».
در مشهد اوجگیری مجدد فعالیت کمیته
ایالتــی دموکراتها در آن شــهر ،همراه با
بروز مشکالتی در حوزههای آن حزب شد.
در این رابطه در گزارشی میخوانیم« :مسلک
دموکراســی امروزه بهترین مسالک سیاسی
و عملیترین آنها شناخته شده .زیرا که حد
وســط مابین افراط و تفریط یا سوسیالیست

و اعتدالی اســت و دارای مرامی است عالی
و روشــن و نظامی متین و متفنن .از این رو
حزب دموکرات یکی از قویترین احزاب و
سودمندترین آنها به حال این مملکت و دولت
شمرده میشود .لیکن وقتی حزب دموکرات به
معنی حقیقی کلمه وجود خارجی پیدا میکند
و نیل به مقصود عالیه حزبی امکانپذیر میشود
که تشکیالتش بر اساسی متین استوار شده و از
جهت داخله خود به هیچ وجه نگرانی نداشته
باشد و آن وقتی است که تشکیالت ،موافق
مرام و نظام باشد و شرایطی که در افراد و در
حوزهها و در نظامنامه عمومی فرقه قید شده
است ،کامال مراعات شود .اگر جز این باشد،
اسم بالرسم و صورت بدون معنی خواهد بود و
نتایجی که از تشکیالتش منظور است ،به عمل
نخواهد آمد».
دموکراتهای تبریز در زمســتان 1297
 1337/قمری با صدور بیانیه سه مادهای تصمیم
به مبارزه با پانترکیسم گرفتند .مواد سهگانه
مذکور به این شرح است:
« -1جمعیت مزبور تا افتتاح مجلس شورای
ملــی [دوره چهارم] از مداخله در سیاســت
مملکت جدا احتراز خواهد داشت.
 -2در تمام حوزههــای حزبی مطلقا به
فارسی تکلم نموده و ترویج زبان ملی را جدا
مطمح نظر و تعقیب خواهند کرد.
 -3میرزاتقیخان سردبیر جریده تجدد که
بدوا ناشر افکار جمعیت و اخیرا از نقطه نظر
منفعتپرستی با مجدالسلطنه افشار عبد و عبید
یعنی زرخرید عثمانیها ،نویسندگی روزنامه
تورکیزم را پیشه خود کرده و مروج تبلیغات
برضد وطن خود شده بود ،از عضویت جمعیت
دموکرات اخراج نمودهاند».
حــدود ده ماه بعد و در آبــان /1298
 1338قمری «چهل نفر از ناظمین ســابق
حوزههای فرقــه دموکرات در منزل دکتر
زینالعابدینخان جلســه تشــکیل داده و
مذاکرات راجع به انتخاب و تعیین مقام رسمی
و هیات مسئولی برای فرقه بود که جلوگیری
از اقدامات فردی و برخالف دیسیپلین پارهای
از افراد نماید .ضمنا مذاکره میشد که زیاده
از پانزده ماه اســت دوره رسمیت هر دو از
کمیته محلی و کمیته ایالتی خاتمه یافته و
منحل گردیده و با این همه پارهای از افراد
با پارهای مقامات و اطراف به نام نمایندگی
فرقه داخل مذاکرات و مراسالت میشود».
بهرغم گــزارش مذکــور ،برگزاری
انتخابــات دوره چهارم مجلــس در تبریز
در نیمه دوم ســال  1298کمک زیادی به
سازماندهی مجدد دموکراتها در آن شهر
کرد .به نحوی که کاندیداهای آن حزب در
تبریز پیروز شده و به عنوان نماینده مجلس
انتخاب شدند .اما دولت وثوقالدوله واکنش
تندی از خود نشــان داده و انتخابات تبریز
را باطل کــرد .در واکنش به رفتار دولت،
دموکراتها به رهبری شیخ محمد خیابانی
از فروردیــن  1338 /1299قمری اقدامات
گستردهای را به عنوان اعتراض انجام داده
که در نهایت منجر به یک قیام عمومی علیه

دولت وثوقالدوله شد .قیام تا شهریور همان
سال به طول انجامید و پس از حمله نیروهای
قزاق به مقر قیامکنندگان و قتل خیابانی به
پایان رسید.
در تهران کار دموکراتها با مشــکالت
بســیاری همراه شــد .به فاصله کوتاهی از
شــروع فعالیت آنها ،از اواخر ســال 1296
اختالفات درونی شــدیدی میان حوزههای
حزبــی بروز کرد .در فــرازی از اعالمیهای
که به همین مناسبت از سوی کمیته تفتیش
حزب دموکرات در اردیبهشت 1336 /1297
قمری انتشار یافت ،میخوانیم« :هممسلکان!
بدون تفاخر و بالیدنهای عملی و صرفنظر از
مفاخر تاریخی و نیرومندیهای شگفت حزب
دموکرات ،امروز باید در عین تاسف تصدیق
کنیم که یک ســال و اندی از بهترین ایام
فرصت و فراغت وطن ،دموکراسی دستخوش
بدترین سمومات قاتله یعنی اختالفات بدفرجام
گردیــده و به حدی قــوای اخالقی ،ادبی و
سیاســی دموکراســی در زیر چرخ ائتالف
ضعیف و فرســوده شده که اگر روح جوانی
و قوی اکثریت این جمعیت نمیبود ،خاتمه
این جمعیت شروع میگردید .با این نقطه نظر
دستجات مختلف دموکرات که هر یک در
اثر یک خبط و یک ســوءتدبیری متاسفانه
از یکدیگر جدا شــده بودند ،حس احتیاج به
وحدت و منظره دلخــراش مملکت ،آنان را
بر آن داشــت که از وجهه حقیقت و فلسفه
به اختالفات نظر افکنده و برای رفع آن قیام
کنند .بالنتیجه یک کمیسیون مختلط موقتی
از طرف عموم دستجات دموکرات انتخاب و
کمیته تهران در نتیجه تبادل نظر با منتخبین
دستجات و حس عدم پیشرفت کار ،انحالل
خود را در روزنامه اعالن و تجدید یک سلسله
تشــکیالت رســمی جدیدی را که موسس
وحدت حزبی باشد ،مطابق اصول و نظامات
دموکراسی تصریحا به عهده کمیسیون مختلط
مزبور واگذار نموده و در تاریخ  20رجب [12
اردیبهشت  ]1297خود را منحل و به دخالت
در امور جاریه خاتمه خواهد داد.
هممســلکان! بر ما ثابت شــد که یک
حزب رنجبــر و یک جمعیت جوان ملی که
باید با تمنیات و عادات پوســیده اشرافیت
و دیکتاتوری پنجه درانــدازد و از آزادی و
قانون دفاع نماید ،نمیتواند اختیارات خود را
در دست اشراف و اعیان و شارالتانهای عوام
فریب بگذارد».
اما ماجرا به همین سادگی پایان نیافت .وجود
دولت مقتدر وثوقالدوله و تالش آن دولت در
جلب همکاری و همراهی حزب دموکرات با
خود و عدم حضور رهبران اصلی حزب ،ضربه
ویرانگری بر بقایای حزب دموکرات در دوره
ســوم فعالیتش وارد کرد .در مواجهه با چنین
وضعیتی ،گروهــی از دموکراتها درصدد
تشــکیل تمامعیار و گسترش فعالیت حزب
(البته با همراهی دولت) برآمده و به تشکیلیون
معروف شدند .در مقابل ،مخالفین آنها اعتقاد
داشتند با توجه به شرایط دولت و عدم تشکیل
دوره چهارم مجلس ،حزب نباید تشکیل شود .از
این گروه به عنوان دموکراتهای ضدتشکیلی
یاد میشود .نزاع این دو گروه با یکدیگر ،ضربه
نهایی را بر پیکره بیجان حزب دموکرات وارد
آورد .بدین ترتیب در آستانه کودتای اسفند
 1299حزب دموکرات عمــا از بین رفته و
اعضای پرشور آن به گروهها و جمعیتهای
سوسیالیستی پیوستند که الهامگرفته از پیروزی
انقالب اکتبر و تشــکیل دولت شــوروی،
روزبــهروز به فعالیت خود در ایران توســعه
میدادند .اما فروپاشــی حزب دموکرات مانع
از تداوم آرمان آن حزب نشــد در همان ایام
بســیاری از فعالین دستجات نامهایی از قبیل:
«دموکرات مستقل»« ،دموکرات اونیفورمه»
و «دموکــرات زرهپــوش» را بر گروه خود
میگذاشتند.
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الهیات

شیخ انصاری با نوآوریهای عقالیی خویش نهتنها توانست آغازگر راههایی نو در علم فقه و اصول فقه باشد ،بلکه عامل اصلی عدم
رشد جریانهای اخباری و حدیثگرا تا همین امروز است .این عقلگرایی شیخ که یکی از نمونههای درخشان خردگرایی شیعی است،
به حدی است که برخیها در مواجهه با او لقب «فیلسوف فقه» را برایش برمیگزینند.

سگفتا رهای فقیهان شیعه
در 

3

فیلسوف فقه
معرفی و بررسی مجتهدان بزرگ ایران.
مورد شیخ انصاری

حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

شــیخ مرتضی انصاری پس از اینکه
به مدت  20سال به عنوان مرجع بالمنازع
جهان تشیع زعامت کرده بود و مرجعیت
 40میلیون شــیعه را عهدهدار شده بود ،در
سال  1243هجری شمســی ،درست 42
ســال قبل از پیروزی نهضت مشروطیت
درگذشت .اگر چه این فقیه ایرانی مشروطه
شدن سلطنت و برقراری حکومت قانون را
ندید ،زمینه رشد نگرشهای استداللی و
عقلی در اصول و فقه را فراهم آورد .چیزی
که از آن میتــوان به مثابه خمیرمایهای
نام برد که توانســت بر ائتالف سلطنت
مطلقه و فقه محافظهکار پایان دهد .شیخ
مرتضی انصاری را نماد خردگرایی شیعی
در عصر قجری میشناسند .او که یکی از
اســاطین اصولیین در تاریخ فقه تشیع نیز
به شمار میرود ،به عنوان «خاتم الفقهاء
والمجتهدین» نیز شــناخته میشود .شیخ
مرتضی انصاری با اجتهادات و نوآوریهای
خود در علــم اصول و دانش فقه ،جایگاه
ماندگاری در تاریخ فقه تشــیع دارد« .او
ت که در دقت و عمق نظر،
از کسانی اس 
بسیار کمنظیر است .علم اصول و بالطبع فقه
را وارد مرحلــه جدیدی کرد .او در فقه و
اصول ابتکاراتی دارد که بیسابقه است».
(مرتضی مطهری .1362 .صفحه  )324در
مسببی»« ،اصل
مواردی نظیر «اصل سببی ّ
مثبت»« ،استصحاب تعلیقی»« ،اشتغال»،
اصطالح «حکومــت» و «ورود» و فقه
معامالت با تشریح معامالت رایج در بازار
با استناد به ســیره و عرف میتوان شاهد
نظر بدیع شیخ بود .این بدایع تا حدی است
که از او به عنوان مبدع علم جدید اصول
نام میبرند .از ســوی دیگر شیخ انصاری
از احترامی زائدالوصف نزد اندیشــمندان
ایرانی به خاطر توجــه به عقلگرایی و
تربیت شــاگردانی نظیر میرزای شیرازی
و آخوندخراسانی برخوردار است .تبلور
میراث فقهی انصاری در مبارزه مدنی میرزا
با حکومت ناصرالدین شاه در جریان جنبش
تنباکو و حمایت شرعی آخوند از نهضت
مشروطیت در برابر شاه مستبد قاجار ،یکی
دیگر از دالیل پراهمیت بودن شیخ مرتضی
انصاری و اندیشه فقهی اوست.
Q Q

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

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

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

رویکرد استداللی و بحثی شیخ انصاری
که مبتنی بر اجتهاد عقلی بود ،در نقطه اوج
و بلوغ خود توانســت همه رویکردهای
حدیثمحور و نقلگرا را از میدان به در
کند و کار وحید بهبهانی در منزوی کردن
اخباریون را به سرانجام برساند .این فقیه
ایرانی با نوآوریهــای عقالیی خویش
آنچنــان در کار اجتهاد جدیت به خرج
داد که نهتنها توانســت آغازگر راههایی
نو در علم فقه و اصول فقه باشــد ،بلکه

عامل اصلی عدم رشد جریانهای اخباری
و حدیثگرا در فضای فکری و فرهنگی
شیعیان ایران زمین تا همین امروز است.
این عقلگرایی شیخ که یکی از نمونههای
درخشان خردگرایی شیعی است ،به حدی
اســت که برخیها در مواجهه با او لقب
«فیلســوف فقه» را برایش برمیگزینند.
هر چند که باورمندان به حاکمیت نص و
خبر در فقه نمیتوانند این نوع از برخورد
حداکثری اصولی و عقلی با امور و ادله را
تاب بیاورند و از برخورد فیلسوفانه شیخ
انصاری با متون فقهی گالیه میکنند .در
یکی از این گالیهها گفته میشــود« :ما
یک فیلسوف فقیه داریم؛ مثل حضرت امام
که فیلسوف هست و فقیه هم هست .یک
وقت فیلسوف فقه داریم؛ این معنا بیشتر
از اینکه مدح باشد ،ذم است؛ یعنی کسی
که با مشرب فلســفی وارد فقه میشود.
معنای این حرف این اســت که مرحوم
شــیخ وقتی وارد تحلیل آیات و روایات
میشود ،مثل یک عرف عام-یا حتی عرف
تخصصی -نگاه نمیکند؛ نوع تحلیلهای
ایشان مثل یک فیلسوف است .فیلسوف
به هنگام تحلیل ،تمــام احتماالت را بیان
میکند و بــا رد یک به یک احتماالت،
گزینهها را منحصر در یکی میکند و آن
میشود جواب فیلسوف .شیخ انصاری با
متون دینی همچون یک فیلسوف برخورد
میکند( ».محمدتقی اکبرنژاد )1394 .با
وجود این انتقادات نمیتوان از یاد برد که
مجموعه اجتهادات شیخ مرتضی انصاری
و رویکرد اجتهادی او نشــان میدهد که
ما با یک فقیه موســس روبهرو هستیم.
چه اینکه «او را میتوان پایهگذار مکتبی
فقهی  -اصولی دانســت که امروزه آن
را به عنوان «مکتب نجف» میشناســیم.
مکتبی که به موشکافیها و پیچیدگیهای
اصولی شــهره اســت و عالقه فراوانی
به خالقیت و نــوآوری در علم اصول و
قواعد فقهی دارد .کتاب «فرائداالصول»
شیخ انصاری که در حوزهها به «رسائل»
مشهور شده اســت ،به دلیل عمق فکری
و استداللیاش توانست همه آثار قبلی را
زیر ســایه خود قرار دهد و بیش از یک
قرن اســت که در کنار «کفایهاالصول»
آخوند خراسانی به عنوان تخصصیترین
و مهمترین متون درسی علم اصول شیعه
تثبیت شده است .این دو کتاب در کنار
کتاب فقهی «مکاسب» که آوردگاه آرای
استداللی شــیخ انصاری است ،به عنوان
مثلث علمی شــیعه توانسته چندین نسل
از عالمان و فقیهان سرشــناس را سیراب
کند( ».روحاهلل موســویزاده قمصری.
 )1393شیخ انصاری با تالیف رسالههایی

نظیر فوائد االصول و فرائد االصول ساختار
علم اصــول و فصل پراهمیت حجج را تا
همین امروز تحت تاثیــر خود قرار داده
است .برخیها معتقدند که شیخ انصاری
همچون فیلسوفان با قواعد فقهی برخورد
کرده و با نگرشی معرفتشناسانه همانند
یک فیلسوف معرفتشناس به بازشناسی
ابواب اصول نظیر حجج پرداخته اســت.
تاثیر دراز دامن شــیخ تا حدی بوده است
که میتــوان از امتناع فقه عقالیی پس از
شیخ انصاری سخن به میان آورد .نکتهای
که مورد پذیرش فقهای محافظهکار معاصر
نیز هســت« .باید گفت كه پس از شیخ
نوعی امتناع معرفتی و عقیم شدن در بعضی
از ابواب اصول ،رخ داده است؛ مانند همان
اتفاقی كه پس از صدرالمتألهین در فلسفه
روی داد .اگرچــه بزرگانی مانند آخوند
خراسانی ،محقق اصفهانی و شهید صدر طی
عمر پربركتشان در حوزة علم اصول منشأ
آثار بسیار مهمی شدهاند ،قلة شیخ آنچنان
بلند اســت كه هر كوهنوردی نمیتواند
به آن دست پیدا یابد( ».علی اکبر رشاد.
 )1395ســخن پیش گفته ناظر به ابتکار
عظیمی است که شیخ مرتضی انصاری در
فصل حجج دانش اصول به کار بسته است
و همچنان با وجود صدها نقدی که به آن
وارد آمده ،پابرجا مانده است .الزم به ذکر
اســت که گرایش شیخ مرتضی انصاری
به مباحث فلسفی به حدی است که مرحوم
مطهری مدعی شاگردی شیخ نزد مالهادی
سبزواری ،فیلسوف عصر قجری میشود.
هر چند نظرات شیخ انصاری در مباحثی
مثل قضایای حقیقیه و خارجیه دقیق ًا همان
بیانی است که مالهادی سبزواری در این
موضوع دارد و این وحدت بیان میتواند
قرینهای بر تمــاس و ارتباط میان این دو
فقیه و فیلسوف باشد ،اما تاکنون اماره و
ادله محکمی درباره وجود رابطه اســتاد و
شاگردی میان مالهادی سبزواری و شیخ
مرتضی انصاری به دســت نیامده است.
به عبارت دقیقتر «شیخ از محضر اساتید
بزرگوارى همچون شیخ حسین انصارى
دزفولى ،شــریف العلماء مازندرانى ،شیخ
موسى کاشف الغطاء ،سید محمد مجاهد،
شیخ على کاشــف الغطاء ،حاج مال احمد
نراقى تلمــذ نمود و غیــر از فرزانگان
فوقالذکر شیخ نزد هیچ کس دیگر تلمذ
نکرده اســت( ».مرتضی انصاری.1373 .
صفحه  )179با این حال انتقال گرایش عقلی
و فلسفی شیخ مرتضی انصاری به سلسلهای
از شــاگردانش نظیر آخوند خراسانی و
میرزای نائینی باعث شد تا مباحث عقلی
و فلسفی وارد مسائل مورد بحث علم اصول
شود و توسط درسآموختگان مکتب او

روزبهروز بیشتر شود.
Q Q

در باب اندیشــه فقهی و اصولی شیخ
مرتضی انصاری بایــد به یک نکته مهم
اشاره کرد .یکی از ویژگیهای مبرهن و
روشن او معطوف به سبک نگارش او در
فقه است .پائین آوردن شکل بیان عباراتی
که معانی بلندی دارند یکی از شگردهای
تکرارناپذیر شــیخ انصاری اســت .در
نوشتههای او خبری از کلمات ثقیل نیست
و بیابهام و ایهام نوشتن شاهبیت تالیفات
فقهی اوست .شیخ مرتضی انصاری عالوه
بر این رویکرد شکلی ،از یک امتیاز دیگر
نیز در ارائه بحث برخوردار است و آن هم
رعایت اسلوب علمی است« .شیخ انصاری
استاد بســط بحث و تولید فرعهای علمی
اســت و به همین دلیل وی کمتر نظریه
نهایی خود را ذکر میکند و بیشتر طرح
بحث میکند و با بیان فرعهای گوناگون
در بحث به بیان احتماالت میپردازد .شیخ
تالش میکند تا چارچوبهای علمی را در
مراحل رسیدن به استنباط رعایت کند و راه
رسیدن به نتیجه را برای خوانندگان روشن
سازد( ».روحاهلل موســویزاده قمصری.
 )1393به نظر میرســد که این رویکرد
علمی شیخ مرتضی انصاری نتوانسته است
تا به امروز بازتابشی در فقه معاصر شیعه
داشته باشد.
Q Q

در باب اندیشــه سیاسی شیخ انصاری
باید اذعــان کرد که او به اقتفاء شــیخ
جعفر کاشف الغطا در باب والیت سیاسی
فقیهان نظر مثبتی ندارد .شــیخ در رساله
مشــهور خویش ذیل بحث اولیای عقد
درباره وظایف علما و مجتهدان مینویسد:
«ســه رشــته از وظایف موجود است:
 .1رســیدگی به امور مذهبی؛ این کار از
وظایف بیچون و چرای فقیهان اســت
 .2رسیدگی به امور داوری و دادگستری
که آن هم بدون چــون و چرا بر عهده
مجتهدان واگذاشته شده است  .3اداره امور
سیاسی و حکومت؛ اینکه آیا باید سیاست و
حکومت به دست علما باشد مسئلهای است
که مورد پذیرش بیقید و شرط همه علما
نیست و بنابراین باید در این زمینه بحث
و غوررسی کرد( ».شیخ مرتضی انصاری.
 .1334صفحه  )153البته شیخ انصاری در
رســاله القضاء به اقتفاء محقق کرکی و
شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی مشهور
به صاحب جواهر ،با استناد به روایت عمر
بن حنظله و همچنیــن روایتهای دیگر
نظیر توقیع ناحیه مقدسه به اثبات والیت
فقیهان پرداخته است .منتها او همانند مال
احمد نراقی و شیخ محمد حسن اصفهانی

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

المکاسب .شیخ مرتضی انصاری .تبریز .چاپ سنگی.
1334
خدمات متقابل اسالم و ایران .مرتضی مطهری .چاپ
دوازدهم .تهران .انتشارات صدرا1362 .
زندگانى و شخصیت شیخ انصاری .مرتضى انصاری.
انتشارات کنگره جهانى بزرگداشت دویستمین سال
تولد شیخ انصارى1373 .
حکومت والیی .محســن کدیور .چاپ چهارم .نشر
نی1380 .
تشیع و مشروطیت در ایران .عبدالهادی حائری .چاپ
سوم .تهران .انتشارات امیرکبیر1381 .
نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه .سید محسن
طباطباییفر .تهران .نشر نی1384 .
شــیخ انصاری؛ نگین فقاهت .روحاهلل موسویزاده
قمصری .پرتال امام خمینی 26 .فروردین 1393
نقد مکتب اصولی شیخ انصاری .محمدتقی اکبرنژاد.
وب سایت مباحثات 20 .مهر 1394
بررسی ساختارهای اصولی پیشین با تأکید بر ساختار شیخ
انصاری .علی اکبر رشاد .شبکه اجتهاد 14 .دی 1395
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اندیشه سیاسی
درسگفتارهای اندیشه سیاسی

فلسفه هگل در واقع فلسفهای است که کوشش دارد تعارض میان ایمان و عقل را که به نظر او از اصول الهیات حوزهها بود ،از میان
بردارد و ایمان را با توجه به درک عقالنی که از آن به دست میدهد با تجدد سازگار و هماهنگ کند .به اعتبار دیگر میتوان گفت
فلسفه هگل فلسفه تجدد است و در این دوره باید تعارض میان عقل و ایمان رفع شود.
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فیلسوف مسلح
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم :مورد فریدریش هگل
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

هگل آنقدر نام بزرگــی دارد که نیازی
به مقدمهچینی ندارد! فیلســوف مسلحی که
آخرین متفکر اروپا در اولین روزهایی بود که
اندیشه به مثابه روح زمانه در حال درخشش
بود .هگل به مثابه پدیدارشناس روح ،ردپایی
عمیق از اندیشه خویش برای همه آنانی که
در قرن نوزدهم و بیستم دستی بر آتش نظر
و عمل داشــتهاند بر جای گذاشت .مفسری
درباره هگل گفته بود :در نبرد استالینگراد،
دو ســپاه نامتجانس اما هر دو ملهم از هگل،
روبهروی هم صفآرایی کردند .ســپاهی از
جبهه چپهای هگلی (روسیه کمونیست) و
سپاهی دیگر از جبهه راستهای هگلی (آلمان
نازی) .آن مفســر این حقیقت ،یا به عبارت
دیگر این واقعیت قرن بیستمی را باورنکردنی
دانسته بود ،اما برای باور به این تاریخ ،به نظر
میآید که بایستی به قرن نوزدهم بازگشت
و هگل و معمــای آن را دوباره طرح کرد.
برخالف آنچه رایج اســت ،او بر جو سیاسی
و اجتماعی قرن خودش تاثیر شگرفی داشت.
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل را میتوان
آخرین فیلسوف اروپا نامید .چه اینکه خود
وی دوست داشــت که به نظام فلسفیاش
به مثابه سرانجام تمام فلســفههای پیش از
خودش ،نگریسته شود .هگل خود را رقیب
هیوم و کانت و دیگر پیشینیاناش نمیداند.
به عبارت بهتر پیش از هر چیز فلسفه هگل
میکوشد تا از وجه عقالنی فلسفههای پیش
از خودش برآیندی به دست دهد تا جایگاه
آنها را در روندی تاریخی که خودش مشخص
میکند بشناساند .نکته پراهمیت درباره جایگاه
هگل در تاریخ اندیشه غرب این است که «با
هگل فلسفه همزمان تبدیل به شناخت ذهن از
خود و شناخت تاریخ از خود در ذهن میشود.
به عبارت دیگر ،فلسفه تاریخ در آئینه اندیشه
هگلی به منزله تاریخی اســت که به شکل
فلسفی اندیشــیده شده است .حقیقت فلسفی
تاریخ ،حضور تاریخی فلســفه در قلمروی
حقیقت است .زیرا به گفته هگل ،قلمروی
حقیقت خانه فلسفه است( ».رامین جهانبگلو.
 .1382صفحه  )10هگل در نامهای به شلینگ
با توجه به اوضاع فرانسه مینویسد و در آن
تاکید میکند که راه اروپا جز از مسیر عقل
و آزادی نمیگذرد .اما تفسیر فلسفی هگل از
عقل و آزادی چیست؟
Q

Qپدیدارشناسی روح

از نظرگاه هگل موضوع دین و فلسفه و
هنر شناخت روح اســت و او سعی میکند
در پدیدارشناســی روح خــود به این مهم
بپــردازد .بیش از هر چیز هگل به واســطه
پدیدارشناسیاش شناخته شده است .اگر چه
پدیدارشناســی روح هگل در طرح نخستین
وی از طــرح نظام فلســفیاش ،جایگاهی
بیمانند داشــت ،اما طرح وی در ادامه تغییر
یافت .اما همچنان الهامآفرینترین اثر هگل
نزد شارحان و منتقدانش باقی ماند .این طرح
نخستین چه بود که هگل موفق به تکمیل آن
نشــد .ابتدا «هگل تنها بخش اول نظام خود،
یعنی پدیدارشناســی روح را انتشار داد که
نخستین بخش از نظام خود میدانست .بخش
دومی به دنبال آن قرار داشــت که منطق و
فلســفه طبیعت و روح را در برمیگرفت .از
آن بخش دوم تنها منطق کبیر انتشار یافت».
(حسن مرتضوی .1392 .صفحه  )12هر چند
که انتشار عناصر فلسفه حق را میتوان بدیلی
برای فلسفه روح به حساب آورد ،اما دانشنامه
علوم فلسفی ،درسنامهای از فیلسوف آلمانی

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

Qدیالکتیک

به دلیل اســتخدام فنی فلســفی به اسم
دیالکتیک توسط فیلسوف آلمانی ،نهتنها فلسفه
او را میتوان دیالکتیکی نامید ،که منطق او نیز
واجد همین صفت است .منطق دیالکتیکی
هگل در اعراض منطق صوری ارسطو است.
این منطق چون به تفکــر میپردازد و فکر
را بررسی میکند ،از نحلههای منطقی که با
یک گرایش فنــی و تحلیلی به ریاضیات
کشانده میشــوند نیز متفاوت است.
چه اینکه در این نحلهها ســعی بر
حفظ جنبههای صوری اســت و
وقعی به محتوا گذاشته نمیشود.
اما اگر این نحلهها در جهت نفی
هستیشناسی قرار دارند ،منطق
هگل یک هستیشناســی عام
است .به همین دلیل منطق هگل
را نمیتوان به عنوان یک حیطه
مجزا در اندیشــه فیلسوف
آلمانی محســوب کرد.
چه اینکه در این صورت
منطق هگل از شان
هستیشناسانهاشتهی
میشــود« .در سنت
هگلی منطق عینی یعنی
منطقی که شامل هستی
و ذات (ماهیت) است،
درست همان جایگاهی
را پیدا میکند که فلسفه
و هستیشناســی قدیم
داشــته است» (کریم
مجتهدی .1370 .صفحه
 )150این منطق عینی
کلیــدواژه فهم دانش
منطــق از دیدگاه هگل
اســت .چه اینکه هگل در

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

Qمنطق

پیشتر گفتیم که منطق دیالکتیکی هگل
را نمیتــوان با منطق صوری ارســطو یا با
نحلههای منطقی جدید مقایســه کرد ،چه
اینکه هگل بــر خالف منطقهای قدیمیتر
به چگونگی ترکیــب مفاهیم در حکمها و
سپس تبدیل حکمها به عناصر سازنده قیاس
توجه نمیکند« .منطــق در دیدگان هگل
رشتهای اساسا مابعدالطبیعی است که وظیفه
آن نه تعیین قوانین صرفا صوری قیاس ،بلکه
مشخص کردن ماهیت هستی فی نفسه است»
(فردریک بیزر .1391 .صفحه  )104در این
صورت منطق بیش از آنکــه ابزاری برای
درست فکر کردن باشد ،واقعیتی عینی به خود
میگیرد« .این منطق غیر از خود هیچ علم و
دانش دیگری بنیان نمینهد؛ علم حقیقی خارج
از منطق شکل نمیگیرد و قوام نمییابد ،بلکه
در واقع عین منطق است»(کریم مجتهدی.
 .1370صفحــه  )150به نظــر هگل تامل
فلســفی باید بر مبنای اصول آن آغاز شود،
یعنی کامال مســتقل و قائم بالذات باشد .از

این رو وی «از بنیان نهادن اندیشــه خویش
بر فرضیههای ثابت یا پیشانگاشــتهای
اولیه اجتناب میکند .البته او معتقد اســت
که اصول فلسفهاش باید در تکامل نظاممند
آن ظاهر شود .این اصول باید پیامدهای این
تکامل باشد ،نه بنیاد آن( ».جان.ن .فیندلی/
جان.و.برییج .1387 .صفحه  )54بنابراین امر
بیواسطه همواره با امر باواسطه همراه است و
در جستوجوی سرآغاز فلسفه منطبق با نظام
فلسفی هگل راهی جز ابتنا به منطق نیست.
وجه منطقی اندیشه هگل و نگارش کتابهای
منطقی توسط او را باید به مثابه تاری که در
پود فلسفه بافته میشــود دید و شاید از این
منظر بتوان گفت که منطق ســرآغاز فلسفه
و فلسفه نیز دانشــی مبتنی بر روششناسی
منطقی است .البته هگل در کتاب علم منطق
خود اذعان میکند که فلســفه یا ایدهئالیسم
است ،یا فلسفه نیســت .بنابراین اگر چه در
جستوجوی سرآغاز فلسفه منطبق با نظام
فلسفی هگل راهی جز ابتنا به منطق نیست،
اما این این جستوجو هیچگاه منجر به اتکا
به مادهگرایی نمیشود .چه اینکه از نظر هگل
اگر در آغاز روح مطلق یا خداوند وجود داشته
باشد ،میتوان بر پایه آن فلسفه بنا کرد ،در
غیر این صورت نمیتوان بر پایه یک ماده
یا یک امر غیر متافیزیکی اصول فلســفه را
بنیاد کرد .اما به هر حــال منطق در ابتدای
بسط اصول فلسفه در نظام فکری هگل نقش
راستینی را ایفاء میکند.
Q

Qفلسفه و تاریخ

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

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

Qهنر و دین

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

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

Qتجدد و آزادی

صرفنظر از این مباحث الهیاتی ،تفسیری
سیاســی و مدنی از دیانتی که مورد توجه
هگل بود وجــود دارد که عطف به تجدد
سامان یافته اســت .در این تفسیر«فلسفه
هگل در واقع فلســفهای است که کوشش
دارد تعارض میان ایمان و عقل را که به نظر
او از اصول الهیات حوزههــا بود ،از میان
بردارد و ایمان را با توجه به درک عقالنی
که از آن به دست میدهد با تجدد سازگار
و هماهنگ کنــد .به اعتبار دیگر میتوان
گفت فلسفه هگل فلسفه تجدد است و در
این دوره باید تعــارض میان عقل و ایمان
رفع شود( ».جواد طباطبایی .1394 .صفحه
)214با این تفسیر میتوان به اهمیت تفکر
هگل در اندیشــه سیاسی غرب نیز پی برد.
اهمیتی که اگر چه توسط لیبرالهایی مثل
پوپر و برلین مورد انتقاد واقع شده است ،اما
همانها نیز اذعان به عظمت هگل داشتهاند.
برلین در اثر مشــهورش که درباره شش
متفکر اروپایی به رشته تحریر درآمده است
درباره هگل مینویسد« :نظام هگلی منظومه
اساطیری پهناور است که مانند بسیاری از
چنین منظومههــا ،دارای قدرت بزرگ هم
برای روشن ساختن و هم برای پیچیده کردن
و ابهام افکندن در هر موضوعی اســت که
به آن نزدیک میشــود .هم نور به ارمغان
آورده اســت و هم تیرگی» (آیزایا برلین.
 .1386صفحه  )135یکی از این موضوعات،
آزادی اســت که از منظر برلین در اندیشه
هگلی بیش از آنکه تصویری راستین از آن
ارائه شده باشد ،کلیتی معطوف به فرزانگی،
حکمت و سعادت از آن درک شده است .با
این همه توضیح جامع هگل در برههای که
اروپای غربی با لیبرالترین حوادث در تاریخ
خود روبهرو بود ،راه را برای فهم لیبرالتر و
البته فلسفیتر از انسان و جامعه گشود.
منابع و مآخذ:

درباره هگل و فلســفه او ،کریم مجتهدی ،انتشــارات
امیرکبیر1370 ،
فلسفه چیست؟ ،رضا داوری ادرکانی ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
1374
منطق از نظرگاه هگل ،کریم مجتهدی ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی1377 ،
هگل ،پیتر سینگر ،ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،طرح نو،
1379
تامالت هگلی ،رامین جهانبگلو ،تهران ،نشر نی1382 ،
فالســفه بزرگ؛ آشنایی با فلســفه غرب ،برایان مگی،
ترجمه عزت اهلل فوالدوند ،چاپ ســوم ،تهران ،انتشارات
خوارزمی1385 ،
آزادی و خیانت به آزادی ،آیزایا برلین ،ترجمه عزت اهلل
فوالدوند ،تهران ،نشر ماهی1386 ،
گفتارهایــی درباره فلســفه هگل ،جــان.ن .فیندلی/
جان.و.برییج ،ترجمه حسن مرتضوی ،نشر چشمه1387 ،
هگل ،فردریک بیزر ،ترجمه سید مسعود حسینی ،انتشارات
ققنوس1391 ،
دانشنامه علوم فلسفی ،هگل ،حسن مرتضوی ،انتشارات
الهیتا1392 ،
فلسفه آلمانی ،تری پینکارد ،ترجمه ندا قطرویی ،تهران،
انتشارات ققنوس1394 ،
فلســفه و سیاســت ،مجموعه مقاالت جواد طباطبایی،
گردآوری و تدوین حامد زارع ،تهران ،نشر فالت1395 ،

سال یکم  .شماره 25 11

یکشنبه  2مهر 1396

روشنفکران

سیداحمد فردید بیتردید یکی از اثرگذارترین متفکران ایرانی در صد سال اخیر بوده است .شاید نتوان به سادگی و در وهله اول فردید
را یک اندیشمند دارای ذهنی منضبط و مبانی منسجم دانست .اما بدون تردید با تدقیق و تعمیق میتوان دریافت که احمد فردید ،فیلسوف
کاملی است که به لوازم اندیشیدن پایبند بود.

متفکران امروز ایران

3

فیلسوف تنها
بازخوانی آثار و آراء اندیشمندان تاریخ جدید ایران :مورد سید احمد فردید
حامد زارع

زارعنگار فلسفه و الهیات
روزنامه

ســیداحمد فردید بیتردیــد یکی از
نامدارترین متفکران ایرانی در صد ســال
اخیر بوده که بر طیفی بلند از اندیشمندان
و روشنفکران ایرانی در دهههای چهل و
پنجاه خورشیدی اثر گذاشته است .متفکری
که هم مرجع الهامبخش صادق هدایت بود
و هم معلم امالء جالل آلاحمد و کیست
که نداند غربزدگی که آلاحمد نوشت،
دیکته پر غلطی بود که سر کالس استادش
نوشته بود .شــاید اغراق باشد اما گفتنش
خطر ندارد که فردید بر قاطبه اندیشمندان
پنجاه ســال اخیر ایران زمین مهر خود را
زده است .در این میان داریوش شایگان و
داریوش آشوری با بیمهری با او برخورد
کردند و رضا داوری اردکانی از سر لطف
قدر این مهر را دانست .سید جواد طباطبایی
از ســر نقد با او مواجه شد و عبدالکریم
سروش از مسیر طعن و کین با او روبهرو
شد .بدین ترتیب میتوان احمد فردید را
آئینهای دانست که بازتابدهنده شخصیت
و فردیت اندیشمندان ایرانی در پنج دهه
گذشته است .همین مرکزیت فردید باعث
شده است تا هم ستایش نصیب او شود و هم
پرخاش .هم او را فیلسوف بنامند و هم از
او به عنوان ساحر و شعبدهباز سخن به میان
آورند .سید احمد فردید در نقد متافیزیک،
توجه دادن به نیستانگاری و نقد منطق
ارسطویی همان راه پستمدرنیستی هایدگر
را در ایران میپیمود و در این راه از دشنام
دادن به فیلسوفان غربی نمیهراسید .همیشه
میگفت دو چشــم هگل کور است و
کانت سوءنیت دارد .فردید مارکس و پاپ
را به یک اندازه ملحد میدانست و ژان پل
ســارتر را کثافتترین حامی امپریالیسم
مینامید .فردیــد در راهی که میپیمود،
به ریش پوپــر میخندید .اما نکتهای که
نمیتوان در مورد آن وفاق نداشت این است
که سید احمد فردید موقفهای بسیاری در
تاریخ اندیشه معاصر ایران زمین داشته و
دارد .هر چند که فردید کتاب رســالهای
ننوشته است ،بازتاب ایجابی و سلبی آراء
او در کتب و رساالت دیگر اندیشمندان
روشن و مبرهن است .وقتی که فردید برای
کتاب نوشتن صرف نکرد ،مصروف ارائه
درسگفتار و برگزاری جلسات سخنرانی
کرد .از آن همه سخنرانی پیش و پس از
انقالبی که فردید دارد ،بخش اندکی از آن
به روی کاغذ آمده است .کتاب «دیدار
فرهی و فتوحات آخرالزمان» به کوشش
محمد مددپور فراهم آمده اســت و شامل
درسهایی است که بخشی از آنها در سال
 1358و برخی دیگر در سال  1365ایراد
شده است .کتاب «غرب و غربزدگی»
نیز شامل  12جلسه درسگفتاری است که
در ســال  1363بیان شده و به همت بنیاد
فردید منتشر شــده است .کتاب نخست
برای پی بردن به نظرات فردید در ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی ،منبعی پراهمیت
و استثنائی است و کتاب دوم نیز میتواند
بیانگر نسبت فردید با نظام مستقر باشد .این
دو اثر از آنجا که بیان بیواسطه و صریح
تفکرات و قضاوتهای احمد فردید درباره
همه مسائلی هستند که او دربارهشان حکم
کرده از اهمیت زیادی برخوردارند.
Q Q

سید احمد فردید در خالل سخنرانیهای
قهارانه خــود و ارائه درســگفتارهای
فلسفیاش ،تاریخ را شــاهدانه و قدسیانه
میدید و با اعراض از تاریخ خطی غربی،

قرآن و قصص االنبیا را مبنایی برای وضع
تاریخ خود میدانست .تاریخی که منقسم
به پریروز ،دیروز ،امروز ،فردا و پسفردا
میشــد .پریروز نزد فردیــد همان امت
واحده قرآنی اســت که در واقع کمون
اولیه فردیدی است .دیروز جایی است که
انبیاء مبعوث میشــوند و مردم در غفلت
از وحدت هستند و چیزی نیست تا زوال
حقیقت روی دهد .در دیروز تنها پیامبران و
اولیاء اهلل که فردید آنها را «حکمای انسی»
مینامد در جوار حق هستند .اما امروز دوره
نیســتانگاری و غربزدگی مضاعف و
دوره موضوعیت نفســانی یا بشرمداری
اســت .فردید به امروز که میرسید ،همه
را غــربزده میدیــد و غربزدگی را
حوالت تاریخی ما میدانســت .او خود را
«غربزده بســیط غیر مضاعف سلبی»
میدانست و میگفت« :من هم غربزده
هســتم ،هر چند نمیخواهم چنین باشم.
همه باید علیه غربزدگی بجنگیم ».باید
اضافه کرد که فردید بدترین غربزدگی
را «غربزدگی مضاعف مرکب ایجابی»
میدانست .اما فردای فردیدی دوره انتظار
آمادهگر اســت که باید مجاهدت برای
وصول به امــت واحده پسفردا را مدنظر
قرار داد .پسفردای فیلسوف ما نیز همان
دوره آخرالزمــان عوامالناس اســت که
وقت ظهور امام زمان و برپایی حکومت
اهلل است .سید احمد فردید معتقد بود هر
دوره تاریخی با نســخ صورتی و تاسیس
صورت دیگری آغاز میشود .او پایبندی
به «حکمت انســی» را تنها راه وصول
به اســم اعظــم و درک دوره پریروز و
پسفردا ارزیابی میکرد .اما حکمت انسی
چیست؟ حکمت انســی که سید احمد
فردید از آن سخن میگفت ،دستگاه فکری
بود که با پیش چشم داشتن فلسفه هایدگر،
به بازخوانی ابن عربی پرداخته میشد و در
این میان اسمشناسی فردید ،نقش بنیادین
را ایفا میکرد .خــودش معتقد بود که
«حکمت انسی ،علم حضوری انسان به اهلل
است ».اما در این میان علم االسماء تاریخی
فردید ،نقشی بنیادین بر عهده داشت .باید
افزود که اســاس علم االسمای تاریخی،
ظهور زمانی اسماء الهی در عالم شهادت
است .نباید از یاد برد که حوالت تاریخی
حق در هر دوره مقتضای ماهیات متحقق
در آن دوره است و بدون حوالت تاریخی
حق ،ماهیــات اقتضای ظهور نمییابند .با
این مقدمات باید این نتیجه را گرفت که
غفلت از ادوار و اکــوار تاریخ در واقع
غفلت از تجلی اسمااهلل در تاریخ است .اما
حکمت انسی از نظرگاه فردید دارای مسیر
روشنی است که از ادوار تاریخی ابداعی
او میگذرد .فردید معتقد است« :حکمت
انسی از تفکر امت واحده سرآغاز تاریخ
(پریروز) مبدا میگیرد و رو به سوی امت
واحده پایان تاریخ (پس فردا) دارد ».برای
حکیم حکمت انسی عالوه بر دورهبندی
قرآنــی تاریخ و علم االســماء تاریخی،
کلمهها و لغــات نیز از اهمیت برخوردار
بودند .تا جایی که دشمناناش او را «کلمه
سوراخ کن» مینامیدند و دوستاناش او را
کسی میدانســتند که از ورای حجابها
به کلمههامینگرد.
Q Q

به نظر میرسد که جذابترین بخش
هر امری که مربوط به سید احمد فردید
است ،نسبتی اســت که این فیلسوف با
کلمات و واژهها برقرار میکند .فردید با
تسلط بینظیر خود بر زبانهای اوستایی،
سانسکریت ،یونانی ،پهلوی ،التین ،فارسی،
آلمانی و فرانســوی ،لغتها را میخورد

و هضم میکند و ســپس تاریخ کلمه را
در میآورد .فردید معتقد اســت که در
حکمت انســی مبدع کلمه خدا است و با
توجه به اینکه امروز معنی کلمات مسخ
میشوند؛ باید حجابها را درید ،کلمات
را کاوید تا به ریشــه یگانه و حق آنها
رســید .اطرافیان فردید معتقد بودند که
او در اوقات تنهایــی به دنبال تدوین دو
دایرهالمعارف تطبیقی و فرهنگ اشتقاقی
معطوف به ریشهشناســی لغات فارسی و
ریشه مشــترک واژههای عربی و یونانی
بود .هر چند خودش معتقد است که کتابی
با عنوان «فرهنگ مفصل اشتقاقی» نگاشته
است .کتابی که هیچ کس آن را ندید .از
این شوخی فردید که بگذریم ،هنرمندی
این متفکر در معادلیابی را نمیتوان نادیده
گرفت .استفاده همهنگام فردید از کلمات
ترسآگاهی ،مرگآگاهی و زندآگاهی
به جای کاربرد کلمــه «هرمنوتیک»؛
معادل گــذاری بشــرانگاری در برابر
«اومانیسم»؛ بیان نیستانگاری به جای بیان
«نهیلیسم»؛ کاربرد کلمه اباحیت به جای
استفاده از کلمه «لیبرالیسم»؛ تعریف لغت
افسانهشناسی به جای لغت «میتولوژی»
و اســتعمال واژه عقل خودبنیاد به جای
«راسیونالیسم» را میتوان به عنوان ادلههایی
بر کلمهشناسی و زباندانی سید احمد فردید
مثال آورد .هر چنــد معادلگذاریهایی
نظیر سلطنه الدهما در برابر «دموکراسی»،
انانیت در برابر «اندیویدوالیسم» ،نحنانیت
به جای «کلکتیویســم» و حوالت تاریخ
به جــای «دازاین» در فلســفه هایدگر
نیز از دیگــر تالشهای نظری فردید در
اسمشناســی بود که نباید فراموش شود.
او به ســطحی از بینش رســیده بود که
«ایده یونانــی» را با «دیدار ایرانی» یکی
میدانســت و به مرحلهای از لغتپژوهی
معطوف به زبانهای متفاوت رسیده بود که
بهترین لغتها را جایگزین کلیترین آنها
میکرد .کاربری فردید از لغت «فرادهش»
به جای «ســنت» اوج این هنر فردیدی
است .اما بارزترین وجه سید احمد فردید،
همســخنیاش با مارتین هایدگر و نقد و
طرد تاریخ متافیزیک غربی است .فردید

به اقتفاء هایدگر غرب را طاغوتزده ،نفس
اماره ،مظهر اسم شیطان و مظهر امامت کفر
میدانست .او تاریخ تمدن غرب را تاریخ
دوزخ و اژدر ارزیابی میکرد و میپنداشت
که همه فالسفه غرب در انا الحق طاغوتی
مشترک هستند و اختالف آنها در عرض
است .ابایی نداشت که صریحا عقل غربی
را پتیاره بداند.
Q Q

شاید در وهله اول نتوان فردید را یک
اندیشــمند دارای ذهنی منضبط و مبانی
منسجم دانســت .چه اینکه او به نحوی
همهنگام و کمسابقه از عرفان ابن عربی و
فلسفه هایدگری بهره میگیرد .به عبارت
بهتر «فردید متفکــری هایدگری بود و
فیلســوف آلمانی را چنان میستود که
به بتپرســتی میمانست .از آنجا که در
عرفان نظری هم دســتی داشت ،ملغمهای
شــگفت به وجود آورده بود که ذهنها
را به حیرت وا میداشــت .بدین ترتیب
استتار وجود هایدگری ،یا به قول فردید
حوالت وجودی از راه کشف اسماء الهی
در عرفان اسالمی تعبیر میشد( ».داریوش
شایگان .1386 .صفحه  )77اما بدون تردید
با اندکی تدقیق و تعمیق میتوان دریافت
که احمد فردید ،فیلسوف کاملی بود که
نهتنها به لوازم اندیشه خویش پایبند بوده و
از این حیث انسجام کمنظیری در منظومه
فکری خود دارد ،بلکه یکی از سرآمدان
نگاه تاریخی در میان فیلســوفان ایرانی
است .بر اســاس همین نگاه است که او
در برابر مواضع مبتنی بر روشنفکری دینی
ایستادگی میکند و بر جهد و تفکر مبتنی
بر اندیشه غیر التقاطی اصرار میورزد .البته
باید دانست که اندیشــه و تفکر در نزد
فردید معنای دیگــری دارد .تفکر اصیل
به قول فردید و هایدگر تفکر هرمنوتیکی
تفسیر وجود بر اســاس وجودشناسی و
تحلیــل دازاین یعنی حضــور و حوالت
اســت .بر همین مبنا تفکر حضوری که
حاصل تامل در حاالت و آنات اســت،
فراتر و ارزشمندتر از تفکر حصولی که
حاصل تحصیل علم و فلســفه است قرار
میگیرد .البتــه «تفکر حصولی بیارزش

نیست ،اما انسان نباید در حد آن متوقف
بماند ،بلکه باید به مرتبهای برسد که ذوق
حضور را دریابد( ».محمد منصور هاشمی.
 .1384صفحه  )79عالوه بر توجه به نظام
فکری هایدگری و کتاب هستی و زمان
و همچنین تکیه به عرفان نظری ابن عربی
و کتاب فصوص الحکــم ،وجه دیگری
نیز در آراء و آثــار احمد فردید مبرهن
است که معطوف به ریشهشناسی کلمات
و اتیمولوژی اســت .به عبارت دقیقتر و
بنا به گفته یکی از شــاگردانش« ،تفکر
استاد ســه مبدا داشت که هر کس بدانها
نزدیک گردد ،به تفکر وی تقرب جسته
است .این مبادی سه گانه بدین قرار است:
 .1حکمت انسی اسالمی .2 ،تفکر مارتین
هایدگر .3 ،مبادی اسمشناسی» (سید عباس
معارف .1380 .صفحه  )7این ســه ضلعی
که مثلث اندیشه فردید را برمیسازند ،در
خدمت شکلگیری نظام فکری هستند که
در هیئت یک حکیم پرمناقشه در تاریخ
اندیشه ایران ظهور کرده است .مردی که
پرمناقشــه اما کمنظیر بود .یکی دیگر از
شاگردان فردید اذعان دارد که «او مردی
استثنائی بود که میتوان تفکر آمادهگر او
را آغاز یک دوران ،پس از پایان دورانی
که به منورالفکری ایرانی تعلق داشــت،
دانســت و از این قرارگاه به عالم از افق
دیگر نگریســت .این عالم در نهایت از
عالــم هایدگر نیز میگسســت و گذر
میکرد و به عالم نورمحمدی میپیوست،
هر چند به نحوی تام و تمام نیز از ظلمت
آخرالزمان تاریخ غرب رهایی نیافته بود؛
بنابراین فردید انســانی دو عالمی بود».
(محمد مددپور در :علی اکبر علیخانی و
همکاران .1384 .صفحــه  )384این دو
عالمی بودن نکته غریبی است که اگر چه
در بیان شارحان و شاگردان انقالبی فردید،
وجهی کلیشهای به خود میگیرد ،همزمان
کمنظیری متفکری را یادآور میشود که
عالوه بر طرح پرسش ،به ارائه پاسخ نیز
اهتمام میورزید.
Q Q

فردید دارای خصائصی است که شاید
شبیه هیچ اندیشمند دیگری نباشد .شاید
هم در میان فالســفه معاصر ایرانی بتوان
افرادی را یافت که خواســته یا ناخواسته
مشــابهتهایی با فردید دارند .از جمله
آنها میتوان به جــواد طباطبایی و رضا
داوری اشــاره کرد .یکی از نویسندگان
در قضاوتی هوشمندانه مینویسد« :جواد
طباطبایی این نظریه احمد فردید را كه در
تاریخ اسالم ،فلسفه امری عارضی است و
در غرب فلسفه از لوازم ذات تاریخ بهشمار
میرود ،در متن واقعیت تاریخی ریشهیابی
میكند( ».مســعود پدرام .1382 .صفحه
 )44اما آیا میتوان تشابهات بیشتری میان
فردید و طباطبایی جست؟ برای کسانیکه
آشنا به تاریخ اندیشه و همچنین جریانهای
فکری معاصر هستند ،جای هیچ تردیدی
نیست که جواد طباطبایی متفکری متجدد
و مســامحتا غربگراست و احمد فردید
اندیشمندی ضدتجدد و غربستیز .اما چند
نقطه نظر مشترک در میان این دو اندیشمند
تاریخ جدیــد ایران وجــود دارد .اولین
شــباهت طباطبایی و فردید ،تعلق خاطر
آنها به فلسفه قارهای و سنت فلسفه آلمانی
اســت .هگل و هایدگر دو منبع فکری
طباطبایی و فردید محســوب میشوند .از
اینجا به تشابه دیگری در اندیشه این دو
متفکر میرســیم و آن اینکه هر دو آنان
اندیشمندانی تاریخگرا هستند .نگاه تاریخی
و نقش مهم مفاهیمی که الزاما در بســتر
تاریخ تکوین پیدا کردهاند از ویژگیهای

مشترک تفکر طباطبایی و فردید است .هر
دو این فالسفه را میتوان فیلسوف بحران
نامید .در دستگاه اندیشه طباطبایی و فردید
هر چیزی که چیده میشــود برای مقابله
با انحطاط و بحرانی اســت که هر یک
به کیفیتی از آن تعریفی دارند .فردید از
بحران عالمگیر غربزدگی سخن به میان
میآورد و طباطبایی از بحران عدمتفکر
فلســفی و زوال اندیشــه سیاسی سخن
به میان میآورد .این دو تشخیص انحطاط،
اگر چه فرقهای فراوانی با هم دارند ،اما
از خصائص طباطبایی و فردید هســتند.
ارجحیتی که جواد طباطبایی به ایدئالیسم
در برابر ماتریالیسم میدهد و ارزشی که
احمد فردید به علم حضوری در برابر علم
حصولی قائل اســت را به تسامح میتوان
نقطه اشتراک نامید و رهیافتی به این نکته
که اندیشه از هر امر دیگری برای این دو
متفکر بیشتر حائز اهمیت بوده است .اگر
تکرار چندباره گزاره کلیدی «صدر تاریخ
ما ذیل تاریخ غرب اســت» را نیز درنظر
آوریم ،میتوانیم حکــم به ترجیح فکر
تاریخی فردید نسبت به تفکر بیپشتوانه
بقیه اندیشــمندان ایرانی توسط طباطبایی
بدهیم .ترجیحی کــه در حلقه وصل آن
رضــا داوری اردکانی قــرار دارد .بیژن
عبدالکریمی در نامه معروفش به عبدالکریم
ســروش که واکنشی به نامه توهینآمیز
ســروش علیه رضــا داوری اردکانی و
مهرنامه بود ضمن اشــاره به اشتباهات
سروش در فهم اندیشــه فردید و داوری
مینویســد« :آنچه مرحوم فردید و دکتر
داوری ،به تبع اندیشههای هایدگر ،بر آن
بهدرستی تأکید میورزند تفسیر خودبنیادانه
از تاریخ است و اینکه تو گویی ما آزادیم
و میتوانیم هــر کاری که اراده کردیم،
انجام دهیم و هــر طرحی را که ریختیم،
متحقق سازیم .آیا همین اعتقاد ناآگاهانه
به «آزادی خودبنیاد بشر» نیست که خود
را در شعارهایی چون «ما میتوانیم» و «ما
خواهانیم علوم اسالمی تأسیس کنیم» و «ما
خواهانیم پایههای تمدن نوین اسالمی را
بریزیم» ،و «دانشگاهها باید اسالمی شوند »
و  ...نمایان ساخته و مشکالت و مصائب
عدیدهای برای جامعــه ما بهوجود آورده
است؟» عبدالکریمی در این فقره نهتنها
کانون تمایالت و آمال اولیه روشنفکری
دینی به مثابه شاهبیت اصالحطلبی مذهبی
و نابگرایی منتج به بنیادگرایی را هدف
میگیرد ،بلکه از پادزهر مشترکی به نام
فردیــد و داوری علیه زهــر بنیادگرایی
رونمایی میکند .پادزهری که سالها با
چوب فاشیسم و اتهام هایدگری بودن طعنه
دید اما از میدان به در نشــد و بر سر عهد
دیرین با اســتاد خویش ماند .هر چند که
بیش از اســتاد خویش اهل تجدیدنظر در
آراء و آثار خود بود و فرصت این را یافت
تا پس از انقالب اسالمی از زیر شنل فردید
بیرون بیاید و در هیئت یک فیلســوف
مستقل به ایدهپردازی مشغول شود.
منابع و مآخذ

نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی .سید عباس
معارف .تهران .انتشارات رایزن1380 .
روشنفكران دینی و مدرنیته .مسعود پدرام .تهران.
انتشارات گام نو1382 .
هویتاندیشان و میراث فکری احمد فردید .محمد
منصور هاشمی .چاپ دوم .تهران انتشارات کویر.
1384
اندیشه سیاسی در جهان اسالم .علی اکبر علیخانی و
همکاران .تهران .پژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ
و مطالعات اجتماعی1384 .
زیر آســمانهای جهان .گفتوگوی داریوش
شــایگان با رامین جهانبگلو .ترجمه نازی عظیما.
چاپ چهارم .تهران .انتشارات فرزان روز1386 .
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بزرگ نادرزاد از آن دست روشنفکرانی بود که
با توجه به دانش ژرف خود از فرهنگ و تمدن ایران کمتر نوشت (در حد دو سه مقاله)
و بیشتر ترجمه کرد .آثاری که از او برجای مانده در دو حوزة دین مهر یا میترائیسم و فلسفه سیاسی لیبرال است

بزرگ ما نادرزاد
ِ

دربارة زندگی و کار فکری بزرگ نادرزاد
علیرضا جاوید

مدیرمسئول انتشارات فرهنگ جاوید

آیین میترا

مارتین ورمازرن
چاپ اول :دهخدا ۱۳۴۵
تجدید چاپ :چشمه ۱۳۷۲

بزرگ نادرزاد از آن دست روشنفکرانی
بود که با توجه به دانــش ژرف خود از
فرهنگ و تمدن ایران کمتر نوشت (در حد
دو سه مقاله) و بیشتر ترجمه کرد .آثاری
که از او برجای مانده در دو حوزة دین مهر
یا میترائیسم و فلسفه سیاسی لیبرال است.
کتاب «آیین میترا» اثر مارتین ورمازرن
اولین کتابی بود که وی در ســال 1345
ترجمه و انتشــارات دهخدا آن را منتشر
کرد .کتاب بعدیاش «حکمت یونانیان»
اثر شارل ورنر اســت که در سال 1348
از ســوی مؤسسة فرانکلین چاپ و عرضه
میشود .این دو انتخاب دقیق ًا حاکی از منش
عملگرای نادرزاد اســت و از دغدغههای
شناخت ریشههای تمدن و فرهنگ شرق و

حکمت یونانیان

رسالهای در باب انسان

شارل ورنر
چاپ اول :مؤسسه فرانکلین ۱۳۴۸
تجدید چاپ :علمی و فرهنگی ۱۳۸۲

Q

Qترجمههای بزرگ نادرزاد

درآمدی بر فلسفه فرهنگ
ارنست کاسیرر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قدرت سیاسی

ژان ویلیام الپیر
چاپ اول :انتشارات زمان ۱۳۶۲
تجدید چاپ :فرزان روز

عکس :احمد جاوید

تســلطش به زبان فارســی و فرانسه
مثالزدنــی بــود؛ و به تعبیــر داریوش
شــایگان «دیکســیونر زنده بود ».بسیار
فروتن و خویشــتندار بود و از خودنمایی
دوری میجســت .ســخن دربارة بزرگ
نادرزاد ( )1314-1396است ،کسی که با
ترجمههای درخشانش بسیاری از تشنگان
علم و معرفت را سیراب کرد .نادرزاد عالقة
عجیبی به ایران خصوص ًا ایران باستان داشت.
همین عالقه او را به سمت زبانشناسی سوق
داد .اما وقتی با مخالفت پدر مواجه میشود
به فرانسه میرود و به ناچار قدم به مدرسة
طب میگذارد .در کالس کالبدشناسی بود
که فهمید تشریح بدن با روحیة حساس و
طبع رئوفش سر سازگاری ندارد .پس جای
تعجب نداشت که مقصد بعدی او سوئیس
باشد ،کشــوری که دست دوستی و صلح
به ســوی ملل جهان دراز کرده است .در
هوای پاک و فرحبخش ژنو رو به ســوی
شرق میکند و مدرسة مطالعات شرقی را
برمیگزیند .آتش ایــران و عالقهاش به
آیینهای کهن ایرانــی چنان بود که در
بازگشت به میهن در سازمان جلب سیاحان
مشغول به کار میشــود .در این دوره او
تالش میکند تا ریشههای پیوند فرهنگ
اروپا و ایران را نشان دهد .از اینرو دست
به نگارش مقالهای میزند با عنوان «مهر،
پیامبر روشن با دیهیم تابان» .در این مقاله
قضیه مهر و خاســتگاه آن را در آداب و
نیایش و اسرار تشرف به اسرار مهری در

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

ــ جایی کــه محققان عادت کرده بودند
فلسفه اسالمی را تمام شده بینگارن د ــ بر
سر فلسفه اسالمی داستانها گذشته است...
تحوالتی در تفکر اندیشمندان مسلمان ایران
چه قبل از تجدید حیات دوران صفوی و چه
بعد از آن به نحوی حادث گشته که شایان
توجه است».
بزرگ نادرزاد در بازگشــت به ایران
ازدواج میکند کــه حاصل آن دو فرزند
پسر است .این دو بعدها از هم جدا میشوند.
با آغاز انقالب نادرزاد به فرانسه میرود و
تا نیمة دهــة  1370در آنجا میماند و با
مؤسسات ایرانشناسی همکاری میکند.
نادرزاد تا پیش از فوت به تناوب در ایران و
آمریکا زندگی میکرد و در تمامی دقایق
زندگی ساده و به دور از تجمالتش به ایران
و ایرانی میاندیشید.

غرب خبر میدهد .به واسطة شناخت هانری
کربن با استاد او ارنســت کاسیرر آشنا
میشود که این شناخت منتهی به ترجمه
بخشهایی از کتاب بسیار مهم و تأثیرگذار
او «رسالهای در باب انسان» میشود .فصول
این کتاب ابتدا به صورت گزینشــی و با
عنوان «فلسفه و فرهنگ» در سال  1360از
سوی پژوهشگاه علوم انسانی منتشر میشود
و بعدها متــن کامل آن با عنوان اصلی در
سال  1373توســط همان انتشارات منتشر
میشود .کتاب «قدرت سیاسی» اثر ویلیام
الپیر حاصل نگاه قدرتگریز نادرزاد است
که نخســتین بار آن را انتشارات زمان در
سال  1362منتشر میکند .گرایش سیاسی
نادرزاد لیبرال بود و همین امر موجب شد
کــه از دو متفکر بزرگ این مکتب یعنی
آلکسی دو توکویل و رمون آرون مقاالتی
ترجمه کند .در حین ترجمه این مقاالت
بود که با نام آلن دو بنوا آشــنا میشود و
فصولی از کتاب ارزشــمند او را «تأمل
در مبانی دموکراســی» ترجمه و در مجله
اطالعات سیاسی و کلک به چاپ میرساند.
این مقاالت همگی در کتابی با عنوان «در
باب دموکراسی ،تربیت ،اخالق و سیاست»
در ســال  1381از سوی نشر چشمه منتشر
میشــود .صورت کامل کتاب «تأمل در
مبانی دموکراسی» نیز توسط نشر چشمه در
سال  1378به چاپ میرسد .نادرزاد همواره
به تربیت شهروندی باور داشت و یکی از
پایههای بالیدن فرهنگ دموکرات و منش
آزادیخواهانه را شناخت مبانی این آموزهها
میدانست .از اینرو دست به قلم میشود و
از فیلسوف فرانسوی کریستیان دال کامپانی
فصولی از کتاب «فلسفة سیاست در جهان

معاصر» را ترجمــه میکند و در مجالت
فوقالذکر منتشــر میکند .صورت کامل
کتاب در سال  1382از سوی نشر هرمس به
بازار عرضه میشود.
در میان خیل متفکران سیاســی تنها
یک نام بود که ذهن و اندیشــه نادرزاد را
شیفتة خود کرده بود :آلکسی دو توکویل.
حاصل این عالقه ترجمه کتاب کوچک اما
پرمحتوای «توکویل» اثر ژاک کنن هوتر
است که نشــر مرکز در سال  1371چاپ
کرد .نادرزاد با این اثر به ســراغ ترجمه
کتاب اصلی توکویل یعنی «دموکراســی
در امریکا» میرود .متن اصلی این کتاب
در دو جلد منتشر شــده است .جلد اول با
عنوان «تحلیل دموکراســی در امریکا» از

روی نسخه انگلیسی کتاب توسط مرحوم
مقدم مراغهای ترجمــه و پیش از انقالب
توســط انتشارات زوار منتشــر شده بود.
بزرگ نادرزاد که جــای خالی جلد دوم
(مباحث نظری و کلیدی توکویل در این
جلد است) را احســاس میکرد از اواخر
دهة  1370شــروع به ترجمه آن میکند
که در نهایت فصول آن در قالب دفترهای
جداگانه ،در ســال  1394دفتر اول و سال
 1396دفتر دوم ،توسط انتشارات فرهنگ
جاوید به چاپرســید .بزرگ نادرزاد در
حالی که سرگرم ترجمه دفتر سوم کتاب
«دموکراسی در امریکا» بود بر اثر سکته
مغزی در بیمارستان گاندی تهران در سن
 82سالگی چشم از جهان فرو بست.

در باب دموکراسی
تربیت ،اخالق و سیاست

فلسفه سیاست در جهان معاصر

مجموعه مقاالت
نشر چشمه ۱۳۸۱

كریستیان دالكامپی
هرمس ۱۳۸۲

مدرنیته آمریکایی
چرا ترجمه جلد دوم دموکراسی در آمریکا مهم است
با ورود به عصر روشنگری و برافتادن نظم
کهن نگاه عالمان علوم اجتماعی به پدیدههای
اجتماعی و جوامع مختلف روشمند شد .بدین
معنی که پارادایمهای فکری تا حد امکان و
به اقتضای زمان ،مناسب با سوژه مورد مطالعه
بنیان نهاده شد .فیالمثل دکارت و بیکن از
نخستین کسانی بودند که با حرکت از اصل
اتکاء به عقل و مشاهده (اتکا به حواس) بنیان
روششناختی علوم جدید را بر اصل عینیت
گذاشــتند .اما حکایت آلکسی دو توکویل
از نوع دیگری اســت ،چراکه او برخالف
دکارت و بیکن میراثدار نظم کهن نبود که
آن را براندازد .در دوره او هنوز صحبتهای
اوگوست کنت چندان جدی گرفته نمیشود
و راه و روش اسپنسر نیز ادامة تکاملگرایی
و در حیطة داروینیسم اجتماعی فرض میشد.
در این شــرایط بیراه نیست که توکویل را
متفکری جســور ،تیزبین و بدعتگذار در
دوران مدرن بنامیم که پیش از تولد علومی
مانند انسانشناســی ،جامعهشناسی و علوم

سیاسی با جسارت خاص خود شیوة بدیع و
تازهای برای مطالعه و بررســی جامعة هدف
یعنی آمریکا برگزید ،که نتیجه آن کتاب دو
جلدی «دموکراسی در آمریکا» شد.
با وجود گذشــت نزدیــک به دو قرن
همچنان کتاب «دموکراسی در آمریکا» میان
صاحبنظران علوم اجتماعی اهمیت زیادی
دارد .هدف توکویل فهم و شناخت نهادهای
سیاســی و مدنی آمریکا و بررســی پدیده
مدرنیته در ینگه دنیا بود .روش او مشــاهده
مشــارکتی بود یعنی حضور در مکانی که
پدیده در حال وقوع است .او از
این راه نهادهای جامعه نوظهور
را بررسی کرد و برای درک
بهتر آنچه در حال وقوع بود
نهادهای جامعه انگستان را نیز
از نظرگذراند.
این کتاب برخالف آنچه
در ایــران گمان میکردند
در دو جلد و با فاصله پنج

سال از  1835تا  1840منتشر شده است .جلد
اول را مهنــدس رحمتاهلل مراغهای از روی
متن انگلیسی و با عنوان «تحلیل دموکراسی
در آمریکا» ترجمه و انتشارات زوار در حد
فاصل  1346تا  1347آن را منتشر میکند.
در جلد اول تمرکز توکویل بر ساختار جامعه
آمریکاست .در اینجا برای توکویل نهادها
اهمیت دارند و نه فرد یا فلســفهای خاص.
از اینرو مراکز قــدرت و نهاد دادگاهها را
میکاود تا راز قانونمــداری و پویایی این
جامعه را دریابد.
اما جلد دوم «دموکراســی در آمریکا»
به همت شادروان بزرگ
نادرزاد در قالب دفترهایی
مجزا از ســال  1394در
حال ترجمه و انتشار بود.
نادرزاد که عمری را ســر
مطالعه و تحقیــق درباره
زندگی و اندیشــه توکویل
گذاشــته بود به خوبی جای

خالی جلد دوم را احســاس میکرد و همراه
درصدد ترجمه آن بود .بســیاری از ناقدان
جلد دوم را بســیار مهمتر میدانند زیرا تمام
بار جلد اول بر دوش آن است .پدیدة مدرنیته
و فلسفة آمریکایی کانون محوری جلد دوم
است .توکویل وقتی پا به آمریکا میگذارد
از یک موضوع ســخت حیرت میکند و از
خود میپرسد :چرا در کشوری که دکارت
را نمیشناسند ،مردم این دیار در عمل نظریه
او را به کار میبندند .همین حیرت که به قول
قدما بالی جان فیلسوفان است او را بهسوی
شناخت زیرساختهای فکری مردم آمریکا
سوق داد :مردمان جوامع دموکراتیک چگونه
میاندیشند ،از چه منظری به جهان مینگرند،
روش فلسفی آنها چیست؟ روابطشان با دین
چگونه است؟ چگونه جامعۀ دموکراتیک بر
هنر ،علم ،روششناسی و هستیشناسی یک
ملت تاثیر میگذارد و نیز تأثیر میپذیرد؟
جامعه دموکراتیک چگونه بســتری است و
ظهور ،استمرار و عاقبت این نوع فرآیندها

و پدیدهها در این نوع جوامع چیســت؟ این
سؤاالت از مهمترین پرسشهایی هستند که
توکویل در پی پاسخ به آن است؛ و در این
راه موفق شــد برای نخستینبار پیوند نظریه
(تئوری) با کنش (پراکسیس) را نشان دهد.
به نظر توکویل آنچه توانست این دو یعنی
نظریه و عمل را در جامعة آمریکا به هم پیوند
دهد مفهوم مســاوات (برابری) بود .مفهوم
مســاوات برای توکویل که اشرافزادهای
فرانسوی بود و سوای آن یکی از شعارهای
اصلی انقالب کبیر فرانســه نیز محســوب
میشد ،اهمیت دوچندانی داشت.
مســاوات در حیات اجتماعی و
سیاسی کشور تازهتأسیس ،پایة
قانون اساسی و اصل مسلّم حیات
سیاسی و مذهبی آن قرار گرفته
بود .مبارزه با ریشههای فکری
و فرهنگی جماعتهای خشن
و ســختگیر مذهبی ،تبعید
و مبــارزه بــا ماجراجویان،

مذاکرات صلحی که به عمل آمد و پیمانهای
صلحی که برای صــاح و اصالح جامعه نو
بسته شد ،و شورش در برابر اشکال آزاردهندۀ
حکومــت و قــدرت مطلقــه ،همگی در
شکلگیری و رشد ملت آمریکا نقشی قاطع
داشت که از دل همبستگی و استقاللی بیرون
میآمد که معنای مســاوات از خود ساطع
میکرد .پس توکویل کوشید نشان دهد که
گذار از اشرافســاالری اروپایی و برقراری
برابری اجتماعی در گروی اندیشهای نو در
باب دولت است ،چراکه اندیشه فعلی دستاورد
کشمکشهای طبقاتی گذار از اشرافساالری
به دموکراســی است.
بــه گمــان او تصور
غالب در اروپا با جامعه
دموکراتیــک نوپای
اروپایی ناسازگار است،
چراکه «بــرای جهانی
کامال نو ،دانش سیاســی
تازهای ضروری است».

فصل
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 :هنر و ادبیات

پرسـه

آلِ احمدِ داستاننویس شمایلیست از صعود و سقوط

مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

جالل آلاحمد به مثاب ِه داســتاننویس
چنان کمرنگ و گم شده در این چند سا ِل
اخیر که بازیابی جدی و همهجانبهی او بیش
از هر زمانی به کارمان میآید .آلاحمد که
در بستر فکر و اندیشهی امروز ایران بیش از
هر چیز با رساالت و کتابهای نظریاش
وارد میدان میشود و شــکلِ نمادیناش
چگونه از مقامِ داستاننویس؛ که مهمترین
وج ِه زیســتیاش بود خارج شد؟ چگونه
مردی که هم در داســتا ِن کوتاه و هم تا
حدی در رمان و داســتا ِن بلند تجربههای
قابــل بحث و بعضن پیشرویی داشــت
در الیــهای از وج ِه روشــنفکرانهی خود
گم میشود؟ ســوا ِل مهم و اساسی من در
ِ
ترکیب عجیبی که
اینباره بازمیگردد به
شــکلِ زندهگی آلاحمد رقم زد در نو ِع
داستاننویسیاش .شــکلی که درش شور
و تجربه وســفر و هیاهو کنارِ طبعآزمایی
در نثر او را به مرحلهای اینچنینی رســاند
و باعث شد آلاحم ِد داستاننویس به یکی
از مهمترین نویسندهگا ِن این ادبیات تبدیل
شــود .اما او نیز مانن ِد پیشوای فکریاش
سارتر در ســالهای پختهگی ادبیات را به
سایه راند تا بیشتر اندیشهورزی کند در سطح
ِ
مقیاس خودش .و در نهایت جوانمرگی
و
او را ناتمام گذارد.
Q

Qسرگردان میان سارتر و سلین

آلاحمد بی هیچ تردیدی از نخســتین
نویســندهگا ِن ایرانیســت که از سلین
میگوید و اشاره میکند چگونه شیفتهی او
شده است .بیتردید اشارهای که سارتر در
پیشانی رما ِن مشهورش؛ «تهوع» به جملهای
از سلین میکند ،جملهای که برگرفته شده
از نمایشنامهی «کلیسا»ست ،آلاحمد را بر
آن میدارد تا دربارهی این نویسنده بیشتر
بخواند .هرچند آلاحمد از قدرت ســلین
و اعجازی میگوید که رما ِن «ســفر به
انتهای شب»اش آن را به او نشان داده ولی
مشخص است چندان جدی این نویسنده را
نخوانده است .چه جهانی که سلین میسازد
از بیخ و بن متفاوت است با جها ِن سارتری.
ِ
درک هر دو
همیــن شــتابزدهگی در
نویسنده اســت که نشان میدهد آلاحمد
ِ
کشف
چندان فرصتی نمیداد به خود برای
عمیق کالنروایتها و ایدهها در ادبیات.
او «تعهد» را میپذیرد و بعد در ســتایش
یکی از ض ِد تعهدترین نویسندهگان فرانسه
مینویســد .چه راهنمای او جملهی سارتر
بــوده و احتمالن او خبــری از رفتارها و
ایدههای سیاسی لویی فردینان سلین نداشته
اســت .اما بهترین داستانهای آلاحمد از
قضا به سوی جهانی میل میکنند که سلین
نیز به آنها متمایل است .نوشتن از خوی،
پلشتیهای ِ
کف جامعه و البته دستانداختنِ
تاریخ .مهمتر از این عناصر نوعی کاربردِ
زبا ِن رواییســت که آلاحمد را بســیار
متمایز میکند و البته تا حدی پیرو هدایت
نشــاناش میدهد .نثر نیمشکسته و گاه
محاورهای او قرابتهایی با لویی فردینان
سلین دارد اما بیش از آنکه برگرفته شده
از نویسندهی فرانسوی باشد ،برآمده است
از نگاه ِ خیرهی نویسنده به صاد ِق هدایت.
آلاحمد در مقامِ داستاننویس همان مسی ِر
هدایــت را میرود در معنا .درواقع به زع ِم
من یکی از بیشــترین داستاننویسانی که
بر آلاحمد تاثیــر میگذارد و او را وامدارِ
خــود میکند هدایت اســت و تا حدی

صادق چوبک و کمتــر از آنها ابراهیم
گلســتان .منتها آلاحمــد همانطور که
شیفتهی ســارتر است و آثاری از او را هم
به فارسی برمیگرداند ،گوشه چشمی هم
به نیهیلیســ ِم آلبر کامویی دارد .پس ما با
مثلثی روبرو هستیم که سه نویسندهی مهم
و همدورهی فرانسوی یعنی سلین ،سارتر
و کامو برای آلاحمد رقم میزنند و او را
محاصره میکنند .آلاحمد در نهایت سارتر
را انتخاب میکند .اما به سلین بازمیگردد.
«سنگی بر گوری»؛ این اث ِر تابناک او را
همان جها ِن مملو از هراس و ُدمل و تنهایی
ســلین رهنمون میکند و مدیر مدرسه در
ِ
قامت «بیگانه»ای که قرار اســت سقوط
کند .دو اثر بســیار شاخصاش که از قضا
کمتر از تعه ِد ِ
چپ سارتری در آنها نشانه
و خبری میبینیم .اما آلاحمد در این مثلث
سرگردان میشود هرچند داستانهای بسیار
خوبی مینویسد .داستانهایی که برخیشان
ِ
ادبیات ایران
هنوز از بهترینهای تاریــ ِخ
هســتند .او از «فقدان» فک ِر ادبی به شدت
رنج میبرد .چیزی که در این گزارش فقط
ِ
رئوس آن اشاره کنم .فک ِر
میتوانم به برخی
ادبی در سادهترین تعریفاش برآمده است
از نگاه ِ انتقادی-فلسفی نویسنده به جهان،
انســان ،تاریخ و زمانی که در آن زندهگی
میکند .این فکر گاهــی در عمیقترین
الیههای داســتان پنهان میشود و گاهی
نیز در شکلی فلســفیتر رخ مینمایاند.
برای نمونــهی اول تورگنیف و نمونهی
دوم داستایوفسکی مثالهای نسبتن مناسبی
به نظر میرسند .از سویی دیگر نویسندهی
ک برای بیا ِن این فک ِر ادبی
صاحب ســب 
«داستان» نمینویسد بلکه داستان مینویسد
تا روایت کند نگاهاش را به جهان .بیا ِن ایده
ِ
هدف اولیهی او نیست و داستاننوشتن به
مثاب ِه روایتگری ایدهی نهاییاش میشود.
شاید ســارتر یکی از معدود نویسندهگا ِن
(تاکید میکنم معدود) قر ِن بیستم بود که بر
ِ
اساس ایدههای فلسفیاش «رمان» نوشت.
«تهوع» و تریلــوژی «راههای آزادی»
که «ســنِ عقل» مشهورترینِ آنهاست.
و جالبتر اینکه او در ســی سال پایا ِن
عمرش کــه او ِج حضور و شــکوفایی
فکریاش هم محسوب میشود تقریبن
داستان ننوشت .این مسیر برای آلاحمد
نیز رقم میخورد .او که سارتر را در ابتدا
با ترجمههایی پراکنده و ناقص درک
کرده بود ،موفق شــد کتابهای او و
چند نویسندهی دیگر از جمله کامو
را به فرانســه( و به سختی) بخواند.
ســارتر همان کسی بود که ایدهی
ِ
اساس فکر نوشتن را به آلاحمد
بر
تلقین میکند .ایدهی روشــنفکر-
نویسنده را که آلاحمد بی نهایت
شیفتهاش بود و برای تحققاش تما ِم
تالشاش را انجام داد .جالل آلاحمد
روزنامهنــگار و یادداشتنویســی
برجسته بود و از تلفیقِ این تواناییها
و تجربههای داســتانیاش دقیقن تالش
کرد همان الگوی ســارتری را رقم بزند.
مدلی که یکــی دیگر از روشــنفکرا ِن
همنسلاش؛ علی شریعتی نیز شیفتهی آن
ِ
سراب نویسندهی متعهد برای آلاحمد
بود.
جذاب بود .چه هم او را در مقامِ پیشرو و
قهرمان قرار میداد ،هم میتوانست بسیاری
از دغدغههای اجتماعیاش را در داســتان
بهواســطهی آن توجیه کند .با نگاهی به
ِ
فکری
آثارِ آلاحمد و با توجه به مرامهای
متعددی که در عم ِر کوتاهاش داشت ،به این
نتیجه میرسیم که این مدل را به خوبی اجرا
کرد .چه در او ِج چپگرایی ،چه در انتهای

اسالمدوستیاش .او فک ِر ادبی را وانهاد و به
سوی بازتولی ِد رفتارِ روشنفکرانه رفت .و
بدترین داســتانهایاش را هم با این شیوه
و ایده نوشت .متفک ِر درجه چندمی چون
فرانتس فانون نیز مدتی او و شــریعتی را
شــیفتهی خود میکند و باعث میشود
بیانگری در نگاه ِ آلاحمد به اوج برسد .او
به تظاهرات میرود ،با نواندیشان دینی مانند
امام موســی صدر دیدار میکند ،در ایران
میچرخد و به اروپا و آمریکا ســفرهای
متعدد دارد .ســخنرانی میکند و با مشت
ِ
امیرعباس هویدا میکوبد! جنازهی
روی میز
مغرو ِق صمد بهرنگی را مصادره میکند و
آن را قتل جلوه میدهد و از کاریزمای خود

برای راهانداختنِ کانون نویسندگان ایران
استفاده میکند .حتا نوع و شکلِ مرگاش
نیز در این شتابزدهگی و چند سویهگیاش
خاص و متفاوت میشود .گویا جوانیاش
ب او را ناگهان از پا میاندازد .در ده
و شتا 
سا ِل آخ ِر زندهگی جالل رفتارهای سیاسی
برونمتنیاش داستاننویسی او را به شدت
تحتشعاع قرار میدهند و با انتشارِ اولین
نســخههای «غربزدگی» و «در خدمت
و خیانت روشــنفکران»( این کتاب بع ِد
ِ
مرگ آلاحمد منتشــر میشود) پروژهی
داستاننویسی او به محاق میرود .محاقی که
ِ
ِ
بع ِد سالها و تجدیدچاپِ
کوچک
کتاب
ِ
اواسط دههی هشتاد
«سنگی بر گوری» در

میشکند .کتابی که یک بار در سا ِل 1360
درآمد اما در هیاهــوی جنگ و زمان و
مصادرهی تصوی ِر آلاحمد گم شد.
Q

Qگذر از تعهد

«ســنگی بــر گــوری» یکــی از
ضدمتعهدترین نوشتههای آلاحمد محسوب
میشود .متنی جاندار ،بیپروا و صریح که
درش او عقیمبودهگی خود و سیمین دانشور
را دستمایه قرار میدهد .آلاحمد این متن را
ِ
شهرت خود نوشت
در سال  1342و در او ِج
و درش تصویری نشان داد از نویسندهای به
ستوه آمده که به هیچ چیز حتا تنِ خودش
رحم نمیکنــد .او مانن ِد دو نویســندهی
محبوباش ،ســلین و هدایت تنِ خود را
موضوع روایت قرار داد .تنی که در فضای
ِ
ادبیات ایدئولوژیک سالهای دههی سی و
بع ِد آن به یکی از کماهمیتترین سوژههای
نویسندهگا ِن ایرانی تبدیل شده بود .جالب
ِ
کتاب صاد ِق هدایت
اینکه در مشهورترین
ِ
وضعیت یک تن چندپاره شــده
بازخوانی
اســت که ذهنِ نویســندهی ایرانی را به
افقهای نو هدایت میکند .آلاحمد در این
ِ
وضعیت روشنفکرانهی متعهدش
کتاب از
که هیچگاه در بیان و زبان و اســتتیک به
مرزهای نمونهای چون سارتر نزدیک هم
ِ
ِ
صاحب
صاحب «فکر ادبی» میشود.
نشد،
سازمانی زیباییشناسانه و از آن مهمتر توجه
به تن ،خود و دیگری .او حتا در شــک ِل
روایی اثرش هم پیشروست .از فرمِ «ا ِ ِسی»
برای نوشتن استفاده میکند که بسیار کمتر
ِ
ادبیات ایران به کار رفته
به این شــکل در
بود .او مانن ِد نویسندهگان بزرگ سرا ِغ خودِ
تحقیرشده و مملو از اضطراب و پریشانیاش
میرود و سعی میکند به جنسی از آزادی
در متن دست یابد که تا پیش از آن
ِ
جمالت
کمتر متصــورش بودیم.
آفوریستی مینویسد ،نث ِر شالقیاش
را پختــه و تاثیرگــذار به کار
میگیرد و مهمتر از همه نسبت به
پدیدهها ایدههای زیباییشناسانه
پیدا میکند .چیزی که مثلن در
شکلی دیگر و نگاهی اجتماعی
در داستا ِن مه ِم «بچهی مردم»
رخ میدهــد .آلاحمــد در
ِ
کتاب موفقِ «مدیر مدرسه»
هم تا حــدی به این نگاه ِ تلخ
و انتقادی غیرمتعهد نزدیک
میشود .یک داستا ِن بلند مهم
که بزرگترین مشــکلاش
عدمِ تمرک ِز نویسنده است در
ریتم داستان .درواقع او بیش از
ِ
وضعیت کامویی در
حد شیفتهی
رما ِن بیگانهی این نویســنده است
و همین امر باعث شده مدیر مدرسه
تا حدی تقلیدی و شبیهسازیشــده به
نظر برســد .اما بزرگتریــن ضربههای
ادبی آلاحمد رمانهای او هستند .هرچند
آلاحمد آثار بلند زیادی ندارد اما بینشان
احتمالن «نون والقلم» از همه شناختهشدهتر
است .اثری با رنگمایهای از طنز و کاملن
ناموفق در ســاختنِ عمقی زیباییشناسانه.
درواقع فک ِر ادبی آلاحمد ،توا ِن ســاختن
و ترســی ِم یک اثر بلند موفق را نداشت و
او هیچگاه نتوانســت مانند هر سه الگوی
ادبی اصلی فرانسویاش رمان ِ
نویس خوبی
شود .آلاحمد در داســتانهای کوتاهاش
نیز همین وضع را دارد .آثاری شــعاری
مانن ِد «ســه تار» که صرفن به سیاهمشقی
اجتماعی و مانیفســتی علی ِه ســنت شبیه
است یا داستانی گلدرشت و نمادین مانن ِد
ِ
اساس
«گلدســتهها و فلک» که دقیقن بر

یک ایدهی اجتماعی و انتقادی نوشته شده
ِ
وضعیت نمادینِ نخنمایی
و در نهایت چنان
پیدا میکند که به راحتی «معنا» میشود .اما
هماو داستانی چو ِن «خواهرم و عنکبوت»
را مینویســد که طراوت و هو ِل مستتر در
آن خواننده را تحتتاثیــر قرار میدهد.
درواقع آلاحمد در هر بخش از کارنامهی
داستانیاش که توانست به شمای ِل تن ،تنهایی
و واکنشهای برآمده از اضطراب و هراس
شخصیتهایاش نزدیک شود نویسندهای
کامل و تواناست .او هر جا که میخواهد در
داستان دست به تولی ِد «معنا» بزند و خواننده
را با خود در یک وضعیت نمادین معنایی
فرو برد ،شکست میخورد و سقوط میکند.
درواقع تالش او برای این معناسازی بیش
از پیش بر نمونههای دیگر پیشی میگیرد.
ِ
خوانش او از تعهد گریباناش را به عنوا ِن
ِ
چریک
یک روشــنفک ِر عملگرا یا یک
فکری میچســبد و اجازه نمیدهد مانن ِد
صاد ِق هدایت از این معناســازی صرف و
یک بار مصرف فراتــر برود .هرچه وج ِه
نظریهپردازانه یا عملگرایانهی او بیشــتر
میشود ،این معناســازی نیز شتابی افزون
میگیرد و آلاحمد که پشــتوانهی ِ
دانش
ادبی چندان زیادی هم نــدارد تحتتاثی ِر
ِ
غالب فکــری یا رویه عوض
جریانهای
میکند یا مانیفست صادر .بیشترین لطمه را
در این وضع ،ذهنِ داستان ِ
نویس او میخورد
که نمیتواند روندی را که مثلن در «سنگی
بر گوری» یا «مدیر مدرســه» دیده بودیم
حفظ کند .او به تاسی از سلین گاه خود را
در زبان محاوره گم میکند .گاهی نیز چون
یونسکو تالش میکند داستا ِن فلسفی بنویسد
که عملن شکست میخورد .سفرنامههای او
نیز چنین وضعیتی دارند و عمدتن در راستای
ِ
تکذیب باورهای نویسنده هستند و
تایید یا
ایدئولوژی فکریاش در تقابل با مکانی که
از آن دیدار میکند .و جالب اینکه سالها
بعد برخی نویسندهگان دولتی نیز به تقلید از
او چنین سفرهایی برای خود ترتیب میدهند
و متنهایی مینویسند که در قیاس با زبان
و نث ِر آلاحمد کاریکاتور است و وسیلهای
برای ِ
جلب بودجه!
این چندسویهگی کشــنده در جها ِن
داستانی آلاحمد عملن افقهای فکری او
را بســیار متفاوت و البته محدود میکند.
یعنی او دارای فک ِر ادبی نیست .منظومهی
زیباییشناسانه ندارد جز ساختار زباناش و
ِ
ِ
کلیت آثارش تصویری
خوانش
نمیتوان با
از او به دســت آورد که با وجود همهی
تناقضها شفاف باشــد .او حتا در اجرای
ایدهی تعه ِد ادبی و هنری ســارتری نیز تا
حدود زیادی ناموفق اســت و عمدتن این
ایده را در رفتارهــای بیرونیاش مثلن در
تقابلاش با سانسور نشان میدهد .با چنین
ِ
کتاب او را میتوان نمونههایی
وضعیتی چند
از توفیقاش دانست در اجرای آن نیهیلیسمی
که در اوج دوران نویســندهگیاش به آن
باور داشــت .کتابهایی که در صدرشان
«سنگی بر گوری» قرار دارد و بیش از هر
اث ِر دیگری جایگاهاش را به عنوان نویسنده
ِ
ادبیات ایران حفظ کرده است .آلاحمد
در
ِ
شــتاب بیش از حدش در اجرای
به دلیل
پروژههای روایی و فکریاش نتوانســت
مسیر و خی ِز مهمی را که برای ایجادِ یک
صدای نــو در ادبیات ایران برداشــت به
سرانجام برساند .امروز وقتی از داستاننویسی
او سخن میگوییم ،بیش از هر چیز از پیچ
ِ
قــدرت زباناش حرف میزنیم.
و تاب و
ِ
اسکلت آثارش زبان بود و گوشت و
چه
رگها چنان پوسیده و فروریخته که هیچ
از آنها باقی نمانده است.
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ادبیات سیاسی

البته بنیادگرایان هرگز قادر نخواهند بود از میدان جنگی که برپا کردهاند پیروز بیرون روند .همان کورذهنیای که دلیل اعمالشان
است آنها را (مانند همهی تروریستهای تاریخ) محکوم و به تدریج به اقلیتی حاشیهای بدل خواهد کرد و بهدست همان تمدنی که
قصد از بین بردنش را دارند ،منهدم خواهند شد.

بنیادگرایی علیه تمدن
دومقالهی سیاسی تازه از ماریوبارگاس یوسا
ترجمه منوچهر یزدانی
تروریسم آلبر کامو را همیشه از ترس
مبهــوت میکرد .او عــاوه بر یک کار
تئاتری در این زمینه ،صفحههای زیادی از
مقالههای خــود را هم به پوچی اختصاص
داده اســت .افسانه سیزیف تامل در عادت
احمقانهی کسانی است که تصور میکنند
مسائلشان با از میان برداشتن رقبای سیاسی
یا مذهبی حل میشــود .حقیقت این است
که جز موارد اســتثنایی نمیتوان با از بین
بردن یک حاکم زورگو ،رژیمی مستبد را
ضعیف کرد یا به حکومتش پایان داد .شمار
این دست قتلها که معموال سبب بدتر شدن
چیزی میشوند که میخواهند بهترش کنند،
به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد .با
این همه باعث تشدید سرکوبها ،آزار و
اذیتها ،تعدی و تجاوز به حقوق انسانها
میشوند .ولی این امر واقعیت دارد که در
مواردی بســیار نادر ،مانند نارودنیکهای
روس که کامو به آنها اشــاره میکند،
قاتالن بهای مرگ کسی را که «به دلیلی»
میکشتند ،با زندگی خود میپرداختند .در
این میان بودند تروریســتهایی که برای
کشتن جالد یا استثمارگری خود را قربانی
میکردند و در ایــن کار معنویتی خاص
میدیدند.
مطمئنا ،حادثهای که در کامبرلیســیا
رامبالس در بارســلون رخ داد از این دست
نیست .کسی پشت فرمان کامیون کوچکی
مینشــیند و به قصد زیر گرفتن ،زخمی و
مصدوم کردن شــمار هرچه بیشتر مردم
حرکت میکند و میان رهگذران بیدفاع
(کودکان ،ســالمندان ،گداهــا ،جوانان،
توریستها ،ســاکنین محله) میراند .این

موجودات ،با نشان دادن چنین وحشیگریها
و بیرحمیهایی ،مانند انفجار بمب در یک
کنسرت ،کافه یا سالن رقص ،چه هدفی را
دنبال میکنند؟ قربانیان در بیشتر موارد مردم
عادی هستند و بسیاریشان با اضطراب و
نگرانیهای اقتصادی ،مســائل خانوادگی
و مصیبتهای دیگــر درگیرند؛ یا جوانان
بیکاری که پریشــا ن از آیندهای مبهم در
دنیایی که پیدا کردن شــغل به یک امتیاز
تبدیل شده است .آیا هدف آنها نشان دادن
تعصب نسبت به فرهنگی است که حقوق
یکســان زنان با مردان رابه لحاظ اخالقی
زشــت و ناپســند میداند و آنرا موجب
تنپرستی و فســاد تلقی میکند؟ در این
صورت قابل درک نیست که چرا «غرب
پوسیده» میلیونها مهاجر از جان گذشته و
آمادهی غرق شدن و مردن را ،مانند مگسان
گردشیرینی ،به خود جذب میکند ،و سبب
تقالی جانفرسای آنها برای رسیدن به این
به اصطالح جهنم میشود.
همچنیــن به نظــر نمیرســد کــه
تروریستهای داعش یا القاعده به عارضهی
حاشیهنشینی یا تبعیض در شهرهای اروپایی
دچار بــوده و به این خاطر آدمهای نومید
و مستاصلی باشــند .حقیقت این است که
بســیاری از این تروریســتها در همین
کشورها چشم به جهان گشوده و بالیدهاند ،و
در جامعهای که پدران یا پدربزرگهایشان
تصمیم به زندگــی در آن گرفتند ادغام
و بومی شــدهاند .ناکامی و استیصال آنها
نمیتواند بدتر از میلیونها زن و مردی باشد
که هنــوز در فقر (بعضیها در فقر مطلق)
بهسر میبرند ولی شکم همسایگانشان را
ندریدهاند.
دلیــل این موضوع روشــن اســت؛
بنیادگرایی ،کوری ایدئولوژیک و تخریب
اخالقی باعث ریخته شــدن این همه خون

و بیعدالتی در طول تاریخ شــده اســت.
این حقیقــت دارد که هیچ مذهب و هیچ
ایدئولوژی افراطی به دور از وسواسهایی
نبوده که در بعضی موارد سبب شده برای
تحمیل عادات ،باور و اعتقادات خود حق
کشتار همنوعان را به خود بدهد.
امروزه بدترین دشمن تمدن ،تروریسم
داعش اســت .ایــن تروریســم در پس
خونینترین جنایتهای سالهای اخیر اروپا
قرار دارد .به حملههای کور دست میزند؛
بدون هدفی معین .ترورهایی که هدف آنها
صدمه زدن و کشتن شخصی خاص نیست
بلکه بیشــتر کمیت و تعداد کشتهها را در
نظــر دارد .خب ،برای آن ذهن منحرف و
تخدیرشده ،همهی آنهایی که از او نباشند
(در این اجتماع کوچکی که من احساس
امنیت و همبستگی میکنم) گناهکارند و
میبایست نابود شوند.
البته بنیادگرایــان هرگز قادر نخواهند
بود از میــدان جنگی که برپــا کردهاند
پیروز بیرون روند .همــان کورذهنیای
که دلیل اعمالشــان اســت آنها را (مانند
همهی تروریســتهای تاریخ) محکوم و
به تدریج به اقلیتی حاشــیهای بدل خواهد
کرد و بهدســت همان تمدنی که قصد از
بین بردنش را دارند ،منهدم خواهند شد .آنها
البته هنوز میتوانند ضربههای زیادی بزنند؛
باز هم در اروپا بیگناهانی (مانند چهارده
قربانی و یکصدو بیست زخمی در حملهی
ِ
رامبالس بارسلون) کشته خواهند شد و در
خانوادههای بیشماری بذر وحشت و یاس
پاشیده خواهد شد.
شــاید خطر بزرگ ایــن جنایتهای
غولآسا ،این باشد که در نبرد با دشمنی چنین
ننگین و نابکار که همچون غدهای پنهان در
جامعه رخ سر در خفا دارد ،بهترین امتیازات
غرب (دموکراســی ،آزادی ،قانونمندی،

تســاوی حقوق زنان و مــردان ،احترام
به اقلیتهای مذهبی ،سیاســی و جنسیتی)
به سراشیبی تخریب بلغزد.در این صورت
خــوراک انواع تعصب اجتماعی ،مذهبی و
نژادی میشــود و دولتهای دموکرات را
که هر بار بیشتر در پی گرفتن امتیازات در
زمینهی حقوق بشر و اثربخشی آن هستند،
با ترس و خشم تحت فشار قرار میدهد.این
وضعیت در آمریکای التین پیش آمد؛ تب
انقالب سالهای هفتاد و هشتاد باعث (گاهی
فکر میکنم) تقویت دیکتاتوریهای نظامی
شــد وبه جای آوردن بهشت روی زمین،
فرمانده چاوز و سوسیالیزم قرن بیست و یکم
ونزوئال را کــه این روزها در حال احتضار
است ،به دنیا آورد.
ِ
رامبالس بارســلون مکانی
برای مــن
افسانهای است.در پنج سالی که در این شهر
نازنین زندگــی کردم ،برای قدم زدن دو یا
سه بار در هفته به آنجا میرفتم ،برای خرید
لوموند و کتابهای ممنوعه در کیوسکهای
تا پاسی از نیمه شب بازش سرک میکشیدم،
آشــنایانی را میدیدم ،برای مثال برادران
گوی تیســولو .آنها بهتر از هرکس اسرار
مشکوک محلهی چینیها را که در حاشیه
شهر بود میشناختند ،و خایمه خیل بییِدما،که
همیشه قادر بود دزدکی حرکت کند و در

کوچههای پرسایهی محل ناپدید شود ،و...
سپس صرف شــام در آمایا .ولی  -شاید -
ِ
رامبالس
کسی که بهترین شــناخت را از
بارسلون داشت ،مادریدی وقتشناسی بود
به نام خوان گارســیا اورتِالنو ،او یکی از
بهترین آدمهایی بود که میشــناختم .یک
شــب مرا برای دیدن ویترینی برد که فقط
پس از تاریک شــدن هوا چراغش روشن
میشد؛ نمایشی بود از مجموعهی چیزهای
عجیب و غریب  ،....کالههای فارغالتحصیلی
و کالههای اسقفی .از همه تماشاییتر کارل
با ّرِل ،سردبیر ،شــاعر و متخصص مد بود
که با تکان دادن شــنل سیاه ،عصای قرون
وســطایی و سیگار همیشه بر لبش ،پس از
نوشیدن جین اشــعار بوکآن ِخل را با آوای
بلند میخواند .آن دوره آخرین ســالهای
خفقان دیکتاتوری فرانکیسم بود .در بارسلون
شکستن سانســور و رهایی از چنگ رژیم،
قبل از بقیهی اسپانیا شروع شد .هنگام قدم
زدن در رامبالس احساس میکردیم که آنجا
اروپاست؛ زیرا در آن ،واژهی آزادی عمال
حاکم بود؛ همهی دوستانی که آنجا بودند
آزادانه عمل میکردند .چنان حرف میزدند
و مینوشتند که گویی اسپانیا کشوری آزاد
و رها بود؛ جایی که زبان و فرهنگ همهی
انسانهای متفاوت گذرگاهی که در آن گام

میســپردند ،حضور دریا را میبوییدند (و
گاهی میشنیدند) در آن میگنجید .در آنجا
رویا داشــتیم :آزادی نزدیک بود ودر آن،
فرهنگ نقش بزرگی داشــت که اسپانیای
نوین میبایست به گونهی بارسلون ،آن را
ایفا کند.
آیا تروریستهای داعش دقیقا به قصد
تخریــب همین نماد بود کــه در رویهای
جدید با آن کامیــون آخرالزمانی گذرگاه
رامبالس رابا خون صدها نفر رنگین کردند؟
آیا میتوانند این خلوت مدرنیته و آزادی،
همزیســتی برادرانهی تمام نژادها ،زبانها،
باورها و عادتها ،و فضایی را که کســی
در آن بیگانه نیســت ،جایی را که درش
کیوسکها ،کافهها ،مغازهها ،بازارچهها که
در گوشــه و کنار با کاالها و خدماتشان
قرار دارند ،نابود کنند؟ البته نخواهند توانست.
کشتار بیگناهان همچون هرس خواهد بود
و گذرگاه کهن رامبالس همچنان در تنداب
رنگارنگ انسانی غوطه خواهد خورد ،مانند
دیروز و ماننــد امروز ،زمانی که این عمل
تروریســتی خاطرهای تار و کم سو برای
سالخوردگان شود و نسلهای جدید جویای
آن شــوند؛ از چه بگویند؟ که چه بود ،چه
کسی و چگونه؟
اِل پاییس 20 .آگوست 2017

آرمانهای از دست رفته سوسیالیسم

نگاهی به تحوالت نیکاراگوئه
ترجمه منوچهر یزدانی
ساندینیستها در سال  1979را حکایت
میکند .انقالبی که به حکومت دهشتناک
سلسله ســوموزا 3در نیکاراگوئه پایان داد.
این سلسله یکی از فاسدترین و ظالمترین
دیکتاتوریهای آمریکای التین بود .رامی ِرز
در ابتدا نقشی مهم به عنوان همرزم و نیروی
مقاومت داشت ،و بعدها در دولتی که دانیل
اورتگا ریاســت آن را به عهده گرفت،
معاون رئیسجمهور شد.
کتاب خداحافظ بچهها(1چاپ )2007
خودزندگینامهی ســرخیو رامیــ ِرز  2را
بهتازهگی خواندم؛ تکاندهنده بود .کتابی
ل و غش ،و خیلی خوب
است روشن و بیغ 
نوشته شــده .در بخش اول بسیار ستودنی
و در بخش دوم به غایت اندوهبار اســت.
تاریخچهی انقالب.
سالها مبارزه بود ،با دشواریهای بسیار،
از خود گذشــتگی و ایثار و در طول آن
هزاران نیکاراگوئهای جان باختند یا آزادی
خود را با سالها زندان و تبعید از دست دادند؛
مقابله با گارد ملی را که وحشیگریاش
حدی نداشــت بهجان خریدند .شورشیان
در ابتــدا طبقهی ضعیــف و تودهی فقیر
بودند؛ اما به تدریج طبقهی متوســط و در

نهایت متخصصین ،تجار و کشــاورزان
(عمدتــا فرزندانشــان) و آرمانگرایانی
بلندنظر به آنها پیوستند ،با این اندیشه که
با ســقوط دیکتاتور ،دورهی عدل و داد،
آزادی و پیشرفت برای مردم روبِن دارییو
و آگوستو ِسزار ساندینو فرا میرسد .زنان
بسیاری در پیشاپیش این انقالب جنگیدند،
حتی کاتولیکهــا (در آمریکای التین
نیکاراگوئه احتماال بیشترین تعداد کاتولیک
را دارد) .رامیرز که با تشــکیلدهندگان
این اتحــاد؛ یعنی گروههــای نامتجانس
کمونیســت ،سوسیالیســت ،دموکرات،
لیبرال و کاستریستها ،که درابتدا و قبل
از آغاز انشعابهای اجتنابناپذیر از انقالب
حمایت میکردند ارتباطهای زیادی داشت،
این فرآیند را بهخوبی تشــریح میکند.
صفحههای کتاب خداحافظ بچهها اشتیاق
و شور اکثریت عظیم مردم نیکاراگوئه در
اوایل انقالب را بهزیبایی به تصویر میکشد:
جنبش ســوادآموزی ،تبدیــل زندانها
به مدارس ،تقســیم اراضــی و تخصیص
عایدی کارخانههای مصادرهشدهی سوموزا
و همدســتانش به قشــرهای کم درآمد،
هیجانانگیزند؛ جریانی که به نظر میرسید
شروع یک دگرگونی بزرگ در نیکاراگوئه
برای رسیدن به جامعهای آزاد ،دموکرات و
مدرن باشد.
اینطور نشــد! ِسرخیو رامی ِرز شکست

انقالب ساندینیســتها را به «مخالفین»
مســلح و کمک مالی سیا نسبت میدهد.
به نظر من ضد انقــاب یک وجه قضیه
بود ،سیاست جمعگرا و دولتی شدن بخش
عظیمی از جامعه و ملیسازی همهجانبه و
ایجاد مزارع و مراکز روستایی و به دست
گرفتــن معادن به ســبک اتحاد جماهیر
شوروی عامل شکست بود .برنامههایی که
به جای شــتاب دادن به اقتصاد ملی باعث
رکود و ورشکســتگی و تورم فزاینده شد
و مانند همیشه بیشترین فشار به قشرهای
ضعیفتر آمد و سبب گسترش نارضایتی
در اکثریت مردم شد .نابسامانی و هرج و
مرج و فسادی که سبب همهی اینها شد،
پینیاتا نام گرفــت (توزیع ثروت و اموال
ظاهرا عمومی) که ِسرخیو رامی ِرز در فصل
خلق وخوی ت ُُرش (جویهای شیر و عسل)
آ ن را استادانه توصیف میکند.باید بسیاری
از نیکاراگوئهایهایی را که از دیکتاتوری
سوموزا تنفر داشتند و ضمنا نمیخواستند
کوبای دومی جانشــین وی شود ،بهسوی
اپوزیسیون کشاند (قابل گفتن است یکی
از جذابتریــن نکاتی کــه درخداحافظ
بچههاکشف میشود رویکرد فیدل کاسترو
است؛ او یکی از کسانی بود که در ترغیب
رهبران ساندینیســت به میانــهروی در
اصالحات انقالبی بیشترین سعی را داشت).
بخش دوم کتاب اندوهی فزاینده است.

نویسنده در این بخش به توصیف انحطاط
تدریجی انقالب میپردازد؛ توصیف انشعاب
در ساندینیســتها و صعــود بطئی ولی
محتاطانهی فرمانده دانیل اورتگا و همسرش
روساریو موریو به راس قدرتی است که تنها
تعداد انگشتشماری از حاکمان خودمختار
تاریخ کشــورهای آمریکای التین به آن
دست یافت ه بودند .سرزمین شاعران بزرگ
و نویسندگانی بســیار خوب ،مانند خود
ِسرخیو رامی ِرز ،در نیکاراگوئه .باید روزی
داستانی نوشته شود که تاریخ دانیل اورتگا را
جاودانی سازد ،شخصیت شگفتانگیزی که
پس از رهبری انقالب ساندینیستها علیه
سوموزا ،خود تبدیل به یک سوموزای مدرن
شد؛ یعنی به یک دیکتاتور فاسد و مزور که
به تمام اصول خود خیانت کرد و با تمام
دشمنان دیروز و پریروزش ساختوپاخت
کرد و متحد شد؛ توانست در طول بیست
سال به قدرتی مطلقه تبدیل شود و خود را
در چندین انتخابات سیرکگونه برنده کند.
گذشــته از تمام اینها هنوز هم بر مسند
قدرت ســوار و (هرچند بسیار غیرعادی
به نظر برســد) تا حدی نیز از محبوبیت
برخوردار باشد.
برای شــناخت تاریخچهی زندگی او
باید کتاب خداحافظ بچهها را بســت و
رسالهی بســیار عالی خود ِسرخیو رامی ِرز
انفجــار عوامگرایــی( )2017را خواند.

«کارخانهی سرابســازی» جایی است
که این ساندینیست استادانه و واقعگرایانه
فرآیند زندگی این شخصیت باورنکردنی را
تا به امروز به رشتهی تحریر درآورده است.
شخصیتی که در حال حاضر با فرصتطلبی
گرویدن به کاتولیسیسم را تجربه میکند و
با ارادت مراســم عشاء ربانی را در خدمت
کاردینال میگل اوباندو براوو ،دشمن خونین
دیرینه و یار سختجان و متحد کنونیاش،
بهجای مــیآورد؛ هم او که دعای خیرش
بدرقهی راه دولت (مسیحی ،سوسیالیست
و منحصر به فرد) اورتگا ـ موریو اســت.
همچنین در معاهدههایی با شــرکتهای
تجاری که مشــروط به عدم صحبت از
سیاست است ،معامالت پر سودی با رژیم
میکنند.
ولی شاید این بیشــتر مایهی شگفتی
باشد که در اتحادی چندگانه موفق شدند با
تسلیحات ،دانیل اورتگا و روساریو موریو
(خانم معاون ریاست جمهوری که چنانچه
روزی همسرشان تصمیم گرفتند به مرخصی
بروند بتوانند رئیسجمهور آینده شــوند)
را در مســند قدرت نگ ه دارند؛ اتحادی که
جادوگران ،رماالن ،قدیسین ،شعبدهبازان و
صاحبان کرامات و معجزهکنندگان کشور
را نیز شامل میشود .رامیرز اضافه میکند
که :همچنین از سال 2006نقاشی دیواری
بزرگی از حضرت فاطمه ،دختر حضرت

محمد ،در سالن تشــریفات زوج ریاست
جمهوری کشیده شده است که نشان دعای
خیر ،قدرت و استحکام و حفاظت از چشم
بد است.
در رساله همچنین اشــاره میشود که
به تقلید از مجلس نمایندگان (آمریکا) ،و
برای تغذیهی روحی رایدهندگان برخی
از برنامههای دولت زوج بســیار مشهور
از جملــه پروژهی خارقالعــادهی کانال
نیکاراگوئه که قرار بود با سرمایهگذاری
میلیاردر چینی ونگ یینگ ساخته شود و
با کانال پاناما رقابت کند (البته به شکست
انجامید و فراموش شد) و مجتمع داروسازی
در ماناگوا به نام «تولید واکسن سرطان»!
به نمایش گذاشته شــوند ،به نظر میرسد
چنین لیست افسانهواری بیپایان است .تمام
این مطالب را رامیرز بدون کوچکترین
آشفتگی و به طور عینی ،روایت میکند،
اگرچه با اعتدال و ظرافت؛ با این همه ،درد
عمیق او را در طول نوشتهاش میتوان درک
کرد .این درد عمیق باید درد خیل عظیمی
از نیکاراگوئهایها هم باشــد که بهترین
سالهای زندگی و عمر خویش را صرف
نبرد برای دستیابی به آرمان و رویاهای
تاریخیای کردند که یک روز بیشتر دوام
نیاورد و سپس به کاریکاتوری مضحک
تبدیل شد.
ال پاییس
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سینما

سازمان سينمايي خبر از رفع توقيف  5فيلم داده است؛ فيلمهايي كه هر كدام ماجرا و داستاني مجزا دارند و سازندگانشان با صبر و
حوصله تالش كردهاند مشكل آنها را با تعامل حل كنند .فيلمهاي «خانهي پدري»« ،عصباني نيستم!»« ،آشغالهاي دوستداشتني»،
«خان ه دختر» ،و «پارادايس» فيلمهايي هستند كه احتماال به زودي در گروه سينمايي مگامال اكران ميشوند.

خروج از ليست سياه

 5فيلم از توقيف نجات پيدا كردند
دو ،سه هفته پيش بود كه سازمان سينمايي
اعالم كــرد از بين حدود  12فيلم توقيفي5 ،
فيلم رفع توقيف شــدهاند و ميتوانند اكران
شوند .اين اتفاق بعد از آن رخ داد كه دو ماه
پيش رضا صالحياميري ،وزير وقت فرهنگ
و ارشاد اســامي به محمدمهدي حيدريان،
رئيس سازمان سينمايي ،دستور داد تا با بررسي
فيلمهاي توقيفشده ،از تضييع حق صاحبان
آنها جلوگيري كند .اين خبر ،كه كمي قبل از
ي اعتماد مجلس به وزرا بود با واكنشهاي
رأ 
مختلفي روبهرو شد :برخي آن را مانور سياسي
براي تثبيت موقعيت ارزيابي كردند و برخي

هم نتيجهي اين دستور را ،با هر نيتي كه صادر
شده بود ،مثبت دانستند .حاال در روزهايي كه
صالحياميري جايش را به سيدعباس صالحي
داده ،سازمان سينمايي خبر از رفع توقيف 5
فيلم داده است؛ فيلمهايي كه هر كدام ماجرا و
داستاني مجزا دارند و سازندگانشان با صبر و
حوصله تالش كردهاند مشكل آنها را با تعامل
حل كنند .فيلمهاي «خانهي پدري»« ،عصباني
نيستم!»« ،آشغالهاي دوستداشتني»« ،خانه
دختر» ،و «پارادايس» فيلمهايي هستند كه
احتماال به زودي در گروه سينمايي مگامال
اكران ميشوند .ولي اين خبر ،با استقبال همه

روبهرو نشده است .مثال روزنامهي جوان در
مطلبي با تيتر «کاســبان توقيف برنده نظام
ناکارآمد سينمايي» به مسئلهي ناكارآمدي
سازوكار نظارت سازمان سينمايي پرداخته و
گفته است كه چرخهي توليد و اكران معيوب
است« :فيلمســاز براي دريافت مجوز پروانه
ساخت ،فيلمنامهاي را به شوراي پروانه ساخت
ارائه ميدهد ،اما در مرحله توليد ،فيلمنامهي
ديگري را ميسازد ،اين يکي از راههاي دور
زدن قانون اســت و فيلم در بدترين حالت
ممکن توقيف ميشــود ،آنگاه يک دوره
مظلومنمايي براي سازنده و ظالمنمايي براي

حاکميت آغاز ميشود ،دورهاي که معموال از
يک تا پنج ،شش سال طول ميکشد و دست
آخر مدير تازهاي با شعارهاي انتخاباتي روي
کار ميآيد و در قامت يك ناجي فيلمها را
لغو توقيف ميکند ».و ادامه ميدهد« :برخي
معتقدند از آنجا که دولتها همواره قادر به
کاهش فاصلههاي طبقاتي ،از بين بردن تبعيض
و فقر در جامعه نيســتند ،بنابراين مجبورند
نسبت به ساخته شدن برخي آثار انتقادي از
خود نرمش نشان دهند و دست به معامله بزنند.
اين دقيقا ماجرايي است که در دولت دوازدهم
در حال رقم خوردن است؛ نقص و عقبنشيني

خانهی پدری
مشكالت از نام فيلم شروع شد ،از اينكه
با نــام «خانهي پدري» ،ايران در ذهن برخي
تداعي شد .فيلم كيانوش عياري ،دربارهي يك
قتل عمد ناموسي بود ،ولي از همان اول ،بهنظر
گروهي مسببان اين قتل ناموسي خانوادهاي
مذهبي بودند .دليل؟ قتل در خانهاي قديمي كه
صاحبش از اهالي بازار بود رخ ميداد و اين
فرد در خانهاش لباس و وسائل مراسم تعزيه را
داشت .وقتي يكي از اهل خانواده ميخواهد از
مرگ دختر مطمئن شود ،از شمشير اين مراسم
استفاده ميكند .مسئله ،تعابير پياپياي بود كه
پشت سر هم به راه ميافتاد و معنادار هم بهنظر
ميرسيد .ولي اين فقط يك طرف ماجرا بود؛
شايد اصل قصه اين بود كه فيلم قتل را بيهيچ
شفقتي به تصوير ميكشيد .دوربين كيانوش
عياري ،لحظهي مرگ را در كمال خونسردي
تماشا ميكرد و تماشاگر را در معرض آنچه
كه واقعا در حال انجام بود ،قرار ميداد .هيچ

قطع ،حذف يا مماشاتي براي رقيقكردن حس
اين صحنه به كار نرفته بود و عمل قتل كامل
و دقيق نشان داده شده بود .اين موضوع كنار
برداشت تأويلي از فيلم مشكل اساسي فيلم بود.
كارگردان چه ميگفت :كيانوش عياري
از همــان روز اول ميگفــت كه صحنهي
مــرگ ،موتور محركهي فيلم اســت و در
تمــام اپيزودهاي ديگر ،هيچ اتفاقي نميافتد
تا تماشــاگر را تحت تأثير قــرار دهد .در
واقع ،همهي ماجراي فيلم با همان مرگ رقم
ميخورد و اين قتل بايد چنان تأثيري را روي
تماشاگر ميگذاشت كه او تا آخر فيلم تحت
تأثير آن ميبود .استدالل كارگردان اين بود
كه تأييدكنندهي قتل خانوادگي كه نيست،
بنابراين ميخواهد اين مرگ چنان تماشاگر
را درگيــر كند و رنج بدهد كه درد آدمهاي
فيلم را ،با وجود همهي خوبيهايشان ،احساس
و يكجور احســاس عذاب وجدان آنها را

فيلم را شــهرام شاهحســيني براساس
فيلمنامهاي از پرويز شهبازي ساخت .چهار
ســال پيش كه فيلم در جشنواره به نمايش
درآمد ،آن را بهترين ساختهي شاهحسيني
دانستند .ولي مشــكل ،بعد از نمايش فيلم
پيش آمد :داســتان «خانه دختر» دربارهي
دانشــجويي بود كه ظاهرا خودكشي كرده
بود اما دوســتانش با دريافت اساماسي از
تلفن همراه او ،به دنبال كشف راز مرگش
ميرفتند .مســئلهي فيلم اما خودكشي نبود،
دليل آن بود :در فيلم به اين موضوع اشــاره
ميشد كه خانوادهي نامزد او خواستار انجام
تست باكرگي ميشوند و دختر ،قبل از انجام
اين كار ،خودش را ميكشد .دليل توقيف فيلم
به اين موضوع برميگشت :اول ،خانوادهي
مذهبي كه به انجام تســت اصرار داشتند
و دوم ،ماجراي دختــر كه با ابهام اخالقي
رابطهاش با پدرش ،به نوعي زناي با
محارم را در ذهن تداعي ميكرد .البته
كه اين موارد بعد از جشنواره مطرح
شد ،ولي ظاهرا دامنهي آن تا شهر قم
و روحانيون گسترده شد .بهطوري كه
فيلم به سرعت توقيف شد!
كارگردان چه ميگفت :راستش

کــه اتخاذ آن را بايد ناشــي از ناکارآمدي
دولتها قلمداد کــرد ».مهمترين نكته كه
جهتگيري سياسي نوشته را هم نشان ميدهد
اين است« :اين هم از عجايب سينماي ماست
كه فيلمي كه با جانمايه و به قول معروف تم
اصلي مثال «تجاوز به محارم» توليد شده ،با
تغيير چند ســكانس ماهيتش مثال به فيلمي
معمايي تبديل ميشود يا فيلمي كه به صراحت
از فتنه  88به عنــوان يك جنبش مردمي و
عدالتخواهانه ياد ميكند ،با تغيير چند پالن
فيلمي درباره اعتراض يك دانشــجوي كرد
به مشكل فقر و بيكاري در جامعه ميشود».

اما ايــن موضعگيري فقــط مختص جناح
منتقد دولت نيست ،برخي از فيلمسازان هم
دربارهي اين تصميمگيــري موضعگيري
كردهاند ،مثال سامان مقدم كه فيلم «صدسال
به اين سالها»ي او نزديك  10سال است كه
توقيف شده ،در يك مصاحبه گفته است كه
بعد از حل مشكالت فيلمش ،اين مردماند كه
به بيمهري دهساله پاسخ ميدهند .ظاهرا بعد
از اين پنج فيلم نوبت ساير آثار هم ميرسد
تا تكليفشان مشخص شــود .حاال ماييم و
فيلمهاي رفعتوقيفشده و فضاي عمومي براي
بررسي وجوه مختلف آن فراهم است.

آشغالهای دوستداشتنی
لمس كند .كيانوش عياري در گفتوگوهاي
متعدد ،موضوع حمله بــه متدينين را هم رد
كرد و گفت كه فيلم او ،اثري رئاليستي است
كه هدفش انتقاد از مذهبيها نيست و بيشتر،
نمايشدهندهي يك موقعيت تاريخي متعلق به
پهلوي اول است.
راهكارها چه بود :اول از همه اين حسن
عباسي ،يكي از تئوريسينهاي جناح راست بود
كه زمان حضور در هيات انتخاب جشنوارهي
فجر گفت بهتر است ترتيب اپيزودهاي فيلم
تغيير كند تا مشــكل حل شود! او ميگفت
با تعريف قصه از آخر به اول ،مشــكل حل
ميشــود .ولي همان زمان هم مسئلهي قتل،
موضــوع مهمي بود .حــذف اين صحنه يا
جايگزيني يك پالن ديگر راهحل ديگر بود
كه عياري موافق آن نبود .در نهايت فيلم بدون
هيچ تغييري ،تنها با اعمال محدوديت سني در
گروه هنروتجربه روي پردهي سينماها رفت،
ولي وقتي موج انتقادها شروع شد ،بالفاصله
نمايش آن متوقف شد.
مشــكل چطــور حــل شــد :ابراهيم
داروغهزاده ،معاون ادارهي نظارت و ارزشيابي
سازمان ســينمايي گفته كه خودش هم فيلم
«خانهي پدري» را نميپســندد ولي فيلم ،با
اعمال محدوديت سني ميتواند نمايش داده
شــود .حرف آقاي داروغهزاده نشان ميدهد
كه تغييري در فيلم رخ نداده و تغيير شرايط
سياسي ،و در نظر گرفتن الزامات جامعه به حل
مشكل فيلم كمك كرده است.

اين فيلم عجيبترين سرنوشت را بين تمام
آثار سينمايي داشته! فيلم محسن اميريوسفي
در اواخر دولت دهم ،در زمان مديريت جواد
شمقدري در سازمان سينمايي مجوز ساخت
گرفت و بنياد ســينمايي فارابي حاضر شد
كه روي فيلم ســرمايهگذاري كند .ظاهرا
اميريوسفي هم فيلم را موبهمو مطابق فيلمنامه
ساخت و بعد از آماده شدن بود كه مديران
فارابي و سازمان سينمايي در برابر يك اثر
عجيب قرار گرفتند؛ عجيب از اين نظر كه
نميدانستند با اين فيلم چه بايد بكنند! فيلم
بهكلي با خوانش رسمي از حوادث سال 88
فاصله داشت و اگرچه اندازه نگه ميداشت
ولي وارد مباحث سياســي و گاه ممنوعهاي
ميشد كه هيچ دولتي نميخواست درگير آن
شود .داستان فيلم چه بود؟ داستان فيلم به يكي
از تظاهرات روزهاي  88برميگردد :وقتي
عدهاي جوان به خانهي پيرزني فرار ميكنند
و آن خانه بهوسيلهي تعقيبكنندگان عالمت
زده ميشــود تا فردا صبح براي پيگيري به
آنجا مراجعه كنند .حاال جوانها بايد فكري
براي نجات پيرزن بكنند .ولي مسئلهي اصلي
اين نيســت؛ او زني است كه خانوادهاش را
در حوادث مختلــف ،از زمان كودتاي 28
مرداد تا انقالب و جنگ تحميلي از دســت
داده است .فيلم وارد زندگي اين زن ميشود
و به مكالمهي افراد مختلف با هم ميپردازد،
به اعدام منافقين در زندان ،كودتاي سال 32
و. ...

خانه دختر
بيشتر از كارگردان اين تهيهكنندهي فيلم،
محمد شايســته بود كه حرف ميزد! او با
رد همهي اين تأويلهــا ،اعالم كرد كه با
حســننيت آمادهي مذاكره است و طي 4
سال بارها فيلم را سانسور كرد .اما در نهايت
نتوانست نظر موافق شوراي نمايش را جلب
كند.
راهكارها چه بود :تبديل كردن فيلم به
اثري معمايي دربارهي مرگ دختر ،مهمترين
راهكار بود .آنها بايد تمام لحظاتي كه براي
مخاطب رابط ه بين پــدر و دختر را تداعي
ميكرد ،حذف ميكردند.
مشــكل چطور حــل شــد :با حذف
سكانسهايي از فيلم و البته فيلمبرداري مجدد!
ظاهرا يك سكانس آن به طور كامل دوباره
فيلمبرداري شده است تا امكان نمايش آن
فراهم شود.
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كارگردان چه ميگفت :محسن اميريوسفي
فيلم را طبق فيلمنامهي مصوب ساخته بود و
ميگفت كه حتي يك جمله از فيلم را تغيير
نداده است .ضمنا او براي اصالح فيلم با دست
باز عمل كرد و در هر سه دولت دهم ،يازدهم
و دوازدهم ،حاضر به گفتوگو سر جزئيات،
انجام اصالحات و حتي اعمال سانسور شد .ولي
فيلم كماكان ممنوعالنمايش ماند.
راهكارهــا چه بود :جواد شــمقدري در
آخرين روزهــاي مديريتش گفته بود« :من
تردید ندارم با توجه به شرایط سیاسیاي که
حاکم است ،در دولت بعدی این فیلم ممیزی
بیشتری خواهد داشت» .راستش پيشبيني او
درســت بود! فيلم در دولت يازدهم غيرقابل
نمايش دانسته شــد و بنياد سينمايي فارابي
ســهماش را به خود اميريوسفي واگذار كرد
تا او راحتتر دنبال حل مشكل برود! اگرچه
اين كار به معني رفع مسئوليت در قبال سهم

فيلم بود .ولــي وقتي علي جنتي ،وزير وقت
ارشاد گفت اين فيلم مجوز نگرفته و مجوز هم
نميگيرد ،كار تمام شد!
مشكل چطور حل شــد :داروغهزاده گفته
است كه با رويكرد اين فيلم موافق نيست ولي
اصالحاتي روي فيلم انجام شده است .قاعدتا
حذف ديالوگ ،چند صحنه و ســكانس و...
از جمله اين اصالحات است .مهم اين است
كه اميريوســفي بدون حاشيهسازي و تنها با
فشار روي حق قانونياش توانست فيلم را از
توقيف درآورد؛ فيلمي كه احتماال سرآغاز
بحثهاي دامنهداري ميشــود .آنطور كه
شنيده شده گروههاي مختلف سياسي ،از دو
پوراست فيلم را ديدهاند و با وجود
جناح چ 
اختالف مبنايي با ايده و برداشت فيلم از مسائل
مختلف ،آن را قابل نمايش دانستهاند .بايد ديد
در فضاي عمومي چه نوع انتقادهايي به فيلم
وارد ميشود.

عصبانی نیستم!

پارادايس
فيلم تازهي علي عطشاني دربارهي چند
روحاني بود كه بــه آلمان ميروند و آنجا
جوگير ميشوند .ظاهرا صحنههاي كميك
فيلم و شــوخي با روحانيون در آن بهقدري
ي نمايش حتي حذف
بوده كه شوراي پروان ه 
را هم براي آن كافي ندانسته« .پارادايس»
مثل بيشتر فيلمهاي كمدي سينماي ايران،
در عين پشت سرگذاشــتن خط قرمزها،
اشارههاي اخالقي هم دارد و به همين دليل
سازندگان فيلم گمان ميكردند ميتوانند با
اتكا به اين رويكرد ،لحظات مفرح را در فيلم
بيشتركنند.
كارگردان چه گفــت :هيچ! عطشاني در

تمام دو سالي كه از ساخت فيلم ميگذرد،
ســكوت كرد و در آرامش خواســت كه
مشكل فيلم حل شود.
راهكارهــا چه بود :حــذف صحنههاي
متعدد برخــورد روحانيون با زنان در آلمان
و مواجههشان با فرهنگ اروپايي .اين كار
ســادهاي نبود و منجر به تخريب بناي فيلم
ميشد .ولي ظاهرا تنها راهحل بود!
مشكل چطور حل شد :با حذف بسياري از
نماها و البته فيلمبرداري دو سكانس از فيلم.
آنچه قرار است روي پرده بيايد ،دستكم
در  30درصد موارد با نسخهي اصلي متفاوت
است.

دوميــن فيلم رضا درميشــيان ،يك
اثر ژورناليســتي عاشــقانه بود .كلمهي
ژورناليستي را به اين دليل بهكار برديم چون
وجه سياسي فيلم ،راهحلي براي فضاسازي
بود و «عصباني نيســتم!» با اين رويكرد،
يك فيلم سياســي به حســاب نميآمد.
داستان فيلم درميشيان ،داستان پسري بود
عاشقپيشه كه دانشــجوي ستارهدار شده
بود و به دليل فقر و بيكاري نميتوانست
به وصال عشــقش برسد .بنابراين تصميم
ميگيرد كه پدر دختري را كه دوســت
دارد به قتل برساند .مشكالت فيلم دو بخش
بود :اولين بخش كه بيشتر جناح راست به
آن دامن زد ،مسئلهي دانشجويان ستارهدار
و كارهايي بود كه شخصيت اصلي بهعنوان
فعال جنبش سبز انجام ميداد .ولي مشكل
دوم ،مسئلهي قتل انتهاي فيلم و قصاص بود

كه سازمان سينمايي زمان نمايش فيلم در
جشنواره هم با آن مخالفت كرد.
كارگــردان چه ميگفــت :هيچ! رضا
درميشيان در  4سال گذشته دربارهي فيلم
ســكوت كرد و مثل محسن اميريوسفي
تالش كــرد با گفتوگو و مشــورت،
مشكالت فيلم را حل كند.
راهكارها چــه بــود :اول اينكه دولت
با مخالفان سياســي فيلم همنظر شد و به
درميشيان اعالم كرد كه بايد وجه سياسي
كمرنگ شود .بنابراين بخش عمدهاي از
نماهايي كه نشــانهاي از گرايش سياسي
داشتند حذف شدند .سكانسهاي پاياني هم
بهكلي كنار گذاشته شد تا «عصباني نيستم»
به فيلمي عاشقانه تبديل شود!
مشكل چطور حل شد :با چند اصالحيه.
راستش ديگر از فيلم چيزي باقي نمانده بود
كه بخواهد تغيير كند! ظاهرا مكث
در صدور مجوز بيشــتر براي ايجاد
فضاي اجتماعي مناسب بود ،براي
پاك يا كمرنگ شــدن ايدههاي
مخالفــان دربارهي فيلــم .وگرنه
«عصباني نيستم!» مدتهاست كه
آمادهي نمايش است.
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سینما

تكليف ما با اسكار چيست؟ راستش قبل از اينكه فيلمي براي آكادمي ارسال كنيم ،بهتر است خودمان با خودمان كنار بياييم .بدانيم
از اين مراسم چه ميخواهيم و هدفمان از شركت در اين رقابت چيست .ميخواهيم به هر قيمتي جايزه ببريم يا نه ،قصدمان تبليغ
است؟ ميخواهيم بهترين فيلم سينماي ايران را به اسكار بفرستيم يا فيلمي كه شانس بيشتري براي دريافت جايزه دارد؟

سرگيجه

نفس برای ارسال به آکادمی اسکار انتخاب شد
مسئلهي معرفي فيلم به اسكار هميشه
بحراني جدي در سينماي ايران بوده
است .براي بسياري اين انتخاب و معرفي،
شــاخص ارزيابي تعلق خاطر به كشور يا
همراهي با نظام سرمايهداري است! تعجب
نكنيد ،داريم از اسكار حرف ميزنيم ،همان
مجسمهي  10پوندي و  20سانتيمتري كه دو
بار نصيب ايران شــده و بارها در آسيا به
فيلمهاي هندي و ژاپني اهدا شــده است.
احتماال براي هيچ كشوري به اندازهي ايران
مسئلهي اسكار بغرنج نيست .چرا؟ دليلش
ساده است :تكليف ما با اين مراسم ،جوايزش
و حواشياش روشن نيست .از يك طرف
دوست داريم «خوديها» اين جايزه را ببرند
و از طرف ديگر وقتي «غيرخودي» جايزه
را ميبرد سكوت ميكنيم .ميبينيد؟ رابطهي
عشــق و نفرت بين ما و جايزهي اسكار
برقرار است ،يكجا آن را نشانهي ليبراليسم
و جهان سرمايهداري ميدانيم جايي ديگر از
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آن تجليل ميكنيم .وقتي «بچههاي آسمان»
نامزد اسكار ميشود ،همه بر شايستگي فيلم
صحه ميگذارند ولي وقتي «جدايي نادر از
سيمين» جايزه را ميبرد اصال به آن پرداخته
نميشود .ما سياه و سفيد ميبينيم ،همانطور
كه  4هزار عضو آن را معموال بنده و اسير
جريان سياسي ميدانيم.
سياست نقشي در اسكار ندارد؟ بر
منكرش لعنت! قطعا نقش دارد .ولي
كدام جشن يا جشنواره روي كرهي زمين
برگزار ميشود كه در خالء ،دور از فضاي
اجتماعي و سياسي فقط از زاويهي هنري به
آثار هنري نگاه كند؟ كدام آدمي هست كه
به سياســت فكر نميكند؟ اگر دوري از
سياست را هم يكجور عمل سياسي بدانيم،
آنوقت اســت كه ميفهميم هيچ عملي
نيســت كه ربطي به جهان سياست نداشته
باشد .اعضاي آكادمي هم حتما از مسائل
سياسي تأثير ميپذيرند .اگر دونالد ترامپ
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سال قبل قانون منع ورود مردم شش كشور
را به آمريكا تصويب نميكرد ،ممكن بود
شانس اصغر فرهادي براي دريافت اسكار
كمتر شود .جنجال ناشي از حركت سياسي
ترامپ ،اعضاي آكادمــي را به واكنش
واداشت ،دستكم آنها را عصبي و تحريك
كرد تا مخالف او عمل كنند .ولي هيچ متر
و معياري براي اثرگذاري سياست در دست
سوگمان است و در
نيست ،همهچيز حد 
حد تصورات ما .واقعيت اين اســت كه
سياســت تمام ماهيت اســكار را شكل
نميدهد .اسكار بيشتر از آنكه سياسي باشد،
مراسمي است كه اقتصاد در آن حرف اول
را ميزند.
بياييد از يك زاويهي ديگر به ماجرا
نگاه كنيم ،از شــيوهي تبليغ فيلمها
براي نامزدي در اســكار .روند كار به اين
شكل است كه شركتهاي توليدكننده و
پخشكننده در هر ايالت نسخههايي از فيلم
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مسئلهای به نام فيلم ايرانی
فيلمهاي ايراني در خارج از كشــور
بازار گســتردهاي ندارند .بيشــتر آنها
در كشــورهاي اروپايي و آمريكايي
اكران گسترده نميشوند و نمايششان
محدود به سينماتكها ،هفتههاي فيلم يا
جشنوارههاست .بنابراين اينكه چرا عضو
آكادمي در خارج از كشــور بايد دلش
بخواهد يك فيلم ايراني را تماشا كند،
نياز به ايجاد يك كنجكاوي دارد .اين
كنجكاوي يا به اكران گسترده و استقبال
عمومي مردم برميگردد يا به موفقيت
فيلم در جشنوارههاي جهاني يا به رأي
منتقدان و استقبال هنري آنها يا به نوع
خاصــي از بازاريابي .همهي اينها كنار
هم معنا پيدا ميكنند و البته احتماال ،بين
اين موارد ،آخرين گزينه ،گنگترين
آنهاســت .بازاريابي فيلمهاي خارجي،
معموال به دست شركتهاي فيلمسازي
معتبر انجام ميشود و معيار آنها هم فقط
جنبههاي هنري نيست .آنها به «فروش»
فكر ميكنند و ميدانند كه فيلم نامزد يا
برندهي اســكار در اكران مجدد يا بازار
فروش ويديويي ميتواند فروش بهتر را
تضمين كند .ضمن اينكه شركتهاي
بزرگ ،قراردادهاي مختلفي با فيلمبردار،
بازيگــر ،تدوينگر و كارگردان عضو
آكادمي دارند .طبيعي اســت كه اين
كمپانيها بيــش از هر كس روي رأي
اين افراد حساب ميكنند .اگرچه بايد
ديد كه آن شــركت چه فيلمهايي را

از دنيا توزيع ميكند .مثال روشــنش
سالي است كه فيلم «بچههاي آسمان»
براي اسكار ارســال شد .مدير كمپاني
ميراماكس ،يك سال قبل آن در نامهاي
گفته بود كه امسال «بچههاي آسمان»
شانس زيادي براي دريافت اسكار دارد،
چون هم خود اين كمپاني فيلمي براي
مانور ندارد و هم اثر مهمي كه بتواند با
آن رقابت كند وجود ندارد .آن ســال،
با البيهاي گستردهي مخملباف و البته
گفتن اينكه «مگر كمپانيهاي يهودي
بايد براي ما تعيين تكليف كنند؟» فيلم
«گبه» از ايران به اســكار فرستاده شد.
ســال بعد ،وقتي «بچههاي آسمان» به
اسكار رفت ،شركت ميراماكس ،پخش
فيلم «زندگي زيباست» روبرتو بنيني را
هم بر عهده داشت و با توجه به شهرت
بنيني و البته موضوع آن ،كمپين تبليغاتي
كمپاني بيشتر از فيلم مجيد مجيدي روي
آن فيلم مانور داد .نتيجه؟ خب« ،بچههاي
آسمان» نامزد شد اما «زندگي زيباست»
اســكار را برد .گفتن اين خاطره فقط
يك دليل داشت :اينكه معيار كمپانيها
براي تشــكيل كمپين تبليغاتي يك
فيلم ،باال بردن شــانس دريافت اسكار
و بعد ،فروش بيشتر اســت .بنابراين
كنار مســئلهي كنجكاوي كه حتما به
سابقهي كارگردان ،بازيگر و موفقيت
فيلم در جشنوارهها برميگردد ،كمپاني
پخشكننده هم نقش موثري دارد.

را براي اعضاي آكادمي ارسال ميكنند و
گاه در كاتالوگي كه همراه فيلم ميفرستند
اشاره ميكنند كه فيلم از چه نظر مهم است
(فيلمبرداري ،بازيگري ،كارگرداني و.)...
طبع ًا كساني كه با كمپانيها قرارداد دارند،
بيشــتر به فيلمهاي همان كمپاني توجه
ميكنند و رأي ميدهند .ولي اين بخشي از
ماجراست :اســاس كار ،ايجاد كنجكاوي
اســت .اينكه فيلم برندهي جشنوارهي كن
چهجور فيلمي است ،فالن استعداد كانادايي
چه فيلمي ساخته ،ستارهاي كه منتقدان از
بازياش تعريف كردهاند چهجوري بازي
كرده و ....همهي اينها باعث ميشــود كه
اعضاي آكادمي سمت فيلمي متمايل شوند.
اين را بگذاريد كنار نظر كلي اعضا ،اينكه
اســكار نژادپرست ،ضدزن ،پير و مخالف
تنوع هنرمنــدان اســت و اعضايش را
آمريكاييهاي پير سفيدپوســت تشكيل
ميدهند .براي رهايي از چنين اتهامهايي هم

كه شده ،آكادمي مدام به تعداد اعضا اضافه
ميكند تا تغييري ماهوي در سازوكار آن به
وجود آورد .ولي با اين وجود ،محافظهكاري
و تــرس از جريانهايي كه در حال طرح
مطالباتشــان هستند باعث ميشود كه به
شــكلي ناخودآگاه (و گاهــي هم كام ً
ال
خودآگاه!) بــه موضوعاتي توجه كنند...
يهوديها ،همجنسگراها ،زنان ،سياهان و..
با وجود تفاوتهــاي عميقي كه دارند و
بدون ارزشگــذاري از جانب ما ،در نظر
اعضاي آكادمي بيشتر به چشم ميآيند .سال
قبل وقتي فيلم كامال هاليوودي «الال لند»
ژانــر موزيكال را احيا كــرد ،همه فكر
ميكردند اسكار بهترين فيلم متعلق به اوست
ولي آكادمي جايزهي اســكار را به فيلم
«مهتــاب» داد؛ فيلمي دربــارهي يك
سياهپوست همجنسگرا كه جز مضمون
جنجالــي و بحثبرانگيزش ،ارزش هنري
چنداني نداشت.

نفس چطور انتخاب شد
طبق قوانین آكادمی اسكار ،نمایندهی
هر كشور باید زبانی غیرانگلیسی داشته
باشــد ،محصول معنوی آن كشــور به
حساب بیاید و یك هفته نمایش تجاری
داشته باشــد .مورد اول كه كامال واضح
است .مورد دوم بیشتر به خاطر تولیدات
مشترك اســت :از نظر آكادمی اسكار
در صورتیكه عوامل اصلی یك فیلم از
كشور ارسالكننده باشند ،آن فیلم محصول
معنوی آن كشور است .یعنی چه؟ یعنی
سه نفر از بین كارگردان ،فیلمنامهنویس،
یكی از تهیهكنندگان ،یكی از بازیگران
اصلی و فیلمبردار ملیت مشتركی با كشور
ارســالكننده داشته باشد .مثل «گذشته»
كه اگرچه در فرانســه میگذشت اما به
دلیــل اینكه اصغر فرهادی نویســنده و
كارگردان فیلم بود ،علی مصفا بازیگر و
محمود كالری مدیر فیلمبرداری ،توانست
نمایندهی ایران در اسكار شود .اما اكران
تجاری هم به معنی نمایش برای فروش
اســت .فیلمی كه میخواهد به اســكار
فرستاده شود حتما باید یك هفته نمایش
مردمی در كشــور خودش داشته باشد
وگرنه آكادمی فیلم را نمیپذیرد .با دانستن
اینها میتوانیم موقعیت فیلمها را ارزیابی
كنیم و ببینیــم که مهمترین گزینه های
سینمای ایران چقدر شانس موفقیت داشتند
و نمایندهی ســینمای ما چقدر میتواند
موفق شــود .اگر مالك ،فیلمهای خوب
سینمای ایران در یك سال گذشته باشد،

باید به اكران نگاه كنیم؛ به فیلمهایی مثل
«ماجرای نیمروز»« ،ویالییها»« ،تابستان
داغ»« ،رگ خــواب» و «زیر ســقف
دودی» .اولی جنجالیترین فیلم جشنوارهی
گذشــته و اكران عید بوده که تازگی
در اجرا و پرداختن به موضوعی سیاسی
آن را خاص كــرده .فیلمی جوانانه كه
شباهتهایی هم به محصوالت هالیوودی
دارد .اما این فیلم درمرحلهی دوم انتخاب از
فهرست اعضای انتخاب فیلم کنار گذاشته
شــد .دومی فیلمی زنانه است كه بیشتر
روی احساسات تمركز دارد و اگرچه تا
مرحلهی نهایی هم باال آمد اما در نهایت
بهدلیل عدم حضور بینالمللی از فهرست
کنار گذاشته شد« .تابستان داغ» ملودرامی
بود كه بیشــتر داوران جشنواره دوستش
داشتند اما حد این توجه محل تعجب بود
و معلوم بود که در ارزیابی کارشناســانه
شانس زیادی برای انتخاب ندارد« .رگ
خواب» فیلمی خوشساخت با حضور یك
ستارهی بینالمللی (لیال حاتمی) بود كه
بهنوعی فیلم عاشقانه هم به حساب میآمد.
اما این فیلم هم نتوانست نظر خارجیها را
جذب کند .بنابراین باید به فیلمهایی که
در جشنوارهها حاضر شدهاند نگاه کنیم:
شــاید مهمترین فیلمی كه در خارج از
كشــور موفق بوده« ،بدون تاریخ ،بدون
امضا»ست كه همین روزها دو جایزهی
بخــش «افقها»ی جشــنوارهی ونیز را
دریافت كرده .این فیلم در جشــنوارهی

فجر هم جایزهی بهتریــن كارگردانی
را گرفته ولی ظاهــرا ً علت عدم انتخاب
آن نمایش ندادن آن در داخل کشــور
است« .وارونگی» ساختهی بهنام بهزادی
در جشــنوارهی کن ،بخش نوعی نگاه،
نمایش داده شــد ولی چندان مورد توجه
قرار نگرفت .با این کارنامهی ســینمای
ایران ،میشــود حدس زد که انتخابها
بسیار محدود بوده .مث ً
ال هیئت انتخاب به
«ماالریا» ســاختهی پرویز شهبازی فکر
کرد که در جشنوارههای مختلفی نمایش
داده شده ولی اكران عمومی نشده است.
ظاهرا پخشكنندهی فیلــم برای اینكه
فرصت را از دست ندهد «ماالریا» را یك
هفته در شهرستانی اكران كرده است! اما
با در نظرگرفتن شرایط فیلم ها و حذف
«ماجرای نیمروز» احتما ًال فشــار برای
انتخاب یک فیلم ارزشی زیاد بوده .بین 4
فیلم مرحلهی آخر ،نفس ،ماالریا ،ویالییها
و رگ خواب ،شــانس «نفس» بیشتر از
بقیه بود« .نفس» فیلمی سرخوش و مبتنی
بر خردهپیرنگهاست با فضایی كودكانه
و مهربان .فیلم از نظر بازی ،فضاســازی،
اجرا و قصههای كوچك جذاب و دیدنی
است و اگرچه در جشنوارههای بزرگ و
مهمی حضور نداشته اما دست کم حضور
بینالمللی را تجربه کرده است.بههر حال
انتخاب «نفس» هــم از انتقادهای داخلی
جلوگیری میکند و هم گزینهای آبرومند
برای ارسال به آکادمی است.

تكليف ما با اسكار چيست؟ راستش
قبل از اينكــه فيلمي براي آكادمي
ارسال كنيم ،بهتر است خودمان با خودمان
كنار بياييــم .بدانيم از اين مراســم چه
ميخواهيم و هدفمان از شركت در اين
رقابت چيســت .ميخواهيم به هر قيمتي
جايزه ببريم يا نه ،قصدمان تبليغ اســت؟
ميخواهيم بهترين فيلم سينماي ايران را به
اسكار بفرستيم يا فيلمي كه شانس بيشتري
براي دريافت جايزه دارد؟ ميخواهيم با نظام
سلطه و اســتكبار رودررو شويم و بهشان
دهنكجي كنيم يا ميخواهيم هنرمان را به
آنها نشان دهيم و مرعوبشان كنيم؟ هر
كدام از اين راهها مــا را وارد يك وادي
مشــخص براي انتخاب فيلم ميكند .ولي
مالكهاي واقعبينان ه چيزي جدا از اينهاست:
ما براي موفقيت در اين رقابت بايد بدانيم كه
چه فيلمي كنجــكاوي اعضاي آكادمي را
تحريك ميكند.
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سینما

كوریسماكی راوی زندگی غمگنانه و تلخ و یأسآلود آدمهای دچار بحران است ،مردمی كه انگار خاصیت خودشان را از دست
دادهاند و بیهویت شدهاند .او به طبقات پایین ،كه بیشتر در معرض آسیب و فشارند میپردازد؛ به كارگرانی كه جامعهی سركوبگر
آنها را تحقیر میكند و به كارهای بیهوده و یأسآلود وادار میكند.

داستان بیپناهان عالم

ن سوی امید از مهاجرین ،آزادی و حق انتخاب حرف میزند
چطور فیلم آ 
وقتی آمریكا به عراق حمله كرد،
هیچكس از آكی كوریســماكی
فنالندی انتظار نداشت تا در برابر آن موضع
بگیرد ،واقع ًا فنالند كجا و عراق و آمریكا
كجا! ولی او كه فیلمش نامزد اسكار بهترین
فیلم غیرانگلیسیزبان بود مراسم اسكار را
تحریم كرد و حاضر نشد به آمریكا سفر
كند .دلیل؟ جنایاتی بود كه میشد حدس
زد در عراق تحریمشــده رخ میدهد .تازه
اینها مربوط به زمانی اســت كه جهان در
حواشی ماجرای  11سپتامبر غرق شده بود و
كمتر كسی حاضر بود علیه آمریكا موضع
بگیرد .هنرمندان محافظهكار ترجیح میدادند
در برابــر جنایت ســكوت كننــد اما
كوریسماكی مثل بقیه نبود .مثل فیلمهایش
كامال متفاوت بــود با جریان اصلی ،فرق
میكرد با مد روز و ســلیقهی مورد پسند
بازار .او بــه آمریكا نرفت و در فنالند ،به
راهش ادامه داد .فیلمهایی كمهزینه با سبك
منحصربهفردش ســاخت و كارش را با
جدیت و پشتكار تا همین یك سال پیش
ادامه داد .وقتی در جشنوارهی برلین سال قبل
فیلم «آن سوی امید» او نمایش داده شد ،در
مصاحبهای شــركت كــرد و در جواب
خبرنگاری كه از ایدهی فیل م بعدیاش پرسید
به سبك طناز خودش جواب عجیبی داد:
«وقتی جوان بودم ،مینشســتم و ایدهها به
ذهنم خطور میکردند؛ امــا دیگر جوان
نیســتم ،پس فقط مینشینم و زمان سپری
میشود ».او گفت شاید بعد از «آن سوی
امید» دیگر فیلمی نسازد و بازنشسته شود.
ولی «آ ن ســوی امید» چه داشت كه او
حاضر بود بعد آن فیلم نسازد؟
«آنســوی امید» داستان مهاجرت
اســت ،داســتان رویارویــی
خاورمیانهایها با اروپاییها و به شــكل
خــاص فنالندیها .فیلم البتــه مثل آثار
پرهیجان هالیــوودی یا فیلمهای متعصب
اجتماعی فرانســوی گرم و پرحرارت و
ماجراجویانه نیست ،فیلم سادهای است به
سبك كوریســماكی ،با شخصیتهای
كمحرف ،داستانی كمماجرا ،فضایی سرد و
یخ و رنگهای مرده و دلگیر .داستان اصلی،
دربارهی مهاجری سوری است كه از حلب
به اروپا فرار كرده اما خواهرش را گم كرده
است و حاال در هلسینكی به دنبال خواهرش
میگردد .ولی این شهر ،شهر یخی و مرده،
او را اسیر میكند ،مردم عادی به او محبت
میكنند و او شیفتهی آنها میشود اما پلیس
و ادارهی مهاجرت حتی با شنیدن سرنوشتش
او را محكوم به بازگشت به حلب میكنند.
توجیه آنها ســاده اســت« :اوضاع حلب
آنقدرها هم بد نیست كه میگویند و هنوز
میشود در آن زندگی كرد» لحن گزنده و
شوخطبع و كنایی كوریسماكی در همین
جمله عیان میشود ،در اینكه دولتمردان به
مردم اعتماد نمیكنند و براســاس ذهنیت
خودشــان ،بهدور از واقعیت جاری حرف
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میزننــد و عمــل میكنند .ولــی فیلم
كوریسماكی دربارهی مردم است ،دربارهی
فنالندیها و رودرروییشان با مهاجری از
سوریه.
«آن ســوی امید» تمام نشانههای
ســبكی آثار كوریسماكی را دارد:
میگوینــد آدمهــای فیلمهــای او مثل
بیخانمانهای فیلمهای باســتر كیتون و
چاپلیناند .منزوی ،تكافتاده ،تلخ ،سرگردان
و در جســتوجوی آینــدهای نامعلوم و
موهــوم .همهی فیلمهایش سرراســت و
نیمهجدیاند و آكنده از مالحت و طنز و
هجو .و البته ،معمــو ًال با نوعی پوچی در
زندگــی همراهاند كه آنها را به ابســورد
نزدیك میكند .كوریسماكی راوی زندگی
غمگنانه و تلخ و یأسآلود آدمهای دچار
بحران اســت ،مردمی كه انگار خاصیت
خودشان را از دســت دادهاند و بیهویت
شــدهاند .او به طبقات پایین ،كه بیشتر در
معرض آسیب و فشــارند میپردازد؛ به
كارگرانی كه جامعهی سركوبگر آنها را
تحقیر و به كارهای بیهوده و یأسآلود وادار
میكند .بــه همین دلیل هــم فیلمهای
كوریسماكی به آثاری اگزیستانسیالیستی
دربارهی انسان بدل میشوند و فارغ از رنگ
و نــژاد و ملیت ،به زندگــی و هویت و
آرزوی آنها اشــاره میكننــد .آثار او
كمدیهایی سرد و یخ و بیروحاند كه نقاط
دراماتیكش عمدا ً بیجان شدهاند و همهچیز،
ماهیتی غریب ،ناآشنا و تئاتری پیدا كرده
است .كوریسماكی ،سبك منحصربهفردی
دارد كــه رد آن را میشــود در فیلمهای
فاسبیندر هم دید یا آثار جیم جارموش یا
وس اندرســون را به یاد آورد« .آن سوی
امید» هم چنین فیلمی است.
در «آن ســوی امید» جز پلیس،
بخشــی از مردم هم در ظلم دخالت
دارند .كوریسماكی نژادپرستهایی را نشان
میدهد كه بیدلیل به آدمها حمله میكنند و
بهخاطر تفاوتهایشــان به آنها آســیب
میرســانند .او این گروه افراطی را كنار
پلیسها و مأموران دولتی میگذارد و البته
در ســكانسهایی نشان میدهد كه چطور
مردم درمانده از خودشــان دفاع میكنند.
كوچهگردهای فنالندی بدون شناخت خال ِد
مهاجر ،كنار او میایســتند ،مثل صاحب
رستوران كه حاضر میشود به او پناه بدهد.
انگار كه فیلم «آن ســوی امید» داستان
همهی منزویهای عالم است كه بیتوجه به
نهادهای قدرتمند رســمی ،كنار هم جان
میگیرند و زندگی میكنند .آنها حامی هم
هستند ،به داد یكدیگر میرسند و با همهی
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خرابكاریهای شــیرین ،معمو ًال از پس
كارها برمیآیند .كوریســماكی ،به مردم
عادی بیشتر توجه میكند و قهرمانش را از
بین آنها برمیگزیند .فیلم اما فقط دربارهی
فنالندیها نیســت ،دربارهی سوریها هم
هست ،وقتی خواهر غمگین خالد از لیتوانی
به هلسینكی میآید میگوید حاضر نیست
نامــش را تغییر دهد و میخواهد با اســم
خودش زندگی كند .او میداند كه پلیس
ممكن است او را به حلب برگرداند ولی از
نامش ،هویتش ،نمیگذرد .و به این ترتیب
فیلم آكی كوریســماكی بدل میشود به
هجویهای دربارهی ارزشهای بهظاهر مدرن
جامعهی غربی كه از حقوق بشــر حرف
میزند اما در عمل هیچ اعتنایی به آن ندارد.
Q

Qدربارهی آزادی ،یأس و امید

«آن سوی امید» با اینكه ظاهر سادهای
دارد و بیسروصداست و بیجنجال ،ولی
انگار دنیای متالطمی زیر متن آن جریان
دارد .مثل تمام آثار آكی كوریسماكی ،این
یكی هم فیلمی است در مدح آزادی ،نه آن
آزادی تبلیغشده محصور به حق رای كه
در آزادی آدم از قید و بند و داشــتن حق
انتخاب زندگی و برگزیدن شیوهی حیات.
تمام شخصیتهای درماندهی فیلم خودشان
را از قید و بند آزاد میكنند و به مرحلهای
میرسند كه با انتخاب شخصیشان راهشان
را برمیگزینند .خالد در پاسخ مأمور ادارهی
مهاجرت میگوید كه نمیخواهد در فنالند
بماند ولی كمی بعد ،بعد از تجربهی زندگی
كنار كارگران ،ترجیح میدهد كه جزئی
از مردم فنالند شود .صاحب رستوران ،اول
فیلم خانه و كارش را رها میكند تا از اول
شروع كند و كمی بعد ،وقتی به آرزویش
میرسد و رستورانی میخرد ،نزد همسرش
برمیگردد .كارگران رستوران كه بیمزد و
مواجب برای صاحب قبلی كار میكردند
اینبار خودخواسته همكار صاحب جدید
آن محل میشــوند و مهمتر اینكه خواهر
خالد ،خودش میخواهد كه نزد پلیس برود.
آزادی در اینجا شاید كوچك و خُ رد به نظر
برسد ،ولی هر كدام بُعدی از آزادی انتخاب
را نشان میدهد ،از اینكه چطور مردم عادی
میتوانند خودشان را از قیدها ،حصارها و
چارچوبها نجات دهند و به شیوهای كه
مورد پسندشان است زندگی كنند .جالب

است كه كوریسماكی ،دستكم در «آ ن
ســوی امید» ،دیدگاهی كامال اخالقی هم
جومرجطلــب،
دارد و ایــن آزادی را هر 
آســیبزا و رنجآور نمیداند .او شكلی
از آزادی را میپســندد كه با خودآگاهی
همراه است و بیشــتر از آن كه از غریزه
ناشی شود از شناخت عمیق خود و جهان
حاصل میشود« .آن سوی امید» شاهكار
كوریسماكی نیست ،او فیلمهای درخشانی
(مثل «مردی بدون گذشته»« ،جنایت و
مكافات»« ،نــور در تاریكی») دارد كه
غافلگیركننده و اوج هنرنماییاش اســت
ولی «آن سوی امید» فیلمی است متعهدانه
نسبت به انسان ،اثری دربارهی یك موضوع
مهم جهانی كه فیلمســاز آن را با دنیای
خودش درآمیخته و عرضه كرده اســت.
از این نظر ،دیــدگاه او دربارهی آزادی،
مهاجران و مردم عادی دیدنی است و بیش
از هر چیز نور امیــد را زنده نگه میدارد.
كوریســماكی از معدود كارگردانهایی
است كه دربارهی آدمهای یأسآلود فیلم
میسازد ولی خودش به آن میخندد و آن
را ناشی از جبر زمانه و نه خواست شخصی
افراد میداند .به همین دلیل هم ناامیدی را
به مایهای برای فعالیت و شــكوفایی بدل
میكند .او هیچوقت كورسوی امید را نابود
نمیكند.
Q

Qویژگیهای سینمای كوریسماكی

در تمام فیلمهای كوریسماكی اجرای
موسیقی دیده میشود ،آ ن هم موسیقی جاز
و راك كه پرتنش ،گرم و جذاب اســت.
قهرمانهای او معموال در كافهها ،خیابانها
و كوچهپسكوچهها به خواننده و نوازندهی
دورهگردی برمیخورند كه با انرژی تمام
ســاز میزنند و میخوانند .در عین حال
خودشان به این گرما و شور نگاه میكنند
و سیگار میكشــند .آنها شاهد جوشش
هنرمندانهاند و شیفتهی موسیقی كه به آن
سرمای مطلق ،گرما میدهد.
فضای فیلمهای كوریسماكی سرد است
و این ســرما ،هم حاصل برداشت برشتی
كوریسماكی است هم محصول فضاسازی
او .كوریسماكی رنگها را مات و چرك
و كدر در نظر میگیرد ،چشــماندازهای
یخی و ابــری را در فیلمهایش میگنجاند
و از صدا و دیالوگ كم اســتفاده میكند.

به همین دلیل گاه به نظر میرسد كه آثار
او به سینمای صامت نزدیكترند! ولی او
سرمای موجود در فضا را تشدید میكند،
مثال آدمها را ناتوان از ابراز عالقه نشــان
میدهد .انگار چیزی در این فضا هســت
كه ربطی به ســردی جغرافیایی ندارد و
بیشتر این دلمردگی از درون شخصیتها
جوشیده و همهجا را گرفته است .هر آنچه
ما میبینیم ،انعكاسی از درون آدمهاست و
هر چه درو ن آدمهاســت در بیرون حس
میشود .كوریسماكی زمانی گفته است كه
منتقد فیلم بوده ،اما منتقد بدی بوده .چون
نمیتوانسته صادق باشــد و تظاهر نكند.
فیلمساز شده تا روراست با همهچیز روبهرو
شود!
تنهایــی ،تلخی و یــأس از مؤلفههای
همیشگی آثار اوست ،اگرچه كوریسماكی
افراد ســرخورده و وامانــده را كنار هم
جمع میكند و بعــد به آنها بها میدهد و
شكوفایشان میكند .گاهی این شكوفایی
به خلق یك موقعیت تازه منجر میشــود
گاهی هم فقط به یك شــناخت .ولی در
نهایت تغییری صــورت میگیرد .معیار
او در انتخاب قهرمان ،واماندگی اســت و
سرخوردگی.
طنز مؤلفهی مشهور آثار اوست ،طنز
یخی كه گاهی كارتونی به نظر میرسد ولی
بیشتر اوقات ،فضای عبوس فیلم را میشكند.
طنز كوریسماكی هجوآمیز و سبك است،
كنایی است و بیشتر با گوشه و اشاره تالش
میكند تماشاگر را برابر یك واقعیت مسلم
قرار دهد و آن را دســت بیندازد .بنابراین
در هم ه فیلمهای كوریسماكی ،موقعیتهای
كمیك كوچكی جلب توجه میكنند كه
حتما نقدی هم به كسی یا جایی یا رفتاری
وارد میكنند.
Q

Qآنچه آكی كوریسماكی می گوید

من منتقد بدی بودم .فیلمها برای من یا
شاهكار بودند یا مزخرف ،و این راه درستی
برای منتقد بودن نیســت .راه درست این
اســت كه صادق باشی و به چیزی تظاهر
نكنی .این همان چیزی اســت كه برای
فیلمساز شــدن هم به آن نیاز داری .من
فیلمسازی را از مدارس سینمایی یاد نگرفتم.
آنها نمیگذاشتند وارد این كار بشوم .زیادی
كلهشق بودم و فكر كردم خودم فیلمساز
میشــوم .بنابراین با فیلم دیدن و خواندن
دربارهی سینما كارم را شروع كردم .آدم با
خواندن و تماشای فیلم خیلی چیزها دربارهی
سینما یاد میگیرد.
بعضی قصهها رنگ میطلبند و بـرخی

سیاه و سفید .هیچ وقت حد وسطی نیست.
من رئالیســتم ،ولی گاهی مجبورم کاری
کنم که رنگها سـوررئا ل یـا غیرواقعی
از کار دربیایند .بنابراین شاید بـــتوانید
بـگویید کـه مـن سعی میکنم از رنـگ
اسـتفادهی شاعرانهکنم ،که بیشتر شاعرم
ی یا سیاسی .آد م راجع به
تا مفسر اجتماع 
عقاید فیلم نمیسازد بلکه براساس قصهها و
ی توی قصهها فیلم میسازد .بعد ،این
آدمها 
تفاسیر خودبهخود از آن بیرون میزنند.
مــن اعتقــا د دار م در ســینما باید از
«بازیگری» دوری کــرد و بازیگر باید
از توضیح زیاد دربارهی نقشــی که دارد
بـازی مـــیکند ،اجتناب کند .زمانی كه
درس میخواندم خیلیها به تئاتر برشــت
عالقه داشتن د و احتما ال عقیدهی او دربارهی
ی یا دیالکتیکی ،در برابر تئاتر
تئاتر حماس 
دراماتیک و خیالپردازانــ ه بر من تأثیر
گذاشته اســت .از عقیدهی برشت خوشم
میآید کــه میگوید بازیگر باید خودش
گری ببیند که صرفا
را بـ ه عـنوا ن روایت 
شخصیتی را ک ه دار د بازیاش میکند ،انتقال
میدهد .در این شــیوه مخاطب تحریک
میشود که به جای وابستگی صرفا عاطفی
ج عقالنی
به آنچــه دارد میبیند ،دنبا ل نتای 
بگردد.
است برای مـن تـا فـیلم
ی 
هالیوود دلیل 
بسازم .چو ن از آنجا متنفرم و هرگز به آنجا
نمیروم و وقتام را با تماشــای فیلمهای
تحفهی این روزهـا هـدر نـمیدهم .شاید
ی که
ی از آ ن مزخرفات 
فیلم بد بســازم ،ول 
ت مـیکند نـمیسازم.
هالیوود هر رو ز درس 
عاشق هالیوود قدیمام ولی هالیوود جدید
فقط یک مار زنگی مرده اســت که حتی
نمیداند مرده! مـن مـثل سگام ،همیشه
س میکنم چون با قدرتی
به هالیوود پــار 
ک ه دارد ،میتواند چـندتـا فیل م واقعا خوب
بسازد .به جایش مـردهای شـصت سـاله
دارند فیلمهای جوانکپسند و اکشنهای
کسالتبار میسازند؛ تـــجارتپیشگی
احـمقانه دارد سینما را نابود میکند .چرا
مردم باید پا شــون د برونــ د بیرون و پول
بدهند که چنین فیلمهای بـدی را ببینند،
درحالیک ه میتوانند توی خـانه بـمانند و
ت تـماشا کنند؟ من به
تلویزیون بد و مف 
ی فیلمهایی
شخصه هیچ گونه احترامی بـرا 
کــه در آنها مردم را بــا تفنگ(و خیلی
چیزهای دیگر) قصابی میکنند و اسمش
را هـ م مـیگذارند سرگرمی ،قائل نیستم.
راســتش آرزو داشــتم که «آن سوی
امید» میتوانست نظر فنالندیها را نسبت
به پناهجویان تغییر دهد .من سخنران خوبی
نیســتم اما امیدوار بودم با ساخت این فیلم
تأثیر اجتماعی بگذارم .ما باید بفهمیم که
انسانیم .امروز آنها از کشورشان گریختهاند،
شاید فردا ما مجبور شویم همچون پناهجویان
زندگی کنیم.
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خبرچین
شنید هها
شــنید ه میشــود دیــدار عــزتاهلل
ضرغامی با حســین کروبی به خواست
رئیس اسبق سازمان صداوسیما و برای
بررسی راههای عبور از وضعیت کنونی
رئیس مجلس ششــم صــورت گرفته
اســت .ضرغامــی در دورهی معاونت
پارلمانی سازمان صداوسیما که مصادف
با ریاســت مهدی کروبــی بر مجلس
ششــم بود روابط عاطفی با رئیس وقت
مجلس پیدا کرد و بهخصوص در برابر
مشکالت بودجهی صداوسیما به رئیس
مجلس پناه میبرد.
شنیده میشود علی الریجانی رئیس
مجلس شــورای اسالمی در حل مشکل
ســران جبهه اصالحــات و نامزدهای
اســبق ریاســتجمهوری در محافل و
مجالس رسمی نظام همراهی تمامعیاری
سجمهور انجام داده است .اخیرا
با رئی 
محمدرضا خاتمی نیز بــه همراه بودن
اصالحطلبان و علــی الریجانی در حل
مسئله حصر اشاره کرده است.
شــنیده میشــود برخــی از ســران
فراکسیون امید مجلس دهم از افزایش
حساســیتها برای بررســی صالحیت
نامزدهای مجلس آینده خبر دادهاند و
در عین حال نگرانند کــه مبادا برخی
از اعضــای ایــن فراکســیون به علت
کمتحرکی با عدم فعالیت اصالحطلبانه
در فهرســت جبهــه اصالحــات برای
مجلس یازدهم قرار نگیرند.
شنیده میشــود تصمیم رسمی نظام
جمهوری اســامی ایران در عالیترین
سطوح کشور این است که ایران به هیچ
وجه در خروج از برجام پیشگام نشود.
این در حالی اســت کــه برخی محافل
تنــدرو خروج ایران از برجــام را تنها
چاره کار میدانند.
شــنیده میشــود ســخنان دکتــر
محمدرضــا عــارف در جدایــی
اصالحطلبــان از اعتدالگرایــان در
انتخابــات مجلــس آینده بــا واکنش
جدی احزاب اصلــی جبهه اصالحات
مواجه شــده اســت .آنان این تصمیم
رئیس فراکســیون امید را شــخصی و
غیرتشکیالتی اعالم کردهاند.
شــنیده میشــود قــرار اســت
محمــد نهاوندیــان معــاون اقتصادی
رئیسجمهــور در ســاختمان کوثر -
مرکز مشاوران نهاد ریاستجمهوری-
مستقر شــود .ناظران معتقدند به این
ترتیب ایجاد یک تشکیالت جداگانه
برای این معاونت تازهی رئیسجمهور
منتفی خواهد شد.
شــنیده میشــود در همــهی ادوار
گذشته شــورای شــهر تهران اتومبیل
تازهای در اختیار اعضای شــورای شهر
قــرار میگرفته تا جایــی که در یک
دوره ،یکــی از اعضــای شــورا اعالم
میکنــد به جای اتومبیل تازه ،پول آن
را در اختیــارش قرار دهند تا ماشــین
شخصیاش را ارتقا دهد!

تشکیالت
روز سهشنبه بیســتویکم شهریورماه
 1396نخســتین جلســات آکادمــی
کارگزاران ســازندگی ایــران برگزار
شد .در دورهی اول علیرضا سیاسیراد
به درسگفتارهایــی دربارهی آموزش
فعالیــت تشــکیالتی پرداخت ،محمد
قوچانی درسگفتارهایی در شــرح و
تفسیر ســند مواضع حزب کارگزاران
سازندگی ایران (منشــور سازندگی)
ارائه کرد و دکتر احمد نقیبزاده مبانی
نظری تحزب را تدریس کرد .هفتهنامه
ســازندگی از هفته آینده گزارش این
جلسات را به تدریج منتشر خواهد کرد.

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

نشـانی :تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجهعبداهلل انصاری ،خیابان چهاردهم،کوچه زروان
پالک  ،14واحد  4تلفن 26701022 :نمابر26701051 :
سازمان آگهیها :مجید حسنزاده تلفن 26701022 :همراه09192464358 :
چاپ :هممیهن فارس تلفن4689330 :
توزیع :نشرگستر تلفن61933333 :

هفتهنامه سازندگی خبر میدهد

چالشهای بزرگ تهران برای نجفی
شهردار تازه تهران با آواری از مشکالت بهجامانده برای اداره پایتخت مواجه شده است
شــهردار تازهی تهران بــا کوهی از
بحرانهای برجای مانده از دوران شهرداری
اصولگرایان بر پایتخت ایران مواجه شــده
است.
به گزارش خبرنگار سازندگی ،محمدعلی
نجفی در ایــن مدت کمتــر از یک ماه
شهرداری تهران با نهادی متورم و پرهزینه
مواجه شده است که بخش عمدهای از دیون
ادوار گذشــته مدیریت شهری تهران از 14
سال پیش به این سو در آن تلمبار شده است.
گفته میشود حداقل از بهمنماه  1395یعنی
 8ماه تمام است که در عمل شهرداری تهران
بالتکلیف است چراکه از حوالی همین ماه
بود که نامزدی محمدباقر قالیباف جدی شد و
چند ماه طول کشید که انصراف او از نامزدی
ریاستجمهوری وضع شهر و شهرداری را
بدتر و این نهاد عمومی را معلق کند چراکه
از همان ماه اردیبهشت  96به نظر میرسید
که قالیباف قطعا شهردار تهران نخواهد ماند
و رئیسجمهور نیز نخواهد شد و این سبب
تزلزل اداری مدیران شهری تهران میشد.
خبرنگار سازندگی میگوید دستکم 25
تا  30مورد کامال بالتکلیف در امور شهری
تهران روی میز شهردار سابق برای شهردار
جدید بر جای مانده بود که نجفی باید برای
آن تصمیم میگرفت و چون تصمیمگیری
در این موارد نیازمند کار کارشناسی بود یکی
از چالشهای جدی نجفی در این دوره کوتاه
شهرداری همین مسئله بود.
از سوی دیگر بار اداری و مالی شهرداری
تهران بسیار سنگین به نظر میرسد .براساس
گزارشهای اولیه پرســنل شهرداری تهران
در حــدود  55هزار نفر بوده اســت که در
برخی گزارشهــا این عدد  63هزار نفر هم
تخمین زده میشد اما براساس گزارش دقیق
معاونت جدید پرسنلی شهرداری تهران این
نهاد عمومی  68هزار نفــر نیرو دارد! برای

درک این تراکم نیرو کافی اســت به عدد
پرسنل شهرداری لندن که جمعیت و موقعیت
مشابهی با تهران دارد توجه کنیم که بیش از
 15هزار نیرو نــدارد! در یک مورد متروی
تهران .فقط  12هزار نیرو دارد که به گفته
کارشناسان به صورت طبیعی تنها به  4هزار
نیرو نیاز دارد.
کارشناسان شهری از کسری بودجه شدید
شهرداری تهران خبر میدهند .گفته میشود  
هنگامی کــه در پنجم شــهریورماه 1396
محمدعلی نجفی رســما شــهردار تهران شد
روی میز کار خود با حقوق معوقه مردادماه
کارکنان شــهرداری تهران مواجه شد که با
کسری بودجه شدید شهرداری تهران به نظر
میرســد در ماههای آینده هم مشکل اصلی
شهرداری تهران باشــد هرچند که نجفی تا

هشتم شهریورماه حقوق ماه قبل را پرداخت
کرد.

گفتهها

حســن روحانی (رئیسجمهــوری) :ما
امروز در صف مقدم مبارزه با تروریسم
و تنــدروی مذهبــی در خاورمیانه قرار
داریم نه از موضع فرقهای و قومی که از
موضعی انسانی ،اخالقی و استراتژیک.
ایران نه میخواهد امپراتوری تاریخیاش
را احیــا کنــد و نه میخواهــد مذهب
رســمیاش را حاکم کند و نه میخواهد
انقالبش را با زور سر نیزه صادر کند.

امانوئــل ماکــرون (رئیسجمهــوری
فرانســه) :مذاکره مجدد درباره برجام
بیمعناســت .فرانسه خواســتار اجرای
کامل برجام است.

خبرنگار سازندگی مطلع شده است که بنا
به پیشبینی مدیران شهرداری تهران با توجه
به کسری بودجه 15درصدی این نهاد و تورم
قدرت خرید شهرداری تهران در سال جاری
حداقل 25درصد کمتر از سال گذشته باشد.
شــهرداری تهران میان  600تا  700میلیارد
تومان حقوق پرداخت میکند اما آواری از
بدهیها بر سر این نهاد فرو ریخته است که
یک قلم آن بدهی  13میلیارد تومانی به بانک
شهر است .همچنین بدهی شهرداری تهران به
بانک ملی که در سالهای گذشته پرداخت
نشده است اکنون به کوه بزرگی معادل 1200
میلیارد تومان بدل شده است.
موسسهی همشهری که پیش از حاکمیت
اصولگرایان یکــی از بنگاههای اقتصادی
سودآور شهرداری تهران بود کامال به این
نهاد وابسته شده اســت .گفته میشود این
موسسه حداقل  1300نفر نیرو دارد که 723
نفر از آنها رسمیاند یعنی به هیچ وجه قابل
اخراج نیستند.
هزینه این موسســه در سال گذشته 28
میلیارد تومان بوده است که فقط  6میلیارد
تومان آن از طریق آگهی و تکفروشــی
جبران میشــود .بار بزرگ بر موسســهی
همشهری ظاهرا گروه مجالت آن است که
ساالنه  15تا  20میلیارد تومان زیان و هزینه
روی دست موسسه میگذارد تا جایی که از
 3سال پیش همشهری به موسسهای زیانده
تبدیل شده که البته ضرر آن از ناحیه شرکت
پیام همشهری (ناشــر راهنمای همشهری
نیازمندیهای صبح تهران) تامین میشود .این
در حالی است که صفحات و کیفیت واقعی
آگهیهای نیازمندیهای همشهری در این
سالها کم شده است و همشهری در قیاس
با رسانههای جدید مانند «دیوار» (آگهیهای
اینترنتی) به شدت عقبنشینی کرده است.
تیراژ همشهری نسبت به دوران اصالحات
هم نصف شده اســت که اگر هم بخواهیم

کماقبالی نسبت به رسانههای مکتوب را علت
اصلی آن بدانیم باید بیفزاییم که این همهی
علت نیست .بسیاری از مجالت همشهری به
تیول جناحهای سیاسی درون اصولگرایان بدل
شده بود و با برگشتیهای باالی  80درصد
مواجه هستند .شنیدههای ما حکایت از آن
دارد که شهردار تهران اراده کرده است همه
رسانههای زیانده موسسه که باری بر دوش
همشهری هستند را تعطیل کند که ظاهرا جز
چند مجلهی دانستنیها ،داستان ،سرنخ 24 ،و
شاید جوان دیگر مجالت در ورشکستگی
کامل بسر میبرند .شهردار تهران البته گفته
است در این باره براساس گزارش کارشناسی
عمل میکند اما نمیخواهد شهرداری رقیب
بخش خصوصی رسانهای کشور باشد.
خبرنگار ســازندگی مطلع شــده است
رقمهای بســیار باالیی برای هر صفحه این
مجالت میــان  170تا  250هــزار تومان
حقالتحریر پرداخت میشده است .در یک
مورد دیگر ما از اختصاص بودجهای  7میلیارد
تومانی برای خرید کاغذ همشــهری آگاه
شــدهایم که ظاهرا پیگیری آن به صورت
جدی رخ نداده و تنهــا دعوای کیفری به
دعوایی حقوقی برای پیگیری موضوع تبدیل
شده اســت .در موردی دیگر  370میلیون
تومان بودجه اختصاصی برای مالیات موسسه
ناپدید شده است و نیز گفته میشود در خرید
ساختمان موسسه همشهری حداقل  10میلیارد
تومان بهای گزاف پرداخت شده است .حجم

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

شهرداری تهران خاتمه خواهد داد.
این خبرها در حالی به گوش خبرنگاران
و شهروندان میرسد که فشارها برای تزلزل
شهردار تهران همچنان ادامه دارد .هنوز یک
هفته از انتخاب نجفی نگذشته بود که روزنامه
کیهان در گزارش شدیداللحنی در تیتر اول
خود به تهدید نجفــی پرداخت و او را فاقد
صالبت برای تصدی مقام شهرداری تهران
خواند .جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در
مجلس و عضو جبهه پایداری نیز در ویدئویی
از عدم صالحیت محمدعلی نجفی حرف زد و
گفت تنها به پیگیری و تاکید حسن روحانی
رئیسجمهور بوده اســت که وزیر کشور
حکم نجفی را امضا کرده است.
این خبرها نشــان میدهد اتاق رسانهای
تضعیف نجفی به شدت فعال است .برخی از
یک مربع علیه شهرداری تهران نام میبرند
که تالش دارد مدیریــت نجفی به عنوان
الگویی از مدیریت جبهه اصالحات در اداره
کشور موفق نشود .برخی حتی به نقل قولی
از یکی از مقامات ســابق شهر تهران اشاره
میکنند که گفته اســت تهران به باتالق
اصالحطلبان تبدیل خواهد شد .این سخن را
یکی از مدیران شهرداری تهران به گونهای
دیگر تعبیر میکند :شهر تهران در حالی به
اصالحطلبان رســیده است که گویی سیل
یا زلزلــهای در آن رخ داده و مدیران جدید
اولین کاری کــه باید بکنند آواربرداری و
امدادرسانی است و نه برنامههای جدید برای
مدیریت شهری تهران ...در این میان حمالت
رسانهای به شهرداری تهران هم مزید بر علت
شده اســت :طرح پروندههای جعلی ،پخش
شایعهی انتصاب تخیلی افراد ،فشار به نجفی
برای عدم بهکارگیری افراد ،تخریب مدیران
جدید به اتهاماتی همچون همکاری با قالیباف
از سوی رســانههایی که ظاهرا اصالحطلب
هستند همه از این شگردهای پیچیده تخریب
است.

کمیت ه سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران
منتشرمیکند

کتاب سازندگی
در  3فصل:
 .1تاریخچه حزب
 .2سند مواضع حزب
 .3مجموعه بیانیههای حزب

مســیح مهاجری (مدیرمسئول روزنامهی
جمهوری اسالمی) :همراهی عجیب رسان ه
ملی با مداحان بیســواد موجب شده به
جای ترویج فرهنگ عاشورا ،فرهنگ این
مداحیها ترویج شود .تنها راه این است
که خود روحانیت دســت به کار شود و
تدابیر عملی و کارسازی برای در دست
گرفتن کنترل مجالس عزاداری بیندیشد
و به وضعیت اسفبار کنونی خاتمه دهد.

احمد جنتــی (رئیس مجلس خبرگان و
دبیر شورای نگهبان) :اگر کوه دماوند
طال بود ارزشش با جنگ یکی نبود زیرا
طال مایه مصیبت است اما جنگ قدرت
نظامی ما را تقویت میکند.

محمدرضا عارف (رئیس فراکســیون
امید مجلس دهم) :در انتخابات سال 98
با پرچم اصالحطلبان وارد میشویم یعنی
ائتالف نمیکنیم خودمان به اندازه کافی
نیرو داریم.

محســن هاشــمی (رئیس شــورای شهر
تهران) :امســال در مراسم اربعین ضمن
افزایش کیفیت خدمات ،تالش خواهیم
کرد تا مردمی بودن مراسم را حفظ کنیم
و کارمندانی هم که از شهرداری در این
مراسم شرکت میکنند نباید انتظار حق
ماموریت و حقوق اضافه داشته باشند.

پیام
برادرگرامی جناب آقای

سیدحسینمرعشی

درگذشت برادر گرامیتان
حجتاالسالموالمسلمینسیداحمد
مرعشی را به شما و خانواده محترمتان
تسلیتمیگوییم.
برای آن مرحوم طلب رحمت و برای
شما آرزوی صبر داریم.
حزب کارگزاران سازندگی ایران

