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بولتن

غالمحسین کرباسچی :من کتاب سرخ مائو را خوانده بودم و چند نسخه از آن هم کپی تهیه کرده
بودم که به دیگران بدهم .ولی وقتی با شهید بهشتی درباره مائو و کتاب سرخ او صحبت کردم،
ایشان با بیاعتنایی و گذرا گفتند که خیلی مطلب خاصی نیست.

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران از دکتر سیدمحمد بهشتی میگوید:

عدالت حتی در برخورد
با کمونیستها
زینب صفری

خبرنگار سازندگی

 2آبان  1307ســالروز تولد مردی است که
انقالب اسالمی بسیار مدیون اوست .به یاد این
انسان بزرگ ،موزه شهید بهشتی در روز تولد این
انسان معاصر تاثیرگذار در عرصههای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و تحلیل و شــناخت و ارائه
یک راهکار برای دریافت از یک شــخصیت
تاثیرگذارش مراســمی را ترتیب داده بود که
ســخنرانانش وجوه علمی و عملی این انسان را
لمس کرده بودند.
فرشــاد مومنی و غالمحســین کرباسچی
خاطرات عینی خود را از شهید بهشتی نقل کردند
تا بخشهایی از رویکرد این شخصیت استثنایی و
بیمانند اسالم را برای جوانان جهت آموزش و
الگوسازیشانبگویند.
Q Qعلیرضا بهشتی :هدف تجلیل نیست
الگوسازی است

علیرضا بهشتی فرزند شهید آیتاهلل بهشتی
بنیانگذار حزب جمهوری اسالمی در ابتدای این
نشســت اظهار کرد «در  40سال گذشته فقدان
الگوهای عملی حرکت انقالب نهضت اسالمی
و پررنگ ماندن ارزشهای اسالمی که انقالب
برای آن شــکل گرفت و نه برای اینکه افراد
خاصی حکومت کنند ،آسیب فراوانی را رسانده
است .نمیخواهیم بگوییم که در  40سال گذشته
الگوهای عملی دیگری به وجود نیامده است اما
واقعیت این است که اگر ما در و دیوار این شهر
را هم پر از تبلیغــات کنیم ،دانش علوم تربیتی
از منابع ،صداوســیما و دانشگاه و مطبوعات و
رســانههای مختلف در اختیار مردم بگذاریم اما
جوان ما الگوی قابل پیروی در دسترســی که
بتواند بــا آن رفتوآمد کند و در برخورد با او
یاد بگیرد ،نیابد عمال همه آن تبلیغات نتیجهای
نخواهد داشت .بنابر تعبیر شهید بهشتی در کتاب
بایدها و نبایدها ،تبلیغ کمتر از ده درصد به زبان
و بیان اســت و بیش از  90درصد عملی است.
اگر جوانان ما دچار سرگردانی هستند به خاطر
این است که الگوی مناسب و روزآمد و متناسب
شرایط امروزشــان را کمتر میبینند؛ وای بر ما
اگر نتوانیم الگوی مناسبی برای جوانانمان باشیم.
این شکاف نسلی که شاهد آن هستیم یک پیامد
طبیعی است ».او تاکید کرد« :در این نشستها
به دنبال تجلیل از شخصیت شهید بهشتی نیستیم؛
مهمتر از آن این اســت که نشان دهیم مرحوم
بهشتی چگونه الگویی بوده است».
Q Qفرشاد مومنی :مبنای نظری و عملی
شهید بهشتی یکسان بود

اولین سخنران این نشست
فرشاد مومنی استاد دانشگاه
و مســئول کمیتــه
شآمــوزی حــزب
دان 
جمهوری اسالمی بود .مومنی در این نشست اظهار
کرد« :از اینکه در نظام رسمی تبلیغاتی کشور
تقریبا هیچ صحبتی از اندیشه و منش شهید بهشتی
به میان نمیآید و تصویری که شهید بهشتی از
عمل مبتنی بر اسالم در زمینههای فردی و جمعی
و هویتی ارائه میکردند فاصله زیادی با آنچه ما
مشاهده میکنیم دارد ،بار مسئولیت کار آنهایی
که احساس مسئولیت بیشتری دارند و میخواهند
که ایران از منشا اسالمی و اندیشه اسالمی اعتبار
پیدا کند ،بیشتر میشود اما من فکر میکنم که
چون این افراد صدق بیشتری در این ماجرا دارند،
اثرگذاری هم بیشتر خواهد شد».
او ادامه داد« :برداشت شخصی من به عنوان

کارشــناس مطالعات توسعه این است که ما از
منظر و زاویه اسلوب و اندیشهای شهید بهشتی
هم میتوانیم توضیح بدهیم که چرا امروز ایران
گرفتار انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ
در عرصه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است .اگر
اراده جدی برای بهبود وضعیت وجود داشته باشد
من با اطمینان به شما میگویم که هیچ ذخیره
دانایی به صورت روشمند ،سازگار و اعتالبخش
به اندازه منظومه اندیشــهای شهید بهشتی برای
برونرفــت از گرفتاریهای فعلی ایران به کار
نخواهد آمد ».مومنی گفت« :شهید بهشتی هم
در ساحت نظر و هم در ساحت عمل با مبنا بود
و همین با مبنا بودن ،ایشان را در استاندارد یک
متفکر و اسالمشناس بینظیر در قرن حاضر قرار
داد و چقدر جای تاسف دارد که چنین ذخیرهای
باشد و ما به آن اهتمام بایسته نکنیم».
این استاد دانشــگاه برای تشریح ابعاد این
موضوع گفت« :حدود ســی ســال پیش کار
جدیای در حوزه ربا انجام میدادم ،هیچ عاملی
در شرایط کنونی ایران به اندازه مناسبات ربوی
حاکم ،قدرت توضیحدهندگی به هم ریختگی
اجتماعی اقتصادی موجود کشور را ندارد و هیچ
اندیشهورزی مانند شهید بهشتی با مبنا و روشمند
و جامعاالطراف آثار ســوء اجتماعی-اقتصادی
و فرهنگی و سیاسی ربا را صورتبندی نکرده
است؛ بنابراین این اندیشهها راهگشا است چراکه
یک ادعای مبتنی بر مطالعه و مســتندات کافی
اســت .وقتی درباره ربا کار میکردم فهمیدم
بین برجستهترین اسالم شناســان ،آنهایی که
اندیشه اســامی را برای کل نظام حیات جمعی
عرضه میکنند ،انگشت شمارند و بین معاصران،
مطرحترین آنها شهید مطهری و سیدمحمدباقر
صدر هستند که بحثهای جدی اقتصادی مبتنی
بر زمان آگاهی ارائه کردند .یکی از ویژگیهای
ممتاز شهید بهشتی در اسلوب اندیشهای خودش،
این است که بســیار فراتر از نمونههای دیگر
اسالمشناسان گام برداشته است .مثال در آثارشان
هم وجود دارد کــه میفرماید مکرر در قرآن
آمده که مخاطب پیام اســام فقط مســلمانان
نیستند .مخاطب قرآن مطلق ناس است یعنی همه
انسانها در همه زمانها و همه مکانها .چون این
موضوع مکررا در قرآن آمده همه اسالمشناسان
آن را مطرح کردهاند اما شــهید بهشــتی تنها
اسالمشناسی اســت که داللت روششناختی و
داللت عملی این مسئله را میگوید .او در داللت
روششناختی میگوید :آن فهمی از اسالم اصیل
و مورد رضایت خداوند است که در فرآیند فهم،
عرضه و تبلیغ اسالم مبتنی بر عقل باشد تا نقل.
برای اینکه در همیشه تاریخ بیش از چهار پنجم
جمعیت را غیرمســلمانها تشکیل دادند .چون
مخاطب همه آنها هم هســتند ،بنابراین ما باید
اسالم را به گونهای بفهمیم و عرضه کنیم که هر
انسان منصف غیرمسلمانی منطق قرآن را شنید،
بپذیرد».
مومنی درباره نظریه شناخت شهید بهشتی
گفت« :در این نظریه ،این موضوع را به صورت
روشمند پیاده کردهاند ،در نظریه مالیات ،ربا و
حتی موضوعات دیگری مانند نظارت اجتماعی
برای کنترل ســاختار قدرت که از نظر دینی
به آن امر به معروف و نهــی از منکر اطالق
میشــود ،این کار را انجام دادند .برای مثال در
برخی جلسات انجمن مهندسین و پزشکان در
باب ربا که شهید مطهری اداره میکردند ،شهید
بهشــتی هم حضور داشتند .شهید مطهری که
واقعا یکی از عقلگراها و یکی از مطرحترین
فیلسوفان قرن بیستم به حســاب میآید ،در
صورتبنــدی عقالنی حرمــت ربا گامهایی
جلو میروند که میتوانید در کتاب ربا ،بانک
و بیمه ایشــان مالحظه کنید ،اما از یک جایی

به بعد مینویسند که دیگر نمیتوانند حرمت ربا
را توجیه عقالنی کنند .بنابراین از این به بعد را
تعبدی میپذیرند .شهید بهشتی که در آن جلسه
حضور داشتند میفرمایند که تعبدی پذیرفتن با
اصل روششناختی که میگوید مخاطب پیام
همه ناس هستند ،ســازگاری ندارد .به همین
دلیل شــهید بهشتی خود سلسله مراتب مربوط
به تفسیر آیات ربا را ارائه میکنند که این اثر
تقریبا در نوع خودش درباره صورتبندی ربا
منحصربهفرد و بینظیر است .وقتی میگوییم که
منحصربهفرد و بینظیر است ،به این معنی نیست
که بیعیب و نقص باشد .به هر حال این مطالب
را شهید بهشتی چهار ،پنج دهه پیش ارائه کردند
و بسیاری مســائل جدید که در گذشته اسالم
موضوعیت نداشته ،اکنون موضوعیت یافته است
که میتــوان گامهایی را در زمینه تکمیل آن
برداشت ولی از نظر بنیانهای روششناختی هیچ
کاری در زمینه ربا و صورتبندی حرمت آن و
آثار عملی و عینی آن در انحطاط زندگی جمعی
انسانها در استاندارد کاری که شهید بهشتی ارائه
کردند وجود ندارد».
مومنی درباره آثار شهید بهشتی تاکید کرد:
«شــهید صدر در کتاب اقتصاد و نان مبنایی را
برای ربا مشــخص میکنند که سالها بعد در
معرض ســوالهایی قرار میگیرد که در پاسخ
به آن سوالها کتاب بانکداری بدون ربا را منتشر
کرده که از نظــری که در کتاب اقتصاد و نان
داده بودند ،عدول میکنند .اما من در آثار شهید
بهشتی یک مورد تغییر مبنایی ندیدهام و با مبنا
بودن هم در ســاحت عمل و هم در ساحت نظر
به این برمیگردد».
این استاد دانشگاه درخصوص مبنایی عمل
کردن شهید بهشتی خاطرنشان کرد« :در سلسله
جلسات خصوصی شهید بهشتی با عنوان شناخت
در دیدگاه قرآن ،در همان جلسه اول آقای بهشتی
درباره منابع شناخت مطرح کردند که یکی از
منابع شناخت قلب یا دل است که این مفهوم در
عربی ،انگلیسی ،آلمانی به چه شکلی است .تلفظی
که برای انگلیسی این عبارت به کار بردند ،معادل
انگلیسی نبود بلکه معادل آلمانی بود ،تقریبا سه
دقیقه نگذشت که گفتند من با اسلوب فنوتیک
آلمانی تلفظ کردم درحالی که اگر بخواهیم با
اسلوب انگلیســی بگوییم تلفظش فرق میکند.
او حتــی در مطالعه زبانهای خارجی هم با مبنا
کار میکرد و همین با مبنا بودن در ساحت نظر
باعث شد تا خداوند به ایشان توفیق داد که یکی
از بامبناترین انسانهای تاریخ معاصر ایران باشد».
او افزود« :برای اینکه بتوانیم میراث بهشتی را
نگه داریم و کاری کنیم که بهشتیهای دیگری
متولد شــوند ،اگر میراث اندیشه و مبانی او که
من اسمش را اسلوب روششناختی شهید بهشتی
گذاشتهام ،خوب آموزش داده شود ،بستر معرفتی
برای تولد بهشــتیهای دیگر فراهم میشــود.
برداشت من این است که گرچه فاصله شگرفی
بین او و هم پایانش احساس میکنید اما فراتر از
آن فهم مبانی اندیشــهای این مرد بزرگ است.
بزرگی ایشان این بود که این با مبنا بودن نظری
را در با مبنا بودن عملی هم مراعات میکرد .از
این زاویه وقتی به شهید بهشتی نگاه میکنند مانند
اغلب بزرگان تاریخ بشر همچون جدش علیابن
ابیطالب ،پارادوکسیکال است .یعنی چیزهایی
را باهم جمع کرده که جمع شدنی نیست؛ وقتی
که ما این نظــم و بامبنایی را کنار هم بگذاریم
میتوانیم این پارادوکسیکال بودن را هم توضیح
دهیم .میگوییم بهشتی استثنا بود و میبینیم که
او بدیهیات عقلی و اخالقی را رعایت میکرد.
مدیریت ایشان منحصربهفرد بود یعنی اینکه او
هرگز نمیگذاشت کسی پشت سر کس دیگری
حرف بزند و این کار را با لبخند و اخالق انجام

میداد دیگران در ســطح نظر چنین چیزهایی
را قبول دارند اما در ســطح عمل به مشــکل
برم یخورند».
مومنی اشــاره کرد« :در مشی شهید بهشتی
انسان بماهو انســان از یک حقوقی برخوردار
اســت .جلوه آن را در مواضع شهید میتوانیم
ببینیم .از نظر اندیشــهای شاید بلوغ نقض نفهم
انسانها مهمترین ویژگی شخصیتی شهید بهشتی
باشد .اگر انســانی این را نفهمد خودمطلقپندار
میشــود و رویه مسلطش حذف و هتک حریم
دیگران میشود .اگر واقعا کسانی تصور کنند که
بنیانهای معرفتی اسالم طالبانی و اسالم داعشی در
ایران ضعیفتر از همسایگان ایران است بسیار در
خطا هستند .من هیچ ابزاری ثمربخشتر از اینکه
ایران در اندیشهای در برابر تفکر طالبانی و داعشی
واکسینه کند ،در اندیشههای اسالم شهید بهشتی
نمیشناسم .امیدوارم اکنون که شیوه نفوذ اسالم
داعشی و طالبانی به ایران کشف شده ،کسانی
که به دنبال ترویج اسالم به روش اعتالیی و نه
به روش حذفی هستند ،به روش اندیشهای این
ماجرا را حلوفصل کنند و برداشت من این است
که قطعا مجموعهای به اندازه آثار شهید بهشتی در
این زمینه راهگشا نیست؛ در زمینه رواداری فکری
و رواداری عملی .مومنی در پایان بیان کرد که
به هرکســی که میخواستم بگویم بیایید منزل
شهید بهشتی ،میگفتم وقتی شهید بهشتی از اسالم
حرف میزند ،آدم از مسلمان بودن خود بیاختیار
احساس غرور میکند اما امروز وقتی برخیها از
اسالم حرف میزنند دیگر چنین حسی در خودم
احساس نمیکنم و این حس تنها با خواندن مجدد
آثار ایشان فراهم میشود.
Q Qروایتی از تالش شهید بهشتی برای
شآموزان
تربیت دان 

در ادامــه این نشســت
غالمحســین کرباسچی
دبیرکل حزب کارگزاران
ســازندگی درباره پروژه
تنظیم و تهیه کتاب برای مساجد از سوی شهید
بهشتی اظهار کرد« :سابقه این کار به دورانی که
من در قم مشغول تحصیل علوم دینی در مدرسه
حقانــی بــودم ،بازمیگــردد .در آن زمان

شــخصیتهای برتری همچون شهید قدوسی
به عنوان شــخصیت ایدهآل و الگو در ذهن ما
شکل گرفته بودند .شهید قدوسی که مدیر مدرسه
بودند نحوه رفتار و سلوکشان برای ما غیر قابل
توصیف بود؛ همچنین شخصیت آقای مصباح که
ما دورهای در حضور ایشان تفسیر میخواندیم.
البته بعد از اینکه بین ایشــان و شهید بهشتی در
حوزه مسائل فکری بحثهایی پیش آمد ،ذهن ما
نسبت به ایشان تغییر کرد».
کرباسچی درباره فعالیتهای شهید بهشتی
اضافه کرد« :ایشــان موســس مجموعهای در
قم به نام دین و دانــش بودند که در واقع یک
دبیرســتان مذهبی بود و عــاوه بر آموزش
دانشآموزانش یکسری کالسهای فو قالعاده
برای بزرگساالن داشت و من به خاطر دارم که
آقای بهشتی یکسری از بزرگان را که بعضا االن
مرجع هستند؛ تشویق میکرد که در کالسهای
زبان این موسسه حضور یابند .به همین مناسبت
ایشــان گاهی به مدرســه حقانی میآمدند و
کالسهایی داشتند و همان موقع ایشان به عنوان
یک مجتهد شناخته میشد .با این حال خیلی از
بزرگان در آن مدرسه درسهای سطح باال مانند
مکاسب و فلســفه تدریس میکردند اما جالب
است که ایشــان در مدرسه حقانی حفظ قرآن
به ما درس میداد .هنوز نحوه بیان ایشــان را از
یاد نبردهام که چگونه میگفت قرآن را باز کنید
و چقدر تمرین کنید .این توجه ایشان به تدریس
حفظ قــرآن در حالی بود که یک طلبه در حد
تحصیالت مقدماتی هم میتوانست به ما درس
حفظ قرآن بدهــد و در همان زمان هم هرچند
که آقای قدوسی به این فرآیند حفظ قرآن توجه
داشــت و وضعیت ما را پیگیر میشد ولی یادم
نمیآید که ایشان به ما حفظ قرآن تدریس کرده
باشد».
او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت:
«من به معرفــی یکی از فضالی آن زمان که با
ما نسبتی داشت خصوصی خدمت شهید بهشتی
رسیدیم؛ ایشان وظیفهای را به بنده محول کردند
که ما یکسری کتابها را به عنوان یک طلبه که
در عین حال با برخی از مطالعات آشنایی دارم،
بخوانــم و ارزیابی کنم که اصول ارزیابی را هم
خود ایشان مشخص کردند؛ از جمله اینکه باید

توضیح میدادم که هر کتابی برای چه سطحی
از مطالعه مناسب اســت .در واقع مرحوم شهید
بهشــتی دنبال این بود که کتاب مناسب برای
دانشآموزان کدام اســت و بر همین اساس بر
تربیت و پرورش آنان متمرکز شده بود .ایشان
با دقت گزارشهای ما را میدید و گزارشهای
هفتگی را که ما میدادیم با دقت مطالعه میکرد و
حتی غلطهای انشایی و نظری را برای ما توضیح
میداد».
کرباســچی تأکید کرد« :با توجه به ابعاد
شخصیتی ایشان االن باید دید که ما چقدر از این
شخصیت بهرهمندی داشتهایم؟ در حالی که فقط
در روز هفتم تیر به جای اینکه از شخصیت ایشان
و از وجود معنوی ایشان استفاده کنیم بیشتر بر
بحثهای سیاسی تأکید میکنیم».
او با اشــاره به شخصیت مائو و جایگاه این
فــرد بین انقالبیون جهان گفــت« :من کتاب
ســرخ مائو را خوانده بودم و چند نسخه از آن
هم کپی تهیه کــرده بودم که به دیگران بدهم.
ولی وقتی با شــهید بهشتی درباره مائو و کتاب
ســرخ او صحبت کردم ،ایشان با بیاعتنایی و
گذرا گفتند که خیلی مطلب خاصی نیست .حاال
اخیرا دیدم کتابی از پزشک خصوصی مائو منتشر
شده است که شخصیت جدیدی از مائو ترسیم
کرده و میگوید که درون پوچی داشته است.
این در حالی است که وقتی ما در زندگی فردی
همچون شهید بهشتی دقیقتر میشویم و سعی
میکنیم ویژگیهای درونی زندگی شهید بهشتی
را بشناسیم چیزی جز تکریم و تحسین نمییابیم
و جز به عظمــت روحی به چیز دیگری از این
فرد دست پیدا نمیکنیم .درواقع باید گفت که
در معرفی این چهرهها ما چقدر عقب هستیم».
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت:
«من بعد از انقالب مدیر پخش تلویزیون بودم؛
از شــخصیتهای مختلف برای مباحثه دعوت
میشد .در آن زمان من خجالت میکشیدم که
آقای بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور بود
با آن عظمت کنار افرادی از حزب کمونیست
توده بنشــیند ولی ایشان در حالتی برابر با آنان
به گفتوگو مینشست و این نمونه رفتار یک
مقام عالی قضایی در عرصهی سیاســی بود که
نشاندهنده عدالت شهید بهشتی بود».

مناظرهی تلویزیونی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی با دبیر کل حزب توده در سالهای اول انقالب
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چپ علیه چپروی
چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت میکند؟

محمد قوچانی
سردبیر

پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس
شش ساله و تجربهی یک عمر «زندگی
انقالبی» و از آن مهمتر؛ «تفکر انقالبی»
این روزها به تنهایی از اصالحطلبی و حتی
یکند.
اعتدالگرایی دفاع م 
بهزاد نبوی ،همان که بیست سال پیش
در روزگار جوانی و خامی در یادداشتی
در روزنامهی عصر آزادگان او را چریک
پیر خوانده بودم ،اکنون بیش از هر زمان
دیگری به مهدی بازرگان ،که او را نیز
جوانان خام روزگارش زمانی چریک پیر
نامیده بودند ،شبیه شده است.
مهدی بازرگان البته گرچه پیر بود (نه
به ســن که به خوی) اما هرگز چریک
نبود .هیــچگاه مبــارزه چریکی ،قیام
مسلحانه و ترور را تایید نکرد و گرچه
او را مبشر قیام مسلحانه در دادگاه سران
نهضت آزادی قلمداد کردهاند که گفت
ما آخرین گروهی هســتیم که با رژیم
ســلطنتی پهلوی به زبان قانون اساسی
حرف میزنیم اما باید او را بیشــتر منذر
قیام مسلحانه دانست تا مبشر آن .چراکه
بازرگان نه به قصد بشــارت که به قصد
هشدار و زنهار به رژیم پهلوی آن سخنان
تاریخی را در دادگاه گفت .با وجود این
نه حاکمان و نه جوانان-فرزندان معنوی
بازرگان-هشــدار پدر را جدی نگرفتند
و آنقدر از یک ســو راستروی و از
ســوی دیگر چپروی پیشه کردند که
مبارزه انتخاباتــی و اصالحی به مبارزه
تروریستی و انقالبی بدل شد .بازرگان اما
همان منذر باقی ماند .با سپری شدن دوران
حبس ناعادالنهاش پس از زندان راهکار
و کارآفرینی و فکر و روشنفکری در
پیش گرفت و هــر چه چپروان زمان
همچون محمد حنیفنــژاد و عبدالرضا
نیکبین (ســران مجاهدیــن خلق) به
نزدش رفتند و او را به مبارزه مسلحانه فرا
خواندند به طنز و مطایبه و جد و جدل به
بهانه پیری و استدالل میانهروی و دعوی
اعتدالگرایی شــانه از زیر بار چپروی
خالی کرد و گاه که گردش به چپ این
جوانان را میدید با سخنرانیهایی مانند
«آفات توحید» به نقد ایشان پرداخت و تا
زمانهی سیاستورزی فرا رسید و بازرگان
هم ابتدا به نام جمعیت ایرانی دفاع از حقوق
بشر و سپس به عنوان نخستوزیر دولت
موقت انقالب اسالمی از سران انقالب شد
اما باز هم انقالبی نشد .او انقالب اسالمی را
یک واقعیت ،یک حقیقت ،یک واکنش
طبیعی به استبداد پهلوی و نتیجه گوش
ندادن آن رژیم به خطابهی سران نهضت
آزادی در دادگاه نظامی میدانست و از
یک انقالب؛ انقالب اسالمی دفاع میکرد
اما تروتسکیست نبود که از انقالب مدام
دفاع کند .جوانان انقالبی که بازرگان را
پدر پیر خود میدیدند که به علت پیری،
چریکی نکرد پارادوکسی به نام «چریک
پیر» ساختند و چندی او را به این صفت
مفتخر ساختند اما بازرگان هرگز چریک
ِ
«انقالب مدام» او را
نبود .به زودی امواج

چنان برد که امواج انقالب اکتبر ،الکساندر
کرنسکی را ...بازرگان البته اصولگرا بود
نه به معنای مرسوم روزگار ما که به معنای
مردی آرمانگرا ،ارزشمحور و لجباز و
یکدنده بر سر آنچه حق میپنداشت.
او کــه در جوانــی «بــازی جوانان با
سیاست» را نوشــته و در آن دربارهی
سیاستزدگی جوانان و معرفتزدایی از
این علم و فن و مهارت اجتماعی هشدار
داده بود نمیخواست به هر قیمتی رئیس
دولت انقالب بمانــد .گاه چنان در این
اصولگرایی افــراط میکرد که گویی
خودزنی میکرد یعنی چنان با مشهورات
و مرسومات روزگار مقابله میکرد که
گویی خصم جوانان و انقالبیان است و نه
فقط با جوانان حزباللهی که اول از همه
با جوانان مارکسیست در ستیز بود .همان
جوانانی که اعالمیه تغییر ایدئولوژی خود
را با ناسزا به بازرگان آغاز کرده بودند
و او را بورژوایی سازشــکار میدانستند.
بازرگان در گفتار «آفات توحید» همهی
این انحرافات از اعتدال به افراط به نام دین
و به کام کمونیســم را پیشبینی کرده
بود و اکنون بــا انواع پیچیده چپروی
روبهرو بود .دشمنان او طیف رنگارنگی
از مجاهدین مارکسیستشده (پیکار)،
حزب تودهی توبهکرده ،دانشجویان پیرو
خط امام و حتی نیروهای ملی مذهبی به
خصوص امتی (جنبش مسلمانان مبارز-
حبیباهلل پیمان) بودند که چریک پیر
را اکنــون جادهصافکن امپریالیســم
مینامیدند .چندی بعد با حذف تدریجی
بازرگان (که اینــان جادهصافکن آن
بودند) هر یک از این گروههای چپزده
سرنوشــتی پیدا کردند :گروهی حذف
شدند ،گروهی به حاشــیه رانده شدند،
گروهی چندی در حاکمیت قرار گرفتند
و گروهی پــس از آن که به حاکمیت
خدمت کردند به حاشیه رفتند .بازرگان
اما ماند و گفتمان اعتدال و اصالح را حفظ
کرد تا پرچم آن را به نسل آینده تحویل
دهد...
یکــی از آن جوانان چپگرای علیه
بــازرگا ِن میانهرو بهزاد نبــوی بود .او
برخالف مجاهدین مارکسیستشــده
از مارکسیســم به اسالمگرایی حرکت
کرده بود و پس از تجربهی چپ مستقل
مصطفی شعاعیان با ایمانی که از درون
جانش جوشــیده بود به مبارزان مسلمان
پیوست .بهزاد نبوی در خانوادهاش همه
گزینههای دســت راستی و دست چپی
رفتار سیاسی را تجربه کرده بود و خود
دست به انتخاب زده بود .در دههی شصت
و با حاشیهنشــینی اکثریت روشنفکران
راســت و چپ از قدرت و حکومت،
او در کنار میرحســین موسوی و حسن
حبیبی از معدود روشنفکران سیاسیای
بود که با حاکمیت همکاری میکرد به
خصوص آن که محمدعلی رجایی شهید
شده بود و نظام سیاسی ناگزیر شده بود
که منع نامــزدی روحانیان برای تصدی
مقام ریاستجمهوری را از پس ترورهای
مکرر مقامات اجرایی کشور بردارد اما
برای جلوگیــری از اتصاف جمهوری
اسالمی به جمهوری روحانی بهتر آن بود

که چند رجل سیاسی مکال هم در کنار
معممین در حکومت حضور داشته باشند.
بهزاد نبوی به عنوان یک مدیر سیاســی
و اقتصادی یکی از این رجال جمهوری
اسالمی بود .چپگرایی بهزاد اما از همان
آغاز مورد انتقاد روحانیان ســنتی بود.
آنان ریشههای کوپنیسم را به کمونیسم
و کمونیســم را به مصطفی شعاعیان باز
میگرداندند و بهزاد نبوی را به سوسیالیسم
متهم میکردند .هرچند که نمیتوان این
اتهام را از اساس تکذیب کرد و در بهزاد
نبوی گرایشهایی به دولتســاالری و
جامعهگرایی وجود داشــت اما الیهای
پنهان در شــخصیت بهزاد نبوی وجود
داشــت که به او از همان آغاز موقعیتی
معتدلمیبخشید.
بهزاد نبوی بیــش از آنکه مدیری
اقتصادی یا صنعتی باشــد؛ چهرهای
سیاسی و حتی یک سیاستمدار حرفهای
بــود .او ذات سیاســت را به خوبی
میشــناخت و اولویت مصلحت را بر
هر مکتبی تشخیص میداد .از این رو
به محض پایان دوران دولت چپگرای
میرحسین موسوی ترجیح داد که کار
سیاســی کند .گرچه در همان زمان
هاشمیرفسنجانی به او هشدار داد که
یکسره از کارهای دولتی و حکومتی
فاصله نگیــرد چراکه اذیتش میکنند
و به چهرهای ماننــد حبیباهلل پیمان
(دوســت حاشیهنشین حکومت) بدل
میشود اما بهزاد نبوی انتخاب دیگری
نداشــت .نامزد انتخابات مجلس شد،
ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی را احیا
کرد و نشریهی عصر ما را منتشر کرد
و در مناظرههای سیاسی شرکت کرد.
پیشبینی هاشمیرفسنجانی تحقق یافت
و بهزاد نبوی بــه مهمترین چهرهی
اپوزیســیون قانونی حاکمیت بدل شد
اما سرنوشتی چون امتیها نیافت چراکه
از ردصالحیتهای مکرر و حتی عدم
راهیابی به مجلس پنجم (با وجود تایید
صالحیت) عصبانی نشد ،رادیکال نشد،
انقالبی (وفادار به انقالب اسالمی) ماند
اما انقالبی (برانــداز علیه حکومت و
حاکمیت) نشد.
بهزاد نبوی آمــوزگاه اصالحطلبی
نسل جوان شد .به یاد دارم که در جریان
برگزاری انتخابات مجلس پنجم در حالی که
مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت
انتخابات را تحریم کرده بودند و مجاهدین
انقالب اســامی با معــدودی از گروههای
جنــاح چپ اســامی ،ائتالف خــط امام را
تشکیل داده بودند و فهرستی ناقص (به علت
ردصالحیتهای شدید) برای انتخابات ارائه
کرده بود ،جمعی از اعضا و هواداران جناح
چپ اسالمی در خیابان شیخ هادی تهران در
دفتــر مرکزی دفتر تحکیم وحدت گرد هم
آمــده بودند تا به عنوان ناظــران نامزدهای
انتخابات بر ســر صندوقهــای رای جلوی
تقلبهــا و تخلفهای احتمالــی را بگیرند.
بهــزاد نبــوی در آن جمع به آرامی پشــت
تریبون رفت و گفــت ماموریت خود را نه
به عنوان یک جوان احساساتی و انقالبی که
به عنوان یک فرد سیاسی و معتقد به فعالیت
قانونی انجام دهیــد .هر تخلفی را دیدید به

آرامی و بیسروصدا روی یک برگه کاغذ
بنویسید و به دفتر ســازمان و ائتالف اطالع
دهید .نه هیجانزده شوید و نه هیاهو کنید.
این سخن بهزاد نبوی آب سردی بود بر آتش
گرم جوانــان انقالبی آن زمــان و هنوز در
گوش نسل من میپیچد.

بهزاد نبوی در سالهای فعالیت سازمان
مجاهدین انقالب اســامی ایران هرگز
هژمونیطلبی نکرد و برتریجویی پیشه
نکرد .دبیرکل سازمان نشد .در جلسات
حزبی هیجانزده نشد .عمیقا تشکیالتی
ماند .در انتخابات ســال  1384با وجود
آنکه مخالــف نامزدی مصطفی معین و
مدافع نامزدی هاشمیرفسنجانی بود اما
به تصمیم تشکیالتی ســازمان و جناح
چپ وفادار ماند .حمایت بهزاد نبوی از
هاشمیرفسنجانی در آن انتخابات برای
بدنهی جناح چپ اسالمی غیرمنتظره بود.
هاشمی  84هنوز محبوب و مقبول جوانان
چپگرا نبود و میانهرو و محافظهکار تلقی
میشد .اما بهزاد نبــوی نگران اصالحطلبی
تخیلی و رادیکالیسم انتزاعی دوستان جوانتر
خود در جبهه مشارکت بود .او میدانست

که نظام سیاســی پس از خاتمی نیازمند
بازگشت به تعادل و توازن سیاسی است
که تنها از هاشمیرفسنجانی بر میآید .اما
هنگامی که نتوانست دوستان چپگرای
خود را قانع کند فروتنانه اقلیت بودن را
پذیرفت و ســکوت کرد و حتی برای
مصطفی معین کار کــرد .رویدادی که
یک بار دیگر در ســال  1359رخ داده
بود :مهدی بازرگان قصد داشت از سوی
نهضــت آزادی ایران نامــزد انتخابات
نخستین دوره ریاستجمهوری اسالمی
ایران شود .جناح چپ نهضت آزادی و
دیگر چپزدگان ملیمذهبی با نامزدی او
مخالفت کردند .اما بازرگان نمیخواست
اعتبار نهضت آزادی را به پای ابوالحسن
بنیصدر-روشنفکر چپزدهی تکرو-
بریزد .او حتی حاضر شده بود به بنیصدر
در دولت موقت مقامی بدهد .در نهایت
حسن حبیبی از جناح چپ نهضت آزادی
نامزد این حزب شد و بازرگان به عنوان
فردی تشکیالتی سکوت کرد و به رای
اکثریت تمکین کرد.

اکنــون بهــزاد نبــوی با وجــود همهی
پگرایانــهاش
دیدگاههــای اقتصــادی چ 
در عرصه سیاســی نماد بقــای میانهروی و
اصالحطلبی است .او هیچ نسبتی با حسن

روحانی ندارد .حتــی صادقانه میگوید
در انتخابات سال  1392فکر میکرد که
امکان پیروزی هیچ نامزد اصالحطلب یا
میانهرویی ازجمله حسن روحانی وجود
ندارد .اما اکنــون در دفاع از روحانی به
تنهایی به میدان آمده اســت .بهزاد نبوی
به خوبی مســئلهی اصلی و فرعــی را از هم
تمییز میدهد .میداند که مســئله امروز ما
این نیســت که چند اصالحطلــب در دولت
کرســی دارند .میداند که مســئله امروز ما
این نیســت که این دولت چنــد اقتصاددان

نهادگــرا یــا چپگــرا را به تصــدی امور
اقتصادی گمارده است .مسئله اصلی امروز
میــان اصالحطلبی و اصولگرایی نیســت،
میان لیبرالیســم و سوسیالیســم نیست ،میان
راست و چپ نیست .مســئلهی اصلی اداره
کشور و عبور از بحران اقتصادی ،خارجی و
امنیتی است .بهزاد نبوی که در سال 1376

مشوق و محرک اصلی نامزدی میرحسین
موســوی و سپس ســیدمحمد خاتمی
در انتخابات ریاســتجمهوری مقابل
علیاکبر ناطقنوری بود در دو انتخابات
اخیر دوســتانش را به پیگیری نامزدی
علیاکبر ناطقنوری (در غیاب احتمالی
حســن روحانی) دعوت میکرد و این
به هیچ وجه به معنای عدول بهزاد نبوی
از آرمانخواهی نبود .بهزاد نبوی میداند
که مســئله امروز ایران ،خود ایران است و
دیگر هیچ .نه پســت و مقام ،نه ایدئولوژی،
نه بوروکراسی و نه حتی اصالحطلبی تخیلی.
عبور از ایدئولوژی نماد همان گذار تاریخی
چپ سنتی به چپ مدرن در ایران است.

بهزاد نبوی هنوز به معنای تاریخی و
فکری کلمه یک چپ مســلمان است.
هنوز عدالت اجتماعــی دغدغه اصلی
اوســت و در کنار آن بــه آزادیهای
اساسی هم باور دارد .میتوان از موضوع

راست مدرن یا لیبرالیسم سیاسی چپگرایی
را نقــد کرد اما نفی آن امــکان ندارد .نماد
این عدم امــکان ،وجود بهزاد نبوی و دیگر
چهرههای چپ مدرن اســت که به عدالت و
آزادی بــه صورت موازی باور دارند .همان

جریان عدالتخواهی که از نظریه انقالب
مدام (نه انقالب اســامی) عبور کرده و
دیگر چریک نیست؛ سیاستمدار است.

بهزاد نبوی هم دیگر چریک پیر نیست.

او این سالها عمیقا پیر شده و خمیده اما
خسته نشده است .او همچنان چپ مانده
است ،اما چپزده و چپرو نشده است.
این هشــدار یک چپ علیه چپروی
است .چپروی حرکت افراطی و رادیکال
خــارج از ظرفیتهای اجتماعی و سیاســی
موجود است .والدیمیر لنین آن را بیماری

کودکی چپها نامیده است و تردیدی
نیســت که این بیماری جوانی همهی
پهاست.
چ 
از ســوی دیگر چــپروی در نهایت
به راســتگرایی ختم میشــود همچنان که
تروی به چپگرایی .راستروی آن
راس 

قدر عرصهی سیاست را تقلیل میدهد و
پایینتر از ظرفیتهای اجتماعی موجود
فعالیت میکند که چپگرایی ســر بر
میآورد و چــپروی آنقدر عرصهی
سیاســت را تحریک میکند و باالتر از
ظرفیتهــای اجتماعی موجود حرکت
میکند کــه راســتگرایی به قدرت
میرسد .چپروی به افسردگی سیاسی و
انفعال عملی دامن میزند و سیاسیون جوان
را ناامید از تحول به انتظار تغییر مینشاند یا
آنکه به امید تغییر در آتش رادیکالیسم
مینشاند.

حمــات چهرههای چــپزده و
چپروی خارج از کشــور به خصوص
برخی از اعضای گروههای افراطی قدیمی
مانند جریان موحدین انقالبی (شاخهی
فرهنگی مجاهدین خلق) به بهزاد نبوی و
حسن روحانی مظهر این چپروی است.
افرادی که به جای مانــدن در میهن و
تالش برای آزادی و توسعه ایران به خارج
از کشور پناه بردهاند و اکنون با آمیزهای
از تخیالت سیاسی و توهمات فکری بر
آتش مخاصمات قدیمی میدمند و چون
هیچ گزینه جایگزین ندارند در عمل یا
بر آتش خشم و خشونت میدمند یا راه
انفعال و افسردگی سیاسی را میگشایند.
اینان در عمــل البته هیزمکش آن
گروه از سیاســیون داخلی هستند که
تنها به سبب از دست دادن کرسیهای
قدرت و سهمیههای کابینه از روحانی
انتقاد میکنند و در واقع ســهم خود را
از انتخابات  96طلب میکنند .همانها
که بهزاد نبوی از مطالباتشان شرمنده
میشود.
امــا بهزاد نبوی در شــرایطی که نه
سودای وزارت دارد ،نه سودای وکالت،
نه سودای ریاســت و تجربه وزارت و
وکالت و نیابت ریاست مجلس را پشت
سر گذاشته است ،امروز از همان موضع
بازرگان ســخن میگوید که یک عمر
(و شــاید هنوز) بــا او اختالف فکری
داشت اما اکنون اختالف راهبردی ندارد.

اصالحطلبی و میانهروی و سیاستورزی به
عنوان یک استراتژی ،نقطه مشترک مهدی
بــازرگان و بهزاد نبوی اســت .اصالحطلبی
محصــول ناتوانی مــا از براندازی نیســت،
انتخاب ما برای بهبودخواهی حتی در شرایط
رادیــکال اســت .اصالحطلبی نه به عنوان

یک تشکیالت که به عنوان یک گفتمان
تالش بــرای ایجاد تــوازن و تعادل و
تناسب در قوای سیاسی و اجتماعی است.
اصالحطلبی نقطــه مقابل آرمانخواهی
نیست .اصالحطلبی بازتعریف و بازسازی
آرمانها براساس واقعیتهاست .تغییرات
آنی و سریع به همان سرعت که میآیند،
میروند .نســل ما توهم «برگشتناپذیری
اصالحات» را در دوران محمود احمدینژاد
مشــاهده کرد .نســل ما خطاهای مکرر در
بهره بردن از بهــار اصالحات در دوران دوم
خرداد را تجربــه کرد .نسل ما این شانس

را داشــت که زودتر از پایان عصر خود
به این بازاندیشی برسد که اصالحات گام
به گام رخ میدهد که آزادی ،ذره ذره به
دست میآید که توسعه بر آزادی مقدم
است که آزادی بر دموکراسی مقدم است.
که توزیع قدرت بر توزیع ثروت مقدم
است .که تولید ثروت بر توزیع ثروت
مقدم است.
بهزاد نبوی این روزهــا خمیده راه
میرود .این پشت خمیده را اما روزگار
به رایگان به او هدیه نداده است .رنج یک
نسل بر پشت پیرمرد است.
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قانون

در ميان احتماالت گوناگون تفسيري كه میتواند وجه جمع و شاهد داشته باشد ،نفي سبيل كافرانه تشريعي و تكويني به صورت تركيبي از جمله است.
اگر معنای آیه چنین باشد ،خداى تعالى هرگز كفار را از آن جهت كه كافر هستند ،ما فوق مؤمنين و مسلط بر آنان قرار نمىدهد ،تا آنان بتوانند بر مؤمنان احتجاج و
برتري كنند .معنايش اين است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه كافران به عنوان قانون الهی کلی قرار داده است و تا ابد نيز چنين خواهد بود

مبانی قاعدهی نفی سبيل
تفسير آيه  141سوره نساء در نفي سبيل كافران
سيد محمد علی ايازی
استاد حوزه علمیه قم

Q

Qمقدمه

Q

Qتفسیر آیه با توجه به اقوال مفسران

يكي از قواعد پردامنه فقه ،قاعده نفي سبيل
است .مستند مهم اين قاعده ،آيه« :ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
الل
ين َســبِي ً
ال» است .هرچند
ين َعلَى الْ ُمؤْ مِن ِ َ
لِلْكاف ِ ِر َ
به آيــات و روايات ديگري كه به معناي عدم
اتحاذ ولي و اولياء(آلعمران118 :؛ نساء139 :؛
مائده )55 :و يا علو اســام و مؤمنين(روايت
نبوي) تمسک شده و یا در تأیید معنای خاصی
از آیه به آن آیات استناد کردهاند .اما نام قاعده
از اين آيه گرفته شده است .در فهم اين آيه ميان
تفاسير و کتابهای فقهي تفاوتي جدی است.
مفسرين آن را گاه از منظر كالمي و در تقابل و
سیطره استداللی دیدهاند و فقها استخراج حكمي
اجتماعي و عدم والیت کافر بر مسلمان .در این
مسئله هم اختالف نظر و روش عمل و استخراج
فروعات فقهی هم بسیار و گاه راه افراط و تفریط
طی شده است.
پيش از فقهاي شيعه ،عالمان اهل سنت به اين
آيه و قاعده تمسك کردهاند 2و در كلمات فقها
تفكيكي ميان سلطه كافرانه و انساني و طبيعي
كافر گذاشته نشده و مالکهایی كه در اين باره
گفته شده ،به خود «سبيل» در جمله آيه « َعلَى
ين َسبِي ً
ال» بوده ،تا اين كه شكل تركيبي
الْ ُمؤْ مِن ِ َ
پيدا كند.
از سوي ديگر در سير استنباط فقها در حيات
انساني ،مصاديق اين قاعده دگرگون و بسا در
مواردي دچار تغيير در موضوع شده است .اگر
در زبانی مسئله جواز ســاختن کلیسا در شهر
و یا تعمیر آن مطــرح بوده ،در زمانی موضوع
ساختمان و یا محل ساختمان غیر مسلمانان مطرح
شده و یا مثل ،بيع مصحف از موارد روشن سبيل
كافر تلقي میشده اســت ،در حالی که ديگر
امروز از اين دايره خارج شــده و كسي ديگر
حاضر به ممنوعیت فروش قرآن به غیرمسلمان
و یا عدم اجازه ســاختمان آپارتمان در طبقات
باالی مسلمانان نيست.
جهت ديگري كه در كلمات فقها ،مغفول
واقع شده ،حاكميت اصل عدالت و آزادي در
باره غير محاربين از كفار است .در قرآن آیه
 8ســوره ممتحنه موضوع نیکی و عدالت به
غیر مســلمانان و الزمه آن تساوی در حقوق
شهروندی مطرح است .در صورتی که از ظاهر
برخي كلمات فقها اين گونه اســتفاده میشود
كه اگر ســلطه كافر ،سلطه عادالنه و بحق هم
باشــد ،باز اين قاعده حاكم بر آن احكام است
و تمــام آنها را نقض میکند ،در صورتي كه
موضوع قاعده ،بايد روشــن شود كه آيا نفي
هرگونه سلطهای است ،يا منظور سلطه جابرانه و
کافرانه كافر بر مسلمان است كه ناقض كرامت
انسان است و آيا اين قاعده ،نافي قانون عدالت
و آزادي انســان و حقوق شهروندی است ،يا
رعايت كرامت مســلمان و راهها و روشهای
پيشگيري جايگاه عزت مسلمان ،چيزي را نقض
نمیکند .در این مقاله سعی شده که به یکایک
این سئواالت پاسخ داده شود.
اکنون الزم است قبل از بررسی اقوال فقیهان
به فهم درست خود برسیم و بررسی تفسیر آیه را
از جهات گوناگون از اقوال مفسران توجه کنیم.
ــم فَإ ِ ْن َ
ين َي َت َرب َّ ُص َ
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ين َعلى ال ُم من َ
الل لِلْكافِر َ
مترصد شمايند ،پس اگر از جانب
همانان كه ّ
خدا به شما فتحى برسد ،مىگويند« :مگر ما با
شما نبوديم؟» و اگر براى كافران نصيبى باشد،
مىگويند« :مگر ما بر شما تسلّط نداشتيم و شما را

از [ورود در جم ِع] مؤمنان باز نمىداشتيم؟» پس
خداوند ،روز قيامت ميان شما داورى مىكند و
خداوند هرگز بر [زيا ِن] مؤمنان ،براى كافران راه
[تسلّطى] قرار نداده است.
Q

Qجایگاه معنایی آیه

Q

Qشرح و تفسير كلمات:

موضوع آیه در خطاب به آن دسته از منافقانی
است که قرآن وصف آنان را بیان میکند که
گاه سخنی با مؤمنان دارند ،و گاه با كافران .در
جایی که برای مؤمنان فتح و گشایشی میرسد،
توقع دارند سهمی و نصیبی به آنان برسد و سخنی
با کافران دارند که اگر آنان پیروزی داشــته
باشند ،میگویند ما در این پیروزی سهیم شما
هستیم؛ چون ما بودیم که نگذاشتیم شما مسلمان
شوید .در این جا خدا میگوید که خداوند ،روز
قيامت ميان شما داورى مىكند و بعد میفرماید:
« َو ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
ين َسبِي ً
ال ».
ين َعلَى الْ ُمؤْ مِن ِ َ
الل لِلْكاف ِ ِر َ
خداوند هرگز بر [زيا ِن] مؤمنان ،براى كافران
راه [تســلّطى] قرار نداده است؛ که اگر سیاق
آیه باشد ،موضوع تسلط در آخرت و یا از سنخ
مسائل آخرت مناســب با داوري با كافران و
منافقان است.
کلمــه« :ت ََربُص» بــه معنــاى انتظار و
كلمه":اســتحواذ" به معناى غلبه و تسلط است.
ــالل َي ْح ُكم بَي َن ُكم» .فاء «فَ َّ ُ
فَ َّ ُ
ــالل» برای بیان و
ُ ْ ْ
نتیجه گیری از كالم و انذار برای منافقين است.
« َي ْح ُك ُم» يعني بينهم ينصفكم من جميعهم :حكم
كردن خدا در ميان دو گروه و يا سه گروه دو
صورت بيشتر ندارد .يعني منافقان و كافران در
يك جبهه و مؤمنان در جبهه مقابل هستندَ « .و
ل َ ْن َي ْج َع َل» با كلمه «لن» و لفظ «لن» مفيد نفي
ابد است .چون به أدات استقبال است باید ناظر به
بعد دنیا است و اگر براي آينده نباشد ،معنايش
نفي قدرت بر تصــرف تكويني در زمان حال
میشود كه ترديدي در اشكال بر آن نخواهد بود.
از سوي ديگر كلمه «ل َ ْن» داللت بر نفي سبيل
در مستقبل میکند و نه زمان تشريع احكام را؛
لذا آيه شریفه در مقام نفي علو كافر بر مسلم در
عالم تشريع نيست.
نكته ديگر ،اين جملــه از آيه مقرون به ما
قبل خودش میباشد ،در نتيجه معناي جمله اين
میشودّ :
«إن ّالل تعالى عند الحساب و المحاكمه
بين الطرفين لن يجعل للكافر حجه توجب غلبته
على المسلم» .و اگر در دنيا همين معناي حجت
به معناي نفي تشــريع شود ،يعني تشريعي كه
حجت عليه مســلمانان و ذلت و خواري آنان
منجر شود .و لفظ «المؤمنين» در استعمال قرآن
به معناى مطلق مسلمين است .در نتیجه معنای آیه
بر این وجه میشــود :خداوند حجت مومنان را
غالب بر کافران قرار داده است.
ين َي َت َرب َّ ُص َ
ون
بنابراين ،اين فــراز از آيه «ال َّ ِذ َ
ب ِ ُك ْم فَإ ِ ْن َ
ــن َّالل ِ قالُوا َأ ل َ ْم ن َُك ْن
كان ل َ ُك ْم فَ ْت ٌح م ِ َ
َم َع ُك ْم در این وجه تفســیری ،در مقام اخبار و
توصیف ديگرى براى انسانهای ُدو ُرو و فرصت
طلب و سودجو است كه به دنبال كسب منافع
خود هستند ،نه ارزشها و معنویت و اخالق و
منتظرند که ببینند در توازن جامعه ،چه کسی از
افراد خیر و شر برنده میشوند تا بخواهند از آن
برای خود منافعی به دست آورند و چون چنين
هستند رابطه خود را با گروههای مختلف مؤمن
و غیرمؤمن حفظ نموده است ،هم از اين طائفه
مىدوشند و هم از آن طائفه ،اگر بُرد با مؤمنين
باشــد ،مىگويند :ما با شمايم و بايد كه از اين
فتح و پيروزى و از اين غنيمتها و ساير فوائد
جنگ ،ســهمى براى ما منظور بشود و اگر بُرد
با كفار باشد ،فرصتطلبانه مىگويند :مگر اين
ما نبوديم كه نگذاشتيم مؤمن شويد؟ پس بايد
سهمى از آنچه نصيب شما شده ،به ما بدهيد و
يا مىگويند :ما بر شما منت داريم ،براى اينكه
اين بهرهها را ما نصيب شما كرديم .اين روحيه
منافقين و آدمهای سودجو و فرصت طلب است.

1

خدا در نهايت میگوید كه فایدهای ندارد شما از
مسلمانان نمیتوانید چيزي بر گيريد.
نکتهای كه بعضى از مفسرين گفتهاند :اگر
بُرد و پيروزى مؤمنين را فتح خوانده ،و پيروزى
كفار را نصيب دانسته ،براى اين بوده كه پيروزى
كفار را تحقير كنــد و بفهماند پيروزى كفار،
پيروزى واقعى نيست؛ بلكه امرى است موهوم و
از نظر عقل و واقعيت ارزش قابل اعتنا ندارد ،آن
هم بعد از آنكه خداى تعالى مؤمنين را وعده داده
كه فتح واقعى از آنان است و او ولى و سرپرست
ايشان است و شايد همين نكته باعث شده كه
فتح را به خداى تعالى نسبت داده ،ولى خواستن
نصيب را به خود نسبت نداده است.3
Q

Qمراد از نفى سبيل

بخــش دوم بحث در فراز نهایی آیه ،یعنی،
«ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
ين َسبی ً
ال»
ين َعلَى الْ ُمؤْ مِن ِ َ
الل لِلْكاف ِ ِر َ
اســت که از آن تعبیر به نفی سبیل شده است.
البته این فراز بحثانگیزترین فراز آن محسوب
میشــود ،به همین دلیل هم در میا مفسران از
جهات مختلف بحث شده است؛ که او ًال مدلول
آن در نفي جعل ســبيل چیست؟ ثانی ًا قلمرو و
داللت آن تا چه حدی است؟ و ثالث ًا :مصاديق و
مواردي در انطباق با قاعده در كلمات مفسران و
فقها گفته شده و درست است ،یا خیر؟
بدون شک در سیر فراز و فرود تفسیر آیه
جنگهای مسلمانان پس از فوت پیامبر گرامی
و درست کردن جنگهای به نام جهاد ابتدایی و
کشــاندن آن به فقه و کالم در دوره بنی امیه و
بنی عباس تأثیر فراوان در فقه و فهم آیه داشته و
این معنا سخن مفسران نخستین نبوده است .4نكته
قابل توجه اين اســت كه اگر مفهوم اين كلمه
روشن شود ،و ارتباط با سیاق آن محفوظ بماند،
بحث در مصاديق هم میتواند تطبيقش شــكل
علمی و تفسیری داشــته باشد .آنگاه به خوبی
روشن خواهد شــد و در ميان سياست مداران،
اقتصاددانان ،حقوق دانان تعيين شــود كه نفي
سبيل چه مصاديقي دارد.
Q

Qاقوال مفسران

شيخ طوســي(م )460در تفسير آيۀ فوق،
در تفسير التبيان ،مانند بسياري از مفسران قبل
از خود مانند طبری ابتدا «ســبيل» را به دو معنا
تفسير مىكند :يكي غلبه و قهر ،و ديگري حجت
و داللت .پس از ذكر آيۀ شريفه مىگويد« :ل َ ْن
َي ْج َع َل َّ ُ
الل» يعنى با چيرگى و شدّت این سبیل را
قرار نداده است .اگر آن را در مورد زندگانى اين
دنيا حمل كنيم ،مىتوان بدين معنا تفسير كرد
حجت و دليل راهى را
كه خداوند متعال از نظر ّ
براى ك ّفار قرار نداده است؛ گر چه جايز خواهد
بود كه ك ّفار بر مؤمنان چيره باشند ،ا ّما در این
حجت و دليل
صورت مؤمنان با در دست داشتن ّ
پيروز خواهند بود 5.اين معنا را شيخ در كتاب
تفســيرى خود از اين آيه داشته است و معناى
دوم را ،كه حجت و دليل است براى «سبيل» در
نظر گرفته و ترجيح مىدهد كه گويي مخالف با
استفاده فقهي از اين آيه در کتابهای خالف و
مبسوط است.
در باره اين فراز «ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
ين َعلَى
الل لِلْكاف ِ ِر َ
ين َسبی ً
ال » به لحاظ تفسيري چند احتمال
الْ ُمؤْ مِن ِ َ
است:
 )1اين جمله در ادامه جمله قبلي اســت و يك
جمله را تشكيل میدهد.
 )2اين جمله علت جمله قبلي و داراي هويت و
حكم مستقل است .به اين معنا كه «ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
الل»
علت« :فَ َّ ُ
الل َي ْح ُك ُم ب َ ْي َن ُك ْم» است .چرا خداوند در
قيامت چنين حكم میکند ،زيرا خدا براي كافران
عليه مؤمنين چنين جعلي قرار نداده است .لكن
اين احتمال از جهتي میتواند تعليل در آخرت
باشد و محتمل است كه تعليل شامل حال آنان در
دنيا و آخرت باشد.
تردیدی نیست که بیشتر مفسران دورههای
بعد از قرن ششــم ،این فراز را مستقل از صدر

آیه گرفته و نخواستهاند آن را محدود به موضوع
قبلي ،يعني آخــرت کنند 6،با آن که در کم و
کیف معنای دنیایی آن در داللت بر معناي سبيل
بر حجت يا غلبه بحث شده است.
از ســوی دیگر تردیدی نیست که ُ
«كم»
یعنی شما ،يعني مؤمنان و كافران و منافقان ،در
اين جمله« :فَ َّ ُ
الل َي ْح ُك ُم ب َ ْي َن ُك ْم َي ْو َم الْقِيا َم ِه» ،و فاء
عطف و در نتیجه بيان از جملههای سابق است.
همچنین جملهَ « :و ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
ين َعلَى
الل لِلْكاف ِ ِر َ
ين َسب ِ ًيل» خطاب" متوجه مؤمنين و در بيان
الْ ُمؤْ مِن ِ َ
علت و قاعده آن حكم الهي در روز قيامت است،
هر چند كه َپر آن منافقين و كفار را نيز مىگيرد
و منظور از سبیل «راه» ،و منظور از جعل قرار
دادن خداوند در این مسئله است .یعنی خداوند
قدرت و غلبه ،از حجت كه نوعي سيطره باشد،
براي كافران قرار نداده است.
بنابراین موضوع بحث و پرسش در تفسیر
نفی سبیل یا ســبیل کفار در دنیا است و یا در
آخرت .اگر در دنیا است ،نفی سبیل در حجت
و استدالل است ،چنانکه آنان محاجه میکردند
و ادعا داشتند .و یا منظور نفی سبیل در آخرت
است ،یعنی زبان آنان بسته است و جوابی دیگر
ندارند .و یا آیه مســتقل از قبل است و همان
چیزی است که فقها نتیجه گرفتهاند.
Q

Qاحتماالت در نفی سلطه

پرسش اصلي در اين فراز از آیه ،نکته دیگر
بنابر قول به نفی سبیل در دنیا است .اگر این معنا
است ،آنگاه این سئوال مطرح است كه مراد از
«نفي سبيل كفار بر مؤمنان» در چه محدودهای و
با چه خصوصياتي است؟ زيرا نفی سلطه و غلبه
کفار بر مؤمنین ،داراي چند احتمال است:
 )1یکی نداشتن سلطه کفار در آخرت)2 .
نداشتن سلطه كافران در دنیا )3 ،نداشتن سلطه
در دنیا و هم نفي سلطه در آخرت )4 .جعل عدم
ســلطه به صورت جمله انشائی و در مقام جعل
و تشــريع )5 .جمله خبری و إخبار از واقعيتي
در حال )6 .يا خبر از نفي ســلطه در آينده)7 .
نفي سلطه در گذشته ،حال و آينده )8 .باز اين
که محتمل است مراد نفي سلطه كفار بر مؤمنين
نه در مقام تشريع ،بلكه در مقام تکوین و نظام
هستي باشــد )9 .یا منظور از آيه اراده خداوند
در نفي ســلطه كفار در مقام تشریع ،باشد)10 .
یا هم نفي ســلطه در مقام تشریع و هم در مقام
تکوین )11 .يا منظور از جعل ،نفي سلطه كفار
تنها برای گروه خاص ،مانند پيامبران ،مؤمنين.
 )12یا نفی سبیل برای همه پیروان حق )13 .از
سوي ديگر محتمل است كه نفي سبيل به معناي
نفي حجيت و دليل باشد و نفي سلطه به معناي
نفي دليل و منطق كفار بر مؤمنان باشــد)14 .
مراد نفي سبيل ،به عنوان قانون و سنت الهي در
مجموعه حركت تاريخ با فراز و نشیبهایش .به
اين معنا كه حركت تاريخ در جهت غلبه حق و
محكوميت باطل و عدم سلطه آنان بر طرفداران
حق و حقيقت.
Q

Qبررسي احتماالت

در اين صورت چهارده احتمال در آيه میرود
كه اگر در هم ضرب شود ،ارقام زيادي از وجوه
و احتماالت را نشــان میدهد كه در این جا با
توضیح بیشــتر با نظر به اين كه احتماالت در

معناي نفي سبيل بسيار است ،برخي از احتماالت
مهم ،را بررسي میكنیم.
 -1اگر مراد نفي سبيل يعني جعل عدم سلطه
در آخرت باشد ،يعني نفي سلطه در حجت و غلبه
جايگاه كافران بر مؤمنان در آن عالم باشد ،در
نتيجه نفي چنين سلطهای ،يا به معناي نفي حجت
است ،در آن صورت معناي آيه چنين میشود:
كفار كه شــامل منافقان هم میشود ،در عالم
حساب و كتاب ديگر آنان دليل و منطقي ندارند.
به تعبير ديگر كفار حرفي براي گفتن ندارند و
تمام حجت تمام شــده است ،در نتيجه معناي:
«فَ َّ ُ
الل َي ْح ُك ُم ب َ ْي َن ُك ْم َي ْو َم الْقِيا َم ِه» اين میشود كه
حكم خدا با آنان خيلي روشن و آشكار خواهد
بود ،زيرا اين قانون خداوند اســت كه كفار در
آخرت جايي براي عرضه و سخن نداشته باشند.
 -2اگــر منظور از نفي ســلطه به صورت
تکویني باشد ،يعني كفار غلبه و استيال حقيقي
و عينــي ندارند ،حال چرا مراد از نفي ســلطه
تكويني است؛ زیرا در آخرت جایی برای تشریع
و قانون گذاری نیســت و در آن جا غلبه مادی
و برتریهای زورگویانه نیست .كافران جايي
براي سخن گفتن و ادعا كردن و قدرت نمايي و
زورگويي ندارند .منافقان كه در آخرت در حكم
كافران هستند ،ديگر ادعا و مدعايي و جبروت و
استياليي ندارند و نمیتوانند داشته باشند.
شاهد بر این معنا روایتی است از طریق عامه،
از امام علی كه به هردو احتمال از معنا مؤيد است:
«ما ُروي عن يســيع الحضرمي قال :كنت عند
علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه -فقال له رجل
يا أمير المؤمنين ،أ رأيت قول اهللَ « :و ل َ ْن َي ْج َع َل
َّ ُ
ين َسب ِ ًيل» كيف ذلك،
ين َعلَى الْ ُمؤْ مِن ِ َ
الل لِلْكاف ِ ِر َ
وهم يقاتلوننا و -يظهرون علينا أحيانا؟ فقال :علي
رضي اهلل عنه :معنى ذلك يوم القيامه يوم الحكم.
و -كذا قال ابن عباس :ذاك يوم القيامه .قال ابن
7
عطيه :و -بهذا قال جميع اهل التأويل.
یسیع حضرمی روایت کرده که پیش علی
بن ابیطالب بودم که مــردی به آن حضرت
فرمود :یــا امیر المؤمنین آیا معنای این آیه در
باره ســلطه کافرانَ « :و ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
ين
الل لِلْكاف ِ ِر َ
ين َسب ِ ًيل» چیست در حالی آنان با
َعلَى الْ ُمؤْ مِن ِ َ
میجنگند و بســا بر ما چیره میشوند ؟ آنگاه
حضرت فرمودند ،معنای آن این اســت که در
روز قیامت آنان چیرگی ندارند .این معنا را ابن
عبــاس و ابن عطیه هم گفتهاند .بعد خود طری
میگوید این تفسیر که آیه ناظر به قیامت باشد،
همه مفسران میگویند.
جالب اين كه در عصر ائمه اشتباهي از فهم
معناي آيه رخ داده ،كه عدهای گمان مي کردهاند
كه خدا چون ســبيلي تكويني بر كافران قرار
نداده ،پس بايد مواردي از قبيل قتل امام حسين
رخ نداده باشــد ،و اين خبر و اتفاق از شايعات
غير واقعي باشد .شاهد بر مسئله اين روايت است:
صدوق در كتاب عيون االخبار -از أباصلت
هروي ،نقل میکند« :قال :قلت :للرضا (ع) :يا
ابن رســول ّالل (ص) ّ
إن في سواد الكوفه قوم ًا
َيز َع ُمون ّ
أن النبي (ص) لم يقع عليه السهو في
ّ
ّ
صالته؟ فقال كذبوا -لعنهم الل -إن الذي ال يسهو
قلت يا ابن
هو ّالل الذي ال إله إال هــو ،قال :و ُ
رسول اهلل (ص) و فيهم قوم يزعمون ّان الحسين
(ع) لم ُيق َتل و أنه القى شبهه على حنظله بن أسعد
الشامي و انه َرفَ َع الى السماء ،كما َرفَع عيسى بن

مريــم (ع) و َيح َت ُجون بهذه اآليه ،فقال :كذبوا،
غضب ّالل و لعنه و كفروا بتكذيبهم النبي
عليهم
ُ
(ص) في اخباره بأن الحسين (ع) َس ُيق َتل  ....فاما
قوله عز و جل َو ل َ ْن َي ْج َع َل ّ ُ
الل  ..اآليه) فإنه يقول:
َو ل َ ْن َي ْج َع َل َّ ُ
الل لكافر على مؤمن حجه و لقد أخبر
ّالل تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق و مع
قتلهم إياهم لن يجعل ّالل لهم على أنبيائه عليهم
8
السالم -سبيال من طريق الحجه »
بر طبق اين خبر ،مراد از نفي سبيل ،نفي دليل
و حجت اســت ،نه نفي سلطه تكويني كفار بر
مؤمنان؛ زيرا سلطه كفار بر مؤمنان نمونه هاي
آن فراوان بوده كه غلبه داشــته اند ،مانند يزيد
و ابن زياد كه در اين روايت به آن اشــاره شده
و مواردي كه هم اكنون در دوره معاصر وجود
دارد.
 -3احتمال ديگر اين است كه منظور از نفي
سبيل در دنيا و آخرت باشد .زيرا هر چند سياق
آيه مربوط به آخرت اســت ،اما شامل دنيا هم
میشود ،با اين استدالل كه اگر گفته شود ،آيه
در جهت نفي سبيل در آخرت از كفار میکند،
بكار دنيا نمي آيــد و بيان آن بي فايده خواهد
بود .این نظر را کسانی مانند ابن العربی در آیات
االحکام مدعي شده و گفته است :اگر معنای آیه
چنین باشد ،دیگر چنین وعده ای براي دنيا بی
فایده اســت .9البته اين روايت نفي حكم از دنيا
نمیکند ،تا اشــكال ابن العربي وارد بشود ،اما
بر فرض صحت ،روايت تأكيدي است بر نفي
سبيل در آن روز كه روز حكم است .زيرا مسير
آخرت از دنيا و با حجت دنيوي عبور میکند.
 -4اگر منظور نفی سلطه تنها در دنیا باشد،
يعني چون خداونــد چنين اصل و قانوني كلي
دارد ،پس در مقام تشريع و وضع قوانين ،چنين
سلطهای براي كافران قرار نداده است .زيرا به اين
معنا ،ديگر سلطه در تکوین نمیتواند باشد ،زیرا
در خارج بارها و بارها سلطه کافران بر مؤمنان و
موفقیت ،قدرت آنان دیده شده و مؤمنان در عالم
تحت سلطه فرعونیان ،نمرودیان و کافرانی بوده
که با تعدی و زورگویی انسانها را به استضعاف
کشاندهاند .اصل نفی سبیل نمیخواهد نفی غلبه
کافران را به صورت اخباری بيان کند ،یعنی خبر
بدهد که در عالم انسانی و در دنیا ایها المؤمنون
هیچ گاه اتفــاق نمیافتد که کافری بر مؤمنی
سلطه پیدا کند.10
 -5از ســوی دیگر ممکن است که جمله
اخباری و منظور نفى «سبيل» اعم از تسلط در
دنيا و آخرت به عنوان خبر باشد ،يعنى كفار نه
در دنيا مسلط بر مؤمنين مىشوند و نه در آخرت،
و مؤمنين به اذن خدا دائم ًا غالبند ،البته ما دام كه
ملتزم به لوازم ايمان خود باشــند ،هم چنان كه
در جاى ديگر اين وعده را صریح ًا داده اســت:
« َو ال تَهِ ُنوا َو ال ت َْح َزنُوا َو َأنْ ُتم ْ َ
ال ْعلَ ْو َن إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم
ُ
ُمؤْ مِنِين»( .آل عمران .11)139 :در نتيجه اخبار دو
صورت دارد ،يكي به صورت مطلق و يكي به
صورت مقيد و با شرط ايمان.
 -6اگر منظور توســعه جمله نفی سلطه در
دنیا ،افزون بر آخرت و مبتني بر اصل غلبه در
حكم و تشريع است ،چون نفی سبیل در آخرت،
یعنی خدا در مقام تشریع و قانون گذاری ،سلطه
کافران را بر مؤمنان نخواسته است .بر اين اساس،
معنایی که بیشتر فقها در مقام استنباط احکام و
دلیل قاعده نفی سبیل به آن استناد جستهاند.12
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الریجانی که پیش از این هم در همان اردیبهشت ماه و ایام انتخابات شوراها که تفسیر جدید شورای نگهبان و منع کاندیداتوری
اقلیتهای دینی در حوزههای انتخابیه با اکثریت مسلمان ،به دفترش ارسال شده بود ،حاضر به ابالغ آن نشده و در قامت رئیس
نهاد نظارتی بر انتخابات شوراها به هیاتهای نظارت بر این انتخابات دستور داد تا «مالک همان قانون فعلی باشد.

 -7برخی خواستهاند بگویند که این آیه خبر
از تکوین و اشــاره به قضیه خاص یعنی قضیه
خارجیه است ،یعنی خبر میدهد كه آن كافران
درگير با پيامبر ،هرگز سلطهای نخواهند داشت،
در نتيجــه مراد از مؤمنین و کافران ،به صورت
مطلق نیست ،بلکه مراد همانهایی هستند که
در عهد پیامبر در حادثه خاص این داستان برای
آنان اين سخنان اتفاق افتاده است .در آن صورت
اشکال مراد تکوینی ندارد ،چون ادعاي كلي نشده
است ،بلكه ادعاي نفي سلطه تكويني براي همان
مؤمنا ِن مخاطب عهد پيامبر بوده است« :إن أريد
بالكافرين و المؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينه
القصه ،فاإلشكال زائلّ ،
ألن ّالل جعل عاقبه النصر
ّ
أيّامئذ للمؤمنين و قطع دابر القوم الذين ظلموا فلم
يلبثوا أن ثقفوا و أخذوا و ق ّتلوا تقتيال و دخلت
بقيتهم في اإلسالم فأصبحوا انصارا ً للدين.13
 -8احتمــال دارد که مراد از اخبار از قضیه
خارجیه نیست ،بلکه گروه خالص و مخلص در
آن عصر و يا )9 :همه اعصار است .که اگر همه
شــروط و جوانب فتح را رعایت کنند ،خداوند
هم مقدمات نصرت و غلبه را فراهم مي ســازد.
در نتيجه نفی ســبیل از كافران براي اين گروه
میکند ،چنانكه برخي از مفسران گفتهاند« :إن
أريد العموم ،فالمقصود من المؤمنين المؤمنون
الخُ لّص الذين ت َّلبســوا باإليمان بسائر أحواله و
أصوله و فروعهَ ،و لَو استقا َم المؤمنون على ذلك،
لَما نال الكافرون منهم مناال ،و لِدَفعوا عن أنفسهم
خيبه و خباال( .همان).
در آن صورت شرط موفقیت و عدم سلطه
كافــران ،تالش و کوشــش و رعایت قوانین
پیروزی است ،به دليل دســتهای از آيات كه
فتح وغلبه را مشروط به شروط كرده استَ « :و
ين جا َهدُوا فِينا ل َ َن ْه ِد َينَّ ُه ْم ُس ُبلَنا َو إ ِ َّن َّاللَ ل َ َم َع
ال َّ ِذ َ
ِ
ِ
ين»( .عنكبوت .)69 :كسانى كه در راه ما
الْ ُم ْحسن َ
مجاهدت مىكنند ما به طور یقین به راههای خود
هدايتشان مىكنيم و به يقين خدا با نيكوكاران
اســتَ « .و الْعاق ِ َب ُه لِلتَّقْوى» سرانجام از آن تقوا
است( .طه.)132 :
 -10احتمال دیگر آن است که این آیه در
بیان روند سیر تاریخ و حرکت جامعه بشری و
مبارزه حق و باطل اســت .نه این که فقط برای
گروه خالص و مخلص باشــد .در اين صورت
مسئله دو فرض دارد ،يكي اين سنت براي همه
پيروان حق مطلق و يا نسبي باشد و يا مخصوص
مؤمنان از امت محمدي باشــد .از ظاهر برخي
آيات استفاده میشــود كه تنها مؤمنان مقيد
به عمل صالح چنين وعده اي داده شــده است:
« َو َع َد َّ ُ
الصال ِ ِ
حات
الل ال َّ ِذ َ
ين آ َم ُنوا م ِ ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
لَيستَخْ ل ِ َفنَّ ُهم فِي ْ َ
ال ْر ِ
ين م ِ ْن
ض َك َما ا ْستَخْ لَ َف ال َّ ِذ َ
ْ
َْ
ى ل َ ُه ْم،
ــن ل َ ُه ْم دِي َن ُه ُم ال َّ ِذي ا ْرتَض 
َق ْبلِهِ ْمَ ،و ل َ ُي َم ِّك َن َّ
ــم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُونَنِي ،ال
َو ل َ ُي َب ِّدلَنَّ ُه ْم م ِ ْن ب َ ْع ِد خَ ْوفِهِ ْ
ُيشْ ِر ُك َ
ون بِي ش َْيئ ًا" (نور .)55 :در اين آيه پيروزي
آنان را نويد میدهد و ديگري دادن امكانات« :
َو ل َ ُي َم ِّك َن َّن ل َ ُه ْم» ،اما در خود آيه نکتهای را بيان
میکند كه نشان میدهد كه اين سنت مخصوص
آنان نبــوده و در آينده هم نخواهد بودَ « :ك َما
ين م ِ ْن َق ْبلِهِ ْم»
ا ْستَخْ لَ َف ال َّ ِذ َ
Q

Qنظريه برگزيده

در ميان احتماالت گوناگون تفسيري كه
میتواند وجه جمع و شــاهد داشته باشد ،نفي
سبيل كافرانه تشريعي و تكويني به صورت
تركيبي از جمله است .زيرا جمله اخير در پي
جمله پيشين اســت كه افزون بر اين كه عام
و كلي است ،تعليل كالم است .بنابراین ،اگر
معنای آیه چنین باشد ،خداى تعالى هرگز كفار
را از آن جهت كه كافر هستند ،ما فوق مؤمنين
و مسلط بر آنان قرار نمىدهد ،تا آنان بتوانند
بر مؤمنان احتجاج و برتري كنند .معنايش اين
است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه
كافران به عنوان قانون الهی کلی قرار داده است
و تا ابد نيز چنين خواهد بود و هرگز به عكس
نمىشود و اين خود اعالمى است به منافقين
كه ديگر براى ابد از اينكه به هدف شوم خود
برسند مأيوس باشند و به حكم اين آيه در همه
دورهها در نهایت فتح و فيروزى(سنت الهي)
از آن مؤمنين و عليه كافران خواهد بود .یعنی
این آیه در مقام بیان فلسفه تاریخ و بیان امید
به آینده و جلب اعتماد به مؤمنين است .خبر
از ســیر حرکت جامعه و انسانهای ارزشی و
الهی در دنيا و در نتيجه آخرت است .در نتيجه
نبايد خود شكننده اين سنت باشند ،بلكه بايد
حافظ اين قانون و قاعده باشــند .شاهد بر اين
معنا ،دســتهای از آيات است ،مانندَ « :و َ
كان

نين»( .روم.)47 :
ــر ال ْ ُمؤْ م ِ َ
َح ًّقا َعلَ ْينا ن َْص ُ
َت َكل ِ َم ُتنا لِعِبادن َاِ
یا از قبیلَ « :و ل َ َقدْ َس َبق ْ
ين إِن َّ ُه ْم ل َ ُه ُم ال ْ َم ْن ُصو ُر َ
ون َو إ ِ َّن ُج ْندَنا
ال ْ ُم ْر َسل ِ َ
ل َ ُه ُم الْغال ِ ُب َ
ــون( »:صافات .)173 :یا بیان
«ك َت َب َّ ُ
ســیر حرکت پیامبران باشدَ :
الل
َ َل ْغل ِ َب َّن َأن َا َو ُر ُســ ِلي» (مجادله .)21 :خدا
نوشته است كه محققا من و فرستادگانم
به زودى پيروز خواهيم شد .چنانکه در
آياتى دیگر وعده مىدهد که این پیروزی
را محقق می سازدُ « :ه َو ال َّ ِذي َأ ْر َس َل َر ُسول َ ُه
ى َو دِينِ ال ْ َحقِّ  ،ل ِ ُي ْظهِ َر ُه َعلَى الدِّ ينِ
بِال ْ ُهد 
ُكلِّ ِه َو ل َ ْو َك ِر َه ال ْ ُمشْ ِر ُك َ
ون» «صف »9 :او
همان خدايى است كه فرستاده خود را با
هدايت و دين حق فرســتاد ،تا دين حق
را بر همــه اديان غلبه دهد ،هر چند كه
مشركين كراهت داشته باشند .خداوند در
آیات فراوانی به مسلمانان وعده پیروزی
داده ،و جعل نفي سبيل كرده ،در نتیجه
این آیه مرتبط با قاعده نفی ســبیل هم
میتواند باشد.
پینوشتها

 . 1الزم به یادآوری است که این مقاله در سلسله
مقاالت همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت
دینی(7جلد) در اندیشه امام خمینی جلد سوم ،ص
 ،280-223در سال  1396چاپ اول نشر یافته است.
 . 2ظاهرا نخســتين شخصيت اسالمي از فقها كه
به اين آيه تمســك كرده ،شــافعي(م204ق) از
ائمه چهارگانه اهل سنت است كه فخررازي نقل
میکند :للشافعي رحمه َّالل مسائل :منها أن الكافر
إذا اســتولى على مال المسلم و أحرزه بدار الحرب
لم يملكه بدالله هذه اآليه ،و منها أن الكافر ليس له
أن يشتري عبدا مسلما بدالله هذه اآليه ،و منها أن
المسلم ال يقتل بالذمي بدالله هذه اآليه( .فخر رازي،
مفاتيح الغيب ،ج ،11ص .)248 :البته بعدها فقهای
دیگر و آرام آرام به تفسیر آیه و استخراج قاعده
کشیده شده است.
 . 3ر .ک :الميزان ،ج ،5ص.189 :
 . 4ایــن معنا را بعدها در نقل کالم طبری و اهل
تأویل او مانند ابن عباس نشان خواهیم داد.
 . 5اي بالغلبــه و القهر .و ان حملناه على دار الدنيا
يمكن حمله على انه ال يجعل لهم عليهم ســبيال
بالحجه ،و ان جاز ان يغلبوهم بالقوه ،لكن المؤمنين
منصورون بالحجه و الدالــه .و بالتأويل االول قال
علي (عليه السالم) .التبيان في تفسير القرآن ،ج،3
ص364 :
 . 6فخر رازي ،مفاتيح الغيــب ،ج ،11ص،248 :
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ج ،2ص:
 ،126قرطبي ،الجامع ألحــكام القرآن ،ج ،5ص:
 .419ابن عاشور ،التحرير و التنوير ،ج ،4ص.287 :
نسبت به كتابهاي فقهي :ر .ك :الحدائق الناضره
في أحكام العتره الطاهره ،ج ،18ص .428 :األنوار
البهيه في القواعد الفقهيه ،ص .140 :القواعد الفقهيه
(للبجنوردي ،السيد حسن)؛ ج ،1ص.187 :
 . 7طبري ،جامع البيان في تفســير القرآن» ج ،5
ص  .214الجامع ألحكام القرآن ،ج ،5ص.)419 :
 . 8صدوق ،عيون اخبار الرضا عليه السالم ،چاپ
دار الكتب االسالميه ،ج  ،2ص 420
 . 9ابن العربي ،احكام القرآن ،ج ،1ص .509
 . 10بجنوردي ،سيد حسن در القواعد الفقهيه؛ (ج،1
ص )189 :در اســتدالل به عموميت داللت آيه و
عدم تخصيص آيه میگویــد :و لكن أنت خبير
ّ
السالم ببعض مصاديق ما هو
أن تفسير اإلمام عليه ّ
المتفاهم العرفي من اللفظ ال ينافي عموم المراد ،و
ال يقتضي الخروج ع ّما هو ظاهر اللفظ ،بل يكون
حجيته فيؤخذ بظاهر اللفظ الذي
الظهور باقيا على ّ
هو عباره عن نفي غلبه الكافر على المؤمن ،ســواء
بالحجه يوم القيامه ،أو في الدنيا بالنسبه إلى
أ كان ّ
بالحجه في يوم
السالم ّ
عالم التشريع .نعم تفسيره عليه ّ
القيامه حيــث أن ّه في مقام أن ّه ليس المراد من نفي
التكوينيه ،فتكون
سبیل نفي القهر و الغلبه الخارجيه
ّ
تلك الغلبه خارجه عن عموم نفي سبیل ،و خروج
مثل هذه الغلبه عن العموم أمر واضح محسوس في
قضيه انكسار
الخارج ،فقد قال اهلل تبارك و تعالى في ّ
َ
َ
س
م
ق
ف
ح
دْ
َ
المسلمين في غزوه أحد :إ ِ ْن َي ْم َس ْس ُك ْم َق ْر ٌ
َّ
ك َْ
َــو َم َق ْر ٌح م ِ ْث ُل ُه َو تِلْ َ
اليّا ُم نُدا ِولُها ب َ ْي َن ال ّن ِ
اس «
الْق ْ
آل عمــران ( .»140 :)3و الحاصلّ :
أن اإلمام عليه
السالم بصدد بيان ّ
عقليا كي ال
ّ
أن هذا العموم ليس ّ
ّ
الخارجيه خارجه
الغلبه
أن
و
للتخصيص،
يكون قابال
ّ
عن تحت العموم.
 . 11طباطبايي ،الميزان ،ج ،5ص.190 :
 . 12بجنوردی ،قواعد الفقهیه ،ج ،1ص .188در اين
باره برخي گفتهاند :ان كلمه (لن) تدل على النفي
في المستقبل فاآليه ترتبط بالمستقبل و ال ترتبط
بزمان تشريع األحكام فال تالئم ما ادعي في المقام
من ان اآليه الشريفه في مقام نفي علو الكافر على
المسلم في عالم التشريع ،فانه لو كان كذلك ،لكان
المناسب ان يقال :لم يجعل ّالل و الحال أن المذكور
قوله تعالى :ل َ ْن َي ْج َع َل ّ ُ
الل .األنوار البهيه في القواعد
الفقهيه ،ص141 :
 . 13ابن عاشور ،التحرير و التنوير ،ج ،4ص.287 :

همه همصدا در دفاع از سپنتا
ایستادگی علی الریجانی مقابل تفسیر شورای نگهبان و اظهارات دو فقیه شورای نگهبان
ماجرای تعلیق موقت عضویت سپنتا نیكنام از شورای شهر یزد را وارد ابعاد تازهای كرد
زینب صفری

خبرنگار سازندگی

ماجرای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو
زرتشتی شورای شــهر یزد از هفته گذشته با
اظهار نظر علی الریجانی از یک طرف و آیتاهلل
یزدی از ســوی دیگر وارد مرحله تازهای شده
است .حاال تفســیر تازه فقهای شورای نگهبان
از یک قانون کهنه انتخاباتی(تبصره یک ماده
 26قانون انتخابات شــوراها مصوب سال )75
و ورود بدموقــع دیوان عدالت اداری (به گفته
علی الریجانی) بر مبنای این تفسیر ،نهتنها دو
قوه و یک نهاد را با چالش تازهای مواجه کرده
بلکه حتی مرزبندیهای جدیدی هم در فضای
سیاسی پدید آورده است .جایی که چهرههای
اصولگرایی همچون عزتاهلل ضرغامی و مصطفی
میرسلیم کنار اصالحطلبانی مانند مصطفی تاجزاده
و غالمحسین کرباســچی قرار گرفتهاند و در
حمایت از نیکنام به این تصمیم فقهای شورای
نگهبان اعتراض میکنند.
چهارشنبه  26مهرماه بعد از نزدیک به یک
ماه و نیم از علنی شــدن حکم شعبه  45دیوان
عدالت اداری درباره تعلیق موقت عضویت نیکنام
از شورای شهر یزد ،علی الریجانی رئیس مجلس
در دیدار با اعضای شــورای شهر تهران و در
پاسخ به مرتضی الویری درباره اتفاقی که برای
نیکنام رخ داده است هم تفسیر شورای نگهبان
را زیر ســوال برد و هم از قوه قضاییه به خاطر
حکم دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و هم برای
حل موضوع راهحل شورای حل اختالف قوا را
پیشــنهاد داد .الریجانی که پیش از این هم در
همان اردیبهشت ماه و ایام انتخابات شوراها که
تفسیر جدید شورای نگهبان و منع کاندیداتوری
اقلیتهای دینی در حوزههای انتخابیه با اکثریت
مســلمان ،به دفترش ارسال شــده بود ،حاضر
به ابالغ آن نشده و در قامت رئیس نهاد نظارتی
بر انتخابات شوراها به هیاتهای نظارت بر این
انتخابات دستور داد تا «مالک همان قانون فعلی
باشد» ،اینبار هم در انتقاد به رویه شورای نگهبان
گفت« :از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول
ما نیست .در گفتوگوی خود با آیتاهلل جنتی،
دبیر محترم شــورای نگهبان نیز تاکید داشتم
که تشــکیل شــوراها باید بر اساس مر قانون
باشد .به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص
وجود نداشته است ،اما شورای نگهبان به مسائل
شرعی در این خصوص استناد میکند که البته
مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان
باید درباره قوانین جدید رأسا اعالم نظر کند».
الریجانی با انتقاد از دیوان عدالت اداری گفت:
«در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری
به موضوع ،ورود به موقعی نبوده و این نکته را
نیز به قوه قضاییه عنوان کردم».
اما ساعتی بعد از انتشار این سخنان الریجانی،
صفآرایی مجلس و شــورای نگهبان سر این
موضوع شــکل روشنتری به خود گرفت .چه
آنکه این بار کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
به میدان آمد و در گفتوگو با ایلنا هم پاســخ
الریجانی را داد و هم پاســخ چهرههایی مانند
علی مطهری که پیــش از آن گفته بودند این
تفسیر نظر شخصی آیتاهلل جنتی و نه تصمیم
اعضای شورای نگهبان بوده است .او در واکنش
به دســتور الریجانی برای توقف این تفسیر
شــورای نگهبان در همان ایام انتخابات گفت:
«آقای الریجانی کــه نمیتوانند چنین کاری
انجام دهند .مثل این است که مصوبهای مراحل
قانونیاش را طی کرده و تصویب شــده است،
آنوقت آقــای الریجانی بخواهند آن را معلق
کنند .دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از
سوی شورای نگهبان اعمال میشود .مصوبات
دیگری هم بوده است اما چون این نظریه اخیر
با مسائل سیاسی همراه بود ،بیشتر رسانهای شد».
کدخدایی در جــواب مطهری هم گفت:
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«آقای جنتی شــخصا در این رابطه نظری نداده
بودند که حاال گفته میشود که ایشان شخصا در
رابطه با این موضوع نامه نوشته است .آقای جنتی
بهعنوان دبیر شورای نگهبان نظر فقهای شورای
نگهبان را منعکس کردهاند .این نظر ،نظر فقهای
شورای نگهبان است و الزماالجراست».
هرچه بود کدخدایی بر موضع خودش ایستاد
که« :هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبهای
را خالف شــرع ببینند ،میتوانند به آن ورود
پیدا کرده و اعالم کنند و نظر شــورای نگهبان
الزماالتباع است .در طول این سالها هم به یاد
داشتهایم که در مورد مصوبهای ،بعد از چندسال
کسی شــکایت میکند یا نامهای مینویسد و
چنانچه مصوبهای از سوی فقهای شورای نگهبان
بهعنوان خالف شرع تشخیص داده شده باشد ،در
روزنامه رسمی منتشر میشود و الزماالجرا هم
هســت .این مصوبه اخیر هم مثل همانها بود،
یعنی فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی
کردند ،رأیگیری شد ،خالف شرع تشخیص
داده شــد و به مراجع ذیربط برای ابالغ و اجرا
ارسال شد».
Q

Qدو فقیه شورای نگهبان چه گفتند؟

فضای یکنواخت اظهارنظرها درباره تعلیق
عضویت نیکنام ادامه داشت تا اینکه یک هفته
بعد از ســخنان الریجانی یعنی سه شنبه 2آبان
ماه ،آیتاهلل یزدی از فقهای شورای نگهبان در
گفتوگویی با تسنیم اعالم کرد که «اعضای
فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت
منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا
رأی دادند و این تصمیم قانونی ،شرعی ،قطعی و
غیرقابل تغییر است ».بخشی از استدالل آیتاهلل
یزدی این بود که« :در مجلس اقلیتهای مذهبی
نماینده دارند ،اعم از یهودیان ،ارامنه ،زرتشتیان
و ...و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده
دارند ،به این معنا که اقلیتهای مذهبی در مجلس
نماینده دارند و میتوانند درباره مصوبات مجلس
اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمیتوانند
اظهارنظر کنند ».او در ضمن ســخنانش پاسخ
رئیس و نمایندگان معترض مجلس را هم اینگونه
داده بود« :مجلس اصال حق ورود به آن را ندارد،
چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق
نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید
مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند».
بعد هم تاکید کرده بود« :تصمیم شــورای
نگهبان یک تصمیم قانونی ،شــرعی ،قطعی و
غیرقابل برگشــت است و هیچکس این قانون
را نمیتواند برگردانــد و بدون تعارف عرض
میکنم که اگر کســانی دنبال این هستند که
مصوبه قانونی را برگردانند ،در حقیقت مقابله با
اصل نظام جمهوری اسالمی ایران است و نظام
قطعا در برابر آن میایســتد و نمیتواند تحمل
کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل  4قانون
اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد ».هر یک
جمله آیتاهلل یــزدی دراینباره هزاران بار در
توئیتر و شبکههای اجتماعی همراه با جمالت
اعتراضی به این نگاه سختگیرانه دست به دست
شد .اعتراضها هم مختص به اصالحطلبان نبود.
این سخنان حتی واکنش چهرههایی مانند پیام

فضلینژاد روزنامهنگار اصولگرا را هم به دنبال
داشت که در صفحه توئیتر خودش این تصمیم
را در مقابل محتوای نامه اخیر رهبری به مولوی
عبدالحمید و حفظ حقــوق اقلیتهای دینی و
مذهبی قلمداد کرد.
فردای آن روز امــا در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری یک نفر از اعضای فقهای شورای
نگهبان حاضر شــد تا درباره این تصمیم شورا
توضیح دهد .هرچند این برای نخستین بار بود که
عضو فقیه شورای نگهبان برای توضیح تصمیمی
در این شورا در رسانهای حاضر میشد اما به دلیل
یکسویه بودن برنامه و عدم حضور چهرههای
مخالف این نگاه شورای نگهبان ،در عمل نقض
غرض شد و خود این برنامه به حواشی پیرامون
ماجرا اضافه کرد و واکنشهای بیشــتری را
به دنبال داشــت .آیتاهلل مدرسی یزدی عضو
فقیه شورای نگهبان در این برنامه گفت« :اگر
قانون اجازه دهد از نظر شــرعی در جایی که
اقلیتهای دینی غالب باشــند مانعی ندارد که
برای خود نماینده انتخاب کنند .اما بهطور کل
غیرمســلم نمیتواند نمایندگی مسلمانها را در
شوراها داشته باشد .در مورد عضویت نمایندگان
اقلیتها در مجلس شورای اسالمی و مقایسه آن
با شوراهای شهر و روستا در این باره تفاوتهایی
وجود دارد .عضویت نمایندگان اقلیتهای دینی
در مجلس شورای اسالمی به این خاطر است که
مصالح اقلیتها رعایت شود و خود آنها برای این
موضوع نسبت به خودشان آگاهترند و مصالحشان
تا حدی که قانون اساسی و شرع اجازه میدهد در
مجلس مطرح شود .اما در مورد شورای شهر کار
به اینگونه است که پای مصالح مسلمانان و نه
مصالح اقلیتها در میان است؛ دلیلی ندارد اقلیت
نمایندگی مسلمانان را کند».
Q Qاصولگرایان معترض به تفسیر شورای
نگهبان

بیان این ســخنان آن هم در دو روز پیاپی
موج گستردهتری از واكنشها را برانگیخت و
این بار طیفی از چهرههای جریان اصولگرایی
نظیر عزتاهلل ضرغامی و میرســلیم را به میدان
آورد كه كمتر از آنها انتظــار واكنش برابر
تصمیمات شورای نگهبان میرفت .در جمالت
اعتراضی ضرغامی به تعلیق عضویت نیكنام و
تفسیر شورای نگهبان از قانون انتخابات كه در
صفحه توئیترش منتشر كرده است جمله آخر
جالبتــر از همه بود .اینكه« :مســلمانها در
شــوراهای شهر چه تخم دو زردهای برای مردم
کردند که حاال یک زرتشتی نمیتواند؟!» حاال
بگذریم كه برخی این جمله ضرغامی را تلویحا
درجه دوم دانستن شــهروندان زرتشتی نسبت
به مسلمان برداشت كردهاند و اینكه او ضمن این
جمله به آرای مردم توهین كرده است اما به هر
حال بخشهای دیگر جمالت ضرغامی اعتراض
او به نگاه شورای نگهبان و حكم دیوان عدالت
اداری را به وضوح نشان میدهد .جایی كه گفته
است« :شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی
و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا
نیکنام در شورای شهر یزد رای داده است .آن
را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور

از مصلحتاندیشــیهای سیاسی ،وظیفهشان را
به درستی انجام دهند .تعجب من از این است که
دستگاههای تشخیص مصلحت که خوشبختانه در
کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت
واضح تعلل میکنند؟»
بعد هم اینطور اســتدالل كرده است كه:
«ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم
متعهد یزد (مســلمان و زرتشتی) که بر اساس
نظامات قانونی و اعالمی قبلی به آقای ســپنتا
رای دادهاند بهترین دلیل در تائید عضویت آقای
نیکنام در شورای شهر یزد است .به اعتقاد من
حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسالمی
ایــران در داخل و در ســطح جهانی باالترین
مصلحت نظام است ».و بعد توصیه كرده است:
«جامعه را به ســمت دوقطبیهای کاذب سوق
ندهیم و برای بوقهای تبلیغاتی جهانی سوژه و
لقمه آماده فراهم نکنیم».
اندكی بعد مصطفی میرسلیم از اعضای حزب
موتلفــه و رقیب روحانــی در انتخابات هم در
توئیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان
نهادی برای حل موضوع پیشنهاد كرد كه تلویحا
به معنای رد برداشت «غیرقابل تغییر و قطعی بودن
نظر شورای نگهبان» درباره نیكنام بود« :مشکل
سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص قابل حل است».
احمد توكلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و نماینده سابق مجلس هم از دیگر اصولگرایانی
بود كه در قالب یادداشتی سواالت متعددی درباره
این تفسیر شورای نگهبان مطرح كرد و اعضای
شورای نگهبان را به توضیح بیشتر دراینباره دعوت
كرد .توكلی نوشته است« :ماجرای رد عضویت
آقای سپنتا نیکنام ،هموطن زرتشتی یزدی ،پس
از یک دوره عضویت در شــورای شهر یزد و
انتخاب مجدد پرســشهایی را در سطح جامعه
برانگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ
جایگاه شــورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی
نظام ،ضرورت روشــنی دارد .بیتوجهی به این
ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام میزند».
او به عنوان یكی از نمایندگان موثر اصولگرا در
دوره حضورش در مجلس نخستین ،مهمترین سوال
در قبال این رویكرد شورای نگهبان را اینگونه بیان
میكند« :اگر حضور یک اهل کتاب در شورای
شهر یزد محل اشکال است ،چرا در مجلس شورای
اسالمی که با یک رأی ،برخی طرحها و لوایح رد
یا تصویب میشوند یا وزیری رأی اعتماد میآورد
یا نمیآورد ،چندین نفر از هموطنان اهل کتاب
حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی
را به عنوان اســامی پذیرفتهاند ».توكلی سوال
بعدی خودش را هم اینطور مطرح كرده اســت:
«پرسش بعدی این است که اگر به مصالح کلی
نظام که توجه به آنها مکررا ً در کالم امام (ره)
و رهبری نظام به اعضای شــورای نگهبان تذکر
داده شده اســت با این اظهار نظر در تغایر باشد
که هست؛ آیا وظیفهای برای فقهای محترم پیش
نمیآورد؟ من صالحیت بحث ماهوی ندارم ،ولی
اگر استناد به نظر امام در صحیفه است ،آیا حکم
اجماعی است یا اختالفی؟ اگر اجماعی نباشد که
چنین به نظر میرسد ،نمیتوانستید به افکار و نظر
مرجع دیگری رجوع بفرمایید؟» به عالوه او از
فقهای شورای نگهبان پرسیده است« :آیا صالح
نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با
رهبری به جایی میرساندند و اگر باز سر نظرشان
باقی میماندند ،تمهیداتی رسانهای در نظر گرفته
میشد تا پرسشها پیش از آنکه از زبان دشمنان
اسالم به گوش برسد ،خود آقایان مطرح میکردند
و پاسخ میدادند؟»
او در پایان نوشتارش این سوال را پیش كشید
كه «در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود
و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار
سختی معیشــت ،نگران آیندهاند ،این مباحث
چیســت که کانون توجه همه میشــود؟ اثر
منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه ،از دین،
وظیفهای برای شما بزرگان نمیآورد؟ فاعتبروا
یا اولو االبصار».
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از مقدس کردن ایدئولوژی باید پرهیز کرد .آن را به طور دائمی باید مورد گفتوگو قرار داد و در آن چون و چرا کرد .تنها راه
کاهش مضرات ایدئولوژی آزادی برخوردی انتقادی با آن است و نه انکار وجود آن .فعالیت و اقدام سیاسی ،چه در حکومت و
چه در مقابل آن ،بدون ایدئولوژی ممکن نیست .باید آن را به عنوان واقعیتی مخاطرهآمیز پذیرفت.

3

ایدئولوژیهراسی!
عل یرضا علو یتبار
نظریه پرداز سیاسی

نگاهی اجمالی به گفتارها و نوشتارهای
روشنفکران ایرانی در سالهای اخیر نشان
میدهد که میان آنها نوعی داوری منفی
نســبت به مفهوم «ایدئولوژی» وجود
دارد .این موضع منفی گاه آنقدر شدید
است که میتوان نوعی ترس بیمارگونه
و هــراس ( )phobiaاز متهم شــدن به
ایدئولوژیکاندیشــی را در آن دید .به
نظر میرســد بازاندیشی و گفتوگوی
انتقــادی در مورد ایدئولــوژی باید در
دستور کار قرار گیرد ،تا بتوان مباحث
سیاسی را از خطر افتادن در ورطه ترس
بیمارگونه رها ســاخت .تالش میشود
مباحث مربوط به ایدئولوژی به طور دقیق
منظم شوند و سامان یابند تا مقدمهای برای
گفتوگوهای انتقادی بعدی در مورد آنها
فراهم شود .امیدوارم آغاز خوبی باشد.
اصطالح ایدئولوژی نخستین بار توسط
فیلسوف فرانسوی دســتوت دوتراسی
در ســال  1796میالدی بــه کار رفت.
(آشوری )52 :1370 ،از آن زمان تاکنون
این مفهوم میراثی ابهامآمیز و گیجکننده
پیدا کرده اســت .در مواجهه با میراث
ابهامآمیز مفهوم ایدئولوژی سه واکنش
عمده در میان صاحبنظران امروزی پدید
آمده است( .تامپسون)66 :1378 ،
الف .کنار گذاشتن این مفهوم .طرفداران
این دیدگاه بــاور دارند که از مفهومی
با تعاریف متناقــض کمکی برای فهم
واقعیتها و راهنمایی برای عمل نمیتوان
گرفت و بنابراین باید آن را رها کرد.
ب .ارائه تعریفی بیطرفانه از این مفهوم.
تالش آشــکار یا نهان در جهت زدودن
داوریهای منفی یا مثبتــی که از این
مفهوم وجــود دارد و وارد کردن آن به
مجموعــهای از مفاهیم توصیفی که در
علوم اجتماعی به کار میرود ،نتیجه این
دیدگاه است.
پ .ارائــه تعریفی انتقادی از این مفهوم.
ایــن دیدگاه تایید میکنــد که مفهوم
ایدئولوژی کماکان بــرای تحلیلهای
اجتماعی و سیاســی مفید است .اما باید
آن وجه منفی را که بــه طور تاریخی
تداعی میکند حفظ کرد .کنار گذاشتن
این مفهوم اگرچه در میان نظریهپردازان
طرفدارانی دارد ،در مقایسه با دو موضوع
دیگر جریان غالب محسوب نمیشود .از
این رو بــرای درک این مفهوم میتوان
تعاریف خنثی و انتقادی را به عنوان محور
فرض کرد .بهعنوان نخستین گام میتوان
میان تعاریف «کالســیک» و «متاخر»
ایدئولوژی تمایز قائل شد .دستهبندی این
تعاریف را میتوان در جداول یک و دو
نشان داد.
چه بــه دیدگاههای خنثــی تمایل
داشته باشــیم و چه دیدگاههای انتقادی،
نیازمند توافق بر سر تعریف ایدئولوژی
و متمایز ســاختن آن از سایر مفاهیم
هستیم .مناســبترین روش برای ارائه
تعریفی موجــه از ایدئولوژی ،توافق بر
ســر چند مصداق اصلی ایــن مفهوم و
انتزاع ویژگیهای مشترک آنها به عنوان
عناصر تعریف ایدئولوژی است .به طور
کلی میتوان با توجه به مصادیق مشهور

ادعا کرد که ایدئولوژی عبارت اســت
از «مجموعــهای از صورتهای نمادین
معطوف بــه عمل سیاســی» .اگر این
تعریف کلی را بپذیریم ،میتوان با توجه
به سیر تطور تاریخی و کاربردهای آن
ویژگیهای مشترک ایدئولوژیها را به
صورت زیر برشمرد:
اگرچه «گفتارها» جایگاه مهمی
در میان صورتهای نمادین دارند،
صورتهای نمادین را نمیتوان به گفتار
محدود کــرد .صورتهای نمادین انواع
کنشها ،اشیاء و نشانههای غیرگفتاری
را نیز که معنادار هســتند و انتقال معنا
میدهند ،در بر میگیرد.
صورتهای نمادین دارای ویژگی
معناداری هســتند .ایــن ویژگی
پیامدهایی دارد که در فهم بهتر ایدئولوژی
توجه به آنها ضروری است .صورتهای
نمادین «درباره چیزی» هستند و با نیت
خاصی تولید و به کار گرفته میشوند .به
کارگیری صورتهای نمادین برای انتقال
معنا به دیگران مستلزم استفاده از قواعد
و قراردادهای خاصی است .این قواعد و
قراردادها رمز موجود در این صورتها
را آشکار ساخته و تفسیر آنها را ممکن
میسازند .صورتهای نمادین همیشه در
زمینه و بستر خاصی شکل میگیرند و
فرآیندهای اجتماعی و تاریخی خاصی به
تولید و انتقال آنها کمک میکند و آنها
نیز به تولید فرآیندهای اجتماعی خاصی
منجر میشــوند .صورتهــای نمادین
در اغلب اوقات ســاختارهای مبنایی و
غیرآشکاری را نشان میدهند و مجرایی
هستند برای درک و فهم این ساختارهای
منسجم و مبنایی( .تامپسون)171 :1378 ،
ایدئولوژیها هم شــامل باورهای
توصیفی (بیان هست و نیست) و
هم شامل باورهای هنجاری (داوریهای
ارزشی و بیان بایدها و نبایدها) میشوند.
ایدئولــوژی را نمیتــوان در باورهای
هنجــاری منحصر و خالصــه کرد.
(روشه )141 :1370 ،از این رو تعاریفی
که ایدئولوژی را در تمایز با جهانبینی
تعریف کرده و آن را در احکام ارزشی
خالصه میکند با واقعیت ایدئولوژیها
سازگارنیستند.
پیدایش ایدئولوژی در قرن هجدهم
و نوزدهم نشاندهنده دلمشغولی
عمومی برای اســتقرار نظــم اجتماعی
و عملی سیاســی که بــر نظریههای از
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نوع علمی (علوم تجربی) مبتنی باشــد،
است .همه ایدئولوژیهای مشهوری که
میشناسیم ،کم و بیش میکوشند خود را
مبتنی بر نظریه علمی نشان دهند( .بو ُدن،
)45 :1378
البته در اغلب موارد میتوان نشان داد
که نظریه مبنایی نادرســت و مشکوک
است یا تفســیر غلطی از آن شده است
و بیش از آنکه اعتبار داشته باشد واقعی
تلقی شده است .تاریخچه کلمه ایدئولوژی
نشان میدهد که این کلمه با انگیزه ارائه
چهارچوبی علمی درباره نظمی اجتماعی
و تاسیس آن پدید آمده است ،اما معنای
این ســخن این نیست که همه اصحاب
ایدئولوژی امروزه نیز این تصور نادرست
از علم را حفظ کرده و به آن وفادارند.
در ایدئولوژی توجــه به عمل به
اندازه نظر و گاه بیش از آن اهمیت
دارد .در واقع ایدئولوژی دســتگاهی از
باورهاســت که فقط نمیخواهد جهان
را توضیح دهد بلکــه میخواهد آن را
دگرگون سازد( .آشوری)53 :1370 ،
نقــش صورتهــای نمادین در
ایدئولوژی برانگیختــن مردم در
جهــت هدفهای ایدئولوژی اســت.
ایدئولوژی چه آنگاه که توصیف میکند
و چه آنگاه که تجویز میکند به دنبال
یافتن هواداران وفادار و گاه سرســپرده
اســت .نقش اصلی زبان در ایدئولوژی
تهییج و انگیزش افراد است( .مکنزی و
دیگران)1375 ،
نظم حاکم بر دســتگاه ایدئولوژی
به گونهای است که باعث میشود
برخی از وجوه واقعیت برجســته شوند
و برخی دیگر نیز مورد فراموشــی قرار
گیرند .خصلت «یکدستسازی» عناصر
ناهماهنگ باعث میشود که ایدئولوژی
واقعیت پیچیده را ساده کند( .بشلر:1370 ،
)89
ایدئولــوژی به آنچــه «تعریف
موقعیت» نامیده میشود ،نزدیک
میشود .تعریف موقعیت یعنی شیوهای که
یک جمع یا اعضای یک جمع موقعیت
کنونی این جمع را تشــریح و تفســیر
میکنند و به این موقعیت معنایی را نسبت
میدهند( .روشه)141 :1370 ،
به بیان دقیقتر ایدئولوژیها میکوشند
مقولهها (دستهبندیها)را به گروه تبدیل
کنند .مقولهها (دست هبندیها) مجموعهای
از افراد هســتند که دارای ویژگیهای
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عینی یا ذهنی مشترک و متمایزکننده
از دیگراناند .امــا گروه هنگامی پدید
میآید که میان افــراد عالوه بر تعامل
نوعی احساس هویت مشترک (مفهوم
«ما») نیز شــکل میگیــرد .در گروه
افراد نوعی آگاهی نسبت به ویژگیهای
مشترک خود پیدا میکنند و از هنجارهای
مشترکی که آنها را از بقیه (دیگران) جدا
یسازد تبعیت میکنند.
م 
ویژگیهــای پیشگفته کم و بیش
تمایز ایدئولوژی را از سایر مفاهیم ذهنی
ما مشــخص میکند .به عالوه مرور این
ویژگیها نشان میدهد که چرا تعاریف
و نگاههای انتقادی نسبت به ایدئولوژی
تا این حد طرفدار دارد .براســاس آنچه
گفته شــد میتوان «ایدئولوژیها» را به
دلیل «سادهسازی واقعیت»« ،بهرهگیری
نادرست از نظریههای علمی» و «اتکا بر
احساســات» و ...مورد نقد قرار داد .نقد
و نفی ایدئولوژی با یک پرســش جدی
مواجه است.
مفهومی که تا این حد از نگاه انتقادی
آسیبپذیر است چرا در جهان مدرن به
اشکال گوناگون به حیات خویش ادامه
میدهد؟ واقعیت این است که علیرغم
همه انتقادهایی که به ایدئولوژی شــده
است ،زندگی سیاسی ما لبریز از ایدئولوژی
است .اگر هم گروهی آن را نفی کردهاند
در قالب نامهای دیگری (چون گفتمان)
به حیات خویش ادامه داده است .میتوان
حدس زد که ایدئولوژی در جهان مدرن
نقش و کارکــردی دارد که جایگزین
دیگری نیافته اســت و به همین دلیل به
حیات خویش ادامه میدهد ،اگر شده با
تغییر نام!
ایدئولوژی نقشهــا و کارکردهایی
در زندگی سیاســی بــازی میکند که
جایگزینی برای آن وجود ندارد .نخستین
نقش را در ارتبــاط با حکومتها بازی
میکند .حکومت پدیدهای است با اجزا
و کارکردهای متنــوع .یکی از وجوه
غیرقابــل انفــکاک حکومتها وجه
«حقانیتبخشی» است( .بشیریه:1380 ،
)83
همــه حکومتهــا بــرای توجیه
حکومت خــود و لــزوم اطاعت اتباع
دالیل و توجیههایی طرح میکنند .این
استداللها گاه شکلی سنتی دارند (مثال
انتســاب به خداوند یــا نمایندگان او)
و گاه صورتی مــدرن (مانند قانونیت،

رضایت و کارآمــدی) .اما به هر حال
به خود حقانیت میبخشــند و حکومت
خود را مشــروع میسازند .این کارکرد
را ایدئولوژی بر عهده میگیرد .به تعبیر
تامپســون ،ایدئولوژی عبارت است از
«معنا در خدمت قدرت»( .تامپســون،
 )70 :1378ایدئولوژیها میکوشند معنا
را در خدمت استقرار و حفظ سلطه قرار
دهند .حکومتها نیازمند ایدئولوژیاند،
چه مدرن و چه سنتی.
دومین نقش ایدئولوژیها «امکانپذیر
کردن انتخاب سیاســی و تسهیل اقدام
سیاسی» اســت .ایدئولوژیها فقط به
حکومتها خدمت نمیکنند ،بلکه همه
کنشگران سیاســی را یاری میرسانند.
ایدئولوژیها این یاریرسانی را از چند
طریق مختلف انجام میدهند (بشلر:1370 ،
 :)61متمایز ساختن دوست و دشمن و
ایجاد صفآرایی و جبههگیری در عرصه
سیاسی ،ارائه مقاصد سیاسی در پوششی
قابل پذیرش بــرای عموم مردم ،آن هم
به گونهای جــذاب و زیبا ،ایجاد درکی
از عرصه سیاســت که فاقد پیچیدگی
فلجکننده باشــد و بــرای اقدام و عمل
مناسب اســت ،ایجاد انگیزش و تشویق
افراد به اقدام و خروج از انفعال ،پیوند دادن
افراد به یکدیگر و ایجاد جمعهای سیاسی
و امکانپذیرکردن اقدام جمعی در عرصه
سیاســت و ...با توجه به اینکه زندگی
جمعی تا حدی یک میدان رقابت و مبارزه
است و در آن مبارزه هم از طریق نیروی
فیزیکی (زور) و هم از طریق واژهها و
نمادها صورت میپذیرد ،ایدئولوژیها
به صورت جــزء الینفک این مبارزه و
رقابت در میآیند .زندگی اجتماعی ما از
طریق تعاملها و تبادل صور نمادین حفظ
و بازسازی میشود و پهنهای است برای
رقابت و دگرگونی .اهمیت گروهبندی و
اقدام و عمل در زندگی جمعی ما انسانها
نیاز به ایدئولوژی را پدید میآورد.
ســومین نقــش ایدئولوژیهــا به
«خطمشــیگذاری عمومــی» مربوط
میشــود .حکومتهــا در مواجهه با
مشکالت عمومی ،مجموعهای از اقدامها
(یا عدم اقدامها) را شکل داده و به اجرا در
میآورند .این مجموعه را «خطمشیهای
عمومــی» مینامند .خطمشــیگذاری
عمومی یعنی شکلدهی ،اجرا و ارزشیابی
خطمشیهای عمومی .خطمشیگذاری
عمومی طــی یک فرآینــد صورت

جدول  - 1تعاریف کالسیک از ایدئولوژی (تامپسون  - 1378 -ایدئولوژی و فرهنگ مدرن)
ارائهدهندگان تعاریف خنثی
دستوت دوتراسی

لنین
لوکاچ
مانهایم ()1

ارائهدهندگان تعاریف انتقادی– معیارهای آنها در نقد و نفی ایدئولوژی
ناپلئون :انتزاعی یا غیرعملی  +اشتباه یا خیالی (واهی)
مارکس ( :)1انتزاعی یا غیرعملی  +اشتباه یا خیالی (واهی)
مارکس ( :)2اشتباه یا خیالی (واهی)  +بیانگر منافع حاکمان (مسلط)
مارکس ( :)3اشتباه یا خیالی (واهی)  +حافظ روابط سلطه
مانهایم ( :)2انتزاعی یا غیرعملی  +اشتباه یا خیالی (واهی)

جدول  - 2تعاریف متاخر از ایدئولوژی (بودُ ن  - 1378 -ایدئولوژی)
جهتگیری نسبت به ایدئولوژی

سنت فکری
جهتگیری خنثی

جهتگیری انتقادی

سنت مارکسیستی

آلتوسر

مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی

سنت غیرمارکسیستی

گیرتز ،شیلر

آرون ،پارسونز

میگیرد .گام اول این فرآیند احســاس
و ادراک وجود یک «مشکل عمومی»
و در «دســتور کارگذاری» مقابله با آن
مشــکل عمومی است .نقش ایدئولوژی
در این گام غیرقابل انکار اســت .اینکه
به چه واقعههایی حســاس باشیم و آنها
را «طبیعی» قلمداد کنیم یا آنکه آنها را
«مشکل» بپنداریم ،کامال از ایدئولوژی ما
متاثر میشود .گام بعد یافتن راهحل برای
مشکل و تجویز آن است .یافتن راهحل با
گفتوگو و تبادل اطالعات و طرح منافع
و خواستهها آغاز میشود .اما به ناگزیر با
یک «انتخاب» پایان مییابد.
باید برای تعیین خطمشــی تصمیم
گرفــت و تصمیمگیری یعنی «انتخاب
یک گزینه از میــان گزینهها» .از میان
اطالعات موجــود باید برخی را انتخاب
کرد و این انتخابهــا باید توجیه قابل
قبولی داشته باشــند ،این انتخابها همه
از ایدئولوژیها متاثر میشوند .عقالنیت
مطلــق در عرصه خطمشــیگذاری
آرزویی محال اســت .از ایــن رو باید
به «عقالنیتی کرانمنــد» رضایت داد.
ایدئولوژی نقش خود را در موجهسازی
این عقالنیت کرانمند بــازی میکند.
در گام اجرا و ارزشیابی خطمشیها نیز
ی بینیاز بود .انتخاب
نمیتوان از ایدئولوژ 
کردن در همه مراحل خطمشــیگذاری
حضور دارد و انتخاب همیشــه با نوعی
سادهســازی و اختیار توأم است .همین
زمینه اســت که حضور ایدئولوژیها را
یسازد.
در خطمشــیگذاری ضروری م 
ظاهرا با موقعیتی تناقضآلود مواجهیم.
از یک ســو به ضعفها و نقدهای وارد
بر ایدئولوژی واقفیم و از سوی دیگر در
عمل و در زندگی سیاسی گریزی از آن
نداریم! با انکار وجود ایدئولوژی و بستن
چشم به رویش نمیتوان با آن مقابله و آن
را از زندگی واقعی حذف کرد.
از مقدس کردن ایدئولوژی باید پرهیز
کــرد .آن را به طــور دائمی باید مورد
گفتوگو قرار داد و در آن چون و چرا
کرد .تنها راه کاهش مضرات ایدئولوژی
آزادی برخوردی انتقادی با آن است و نه
انکار وجود آن .فعالیت و اقدام سیاسی،
چه در حکومت و چه در مقابل آن ،بدون
ایدئولوژی ممکن نیســت .باید آن را به
عنوان واقعیتی مخاطرهآمیز پذیرفت.
منابع:

 تامپسون ،جان ب (« ،)1378ایدئولوژیو فرهنگ مدرن» (چاپ اول) ،ترجمه
مسعود اوحدی ،تهران :موسسه فرهنگی
آینده پویان.
 آشوری ،داریوش (« ،)1370دانشنامهسیاسی» (چاپ اول) ،تهران ،مروارید.
 روشه ،گی (« ،)1370کنش اجتماعی– جلد اول» (چــاپ اول) ،ترجمه هما
زنجانیزاده ،مشــهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.
 بو ُدن ،ریمون (« ،)1378ایدئولوژی»(چاپ اول) ،ترجمــه ایرج علیآبادی،
تهران :شیراز.
 بشــلر ،ژان (« ،)1370ایدئولــوژیچیســت؟» (چاپ اول) ،ترجمه علی
اسدی ،تهران :سهامی انتشار.
 مکنــزی ،یان و دیگــران (،)1375«ایدئولوژی سیاســی»( ،چــاپ اول)،
ترجمه م قائد ،تهران :مرکز.
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 :جهان سیاست

افق

سودای استقالل
چرا تجزیهطلبی به یک رفتار مرسوم تبدیل شده است؟
علی بیگدلی

استاد دانشگاه

تب استقاللطلبی مناطق خودمختار در جهان
همچنان ادامه دارد .پس از آنکه در خاورمیانه
اقلیم کردستان عراق اقدام به برگزاری رفراندوم
کرد در اروپا نیــز یکی از مناطق خودمختار
که در دهههای اخیر بــا حکومت مرکزی
اختالف داشت اقدام به برگزاری همهپرسی
کرد .کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا منطقه
خودمختاری اســت که همواره با حکومت
مرکزی بر سر اعالم استقالل اختالف نظر داشته
است .این منطقه با نقشه تاریخی کاتالونیا تقریبا
همپوشانی کامل دارد و از این رو ساکنان آن
خود را تافتهای جدابافته از اسپانیا میدانند۱۵ .
درصد جمعیت اســپانیا در منطقه خودمختار
کاتالونیا زندگی میکند که خود یکی از ۱۷
منطقه خودمختار این کشور است.
در ســال  ۲۰۱۷پس از آنکه کاتالونیا در
مناطق خودمختار اسپانیا همهپرسی برگزار کرد
ماریانو راخوی ،نخستوزیر اسپانیا ،به رهبران
کاتالونیا پنج روز مهلت داد اعالم کنند که آیا
هدفشان از برگزاری همهپرسی اعالم استقالل
بوده است یا خیر .بر اساس قانون اساسی اسپانیا،
مادرید میتواند خودمختاری کاتالونیا را لغو
کند و در نتیجه این منطقه تحت نظارت مستقیم
اسپانیا در خواهد آمد .از سوی دیگر رهبران
کاتالونیا که پیش از این اقدام به امضای سند
استقالل کرده و به صورت رسمی صحبت از
جدایی از حکومت مرکزی کرده بودند پس
از آنکه مادرید و اتحادیه اروپا به مواضع آنان
واکنش تند و جدی نشــان دادند از لغو نتایج
همهپرسی و گشودن مسیر مذاکره با مادرید
سخن گفتند ،درخواستی که به نظر پادشاهی
اسپانیا و دولت مرکزی در مادرید خیلی دیر
از سوی کاتالونیا مطرح شد.
پیش از جنگ جهانی دوم ،در حدود سالهای
 ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۹که جنگهای داخلی اســپانیا
گ میان جمهوریخواهان
خاتمه یافت ،یعنی جن 
و سلطنتطلبها تمام شد ،فرانکو به پیروزی

رســید .اختالفات میــان جمهوریخواهان و
ســلطنتطلبان از همان زمان آغاز میشــود
و بنابراین ادعای اســتقالل قدمتــی به اندازه
درگیریهای داخلی در پادشــاهی اسپانیا دارد.
اما درخواست استقالل مناطقی از اسپانیا در آن
ی فرانکو سرکوب
سالها به واسطه قدرت نظام 
میشود .او پس از ســرکوب و جلوگیری از
گسترش میل استقاللطلبی ،قانون اساسی را تغییر
میدهد .این روزها نخستوزیر اسپانیا ،ماریانو
راخوی ،به همان قانون اساسی تصویبشده در
زمان فرانکو استناد میکند تا بتواند از استقالل
کاتالونیا جلوگیری کند .پادشاهی اسپانیا مستقر
در مادرید پس از درگیریهای تاریخی بر سر
استقالل به مناطقی از این کشور خودمختاری
کامل داد .اما اخیــرا خودمختاری کاتالونیا بار
دیگر مدعی استقالل شده است.
کاتالونیا یک منطقه بســیار زیبا ،خوش
آبوهوا و ثروتمند اســت .صادرات وسیعی
به سایر نقاط کشــور و اروپا دارد .بارسلون
مرکز این منطقه است که از جذابیتهای مهم
اروپا است .بارسلون به نوعی قطب گردشگری
در اســپانیا محسوب میشود و ساالنه پذیرای
توریستهای داخلی و خارجی فراوانی است.
شهر بارسلونا به تنهایی ساالنه  10تا  12میلیارد
دالر درآمد از صنعت توریسم دارد.
از این رو کاتالونیا از لحاظ مالی وضعیت
مناسبی دارد .بیســت در صد تولید ناخالص
داخلی اسپانیا توسط کاتالونیا صورت میگیرد.
همچنین بیست و هفت درصد صادرات اسپانیا
در اختیار کاتالونیا است .این در حالی است که
باقی مناطق اسپانیا نسبتا فقیر هستند .این شکاف
طبقاتی میان بخشهای دیگر اسپانیا و کاتالونیا
موجبات نارضایتی مردم ساکن این منطقه را
فراهم آورده اســت .آنها معتقدند درآمدهای
حاصل از این منطقــه برای دیگر بخشهای
کشور هزینه میشود که اقدامی عادالنه نیست.
آنها از اینکه تخفیفهای مالیاتی یا تسهیالت
گمرکی به فعالیتهای تجاری در این منطقه
تعلق نمیگیرد شــکایت دارند .مردم ساکن
کاتالونیا به واسطه سبک زندگیشان در مناطق
طبیعی فعالترند .دامداری و کشاورزی در این

ناحیه نیز از رونق فراوانی برخوردار اســت.
از این رو وضعیــت اجتماعی و فعالیتهای
اجتماعی در این منطقه خودمختار نســبت به
پایتخت متفاوت اســت .از سوی دیگر مردم
ساکن مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا بیشتر
در مناطق خشــک و گرم کشور ساکناند.
بنابراین فاصلههای اجتماعی و شــکافهای
طبقاتی -اقتصادی بر اختالفات در این ناحیه
اثرگذار است.
از دیگر عوامل درگیــری میان کاتالونیا
و مادرید مخالفــت مردم منطقه خودمختار با
نظام حکومتی سلطنت است .این مخالفت در
طول ســالیان گذشته همواره دلیل جنگها و
خونریزیهای فراوانی بوده اســت .ساکنان
کاتالونیا نظام حکومتی مبتنی بر ســلطنت را
نظامی سنتی و واپسگرا میدانند که با اصول
مدرن و دموکراســی نسبتی ندارد .حال اینکه
همین نظام سلطنتی در بریتانیا نیز حاکم است
و ممکن است کشوری با سلطنت اداره شود
اما نهادها و المانهای دموکراتیک نیز در آن
وجود داشته باشند.
به هر ترتیب ،عالوه بر شکافهای اقتصادی
و اختالفات اجتماعی ،تفاوتهای عقیدتی در
مورد سیاست نیز موجب شده  ۶تا  ۷میلیون
نفر کاتالونیایی ادعای استقالل کرده و خواهان
جدایی از اسپانیا شــوند .این خواسته تا حدی
جدی مطرح و دنبال شد و اگر واکنش اتحادیه
اروپا نبود امروز اســپانیا صحنه درگیریهای
فراوانی بود .اختالف ساکنان منطقه خودمختار
با حکومت مرکزی بر سر استقالل هیچگاه از
بین نرفته بود .کاتالونیا در پارلمان محلیاش
برای رفراندوم تاریخی تعییــن کرد .آنها با
احزاب محلی برای برگزاری رفراندوم به توافق
رسیدند و این تاریخ را به دولت اسپانیا نیز اعالم
کردند .البته دولت در آن زمان واکنش خاصی
از خود نشان نداد .شاید آنها گمان نمیکردند
که تصمیم خودمختارنشینهای کاتالونیا جدی
باشد .دولت گمان میکرد که امکان برگزاری
همهپرسی در میان نیست.
موضوع استقالل مســالهای نبود که میان
اسپانیا و کاتالونیا فراموش شده باشد و در سال

 ۲۰۱۷ناگهان مورد توجه قرار بگیرد .اگر فشار
اتحادیه اروپا نبود شــاید کاتالونیا به استقالل
رســیده و کارش به انجام رسیده بود .اتحادیه
اروپا پس از برگزاری رفراندوم صراحتا اعالم
کرد که در صورت اعالم اســتقالل اتحادیه
کاتالونیا را به رسمیت نمیشناسد و اسپانیا را
فقط در صورتی که به شکل کشور یکپارچه
باشد در اتحادیه اروپا میپذیرند .اتحادیه اروپا
در بخشهای مختلف این قاره با مشکالت و
بحرانهای اقتصادی روبهروست .از این جهت
نیز گمان میکنــد در صورتی که کاتالونیا
بخواهد از اسپانیا مستقل شود ،اسپانیا دو ماه هم
نمیتواند به حیاتش ادامه دهد و با معضالت
مختلف اقتصادی روبهرو خواهد شد .این مسئله
برای اتحادیه اروپا نیز مشــکالتی را در پی
خواهد داشت.
مشکالت اقتصادی کشوری مانند اسپانیا
میتواند دامنگیر اتحادیه اروپا شود ،با توجه
به این مسئله که دیگر شــرایط مانند بحران
اقتصادی یونان نیســت کــه خانم مرکل پا
در میانی و کمک اقتصادی به اســپانیا کند.
تشــخیص اتحادیه اروپا این بود که اکنون
زمان مناسب و مساعدی برای استقالل نیست.
بنابراین تالش کردند کاتالونیا را مجبور کنند
مقداری از مواضع خود عقبنشینی کند .اگر
چه کاتالونیاییها چندان به مواضع اتحادیه اروپا
توجه نشان ندادند اظهارنظر اتحادیه به هر حال
به نفع حکومت مرکزی شد و استقاللطلبان
در ادامه دست به اقدامات خشونتآمیز زدند
و به قانون اساســی بیتوجهی کردند .طبق
ماده  ۱۵۱قانون اساسی اسپانیا ،دولت مرکزی
میتواند خودمختاری کاتالونیا را معلق کند و
بدین ترتیب این منطقه نیز با قوانین اسپانیا اداره
خواهد شد.
تمایل به اســتقالل چیزی نیست که در
کوتاهمدت در اسپانیا شکل گرفته باشد .این
مطالبه تاریخی همچنان در این کشــور زنده
است و ممکن است به زودی دوباره تمایالت
استقاللطلبانه در کاتالونیا از سر گرفته شود.
اما آینده شکلگیری و تداوم این تمایل به این
بستگی دارد که وضعیت اقتصادی حکومت

مرکزی به چه سمت و سویی میل کند.
در حال حاضر اغلب کشورهای اروپایی
از جمله آلمان ،انگلیس و فرانسه با مشکالت
شــدید اقتصادی مواجهاند .بحران اقتصادیای
که از ســال  ۲۰۰۸از آمریکا آغاز شــد در
اواخر دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما
این کشور را رها کرد ،اما همچنان کشورهای
قدرتمند اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است.
اروپا هنوز با مشــکالت و معضالت عمیق
اقتصادی روبهرو اســت .اگر این مشکالت
اقتصادی ادامه پیدا کند بحــران رفراندوم و
استقالل در اسپانیا نیز تداوم پیدا خواهد کرد.
البته در این میان مواضع اتحادیه همچنان روشن
و مشخص است .از ســوی دیگر مادرید در
صورت تداوم این بحران به فکر سرمایهگذاری
در بخشهای حکومــت مرکزی خواهد بود
تا وضعیت اقتصادی را بدون نیاز به کاتالونیا
ارتقاء بخشد .با اینکه پس از جدایی احتمالی
کاتالونیا از اســپانیا مادرید همچنان چهارمین
قدرت حوزه یورو باقی خواهد ماند نمیتوان
معضالت اقتصادی ناشی از این تجزیه را نادیده
گرفت.
در قاره اروپا کاتالونیا تنها منطقهای نیست
که خواستار جدایی و استقالل از سرزمین مادر
شده اســت .تالشهای زیادی برای جدا شدن
اسکاتلند از بریتانیا در سالهای اخیر صورت
گرفت که البته همه ایــن تالشها از جمله
برگزاری همهپرسی در اسکاتلند به شکست
انجامید .بدیهی اســت که افزایش تمایالت
استقاللطلبانه میتواند دیگر مناطق حساس در
اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال ،حقیقتی که نباید نادیده انگاشت
آن اســت که مهمترین دلیل استقاللخواهی
ســاکنان کاتالونیا مبنی بر این ادعاست که
بیشترین درآمد در میان ایاالت اسپانیا از آن
کاتالونیاســت و با وجود پرداخت بیشترین
مالیات این منطقه کمترین خدمات را از دولت
مرکزی دریافت میکند .از سوی دیگر ،اگر
دولت اسپانیا این منطقه را از دست بدهد یکی
از منابع مهم درآمدهایش را از دســت خواهد
داد .اسپانیا زمانی یکی از قدرتمندترین نقاط

جهان به شــمار میآمد .اما در قالب یکی از
قدرتمندترین قدرتهــای اتحادیه اروپا نیز
نمیتواند درگیر سرشکستگی شود .از همین
رو دولت مرکزی با نتایج حاصل از همهپرسی
به شدت برخورد کرد .با این حال ،این مسئله
که تنش میان جداییخواهان و دولت مرکزی
تا چه زمانی ادامه مییابد محل تامل اســت.
به نظر میرسد اســپانیا برای حل این بحران
صرفا دو راه پیــشرو دارد :اول :با مذاکره و
دادن امتیاز کاتاالنهــا را راضی کند ادعای
استقاللطلبیشــان را کنــار بگذارند .دوم:
به اتحادیه اروپا متوســل شود تا این اتحادیه
کاتاالنها را راضی به ماندن در اسپانیا کند .با
این همه ،اتحادیه اروپا اجازه برخورد قهری و
خشونتآمیز را به دولت اسپانیا نمیدهد ،حتی
اگر به قیمت خروج اسپانیا از این اتحادیه تمام
شود .بر این اساس ،به نظر میرسد اتحادیه اروپا
در این زمینه مداخله و پادرمیانی خواهد کرد.
اروپا یک جامعه سرمایهداری است که با
بحران عمیق درونی مواجه است و این بحران
درونی از این حکایــت میکند که هر روز
فاصله عمیقتری میان ثروتمند و فقیر به وجود
میآید .اقلیت ثروتمنــد بر اکثریت فقیری
حکومت میکننــد .بحرانهایی که امروز در
اروپا شاهدشان هستیم در آمریکا نیز به چشم
میخورد :گروههای فقیر جامعه زیر بار سنگین
ی له میشوند،ولی اقلیت این کشور یک
زندگ 
زندگی اشرافی دارند .در اروپا و خصوصا اسپانیا
این موضوع بیشتر از دیگر نقاط و کشورها
به چشم میخورد .چون مناطق جنوبی اسپانیا
غالبا عرب هســتند .در مادرید و مناطقی که
در گذشته بخشی از آندلُس محسوب میشدند
جمعیت زیادی از اعراب فقیر زندگی میکنند.
جامعهی اروپایی با این بخش از جامعهی اسپانیا
و دیگر کشورهای اروپایی مشکل دارد .برای
حل این معضل نیز باید فکری جامع و برنامهای
دقیق تنظیم شود .سرمایهداری باید در ساختار
نهادهای اقتصادی خود به شکل جدی تجدید
نظر کند .اگر بحرانهــای اقتصادی در اروپا
تداوم پیدا کند این قاره در آینده با مشکالت
جدیتری مواجه خواهد شد.
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دولت چین به رغم ماهیت کمونیستی خود ابایی ندارد تظاهر
کند که در مسیر دموکراسی غربی حرکت میکند یا تظاهر
به دموکرات بودن به سبک غربی کند.

چین مدرن و مساله دموکراسی
درکنگره جدید حزب کمونیست چین تحوالت عمدهای صورت گرفته است
محمد حسین باقی

روزنامهنگار و مترجم

چهارشنبه  26مهرماه  1396نوزدهمین
کنگره ملی حزب کمونیست به مدت یک
هفته و با شرکت  ۲۳۰۰نفر از اعضای ارشد
حزب در تاالر مجلس بزرگ پکن شروع
به کار کرد .برگزاری این کنگره مهمترین
رخداد سیاســی جمهوری خلق چین است.
در این کنگره مسیر برنامه توسعه سیاسی و
اقتصادی و سیاست خارجی پنج سال آینده
چین تعیین میشود .این کنگره قدرتمندترین
و باالتریــن نهاد ملی قانونگذاری در چین
اســت که با حدود  3000عضــو ،عنوان
بزرگتریــن پارلمان جهــان را به خود
اختصاص داده است .نخستین کنگره در سال
 1949برگزار شد و از آن زمان هر پنج سال
یک بار برپا میشود .وظایف کنگره ملی
حزب کمونیست بسیار گستردهتر از انتخاب
دولت اســت .درواقع تمامی تصمیمهای
سیاسی مهم توسط کنگره گرفته میشود.
عزل و نصب رئیسجمهور و حلقه معاونان
وی ،تصویــب ،اصالح و نظارت بر اجرای
قانون اساسی و دیگر قوانین مدنی و قضایی،
انتخاب چشمانداز و برنامههای اقتصاد ملی و
توسعه فرهنگی و اجتماعی ،تصمیمگیری در
باب انتخاب اعضای کمیته مرکزی حزب،
تصویب بودجه دولــت ،تصمیمگیری در
باب تأسیس اســتان و مناطق خودمختار،
تصمیمگیــری در جنگ و صلح و رهبری
کل قوا از مهمتریــن وظایف و اختیارات
کنگره ملیست.
بیبیسی در گزارشــی با عنوان «چین
چگونه اداره میشــود» مینویسد« :حزب
کمونیست چین از سال  1949بر این کشور
 1/5میلیارد نفری حاکم بوده اســت .این
حزب هیچ مخالفتی را تحمل نخواهد کرد
و با مخالفان اغلب با خشونت رفتار میکند.
مهمترین و باالترین نهــاد تصمیمگیری
کمیته دائمی پولیتبورو است که قدرتش
حتا به تمام روســتاها و تمام مراکز کاری
و زیستی تســری مییابد» .با علم به اینکه
حزب کمونیســت چین حدود  ۹۰میلیون
عضو دارد ،این گزارش میافزاید« :اعضای
پولیتبورو هرگز با رقابت انتخاباتی وارد
این ساختار نمیشوند بلکه بر اساس حمایت
رییسجمهور ،میزان وفاداری به وی ،غریزه
توانایی و بقا در فرهنگی سیاســی وارد این
ساختار میشوند که خطایی کوچک در آن
میتواند حبس خانگی تا پایان عمر یا حتا
بدتر از آن را به دنبال داشته باشد».
«کریس باکلی» ،گزارشگر نیویورک
تایمز ،نیز «وفــاداری به رییسجمهور» را
مهمترین عامل در ارتقای اعضای این کمیته
میداند .روال رسمی چنین است که قدرت
این اعضا از جایگاهشان در پولیتبورو بر
میخیزد .اما حقیقت این است که در چین
روابط شخصی جایگاه بس مهمتری نسبت
به عناوین و القــاب دارد .نفوذ یک مقام
وابسته به به میزان وفاداریای است که وی
به مقامهــای برتر (اغلب طی دههها) دارد.
پولیتبورو سه نهاد مهم دیگر را در کنترل
دارد که عبارتند از :کمیسیون امور نظامی
(که نیروهای مســلح را کنترل میکند)،
کنگره ملی خلق یا پارلمان و شورای دولتی
(یا بازوی اداری دولت).
«راجــر دارلینگتون» ،متخصص صنعت
بازاریابی و ارتباطات ،مینویسد دولت چین
به رغم ماهیت کمونیســتی خود ابایی ندارد
تظاهر کند که در مســیر دموکراسی غربی
حرکت میکند یا تظاهر به دموکرات بودن
به ســبک غربی کند .با این حال ،دیدگاه
دیگری هم هســت که معتقد اســت چین
همچنان یک کشور سوسیالیستی است و بر

این رویکرد هم اصــرار دارد .این رویکرد
معتقد اســت چین تمایلی ندارد در مســیر
دموکراســی غربی یا نظام کاپیتالیستی سیر
کند .این رویکرد رسما از سوی رییسجمهور
چین ابراز شــد .رویترز در گزارش مورخ
 27مهرماه  1396خود با اشــاره به سخنرانی
رییسجمهور چیــن در مراســم افتتاحیه
نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیســت
چین مینویسد رئیسجمهوری چین در جمع
حدود  ۲۳۰۰نماینده حاضر به ســاخت یک
«کشور مدرن سوسیالیستی که هرگز تقلیدی
از سیستمهای سیاسی دیگر کشورها نباشد و
درهایش همچنان به روی جهانیان باز باشد»
متعهد شد .رئیسجمهوری چین افزود« :طی
یک بازه زمانی طوالنــی از کار و فعالیت،
سوسیالیسم با مولفههای چینی وارد یک دوره
جدید شده است» .رویترز میافزاید اصطالح
«سوسیالیسم با خصوصیات چینی» از اواخر
دهه  ۱۹۷۰بهعنوان تحولی بنیادی در نگرش
اقتصادی حکومت این کشور ابداع شد .این
سوسیالیسم که برخی آن را عقبنشینی کامل
از اصول موردنظر مائوتسه تونگ ،بنیانگذار
جمهوری خلق ،دانستهاند در دهههای بعد راه
را برای ایجاد فضای باز فرهنگی و بازگشایی
اقتصادی بهخصوص به روی سرمایه خارجی
هموار کرد .کریس باکلی نیز به نقل از «شی
جین پینگ» مینویسد «چین وارد دورهای
جدید از سوسیالیسم شده است» .رییسجمهور
چین همچنین اعالم کرد که چیزی نمانده که
حزب کمونیســت به لحاظ قدمت «برادران
شوروی را پشتسر بگذارد» .چنین بود که
«شی» از «رویای چینی» ()China Dream
سخن گفت.
چین اکنون به جایــگاه دومین قدرت
جهانی ارتقا یافته اســت .جایگاه سیاسی-
اقتصادی این کشــور در جهان روزبهروز
بیشتر میشود و در معادالت جهانی نمیتوان
این کشور را نادیده گرفت .در دورانی که
باراک اوباما بر سر کار بود سیاست «نگاه
به شــرق» را در قالب «چرخش به سوی
آســیا» ( )Pivot to Asiaدنبال میکرد و
ترامپ هم ظاهرا همین سیاست را در پیش
گرفته است و تقریبا نیمی از تجهیزات نظامی
آمریکا قرار است در شرق آسیا استقرار یابد.
همچنین در زمانی که احتمال بروز جنگ

میان آمریکا و کره شمالی (به عنوان حیاط
خلوت چین یا «دولت حائل» میان پکن و
واشنگتن) روزبهروز بیشتر میشود میتوان
نقش چین را به وضوح مشاهده کرد« .راجر
دارلینگتون» معتقد است چین کشوری است
که تظاهر به چندحزبیبــودن میکند .در
عمل هم حدود  8تا  10حزب در این کشور
وجود دارند .این احزاب کوچک عمرشان
به ســالهای پیش از  1950باز میگردد .با
این حال ،رسما رهبری و قیمومیت حزب
کمونیســت چین را پذیرفته و زیر سایه
این حزب بزرگ قــرار گرفتهاند .با این
حال ،برای درک نظام سیاسی چین و نحوه
تصمیمگیری در این کشور ابتدا باید حزب
کمونیست چین ( )CPCرا بشناسیم تا بتوانیم
درکی کلی از نحوه سیاستگذاری در چین
بیابیم.
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قانون اساسی

2

تبورو
پولی 

قانون اساسی جمهوری خلق چین
یک ســند «همواره در حال تغییر است».
اولین قانون اساسی این کشور در سال 1954
تدوین شد .پس از اینکه دو نسخه تغییر یافته
از آن در سالهای  1975و  1978اجرایی شد،
قانون اساسی فعلی در سال  1982تدوین شد.
البته میان هر نسخه اصالحی هم تفاوتهای
زیادی بود و قانون اساســی  1982هم  4بار
اصالح شد ( 1999 ،1993 ،1988و .)2004
تغییر کنوانسیونهای قانون اساسی موجب
تغییرات شگرفی در ساختار دولت چین شد.
هیچ ســازمان تخصصیای وجود ندارد که
کارش اجرای قانون اساسی باشد .بر اساس
نظام قانونی چین ،دادگاهها از قدرت عمومی
بازنگری در بررسیهای قضایی برخوردار
نبوده و نمیتوانند مقرراتی را بیاعتبار سازند
که در مخالفت با قانون اساسی است.
هر تصمیم مهمی در این کشور،
ابتدا از سوی مردانی مورد بحث و تصویب
قرار میگیرد که در دفتر سیاسی حزب یا
پولیتبورو نشستهاند .این دفتر حلقه رابط
تمــام ارکان قدرت در این کشــور 1/5
میلیارد نفری است .اعضای تقریبا  30نفره
پولیتبورو از ســوی کمیته دائمی انتخاب

میشــوند .اعضای جدیــد پولیتبورو با
بررســیها و تحقیقات سخت و فراوان در
مورد پیشینه افراد ،تجربیات و دیدگاههای
آنها انتخاب میشوند .برای رسیدن به مراتب
باال ،آنها نیازمند سابقهای قوی از دستاوردهای
کاری برای حزب هستند ،باید حامیان واقعی
داشته باشــند ،اختالفات را بروز ندهند و از
دشمنسازی پرهیز کنند .کل پولیتبورو
شامل دبیرکلهای حزبی از شهرهای بزرگ
مانند پکن و شانگهای و استانهای مهمی
مانند گوانگدونگ هستند .برخی تحلیلگران
مینویسند اصالحات اقتصادی که موجب
تولید ثروت در این کشور شده موجب شده
قدرت «مرکز» (منظــور پولیتبورو) رو
به کاهش بگذارد .گفته شده دبیرکلهای
حزب در استانهای بزرگی مانند سیچوان
و گوانگدونگ مســئولیت مردمانی را بر
عهده دارند که تعدادشان بیشتر از بسیاری
از کشــورهای اروپایی است و درآمدهای
مالیاتیشان برای پکن حیاتی است.
نهاد ارشــد تصمیمگیر در چین کمیته
دائمــی هفت نفره پولیتبورو اســت که
به مثابه نوعــی کابینه داخلی عمل میکند
و تاثیرگذارتریــن رهبران را در خود دارد.
اینکه چگونه این کمیته دائمی کار میکند
و فعالیتهایش چگونه است جزو «اسرار»
است .اما نشستهای آن منظم است .گفته
شده در این نشستها اختالفات به صراحت
بیان میشــود .اما این مخالفتها نباید در
میان مردم مطرح و آشــکار شود .اعضای
ایــن کمیته دائمی در پســتهای مهمی
سهیم هستند :دبیر کل ،نخستوزیر ،رییس
کنگره ملی خلق و رییس کمیسیون بازرسی
انضباطی .پولیتبورو سه نهاد مهم دیگر را
هم کنترل میکند:
کنگره ملی خلق یا پارلمان
شورای دولتی که بازوی اداری دولت است
کمیسیون امور نظامی که نیروهای مسلح
را کنترل میکند
رییسجمهور چین رییس دولت است.
رییسجمهور فعلی «شی جین پینگ» نام
دارد کــه در اواخر ســال  2012به قدرت
رســید و به مدت  10ســال در این پست
خواهد بود .گفته میشود او قدرتمندترین
رییسجمهور از دوران مائو به این سو است.

او «رهبری جمعی» حزب کمونیســت را
به نفع «حکومت یک فرد مقتدر» بر هم زد.
به عبارت دیگر ،در دوران «شی» حکومت
«یک فرد قدرتمند» جانشین رهبری جمعی
شده است .نخســتوزیر چین هم رییس
«حکومت» است و رهبری «شورای دولتی»
را دارد .نخســتوزیر هماکنون « لی که
چیانگ» نام دارد که در سال  2012انتخاب
شد و به مدت  10سال در این پست خواهد
بود .با این حال ،ابتکار جدیدی که در سال
 1997در مورد محدودیت سنی و محدودیت
زمانی برای پستهای باال مطرح شد میزانی
از پیشبینیپذیری را وارد نظام سیاسی چین
کرده است .به گفته «راجر دارلینگتون»،
سن بازنشستگی از مشاغل سیاسی در چین
اکنون  65سال است و حداکثر مدت زمانی
که میتوانند سر کار باشند دو دوره  5ساله
(در مجموع  10سال) است.
محدودیت سنی به این معناست که در
ســال ( 2017در کنگره نوزدهم)  5نفر از
 7عضو کمیته دائمی تنها یک دوره  5ساله
دیگر ســر کار خواهند بود .در سال 2017
باید رییسجمهور جدید برای یک دوره 5
ســاله انتخاب شود که فضای حاکم بر این
کشور نشان میدهد «شی جین پینگ» تا
سال  2022در قدرت خواهد ماند.
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کمیته دائمی

اعضای کمیته دائمی هر  5سال
یکبار از سوی کنگره ملی حزب کمونیست
چین برگزیده میشــوند .سنت مالوف این
است که همان اعضا تایید میشوند .کمیته
دائمی دارای  205عضو اصلی و  171عضو
علیالبدل اســت .کمیته دائمی «عالیترین
نهاد قدرت در حزب» اســت .بر اســاس
قانون حزبــی ،این کمیته از قدرت انتخاب
دبیر کل و اعضای پولیتبورو و کمیسیون
امور نظامی برخوردار است و مدافع ترکیب
کمیسیون بازرسی حزبی است .همچنین ناظر
بر اقدامات ارگانهای ملی قدرتمند حزب
اســت .در کنگره نوزدهم که به تازگی
برگزار شد احتماالتی مطرح شد دال بر اینکه
ممکن است این کمیته  7نفره تغییر کند ،یا
اعضایش به  9نفر افزایش یابد و یا تغییری
در آن داده نشــود .هفتههای آینده نشان

خواهد داد که آیا ترکیب کمیته دائمی تغییر
خواهد کرد یا خیر.

4

کنگره ملی خلق

بر اساس قانون اساسی سال ،1982
کنگره ملی خلــق ( )NPCقدرتمندترین
ارگان دولتی اســت ،یعنی همان مجلس
قانونگذاری چین .با این حال ،حقیقت این
اســت که این کنگره فقط نقش «ماشین
امضــاء» را دارد .این کنگــره به روایتی
متشــکل از  2270و به روایتی دیگر 2300
عضو اســت که از استانهای چین ،مناطق
خودمختار ،شــهرهای بزرگ و نیروهای
مسلح برگزیده میشوند .آنها  5سال در این
سمت میمانند .کل اعضای این کنگره در
آوریل هر سال یک جلسه برگزار میکند
که دو هفته به طــول میانجامد .این بدین
معناست که چین دارای بزرگترین مجلس
قانونگذاری در جهان است که اعضای آن بر
خالف سایر مجالس ،کمترین دیدارها را در
جهان دارند (سالی یکبار) .در تئوری ،کنگره
از قدرت تغییر قانون اساسی و قانونسازی
برخوردار است .اما به معنای غربی آن یک
نهاد مســتقل نیســت .حدود  70درصد از
اعضایش و تقریبا تمام چهرههای ارشدش
از اعضای حزب هستند .وفاداری اعضا ابتدا
به حزب است و سپس به کنگره ملی خلق.

5

شورای دولتی

این شورا کابینهای است که ناظر
بر ماشین عریض و طویل دولت چین است.
این نهاد در صدر یک بوروکراسی پیچیده
از کمیســیونها و وزارتخانهها مینشیند و
مسئول تضمین اجرای سیاست حزبی در تمام
ســطوح ملی و محلی است .در تئوری ،این
شورا به کنگره ملی خلق پاسخگوست .اما
در بیشتر مواقع این شورا قوانین و اقداماتی
مصوب میکند که  NPCآنها را میپذیرد.
مهمترین وظیفه این شورا تدوین و نگارش
و مدیریت طرحهای اقتصادی ملی و بودجه
دولتی است که به آن قدرت تصمیمگیری
بر بســیاری از جنبههای زندگی مردم را
میدهد .این شــورا همچنین مسئول نظم و
قانون نیز هست .کل اعضای این شورا یک
بار در ماه نشستی برگزار میکنند.
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دیپلماسی

آنچه در کرکوک رخ داد نقطه اوج یک پالن سیاسی ،دیپلماتیک ،امنیتی و
نظامی پیچیده بود که در کمترین زمان و با کمترین هزینه ،یک روند بسیار
طوالنی و پرهزینه «چند ملیتی»سازی را خنثی کرد.

حماسه کرکوک
پروژه تجزیه عراق ،قضیه کرکوک ،و نقش ایران در کنترل «بحران» چه بود؟

علیرضا اکبری

دانشآموخته صلحسازی و حفظ صلح و بنیانگذار
موسسه پژوهشهای راهبردی تصمیم

الف -پروژه اســتقالل كردســتان یا تجزیه
عراق؟

بیست و پنجم سپتامبر گذشته ،حکومت
بارزانی ،اقدام به برگزاری همهپرسی جدایی
کردستان از عراق کرد تا کلید تجزیه عراق
و تشکیل کشور «کردستان بزرگ» را زده
باشد.
در محیط بینالمللی ،اکثریت قریب به
اتفاق همسایگان عراق ،قدرتهای منطقه
(حتی تلویح ًا عربستان سعودی) ،آمریکا،
کشورهای اروپایی و سازمان ملل ،همه ،به
جز رژیم اسراییل ،با این رفراندوم به دالیل
مختلف مخالفت کردند.
همچنین ،علیرغم تبلیغات وسیع حکومت
اقلیم و بعضی رسانههای غربی و اسراییل
بخش مهمی از گروهها و احزاب کردی نیز
عــدم موافقت خود را با رفراندم مذکور به
نحوی بیان داشتند.
اما دولت مرکزی عراق با استناد به قانون
اساسی ،و پیشه کردن صبر ،همهپرسی را
باطل دانســت و اعالم کرد اجازه نمیدهد
یکپارچگی عراق توسط فرصتطلبی یک
شخص یا یک حزب نابود شود.
دولت جمهوری اسالمی ایران دیپلماسی
حفظ وضع موجود و ممانعت از تجزیه عراق
را از دیرباز سیاست اصولی خود میدانسته.
از این رو ،فعالیتهای جدی تهران در اقناع
شخص مسعود بارزانی و حکومت اقلیم برای
عدم ورود به کانال تجزیه و رفراندوم حتی
از پیش از ظهور داعش آغاز شده بود.
دستگاههای فعال و دیپلماتیک ایران در
عرصه منطقه خوب میدانستند که شخص
مسعود بارزانی به محض یافتن فرصت ،با
پشــتیبانی و تحریک خاص از «آنسوی
منطقه» ،پروژه تجزیه را کلید میزند .این
ارزیابی صحیح حتی قبل از نجات اربیل از

هجوم داعش نیز وجود داشت.
آزادســازی مناطق کردی و صفحات
شمال عراق از دســت داعش و همکاری
قوای مشترک شعبی و ارتش و پلیس فدرال
در بیرون رانــدن داعش موقعیت را برای
بارزانی و همهپرسی او فراهم کرد.
بیســت روز پس از همهپرسی ،دولت
ایران مواضع کامال اصولی خود را بر مبنای
ضرورت حفــظ تمامیت ارضی و وحدت
ملــی و تداوم ثبات و اقتدار ملی و تقویت
دولت مرکزی عراق ،ضمن رعایت اصل
عدممداخله در امور داخلی همسایگان ،اعالم
و تعقیب کرد.
در همین زمان ،دولت بارزانی تمایالت
توسعهطلبانه خود را با توهم قدرت پیشمرگه
و حمایت سایر احزاب کردی شدت بخشید.
ب -عملیــات كركوك ،تعیین سرنوشــت
رفراندوم

عنصر نفت و درآمدهای کالن آن نقش
مهمی در رویکرد تجزیهطلبانه بارزانی ایفا
کرده است.
بخش مهمی از چاههای نفت شمال شرق
عراق در پیرامون کرکوک و موصل قرار
دارد.
کرکوک ،شــهری که میتوان آنرا
عراق کوچک لقب داد ،ترکیب جمعیتی
پیچیدهای دارد .عرب و ترکمن و کرد و
سنی و شــیعه را ،همه ،در خود جای داده
است.
حکومــت اقلیــم در یــک اقــدام
تحریکآمیز ،صندوقهای رأی را به خارج
از محدوده اقلیــم ،ازجمله کرکوک ،نیز
آورده بود .شخص بارزانی با نادیده گرفتن
قانون اساسی عراق و بهویژه ماده  ۱۴۰آن،
درصدد تسلط کامل بر کرکوک و ضمیمه
کردن آن به دولت مستقل کردستان بود.
بیاعتنایی دولت اقلیــم به اخطارهای
دولت مرکزی برای ابطال همهپرســی و
خیز مسعود برای منضم کردن کرکوک
به قلمرو اقلیم ،بر خالف قانون اساســی و
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قانون تقسیمات کشوری عراق ،موقعیت
خطرناکی را ایجاد کرد.
فوت مرحوم جالل طالبانی نیز در همین
ایام بر التهاب شرایط افزود.
محور سیاسی امنیتی تهران -بغداد -آنکارا
در مسیر منع تجزیه عراق ،بایکوت اقلیم و
کنترل بحران ،از پیش از رفراندم فعال شده
بود .اما آرایش قوای طرفین (پیشمرگه اقلیم
ِ
حدی
و نیروهای مشترک بغداد) در خط
کرکوک شرایط را بسیار بغرنج کرده بود.
ایران از طریق دو وزیر خارجه و چند
معــاون و چندین ســفیر در منطقه برای
جلوگیری از نزاع داخلی عراق فعال بود.
سفر آقای ســلیمانی به سلیمانیه برای
بزرگداشت مرحوم جالل طالبانی نتایجی
تاریخی به دنبال داشت.
هماهنگی ســلیمانی با بخش مهمی از
قوای ملی عراق و نیروی پیشمرگه نهتنها
بروز جنگ داخلی را در این مقطع منتفی
کرد که مساله رفراندوم را بهطور جدی در
ابهام و «انتفای موضوع» قرار داد.
سرانجام ارتش و نیروهای مسلح عراق
به فرمان نخســتوزیر بامداد دوشنبه ۱۶
اکتبر مأموریت تأمین امنیت کرکوک و
دیگر مناطق مورد منازعه با کردســتان را
آغاز کردند .کمتر از  ۴۸ساعت از آغاز آن
مأموریت نیروهای پیشمرگه از همه مناطق
نظامی ،نفتی و سیاسی کرکوک عقبنشینی
کردند .همچنین ،مناطق مورد منازعه در دو
اســتان دیاله و نینوا مانند سنجار نیز تحت
کنترل نیروهای عراقی در آمد.
ج -بارزانی و شكاف بزرگ در اقلیم

آنچــه در کرکوک و نینوا و دیاله رخ
داد مواضع مسعود بارزانی را تا عمق اربیل
به عقب راند .همین امر موجب هجوم پارتی
به دیگر احزاب و طوایف کردستان شد.
مسعود که داعیه اتحاد و تشکیل کردستان
بزرگ را داشــت اینک به سمبل تفرقه و
انشقاق کردی بدل شده بود .این انشقاق تا
جایی پیش رفت که امروز نیروهای حزب

دموکــرات در تنگه «دگله» میان اربیل و
سلیمانیه مستقر شدهاند و بر خالف انتظارها
به جای آنکه مقابل نیروهای ارتش عراق
قرار بگیرند ،مقابل پیشمرگههای منتسب به
طالبانیایستادهاند.
این وضع خود نشــانه دیگری از عدم
کفایت و مشروعیت دولت بارزانی است.
و -نقش ایران در خنثیسازی پروژه تجزیه
عراق

هرچند شکســت پروژه تجزیه عراق
و تشکیل کشــور کردی ،آن هم با چنین
شتاب و سرعتی و با حداقل هزینه و تلفات،
بسیار غیرقابلباور به نظر میرسید ،این امر
عمال به وقوع پیوست.
عوامل محوری شکست پروژه تجزیه

چهار دســته از عوامل مهم در باز شدن
گره کور بحران و شکست پروژه تجزیه
عراق ،در پی برگــزاری رفراندوم ،دخیل
بودند؛
نخست ،هماهنگ شدن بخش مهمی
از نیروهای سیاسی و پیشمرگه کردستان
عراق با قدرت سیاســی بغداد و نیروهای
مشترک حکومت مرکزی ،از جمله الحشد
الشعبی و قواه بدر.
دوم ،کیفیت مانور عرصه سیاســی
داخل عراق ،بهویژه در مدت سه هفته پس از
اجرای رفراندم .طرح توافق جناح ملیگرای
ُكرد عراق با دولت مركزی راهكاری بود
كه شاهبیت مدیریت یك بحران امنیتی ،از
طریق تفاهم سیاسی ،محسوب میشود.
ســوم ،دقت و ســرعت در مانور
عملیاتی و نظامی ،از آخر سومین هفته پس
از همهپرسی.
چهارم ،مدیریت صحنه دیپلماتیک در
سطح منطقهای از هنگام جدی شدن پروژه
رفراندوم.
در هر چهار عامل ایــران ،مرکب از
نیروی قدس سپاه ،توان دیپلماتیک ایران در
منطقه ،وزارت امور خارجه و دولت ،بهطور

بسیار چشمگیری هدایتگر تحوالت مشروح
باال بود.
آنچه در کرکــوک رخ داد نقطه اوج
یک پالن سیاســی ،دیپلماتیک ،امنیتی و
نظامی پیچیده بود که در کمترین زمان و
با کمترین هزینه ،یک روند بسیار طوالنی
و پرهزینه «چند ملیتی»سازی را خنثی کرد.
به جرأت میتــوان گفت که پس از
مدیریت و خنثیســازی پــروژه بزرگ
«تروریســم بدون زمان و بــدون مکان
داعش» توســط ایران با محوریت نیروی
قدس ،خنثیســازی پروژه تجزیه عراق
و شکســت طرح صهیونیســتی «کشور
کردستان» مهمترین پروژه ایجابی سیاسی
امنیتی منطقهای ایران بوده است.
ز -تشــكیل دو دولت محلی كردی؛ طرحی
برای ثبات و امنیت

این طرح با میانجیگری سردار سلیمانی
نهتنها به مساله همهپرسی اقلیم کردستان
خاتمه بخشید که معضل عدم توازن سیاسی-
اقتصادی -امنیتی شمال عراق را نیز با یک
ابتکار فوقالعاده هوشمندانه مدیریت کرد.
پس از برگزاری همهپرســی ،یک
توافق  9مادهای میــان هادی العامری از
فرماندهان حشــد الشعبی و بافل طالبانی
از فرماندهان اتحادیه میهنی کردستان ،با
نظارت حیدر العبادی نخستوزیر عراق
و وساطت قاسم سلیمانی صورت گرفت
که به موجب آن تا زمان نامشخص ،مساله
همهپرسی لغو شد.
بر مبنای این توافق ،کردســتان عراق
به دو اقلیم یا دولــت مجزا ،به مرکزیت
سلیمانیه و اربیل تقسیم میشود .همچنین،
نیروهای عراقی به مناطق مورد مناقشــه
بازخواهند گشــت و  17مرکز اداری در
استان کرکوک که دولت اقلیم کردستان
از ســال  2014آنها را اداره میکند باید
به دولت فدرال عراق تحویل داده شــوند
و اگر دولت اقلیم کردستان این مراکز را
تحویل ندهد دولت فدرال خواهان  11مرکز

دیگر خواهد شــد و در مجموع  28مرکز
اداری تحت اداره دولت فدرال قرار خواهد
گرفت.
در ایــن توافق همچنین آمده اســت:
مرکز شهر کرکوک تحت سیطره و اداره
مشترک خواهد بود و کردها  15منطقه آن
را اداره وتشکالت دیگر  25منطقهی دیگر
را اداره خواهند کرد و این وضعیت به مدت
 6ماه ادامه خواهد داشت .همچنین دولت
فدرال عراق اماکن استراتژیک کرکوک
یعنــی اردوگاه کی-وان ،فــرودگاه و
میدانهای نفتی را اداره و فرودگاه سلیمانیه
برای پروازهای بینالمللی باز خواهد شد.
از سویی دیگر دولت فدرال عراق باید
حقوق کارمندان ســلیمانیه و کرکوک و
همچنین حقوق نیروهای پیشــمرگه در
مرزهای سلیمانیه را پرداخت کند و طبق
خواسته بافل طالبانی اقلیم حلبچه -سلیمانیه
 کرکوک تشکیل خواهد شد ،و برای آندولت تعیین میشود.
ح -نتیجه

توان دیپلماســی نظامی و امنیتی ایران
در صحنه چالشهای منطقه ،بخصوص در
قلب روندهای پرشتاب عراق ،در ترکیب
با قدرت دیپلماسی رسمی سیاسی ما ،آنگونه
که شــرح داده شد ،یکی از تهدیدات قابل
مالحظه امنیتــی را به یک فرصت مهم و
پایدار بدل کرد.
پــروژه تجزیه عــراق و پالن پیچیده
عملیات کرکوک که به ختم نســبی این
پروژه منجر شــد یکی از نمادهای اقتدار
سیاســی امنیتی و دفاعی ایران در منطقه
محسوب میشود.
دقیقا همین اقتدار مــا انگیزه محوری
دولت آمریکا در تمهید راهبردی هجومی
و محدودکننــده و تهدیدآمیز علیه ج.ا.ا را
شکل میدهد.
در این چالش شدید امنیتی ،حفظ و ارتقاء
توان «اداره صحنه و مدیریت بحران» ،برای
ما ،اصلی اساسی خواهد بود.

10

سال یکم  .شماره 13

سهشنبه  9آبان 1396

احزاب جهان
س گفتارهای احزاب سیاسی
در 

تأکید حزباهلل مبنی بر نبود اجبار در اسالم ،نوعی انعطافپذیری ایدئولوژیک را جهت پذیرش اصل تغییر
اولویتهای راهبردی برای این جنبش به همراه آورده است .در همین راستا ،حزباهلل معتقد است که نیل
به مردمساالری مبتنی بر رضایت مردم ،یکی از اصول اساسی حکومت در لبنان باقی خواهد ماند.
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حزباللهیهای مردمساالر
حزباهلل ،نماد مقاومت در خاورمیانه
احسان پناه بر

روزنام هنگار

حزباهلل لبنان نهادی سیاســی-نظامی در
لبنان اســت که در اوایل دهه هشتاد میالدی و
در بحبوحه جنگهای داخلی لبنان ظهور کرد.
این سازمان همواره به عنوان یکی از محورهای
مقاومت علیه رژیم غاصب اســرائیل در منطقه
شناخته شده اســت ،به گونهای که این رژیم
همواره در تالش است این سازمان را در منطقه
تضعیف کند ،تالشی که تا کنون راه به جایی
نبرده است.
Q

Qتاریخچه

پس از حمله رژیم اسرائیل به لبنان در سال
 ،1982این رژیم توانست نوار جنوبی لبنان را
که سابق بر آن تحت کنترل سازمان شبهنظامیان
ارتش جنوب لبنان ( )SALبود ،اشغال کند .در
نتیجه گروه شیعی حزباهلل که مورد حمایت
روحانیون مســلمان بود ،به منظور پایان دادن
به اشغالگری رژیم اسرائیل تاسیس شد .هسته
اولیه رهبری این گــروه عمدتا از پیروان امام
خمینی بودند ،شخصیتی که توانسته بود رژیم
قدرتمند شاهنشاهی را در ایران سرنگون کرده
و الهامبخش نیروهای مقاومت در منطقه باشد.
بنابراین حزباهلل توانســت در جنوب لبنان
خود را به عنوان نیرویی قدرتمند نمایان سازد
و در جنگهای داخلی لبنان نقشــی اساســی
ایفــا کند ،به گونهای که نهتنهــا با نیروهای
آمریکایی حاضر در لبنان به مبارزه پرداخت،
که به تالفی کشتار صبرا و شتیال ،با نیروهای
فاالنژ لبنانی و اسرائیلی نیز وارد جنگ شد .اما
هدف اولیه و اصلی این سازمان در بدو تاسیس
پایان دادن به اشغالگری رژیم اسرائیل بود که
بخش جنوبی لبنان را به اشغال خود در آورده
بود .نفوذ و قدرت این گروه چنان برای رژیم
اسرائیل گران تمام شد که نخستوزیر وقت
این رژیم ،اهود بــاراک ،در جایی گفته بود:
«وقتی ما وارد لبنان شــدیم ،اصال حزباهللی
در کار نبود .مردم شــیعه آن منطقه هم با ُگل

و غذا به استقبال ما آمدند ،اشغالگری ما باعث
شد حزباهلل سر برآورد ».این گروه با حمالت
چریکی و شهادتطلبانه علیه نیروهای ارتش
اســرائیل در داخل و خارج از لبنان سعی کرد
این رژیم اشــغالگر را مجبور به عقبنشینی از
خاک لبنان کند .در پایان جنگ داخلی لبنان در
سال  ،1990بر طبق «توافقنامه طائف» قرار شد
همه نیروهای شبهنظامی لبنانی و غیرلبنانی منحل
شوند ،اما سوریه که در آن زمان کنترل لبنان را
در اختیار داشت به حزباهلل اجازه داد همچنان
به عنوان نیروی مقاومت علیه رژیم اسرائیل در
منطقه حاضر باشد .در دهه نود میالدی ،حزباهلل
کمکم خود را از نهادی انقالبی به نهادی سیاسی
بدل کرد تا بتواند در تحوالت سیاســی کشور
لبنان نقش بازی کند .بنابراین نسبت به دولت
لبنان موضعی نرم اتخاذ کرد ،و حتی اعالم کرد
که قصد دارد در انتخابات این کشور شرکت
کند .در نتیجه حزباهلل  12کرسی مجلس را به
دست آورد .گروه حزباهلل که مشی مالیمی
در لبنان پیش گرفتــه بود ،اعالم کرد به همه
آزادیهای مذهبی ،فرهنگی ،و سیاسی در لبنان
احترام میگذارد و تنهــا با گروههایی مبارزه
میکند که با رژیم اسرائیل ارتباط دارند .باالخره
حزباهلل پس از سالها جهاد و مقاومت توانست
در سال  2000نیروهای اسرائیلی را مجبور کند
از جنوب لبنان عقبنشــینی کنند .اما در سال
 ،2006اسرائیل که ضربه سختی از حزباهلل در
منطقه خورده بود ،به بهانه آزادسازی دو سرباز
اسرائیلی از دست نیروهای حزباهلل ،جنگی 33
روزه را علیه مردم لبنان آغاز کرد که در نهایت
با مقاومت حزباهلل و مردم لبنان ،نتیجه خاصی
عاید رژیم اسرائیل نشد .از بعد از شهادت سید
عباس موسوی به دست اسرائیل در سال ،1992
سید حسن نصراهلل دبیر کلی حزباهلل لبنان را در
اختیار دارد .ماموریت کنونی این حزب کمک
نظامی و سیاسی به دولت سوریه در جنگ علیه
نیروهای تکفیری است.
Q

Qخط مشی و اعتقادات

حزباهلل گروه اســامگرای شیعهمسلکی
اســت که از بدو تاسیس هدف خود را مبارزه

با نفوذ امپریالیسم و تفکر صهیونیستی در لبنان
و خاورمیانه و همچنین پایان دادن به اشغالگری
اسرائیل در لبنان و خاک فلسطین عنوان کرد.
این حزب همچنین به دنبال تحقق اسالم سیاسی
تحت لوای امت اسالمی است .در مرامنامه این
حزب آمده است که به تنوع فرهنگی ،سیاسی
و مذهبــی احترام میگذارد و تنها با گروهها و
فرقههایی مبارزه میکند که با رژیم اســرائیل
همکاری کنند .این حزب اکنون از نظر سیاسی
چپگراتر شده است و بیشتر بر عدالت اجتماعی
تاکید دارد .اصــول مذهبی-ایدئولوژیک این
حزب بر پایه اسالم و مذهب تشیع دوازده امامی
بنیان گذاشته شده است و بر فرهنگ مقاومت و
بخصوص زندگی امام سوم شیعیان ،امام حسین
(ع) ،تاکید ویــژهای دارد .حزباهلل بر زعامت
ولی فقیه زمان تاکید دارد ،چنانکه ســید حسن
نصراهلل بارها بر این مسئله تاکید کرده است و
والیت حضرت آیتاهلل خامنهای را راهگشای
امور خود و حزباهلل در بزنگاهها دانســته و بر
آن تاکید دارد.
اما هدف مرکزی و همیشگی این حزب از
بین بردن دولت جعلی اســرائیل در منطقه بوده
است .در واقع اگر بخواهیم از نگاه غایتشناسانه
به حزباهلل نگاه کنیم باید بگوییم هدف غایی
این حزب از بین بردن صهیونیسم در منطقه و
جهان و نابودی کامل رژیم اســرائیل است .اما
همیشــه تاکید کردهاند که حزباهلل گروهی
«ضدصهیونیستی» و نه «ضد یهود» است.
Q

Qساختار سازمانی

در ابتدای تاســیس حزباهلل ،رهبران آن بر
این مسئله تاکید داشتند که حزباهلل «جنبش»
اســت و نه «ســازمان» ،چراکه اعضای آن
مسئولیت تفکیکشدهای ندارند و با همکاری
به حل مسائل کمک میکنند .بنابراین در ابتدا
این حزب فاقد ساختار سازمانی مشخصی بود .اما
به مرور به ساختار سیاسی و نظامی مدونی دست
پیدا کرد و این ســاختار به شکل سلسلهمراتبی
سازمان یافت .اســاس این ساختار سازمانی بر
شیعه دوازده امامی استوار است.
از نظر ســاختاری جدایی اســتراتژیک و

ایدئولوژیکی میان شــاخه سیاسی و نظامی این
گــروه وجود ندارد و سیاســتگذاری هر دو
شاخه با هماهنگی هم پیش میرود .این حزب
منابــع مالی خود را عمدتــا از طریق تجارت،
کمکهای شخصی افراد و مالیات پرداختشده
از سوی شیعیان لبنان به دست میآورد .بنابراین
این حزب توانســته است در جنوب لبنان اقدام
به بازســازی و فعالیتهای اجتماعی و رفاهی
بســیاری کند .ســاخت مدارس ،بیمارستان،
مجتمعهای فرهنگی ،شبکههای رسانهای و غیره
از اقدامات حزباهلل در لبنان اســت .اقدامات و
سازمان حزب به گونهای بوده است که شبکه
 CNNبا تمجید از آن اعتراف کرد که حزباهلل
هر کاری که یک دولت میتواند انجام بدهد را
انجام داده است ،از فعالیتهای مدنی و بهداشتی
گرفته تا ساخت زیرساختهای حیاتی همچون
بیمارســتان ،پل ،جاده و مدارس .این خدمات
قدرت و جایگاهی مهم در جامعه لبنان و میان
مردم آن برای حزباهلل باقی گذاشته است .در
واقع حزباهلل در سه منطقه عمده شیعهنشین لبنان
یعنی جنوب ،بعلبک ،و بیروت نفوذ و جایگاه
ویژهای دارد.
Q

Qفعالیت رسان های

حزباهلل از نظر رسانهای هم فعال است و با
راهاندازی شبکه ماهوارهای المنار و رادیو النور
نقطهنظرات و ایدئولوژی خود را منتشــر و از
آن دفاع میکند .شــبکه المنار از شهر بیروت
پخش میشــود .حزباهلل اعالم کرده است که
هدف از راهاندازی این شبکه «برپایی پایگاهی
رســانه برای مقاومت» است و از آن به عنوان
سالحی علیه جنگ رســانهای و روانی دشمن
صهیونیستی استفاده میکند .حزباهلل همچنین
هفتهنامه «العهد» را از ســال  1984به این سو
منتشرمیکند.
Q

Qفعالیتهای سیاسی

حزباهلل همزمان با فعالیت نظامی و مقاومت
در منطقه علیه نفوذ صهیونیسم ،در فعالیتهای
سیاسی لبنان نیز نقش عمدهای ایفا کرده است.
این حزب  14کرســی از مجموع  128کرسی

پارلمــان لبنان را در اختیــار دارد .این حزب
همچنیــن دو عضو در کابینه دولت لبنان دارد.
به عالوه ،حزباهلل یکــی از اعضای ائتالف ۸
مارس است.
حزباهلل لبنان با انتشار مرامنامه جدیدی در
سال  ،۲۰۰۹صراحت ًا بر اجرای یک نظام اسالمی
بر پایه رأی مســتقیم مردم تأکید کرده است.
تأکید حزباهلل مبنی بر نبود اجبار در اســام،
نوعی انعطافپذیــری ایدئولوژیک را جهت
پذیرش اصل تغییر اولویتهای راهبردی برای
این جنبش به همراه آورده است .در همین راستا،
حزباهلل معتقد اســت که نیل به مردمساالری
مبتنی بر رضایت مردم ،یکی از اصول اساســی
حکومت در لبنان باقــی خواهد ماند .با تأکید
بر نیاز به مردمساالری مبتنی بر رضایت مردم
و تشــکیل دولت وحدت ملی ،پیام سند جدید
این خواهد بود که حزباهلل خود را یک بازیگر
سیاسی عمده در لبنان بهشمار میآورد و فارغ
از نتایج انتخابات ،حکومت باید اصل توافق با
حزباهلل را م ّد نظر قرار دهد .بر این اســاس،
وجههی سیاســی حزباهلل لبنان از سال ۲۰۰۹
بیشتر شده اســت و بهطور جدی پا به عرصه
رقابتهای سیاسی گذاشته است ،به گونهای که
ت پارلمانی و شهری لبنان حضور
در تمام انتخابا 
فعالی داشته است .در انتخابات پارلمانی ژوئن
 ۲۰۰۹تمامی کاندیداهای حزباهلل به پارلمان راه
یافتند .اما از آنجا که متحدان آنها در ائتالف ۸
مارس موفق به کسب آرای مردم نشدند ،گروه
 ۱۴مارس (تحت حمایت غرب) با کسب ۷۱
کرســی پیروز انتخابات اعالم شد .اما به رغم
شکســت جریان  ۸مارس در ایــن انتخابات،
حزباهلل لبنان و متحدانش در پی سقوط دولت
سعد حریری در ژانویه  ۲۰۱۱به دلیل استعفای
یازده وزیر متعلق به گروه  ۸مارس ،توانســتند
دولت را در اختیار بگیرند.
Q

Qفعالیتهای نظامی

شــاخه نظامی حزباهلل ،با عنوان شورای
جهاد ،یکی از اصول اساسی خود را مقاومت
اسالمی عنوان کرده است .بر اساس این اصل،
حزباهلل به هر گروه شــبهنظامی در دنیا که

علیه امپریالیسم و صهیونیسم میجنگد ،یاری
میرساند .چنانکه در جنگ بوسنی ،حزباهلل
با تامین نیرو و ادوات جنگی به یاری مردم
مسلمان بوسنی شــتافت .و در جنگ داخلی
سوریه نیز در کنار مردم سوریه علیه نیروهای
تکفیری داعش به مبارزه مشــغول اســت.
همواره توطئههایی از سوی اسرائیل و برخی
کشورهای عرب منطقه در کار بوده است تا
این شــاخه نظامی را از حزباهلل حذف کنند
و آن را خلع سالح سازند .قطعنامههای متعدد
ســازمان ملل نیز تا کنون راه به جایی نبرده
است و حزباهلل که اکنون به محور مقاومت
برای کشــور لبنان تبدیل شده است ،از نظر
نظامی قویتر از همیشه در کنار لبنان ایستاده
است .این شــاخه نظامی اکنون با گروههای
تکفیری حاضر در سوریه نیز در جنگ است
و مانع از نفوذ داعش به خاک لبنان شده است.
در ســالهای اخیر ،کشورهای عمدتا عرب
وابسته به غرب در تالش بودهاند فعالیتهای
این گروه را محدود کنند .قــرار دادن این
نیروی مقاومت مردمی در لبنان در لیســت
گروههای تروریستی توسط غرب حربهای
است تا فعالیتهای نظامی و مقاومتی آن را
هر چه بیشتر محدود کنند .این درحالی است
که حزباهلل در راستای دفاع از حقانیت مردم
لبنان آماج ترورهای بیرحمانه بوده اســت.
برای مثال ،سید عباس موسوی در سال 1992
به همراه زن و فرزندش به دست اسرائیل ترور
شد .عماد مغنیه نیز که از رهبران نظامی این
حزب محسوب میشد در شهر دمشق ترور
شد و به شهادت رسید.
حزباهلل از بدو تاسیس خود همواره یکی
از نمادهای مقاومت در منطقه بوده اســت و
علیرغم توطئههای رژیم صهیونیستی و برخی
کشــورهای منطقه به حیات خود ادامه داده
است .این ســازمان را میتوان قویترین نهاد
سیاسی-نظامی منطقه علیه نفوذ رژیم اسرائیل
دانســت ،رژیمی که همواره در تالش بوده
اســت هویت اسالمی و مقاومت منطقه را با
دسیسههایش در هم بشکند و حق مردم منطقه
را پایمال کند.
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سیاستمداران

طالبانی شخصیتی پیشرو در سیاست کردها به شمار میرفت و
انتخابش به عنوان رئیسجمهور عراق برای مردمی که حق و حقوقشان
برای چندین دهه نادیده گرفته شده بود ،نقطهعطفی بود.

اعتبار  کردستان
مام جالل ،سیاستمدار شوخطبع و میانهرو

خدیجه غبیشاوی

روزنام هنگار

هنوز حواشــی برگزاری رفراندوم
کردستان عراق در صدر اخبار رسانههای
جهــان بود که خبر درگذشــت جالل
طالبانــی رئیسجمهور پیشــین عراق
منتشر شد ،خبری که برای مدتی کوتاه
بار دیگر همبســتگی را به میان کردها،
بغداد و همســایگان بازگرداند ،تا جایی
که با وجود بســته بودن مرزهای هوایی
کردستان عراق محمدجواد ظریف ،وزیر
خارجه کشــورمان ،عازم این منطقه شد
تا در مراســم خاکسپاری جالل طالبانی
شرکت کند.
جالل طالبانی معروف به مام جالل در
حالی در ســن  83سالگی درگذشت که
کارنامهی بلندباالیی از تاثیرگذاری در
مقاطع حساس و مهم عراق دارد ،به ویژه
در تالش کردها برای به دست آوردن
حقوق خود ،تالش برای پیشبرد مقاصدش
در دوران خطرناک سیاست خاورمیانه با
اتکا به شــخصیت عملگرا و بینظیرش
تا جان ســالم به در بردن از جنگهای
چریکی و ترور از سوی حکومت صدام
حسین و در نهایت به دوش کشیدن لقب
نخستین رئیسجمهور عراق پس از تدوین
قانون اساسی جدید این کشور ،عناوینی
کــه همگی در کنار هــم از مام جالل
شخصیتی تاثیرگذار و مهم در تاریخ عراق
ساخته است.
اولین رئیسجمهور غیرعرب عراق
در  12نوامبر ســال  1933در روستای
گلکان در دامنه کوه کوسرت در یک
خانواده مذهبی به دنیــا آمد .طالبانی از
ابتدای جوانــی تا روزهایی که به عنوان
رئیسجمهور عراق در بغداد حضور داشت
تالش میکرد در مسیر آرمان و اهدافش
حرکــت کند .همین موضــوع از وی
شخصیتی کاریزماتیک با دامنه دوستان
منطقهای و بینالمللی بسیار ساخت که
در بسیاری از موقعیتها نشان داد تنها در
جهت منافع کشور عراق حرکت میکند.
جاللطالبانیعنواناولینرئیسجمهور
غیرعرب و اولیــن رئیسجمهوری که
بر اساس قانون اساســی جدید انتخاب
میشد را دارد و توانست به دلیل استعداد
و مهارتهایــی که در اختیــار دارد از
حضورش در قدرت در سالهای  2005تا
 2012استفاده کند تا به عنوان یک مدیر
اجرایی با دامنه قدرت گسترده عمل کند.
درباره شخصیت جالل طالبانی موارد
قابل توجه بســیاری گفته شده است ،از
شوخ طبع بودنش تا تسلطاش به چند زبان
خارجی ،تا جایی که گفته میشود جالل
طالبانی خیلی راحت از زبانهای خارجی
که بلد بود استفاده میکرد و نگران این
نبود که اشتباه گرامری داشته باشد.
فایننشال تایمز درباره جالل طالبانی
و توضیح شخصیتش اینگونه مینویسد:
«جالل طالبانی یــک فرد تاثیرگذار در
تاریخ کردهای عراق ،شخصیتی عملگرا
و مهم و تاثیرگــذار در دوران پس از
حمله آمریکا به عراق محسوب میشود.
کســی که دارای نفوذ بســیار زیادی
نسبت به قدرت و جایگاهش بود .جالل
طالبانــی پس از همــکاری نزدیک با
نیروهای آمریکایــی پس از حمله این
کشور به عراق در سال  2003به عنوان
رئیسجمهور عراق در سال  2005انتخاب

شــد و عنوان اولین رئیسجمهور عراق
پس از سقوط صدام حسین را از آن خود
کرد».
در ادامــه این گزارش آمده اســت:
«طالبانی در شــرایط مهمی در عراق و
منطقه کردستان این کشور درگذشت،
در شــرایطی که کردستان عراق تحت
فشارهای فزاینده کشــورهای همسایه
رفراندوم جدایی از عراق را برگزار کرد
و از رأیدهندگان پرسید که آیا خواستار
تشکیل کشور مستقل کرد هستند یا نه.
اکثریت رأیدهندگان در این انتخابات
پاسخ مثبت به این سوال دادند ،اما نتایج
این انتخابات به شــدت از سوی بغداد،
آمریکا،ترکیه و ایران با مخالفت مواجه
شد».
یکی از دوستان نزدیک جالل طالبانی
میگوید« :طالبانی همواره برای رسیدن
به ایــن روز تالش میکرد و بســیار
ناراحتم از اینکه وی زنده نیســت تا این
روزها را ببیند .او کسی بود که همواره
برای گفتوگــو با همه اطرافیان تالش
میکرد».
طالبانی شخصیتی پیشرو در سیاست
کردها به شــمار میرفــت و انتخابش
به عنوان رئیسجمهور عراق برای مردمی
که حق و حقوقشــان برای چندین دهه
نادیده گرفته شده بود ،نقطهعطفی بود.
مام جالل که اغلب سالهای زندگیش
تا چندســال پیش از سقوط رژیم صدام
حســین را صرف مبارزه برای تشکیل
کشور مستقل کردستان عراق کرده بود
در یک دهه اخیر بسیاری از آرزوهایش
را کنار گذاشــت تا برای متحد کردن
احزابی که پس از سقوط صدام حسین در
سال  2003به دنبال رسیدن به قدرت در
عراق بودند ،تالش کند.
گفته میشــود که مام جالل حیات
سیاسی مخصوص به خود را داشت« .مام
جالل» یا «عموجالل» همواره پشت میز
زیبایی مینشست و از سیگارهای کوبایی
اســتفاده میکرد و روز به روز به دلیل
فعالیتهای نفتیای که داشت ثروتمندتر
میشد.
از سوی دیگر ،رسانههای غربی درباره
شــخصیت طالبانی اینگونه مینویسند:
«طالبانی یک بازمانده سیاســی تمام و
کمال و یک عملگرای انعطافپذیر بود.
پس از انقالب اسالمی ایران که منجر به به
قدرت رسیدن آیتاهلل خمینی در ایران در
سال  1979شد طالبانی از کردهای ایران
در برابــر حکومت جدید ایران حمایت
کرد .بعدها اما وی در خالل جنگ ایران
و عراق با دولت تهران متحد شد».
Q

Qحیات سیاسی

حضور طالبانی در سیاست از سالهای
ابتدایی جوانی وی و با پیوستنش به حزب
دموکرات کردستان عراق مصادف شد.
زمانی که تنها  14ســال سن داشت .در
سال  1956در شرایطی که طالبانی تنها
یک دانشآموز بود برای اینکه به دلیل
فعالیتهای سیاســیاش بازداشت نشود
مجبور به فرار شد.
طالبانی یک مذاکرهکننده ماهر بود
و با وجود تالشهایش برای اســتقالل
کردستان عراق سالهای زیادی را صرف
ایجاد ارتباط میــان احزاب و گروههای
مختلف در این کشور کرد.
زمانی که کردهای عراق در سال 1961
برای به دست آوردن استقالل به مقابله با
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دولت عراق پرداختد ،طالبانی رهبری این
درگیریها را در عراق برعهده گرفت و
ماموریتهای دیپلماتیکی را عهدهدار شد
و به اروپا و کشورهای مختلف خاورمیانه
با هدف حمایت از مردمش سفر کرد.
وی با پیوســتن به حزب دموکرات
کردستان به رهبری مالمصطفی بارزانی،
پدر مسعود بارزانی ،رئیس کنونی اقلیم
کردستان عراق ،به نخستین دور از تقابل
و اعتراضات کردها علیه دولت عراق در
سال  1961پیوست.
حیات سیاسی طالبانی پس از جنگ
خلیج فارس در ســال  1991و همچنین
قیام کردها علیه حکومت وقت عراق با
تغییرات قابل توجهی همراه بود .بر همین

اســاس ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای
کردها از سوی انگلیس ،فرانسه و آمریکا
پس از شکســت عراق در کویت آغاز
ماهعســل کوتاهمدت حزب دموکرات
کردســتان عراق بــود .در همان زمان
چند انتخابات در منطقه کردستان عراق
برگزار شد و احزاب کرد به دولت وقت
این منطقه که از سال  1992تاسیس شده
بود ،پیوستند.
جالل طالبانی کــه به مام جالل نیز
معروف بود در سال  1970با هیرو ،دختر
ابراهیم احمد ازدواج کرد .وی به دنبال
آن بود تا حزب سیاسی مستقلی را برای
خودش تاسیس کند و در همین راستا در
سال  1975با متحد کردن چندین گروه

کرد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق
را تاسیس کرد .حزبی که اکنون یکی
از احزاب اصلی و مهم در عرصه سیاسی
کردســتان عراق و به طور کلی کشور
عراق است.
جالل طالبانی که به سیاستمدار منعطف
نیز معروف بود روابطی سینوســی را با
ایران طی چند دهه گذشته تجربه کرده
است .طالبانی از اینکه آمریکا در طول
جنگ ایران و عراق در سالهای  1980تا
 1988از صدام حسین علیه تهران حمایت
کرد عصبانی بود .و این در حالی است
که در ابتدای آغاز اعتراضات کردها در
عراق طالبانــی مواضع متفاوتی در قبال
ایران داشت.

در طــول دوران جنگ ایران و عراق
طالبانی توانست از مسیر ایران به آمریکا
برود و گزارشی از جنایات رژیم صدام
به سازمان ملل متحد و رهبران جهان ارائه
دهد .از سوی دیگر این سفر با هدف آن
انجام شــد که طالبانی نظام صدام حسین
را به نسلکشی علیه کردها در استفاده
از بمبهای شیمیایی متهم کند .در اثر
حمله شیمیایی حکومت صدام در روستای
حلبچه بیش از  5هزار نفر کشته شدند .و بر
همین اساس طالبانی را میتوان پیامرسان
اصلی کردها به آمریکا درباره این قتل
عام دانست .در نتیجه این سفر ،طالبانی
در دورانی که افــکار عمومی جهان از
آنچه بر کردها میگذشت بیخبر بود در
سازمان ملل متحد ،در جمع سیاستمداران
در واشنگتن و در جمع رسانهها ،سخنرانی
کرد و به دفاع از حقــوق مردم کرد و
همچنین محکوم کــردن جنایات رژیم
صدام پرداخت.
اما این روند طوالنی نبود ،دشــمنی و
کینه میان کردها و بغداد طوالنی نشد و با
وجود قتل عام حکومت صدام حسین علیه
کردها و ســرکوب آنها از سوی ارتش
عراق ،طالبانی به همراه مســعود بارزانی
برای درخواست صلح و آشتی به بغداد
ســفر کردند .طالبانی پــس از آن در
خاطرات خود عنوان کرد که دیدارهای
گرمی با صدام حسین داشته است.
در ســال  1994نیروهــای طالبانی
با نیروهای بارزانــی وارد یک جنگ
داخلی شــدند ،در این جنگ بارزانی دو
مرتبه از صدام حسین درخواست کمک
کرد .بارزانی و طالبانی در سال  1997با
یکدیگر آشتی کردند و صلحی را ایجاد
کردند که با حمله نظامی آمریکا به عراق
در ســال  2003میالدی تقویت شد .این
روابط به اندازهای تقویت شــد که دو
حزب کرد به رهبری طالبانی و بارزانی
لیستی مشترک از نامزدهای خود برای
ورود به مجلس ملی عراق در سال 2005
تهیه کردند.
طالبانی سالها با بیماری زندگی کرد.
وی در سال  2008میالدی تحت جراحی
قلب در آمریکا قرار گرفت و در دسامبر
سال  2012میالدی نیز دچار سکته مغزی
شد .وی برای انجام امور درمانی پزشکی
پیشرفته از عراق به آلمان رفت .در حالی
که در برلین به سر میبرد ،در انتخابات
پارلمانی عراق که در آوریل سال 2014
میالدی برگزار شــد شرکت کرد .این
انتخابات نخستین انتخابات عراق پس از
خروج نیروهای آمریکایی از این کشور
در سال  2011میالدی بود.
طالبانی در ژوالی سال  2014میالدی
به عراق بازگشت .وی بالفاصله به دلیل
شرایط فیزیکی از سمت خود به عنوان
رئیسجمهور عراق اســتعفا داد .در این
دوران طالبانی دچار فلج جزئی نیز شده
بود .در ســپتامبر گذشته ،وی بار دیگر
برای انجام مراقبتهای پزشکی به برلین
سفر کرد .زمانی که وی درگذشت همسر
و فرزندانش نیز در کنارش بودند.
یک استاد روابط بینالملل در دانشگاه
لندن که از دوستان نزدیک طالبانی است
دربــاره او میگوید« :طالبانی همه را در
منطقه و عرصه بینالملل میشناخت و این
موجب شده بود بسیار فرد قابل احترامی
باشــد .وی به عنوان یک رئیسجمهور
باهــوش در دوران حضورش در قدرت
شناخته میشود».
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روزنامهنگاران

فریدمن در سال  2010با انتشار چندین ستون از سیاست میانه رادیکال دفاع کرد.
در یکی از اظهاراتش گفت« :میانه رادیکال میخواهد توانمند شود ،و این کار تنها
با ناله و فغان به دست نمیآید ،بلکه به جنبشهای مردمی نیاز دارد».

لیبرال رادیکال
توماس فریدمن روزنامهنگاری است که از سیاست میانه رادیکال حمایت میکند

احسان پناهبر

روزنام هنگار

توماس فریدمن ،برنده سه جایزه معتبر
پولیتزر و یکی از برترین روزنامهنگاران
حال حاضر دنیا ،اکنون بــرای روزنامه
نیویورک تایمز قلم میزند .از وی به عنوان
یکی از جنجالبرانگیزترین روزنامهنگاران
و متفکران حوزه رسانه در دنیا یاد میشود.
وی در حوزههای متفاوتی دســت به قلم
شده است و از سیاست خارجی ،تجارت
جهانی ،خاورمیانه تا محیط زیست ،آموزش
و پرورش و جهانیسازی به تفکر و نوشتن
مشغول بوده است .فریدمن نظرات جنجالی
متفاوتی درباره موضوعات مختلف دارد
و همیشه سعی کرده است نسبت به این
نظرات موضعی جدی اتخاذ کند .در ادامه
به زندگی کاری و شغلی این روزنامهنگار
میپردازیم.
Q

Qزندگینامه

Q

Qزندگی کاری

توماس لــورن فریدمــن ،معروف
به توماس فریدمــن ،در  20ژوالی 1953
در شهر مینهپولیس در ایالت مینهسوتا در
خانوادهای یهودی به دنیا آمد .وی فرزند
هارولد آبه فریدمن ،نائبرئیس شرکت
بال بیرینگ است .توماس تا رسیدن به سن
تکلیف یهودی (بر یتصوا)  5روز در هفته
به مدرســهای عبریزبان میرفت .سپس
وارد دبیرستان ســنتلوییس پارک شد.
ورود به این دبیرستان نقطهعطف زندگی
روزنامهنگاری را برای وی رقم زد ،چراکه
آنجا بود که توماس دســت به قلم شد و
برای روزنامه دبیرستان مطلب نوشت .در
سال  1968که از اراضی اشغالی فلسطین در
دست رژیم اسرائیل دیدن کرد ،شیفته آن
شد ،در نتیجه سه ماه تعطیالت تابستان را
در شهر حیفا گذراند .در پی پیروزی رژیم
اسرائیل بر اعراب در جنگ ششروزه نیز
وی در دبیرستان به برپایی جشن بزرگی
پرداخت .پس از پایان تحصیالت دبیرستان
به کالج سنت آنتونی در دانشگاه آکسفورد
رفت و در رشته مطالعات خاورمیانه مدرک
کارشناسی ارشــد خود را اخذ کرد .وی
هماکنون به همراه همسرش ،آن باکسباوم،
و دو دخترش -اورلی و ناتالی -در شــهر
بتزدای ایالت مریلند زندگی میکند.
فریدمن پس از اتمام تحصیالت خود
و اخذ مدرک کارشناســی ارشد ،در دفتر
لندن آژانس خبری یونایتدپرس اینترنشنال
( )UPIمشــغول به کار شد .پس از یک
سال کار در دفتر لندن ،وی به دفتر بیروت
منتقل شد .دوران کاری توماس جوان در
دفتر بیروت مصــادف بود با جنگهای
داخلی در لبنان ،و وی بیشــتر وقت خود
را به پوشش خبری این رویداد میگذراند.
در ســال  1981فریدمن از سوی روزنامه
نیویورک تایمز دعوت به همکاری شد
تا به عنوان گزارشگر این روزنامه دوباره
به بیروت برود و این بار پوشــشدهنده
حمله رژیم اســرائیل به جنوب لبنان در
سال  1982باشد .پوششهای خبری وی
از این جنگ ،و بخصوص فاجعه کشتار
صبرا و شــتیال ،برایش جایزه پولیتزر را
در رشته گزارشگری بینالمللی به ارمغان
آورد .فریدمن در ســال  1984به عنوان
گزارشگر ویژه به بیتالمقدس اعزام شد

و در آنجا به عنوان دبیر دفتر بیتالمقدس
روزنامه نیویورک تایمز مشغول به کار
شــد .در همین دوران ،وی برای بار دوم
جایزه پولیتزر در رشــته گزارشــگری
بینالمللــی را از آن خود کرد .این جایزه
در پی گزارشهــای فریدمن از انتفاضه
اول فلسطینیان به وی اعطا شد .فریدمن در
دوران کاری خود در خاورمیانه کتابی با
عنوان از بیروت تا بیتالمقدس به رشته
تحریر درآورد .در این کتاب وی به شرح
تجربیاتــش در خاورمیانه میپردازد .این
کتاب برایش «جایزه ملی کتاب در رشته
ادبیات غیرداستانی آمریکا» را به همراه
داشت.
فریدمن در زمان ریاســتجمهوری
جــورج بوش پدر به پوشــش خبری و
تحلیل امور وزارت خارجه در زمان تصدی
جیمز بیکر میپرداخــت .بعد از انتخاب
بیل کلینتون به مقام ریاســتجمهوری
ایاالت متحده در ســال  ،1992فریدمن
به عنوان گزارشگر ویژه نیویورک تایمز
در امور کاخ ســفید مشغول به کار شد.
در سال  ،1994وی به نگارش ستونهایی
ویژه درباره سیاست خارجی و اقتصاد در
روزنامه نیویورک تایمز دست زد .فریدمن
در سال  2002نیز برای بار سوم به عنوان
برنده جایزه پولیتزر در رشته تفسیر خبر
انتخاب شد .این جایزه به خاطر «وضوح
دیدگاهها بر اساس گزارشهای جامع در
تفسیرهایی که تاثیر جهانی خطر تروریسم
را نشان میدهد» به وی اعطا شد.
فریدمن با تجربیاتی که پس از سالها
کار و زندگی در منطقه پرتنش خاورمیانه
به دست آورده بود ،توانست در دیداری
با ولیعهد عربستان ،شــاهزاده عبداهلل ،در
سال  2002وی را قانع کند که برای پایان
دادن به مناقشات اعراب با رژیم اسرائیل
اقدام کند .وی به شاهزاده عبداهلل پیشنهاد
داد دول عربی به عادیسازی روابط خود
با رژیم اســرائیل اقدام کنند و در عوض
رژیم اســرائیل هم به پناهجویان آواره
فلسطینی اجازه دهد به مناطق تحت اشغال
رژیم اسرائیل برگردند .در پی این جلسه،
شــاهزاده عبداهلل «ابتکار صلح عربی» را
در نشست بیروت عنوان کرد ،طرحی که
فریدمن نیز از آن به شدت استقبال کرد.

هماکنون وی هفتهای دو بار در روزنامه
نیویورک تایمز ستون مینویسد و به طرح
و ارائه دیدگاههای خود در امور متفاوت
میپردازد.
Q

Qجوایز و افتخارات

Q

Qعقاید و نقطهنظرات

از فریدمــن به عنــوان یکــی از
پرافتخارترین روزنامهنگاران حال حاضر
دنیا یاد میشــود .وی سه بار در سالهای
 ،1998 ،1983و  2002موفــق به دریافت
جایزه معتبر پولیتزر در رشتههای متفاوت
روزنامهنگاری شده اســت .وی از سال
 2005عضو هیئت داوران این جایزه است.
فریدمن صاحب نشــان «عالیترین رتبه
امپراتوری بریتانیا» در سال  2004شد.
فریدمن ابتــدا دیدگاههایش درباره
جهانی شــدن را در کتاب لکســوس و
درخت زیتون ( )1999مطرح کرد .در سال
 ،2004دیدار فریدمن از بنگلور هندوستان
و دالیان چین ،دیدگاههای جدیدی را در
مورد روند مداوم جهانی شدن و نیروهای
پشــت پرده این فرآیند بــرای وی به
ارمغان آورد و او را واداشت به تجزیه و
تحلیلهای بعدی در این زمینه ادامه دهد
و در کتاب جهان مسطح است :تاریخچه
مختصری از قرن بیست و یکم ()2005
آنها را بپرورانــد .انتخاب عنوان کتاب
که اســتعارهای است کنایهآمیز از جهان

به مثابه زمین بازی که تمام بازیکنان آن
از فرصتی برابر برخوردارند ،شرایط جهانی
شدن را توصیف میکند .این کتاب درباره
تغییر جهت ناگزیر کشورها ،شرکتهای
بزرگ و افــراد برای رقابت در بازارهای
جهانی اســت .از نظر فریدمن در دنیای
امروزی که در آن تقسیمات جغرافیایی
و تاریخی به نحو روزافزونی در حال محو
شدن هســتند نهادها باید مزیت رقابتی
خود را حفظ کنند .در این کتاب توماس
فریدمن استدالل میکند که برای مقابله با
پدیده استعاری مسطح شدن جهان ،نیروی
کار ایاالت متحده بایــد توانمندیهای
کاری خود را بیوقفه بهروزرسانی کند.
وی بر این باور اســت که سازگار نگاه
داشتن نیروی کار ،شــانس استخدام را
نیز افزایش میدهد .او همچنین پیشنهاد
میکند که دولت با کمتر کرد ِن وابستگیِ
ِ
مزایای بازنشســتگی و بیمههای درمانی
به کارفرمای یک فرد و مهیا کردن بیمهای
که تا حدودی بتواند کاهش احتمالی درآمد
فرد را بر اثر تغییر شغل پوشش دهد ،تغییر
شــغل را برای وی آسانترکند .فریدمن
همچنین باور دارد که با توجه به کاهش
نرخ آمریکاییهایی که دانشمند ،مهندس
و ریاضیدان هستند ،میباید برای جوانانی
که میخواهند به سمت این حرفهها بروند،
اشتیاق بیشتری وجود داشته باشد و دست
دولت برای تشــویق مهاجران نخبه باز
باشــد .این کتاب با استقبال بسیار خوبی

در میان خوانندگان مواجه شد و آن را در
صدر یکــی از پرفروشترین کتابهای
انگلیسیزبان قرار داد.
بعــد از حمــات یازده ســپتامبر و
موضعگیری بســیاری از اندیشمندان و
صاحبنظران در این باره ،نوشــتههای
فریدمن نیز به سمت خطر رشد تروریسم
و خاورمیانه متمایل شد .وی که به خاطر
تفسیرهایش جایزه پولیتزر را ربوده بود،
در سال  2002اقدام به انتشار کتاب طول
جغرافیایی و نگرشها کرد .این کتاب در
واقع حاوی گزارشها و تحلیلهای فریدمن
درباره حمالت یازده سپتامبر بود .محورهای
این کتاب شامل موارد ذیل است:
چگونگی تناســب حمــات یازده
سپتامبر با کالنداســتان جهانیسازی و
تعصبات مذهبی ،درگیریهای داخلی در
عربستان سعودی ،اسطورههای مشترک در
خاورمیانه و چگونه رژیمهای فاسد عربی
از آمریکا به عنوان گلولهای کشنده برای
سرکوب ناراضیان خود استفاده میکنند.
فریدمن در کتاب دیگرش ،متشکرم
که دیر آمدید ( ،)2016نشان میدهد که
اکنون وارد عصر شتاب چشمگیر شدهایم
و بایــد یاد بگیریم که چطور با آن کنار
بیاییم .با توجه به افزایش چشمگیر قدرت
محاسباتی ،کوهنوردان در کوه اورست از
سرویس تلفن همراه عالی بهرهمند میشوند
و اتومبیلهــای بدون راننده دارند کمکم
در جادهها جوالن میدهند .انفجار موازی
وابستگی اقتصادی ،ظهور ثروتهای جدید
و همچنین افزایش بدهیها را خلق کرده
اســت .در همین حال ،طبیعت مادر نیز
تغییرات چشمگیری را شاهد بوده است،
زیرا ســطح کربن در حال افزایش است
و گونههای گیاهــی و جانوری در حال
انقراضند .وی در کتابش میپرسد چگونه
این تغییرات با هم تعامل دارند و چگونه
میتوانیم با آنها مقابله کنیم؟
فریدمن یکی از حامیان حمله ایاالت
متحده به عراق در ســال  2003بود .وی
عقیده داشت که استقرار دموکراسی در
منطقه خاورمیانه از طریق دخالت نظامی
امکانپذیر است .اما وی بعدها از اقدامات
دولت بوش در دوران پس از جنگ انتقاد
کرد ،چراکه استقرار دموکراسی را
در عراق ناقص ارزیابی کرده بود.
بعضی از منتقــدان نظرات
مربوط به محیط زیست فریدمن
و حمایت وی از طرح کاهش
به کار گیری زغال سنگ و
جایگزینی آن با انرژی سبز و
تجدیدپذیر را زیر سوال بردند،
چراکه این تکنولوژی هنوز در
مراحل ابتداییاش به سر میبرد
و نتایج آن هنوز نامعلوم است.
این در حالی است که فریدمن از
حذف قدرت مبتنی بر سوختهای
فسیلی حمایت میکند و معتقد است
بهبود تکنولوژی زغال سنگ در
کوتاهمدت ضروری است.
با این حال ،دیگران اعتبار
علمــی وی درباره محیط
زیست را مورد انتقاد قرار
میدهنــد ،چراکه وی در
خانــهای زندگی میکند
که پنــج برابر اندازه یک
خانه معمولی است که یک
خانوار قشر متوسط جامعه
آمریکایــی در آن زندگی

میکنند.
به اعتقاد فریدمن ،اشتیاق و کنجکاوی
اجزای کلیدی برای آموزش هســتند .او
یک فرمول گویا را پیشنهاد کرده است که
در آن نسبت کنجکاوی به عالوه اشتیاق
بیشتر از فاکتور هوش است .به عبارتی،
هوش در وهلــه دوم آموزش و پرورش
قرار دارد ،و باید تاکید اصلی آموزش بر
ارتقای سطح کنجکاوی و ایجاد عالقه در
میان دانشآموزان باشد.
فریدمن در سال  2010با انتشار چندین
ستون از سیاســت میانه رادیکال دفاع
کرد .در یکی از اظهاراتش گفت« :میانه
رادیکال میخواهد توانمند شــود ،و این
کار تنها با ناله و فغان به دست نمیآید،
بلکه به جنبشهای مردمــی نیاز دارد».
فریدمن در ستونی دیگر از سازمان سیاسی
موســوم به «آمریکاییهای منتخب»-
ســازمانی که تالش داشــت نامزدی از
جریان میانه رادیــکال را برای انتخابات
ریاستجمهوری ایاالت متحده در سال
 2012معرفــی کند -دفاع کرد .بنابراین
میتوان وی را منتســب به جریان میانه
رادیکال در آمریکا دانست.
Q

Qجنجال ها

فریدمن در ســپتامبر  2009مقالهای
ستایشآمیز درباره حکومت تکحزبی
چین نوشــت و گفت« :این کشــور
به رهبــری گروهی روشــنفکر اداره
میشود» ،چراکه رهبران چین دارند قیمت
بنزین را افزایش میدهند و به ترویج تکیه
بر انرژی خورشــیدی ،بهرهوری انرژی،
باتری برقی ،انرژی هستهای و قدرت باد
میپردازند .این مقاله ستایشآمیز وی با
انتقادات بسیاری مواجه شد .برای مثال ،مت
لوییس نوشت که ظاهرا فریدمن آرزوی
دیکتاتوری خوشخیمی در ســر دارد.
وی فراموش کرده اســت که به قول لرد
اکتون ،قدرت بالمنازع به فساد بالمنازع
ختم میشود.
همچنیــن ،ســازمانهایی همچون
«عدالت» و «دقت در گزارش» به فریدمن
به خاطر دفاع از حمــات هوایی رژیم
اســرائیل در لبنان که وی از آن به عنوان
«درســی به مخالفان رژیم اسرائیل» یاد
کرده بود ،انتقاد کردند؛ بر طبق گزارش
 ،FAIRفریدمن به صراحت از اســرائیل
در جنگ علیه لبنانیها و فلســطینیها
حمایت کرد .روزنامهنگار گلن گرینوالد
و پروفسور نوام چامسکی نیز فریدمن را
متهم به تایید و تشویق تروریسم در میان
نیروهای اسرائیلی کردند.
نوام چامســکی فریدمن و نیویورک
تایمز را به دلیل آن که از انتشار اطالعات
مربوط به پیشــنهاد یاسر عرفات مبنی بر
آمادگی او برای انجام مذاکرات با رهبران
رژیم اسرائیل در سال  ۱۹۸۴امتناع ورزیدند،
متهم به جانبگرایی از رژیم اسرائیل کرد.
چامســکی و نورمن فینکلشتاین هر دو
فریدمن را متهم به صحه گذاشتن بر روابط
آمریکایی-اسرائیلی میکنند ،درحالی که
وی دیگران را به موجب توجیه تروریسم
گروههای اسالمی و عرب سرزنش میکند.
آنها به مقالهای از فریدمن که در نیویورک
تایمز منتشر شــده بود اشاره میکنند که
در آن فریدمن از بمباران شهروندان غزه
حمایت میکنــد ،با این توجیه که با این
کار اسرائیل درس خوبی به مردم غزه داده
است!
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سیاستمداران

لنین آدم منعطف و سازگاري نبود و شخصيت خشك و زاهدمسلكي داشت .فورانهاي عصبي او در حزب ،طی سالهاي قبل از
 ۱۹۱۷شهرت افسانهاي داشت .اين عصبيتها در اواخر عمر به چنان مراحل حاد و وخيمي رسيد كه موجب طرح پرسشهاي جدي
دربارة تعادل ذهني و حتي جنون وي شد.

عليه لنين بود او و همسرش نادژدا تصميم گرفتند
براي مدتي از منازعات درونحزبي كناره بگيرند
و استراحت بكنند.

قابلهی انقالب

Q

مروری بر چگونگی شکلگیری شخصیت سیاسی والدیمیر لنين

بیژن مومیوند

روزنام هنگار

والدیمیر لنين هم خوششناس بود و اقبال
بلندي داشت و هم فرصتطلبي بود كه بهتر از
هركس ديگری توانست از انقالب فوريه ۱۹۱۷
استفاده كند و در اكتبر همان سال روياهايش
را تحقق يافته ديد ،اما بعد از چند سال دوستان
و همراهان ديروزش به چشــم خود ميديدند
كه آرمانهايشان چگونه رو به زوال گذاشته
و ديكتاتوري چنان بر كشور سايه انداخته كه
به زودي اميدي به رخت بربســتنش نيســت.
بهگونهاي كه وقتي در پاييز  ۱۹۲۱ماكســيم
گورکي به برليــن ميرفت با روحي رنجور و
زخمخورده به رومن روالن نوشــت« :نه ،حالم
خوب نيست .بيماري سلام عود كرده ،اما در سن
و سال من خطرناك نيست .آنچه تحملش بسيار
دشوارتر است بيماري اندوهبار روح است ـ بسيار
احساس خستگي ميكنم :در هفت سال گذشته
در روسيه صحنههاي غمانگيز بسياري ديدهام و از
سر گذراندهام ـ آنچه آن را اندوهبارتر ميكند
اين اســت كه علتش نه منطق اشتياق و اختيار
بلكه محاسبات احمقانه و بيرحمانه متعصبان و
ترسوهاست ...هنوز هم با شور و شوق به سعادت
آينده بشــر ايمان دارم ،اما رنجهاي مردمي كه
مجبورند بهاي گزافي بابت اميدهاي زيبايشان
بپردازند مرا رنجور و آشــفته ميكند ».به واقع
در پس عزيمت گوركي مرگ و سرخوردگي
نهفته بود .در  ۴سالی که از اتوپیایی کمونیستی
گذشت شمار كشتهشدگان به قدري زياد بود
كه حتي او نيز ديگــر از اميدها و آرمانهاي
انقالبياش دلكنده بــود و دریافت هيچ چيز
ارزش اين رنجهاي انساني را ندارد.
لنیــن آدم منعطف و ســازگاري نبود و
شخصيت خشــك و زاهدمســلكي داشت.
فورانهاي عصبي او در حزب ،طی ســالهاي
قبل از  ۱۹۱۷شــهرت افســانهاي داشت .اين
عصبيتها در اواخر عمر به چنان مراحل حاد
و وخيمي رســيد كه موجب طرح پرسشهاي
جدي دربارة تعادل ذهني و حتي جنون وي شد.
او تالش بسیاری کرد تا به سخنران چیرهدستی
تبدیل شود .لنین مرد لغات چاپی بود ،خواننده و
نویسندة پرشور واژهها؛ در واقع لنين را ميتوان
يك جنگجوي سياســي دانست كه اغلب هم
خوششــانس بود .او مرد واژهها بود و جايگاه
انقالبياش بيشتر بر مطالعات نظري مبتني بود تا
آشنايي مستقيم با طبقه كارگر روسي ،اما اعتقاد
و ايماني كامل و خللناپذير به ماركسيسم داشت.
سال  ۱۹۱۷که لنین به روسیه بازگشت ،تنها عدة
معدودی میدانستند او چه شکل و قیافهای دارد.
نوشــتههای او فقط برای مارکسیستهای اهل
مطالعه آشــنا بود .در سال  ۱۹۱۷نه در روزنامة
«پراودا» و نه در دیگر روزنامهها هیچ عکسی
از لنین به چاپ نرســیده بود .تنها بعد از آغاز
«سیاســت نوین اقتصادی» یا همان «نپ» در
سال  ۱۹۲۱بود که لنین به چهرهای مشهور نزد
تودههای مردم بدل شد.
Q

لهای کودکی
Qسا 

والدیمیر ایلیچ اولیانوف ـ كه از پايان سال
 ۱۹۰۱به نام مستعار لنين مقاله مينوشت ـ ۲۲
سیمبيرسك واقع
آوریل  ۱۸۷۰در شهر كوچك
ْ
در حاشیه ولگا و در خانوادهای از طبقه اشراف
روس ،از مادری يهوديتبار و پدری دوستدار
تزار ،متولد شد .آنا خواهر والديمير كه  ۶سال از
او بزرگتر بود خصوصيات برادرش را در دوران
بچگي اينگونه شرح داده است« :والديمير بچه
سوم و خيلي پر سر و صدا بود ،يك جيغجيغوي

كبير با چشمان ميشــي كوچولوي خندان ،اما
پرخاشگر ».او تقريب ًا همزمان با خواهرش ،اولگا
كه يك و نيم سال از وي كوچكتر بود ،شروع
به راه رفتن كرد .هر بار كه خواهر كوچكترش
را ميديد كه تاتيتاتي ميكند يا ســعي دارد با
گذاشتن كف دستانش بر زمين روي پاهاي خود
بلند شود ،شروع ميكرد به كوبيدن سر خود بر
زمين و سر دادن جيغهاي نوميدانه در خانه .حتي
پس از اينكه راه رفتن را ياد گرفته بود باز هم
به رفتار عجيب خود ادامه ميداد .او هيچ وقت
عادت قشقرق به پا كردن را ترك نكرد و بنا به
گفته خواهرش ،آنا ،طي دوران كودكي هميشه
پر سر و صدا و تخس باقي ماند .او در كودكي
هم مثل بزرگســالي پاهاي كوتاه و سر بزرگ
بيتناسبي داشت.
تحصیالت لنین در «مدرســة کالسیک»
سیمبیرســک بر توجه زیاد بــه معنای دقیق
واژههــا و صرف و نحو افعال التین و اشــعار
یونانی مبتنی بود .مالنقطی بودن لنی ِن نویسنده
و انقالبی همانقدر مرهون مطالعة آثار آتنیها
و رومیها است که مرهون مطالعة آثار کارل
مارکس و فردریش انگلس .به این ترتیب لنین
در مقالهها و سخنرانیهای خود همواره جمالتی
از نویسندگان دوران باستان نقل میکرد که برای
اغلب خوانندگان و شنوندگانش گنگ و نامفهوم
بود؛ این خصوصیت او از ســر فضلفروشی و
خودنمایی نبود ،بلکه رفتار یک کالسیکخوان
قدیمی بود.
Q

Qشیفتة چرنيشفسكي ،ماركس و پلخانف

پدر والديمير  ۱۲ژانويه  ۱۸۸۶از دنيا رفت و
يك سال بعد زماني كه والدیمیر  ۱۷سال داشت
برادر بزرگترش الكساندر را به جرم تالش برای
ترور تزار روســیه اعدام كردند .مرگ برادر
نفرتش را نسبت به مقامات دولتي برانگيخت؛
به گفتة خواهرش ماریا ،والدیمیر پس از شنیدن
خبر اعدام برادرش چنیــن نتیجهگیری کرد
که تروریســ ِم سوسیالیست ـ دهقانی از حیث
استراتژیک دچار ورشکســتگی شده است و
گفت« :نه ،ما نباید این مسیر را انتخاب کنیم».
این جملهای است که مارکسیست ـ لنینیستها
و حتی جریانهای دیگر از آن بهعنوان نشانهای
از تصمیم اصولی والدیمیر در  ۱۶سالگی برای
بیاعتبار اعالم کردن سوسیالیســم دهقانی یاد
کردهانــد .والدیمیر برای شــروع تحصیالت
حقوق به شــهر کازان و دانشگاه سلطنتی این
شهر رفت .در دانشــگاه با دانشجویان مخالف
حکومت آشنا شــد و به مبارزة سیاسی روی
آورد .به خاطر فعالیت سیاســی غیرقانونی و
همکاری با دانشجویان چپگرا چند بار دستگیر
و سرانجام از دانشگاه اخراج شد .پس از اخراج از
دانشگاه خانواده اوليانوف به امالك مادرشان در
روستاي كوكاشكينو رفتند و در آالكيفا ملكي
تازه خريدند .والديمير در آنجا بيشتر وقتش را
به مطالعه و بهويژه خواندن آثار چرنيشفسكي
گذراند كه ســخت تحت تأثيــرش قرار داده
بود .والدیمیر بهقدری تحت تأثیر شــجاعت
و پایمردی چرنیشفســکی و الگوی انقالبی او
قــرار گرفته بود که عکس کوچک وی را در
کیف بغلیاش گذاشته بود و بعدها دربارة اين
تاثيرگذاري اذعان كرد كه چرنيشفسكي ذهن
او را بارها و بارها شــخم زده است .رمان «چه
بايد كرد؟» چرنيشفســكي آنچنان در ذهن
و روانش نفوذ كرد كــه بعدها عنوان يكي از
مهمترين كتابهاي خود را «چه بايد كرد؟»
گذاشت .او همچنين حول و حوش  ۱۸۹۰آثار
ماركس و پلخانف را خواند و ماركسيسم را به
عنوان آييني پذيرفت كه نحوه كاركرد اقتصاد
سرمايهداري را توضيح ميدهد و دربارة انقالب

نظريهاي ارائه ميكند كه بر اساس آن انقالب نه
از راه توطئة تروريستي كه از طريق گسترش
سرمايهداري و تكامل آگاهي طبقاتي پرولتاريا
تحقق خواهد يافت .پس از چند ســال ممانعت
از تحصيل بــا تالشهاي مــادرش در ژوئن
 ۱۸۹۰سرانجام اجازه يافت به عنوان دانشجوي
پارهوقت در دانشگاه سنپترزبورگ به تحصيل
ادامه بدهد و در پايان سال  ۱۸۹۱فارغالتحصيل
شــد و كار وكالت را در ســامارا آغاز كرد.
لنین در سامارا به گروه مارکسیستهای تحت
رهبری الکسی اسکلیارنکو ملحق شد .در فاصله
ســالهاي  ۱۸۹۱تا  ۱۸۹۲قحطي گســتردهاي
منطقــه ولگا را فرا گرفــت .رفقاي والديمير
طرفدار تأسيس ســازمانهاي كمكرساني به
قحطيزدگان بودند .آنها معتقد بودند از طريق
اين سازمانها هم ميتوان به قحطيزدگان كمك
كرد و هم ميتوان كارهاي تبليغاتي گستردهاي
به نفع انقالبيون انجام داد ،اما والديمير با چنين
پيشــنهادي مخالف بود و با سنگدلي هر چه
تمامتر معتقد بود قحطي ثمرة روند صنعتي شدن
كاپيتاليستي كشور بوده است و دهقانان در همة
جاي دنيا هميشه بهاي گزافي براي رشد صنعتي
پرداختهاند و دهقانان روسيه هم گريزي از اين
سرنوشت محتوم ندارند .به اعتقاد او در اين روند
اقدامات بشردوســتانه مطلق ًا بيفايده و بيهوده
اســت ،زيرا فقط باعث ميشود كه از سرعت
توســعه كاپيتاليســتي و بيش از آن از شتاب
پيشرفت آني و نهايي به سوي سوسیالیسم كاسته
شود .در سپتامبر  ۱۸۹۳لنين به سنپتررزبورگ
رفت و دوران كارآموزي سياسي خود را آغاز
كرد .ظرف  ۲ســال در محافل سوسياليســتي
به عنوان متخصص ماركسيســم شهرتي به هم
زد و با بســياري از همكاران و مخالفان آينده
خود از جمله اســتروه ،مارتف ،كرژانفسكي
و پوترسف آشنا شد .نخســتين آثار لنين به
ســالهاي  ۱۸۹۳تا  ۱۸۹۵برميگردد و بيشتر
مجادالتي اســت عليه نظرات اقتصادي جنبش
پوپوليســتها (نارودنيكها) .لنيــن در ابتدا
همچون برادر بزرگش به شــدت تحت تاثير
نارودنيكها (تروريســتهاي سوسياليست و
پوپوليســت) بود ،اما به تدريج از آنها فاصله
گرفت و به سوســيال دموكراتها نزديكتر
شــد .او در  ۱۸۹۴رسالهاي نسبت ًا طوالني به نام
«دوستان مردم چه كساني هستند و چگونه بر
ضد سوسيال دموكراتها ميجنگند» در حمله
به فلسفة اجتماعي نارودنيكها و به ويژه نظرات
ميخائيلوفســكي و كريونكو نوشت .او در اين
سالها در صحنه سياسي و فكري سنپترزبورگ
به عنوان ماركسيستي همسنخ پلخانف ظاهر شد
و در آثار اوليهاش تمام عناصر ديدگاه سوسيال
دموكراتها به خوبي قابل مشاهده است .به باور
لنين جوان دموكراسي فينسفه يك هدف نيست
و آزادي سياسي اساس ًا به نفع بورژوازي است،
اما طبقه كارگر نيز در آن ذينفع است ،چون
كار مبارزه براي سوسياليسم را تسهيل ميكند.
والديمير اوليانوف همواره خواهان سفر به خارج
بود و ديدار با گئورگي پلخانف يكي از مهمترين
انگيزههاي او در اين امر بود .والديمیر سرانجام
به آرزويش رسيد و مي  ۱۸۹۵توانست در ژنو به
ديدار پلخانف برود .اين مالقات تأثيرات بسياري
روي هر دو طرف داشت .بعد از اين ديدار لنين
از ژنو به زوريخ رفت تا با پاول آكســلرود،
همكار پلخانف ،قرار و مدارهاي بيشتري بگذارد.
او همچنين در زمان اقامت در پاريس به ديدار پل
الفارگ ،داماد كارل ماركس ،رفت.
Q

Qزندگي در تبعيد

اندكي پس از بازگشــت لنين به روســيه
سوسيال دموكراتهاي روسيه در سنپترزبورگ

سلسله اعتصابهايي به راه انداختند كه به خاطر
اين اعتصابها لنين بازداشت شد .او در مدت
بازداشت موقت خطوط كلي يك برنامه حزبي
ماركسيســتي را روي كاغذ آورد و آن را با
جوهر نامرئي (جوهر شير) روي كاغذ نوشت.
پس از يك سال و نيم زندان به  ۳سال تبعيد در
شوشنسكويه واقع در منطقه مينوسينسك (شرق
سيبري) محكوم شــد و چندي بعد نامزدش،
نادژدا كروپســكايا ،نيز به او پيوست و رسم ًا
ازدواج كردند .لنين از دوران بازداشتگاه موقت
به عنوان يك فرصت مطالعاتي استفاده كرد و
مشغول كار روي رسالهاي درباره رشد و توسعه
اقتصادي روسيه شــد كه در سال  ۱۸۹۹آن را
در قالب كتابي با عنوان «توسعه سرمايهداري
در روســيه» و با نام مستعار «والديمير ايلين»
منتشــر كرد .هدف و مقصود لنين از نوشتن
اين كتاب اين بود كه بگويد اگر روسيه يك
كشور سرمايهداري است پس مدتهاست زمان
برچيدن خاندان سلطنتي فرا رسيده است و پس
از انقالب بــورژوا ـ دموكراتيك چندان طول
نخواهد كشيد كه انقالب سوسياليستي (انقالب
دوم) رخ خواهــد داد كه عميقتر و بنياديتر
از انقالب اول خواهد بود ۳ .ســال زندگي در
تبعيد باعث ارتقاي فرهنگي لنين شده بود .او در
اين مدت توانسته بود آثار بيشتري از ماركس،
انگلس ،و كائوتسكي بخواند و همچنين نگاهي
به آثار انديشمندان اقتصادي غيرسوسياليست
و فيلســوفان نئوكانتي انداخته بود و بالفاصله
اين انديشــمندان را به دليل عدم اعتقادشان به
ماترياليسم ماركسيستي رد و نفي كرده بود .او
حتي هر ماركسيستي كه پيشنهادي براي حك
و اصالح تفاسير ماركسيستي پلخانف ميداد را
به راحتي مورد توهين قرار ميداد.
Q

Qجدال با پلخانف

سرانجام در اوايل  ۱۹۰۰دوران تبعيد به پايان
رسيد و لنین پس از خالصي راه خود را به طرف
انقالب نه از سنپترزبورگ يا پسكوف كه از
زوريخ و مونيخ و لندن به پيش برد .به تنهايي
عازم زوريخ سوئيس شــد و با «گروه آزادي
كار» پلخانف شــروع به همكاري كرد .لنين،
مارتف و حلقه پلخانف دست به انتشار روزنامه
ايسكرا (اخگر) زدند .در جريان انتشار «ايسكرا»
و ماجراهاي پس از آن رابطه لنين با پلخانف به
سردي گراييد .لنين و دوستانش در «ايسكرا» به
نشر اخبار جنبش کارگری روسیه و تبلیغ انقالب
ميپرداختند .روزنام ه که مخفیانه به روســیه
میرسید ،از ســال  ۱۹۰۲به هیات ارگان اصلی
«حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه» در
آمد .هدف این حزب سرنگونی تزار در روسیه
و پایهگذاری یک نظام سوسیالیســتی بود و با
جنبش کمونیسم بینالملل روابط نزدیک داشت.

در همين مقطع بود كه لنين كتابچه معروف «چه
بايد كرد؟» را با نام مستعار ان .لنين منتشر كرد
و از آن به بعــد والديمير اوليانوف به «لنين»
مشهور شد .اين كتابچه لنين را به كانون توجه
ماركسيستهاي روسيه سوق داد و او را مشهور
و پرآوازه كرد .ظاهرا ً لنين موقع نوشــتن «چه
بايد كرد» در حس و حال تبآلود و پرجوش و
خروشي به سر ميبرد .او قصد داشت خوانندگان
را عصباني كند ،هيجان بيافريند و دســت به
تحريكآفريني بزند ،اما دقيق ًا نميدانســت به
كجا ميخواهد برسد و مقصد و مقصود غايياش
چيست .در يكي از روزهاي پاييزي  ۱۹۰۲لئون
تروتسكي كه از تبعيد سيبري گريخته بود به
لنين ملحق شد .لنين پيشنهاد كرد كه تروتسكي
به سبب دارا بودن استعدادهاي ادبي و نوشتاري
عضو هيأت تحريريه «ايسكرا» شود ،اما پلخانف
با اين پيشنهاد مخالفت كرد .از نظر او تروتسكي
«مريد لنين» بود و پذيرش او در هيأت تحريريه
در حكم رأي اضافي به لنين بود.
Q

Qتولد بلشویکها

در چنین جو متشنج و پر اختالفی سرانجام
دومین کنگــرة حزب سوســیال دموکرات
کارگری روســیه  ۲۹جوالي  ۱۹۰۳در لندن
برگزار شــد .زماني كه كنگــره بحث دربارة
ســازمان مركزي حزب را آغاز كرد ،لنين و
متحدانش مارتف را به سبب اينكه سعي كرده
بود از پيشنهادهاي لنين ايراد بگيرد به دورويي و
تزوير متهم كردند .بعد از پايان بحثها هفت نفر
از طرفداران مارتف در اعتراض به اقدامات لنين
كنگره را ترك كردند و لنين از همين فرصت
استفاده كرد و همة طرحهاي مورد نظر خود را به
تصویب رساند و به همين دليل طرفداران خود را
بلشويك (اكثريت) ناميد .مارتف هم كه مغلوب
شــده بود هواداران خود را منشويك (اقليت)
ناميد .نكتة قابل توجــه اين بود كه پلخانف با
وجود همه اختالفاتي كه با لنين داشت در اين
كنگره چارهاي جز اين نديد كه از او حمايت
كند .اين پيروزي طولي نكشــيد و در جريان
«اتحاديه خارجي سوسيال ـ دموكراسي انقالبي
روســي» مارتف عليه لنين دست به افشاگري
زد و فضا به ســمتي رفت كه لنين مجبور شد
از هيأت تحريریة «ايسكرا» و شوراي رهبري
حزب استعفا دهد .پس از آن تاريخچه يكبعدي
مجادالت درون حزبي را نوشت و در مي ۱۹۰۴
آن را با عنــوان «يك گام به پيش ،دو گام به
پس» منتشــر كرد و بعد از مدتي بار ديگر به
كميتة مركزي بازگشت ،اما نفوذ و اعتبار خود
را از دست رفته ميديد ،به گونهاي كه اگر چه تا
بهار  ۱۹۰۴هر  ۸عضو كميتة مركزي بلشويك
بودنــد ،فقط  ۲نفر از آنهــا از لنين حمايت
ميكردند .در چنين فضاي نامطلوبي كه همه چيز

Qغصب و قبضة قدرت

در حالــي كه اعضاي كميتة رهبري حزب
سوسیال دموکرات کارگری روسیه در خارج
از روسيه سرگرم منازعات دروني بودند انقالب
 ۱۹۰۵هر دو جناح را غافلگير كرد و هيچكدام
در حركتهاي خودانگيخته اين انقالب نقشي
نداشتند .از ميان مهاجريني كه در اين زمان به
روسيه بازگشتند تروتسكي مهمترين نقش را ايفا
كرد كه به هيچكدام از دو جناح تعلق نداشت.
لنين و مارتــف در نوامبر  ۱۹۰۵و پس از عفو
عمومي به روســيه بازگشتند .پس از شكست
انقالب در حالي كه منشويكها به دنبال استفاده
از فرصتهاي قانوني براي شركت در انتخابات
«دوما» بودند ،لنين با گردآوري پول و ســاح
در انديشــة قيامي مســلحانه بود و پس از آن
فعاليتهاي خود را در خارج از كشور ادامه داد و
در کنگرة پنجم حزب كه  ۱۹۰۷در لندن برگزار
شد بر سر مشاركت در دوما جانب منشويكها
را گرفت ،اما ســرانجام موفق شد در كنگرة
 ۱۹۱۲پراگ ،منشويكها را اخراج كند .از آن
به بعد حزب مستقل بلشويك به رهبري لنين به
تبليغات و فعاليت در اتحاديههاي كارگري داخل
روسيه پرداخت .طی جنگ جهاني اول لنين در
ســوئيس بود و در همين مقطع بود كه رهبران
بينالملل دوم از جمله كائوتسكي را به انحراف
و خيانت متهم كرد .به اين ترتيب لنين به آن
ميزان خودخواهي ،دگماتيســم و غرور رسيده
بود كه در طول چند سال همه معبودهاي اوليه
خود را قرباني خودشــيفتگي خود كند .اول در
مقابل پلخانف ايستاد و سرانجام كائوتسكي را
خائن دانست .در فوريه  ۱۹۱۷انقالب ديگري
در روســيه اتفاق افتاد ،بدون اينكه گروههاي
سوسياليستي هيچ نقشــي در ايجاد آن داشته
باشند و حتي به ذهن آنها قريبالوقوع بودن
انقالب خطور نميكــرد .در ژانويه  ۱۹۱۷لنين
دربارة انقالب  ۱۹۰۵ســخنراني كرد و گفت:
«شايد ما نسل پيرتر ديگر نيروهاي تعيينكنندة
انقالب آينده را به چشــم خود نبينيم ».پس از
آغاز انقالب فوريه  ۱۹۱۷لنين به كمك مقامات
آلماني به روسيه بازگشت و با حمايت از مبارزة
انقالبي به نام شــوراهاي كارگري ،با شعارهاي
«نان ،زمين ،صلح»« ،مرگ بر جنگ»« ،قدرت
براي شــوراها» و «اصالحات ارضي فوري» به
مبارزه با دولت موقت كرنســكي پرداخت و
حزب سوســيال دموكرات كارگران را به قيام
مسلحانه تحريك كرد .او در نظر داشت نخست
اكثريت شوراهاي كارگري را به دست بگيرد
و سپس به قبضة قدرت بپردازد ،اما در كنگرة
شوراها معلوم شد كه بلشويكها تنها از حمايت
 ۱۵درصدی برخوردار هستند .پس از شكست
شورش مسلحانه ژوئيه ،لنين به فنالند رفت و از
آنجا هدايت عمليات را برعهده گرفت .سرانجام
پس از قبضه شدن قدرت توسط بلشويكها در
 ۱۷اكتبر لنين به عنوان صدر شوراي كميساریاي
خلق ،رهبري سياسي را به دست گرفت .لنین
در جلسه شورا نطقی هیجانانگیز ایراد کرد و به
عنوان رئیس نخستین دولت سوسیالیستی جهان
زمام امور را به دســت گرفت .او هدف دولت
تازه را «حاکمیت کارگران و دهقانان» و برپایی
نظام سوسیالیستی در روسیه اعالم کرد .لنین که
طی سوءقصدی در سال  ۱۹۱۸به سختی زخمی
شده بود ،در دو سال آخر زندگی عم ً
ال از هدایت
حزب و کشور ناتوان مانده بود .رهبری حزب
به دســت دو تن از یاران نزدیک او افتاد که با
هم دشمنی دیرین داشتند :تروتسکی و استالین.
پس از مرگ لنین در  ۲۱ژانویه  ،۱۹۲۴استالین
مدعی جانشینی او شد .او با توطئههای زیرکانه و
تصفیههای خونین ،تروتسکی و سایر رقبا را از
سر راه خود برداشت و در سالهای بعد نظامی
ساخت که یکی از مخوفترین رژیمهای تاریخ
شناخته شده است.
منابع:

ـ سرويس ،رابرت ( .)۱۳۹۰لنين :زندگي انقالبي
سرخ .ترجمه بيژن اشتري .تهران :نشر ثالث.
ـ فايجس ،اورالنــدو ( .)۱۳۸۸تراژدي مردم.
ترجمه احد عليقليان .تهران :نشر ني.
ـ كوالكوفسكي ،لشــك ( )۱۳۸۹جريانهاي
اصلي در ماركسيسم (جلد دوم :عصر طاليي).
ترجمه عباس ميالني .تهران:نشر دات.
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حزب

ریشه فعالیت سیاسی فاتحان انقالب اکتبر به حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه باز میگردد .حزبی که دو سال مانده به
پایان قرن نوزدهم در شهر مینسک شکل گرفت .بنیان اندیشهای این حزب بر تئوریهای مارکس و انگلس استوار بود و تفکر غالب
اعضای آن مخالفت با تزاریسم بود.

محفل چپهای قدرتطلب
نگاهی به تاریخچه حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه
مهدی دریسپور

روزنام هنگار

«انقالب بلشــویکی»« ،بلشــویکها»،
«بلشویســم» و «حزب بلشــویک» عناوین
پربســامدی هســتند که پس از انقالب اکتبر
 1917به اجبار به ذهن و زبان مردم ،مورخان و
نویسندگان روسیه وارد شدند؛ تا آنجا که به تعبیر
یکی از قربانیان انقالب «گویی از ابتدای خلقت
بشر اینها [غالبان انقالب اکتبر] بودهاند و بس».
این تعبیر ،بهنوعی سادهشده این گفته تومسکی
رهبر اتحادیههای کارگری شــوروی در دوره
لنین است که میگوید« :در نظام شوروی احزاب
متعددی میتوانند وجود داشته باشند ،مشروط بر
اینکه یکی حکومت کرده و مابقی در زندان به
سر ببرند ».از دســتاوردهای نظام تکحزبی و
کاریزمای لنین آن بود که تاریخ حزب سوسیال
دموکرات کارگری شوروی بهگونهای یکجانبه
و توسط فاتحان به نگارش درآمد؛ چنانکه امروز
کمتر میتوان به انقــاب اکتبر و وقایع پیش
و پس از آن با نگاهی غیــر از آنچه اکثریت
میخواســت (و میخواهد) نگریست .باری،
اکنون صد سال از انقالب بلشویکی گذشته و در
داخل و خارج از کشور از زوایای مختلف به این
واقعه نگاه میشــود که طبع ًا یکی از زوایا تأمل
درباره پیشینه انقالبیون اکتبر  1917است.
Q

Qحزب سوسیال دموکراتیک کارگران

ریشــه فعالیت سیاسی فاتحان انقالب اکتبر
به حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه
باز میگردد .حزبی که دو ســال مانده به پایان
قرن نوزدهم در شــهر مینسک شکل گرفت.
بنیان اندیشهای این حزب بر تئوریهای مارکس
و انگلس اســتوار بود و تفکر غالب اعضای آن
مخالفت با تزاریسم بود .بخش زیادی از نیروهای
این حزب ،خارج از خاک روسیه اقامت داشتند؛
افرادی که بعدها شــهرت پیدا کرده و بدل به
تئوریســینهای اصلی حزب شدند .اما همه این
فعالیتهــا محدود به بیــرون نماند و با مطرح
شــدن نام حزب بهعنوان «یگانه حام ِی حقیق ِی
کارگران» چــه از میان کارگران و چه از میان
دانشگاهیان افرادی جذب شدند .هر چه از زمان
ی کمتر میشد
تأسیس حزب میگذشت ،همگرای 
و اختالفها بیشــتر بروز میکرد تا اینکه دو
جناح اصلی بهمرور و به دالیلی که در ســطور
زیر به بخشــی از آنها اشاره میشود ،راه افتراق
پیش گرفتند .در یک نگاه اجمالی شاید بتوان
پایهایتریــن اختالف دو جناح حزب را به نوع
نگاه آنها به تحزب مرتبط دانست .بلشویکهای
حزب با توجه به تحلیل وضع موجود و شــیوه
عملکرد حکومت تزار یگانه راه تداوم حرکت
خود را فعالیت مخفی و زیرزمینی میدانســتند
اما در مقابل منشــویکها از فعالیت قانونی و
پارلمانتاریســتی دفاع میکردند .این دوگانگی
را شارحان اینگونه شــرح دادهاند« :عدهای از
رهبران منشویکی به این نتیجه رسیده بودند که
به اصطالح خودشان «باید دخمههای زیرزمینی
را ترک کرد» ،تشکیالت مخفی و غیرقانونی را
کنار گذاشــت ،خود را با مقررات قانونی رژیم
تزاری تطبیــق داد ،برنامه حزبی را محدود کرد
و آن را از نظر سلطنت تزاری قابل قبول ساخت
و یک بار برای همیشه قبول کرد که انقالب به
پایان رسیده اســت و باید راه مبارزه ساده برای
تقاضاهای اقتصــادی کارگران انتخاب کرد».
منشویکها در انتقاد از فعالیت مخفی میگفتند:
«دشوار نیست که در این یا آن شهر چند محفل
از جوانــان نابالغ و بیتجربه بهوجود آورد ،ولی
اهمیت و معنی این کار چیســت؟ انسانهای
جدی به دخمههــای زیرزمینی پناه نمیبرند».
این قبیل اختالفهای بهظاهر خُ رد به آنجا ختم
شد که در کنگره دوم حزب به دو پاره تقسیم
شد و بلشویکها و منشویکها مقابل یکدیگر
قرار گرفته و ساز جدایی کوک کردند .کنگره
دوم حزب در بروکسل آغاز به کار کرد و در

لندن به کار خــود پایان داد .در این کنگره 60
نفر حاضر بودند که منتقدان -بلشویکها -معتقد
بودند ترکیــب اعضا عمدتا از افراد غیرکارگر
تشکیل شده و این خالف رویکرد خاصگرایانه
حزب است اما تمام اختالفنظرها به این انتقاد
خالصه نمیشــد .اختالفات عمیق حزب شامل
چند بخش میشد؛ اولین آنها مربوط به «اتحادیه
کارگران یهود» یا بوند ( )bundمیشــد .آنها
خواستار این بودند که بهعنوان تنها نماینده تمام
پرولتریهای یهودی مستقیم روسیه شناخته شوند.
مارتف و لنین درباره این خواسته همموضع بودند
ت به دستههای جداگانه ملی
و با تجزیه تشکیال 
مخالفت کردند اما بلشویکها معتقدند پس از این
درخواست به دلیل مواضع مشابه ،منشویکهای
ک شدن به
آینده و بوند بازها شــروع به نزدی 
یکدیگر کردند .دومین عامل اختالف به بحث
درباره حدود و ثغور عضوگیری حزب مربوط
میشــود .لنین میگفت« :کسی عضو حزب
محســوب میشــود که در یکی از تشکیالت
حزب شرکت مینماید ،وظایف حزبی خود را
انجام میدهد ،حق عضویت خود را میپردازد،
نظم و انضباط را مراعات میکنــد و »...و در
مقابل او مارتف میگفت« :کسی عضو حزب
محسوب میشــود که تحت کنترل حزب کار
میکند و به تشکیالت حزبی به نحوی کمک
میکند ».لنین در تفسیر ماده عضویت در حزب
ث پیشینشان از ضرورت تشکیل
و در ادامه بح 
حزب بر پایه پرولترهای واقعی سخن گفت و
از تشکیالت آهنین دفاع کرد و تشکیل حزبی
تودهوار و با اعضایی پراکنده [یعنی آنچه مد نظر
مارتف بود] را زیر سؤال برد و صرف ًا از عضویت
کارگران دفاع کرد .در مقابل او مارتف و دیگر
منشویکها[ی آینده] استدالل میکردند از آنجا
که حزب در دوره غیرقانونی بودن به سر میبرد،
عضویت در آن پرخطر اســت؛ بنابراین باید
عضویت در حزب را به نحوی فرموله کرد که
اعضا بدون آنکه موظف به شرکت در حوزههای
حزب و عضویت در تشکیالت باشند ،با حزب در
ارتباط باشند و به این طریق است که دانشجویان
و استادان دانشگاه و روشنفکران به سراغ حزب
میآیند .این مجادله پس از رایگیری نهایتا به
پیروزی مارتف ختم شد.
ســومین اختالف به نحــوه تعامل حزب با
لیبرالها مربوط میشــد .لیبرالها در آن زمان
علیه حکومت مطلقه تزار بودند ولی نگاه مثبتی
به کارگران نداشتند .لنین در این مسأله به استفاده

ابزاری از لیبرالهــا در مقابله با تزار معتقد بود
و همزمان از مرزبنــدی در مباحث کارگری
و انقالب ســخن میگفت .در مقابل مارتف و
همفکرانش پیشــنهاد کردند« :باید با لیبرالها
همدســت بشــویم و همکاری خود را با آنها
مشروط به آن کنیم که آنها خواهان حق آزادی
انتخابات بشوند و کسانی که از میان آنها صادقانه
خواستار این امر باشند ،به این وسیله نشان خواهند
داد ضدانقالب نیستند ».این پیشنهاد در نظر لنین
و همفکرانش همکاری با بورژوازی تفسیر شد
چرا که آنها معتقد بودند به هیچ وجه نمیتوان با
بورژوازی لیبرال به تفاهم رسید چرا که آنها فقط
میخواهند کارگران را در مبارزه علیه حکومت
استبدادی مورد استفاده قرار دهند.
چهارمین اختالف سر اعضاء هیأت تحریریه
نشریه ایسکرا بود .پس از بروز اختالفنظر در
کنگره لنین پیشنهاد کرد که اعضای تحریریه
باید از  6نفر به  3نفر کاهش پیدا کند و اکثریت
نیز متعلق به جناح آنها [بلشویکها] باشد .این
تصمیم مخالفت مارتف را به همراه داشــت و
در نهایــت اعضای تحریریه بــا رای اکثریت
کنگره به  2نفر شــامل لنین و پلخانف کاهش
پیدا کرد .مجموع این چهار عامل و دیگر مسائل
خُ رد جدایی دو جناح حزب یعنی بلشویکها و
منشویکها را بهدنبال داشت.
Q

لگرا
Qچپ اصولگرا؛ چپ عم 

واژه بلشویسم به ایدئولوژی جناح اکثریت
و منشویســم به ایدئولوژی جناح اقلیت حزب
سوســیال دموکرات روسیه داللت دارد .این دو
شیوه نگرش فارغ از پیروان بعدی آن ،در داخل
و خارج از جغرافیای روســیه ،چنانکه ذکر آن
رفت ،به ترتیب توسط لنین و مارتف نمایندگی
میشــدند .به بیان دیگر این دو فرد چهرههای
شــاخصی بودند که اختالفات و خطوط قرمز
میان دو خط موجــود در حزب را بهطور علنی
مشــخص کردند .اما این اختالفات چه بود؟ در
یک نگاه کلی بايد بلشویســم را نسخه بهروز
شده مارکسیسم براســاس تاکتیکهای لنین
دانست؛ این تاکتیکها نگاهی جدید به تحزب،
تقدم انقالب بر اصالح و همچنین اســتفاده از
رویکردهای پوپولیستی را شــامل میشد .در
مقابل منشویسم از اصالح تدریجی یا به تعبیری
سیاست صبر و انتظار تا فرارسیدن زمان موعود
دفاع میکرد و نگاه تکبعدی به خطکشیهای
حزبی نداشت و به ائتالف یا نوعی تسامح روی
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خوش نشان میداد« .منشویکها بر آن بودند که
باید شرایط اقتصادی انقالب سوسیالیستی کام ًال
مهیا شود تا بتوان به پیروزی سوسیالیسم امیدوار
بود .به نظر آنها دگرگون ساختن روابط تولیدی
سرمایهدارانه حاکم ،از طرق غیرخشونتآمیز و
کسب نفوذ درون پارلمان امکانپذیر بود .البته
منشویکها در عین حال مسئله سرنگونسازی
دستگاه تزاری را نادیده نمیگرفتند ».تفاوت این
دو دیدگاه موجب شد که تفکر منشویسم به گناه
نابخشودنی آن زمانه یعنی حمایت از بورژوازی،
ســرمایهداری و لیبرالیســم متهم و حامیانش
اپورتونیست خوانده شوند .اپورتونیستهایی که
هدفشان رقیق کردن غلظت مبارزه طبقه کارگر
به وسیله لیبرالیسم بود .این اختالفات به مرور و
بر سر تبیین وضع موجود ،اتخاذ تاکتیکها و نوع
نگاه به سیاست شدت بیشتری گرفت .گریگوری
ِ
زینوویف بلشویک درباره یکی از این اختالفات
میگوید« :در سال  1906این سؤال برای حزب
مطرح شد که حاال چه باید کرد؟ آیا انقالب به
پایان رسیده است؟ نتیجه مشاجراتی که در این
مورد صورت گرفت به عنوان این سؤال مطرح
شد که آیا ما شاهد سال  1847هستیم یا 1849؟
به عبــارت دیگر این موضوع بدان معنا بود که
آیا ما در سال  1847یعنی در آستانه انقالب سال
 1848قرار داریم یا در ســال  1849یعنی بعد از
انقالب نیمهپیروز و نیمهشکســتخورده سال
1848؟ همانطــور که میدانیم انقالب  1848در
تعدادی از کشورها درست به همین صورت به
وقوع پیوست یعنی زودرس بود و به مصالحهای
ختم شــد ،و ثمرات پیروزی به نحو آشکاری
نصیب بورژوازی شد .بنابراین در محافل حزبی
این ســؤال مطرح میشد که در حال حاضر در
چه ایامی به ســر میبریم و آیا سال  1906سال
1847ای اســت که آلمان و بخش عمدهای از
اروپا پشت ســر گذاردند یا سال 1849ای است
که بر آنها گذشــت؟ ...در رابطه با این فرمول
مباحثات بینهایت شدیدی میان بلشویکها و
منشویکها در گرفت .بلشویکها معتقد بودند
که ما شاهد  1847هستیم ،که انقالب هنوز پایان
نیافته است و وظایف عینی که به وسیله خود او
برای او مطرح شــده است هنوز به هیچ وجه به
طور رضایتبخشی انجام نگرفته است و دیر یا
زود موج انقالب از نو به تالطم درخواهد آمد .ما
میگفتیم دهقانان موفق به کسب زمین نشدهاند
و خواستهای کارگران برآورده نشده است و
این دو طبقه اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل

میدهند و بنابراین از این نقطه نظر مسائلی که
برای انقالب مطرح بودهاند حل نشدهاند .شاید تزار
و استولیپین بتوانند مبارزه انقالبی را برای مدتی
خفه کنند ولــی تازه در چنین صورتی هم فقط
برای مدت کوتاهی خواهد بود و پس از آن بار
دیگر مبارزه به طور گریزناپذیری ادامه خواهد
یافت ...منشویکها میگفتند« :ما اینک راهی را
که پروس بعد از ناکامیهای  1848پیمود طی
میکنیــم .یعنی راهی که نیمی به نفع انقالب و
نیمی به سود پادشاه تمام شد .تزار باقی ماند ولی
ما یک سلطنت مشروطه خواهیم داشت و باید
خودمان را با این واقعیت منطبق سازیم».
Q Qحزب بلشویک؛ آنچه گفت ،آنچه عمل
کرد

پیروزی انقــاب اکتبر نقطه عطف فعالیت
دو جناح حزب بهشمار میآید .بلشویکها پیش
و پس از پیــروزی در مباحثات خود اتهامات
شــدیدی را به منشــویکها وارد کردند و در
خطکشیهایشــان جناح اقلیت را غیرخودی،
خائن ،انحاللطلب ،مســامحهکار و ...خطاب
کردند .اینگونه سمپاشــیها و خطمشیهای
لنین در ادامه باعث بلعیده شــدن ضدانقالب-
منشویسم و منشویکها -شد .شاید بلعیده شدن
واژهای اغراقآمیز بهنظر برســد اما واقعیت این
است که از اکتبر  1917به بعد منشویسم بهطرز
برنامهریزیشــدهای از صحنه سیاست و حتی
صفحه تاریخ حکومت تکحزبی محو شد .البته
دیکتاتوری تکحزبی و انحصار قدرت در دست
بلشویکها اتهامی نبود که با تکذیب لنین همراه
باشد .وی در پاسخ به این مسأله گفت« :اگر ما
را به دیکتاتوری تکحزبی متهم کرده و چنانکه
شنیدید جبهه واحد سوسیالیستی را پیشنهاد کنند
خواهیم گفت :آری ،دیکتاتوری یک حزب .ما
سر این تصمیم باقی مانده و این زمینه را ترک
نخواهیم کرد ،چرا که این حزب است که طی
دهها سال مقام پیشاهنگی تمام پرولتاریای صنعتی
را به کف آورده است».
روند نارضایتی از رویکرد انقالبیون پیروز به
کارگران نیز رسید .آنها چند ماه پس از انقالب
اکتبــر در قطعنامهای که براســاس ارزیابی از
نخستین ماههای پس از انقالب اکتبر تنظیم شده
بود ،نوشتند« :در  25اکتبر  ،1917حزب بلشویک
همراه با جناج چپ حزب اس-ار و پشــتیبانی
نظامی سربازان و ملوانان دولت موقت را سرنگون
کرده و قدرت را کســب کــرد .ما کارگران

پتروگراد این عمل را ،هر چند که بدون آگاهی
و شرکتمان به پایان رسید تأیید کرده و حتی
پشتیانی خود را از دولت جدید شوراها که خود
را دولت کارگری-دهقانی نامید اعالم کردیم.
آنها به ما قول دادند خواســتههایمان را تحقق
بخشیده و منافعمان را حفظ کنند .ما نیز در مقابل
تشکیالتمان را در اختیارشان قرار دادیم و در
این راه خون فرزندان و برادرانمان بر زمین ریخته
شد .ما فقر و گرسنگی را با صبر و حوصله تحمل
کردیم و قدرت جدیــد به نام ما ،قاطعانه با هر
آنچه دشمن خود محسوب میکرد تسویهحساب
کرد .ما در مقابل ،به قیمت از دست رفتن حقوق
و آزادی خود به وعدههای توخالی امید بسته و
دل خوش کردیــم .اکنون چهارماه از آن زمان
میگذرد .در این چهارماه از امیدی که داشــتیم
دلسرد شــده و باورمان به نحو خشونتآمیزی
لگدمال شده است ».معالوصف ،حزب بلشویک
بــا بروز متدهای حکومتــیاش ،به تعبیر خود
چندین دهه بر بخش بزرگــی از کره خاکی
حکومت کرد .حزبی که گریگوری زینوویف،
25سال پس از تأسیس آن در وصف اقداماتش
خطاب به زحمتکشان اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی چنین گفت« :در اواسط سالهای
نود حــزب ما برای اولین بار مبــارزه تودهای
کارگران را براســاس خواستهای اقتصادی به
شکل «اتحادیه مبارز برای رهایی طبقه کارگر»
به وجود آورد .اواخر سال  1900حزب روزنامه
«ایســکرا » را بنیانگذاری کرد که کارگران
روسیه را در راه پرخار و خس ولی افتخارآفرین
مبارزه سیاسی علیه استبداد و بورژوازی راهنمایی
میکــرد .در  1905حزب کارگران را به اولین
انقالب بزرگ هدایت کرد؛ انقالبی که شالوده
پیروزی پرولتاریایی آینده سال  1917را ریخت.
در دســامبر  1905حزب در راس پرولتاریای
مسکو قرار داشــت .پرولتاریایی که به وسیله
قیام مسلحانه طبقه تحت ستم در تاریخ مبارزات
رهاییبخش پرولتاریا نقش کماهمیتتری از قیام
کمون پاریس سال  1871بازی نکرده است .البته
وفاداری حزب نســبت به طبقه کارگر در ایام
شکست به مراتب درخشندهتر از ایام پیروزی
است .بعد از شکست انقالب  1905و در سالهای
شوم و سیاه ضدانقالب حزب بلشویکی لحظهای
کارگــران را تنها و بییاور نگذاشــت .حزب
[بلشــویک] زیر ضربههای مداوم و بیشــمار
اســتبداد تزاری و بورژوازی ضدانقالبی پرچم
پرولتاریا و انقالب را برافراشته نگاه داشت و از
آن دفاع و حفاظت کرد .در مبارزه دشوار و شدید
علیه منشویسم-که در آن زمان مبدل به خیانتکار
علنی به طبقه کارگر و انقالب شــده بود -تنها
بلشویکها بودند که تا آخر کار بهخاطر حزب
مبارزه کردند...در یک کشــور عقبافتاده که
فقط عده کمی قادر به خواندن و نوشــتن بودند
و در کشــوری که تا چند سال پیش تحت یوغ
وحشیترین اســتبداد مالکانه نفس در سینهاش
حبس شده بود ،حزب کمونیست روسیه توانست
پایینترین اقشار زحمتکشان را به قیام برانگیزد
و به آنها کمک کند تا حکومت کردن بر کشور
را بیاموزند »...وی در آخر با تعاریفی اغراقآمیز
گفت« :آیا میتوان غیر از رهبر و استاد حزب
ما-والدیمیر ایلیــچ لنین ،-فرد دیگری در کره
زمین نام برد که برای میلیونها نفر از زحمتکشان
سراسر جهان تا این اندازه عزیز و گرامی باشد؟
آیا میتوان حزب دیگری را در تمام جهان ذکر
کرد كه به زحمتکشــان وطن خود به اندازه
حزب ما نزدیک و مربوط باشد؟»
منابع:

زینوویف ،گریگوری (« .)1355تاریخچه حزب
کمونیست (بلشویک) روسیه» .انتشارات سیاهکل
شوکت ،حمید (« .)1379از انحصارطلبی انقالبی
تا سرکوب دولتی» .انتشارات اختران
تروتسکی ،لئون (« .)1393تاریخ انقالب روسیه،
ترجمه سعید باستانی» .انتشارات نیلوفر
بشیریه ،حســین (« .)1376تاریخ اندیشههای
سیاسی قرن بیســتم؛ اندیشههای مارکسیستی».
انتشارات نی
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اجتماع

در روسیه برای همهی این جمعیت جا وجود دارد ،اما تا حدّ ی همانطور که -با درنظر گرفتن تمامی نرخها -در امپراطوری
بریتانیا برای همهی بیکاران متروپل جا وجود خواهد داشت ،به شرطی که کاری کنیم تصمیم بگیرند به یک دومینیون (کشورهای
مشترکالمنافع) مهاجرت کنند و یا این که یک معدنچی را متقاعد کنیم به سراغ کار کشاورزی برود.

دخالت قدرت در جمعیت
انقالب اکتبر و مسأل ه جمعیت در اتحاد جماهیر شوروی

1

برنامهای بــود برای تعیین پایهی مالیاتی و
بنابراین از حــدّی از دقت برخوردار بود،
نشان میدهد که جمعیت امپراطوری تزاری
که در سال  13 ،1724میلیون نفر بوده ،در
ســال  1762به  19میلیون؛ در  1796به 36
میلیون؛ در  1815به  62میلیون و در  1851به
 69میلیون رسیده است .البته بالفاصله اشاره
کنیم که این اعداد بیشــتر از رشد سیاسی
قدرت خبر میدهند تا رشد جمعیتشناختی
به معنای دقیق کلمه ،چرا که بخشــی از
این رشد جمعیت ،در طول قرون گذشته،
به خاطر گسترش قلمرو تحت حاکمیت
خاندان رومانوف بوده اســت .اما رابطهای
معین میان این رشد سیاسی و اسکان جمعیت
ّ
در این قلمروها وجود دارد .تودهی روس،
که در ابتدا در غرب و شمال غرب متمرکز
بود ،اندکاندک به ســوی جنوب شرق و
شرق گسترش یافت .انضمام سرزمینهای
غربی قطعأ اندکی بر نرخ رشد تأثیر داشته
اما آن را عمیقا تغییر نداده است.
بدین صورت در طول دو سده ،جمعیت
امپراطوری روس بیش از ده برابر شده است،
که مطابق با یک رشد ساالنه به نحو میانگین
بیش از یک درصد است.
با توجه بــه همهی حوادث ،جنگها و
قحطیها و ...که میتوانستند رشد جمعیت
را در جریان این دو سدهی گذشته متوقف
کنند ،این امر اثبات میشود که مردم روس
همیشــه از این منظر از یک ســرزندگیِ
برجســته برخوردار بودهاند .این شکل از
ســرزندگی به نظر میرسد هنوز ،و به نحو
هردمافــزون ،در زمان حاضــر خود را به
نمایش میگذارد .پس باید آن را بپذیریم
و در پی پیشبینی پیامدهای مترتب بر آن
باشیم.
حال نخستین پرسشی که به ذهن خطور
میکند :آیا در روسیه جا برای این همه آدم
وجود دارد؟ پاسخ به نظر واضح است .اگر
شاخص تراکم بر کیلومتر در این سرزمین
را با همین شاخص برای قدرتهای اروپایی
مقایسه کنیم ،باید بگوییم که در حال حاضر
جمعیت اتحاد جماهیر شوروی هنوز هم -به
نحو میانگین -کام ً
ال ُت ُنک است .در واقع،
تراکم  6.9برکیلومترمربعیِ شــوروی در
مقایســه با  256در بلژیک 134 ،در آلمان
و ح ّتی  74در فرانسه چه میتواند باشد؟ به
وضوح بسیار کم .اما اینچنین مقایسهای به
نظر چندان منطقی نمیرسد .آیا بهتر نیست

ژورژ ِمکه

مترجم :سیدرضا وسمهگر

مقدمهی مترجــم :تخطئهی انقالب اکتبر و
رهبران آن به اتهام تمامیتطلبی و سرکوب
آزادیهای مدنی و اقــدام به تصفیههای
انســانی اگرچه قطع ًا وجهی از حقیقت را
داراست شــاید آسانترین و دمدستترین
قضاوت ممکن در باب این واقعهی بزرگ
باشــد .شاید وقت آن رســیده که اندکی
از این کلیشــهی جذاب و خشنودکننده
فاصله گرفت و انقــاب اکتبر را دور از
منظر مطلوب لیبرالدموکراسی ،این بار از
نزدیــک و در مواجهه با خصایص ویژهی
سرزمین پهناور روســیه در سال  1917و
ِ
مشکالت رویاروی انقالبیون آن
مصائب و
عصر ببینیم .مقالهی حاضر که در نخستین
شمارهی نشریهی معتبر و دورانساز آنال
به سال  1929چاپ شده ،چنین نگاه اصیل،
معاصر و مستندی ارائه میدهد و کارنامهی
انقــاب اکتبر را دربــارهی بنیادینترین
(و البته شــاید غیرجذابترین) شاخصهای
توسعه و پیششرطهای استقرار دموکراسی
(بهداشت ،امید به زندگی ،شهرنشینی و )...به
بحث میگذارد.
در هفدهم دســامبر  1926سرشماری
عمومی جمعیت در اتحاد جماهیر شوروی
برگزار شد .این رویداد که از مدتها پیش
ِ
مرکزی آمار تدارک دیده
به ه ّمت ادارهی
شده بود ،دادههای فوقالعاده جذابی در باب
2
تحول جمعیت به دست میدهد.
با بهرهگیری از دادههای سرشــماری
 ،1926ادارهی آمار روســیه جمعیت ّ
کل
اتحاد جماهیر شــوروی را در اول ژانویهی
 1927به صورت اعداد گردشده  147میلیون
برآورد کرده اســت .این تودهی انسانی
حدودا ً یکسیزدهم ّ
کل جمعیت جهان را
شامل میشود؛ بنابراین اهمیت این مسأله
نیاز به اغراق ندارد ،ضمن این که جمعیت
مذکور با سرعتی شگفتآور در حال رشد
است.
اگر به سرشــماری  1897برگردیم و
جمعیت سرزمینهای جداشده از امپراطوری
روسیه در طول این دوران را کنار بگذاریم،
خواهیم دید که جمعیت قلمرو کنونی اتحاد
جماهیر شوروی در آن زمان بالغ بر حدود
طی سی
 107میلیون نفر بوده است .پس در ّ
ســال ،جمعیت  40میلیون نفر رشد کرده
است -یعنی بیش از  37درصد در مجموع-
و این عدد علیرغم تلفات بیشمار مربوط به
جنگ ،انقالب و قحطی است.
برای آن که بینشــی دقیقتر در باب
سرعت رشد این جمعیت به دست آوریم ،به
ترتیب به دو دورهی «عادی» در این برههی
سی ساله نگاهی میاندازیم 1897-1914 :و
.1922-1927
ابتــدا دورهی  1897-1914را در نظر
بگیریم :آمار روســیه به ما نشان میدهد
که در ســال  1914در قلمرو کنونی اتحاد
جماهیر شوروی  140میلیون نفر سکونت
داشــتهاند .پس در طول هفده سال ،رشد
جمعیــت برابر با  33میلیون بوده اســت،
یعنی نرخ رشد ساالنهای معادل  1.6درصد.
این نرخ رشد را میتوان نسبتا باال دانست،
چرا که از اعداد همتایش برای انگلستان در
 1880و آلمان در  1900فراتر است .با این
شتاب ،جمعیت در قلمرو مورد توجه ما باید
در سال  1930به حدود  180میلیون برسد،
یعنی حداقل مســاوی با مجموع جمعیت
امپراطوری کهن روســیه در  1914و این
به رغم جدایی کشورهایی همچون لهستان،
دول بالتیک ،فنالند و بسارابی است.

اما جنگ و انقــاب رخ دادهاند و در
جمعیت روسیه شــکافی عظیم را موجب
ِ
سرشماری ناقص سال ،1920
شدهاند .بنا بر
جمعیــت در آن زمان بیش از  134میلیون
نبوده اســت؛ فراتر از آن ،در میانهی سال
 1922و بعد از قحطی وحشــتناک ،1921
این عدد -بنا بر برآوردها -به  132میلیون
کاهش یافت .این روند برابر است با یک
کاهش مطلق  8میلیون نفره طی هفت سال.
اما اگر این عدد را با عددی مقایسه کنیم که
جمعیت پس از حرکت با رشــد عادیاش
باید بدان میرســید (یعنی  159میلیون)،
آن گاه تلفات نسبی به  27میلیون نفر بالغ
میشود .در این  27میلیون نفر ،سهم مربوط
به افزایش درگذشــتگان بر اســاس یک
معین برای دورهی جنگ خارجی
تقریب ّ
چنین میتواند برآورد شــود 2.5 :میلیون
کشتهشده در جبهه؛  2.2میلیون مرگومیر
در میان جمعیت غیرنظامی عالوه بر وضع
عادی 1.5 ،میلیون درگذشته بر اثر جراحات.
در بــاب دورهی جنگ داخلــی برآورد
جالبتر است .بر اساس مناطق گوناگون،
ضریب مرگومیر تفاوتهای عظیم نشان
میدهد :در لنینگراد ،به سال  ،1918ضریب
مرگومیر در هر  1000نفــر  43.7بوده
اســت؛ در ســال 72.6 ،1919؛ در ،1920
( 50.6به جای  26.3در  .)1912-1913در
مســکو ضریب مرگومیر به سال ،1918
 28در  1000بود؛  45.1در 1919؛  46.2در
( 1920به جای  23.1در  .)1910-1914در
والیات ،به سال  ،1920ضریب مرگومیر
متغیر بوده است ،به
از  30تا  50در  1000نفر ّ
جای  26تا  30در  .1914پس -تحت همهی
احتیاطها -رشد مرگومیر را میتوانیم تا سه
برابر برآورد کنیم؛ از  1918تا  1922افزایش
درگذشتهها به حدود  6.5میلیون میرسد .در
مجموع ،از  1914تا  ،1922شمار درگذشتهها
از وضع عادی 12.7 ،میلیون فراتر رفته است
( 2.5کشتهشده 1.5 +میلیون مجروح 2.2 +
 6.5 +غیرنظامی=  12.7میلیون).
نتیجه میگیریم که فقدان بر اثر کاهش
زادوولــد به  12.7منهــای  27یعنی 14.3
میلیون رسیده است .در مورد دورهی جنگ
خارجی برخی نویسندگان این کاهش را تا
 1.3میلیون برآورد کردهاند .این عدد به هیچ
روی اغراقآمیز نخواهد بود اگر به دادههای

مربوط به مسکو و لنینگراد نگاهی بیندازیم؛
دادههایی که کاهش زادوولد را حدود چهار
برابر نشان میدهند .میماند یک کاهش 6
میلیونی زادوولــد در باب دورهی  1918تا
 .1922به هر حــال ،ما میتوانیم عدد 132
میلیون نفر را برای شمار جمعیت در سال
 1922بپذیریم.
از آن زمان به بعد افزایشی به میزان 15
طی پنج ســال اتفاق افتاده
میلیون نفر در ّ
اســت؛ و این با یک رشد ســاالنهی 2.2
درصدی مطابق اســت .این عدد به ویژه
وقتی خیرهکننده میشود که بدانیم با این
روند ،جمعیت در طول ســی سال دو برابر
خواهد شد .اما شــاید این افزایش حا ّد در
آغاز این دوره اتفاق افتاده باشد و ناشی از
بازگشــت مردمان جابهجاشده به واسطهی
آرامش روانی و جســمانیِ به وجود آمده
ِ
هراس دو جنگ
پس از دوران تــرس و
داخلی و خارجی بوده و همچنین پیامدی از
این واقعیت باشد که جنگ و قحطی افراد
ضعیف را حذف کرده و صرفا مقاومترین
انسانها را باقی گذاشــته است ،همانطور
که دادهها در مورد تقریبا همهی کشورها
از افزایــش زادوولد و کاهش مرگومیر
در چنین دورههایی خبر میدهد .اما نه! ما
این میانگین رشــد دو درصدی و باالتر را
در سراســر یک برههی چند ساله مشاهده
میکنیــم .این اعداد در مــورد جمهوری
سوسیالیســتی فدراسیون روسیهی شوروی
( ).R. S. F. S. Rهستند( .جدول شماره )1
در جدول شماره  2یک مجموعه سال با
تفاوت اندک در مورد اکراین آمده است.
چنین اســت که در این دوره نه کند
شدن بلکه تسریع در رشد جمعیت به چشم
میخــورد و این امر در باب همهی مناطق
3
صادق است.
پس این دادههای متنوع تأیید میکنند
که ،در این برهه ،نرخ رشد جمعیت روسیه
باالتر از دوران قبــل از جنگ و احتما ًال
باالتر از هر جای دیگر در جهان بوده است.
ح ّتی اگر بپذیریم کــه برآوردها دربارهی
سال  1914بســیار خطاآلود باشند ،باز هم
نمیتوانیم تفاوت میان این دو ضریب یعنی
 1.6و  2.2را با ِصرف توسل به اشتباهات
آمارگیری تبیین کنیم .همچنین نمیتوانیم
این تفاوت را با توســل به ِصرف افزایش

در سنین پایین کاسته است.
دالیل این افزایش جمعیت هر چه که
باشند ،به هر حال نمیتوانیم چشم به روی
پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این
پدیده ببندیم .در واقع ،اگر این نرخ رشــد
به مدت ده ســال ادامه یابد ،اتحاد شوروی
سی میلیون نفر جمعیت بیشتر خواهد داشت:
زایش یک قــدرت بزرگ دیگر .اگر این
عدد را به یــک امپراطوری با  450میلیون
جمعیت همچون امپراطوری بریتانیا منتقل
کنیم ،این رشــد مطابق  90میلیون خواهد
بود؛ همین عدد برای امپراطوری فرانسه 24
میلیون خواهد بود.
اما شاید این رشــد تصادفی و ناشی از
شرایطی ویژه باشد .این امر به وضوح ممکن
اســت؛ اما این پدیده بیش از آن با سراسر
تاریخ مردم روس ســنخیت دارد که چنان
توضیحی بتواند مــا را راضی کند .نگاهی
به دوران ماقبل سرشــماری  1897اندکی
مخاطرهآمیز مینماید .اما آمار بهدستآمده
توســط ( revisionsبازبینیها) ،که اساس ًا

زادوولد ،که تقریبا در همان ســطح دوران
پیش از جنگ باقی مانده بود ،تبیین کنیم؛
دادههای ارائهشده در باال میتوانند ما را در
باب این امر متقاعد کنند .این افزایش مازاد
عمدتا به کاهش مرگومیر و بهخصوص
مرگومیر کودکان مرتبط است .کاهش
مرگومیر عمومی پیامدی اســت از رشد
خدمات بهداشــتی و اقدامات پیشگیرانهی
پزشکیِ صورتگرفته در جریان اپیدمیهای
ِ
بــزرگ متعاقب قحطی  .1921براســاس
دادههای کمیساریای سالمت عمومی ،شمار
تلفات این اپیدمیها در هر  10000نفر در
جدول شماره  3قابل مشاهده است.
واقعیت جالبتوجه آن که میتوان گفت
بیماری وبا ریشهکن شده است .مرگومیر
کودکان از  26درصد در ســال  1913به
 18.7در سال  1926کاهش یافته است (رقم
کاهش در مسکو ح ّتی تا  50درصد رسیده
است) .این کاهش تا حدّی به نقش بیمههای
اجتماعی بازمیگردد که از بار سنگین روی
دوش خانوادهها برای مواظبت از کودکان

جدول شماره یک
متولدین

درگذشتگان

مازاد

1913

45/5

29/4

16/1

1924

43/39

24/11

19/28

1925

45/52

25/15

20/37

1926

44/10

21/41

22/09

جدول شماره 2
متولدین

درگذشتگان

مازاد

1925

41/5

20/4

21/1

1926

38/3

18/2

20/1

1927

40/5

17/8

22/7

جدول شماره 3
متولدین

آبله

تیفوس

-

محرقه

راجعه

امعایی

-

1913

7/3

1/9

26/06

4/4

1926

3/8

1/0

8/8

1/1

1927

2/7

0/4

9/6

0/9

سال یکم  .شماره 13

سهشنبه  9آبان 1396

در دانش موجود ،هماکنون دو نظریه در باب کنترل جمعیت وجود دارد :یکی بر دخالت دولت استوار است و سازماندهیِ
تمرکزگرایانهی تبلیغات نئومالتوسی را تدارک میبیند؛ و دیگری منحصراً بر فرد تکیه میکند و برای رسیدن به موفقیت چیزی کمتر
از غیرم ّلیکردن اراضی را توصیه نمیکند.

-1نواحی با جمعیت بسیار اندک

مساحت (هزار کیلومترمربع)

جمعیت (هزار نفر)

تراکم

الف-ناحیه شمالی یخزده

6446

2078

0/3

ب-ناحیهیمرکزینیمهبیابانی

3646

8515

2/3

پ-سیبری مرکزی و شرقی

6621

5580

1/1

-2نواحی با جمعیت محدود

مساحت (هزار کیلومترمربع)

جمعیت (هزار نفر)

تراکم

الف-شمال غربی (لنینگراد)

349

7420

21

ب-اورال و جلگهی اورال (به جز توبولسک)

905

12944

14

پ-ولگای میانی و سفلی

655

15769

24

ت-کریمه و قفقاز شمالی

318

9077

28

ث-ماوراء قفقاز

184

5850

32

ج-ازبکستان

340

5270

15/5

د-سیبری شرقی

578

5241

9/1

-3نواحی با جمعیت متراکم

مساحت (هزار کیلومترمربع)

جمعیت (هزار نفر)

تراکم

الف-روسیهی غربی (اسمولنسک)

226

9282

41

ب-ناحیهی مرکزی (مسکو)

611

30132

50

پ-اکراین

452

29020

64/2

جدول شماره 5

تاریخ

در هزار نفر

درصد مجموع

1724

328

3

1782

802

3/1

1812

1602

4/4

1851

3482

7/8

1878

6091

9/2

1897

16829

13/0

1927

26300

19/7

ژ .مِکه (ژنو)

P. Milioukov. — Očerki po istorii russ-

migratoire, Obolenskt V. V. (Ossinskt,

hoj culturi, 5e edit. - St. Pétersbourg,

Meïdunarodnye i mežkontinentalnye

1909. Kovalesky. — Rossija v Koncê

migraciivdovoennoj Rossii i v S. S.

.XIX vêka, St. Pétersbourg, 1898

S. R. (Les migrations internationals

 )2دورهی 1913-1880

et intercontinentales dans la Russie

Sborník Svêdênij po Rossii (Ministère

d'avant-guerre et l'U. R. S. S., Moscou,

de l'Intérieur, recueils de renseigne-

1928 cet ouvrage paraîtra dans l'en-

ments sur la Russie), 1882, 1883,

.)quête de M. Wilcox sur les migrations

1884-85, 1890, 1896, St. Pétersbourg.
— Eiegodnik Rossii (Ministère de

 -1این مقاله ترجمهایست از:

l'Intérieur (russe et français). — An-

Méquet Georges, Le problème de la

nuaires de la Russie (annuel depuis

population en U.R.S.S., in: Annales

1904), St.Pétersbourg. — Eiegodnik

d'histoire économique et sociale. 1ᵉ

ministerstva finansov (Ministère des

.année, N. 1, 1929, pp. 48-57

Finances, Annuaire, St. Pétersbourg,
1898, avec les données du recense.)ment de 1897

 )3دورهی 1927-1914

Oganovskt N. — Očerki po

ekonomičeskoj geoffraphii V. S. S. R.
(Essais sur la géographie économique
— de TU. R. S. S.), Moscou, 1924.
Statističeskij eiegodnik (Administration
centrale de la statistique, Annuaire
statistique, a) pour 1918-1920, t. I,
chiffres pour 1914 et 1920, Moscou,
1921 ; b) pour 1922-1923, Moscou,

 -2طبیعتــا احتیاط حکم میکند که در باب
دقت مطلق نتای ِج هنوز اولیهی سرشــماری
محتاط باشیم .سرشــماران در برخی مناطق
دورافتادهی شمال شرق دور ،ماهها به منظور
جستجوی قبایل بیابانگرد سرگردان بودهاند.
واضح است که در این شرایط ما نمیتوانیم
انتظار دقت موشکافانه داشته باشیم .اما با توجه
به این که تقریب ًا تمام امکانهای اشتباه متمرکز
براعداد مرتبط با سرزمینهای نیمهبیابانی است،
بهرهگیری از این دادههای اولیه برای استنتاج
نتایج کلّی بیاحتیاطی نخواهد بود.
 -3در باب چهل و یک ناحیهی موردمطالعه،
رشد در 1000چنین گزارش شده است:

1924 ; c) pour 1924, Moscou, 1926).
— Sborník statističeskikh svêdênij po
S. S. S. R. (Recueil de renseignements
statistiques sur TU. R. S. S., 19181923, Moscou, 1924). — Narodnoe
Khozjajstvo v cifrakh (L'économie
nationale de l'U. R. S. S. exprimée
; en chiffres, n° 1, Moscou, 1924
n°2, Moscou, 1925). — Statističeskij
spravoínik S. S. S. R. (Guide statistique
de l'U. R. S. S., 1927, Moscou, 1927,
avec les données du recensement de
1926). — Ten years of Soviet Powers
in Figures, Moscou, 1927. — Bulletin
centralnogo statističeskogo upravlenia
(Bulletin de l'Administration centrale de

منابــع :در اینجا صرفا نشــانی مختصر آثار
مورد استفاده در بحث تحول جمعیت را ذکر
میکنیم:

پینوشتها:

statistique, de 1919 à 1926, paraissant
irrégulièrement) et Statističeskoe obozrênie (Revue statistique, 1927-1928,

رشد (در )1000

1924

ح ّتی در وضعیت کار هفت ساعت در روز،
عمأل هر ســاله تنها چند صد هزار کارگر
جدید را میتواند جذب کند و تعداد بسیار
کمی از کارگران مسنتر میتوانند از حقوق
بازنشستگی بهره ببرند.
تأمل دقیق نشــان میدهد که بیش از
همهی مســائل باز هم مسئلهی کشاورزی
است که مطرح میشود ،اما این بار به شکلی
متفاوت با  1860یا در آغاز این سده .وجه
سیاسی مسئله به نظر میرسد در 1917-1918
از طریق ملّیسازی اراضی ّ
حل شده است ،اما
وجه اقتصادی همچنان پردردسرتر از همیشه
باقی مانده اســت .باید درست یک ّ
تشکل
و سازمان کشاورزی تأسیس شود ،حال یا
برای به زیر کشت بردن نواحی دورافتاده اما
حاصلخیز و یا برای تشدید تولید کشاورزی
در نواحیِ قبال مسکونیشده.
اما ،در وهلهی دوم ،یک مسئلهی خالصا
جمعیتشناختی سربرمیآورد که نمیتوان از
طرح آن اجتناب کرد .آیا این رشد جمعیت،
رشد مداوم با سرعت کنونی ،امری مطلوب
و خواستنی است؟ اگر این رشد خطرناک
به نظر برسد ،آیا باید منتظر قوانین اقتصادی
باشیم و به امید راهحلهای مصیبتآفرین
بنشینیم و یا در پی راهی برای متوقف کردن
ن مســائل
این حرکت بگردیم؟ همهی ای 
رهبران سیاسی و اهالی اندیشه را به فکر فرو
میبرند و ح ّتی نگرانیشان را برمیانگیزند.
در دانش موجــود ،هماکنون دو نظریه در
این باب وجود دارد :یکی بر دخالت دولت
استوار است و سازماندهیِ تمرکزگرایانهی
تبلیغات نئومالتوســی را تدارک میبیند؛
و دیگــری منحصرا ً بر فرد تکیه میکند و
برای رســیدن به موفقیت چیزی کمتر از
غیرملّیکردن ( )dénationalisationاراضی
را توصیه نمیکند .طرفداران دیدگاه اخیر
برآنند که روســتاییِ محدودشده به یک
ّ
تکه زمینِ کام ً
ال مشخص این را بهتر خواهد
دید که تعــداد فرزندانش را کاهش دهد.
اما بدیهی است که درصورت انتخاب این
راه ّ
حل ضدانقالبی ،نظام کنونی تالطمهای
وحشتانگیزی را باید از سر بگذراند.

 )1دورهی قبل از 1880
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اتحاد جماهیر شوروی را با قدرتهای بزرگ
و دارای مستعمره مقایسه کنیم؟ نرخ تراکم
بر کیلومترمربع برای امپراطوری بریتانیا بیش
از  13نیست و برای امپراطوری فرانسه هم
 7.7است .و با این تغییر ساده در دستهبندی
امور ،نوری بالکل متفاوت بر مسئلهی ما پرتو
میافکند .مالحظاتی که در پی میآیند ،بر
این تغییر منظر تأکید خواهند کرد.
اول آن که این تراک ِم میانگینِ  6.9که
از آن گفتیم ،چه معنایــی دارد؟ این عدد
چیزی نیســت جز یک میانگین که چنان
تنوع عمیقــی از تراکمهای محلّی را گرد
هم میآورد که مشکل است از آن سودی
برآید.
در جدول شماره  ،4ما نواحی مختلف را
از لحاظ تراکم جمعیت طبقهبندی کردهایم.
اگر ما به نقشــهای از اتحاد جماهیر
شوروی که در آن نقاط سیاه ِ نشاندهندهی
تودههای جمعیتی دههزارنفره نقش شــده
باشد بنگریم ،آنگاه در همان نگاه نخست
متوجه یک ّ
لکهی بزرگ ســیاه در غرب
خواهیم شد؛ ّ
لکه در راستای شرق به سرعت
رنگ میبازد و در راستای شمال شرقی که
در آنجا با یک ّ
لکهی پررنگ دیگر یعنی
ّ
لکهی متعلــق به ناحیهی صنعتی مرکزی
برخورد میکند ،و در راستای جنوب شرق
که ما همچنان با مجموعهای از ّ
لکهها در
امتداد دریای آزوف و دو سوی قفقاز مواجه
میشویم ،با سرعت کمتری این محوشدگی
ادامه مییابد .در بخش آسیایی ما دو محور
اسکان جمعیت را میبینیم که در مقایسه
با نواحی اروپایی بسیار کمرنگتر هستند:
یکی در ماوراءقفقــاز ،در جنوب دریای
آرال و دیگری در سیبری غربی ،در شمال
شرق دریاچهی آرال و بعد یک مجموعه
نقاط پراکنده در راستای اقیانوس آرام .در
نتیجه ،فارغ از ناحیهی اروپایی که ،همان
گونه که خواهیم دید ،شاید بتوان جمعیت
آن را کافی دانست ،همهی نواحی دشت
آسیایی و البته بخش آسیاییِ روسیه تا پر
شدن از جمعیت بسیار جا دارند .حرکت
جمعیت به سوی شــرق چیزی جز تداوم
طی سدههای گذشته
یک جریان مداوم در ّ
نخواهد بود .تا ســدهی شانزدهم ،روسها
به مثابه یک ســپر برای تمدن غربی در
مقابل تهاجمات آسیایی عمل میکردند.
در طول ســدههای چهاردهم و پانزدهم،
ّ
محل
شاهزادهنشــینها ()principautés
سکونت جمعیتهایی شدند که تا آن زمان
به نوعی در همســایگی مغوالن و تاتاران
میزیستند .مگر تا پایان سدهی پانزدهم که
این شاهزادهنشینها به راهپیماییهای نظامی
برای حمایت از ناحیهی مرکزی روسیهی
اروپایی دســت زدند .در سدهی شانزده،
این محور دفاع نظامی درست از کییف،
توال و نیژنی نووگورود میگذشــت ،به
ایــن معنی که تقریب ًا نیمی از روســیهی
اروپایی را در جنوب شــرق رها کرد .در
سدهی بعد ،هنگامی که «دوران دردسر»
( )epériode de troubleدیگر به پایان رسیده
بود ،استعمار به نحو مداوم به سوی شرق و
جنوب شرق گسترش بیشتری یافت .در
این دوره دیگر در روســیهی اروپایی جز
یک ناحیهی تقریب ًا بکر که همواره به سوی
جنوب شرقی در محور ادسا-سامارا بسط
مییافت ،ناحیهی بکر دیگری باقی نمانده
بود .در همان زمانی که این پیشــرفت به
سوی جنوب شرق انجام میشد ،تودههای
دیگری از مستعمرهنشــینها ،کم و بیش
تحت هدایت حکومت مرکزی ،به سوی
اورال و ســیبری متمایل شدند ،به طوری
که در میانهی سدهی هجدهم ،تأسیس یک
محور دوم دفاع نظامی در طول رودخانهی
اورال ضروری به نظر رســید .سرانجام در
همین دوره بود که جریان مستعمرهسازی
به سوی دریای سیاه و دریای خزر گسترش
یافت؛ روسیهی اروپایی اکنون خود را به
تمامی در مسیر اسکان جمعیت میدید .و
در عین حال ،سیل مستعمرهسازی از سیبری
و ماوراءقفقاز نیز فراگذشت.
همچنین ،در طول ســدههای گذشته،
تودهی روس که مدام در مســیر رشــد
جمعیت بوده اســت ،با دور شدن هر چه

بیشتر از مرکز ،در جستجوی مناطقی برای
توســعهطلبی همواره به مهاجرت به سوی
شرق دست زده اســت .اما از همان سدهی
نوزدهم مشــخص شــد که این گونه از
توســعهطلبی کافی نیست .از  1860به بعد،
مهاجرت ماوراءبحار با سرعت رشد یافت.
طی سی سال ،از  1860تا  ،1890تعداد این
در ّ
مهاجران از یک میلیون گذشت .از  1890تا
 ،1915این عدد به  3300000نفر رســید(از
این تعداد ،ناحیهی امپراطوری کهن روس که
مطابق است با سرزمین کنونی اتحاد جماهیر
شوروی تقریب ًا یکسوم جمعیت را به خود
اختصاص داد؛ باقیمانده متعلّق به غیربومیان
ساکن در حدود و ثغور امپراطوری همچون
لهستانیها ،فنالندیها ،یهودیان و ...بودند).
این امر نشــان میدهد که از میانهی سدهی
نوزدهم به بعد ،مهاجرت ماوراءبحار به رقابت
با مستعمرهسازی در شرق پرداخته بود .در
واقع ،مستعمرهســازی در شرق که دیگر
مناطق دردسترس و بسیار حاصلخیز را اشغال
کرده بود ،حال با مشکالت قابلتوجهی که
آشکارا ناشی از سختی سفر از مسیر زمینی و
خصایل اقلیم سیبری بودند روبهرو شده بود.
اما مهمتر از همه ،این واقعیت بود که امکان
وجود سرزمینهای حقیقت ًا نو و جدید به نحو
قابلتوجهی کاهش یافته بود.
فرامــوش نکنیم که درســت نیمی از
سرزمین شــوروی عم ً
ال در شرایط کنونیِ
اقتصاد روستایی برای کشت و زرع نامناسب
اســت .حدود  7میلیون کیلومترمربع از 21
میلیون کیلومترمربع مساحت ّ
کل شوروی را
منطقهی یخزده یا نیمهیخزده شامل میشود.
از ســوی دیگر ،مناطق نیمهبیابانیِ آسیای
مرکزی نیز برای آن که قابل سکونت شوند
نیاز به کار شدید دارند که این امر امکانهای
مستعمرهســازی را برای نسل حاضر بسیار
کاهش میدهد .پس آشکار است که مازاد
جمعیت در عصر ما دیگر نمیتواند صرف ًا بر
گسترش در سطح حساب کند ،بلکه باید در
پی انباشتی در عمق باشد.
در طول ســدههای قبل ،این دو تحول
به نحو مــوازی اتفاق افتادهاند :در حالی که
تودههای مستعمرهنشــین به سوی شرق در
حال گســترش بودند ،تراکم جمعیت در
مناطق غربی و پس از آن در ناحیهی آسیای
دور بیوقفه در مسیر افزایش بوده است .بنا
بر دادههای «بازبینیها» ،در ناحیهی مسکو،
تراکم از  26در کیلومترمربع در سال 1724
به  35در ســال  1858و  45در  1897رسید.
در ناحیهی کییف ،تراکم جمعیت از  10در
ســال  1724به  36در  1858و  50در 1897
رسید .در ناحیهی لنینگراد -البته در اینجا با
در نظر داشتن رشد اندکی مصنوعیِ تراکم به
دلیل تأسیس پایتخت جدید در این ناحیه-
تراکم از  4.5در  1724به  18در  1897رسید.
در جنوب (آزوف) تراکم از  3.5در 1724
به  39در  1897رســید .سرانجام در شرق
(کازان) ،این نــرخ از  2.3در  1724به 26
در  1897رسید.
این پدیدهی انباشــت به واسطهی رشد
مطلق و البته نســبی جمعیت شهری که در
جدول شماره  5به خوبی قابلمشاهده است،
تقویت شده است.
پدیدهی کامال ویــژه در دورهی میان
ســالهای 1897تــا  1927افزایش تعداد
شهرهای بزرگ اســت .در سال  1897در
قلمرو کنونی اتحاد جماهیر شوروی  14شهر
با جمعیت بیشتر از  100000نفر و حدود 30
شهر با جمعیت  50000نفر تا  100000نفر
وجود داشــت ،حال آن که در سال 1927
تعداد شهرهای دستهی اول به  31شهر با 9.5
میلیون نفر جمعیت و تعداد شهرهای دستهی
دوم به  59شهر با جمعیت مجموع  4میلیون
رسید .ضمن ًا در این بحث باید به یاد داشته
باشیم که طی دورهی جنگ داخلی جریان
انباشــت جمعیت شهری قویا مختل شد .از
 1918تا  ،1922برخی شهرها به معنی واقعی
کلمه از سکنه خالی شدند .شهرنشینان گرسنه
و ترسان از وحشتافکنی و ارعاب سر خ به
دهات گریختند و پس از  1921بار دیگر به
شهرها برگشتند :برای نمونه ،لنینگراد دوسوم
جمعیتاش را از دســت داد .اما از  1923تا
 1927تعداد شهرهای دارای جمعیت باالتر

از  100000نفر از  22به  31شــهر افزایش
یافت؛ تعداد شهرهای دارای جمعیت 50000
تا  100000نفر از  35به  ،59و سرانجام تعداد
شهرهای دارای جمعیت  20000تا 50000
نفر از  104به  133شهر افزایش پیدا کرد.
با وجود همهی اینها ،سهم جمعیت شهری
به نســبت نرخ آن در بسیاری کشورهای
دیگر هنوز بسیار پایین است .درواقع ،نرخ
شهرنشینی در انگلستان  79درصد ،آلمان 62
درصد ،ایاالت متحده  51درصد و فرانسه 46
ِ
درصدی اتحاد
درصد است .پس نرخ 17.9
جماهیر شــوروی به نظر راه درازی برای
تمرکز جمعیت شهری پیشرو دارد .اما این
نرخ در باب نواحی مختلف فوقالعاده متغیر
است .ناحیهای که از این نظر نزدیکترین
فاصله را نسبت به میانگین دارد ،اکراین با
 18.5درصد اســت :اما در ناحیهی معدنی
اکراین (حــوزهی دونتســک) ،تمرکز
شهری به  41.8درصد نیز میرسد .به همین
ترتیب ،در ناحیهی معدنی اورال این نرخ به
 51درصد ،در سوردلوفسک به  56.1و در
ناحیهی زالتوســت به  59.2میرسد .ما در
ایالت مسکو با نرخ  59درصدی شهرنشینی
و در ایالــت لنینگراد با نرخ  67.2درصدی
مواجه میشویم.
این ارقام نشان میدهد مناطقی وجود دارد
که در آنها نرخ تمرکز جمعیت شهرنشین
به نرخهای موجود در کشــورهای صنعتی
همچون آلمان میرسد.
اما این انباشت جمعیت صرف ًا پیامدی از
ّ
تشکل یا وسعت بخشیدن به شهرها و نتیجهی
صنعتیسازی نیست .دلیل این امر آن است
که در برخی نواحی ،تراکم جمعیت روستایی
در زمان حاضر میتواند بینهایت باال دانسته
شــود .در اکراین ،نرخ تراکم بر کیلومتر
جمعیت روستایی به نحو میانگین  52.3است؛
در کرانهی راست دنیپر (کیف) ،این تراکم
روســتایی به  73.5میرسد که این عدد در
ناحیهی کامنتس ح ّتی تا  87.5نیز باال میرود.
مورد اکراین با آن خاک حاصلخیزش ،تنها
مورد از این دست نیست .در نواحی مرکزی
سرزمینهای خاک سیاه ،تراکم روستایی از
 50در کیلومترمربع میگذرد.
پس مناطقــی وجود دارد که با توجه به
سطح کشاورزی و رشــد عمومی اقتصاد،
زمین به نوعی از جمعیت اشباع شده است.
ساکنان این نواحی الجرم ناچارند به جدایی؛
حال یا باید سرزمینشان را ترک گویند یا
طبقهی اجتماعیشان را تغییر دهند .در این
جا ورود به جزئیات بحث امکانپذیر نیست،
ِ
مالحظات طوالنیِ
اما اصل این واقعیت در
گذشته تأیید شده است .از یک سو ،شمار
مهاجران -به داخل یا به خارج -و به عالوه
بخش عمدهی کارگران فصلی ،همیشــه از
همین نواحی ،ناشی میشوند .همچنین صنایع
دســتی نیز در برخی از این نواحی به شکل
بسیار ویژه رشد کرده است.
پس پاســخ به پرسشی که در آغاز این
بحث مطرح کردیم مثبت است ،اما نه آنقدر
واضح که در نگاه نخســت به نظر میرسد.
بله ،در روسیه برای همهی این جمعیت جا
وجود دارد ،اما تا حــدّی همانطور که -با
درنظر گرفتن تمامی نرخها -در امپراطوری
بریتانیا برای همهی بیکاران متروپل جا وجود
خواهد داشــت ،به شرطی که کاری کنیم
تصمیم بگیرند به یک دومینیون (کشورهای
مشترکالمنافع) مهاجرت کنند و یا این که
یک معدنچی را متقاعد کنیم به سراغ کار
کشــاورزی برود .در مورد اتحاد شوروی،
مسئله به خاطر کمبود سرمایه ،عقبماندگی
اقتصاد ملّی و نادانی تودههای مردم ،از این
هم پیچیدهتر است .در کل باید به سرعت
راههایی یافت برای اشتغال نیروی کار ،به
نحوی که نســل جوان که از قرار سالی سه
میلیون نفر بر جمعیتش افزوده میشود بتواند
به زندگی ادامه دهــد .تاکنون ،در دهات،
تنها گام واقعیِ برداشتهشــده برای اشتغال
ِ
جمعیت افزودهشده ،از نوبرقرارکرد ِن قانونیِ
مستمریای است که ،حداقل در تئوری ،در
طول سالهای اولیهی انقالب حذف شده بود.
اما این کارها به هیچ روی کافی نیســت و
رشد مفرط بیکاری در شهرها این مسئله را
به نحو انکارناپذیری نشان میدهد .صنعت،
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کتاب

زمانی که لنین در  1894نخستین اثر خود را به صورت غیرقانونی در چند صد
نسخه منتشر کرد ،به سرعت در روسیه دست به دست میشد و صدای روشن
نخستین فراخوان برای انقالب پرولتاریایی درست از همین زمان به گوش رسید.

استراتژیست مارکسیسم
مروری بر کتابشناسی لنین
سمیرا دردشتی

روزنام هنگار

لنین نامی اســت که برای بسیاری از مردم
جهان تداعیکننده ترس و وحشــت و برای
برخی دیگر یادآور دوران شــور و امید است.
او رهبری یکــی از بزرگترین انقالبهای
جهان را برعهده داشــت که به باور بسیاری از
پژوهشــگران ،مهمترین رویداد سیاسی قرن
بیستم به شمار میآید و از معدود رهبرانی بود
که به گونهای توأمان اندیشــید و عمل کرد.
آثار او شیوه کنشــگری و مسیرهای آن را از
طریق خوانشی که وی از مارکسیسم ارائه داد به
خوانندگان میآموخت و او خود دست به کار
عملیاتی ساختن آنها شد .کمتر رهبری را در
طول تاریخ میتوان یافت که به اندازه او صاحب
تألیف باشد.
زمانی که لنین در بهار  1894نخســتین اثر
خود را به صورت غیرقانونی در چند صد نسخه
منتشر کرد ،به سرعت در روسیه دست به دست
میشــد و صدای روشن نخستین فراخوان برای
انقالب پرولتاریایی درســت از همین زمان به
گوش رسید .پس از آن مبارزهای طوالنی آغاز
شد تا در نهایت در انقالب اکتبر  1917لنین و
همفکرانش موفق شدند در روسیه دست باال را
پیدا کنند و اندیشههایش مجالی یافت تا صورت
عینی پیدا کند.
لنین ،انقالب اکتبر و تحوالت متعاقب آن
بر سرنوشت جامعه ایرانی سخت تأثیرگذار بود.
مخاطب آثار او تنها تودههای روسیه نبودند بلکه
همه دهقانان و کارگران جهان را شامل میشد.
رویای لنین برای انقالب سوسیالیستی به وسیله
پرولتاریا مرزی نمیشناخت و به صورت طبیعی
همسایهای که سرزمینش جوالنگاه قدرتهای
امپریالیستی بود ،مقصد مناسبی برای اندیشههای
او به شمار میرفت .این آثار تأثیراتی پردامنه
بر جریانهای روشنفکری و کنشگری در تاریخ
ایران داشت و برگهایی از تاریخ ما مستقیما
محصول فهمی است که این جریانات از اندیشهها
و آثار لنین به دست دادند.
Q

Qامپریالیسم باالترین مرحله سرمایهداری

این اثر در ادامه و گســترش اثر مشــهور
مارکس یعنی «ســرمایه» نوشــته شده است.
کتاب در ســال  1916در شــهر برن سوئیس
به چاپ رســید .البته این نخستین اثر لنین در
رابطه با ســرمایهداری نبود و وی پیشتر در
آثاری همچــون «طرح و توضیح برنامه حزب
سوســیالدموکرات» (« ،)1895جنگ چین»
(« ،)1900درسهای بحران» (« ،)1901بررسی
وضع داخلی» (« ،)1901روند تراکم تولید در
روسیه» (« ،)1912ثروتافزایی سرمایهداری»
(« ،)1913اروپــای واپس مانده و آســیای
پیشرو» ( )1913و «مقدرات تاریخی آموزش
کارل مارکــس» ( ،)1913پدیدههای جدید
رشد سرمایهداری را مورد بررسی و تحلیل قرار
داده بود .لنین قصد داشت این کتاب را به طور
رسمی در روسیه منتشر کند و به همین سبب
همانگونه که خود بعدها گفت« :کتاب با توجه
به سانسور تزاری نگاشته شد ».وی در این اثر
از شــیوهای خالق برای تکامل مارکسیسم با
توجه به شرایط جدید بهره جست و کوشید از
امکاناتی علنی برای ترویج این دیدگاه استفاده

کند .بعدها دستنویسهای این اثر در  20جزوه
تحت عنوان «دفاتر امپریالیسم» منتشر شد .محمد
پورهرمزان در ســال  1357این اثر را از روی
چاپ پنجم متن اصلی آن به فارسی ترجمه کرده
اســت و در جلد دوم مجموعه آثار لنین که به
وسیله وی ترجمه شده ،به چاپ رسیده است.
Q

Qچه باید کرد؟

این کتاب که در سال  1901نوشته شده و در
سال  1902منتشر شده است ،یکی از اساسیترین
مباحث تئوریک در رابطه با سازمانیابی جنبش
کارگری است .طی این نوشته لنین میکوشد
توضیح دهد چگونه ممکن اســت در وضعیت
نامساعد جامعهای که اختناق در آن حاکم است
(روسیه تزاری) انقالب کارگری را سازماندهی
کرد .وی در این اثر توضیح میدهد که مبارزات
اقتصــادی کارگران برای افزایش دســتمزد،
کاهش ســاعت کار و غیره به سادگی سیاسی
نخواهد شــد و به این منظور باید حزب سیاسی
و پیشگام از انقالبیون تشکیل شود تا ایدههای
سیاسی مارکسیســتی را میان کارگران ترویج
کنند .این جزوه به دلیل اهمیت آن و ارتباطی
که با جامعه ایران در آن زمان داشت به فارسی
ترجمه شده و در جلد نخست مجموعه آثار لنین
منتشر شده است.
Q Qیک گام به پیش ،دو گام به پس
(بحران در حزب ما)

این کتاب در ســال  1904به رشته تحریر
درآمده و در ژنو به چاپ رســیده است .هدف
لنین در این رســاله نیز واکاوی جریان مبارزه
است و در آن به ذکر جزئیاتی بسیار میپردازد
تا مبرمترین مســائل روز در حــزب را مورد
واکاوی قرار دهد .از جمله به اهمیت سیاســی
تقسیم حزب به اقلیت و اکثریت اشاره دارد که
در کنگره دوم روی داده و تمام تقسیمات پیشین
میان سوسیالدموکراتهای روس را تحت شعاع
قرار داده است .همچنین در رابطه با اصول و خط
مشی روزنامه ایسکرا که در اروپا منتشر میشد
و به عنوان ارگان اصلی حزب سوسیالدموکرات
کارگری مطرح بود ،بحث میکند .این اثر نیز
در جلد اول مجموعه آثار لنین منتشر شده است.
Q

Qبیماری کودکی «چپروی» در کمونیسم

Q

Qتزهای آوریل

این کتاب یکی از مهمترین نوشتههای لنین
اســت .وی طی این نوشته تیغ انتقاد خود را به
سوی کسانی نشانه رفته که با نوعی دیدگاه چپ
و انتقادی به بلشــویکها حمله میکنند .لنین
با یادآوری اهمیت بینالمللی انقالب روســیه،
رهبران دومین کنگره از جمله کائوتسکی را به
سختی مورد انتقاد قرار میدهد و آنان را به دلیل
عدم شناخت روابط بینالملل و نقش شوروی به
عنوان یک مدل انقالبی سرزنش میکند .اشاره
به دشــمنان طبقه کارگر ،تاریخچه بلشویسم
و بررســی چپروی در کمونیســم بریتانیا و
آلمان از دیگر موضوعاتی اســت که کتاب به
آنها پرداخته است .این اثر که در سال 1920
نوشته شده ،شامل ده فصل و یک ضمیمه است.
کتاب برای نخستینبار در  1335توسط محمد
پورهرمزان به فارسی ترجمه و در مجموعه آثار
لنین منتشر شده است.
این اثــر مجموعهای کوتــاه و خالصه از

ده دستورالعملی اســت که لنین در  20آوریل
 1917زمانیکه به تازگی از تبعید بازگشــته
بود ،برای پیشــبرد انقالب منتشر کرد که طی
آن گزارشی از وظایف پرولتاریای انقالبی ارائه
شده اســت .این جزوه شامل توصیههای بسیار
کوتاهی است در باب جنگ ،آگاهی طبقاتی،
برنامه ارضی ،شوراها ،بانک ملی ،وظایف حزبی
و انترناسیونالیسم جدید که بارها به فارسی نیز
ترجمه شده است.
Q

Qدولت و انقالب

کتاب در ســال  1917به رشــته تحریر
درآمده اســت و مهمترین اثر لنین در رابطه
با دولت محســوب میشــود .نقش دولت در
جامعه ،ضرورت انقــاب پرولتاری و ناکامی
تئوریک سوسیالدموکراســی در دستیابی به
انقالب به منظور ایجــاد دیکتاتوری پرولتاریا
مباحث محوری این اثر را تشــکیل میدهند.
لنین میکوشد سواالت نظری در رابطه با وجود
دولت پس از انقالب پرولتاریا را پاسخ دهد .وی
همچنین به پایههــای اقتصادی زوال دولت در
این کتاب اشاره دارد .محمد پورهرمزان و علی
بیات این کتاب را به فارسی ترجمه کردهاند و
در جلد نخست مجموعه آثار لنین نیز به چاپ
رسیده است.
Q

Qسوسیالیسم و مذهب

Q

Qانقالب پرولتاری و کائوتسکی مرتد

این جزوه تالشی است تا جهتگیری حزب
کارگران برابر مذهب را روشن کند .به باور لنین
کارگری که برای رهایی خود مبارزه میکند
و به آگاهی رسیده اســت ،ایمان به مذهب را
کنار میگذارد .وی باید بهشت را به کشیشان و
بورژواهای متعصب واگذارد و سعی کند زندگی
بهتری روی زمین برای خود به دست آورد.
کائوتســکی در این کتاب ســخت مورد
حمله لنین قــرار گرفته و به ویــژه لنین به
رســاله «دیکتاتوری پرولتاریا» که به وسیله
کائوتسکی نوشته شــده ،اشاره دارد .وی معتقد
است کائوتسکی به سفسطهجوییهای مرتدانه
روی آورده و از مارکسیسم دست کشیده است
و این امر را میتــوان در تالش وی برای تهی
ساختن مارکسیســم از روح زنده انقالبی آن و
تنزل مارکس به یک لیبرال متعارف مشــاهده
کرد .نویسنده میکوشد با انتقاد از کائوتسکی

به جهت عدم همراهی با مش انقالبی و تربیت
تودهها ،او را همردیف پلخانف به عنوان شخصی
که به بــورژوازی روی آورده و در حال تبرئه
«سوسیال شونیسم» است ،معرفی کند .این کتاب
نیز به وسیله محمد پورهرمزان به فارسی ترجمه
شده است.
Q Qدو تاکتیک سوسیالدموکراسی در
انقالب دموکراتیک

در ژوئن  1905این کتاب در  10000نسخه
منتشر شــد و به صورت غیرقانونی در سراسر
روسیه به ویژه شهرهای سنپترزبورگ ،مسکو،
کازان ،تفلیس و باکو توزیع شد .انحالل رژیم
سلطنتی و مسئله جمهوری ،چگونگی پیشبرد
انقــاب به جلو و خطر نابــودی آزادی عمل
پرولتاریا در مبارزه با بورژوازی از جمله مواردی
است که لنین در این کتاب مورد توجه قرار داده
اســت .این اثر در سال  1353به فارسی ترجمه
شده است.
Q

Qبه روستاییان فقیر

لنین در این کتاب قصد دارد خواستهای
سوسیالدموکراتها را برای کارگران توضیح
دهد و از ســوی دیگر وظایــف دهقانان در
یاری رســاندن به کارگران شهری را روشن
کند .به عبارت دیگر کتاب میکوشــد پلی
میان سوســیالدموکراتها و روستاییان فقیر
برقرار کند .وی در مقدمه این اثر مینویســد:
«روســتائیان فقیــر باید به وضــوح درک
کنند که سوســیالدموکراتها چه کســانی
هســتند ،چه میخواهند و در جهت کمک به
سوسیالدموکراتها و به خاطر خوشبختی همه
مردم در روستاها چه باید کرد ».کتاب در سال
 1358به وسیله گروه «مترجمان ما» به فارسی
ترجمه شده است.
Q

Qحق ملل در تعیین سرنوشت خویش

کتاب در ژوئیه  1916نوشــته شده و در
اکتبر همان سال در روسیه منتشر شده است.
هدف لنیــن در این اثر همزمــان مبارزه با
سیاســت «الحاق» قدرتهای بزرگ از یک
ســو و مقابله با دیــدگاه ملیگرایانه برخی
سوسیالدموکراتها است که منافع پرولتاریای
بینالمللی را در نظر نداشته و از منافع محدود
ملی دفاع میکنند .به عقیده وی باید اوضاع را
در مقیاس جهانی در نظر آورد و هر گونه دفاع

از میهن را ضدیت با انترناسیونالیسم تلقیکرد.
این کتاب توسط علی دبیری به فارسی ترجمه
شده است.
به غیر از این آثار شمار متعددی از دیگر
نوشــتههای لنین به وســیله نیروهای هوادار
وی در ایران ،بهویــژه اعضای حزب توده و
عالقهمندان به تاریخ اتحاد جماهیر شوروی به
فارسی ترجمه شده است؛ از جمله کتابهایی
چون «دوران ارتجاعی استولیپینی بلشویکها»،
«سالهای اعتالی جنبش کارگری در آستانه
نخستین جنگ»« ،دوران جنگ امپریالیستی
دومین انقالب در روســیه»« ،دوران تدارک
و انجام انقالب سوسیالیستی اکتبر»« ،دوران
انتقال بــه کار صلحآمیز احیای اقتصاد ملی»
و «دوران مداخلــه جنگی بیگانگان و جنگ
داخلی» که در قالــب مجموعه آثار لنین به
وسیله محمد پورهرمزان ترجمه شده است و
انتشارات فردوس آن را به چاپ رسانده است.
همچنیــن مجموعهای از ســخنرانیها،
کنگرهها ،آییننامهها ،تزها ،طرحها ،پرسشها،
اعالمیهها ،فرمانها و وظایف حکومت شوروی
به صورت پراکنده به فارســی ترجمه شده
اســت .کتابهایی چون «احزاب سیاسی در
روسیه و تکالیف پرولتاریا»« ،به زیر پرچمی
دروغین»« ،هفت نوشتار از لنین ،ماجراجویی
انقالبی»« ،درباره مالیات جنســی»« ،اشاره
پلخانوف به تاریخ»« ،کارل مارکس و شرحی
کوتاه بر مارکسیسم»« ،دموکراسی کارگری
و دموکراســی بورژوایی»« ،درسهای وقایع
مســکو»« ،نامههایی دربــاره تاکتیکها»،
«درباره مالیات جنســی» و «نامههای لنین
به ماکســیم گورکی» که از سوی مترجمین
به فارسی برگردانده شــده و هریک بخشی
از زوایای اندیشــه لنین را بــرای مخاطبین
فارسیزبان او روشن میکنند.
به غیر از این مجموعه به ســبب سیطره
دیرپای اندیشــههای چپ در تاریخ ایران از
زمان انقالب روســیه ،نوشتهها و کتابهای
بســیاری در تأیید و رد این رویکرد به رشته
تحریر درآمده اســت و به تبــع آن لنین و
اندیشه مارکسیسم-لنینیسم که او پایه گذاشت،
موضوع آثار و پژوهشهای مختلفی شد.
Q

Qلنین :زندگی انقالبی سرخ

بیژن اشــتری در یکــی از جدیدترین
ترجمههای خود از مجموعه رهبران ســرخ،
کتاب رابرت ســرویس را به فارسی ترجمه
کرده اســت .این اثــر زندگینامه والدیمیر
لنین است و نشــان میدهد که چگونه وی
پس از اعدام بــرادرش به یک انقالبی مبدل
میشود .فعالیتهای دانشــجویی ،اخراج از
دانشگاه ،روند آشنایی او با دیگر انقالبیون،
فعالیتهای مطبوعاتی ،زندان ،تبعید ،رهبری
بلشویکها ،انتشار آثار و بررسی مبارزات او
از دیگر موضوعاتی است که کتاب به آنها
میپردازد .این اثر تا زمان مرگ لنین ،زندگی
وی را دنبال میکند و انبوهی از اطالعات را
درباره این انقالبی بزرگ قرن بیستم در اختیار
مخاطب قرار میدهد .همچنین در حاشــیه
بخشهای مختلف کتاب تصاویری از لنین،
خانواده ،دوستان و همکارانش به چاپ رسیده
است.
Q

Qمارکسیسم-لنینیسم به زبان ساده

قطعا هواداران چپ در ایران ،نخســتین
کسانی بودند که دست به خوانش لنین زدند
و کوشیدند از طریق فهم اندیشههای وی راه
مبارزه را هموار کنند .کتاب مارکسیســم-
لنینیسم به زبان ساده که با نام فرعی «الفبای
مبارزه» نیز شناخته میشــود ،توسط احسان
طبری به رشــته تحریر درآمده و نویســنده
میکوشــد با نیمنگاهی به ایران و وضعیت

جنبش انقالبی کارگران در این کشور دست
به تفسیر اندیشههای لنین بزند.
Q Qدرباره ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم
لنین

یکی از مهمترین آثار فلسفی لنین کتاب
«ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» است .این
کتاب یکی از دروس مرجع در رابطه با تدریس
فلسفه مارکسیسم-لنینیسم است و لنین طی آن
ادعا میکند که ادراکات انسانی به طور صحیح
و دقیق منعکسکننده جهان خارج هستند .این
کتاب در سال  1908زمانیکه لنین در ژنو و
لندن در تبعید به ســر میبرد ،به رشته تحریر
درآمد و بعدها به عنوان فلسفیترین اثر لنین
به بیش از  20زبان ترجمه شد و واکنشهای
مختلفی را به دنبال داشت.
کتــاب «دربــاره ماتریالیســم و
امپریوکریتیسیسم لنین» نوشته آ.او.استرنین از
جمله کتابهایی است که پیرامون کار فلسفی
لنین نگاشته شده و میکوشد این اثر را به زبانی
سادهتر برای مخاطبین توضیح دهد .به عالوه
این اثــر مطالبی پیرامون مقام تاریخی لنین و
جهانبینی فلســفی وی نیز به صورتی کلی
آورده است.
Q

Qفلسفهلنین

این اثر بیشتر مقالهای است که کارل کرش
در پاســخ به نقد آنتوان پانه کوک به کتاب
«ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» لنین نوشت؛
برای نخستینبار در مجله مارکسیسم زنده به
چاپ رســید اما بعدها در برخی از چاپهای
کتاب پان ه کوک با نام «لنین به مثابه فیلسوف»
به عنوان ضمیمه آورده شــد .این مقاله نیز
کوششی برای تفسیر مارکسیسم-لنینیسم است.
Q

Qلنین و فلسفه

میــان انبوه آثــاری که درباره فلســفه
مارکسیسم-لنینیسم به فارسی ترجمه شده است،
عمده آنها از زبان روســی یا از نویسندگانی
بوده است که بر مبنای آثار روسی به نگارش
آثار خود پرداختهاند .آلتوسر اما یکی از کسانی
است که در بطن حزب کمونیست فرانسه آثار
متعددی را در رابطه با مارکسیســم و فلسفه
نوشته اســت .در کتاب «لنین و فلسفه» که
سیدجواد طباطبایی آن را ترجمه کرده است،
آلتوسر به سراغ لنین رفته تا علت تأخیر فلسفه
مارکسیستی نسبت به علم تاریخ را جستوجو
کند .تزهای فلسفی لنین ،لنین و پراتیک فلسفی
و لنین و موضعگیری در فلســفه مهمترین
مباحثی هستند که در مقاله اصلی این کتاب در
رابطه با لنین به آنها پرداخته میشود.
Q

Qنظریه لنینیستی سازماندهی

این اثر شامل دو رساله درباره مفهوم لنینی
از سازماندهی حزب انقالبی طبقه کارگر است.
این کتاب به وسیله «ارنست مندل» اقتصاددان
مارکسیســم به رشــته تحریر درآمده است.
سازماندهی بوروکراسی ،مبارزه انقالبی ،انتقال
آگاهی طبقاتی و بررســی نظریه سازماندهی
در برنامههــای انقالبی ،عملکــرد انقالبی،
سانترالیزم دموکراتیک و دموکراسی شورایی
از موضوعاتی هســتند که مندل در این اثر به
آنها پرداخته است.
Q

Qاز لنین تا پوتین

در این کتاب تالش شده تا حدود یک قرن
از تاریخ روسیه مورد واکاوی قرار گیرد .یعنی
از زمان انقالب اکتبر در این کشور و برآمدن
لنین تا دوران معاصــر که طی آن تحوالت
کنونی روسیه مورد بررسی قرار گرفته است.
این کتاب در سال  1391به وسیله محمد طلوعی
به رشته تحریر درآمده است.
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کتاب

نمیتوان کتمان کرد که کار مارکس به مثابه پیامآور بزرگ زوال سرمایهداری ،در کانون هر بحث سیاسی و اقتصادی دهههای
سرنوشتسازی از قرن بیستم قرار داشته است .در مورد ایران میتوان از تاثیر فوقالعاده مخرب مارکسیسم در گفتمانسازی
تجددستیزانه برای متفکران قوم و روشنفکران شهر از  1320تا  1360سخن به میان آورد.

کدام مارکس
مروری بر آثار و آراء کارل مارکس در زبان فارسی
حامد زارع

روزنامهنگار حوزه الهیات و فلسفه

اگر تعریــف و توصیف ریمون آرون
از کارل مارکس را بپذیریم که او نخستین
جامعهشناس سرمایهداری بود ،نمیتوانیم از
گســتره عالیقی که ذیل توجه به مارکس
میتواند در جهان سوم به وجودآید بگذریم.
اگر چه پس از جنگ جهانی دوم ،لنینیسم
و استالینیسم به مثابه یک روح سرگردان،
ســرزمینهای خــاور دور و نزدیک را
درمینوردید ،نمیتــوان کتمان کرد که
کار مارکس به مثابه پیامآور بزرگ زوال
ســرمایهداری ،در کانون هر بحث سیاسی
و اقتصادی دهههای سرنوشتســازی از
قرن بیستم قرار داشته است .در مورد ایران
میتوان از تاثیر فوقالعاده مخرب مارکسیسم
در گفتمانسازی تجددستیزانه برای متفکران
قوم و روشــنفکران شهر از  1320تا 1360
ســخن به میان آورد .اگــر در چهار دهه
پیشگفته توجه سیاســی به مارکسیســم
تاریخی رواج یافته بود ،در چهار دهه اخیر
توجه معرفتی به مارکسیســم به مثابه یک
علم رواج یافته و کتابهای مهم مارکس و
همچنین رسالههای زیادی درباره او به فارسی
برگردانده شده است .در این نهضت ترجمه
نقش افرادی مثل باقر پرهام ،حسن مرتضوی
و در وهله بعد کاظم فیروزمند و اکبر معصوم
بیگی را باید مورد تاکید و تمجید قرار داد.
در این یادداشت به بررسی آثاری از کارل
مارکس میپردازیم که به فارســی ترجمه
شده است .ناگفته پیداست که مارکس بیش
از چهل سال در کار خواندن و نوشتن بود و
آثار زیادی از خود بر جای گذاشت .برخی
از ایــن آثار در زمان حیات و برخی دیگر
سالها پس از مرگ او منتشر شدند .بدون
در نظر گرفتن ترتیب تاریخی نشر این آثار،
به معرفی کتابهای ترجمهشده به ترتیب
سال انتشار در ایران خواهیم پرداخت.

سیاسی برخوردار اســت .خسرو پارسا از
مبارزین سیاسی علیه حکومت محمدرضا
شاه است که در «کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی» و «جبهه ملی» سابقه فعالیت داشته
است .کتابی که پارسا ترجمه کرده است
حاوی یادداشــتهایی است که مارکس
هنگام تدارک و تدوین نقد اقتصاد سیاسی
و سرمایه در سالهای 1858ـ  1857تحریر
کرده اســت .در این یادداشتها از جامعه
بیطبقه اولیه با عنوان جامعه اشتراکی سخن
به میان آمده و موضوعاتی چون مسئله طرز
برخورد بشر با شــرایط عینی تولید و نیز
تجدید تولید خود و شیوههای تولیدی مختلف
در اثر طرز برخوردهای متفاوت بررسی و
ارزیابی شده است .در این کتاب به چگونگی
رویکرد مارکــس به تحول تاریخی ،نحوه
برخورد دیالکتیکی با پدیدهها و اثرگذاری
متقابل انسان و طبیعت بر یکدیگر پرداخته
شده است .شایان ذکر است که ترجمه این
کتاب به قلم خسرو پارسا انجام شده و بیست
و پنج ســال بعد و به همت انتشارات نگاه
چاپ جدیدی از آن ارائه شده است.

کارل مارکس به همراه فردریش انگلس
به عنــوان روزنامهنگار مقاالتی در روزنامه
آمریکایی «نیویورک دیلی تریبیون» نوشته
اســت که مضمون اکثر آنها نقد سیاست
دولتهای بریتانیا ،روسیه تزاری و فرانسه
بود .در خالل سالهای  1856و  1857مقاالتی
درباره ایران و نقد سیاستهای دولتهای
اســتعمارگر در ایران از سوی مارکس و
انگلس نوشته شد .این کتاب با ترجمه داور
شیخاوندی و توسط نشر آتیه روانه بازار نشر
کشور شده است.

گروندریسه ،مبانی نقد اقتصاد سیاسی
()1363

گروندریســه را نخستین طرح مقدماتی
مارکس در نقد اقتصاد سیاسی و طرح اولیه
کتاب کاپیتال میدانند .گروندریســه که
بخشی از پروژه گسترده سیاسی -اقتصادی
مارکس تلقّی میشود ،تفسیرهای متداول از
وی را به چالش میکشد و به بوته آزمون
میگذارد .باقر پرهام و احمد تدین ترجمه
این کتاب کلیدی کارل مارکس را بر عهده
داشتهاند.

کاپیتال ()1352

کتاب کاپیتال مارکس مهمترین نوشته
این متفکر اروپایی است که به تحلیل قواعد
اقتصادی تولید نظام سرمایه داری میپردازد.
ایرج اسکندری که یکی از اعضای شاخص
حزب تــوده ایران بود ،نخســتین مترجم
کاپیتال مارکس نیز بود .اسکندری در مقام
دبیــر اول حزب توده ایران در دهه چهل و
طی چند جزوه به ترجمه جلد اول کاپیتال
اهتمام میورزد و حاصل کار را برای انتشار
در سال  1352به انتشارات فردوس میسپارد.
جلدهای دوم و ســوم کاپیتال نیز از سوی
انتشــارات حزب توده ایران در خارج از
کشور ترجمه و منتشر میشود.

به دســت میدهد .او برای توصیف رژیم
لویی بناپارت از اصطالح بناپارتیسم استفاده
میکند .اصطالحی که پس از آن در موارد
متعدد کاربرد پیدا کرد .کتاب توسط باقر
پرهام و به همت نشر مرکز در ایران منتشر
شده است.

پنج مقاله مارکس و انگلس درباره ایران
()1379

تنوشتههای اقتصادی فلسفی
دس 
)1377( ۱۸۴۴

این کتاب از آن دست آثار مارکس است
که پس از مرگ او توسط پژوهشگران اتحاد
جماهیر شوروی منتشر شد .کتاب مجموعه
یادداشتهایی است که بین آوریل و اوت
 ۱۸۴۴توسط کارل مارکس نوشته شده است
و حسن مرتضوی آن را به فارسی برگردانده
و انتشارات آگاه آن را چاپ است.

نشان داده میشود .همچنین در رساله «درباره
ماتریالیســم تاریخی» شرحی درباره تاریخ
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور انگلستان
که پیشتر ذیل کتابی با عنوان سوسیالیسم
تخیلی و علمی منتشر شده بود ،میخوانیم.
در بخــش انتهایی کتاب نیز متن مکاتبات
مارکس و انگلس را درباره برداشــتهای
نادرســت از ماتریالیســم تاریخی و نحوه
شــکلگیری و تکوین سوسیالیسم علمی
میخوانیم که طــی آن مهمترین اصول و
وظایف سیاسی طبقه کارگر در موقعیتهای
بســیار متفاوت و لحظات تاریخی تبیین
میشود.

تزهای فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی را
میتوان تالشهای مارکس و انگلس برای
گذار از نظام فکری هگلیهای جوان دانست
که به ارائه فهم جامعی از ماتریالیسم تاریخی
نیز اختصاص دارد .بسیاری معتقدند که این
کتاب نهتنها از مهمترین نوشتههای مارکس
و انگلس به شمار میرود ،که حاوی نکات
بسیار مهمی از دیدگاههای مارکس درباره
ماتریالیســم تاریخی و جامعه کمونیستی
است .در این کتاب است که مارکس برای
نخســتین بار صورتبندی مورد نظرش را از
ادوار تاریخی حرکت جامعه و جامعه بیطبقه
کمونیستی تشریح کرده است .این دو نوشته
پس از مرگ مارکس و انگلس منتشر شدند.
در ایران نشر چشمه این دو نوشته را در قالب
یک مجموعه و با ترجمه پرویز بابایی منتشر
کرده است.

و سیاسی که در لندن توسط خود مارکس
انتشار مییافت ،به چاپ رسید .این مقاالت
بار دیگر در ســال  ۱۸۵۹توسط فردریش
انگلس گردآوری و منتشر شد .نشر مرکز با
ترجمه باقر پرهام آن را به فارسی برگردانده
و منتشر کرده است.

خانواده مقدس ()1388

اختالف فلسفه طبیعت دموکریتوس و
اپیکور ()1381

لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی
()1379

این کتاب در واقع رساله دکترای کارل
مارکس است که در سال  ۱۸۴۱در دانشگاه
ینا نوشته شده اســت .این رساله را محمود
عبادیان و حســن قاضیمرادی به فارسی
ترجمه کردهاند و نشر اختران آن را منتشر
کرده است.

این کتاب به صورت مشترک توسط
کارل مارکس و فردریش انگلس نوشته
شــده اســت .خانواده مقدس در واقع
نقدی بر اندیشــههای هگلیهای جوان
اســت که در زمان نگارش کتاب در
حلقههای آکادمیک آلمان بسیار مشهور
و محبوب بودند .خانواده مقدس از اولین
آثار مشــترک مارکس و انگلس است
که در آن اندیشــههای خود را در مورد
مســائل اجتماعی با وضوح کاملی بیان
میکنند .لنین درباره این کتاب میگوید:
«مارکس در این کتاب از فلسفه هگل
به سوسیالیسم میرســد ».این کتاب را
تیرداد نیکی ترجمه و نشــر آمه آن را
منتشر کرده است.

فقر فلسفه ()1383

این کتاب برای نخستین بار در تابستان
 ١٨۴٧به زبان فرانســه منتشر شد .اساس
این نوشــته علیه گرایشهای رفرمیستی
در جنبش کارگری است .این اثر پاسخی
است به فلسفه فقر پرودون و جهانبینی پر
از تناقض و خیالپردازانه خردهبورژوائی او
در تقابل با توسعه سرمایهداری که برای او
عواقب نابودکنندهای به همراه داشت .فقر
فلســفه یکی از بهترین آثار مارکس است
که با ترجمه آرتین آراکل توسط انتشارات
اهورا روانه بازار نشر کشور شده است.

سانسور و آزادی مطبوعات ()1384

این کتاب با ترجمه حسن مرتضوی روانه
بازار نشر کشور شده است .نشر اختران در
معرفی این کتاب آورده اســت« :سانسور
مبارزه را نابود نمیکند بلکه آن را یکجانبه
میکند ،مبارزهای آشــکار را به مبارزهای
پنهان تبدیل میکند ،مبارزه بر سر اصول را
به مبارزه اصول بدون قدرت با قدرتی بدون
اصول تبدیل میکند».

درباره تکامل مادی تاریخ ()1380

هجدهم برومر لوئی بناپارت ()1377

یهای اقتصادی
صورتبند 
پیشاسرمایهداری ()1353

دومین مترجــم مارکس نیز از صبغهای

موضوع کتاب حول محور کودتای لوئی
بناپارت در فرانسه است .کودتایی که پایانی
بر جمهوری دوم فرانسه بود .مارکس در این
کتاب خود روایتی از اقدامات لوئی بناپارت
در انحالل مجلس مقننه و شــورای دولتی

این کتاب شامل دو رســاله و  ۲۸نامه
کارل مارکس اســت که با ترجمه خسرو
پارسا توسط نشــر دیگر تجدید چاپ شد.
در کتــاب «درباره تکامل مــادی تاریخ:
دو رســاله و  28نامه» عالوه بر پیشگفتار
پارسا مراحل رشد و تکامل انسان از دوران
آغازین تا زمانی که اندکاندک از دست
خود برای ابزارسازی ،دامداری ،کشاورزی و
ابداع شیوههای تولید و تقسیم سود جست،
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نبردهای طبقاتی در فرانسه ()1379

این اثر کارل مارکس در فاصله ژانویه
و آوریل  1850در چهار شــماره نشــریه
«نویه راینیشه تسایتونگ» ،مجله اقتصادی

سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد
یکم) ()1386

این اثر مهم مارکس توســط حســن
مرتضوی برای بار دوم به زبان فارســی
ترجمه و توسط انتشارت آگاه منتشر شده

اســت .مرتضوی در مقدمهي خود بر اين
جلد ،چهار دليل را براي ترجم ه مجدد جلد
يكم برمیشمارد )1( :تغييرات زبان فارسي از
منظر جاافتادن نسبي واژههاي یکدستتر براي
بيان مقوالت اقتصادي فلسفي ،پس از گذشت
سیوچند ســال از نخستين ترجمهي سرمايه
توسط ايرج اســكندري)2( ،دگرگونيهاي
مهم در عرصهي جغرافياي سياســي و نظام
بينالمللي ،بهعبارتدیگــر گذار از عصر
جنگ سرد به دوران سيادت نوليبراليسم،
( )3تغييرات گسترده در درك و شناخت
ماركسپژوهان دنيا از روند تكوين نگارش
سرمايه در فاصلهي اين چند دهه و درك
پيوند عميق ماركس جــوان و ماركس
سالخورده بهمثاب ه يك فرآيند واحد و در
نتيجه ترجمهی سرمايه همچون يك پروژهي
سراسري از دستنوشــتهها ،فقر فلسفه،
گروندريسه ،دستنوشتههاي 1863ـ،1861
و ســه مجلد سرمايه كه خود را در رويداد
مهم انتشار ويراســت جديد مجموعهآثار
كامل ماركس و انگلس ( )MEGAدر سال
 1991نشان داد و تمامي روايتهاي ديگر
مجلّد يكم سرمايه را كه زير نظر ماركس
يا انگلس انتشــار يافته بودند ،در مجلدات
جداگانــهاي دربرميگرفت و ( )4اهميت
ترجمهي فرانسوي 1873ـ 1871جلد اول
كه بهنوعی تألیف و ترجمه ماركس بود.
مرتضوی در ترجمه جلد یکم کاپیتال از
همکاری نزدیــک مترجمان دیگری نیز،
همچــون کاوه بویــری ،در تطبیق دادن
ترجمه با ویرایشهای مختلف سرمایه بهره
برده است .ترجمه مرتضوی ابتدا بر اساس
ترجمه انگلیســی بن فاوکس انجام شده و
سپس با نسخه آلمانی ،و ترجمه فرانسه ژان
پییر لفور ( )۱۹۸۳تطبیق داده شده است.
پس از آن بار دیگر با ترجمه فرانســوی
ژوزف روا ( )۱۸۷۵کــه خود مارکس در
آن اعمال نظر کرده ،مطابقت داده شــده
است .شــایان ذکر است همزمان با انتشار
ترجمه جلد یکم سرمایه در سال  1386در
ایران ،جمشید هادیان نیز ترجمه دیگری از
همان جلد را در اروپا به پایان میرساند که
توسط انتشارات نسیم به زیور طبع آراسته
میشود.
سرمایه ،نقد اقتصاد سیاسی (جلد دوم)
()1393

کارل مارکس نتوانست قبل از مرگ
جلد دوم و ســوم سرمایه را کامل کند .اما
فردریش انگلس دوست و همکارش پس
از مرگ او جلد دوم و ســوم را بر اساس
دستنوشــتههای مارکــس به ترتیب در
سالهای  ۱۸۸۵و  ۱۸۹۴منتشر کرد .ترجمه
جلد دوم کاپیتال سه سال بعد از پایان ترجمه
جلد اول آن از سوی حسن مرتضوی منتشر
شد .چاپ اول این جلد توسط انتشارات نگاه
معاصر و چاپهای بعدی توسط انتشارات
الهیتا روانه بازار نشر کشور شد.
سرمایه ،نقد اقتصاد سیاسی (جلد سوم)
()1396

کار ترجمه جلد ســوم کاپیتال سال
جاری توسط حســن مرتضوی به پایان
میرسد .مترجم در پیشــگفتار خود بر
جلد سوم اذعان داشته است که برخالف
دو مجلد قبلی ،در این مجلد به مقایســه
ويراست انگلس از مجلد سوم سرمايه با
خود دستنوشتههای مارکس نپرداخته،
چراكه تغییرات گسترده انگلس در متن
بیش از آن است که بتوان در یک مجلد
تمامی آنها را منعکس کرد« :ترجمه این
کتاب را ابتدا براســاس ترجم ه انگلیسی
انتشــارات پنگوئن شروع کردم و سپس
تمام متن را با متن اصلي آلماني و ترجمه
فرانســوياش مقايسه كردم .چارهای جز
این نیست که خود دستنوشته مارکس
که پایه کار انگلس بوده اســت جداگانه
ترجمه شود؛ اما این خود برنام ه دیگری
است که امیدوارم روزی از پس آن برآیم.
از آنجا كه مجله ماتریالیسم تاریخی کل
متن دستنوشته اصلی مارکس برای مجلد
سوم را به انگلیسی ترجمه كرده اختالفات
دو متن روشن شده است».
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سهشنبه  9آبان 1396

سینما

قوبرق ،با الگوهای تكراری و تابع نظر سانسور درسراسر روسیهی تزاری حاكم بود ،هنری كه نه
وقتی انقالب شد ،هنری پرزر 
ربطی به زمانه داشت نه انعكاسی از روحیهی جوانانه بود .همانطور كه بلشویكها به سرعت جایگزین حكومت تزاری شدند،
فوتوریستها هم توانستند خودشان را جریان غالب كشور قلمداد كنند.

اعتصاب؛ یکی از اولین فیلمهایی که مکتب مونتاژ را معرفی کرد

مردی با دوربین فیلمبرداری؛ مستندی که بزرگترین دستاورد «سینما  -چشم» است

مادر؛ پودوفکین با نگاهی رمانتیک به موضوع انقالب نگریست

وقتی دوزخ سرد شد
چطور انقالب اكتبر  1917روی سینما تأثیر گذاشت

«ما خیلی جوان بودیم ،میخواستیم از
همهچیز سردربیاوریم .ما فكر میكردیم،
بحث و جدل میكردیم .مــا انقالب را
پیش رویمان داشتیم كه بهرغم مشكالت،
تمامی امكانات را در اختیارمان میگذاشت.
انقالب ،انســان ،فكر و هنرمندانی را كه
تحت ســلطهی تزار بودند و پیش از آن
دچار خفقان شــده بودند آزاد كرد .زمان
مونتاژ رســیده بود ،مونتاژ باید كشــف
میشد .این امری اجتنابناپذیر بود ».اینها
حرفهای لف والدیمیروویچ كولِشوف
است ،یك ســینماگر بزرگ كه برای
اولینبار ایدهی «مونتاژ» را تئوریزه كرد.
گفتهی او تصویــری ك موبیش دقیقی از
روســیهی بعد از انقالب ارائه میدهد ،از
زمانی كه كشور به دست جوانان افتاد تا
آینده را در حال بســازند .بهدست افرادی
كه میخواســتند بنیان اصول گذشته را
كنار بگذارند و عصر تازهای را آغاز كنند.
بهنظرشان دنیای تازهای شكل گرفته بود
و الزم بود قواعد تازهای برای آن نوشــته
شــود ،الزم بود كه همهچیز تغییر كند و
این تغییر ،اجبار نبود ،خواست مردمی بود
كه قوانین گذشــته كالفهشان كرده بود.
سرگئی یوتكوویچ كه كارگردان و همكار
سرگئی آیزنشتاین بود گفته است« :یك
نسل ،كام ً
ال ناپدید شده بود .بزرگترهای
ما در سراسر كشــور متفرق شده بودند
یا در جنگ داخلــی از بین رفته بودند یا
روســیه را ترك كرده بودنــد .بنابراین
جمهوری فاقد یك سازمان مشخص بود.
كشور میخواست ما كار كنیم ...روزهای
شــگفتانگیز و فوقالعادهای بود ...آغاز
یك هنر انقالبی ».و این حقیقت محض
بود كه جای خالی نســل بزرگسال را

جوانان هفده ،هجدهســالهای گرفتند كه
تاب و توان زندگی با قواعد پدربزرگها
را نداشــتند .آنها انقالب میخواستند و
این انقالب رخ داده بود ،حاال نوبت آنها
بودن تا همهچیز را دگرگون كنند ،هنری
تازه بیافرینند و دستكم زبانی تازه برای
دورهی پســاانقالب پیدا كنند .چیزی كه
ماهیت انقالب منحصربهفردشان را به همه
نشان دهد .این بود كه عصر مونتاژ شروع
شد ،عصری كه اگرچه بروز گستردهاش
در سینما بود و بدل به زبانی حیرتانگیز
و جهانی شد ولی در هنرهای مختلف ریشه
داشت و به كار میرفت .مونتاژ خلقالساعه
شكل نگرفت ،اینطور نبود كه جوانها
به راحتی آن را كشف كنند .نه ،این ایده،
در دورهی لنین ثمر داد ،در عصر انقالب
اكتبر شكوفا شد و همه را تكان داد ولی
ریشــهی آن در مبارزهای بود كه درست
مثل خود انقالب سالها قبل شكل گرفته
بود.
برای اینكه بدانیم مونتاژ چطور در
شوروی شــكل گرفت باید با دو
چهرهی مهم غیرســینمایی آشنا شویم؛
والدیمیر مایاكوفسكی و مهیر هولد .هر
دوی این چهرهها اول به سینما بدبین بودند
و خیلی واضح و شفاف سینما را بورژوایی،
ضعیف و در خدمت طبقــهی قدرتمند
میدانستند .هنوز خیلی مانده بود تا لنین
بگوید« :بــرای ما مهمتریــن هنرها،
سینماست ».مهیر هولد معتقد بود كه «در
هنر هیچجایی برای سینماتوگراف وجود
ندارد .حتی در مقام یك وسیلهی كمكی
صرف» و مایاكوفسكی در ماهیت هنری
سینما شك كرده بود .با این همه هر دو
چنان تأثیر مهمی در سینما گذاشتند كه
حاال در صدسالگی نقش آنها كامال قابل
رصد است .مهیر هولد بازیگر و كارگردان
تئاتر ،شاگرد كنستانتین استانیسالوسكی و
از مهمترین چهرههای تئاتر در اوایل قرن

بیستم بود .استانیسالوسكی كه به رئالیسم
اعتقاد داشت به بازیگران توصیه میكرد و
به آنها آموزش میداد تا به انگیزههای
درونــی توجه كنند ،خودشــان را جای
شــخصیتها قرار دهنــد و بدل به خود
شخصیت شــوند .او مهمترین اجراهای
نمایشــنامههای آنتوان چخوف را روی
صحنه برده بود و چنان تأثیر عمیقی روی
تئاتر گذاشــته بود كه تقریب ًا هیچ روش
دیگری جز شــیوهی او مورد استفادهی
تئاتریهــا نبــود .اما مهیــر هولد علیه
آموزههای استادش شورید :او از بازیگرانش
«حركت» میخواست نه عاطفه و احساس.
او میگفت بازیگر نباید برای ایجاد یك
انگیــزه و حــس خــودش را محدود
به رفتارهای استاندارد و آشنا كند .بلكه باید
از این چارچوب بیرون بیاید و با حركت
تمام بدنش جلوهای از آن موقعیت را بسازد.
او نه به فرد كه به كل گروه توجه میكرد
و میگفت كه تماشــاگر با دیدن كلیت
حركت ،ماهیت انگیزه را درك میكند.
نظریهی بیومكانیك او عرصهی تازهای در
تئاتر بود ،جایی كــه هنرمندان جوان را
جذب میكــرد تا با شــیوهی تازهی او
به ســمت هنری جدیــد حركت كنند.
اجراهای او بهخاطر طراحیهای هندسی
میزانسن و حتی دكورها ،حركت بازیگران
و شــیوهی متفاوت در ارائه متنها بسیار
شــگفتانگیز بود .ولی اینها چه ربطی
به سینما دارد؟ مهیر هولد سه سال بعد از
اینكه هنر بودن سینما را انكار كرد فیلم
ساخت! اما مهمتر از فیلمهایی كه ساخت،
پرورش شاگردانی بود كه نزد او آموزش
دیدند :ســرگئی آیزنشــتاین مهمترین
چهرهی این جمع بود كه شیفتهی تئوری
«حركت» مهیر هولد شــد .یوتكوویچ
روایت میكند كه یكبار مهیر هولد همراه
شــاگردانش به تماشای نمایشی آمد كه
آیزنشتاین كارگردانی كرده بود و دستان

آیزنشتاین هنگام اجرا ،یخ كرده بود.
اما ماجرای مایاكوفسكی متفاوت
است .پاسترناك معتقد بود وقاحت
كالمی مایاكوفســكی نقابی بر كمرویی
بیپایــان او و اعتماد به نفس ظاهریاش
پیامد جسارتی توأم با اضطراب و نومیدی
بیدلیلش بود .هر چه بود مایاكوفســكی
انسان آرام و سربهراهی نبود ،در  15سالگی
به جرم فعالیتهای كمونیستی به زندان
افتاده بود و بعدها بهخاطر عقایدش مدام
تحت فشار قرار گرفت .روح او در سیاست
آرا موقرار نگرفت ،سمت نقاشی رفت و
كمی بعد به شــعر روی آورد و در این
عرصه همــه را شــگفتزده كرد .ولی
مهمترین اقدام او امضای بیانیهای بود كه در
دسامبر  1912ظهور جنبش فوتوریستهای
روسی را اعالم كرد .جنبشی كه میگفت
هنر قراردادی باید از بین برود و هنری نو
متناسب با عصر ماشین جانشین آن بشود.
عناصر مهم در این آثار ماشــین ،قطار،
كشــتی و ...بودند كه ماهیت حركت را
گوشزد میكردند .مشــخص است كه
شكلهای هندسی در ساختار آنها نقش مهم
و مؤثری داشت .وقتی نخستین نمایشگاه
نقاشــی افرادی مثل تاتلین ،گونچارووا و
الریانف برگزار شد این جنبش به شكل
رســمی بروز كرد .كمی بعد نقاشیهای
كوبیست -فوتوریستی مالهویچ همهچیز را
عیان كرد :در آثار او عناصر گوناگون در
نوعی تركیب و آمیختگی بصری كنار هم
قرار میگرفتند .مایاكوفسكی كه حامی این
جنبش بود چنین ساختاری را در اشعارش
بــهكار گرفت :او كلمات را خردكرد و
دوباره آنها را با تصاویری بیرحمانه و
خشــن كنار هم میگذاشــت .مالهویچ
به درستی گفته اســت كه فوتوریسم و
كوبیسم فرمهای انقالبی در هنری بودند كه
انقالب در زندگی سیاسی و اقتصادی 1917
را از پیش خبر میدادند.

وقتــی انقــاب شــد ،هنــری
قوبرق ،با الگوهای تكراری و
پرزرو 
تابع نظر سانسور درسراسر روسیهی تزاری
حاكم بود ،هنری كه نه ربطی به زمانه داشت
نه انعكاسی از روحیهی جوانانه بود .همانطور
كه بلشــویكها به ســرعت جایگزین
حكومت تزاری شــدند ،فوتوریستها هم
توانســتند خودشان را جریان غالب كشور
قلمداد كنند .فوتوریستها هنرشان را در
خدمت ایدئولوژی تــازه قرار دادند و آثار
متعددی برای یادآوری و بزرگداشــت
انقالب تولید كردند .آنها به سراسر كشور
ســفر میكردند و چنان با شور و نشاط از
انقالب تازه دفاع میكردند كه خیلی زود
فوتوریسم سبك و شیوهی رسمی شوروی
شد .بسیاری از چهرههای مطرح این جنبش
(مثل مالهویچ ،تاتلین ،كاندینسكی ،پونین)
برای رهبری و مدیریت شوراهای ادارهی
هنرهای زیبای مسكو و پتروگراد انتخاب
شــدند و كارشان را در دورهی جدید آغاز
كردند .ولی از همان ابتدا مخالفتهایی با
آنها شد .فوتوریستها ســالها عوام را
بهخاطر ســلیقه و منششان مسخره كرده
بودنــد و گروههای كارگــری آنها را
فرصتطلبهایی میدیدند كه میخواهد
مناصب را بهدست بیاورند .بنابراین انتقاد از
آنها جدی شد .به همین دلیل جنبش دچار
انشقاق شد :گروهی تحت رهبری مالهویچ
هنر غیرایدئولوژیك را ســتایش كرد و
گروهی تحت نظر تاتلین به ســمت تولید
محصوالتی با مواد صنعتی و كامال قابل فهم
برای عامهی مردم پیش رفت .این تاتلین بود
كه جنبش ساختگرایی (كنستراكتیویسم)
را به راه انداخت :جنبشی كه به هنر تجربی
معتقد بود اما همزمان آن را مكتبی برای خلق
آثــار ســودمند و انقالبی میدانســت.
مایاكوفســكی هم به این گروه پیوست و
شــاخهی رادیكال این گروه به نام «لف»
گرد او شكل گرفت.

مهیر هولد كــه با دكور صنعتی و
بیوكانیك در تئاتــر كار میكرد
به شیوهی ســاختگراها عالقهمند شد.
اجراهای او به مرور تحت تأثیر این نظریه
قرار گرفت و در نمایشی به نام «دریاچهی
لیول» نمایشنامه را به چند اپیزود تقسیم كرد
كه هر كدام با فضایی متفاوت و نورپردازی
مجزا به هم متصل میشــدند .همان روزها
گرافیســتی شــعری از مایاكوفسكی را
به صورت فوتومونتاژ ارائه كرد .آیزنشتاین
«هرانسانخردمند»نوشتهی«استرووسكی»
را به شــیوهی مجموعــهای از حركات،
پانتومیم و شوخیهایی به سبك سیرك ارائه
داد .مهیر هولد تحت تأثیر آیزنشــتاین
نمایشنامهای با  30اپیزود روی صحنه برد؛ او
ایدهی تضاد را از شاگرد سابقش ،آیزنشتاین،
گرفته و به تئاتر آورده بود .ژیگا ورتوف
كه گروه مستندسازی تشكیل داده بود چنان
تحت تأثیر اشــعار و ســاختمان شــعر
مایاكوفســكی بود كه از ایــدهی او در
مستندهایش استفاده میكرد .اینها درست
زمانی رخ داد كه كولشــوف در مدرسهی
سینمایی مشغول كار روی نظریهاش بود:
ســال  1923بود و همه تحت تأثیر فضای
پرتنش هنری بودند.
اكران فیلــم آمریكایی «تعصب»
ساختهی دیوید وارك گریفیث ،در
مسكو ســینماگران روسی را شگفتزده
كرد .فیلم چهار اپیزود داشت و گریفیث ،با
وجود ثابت بودن دوربین ،با كمك مونتاژ
ش نماها ،ریتم و معنای
توانسته بود و با بر 
تازهای در ذهن مخاطب ایجاد كند .اینها
درست همزمان بود با تجربهی ساختگراها
در عرصهی تئاتر و نقاشی و شعر .شیوهی
كار گریفیث برای كسی مثل كولشوف
جالب بود :او به شكل نظری درگیر مونتاژ
فیلم بود و سعی میكرد با قطعات مختلف
فیلمهای متفاوت ،به نتایج تازهای برســد.
آزمایش او با ماژوخین ،بازیگر مشــهور

سرگئی آیزنشتاین؛ کارگردانی که در دههی
 30میالدی از ساخت فیلم دربارهی تاریخ
معاصر محروم شد.

ژیگاورتوف؛ انقالبی دوآتشهای بود که در
دورهی حکومت استالین مجبور شد فیلمهای
خبری را تدوین کند.

وسولد مهیر هولد؛ تئوریسین و کارگردان
تئاتر که شیوهی «بیومکانیک» او روشی خالف
آموزههای استانیسالوسکی بود .او در اوایل
دههی  30میالدی به اعدام محکوم شد.

لف کولشوف؛ تئوریسین مکتب مونتاژ که
مدرس بسیاری از کارگردانهای سینمای
شوروی بود .او تا آخر عمر معلم باقی ماند.

والدیمیر مایاکوفسکی؛ شاعر انقالبی و یکی از
مؤثرترین چهرههای هنر شوروی .او در اوایل
دههی  20میالدی به دلیل فرمگرایی محکوم
شد و سال  1930خودکشی کرد.

وسولد پودوفکین؛ نظریهپرداز و کارگردانی
که مثل کولشوف میاندیشید و نظریاتش
معمو ًال مخالف آیزنشتاین بود .او تا اواخر
عمرش فیلم ساخت.

كريم نيكونظر

منتقد
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سرگئی یوتكوویچ كارگردان و همكار سرگئی آیزنشتاین ،گفته است« :یك نسل ،كام ً
ال ناپدید شده بود .بزرگترهای ما در سراسر
كشور متفرق شده بودند یا در جنگ داخلی از بین رفته بودند یا روسیه را ترك كرده بودند .بنابراین جمهوری فاقد یك سازمان
مشخص بود .كشور میخواست ما كار كنیم ...روزهای شگفتانگیز و فوقالعادهای بود ...آغاز یك هنر انقالبی».

این فیلمها را ببینید

Q
رزمناو پوتمکین؛ شاهکاری که سکانس پلکان اودسای آن را هنوز در دانشگاهها آموزش میدهند.

روسی بسیار معروف است :كولشوف یك
نمای ثابت از ماژوخین را كنار تصاویری از
یك كاسه ســوپ ،یك زن مرده و یك
دختربچه در حال بازی قرار داد .تماشاگران
از تالقی این نماها احساس متفاوتی دریافت
كردند :با اولی دچار احساس گشنگی ،با
دومی احســاس غم و با ســومی احساس
سرخوشــی كردند .او به همراه شاگردش
وسولود پودوفكین ،روش مونتاژ را گسترش
داد .پودوفكین معتقد بود فیلمساز توانایی
دارد تا بیننده را چنان به تماشای یك رویداد
سینمایی وادارد كه انگار آن رویداد واقعی و
حقیقی اســت .او میگفت كه فیلمسازی
انتخاب و نظــم دادن صحیح این تكههای
واقعیت است و بیننده را پنهانی به پذیرش
داســتان ،رویداد یا مضمون فیلم هدایت
میكند .بنابراین در شــروع جنبش مونتاژ
سینمایی جریانی معتدل به وجود آمد كه
معتقد بود مونتاژ در نهایت باید به واقعیت
نزدیك شــود و تماشاگر را قانع كند كه
روایت فیلم واقعی است.
اما آیزنشــتاین كه مدتی شاگرد
كولشــوف بود چندان بــا ایدهی
پودوفكین همراه نبــود .او دنبال بینندهی
منفعل نبود و بیش از آن تماشاگری خالق
را جستوجو میكرد .آن روزها آیزنشتاین
روی اجراهای مهیر هولد تحقیق میكرد و
با گروه لف هم همراه بود .تماشای نمایش
كابوكی او را با جلوهی دیگری از هنر آشنا
كرد :آنچه كه در كابوكی مطرح بود ،نوع
اغراق به نظر میرســید كه كامال مخالف
شــكل اجرای تئاتر در اروپا بود ولی این
اغراق ،در همهی اجزا وجود داشت و چون
هیچ تكهای از نمایش را برجسته نمیكرد
به نوعی خنثیســازی یا دموكراسیشدن
اجزای صحنه میانجامید؛ درست شبیه نظری
كه ســاختگراها دربارهی دكور تئاتر
میگفتند .آیزنشتاین معتقد بود كه تئاتر
اسیر واقعیت نیســت بنابراین به این فكر
میكرد كه در ســینما به قالبی برسد تا
عناصری مثل نور ،بازیگر ،داستان و حتی
زیرنویسها وابسته به هم باشند و در عین
حال از واقعگرایی خام رها شود .او میگفت
كه ضبط ســادهی زندگی سینما نیست.
آشنایی او با هایكو چشمانداز دیگری مقابل
او گشــود ،ســاختمان پارهای هایكو،
تصویرسازی با حداقلها و تأثیر كل شعر
روی تماشاگر او را مجذوب كرد .كمكم
آیزنشتاین متوجه شد اجزای متضاد چنین
تأثیری روی تماشاگر دارند ،در واقع از نظر
او ذهن انسان عملكردی دیالتیكی دارد و
میتواند مفهوم كلــی را از اجزای متضاد
اســتخراج كند .این نظر باعث شد كه او
به نوعی بیان اســتعاری در مونتاژ برسد:
نظریهی «مونتاژ جاذبه» از همینجا شكل
گرفت؛ ایــن نظریه تركیبی از حركت و
بیومكانیك به شیوهی مهیر هولد ،تكههای
پراكنده و متضاد شبیه به آثار ساختگراها
و خارج كردن سینما از قالب واقعیت بود .او
در كنار ژیگا ورتوف ،رویكردی رادیكال
و پیشــرو در قبال مونتاژ داشتند و شیوهی
كارشــان روی ادبیات و تئاتر بســیار
تأثیرگذار بود؛ به قدری كه برخی از اشعار
مایاكوفســكی بدون شــناخت ماهیت
ســینماتوگرافی و مونتاژ غیرقابل درك
است ،همانطور كه كارهای مهیر هولد در
تئاتر هم بدون دانستن نظریات آیزنشتاین
تنها نوعی افراطیگری بهنظر میرسد.
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اما جالب اســت كه همهی اینها
همزماناستباجنبشفرمالیستهای
روس؛ جنبشی كه ســؤالی اساسی از هنر
میپرسید؛ ما به چیز هنر میگوییم؟ توضیح
ویكتــور شكلوفســكی توضیحدهندهی
نظریهی فرمالیسم روسی است« :هنر برای
آن است كه شخص احســاس خود را از
زندگی بازیابد .هنر برای آن است كه آدم
بتواند اشــیا را احساس كند مث ً
ال سنگ را
سنگی احساس كند .هنر باعث میشود كه
ما اشیا را آنچنان كه هستند و نه چنانكه
شناخته شدهاند درك كنیم .تكنیك هنری
عبارت اســت از اشــیا را ناآشنا كردن
[آشناییزدایی] ،شكلها را پیچیده كردن،
درك را مشــكل و طوالنی كردن .چون
فرآیند درك خود غایت هنری است و باید
هــر چه بیشــتر آن را طوالنــی كرد».
فرمالیســتها معتقد بودند كه اگر سینما
واقعیت را بازســازی كنــد در حقیقت
كاربردی استعاری دارد (مثل برگزاری یك
عروسی كه اســتعارهای از شروع زندگی
مشترك است) اما وقتی ما را به مشاهدهی
همان واقعیت به روش ویژهای وادارد در
حقیقت در خدمــت كاركرد هنری قرار
گرفته است .این تعریف یعنی هنر ،روشی
بود برای خروج شــی از جریان روزمرهی
زندگی .ایــن تعریف ،با شــیوهی كار
آیزنشتاین و ژیگا ورتوف كام ً
ال همساز و
هم داســتان بود .بنابراین انگار همهی این
جریانها در دل هــم دنیایی ویژه را خلق
میكردند كه انعكاسی از دوران تازه بود.
دیوید بوردول معتقد است جریان
مونتاژ سینمایی روسیه دو شاخه دارد:
اولی كولشــوف و پودوفكیــن و دومی
آیزنشــتاین و ژیگا ورتوف .این تفسیر
درستی است اما تفاوت بین آیزنشتاین و
ورتوف هم بســیار زیاد است :این دو در
رویكرد افراطی به موضوع مونتاژ شــبیه
به هماند اما اصال مشــابه یكدیگر عمل
نمیكنند .ورتوف در واقع اولین مستندساز
جهان بود ،كسی كه گروهی به نام «سینما
چشــم» را به راه انداخت تا مستندهایی از
زندگی عادی مردم تولید كنند .او شــعار
مخصوصی داشت« :مرگ بر فیلمنامههای
افســانهپرداز بورژوایی! درود بر زندگی،
همانگونه كه هست!» ژیگا ورتوف یك
انقالبی دوآتشه بود كه اگرچه عضو گروه
لف بود ولی به شكل افراطی به ضبط زندگی
سادهی مردم عالقه داشــت و معموال در
مونتاژ تكههایی را برای رسیدن به هدفی
مشخص به هم متصل میكرد .شیوهی كار
او ورود فیلمبردار-فیلمساز به خود فیلم بود:
در مهمترین فیلمش «مــردی با دوربین
فیلمبرداری» فیلمبردار در صحنههایی كامال
به چشم میآید .ولی او سبكی پرهیجان،
پرانــرژی و بســیار پرجنبوجوش را
پایهگذاری كرد كه بعدها به شكل «سینما
وریته» به حیاتش ادامه داد.
و كنار اینها الكساندر داوژنكو بود
كه سینمایی بهكلی متفاوت با این
فیلمسازان داشــت .او میگفت« :عظمت
رویدادها مرا واداشته تا مصالح و مواد اولیه
را زیر فشار فضاهای بسیار درهم بیامیزم .این
كار را فقط هنگامی میتوانی انجام دهی كه
زبانی شاعرانه برگزینی و این همان چیزی
است كه ظاهرا ً شاخص كارهای هنری من
اســت ».واقعیت این است كه برخالف
بوجــوش شــیوههای فیلمســازی
جن 
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زمین؛ نمونه ی متعالی سینمای شاعرانهی شوروی

آیزنشتاین-ژیگا ورتوف و آرامش روایی
پودوفكین ،داوژنكو ،به جنبههای بصری،
تصاویر غنی از لحاظ نور و رنگ و سخت
قطعاتی كامال شــاعرانه از مناظر اهمیت
میداد و اگرچه او هم تابعی از جریان مونتاژ
بــود ولی ویژگی او در شــكل تدوین و
قرارگیری نماها كه در گســترش زبان
شــاعرانه در اوج پرداختــن به مســائل
ایدئولوژیك بود .داوژنكو نسبت به سایر
فیلمســازان این دوره آرامتر بود اما زبان
سینمایی او كنار باقی سینماگران ،تنوع و
البته جسارت نسل نو را نشان میداد.
Q

Qسینما قبل از انقالب اكتبر

سینما كمی دیر به روسیهی تزاری رسید
و این كمپانیهای فرانسوی بودند كه بازار
را در اختیار گرفتند .دو شركت «گومون»
و «پاته» تقریبا همهكارهی سینمای روسیه
بودند و بعدها ســه شركت روسی تالش
كردند تا این بازار را تصاحب كنند .مسئله
این بود كه سینمای دورهی تزار ،مملو بود
از تقلیدهای ناشیانه از فیلمهای فرانسوی
و ایتالیایی .آن دوره البته گهگاه فیلمهای
آلمانی هم نمایش داده میشد ،مثال نمایش
فیلم «دكتر مابوزه» ســاختهی فریتس
النــگ از حوادثی بود كه آیزنشــتاین
به آن اشاره میكند و شیوهی نورپردازی
اكسپرسیونیستی آن را تأملبرانگیز میداند.
ولی آن چه در ســینمای روسیهی تزاری
مســلط بود نوعی فیلمهای پرزرقوبرق
و مجلل و مبتذل بود كــه از ادبیات وام
میگرفت و تالش میكرد با شكوه ،جذاب
و تكاندهنده به نظر برســد .در حالیكه
به شدت از هنر زمانه ،از موسیقی ،تئاتر و
نقاشی و مجسمهسازی عقب بود .به همین
دلیل هم جامعهی روشنفكری روسیه تمایل
چندانی به این سینما نشان نمیداد و اصوال
سینما را نوعی فریبكاری میدانست .تازه
محدودیتهای ادارهی پلیس تزاری را هم
باید به این تمایل مبتذل ســینمایی اضافه
كرد .در روسیه نمایش انقالب فرانسه (و
كشــورهای دیگر) ،كشتن پادشاه و قیام
علیه حكومت ممنوع بود .بنابراین فیلمهای
سیاسی از جریان رقابت حذف میشد .با
این وجــود پس از انقالب اكتبر گروهی
از این سینماگران ،به فرانسه كوچ كردند
و آن جا تالش كردند فیلمهایی بســازند
و آثار قدیمیشان را نشان بدهند .فعالیت
آنها محكوم به شكست بود .چون انقالب
اكتبر محصوالت تازهای خلق كرده بود
كه از همهنظر نو به نظر میرسید .اگرچه
این محصوالت كمی دیر به اروپای غربی
رســید .با این همه از بین رفتن سیســتم
نظارتــی تزاری موجب رونق ســینمای
روسیه شد .طبق آمار ،تولید فیلم در سال
 20 1923فیلم ،سال  37 1924فیلم1925 ،
به  58فیلم و در  1928به  112فیلم رسید.
این میزان تولید كه بسبار متنوع ،جذاب و
شگفتیآفرین بود در كل جهان بیسابقه
بود .برخی تاریخنویســان سینما ،چنین
اوجی را ناشــی از اعتماد و عالقهی لنین
به سینما میدانستند .با اینكه از مجموع
گفتوگوهای لنین با ماكســیم گوركی
میشود برداشت كرد كه هنر برای لنین
چندان موضوع اساســی نبود و او تالش
میكرد خود را بیتفاوت به آن نشان دهد
ولی انتخاب فردی مثل آناتولی لونچارسكی
به ریاست ادارهی سینما نشان از گرایش او

به آزادی در این عرصه میداد .لونچارسكی
یار قدیمی لنین بود و دیدی باز به هنر و
سینما داشت .در دورهی او بود كه سینمای
شوروی جان گرفت.
Q

Qچه بر سر سینمای شوروی آمد

سال  ،1928سال شكوفایی و البته پایان
عصر خالقیت سینمایی بود .با مرگ لنین
در  1924اولین حملهها به ساختگراها در
گرافیك و ادبیات شــروع شد .مهمترین
هدف هم مایاكوفسكی و گروه لف بودند.
میگویند لنین از آثار مایاكوفسكی چندان
خوشش نمیآمد ولی با این حال با مرگ
لنین بود كه اولن تهاجم شروع شد .هنرمندان
عضو حزب كمونیســت مایاكوفسكی را
شماتت میكردند كه به فرم زیاده از حد
عالقه نشــان میدهد و بدون عضویت در
حــزب از مزایای آن بهرهمند میشــود.
مایاكوفسكی میگفت كتابها و آثارش
مثل كارت عضویت حزب عمل میكند!
ولی وقتی شیفتگی بوروكراتها و مسئولین
شوروی نســبت به هنر پیشروی شوروی
تمام شد عصر تازهای فرا رسید .حاال با تغییر
رهبران ،سیاستهای كلی شوروی هم تغییر
كرد .در  1930بود كه نمایش «گرمابه»
مایاكوفســكی رد شــد و فیلم «زمین»
داوژنكو ضدانقالبی دانسته شد .آیزنشتاین
كه به آمریكا رفته بود هنگام بازگشت با
بیمیلی مدیران ســینمایی روبهرو شد و تا
مدتها نتوانست فیلم بسازد .با خودكشی
مایاكوفسكی بزرگترین رهبر آوانگاردها
از بین رفت .استالین بوریس شومیاتسكی را
در رأس امور سینمایی قرار داد ،كسی كه
فرم سنتی قصهگویی را به شیوههای مونتاژ
ترجیح میداد .وقتی در سال  1932حزب
رئالیســم اجتماعی را سبك رسمی دولت
خواند كار فعاالن ایدهی مونتاژ در روسیه
تمام شد .آیزنشتاین به تدریس پناه برد و
بعدها هم از ساخت فیلم دربارهی مسائل روز
محروم شد ،كولشوف در دانشگاه سرش
را گرم كرد و ژیگا ورتوف هم به تدوین
فیلمهای خبری پناه برد .مهیر هولد به دلیل
مخالفت رســمی با نظر دولــت به اعدام
محكوم شــد ،زنش كه بازیگر تئاتر بود
در خانهاش به قتل رسید و گروه زیادی از
سینماگران فرمالیست از كار بیكار شدند.
این دورهای بود كه هر نوع فرمالیســمی
ممنوع بود .شــروع جنگ جهانی دوم هم
آخرین میخ را بر تابوت سینمای شوروی
كوبید .در پاین جنگ تولید این سینما به 6
فیلم در سال رسید و از آن همه شكوه ،تنوع،
خالقیت و استعداد خبر نبود .این ،آغاز عصر
دیگری بود.
توضيح :اين مطلب با استفاده از كتابهاي:
«سينما در انقالب ،دوران قهرماني سينماي
شــوروي»،گردآورندگان :لــودا و جيــن
اشــتاينر ،مارســل مارتين ترجمهي فرازانه
راجي ،نشر چشمه چاپ اول« /1387تاريخ
سينماي هنري» نوشــتهي اولريش گرگور.
انوپاتــاالس ترجمــهي هوشــنگ طاهري،
موسســهي فرهنگــي هنري ماهــور ،چاپ
دوم « /1384شكل فيلم» نوشتهي سرگئي
آيزنشتاين ترجمهي پرتو اشراق ،انتشارات
نيلوفــر ،چــاپ اول « /1369تئوريهــاي
اساسي فيلم» نوشتهي دادلي اندرو ترجمهي
مسعود مدني ،انتشارات عكس معاصر ،چاپ
اول  1365نوشته شده است

Qاعتصاب

فیلمی دربارهی اعتصاب كارگران در
جریان انقــاب اكتبر .مهمترین نكتهی
فیلم طرح نظریهی مونتاژ آیزنشتاین است:
در صحنهای از فیلــم ،تصویر خانوادهی
كارگران با ســاخی حیوانات تركیب
میشود تا در ذهن معانی تازهای تداعی
شــود .فیلم ،هنوز كه هنوز است زنده و
سرپاست و به شكل حیرتانگیزی متوازن
به نظر میرسد .آیزنشتاین میگفت كه
فیلمساز باید واقعیت را پارهپاره كند و
براساس الگویی كه كامالترین حس را
منتقل میكند دوباره از نو آن را بسازد.
اعتصاب با وجود پرداختن به موضوعی
كامال اجتماعی اســیر واقعیت نمیشود
و از آن فراتر میرود .این فیلم محصول
 1924است.

داســتانی تعریف کند از عشــق یک
مادر به فرزندش .عشقی که به احساس
گناه ختم میشود :مادر به خاطر پسرش
است که جای تفنگهای مخفیشده را
به پلیس لو میدهد به این خیال که بعد
از این کار ،پســر را آزاد خواهند کرد.
اما نمیکنند و مــادر با عذاب وجدانی
عمیق باقی میماند و در پی راهحلی برای
آزادی پسر .مهمترین صحنههای فیلم
جایی است كه شیوهی تدوین پودوفكین
مشخص میشود :پس ِر اسیرشده در زندان،
نامهای مخفیانه از مادر دریافت میکند
و میفهمــد قرار اســت او را از زندان
فراری دهند .پســر با خواندن نامه مثل
بچهها ذوقزده میشود و شروع میکند
به بــاال و پایین پریــدن .این لحظات
به بازی کــودکان در آب و خروش
امواج آب قطع میشــود .یا صحنهای
دیگــر :اعتصابکنندگان در خیابانها
راه میروند و در این میان نماهایی هم
ب روانی که میان جویها در
میبینیم از آ 
کوچه و از سقف خانهها سرازیر است.
شیوهی مونتاژ پودوفكین غافلگیركننده و
جذاب است.

Q
Q

Qرزمناو پوتمكین

آندره بازن این فیلم را به دلیل برداشت
رئالیستی بسیار میســتود .نكته این بود
كه تئوری مونتاژ آیزنشــتاین در این فیلم
به وضوح و در كاملترین شكل خود دیده
میشود .ماجرای رزمناو پوتمكین مربوط
به حادثهای اســت كه در سال  1905رخ
داده :فیلم از پنج اپیزود تشکیل شده« :مردان
و حشــرهها» که مقاومت ملوانان به علت
اینکه به آنها گوشــت فاسد داده میشود
را نشان میدهد« .نمایش در بندر» شورش
ملوانان و کشته شدن رهبرشان واکولینچوک
را بیان میكند« .مردی مرده برای عدالت
فریاد میزند ».تشییع جنازهی واکولینچوک
به وسیلهی مردم اودســا را نشان میدهد.
«پلکان اودســا» که سربازان تزاری مردم
اودسا را قتلعام میکنند و «تسلیم سربازان»
كه در آن سربازان به شورشیان میپیوندند.
سكانس معروف پلكان اودسا ،سالهای سال
اســت كه به عنوان نمونهی دقیق و كامل
مونتاژ آیزنشتاین آموزش داده میشود و در
بسیاری از فیلمها (مثل «تسخیرناپذیران»)
هم به چشــم میخورد .این فیلم محصول
 1925است.

این حیرتانگیزترین اثری اســت
كه ژیــگا ورتوف ســاخته؛ فیلمی با
آزادی عمل شــگفتانگیز كه همهی
قواعد سینمای مستند را در هم میریزد.
ماجرای این مســتند بلنــد و صامت،
دربارهی زندگی و كار در شهر اودسا،
خاركــف و كیف اســت و مردم در
ارتباط با ابزار مدرن نشان داده میشوند.
ولی این تصاویر ساده نیستند .انواعواقسام
ایدههای ســینمایی در آن به كار رفته:
سوپرایمپوز ،جامپكات ،فریز فریم،
اسلوموشــن ،كلوزآپهــای عجیب،
نماهای مایل و حتی انیمیشــن در آن
به چشم میخورد .ژیگا ورتوف دوربین
را مثل چشم انسان میدانست اما این جا
مرزهای نظریهاش در ســینما چشم را
درمینوردد و شیوهای تازه در اجرا خلق
میكند .این فیلم میان تمام آثار دههی
 20میالدی سینمای شوروی میدرخشد.

Q

Q

Qمادر

پودوفكیــن این فیلــم را در 1926
ســاخت« .مادر» به ارتباط یک مادر
و فرزنــدش در پسزمینهای از انقالب
کارگــری شکســتخوردهی ۱۹۰۵
میپردازد .فیلم یكپارچه در حمایت از
جریان بلشویكی ساخته شده و تبلیغاتی
به نظر میرسد ولی بســیار هنرمندانه
داستانی پراحســاس را روایت میكند.
فیلم موفق میشــود در ِ
پس شــعار،

Qمردی با دوربین فیلمبرداری

Qزمین

یك فیلــم دهقانی منحصربهفرد كه
داوژنكو در ســال  1925ساخت .فیلم
دربارهی طبیعت ،زندگی و مرگ است
و چنان با تصاویر تماشاگر را غافلگیر
میكند كه تجربــهی آن هرگز از یاد
نمیرود .تصویر بارندگی در انتهای فیلم
سوحال تطهیر به مخاطب
كه نوعی ح 
میدهد هنوز هم جذاب است .مهمترین
ویژگی فیلــم در همین كاربرد عجیب
عناصر صحنه و طبیعی برای خلق موقعیت
احساسی است .اما «زمین» از پرداختن
به ارتباط مــردم با ماشــین هم غافل
نمیشود؛ مضمونی كه مورد عالقهی تمام
فیلمسازان مكتب مونتاژ بود.
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دیدگاه

تویکمی ندارد .این تفکر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از
لنینیسم هیچ ارتباطی با ارزشها و هنجارهای زندگی قرن بیس 
درون متالشی شد؛ چنانکه میبینیم شارل بتلهایم که روزی با این قبیل تفکرات همدل بود ،در کتاب جلد چهارم مبارزه طبقاتی در
شوروی اصل تفکر لنینیسم را رد میکند.

مدعیان دروغین حقیقت
هوشنگ ماهرویان
پژوهشگر تاریخ

سوســیالدموکراتهای قــرن نوزدهم ،در
سلســله مباحث خود انقالب را شامل دو مرحله
دموکراتیک و سوسیالیستی میدانستند و بر اساس
این تقســیمبندی انقالب در آستانه وقوع روسیه
را انقالبــی دموکراتیک تلقی میکردند .افرادی
چون کائوتسکی و دیگر سوسیالدموکراتهای
اروپا اعتقاد داشــتند انقالب دموکراتیک بايد به
وسیله بورژوازی انجام شــود؛ آنها معتقد بودند
طبقه کارگر باید ادامهدهنده این مســیر باشد تا
انقالب دموکراتیک در نهایت به سرانجام برسد
اما لنین که موافقت اولیهاش را با آن تقسیمبندی
اعالم کرده بود ،مقابل چنین گفتههایی میگفت
بورژوازی در مسیر انقالب با تزار ز دوبند میکند
و در نتیجه انقالب دموکراتیک ســقط جنین و
روند آن متوقف میشــود .این قبیل نقطهنظرات
لنیــن در آثار وی نظیر «چه باید کرد؟»« ،یک
گام به پیش ،دو گام به پس» مطرح شده و مورد
انتقاد برخی روشنفکران نیز قرار گرفته است که
معروفترین آنها رزا لوکزامبورگ بود که پس
از انتشــار کتاب «چه باید کرد؟» گفت :اگر
ب بر روسیه
اندیشههای مطرحشــده در این کتا 
حاکم شود ،استبداد فجیعی آنجا به وجود میآید.
پس از جنگ جهانی اول و ترور لوکزامبورگ
لنین گفت« :عقاب انقالب مــرد» .پس از این
گفته لنین ،یکی از سوسیالیستهای فرانسه بهنام
پوالنزاس گفت« :رزا عقاب انقالب بود؛ چرا که
از همان ابتدا و با خواندن «چه باید کرد؟» دریافت
که اندیشهای که چنین قدرتی به یک حزب بدهد،
در نهایت به اســتبداد ختم میشود ».این قبیل
اختالفهــا در مباحث مختلف ادامه پیدا کرد تا
آنکه انقالب اکتبر  1917پیروز شد.
پس از پیروزی انقــاب لنین با آن مواضع
پیشین اعالم کرد انقالب به مرحله سوسیالیستی
رســیده و انقالب تمام شده اســت .اما این تمام
ماجرا نبود .در سال  1919کنفرانسی برگزار شد
و لنین آنجا ب ه صراحــت اعالم کرد :همانگونه
که کمون پاریس اعالم کرد ما نیز تفکیک قوا

را قبول نداریم .این در حالی بود که تفکیکقوا
یکی پایههای اصلی دموکراسی محسوب میشد
که انقالب با شعار آن به پیروزی رسیده بود .لنین
پس از رد اصل تفکیک قوا ،دموکراسی غربی را
به دو پاره تقسیم کرد و از «دموکراسی بر طبقه
کارگر» و «دیکتاتوری برای بورژوازی» سخن
گفت و با این تفکیک خودساخته بر دموکراسی
نیز خط بطالن کشید .او همچنین آزادی اندیشه،
آزادی مطبوعــات و پارلمــان را نیز متعلق به
بورژوازی دانست و گفت :بورژوازی با استفاده
از چنین مــواردی قصد آن دارد که انقالب ما را
به شکست بکشاند .فاتحان انقالب اکتبر پس از
پیروزی ،مطابق شعارهایشان مجلس مؤسسان را
تشکیل دادند اما چون اس.ارها اکثریت کرسیها
را بهدســت آوردند ،باز هم خلف وعده کرده و
مجلس مؤسسان را نیز منحل کردند .لنین با رد و
لغو این موارد آغاز دیکتاتوریاش را اعالم کرد
و عمال انقالب دموکراتیک را سقط جنین کرد
و روســیه را به دوران استبداد تزاری بازگرداند.
گویی ضمیر ناخودآگاه جمعی ،بهنحوی در قالب
مارکسیسم تداوم یافت و امپراتوری از نو بنا شد .به
بیان دیگر ،پس از انقالب اکتبر و قدرت گرفتن
افرادی همچون اســتالین گویی زمان به عقب
بازگشت و حوادث بهنحوی رقم خورد که تحول
و شــعارهای انقالب را به نقطه صفر بازگرداند؛
آنگونه که انقالب دموکراتیک بهکلی از اذهان
پاک شد .به هر حال آنچه مسلم است دیکتاتوری
استالین ،روندی که هفتاد سال از تاریخ قرن بیستم
را آلوده خود کرد ،به دست لنین بنا گذاشته شد.
Q

Qدیکتاتوری پرولتاریا تئوریزه میشود

یکی از پرســشهای مطرح درباره انقالب
اکتبر ،چگونگی شکلگیری لنینیسم و نسبت آن
با اندیشههای کارل مارکس است .مارکس شاگرد
هگل بود و با اندیشههای کانت و دیگر متفکران
نیز آشنایی داشت؛ بنابراین اندیشههای او را بايد
حاصل فلسفه غرب دانست چنانکه رد اندیشه این
اندیشمندان را در آثار فلسفی او مشاهده میکنیم.
مارکــس در آثار خود پــس از کمون پاریس
چندین بار از دیکتاتوری پرولتاریا سخن گفت اما
لنین این مقوله را تئوریزه کرد و از مارکسیســم

بهعنوان پوششی برای تداوم استبداد روسی بهره
گرفت .از این گذشته مارکس و لنین را به لحاظ
عمق تئوریک نیز نمیتوان با یکدیگر مقایســه
کرد چرا که برای نقد مارکــس بايد بر مبانی
فلسفه ،اقتصاد و جامعهشناسی وی تسلط داشت اما
آثار لنین از چنین جدیتی برخوردار نیستند .انگلس
میگوید« :شناخت ما سوسیالیستها رونوشت
راستین واقعیت است» .لنین ادامه دهنده این تفکر
است .در واقع کسی که شناخت خود را رونوشت
راستین واقعیت بداند یعنی تمام شناختهای دیگر
را ناقص میپندارد و آنها را دشمن طبقاتی میداند
که شایسته نابودی هستند .این نوع تفکر در لنینیسم
مشاهده میشود و در حالی است که مارکس چنین
اعتقادی نداشت چرا که او مبتنی بر اندیشههای
کانت به شناخت پیشــینی باور داشت .توماس
کوهن در کتاب خود با «ســاختار انقالبهای
علمی» میگوید« :هیچ پارادایمی نیست که نتواند
بخشــی از واقعیت را نشان دهد و هیچ پارادایمی
نیست که بتواند تمام واقعیت را نشان دهد ».از دل
چنین نگاهی است كه دموکراسی و پلورالیسم به
وجود میآید؛ عناصری که ردشان را به هیچ وجه
در لنینیسم مشاهده نمیکنیم .البته این طرز تفکر
به خاک روســیه محدود نماند و ما شاهد بودیم
که در زندان ،چپها میگفتند بعضی حق کتاب
خواندن ندارند؛ دستوری که حتی ساواک نیز ابالغ
نکرده بود .در مقابل ما میگفتیم اگر نگهبان بند
هم کتابخوان شود ،ما خوشحال میشویم و مانع
نمیشــویم و در جواب میشنیدیم که تفکر باید
آنگونه که ما [چپها] میخواهیم ،هدایت شود.
Q

Qانحراف روشنفکری

نخستین بازخورد انقالب اکتبر یا به بیان بهتر
اندیشه لنینیسم را در قیام میرزاکوچکخان مشاهده
میکنیم .در ماجرای میرزاکوچکخان ،حیدرخان
عمواوغلی و برخی دیگر از چپها به رشت آمده و
قصد برپایی انقالب سوسیالیستی داشتند و پیروزی
لنین در روسیه موفقیت را برای آنها مسجل کرده
بود .برخالف انتظار حمایتی از جانب لنین صورت
نگرفت و میرزا کشته شــد و آن پروژه ناتمام
باقیمانــد .این واقعه در تاریخ چپ نقطه عطفی
محسوب میشود و حامالن این اندیشه بهصورت

تکبعدی همواره از آن به نیکی یاد میکنند .اما
در این میان میبینیم که مصطفی شعاعیان موضعی
برخالف مواضع دیگر چپهــا اتخاذ و لنین را
محکوم میکند .شعاعیان در سال  1347کتابی با
عنوان «نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی
جنگل» نوشت و در آن سیاستهای لنین درباره
میرزا را نقد کــرد؛ البته این کتاب پس از مدت
کوتاهی لغو مجوز شــد و اکنون به کتابی نایاب
تبدیل شده است .غرض از طرح نام شعاعیان آن
بود که بدانیم هیچ یک از چپها حاضر نشــدند
صادقانه درباره کشــته شدن میرزا و کلیت قیام
جنگل اظهار نظر کنند و بهطور شــفاف توضیح
دهند که چرا یکی از چپها بهنام خالو قربان سر
یخزده میرزا را از تن جدا میکند و به رضاشــاه
تقدیم میکند .پس از رویداد جنگل با گروه 53
نفر مواجه میشویم؛ گروهی که نمیتوان آن را
بهطور کامل تحت تأثیر شوروی و  KGBدانست
اما پس از شــهریور  20حزب توده با مشورت
مستقیم و براســاس دستورالعملهای  KGBبنیان
گذاشته میشود و بر پایه همین امر میبینیم که در
دوره ملی شدن صنعت نفت احسان طبری از ملی
شدن نفت جنوب سخن میگوید و تلویحا اعالم
میکند که نفت شمال را متعلق به روسها میداند.
این روند تنها در مواضع سیاسی و اقتصادی خالصه
نمیشود و به فضای روشنفکری نیز نفوذ میکند
و روشنفکری را که بايد آثار الک و مونتسکیو و
ولتر ترجمه کند و از روشنگری ،آزادی اندیشه و
تفکیک قوا سخن بگوید را به خدمت اندیشه چپ
درمیآورد و به ترجمه جزوات استالین سرگرم
میکند .چنانکه میبینیــم بهآذین در خاطرات
خود با عنوان «از هر دری» مینویســد« :اولین
کتابهایی که ما خواندیم ماتریالیسم دیالکتیک
و ماتریالیسم تاریخی استالین بود ».یعنی بر پایه
چنین خوراک فکری سطحی ،چنین افرادی جذب
اندیشه مارکسیسم-لنینیسم شدند و این در حالی
بود که برای مثال سوسیالدموکراتهای اروپا به
آراي هگل و مارکس و دیگر متفکران اشراف
داشتند .چهرههایی که با خواندن جزوات استالین
تبدیل به روشــنفکران زمانه شدند پس از مرگ
او ،در سوگاش تظاهراتی وسیع برگزار کردند
که ابتدای آن میدان فوزیه و انتهای آن میدان 24

اســفند بود و پیر و جوان در فقدان بزرگترین
دیکتاتور قرن بیســتم میگریستند .حزب توده
معتقد اســت مترجمان بزرگی همچون بهآذین
و ...را به جامعه روشــنفکری ایران معرفی کرده
اســت و در واقع میگوید روشنفکران در بستر
حزب آنها پرورش یافتهاند .میدانیم که بهآذین
مترجمی زبردســت بوده است اما در مقابل باید
بگوییم حزب توده و روشنفکراناش نه به تسامح
و تســاهل اعتقاد داشتند و نه به آزادی اندیشه و
اینها روشــنفکری ایران را به مسیری نادرست
هدایت کردند .تاریخ گواه آن اســت که حسام
لنگرودی به دست عباسی و محمد مسعود به دست
خسرو روزب ه به قتل رسیدهاند اما در کمال ناباوری
میبینیم حزب توده متن دفاعیه روزبه را سانسور
میکند و بخش مربوط به قتل محمد مســعود را
حذف میکند و ماشین حذف فیزیکی حزب را
به عنوان غول فکری دستنیافتنی به جامعه معرفی
میکند .دامنه این دوگانگی و تناقض بدانجا ختم
شد که شــاملو پس از اعتراف کیانوری مبنی بر
نقش روزبه در قتل محمد مسعود ،شعر تقدیمیاش
به روزبه را پس گرفت .از طرف دیگر با کانون
نویسندگان روبهرو میشویم که شعارش دفاع از
آزادی قلم است .شعاری که به دور از حقیقت بود
چرا که آنها صرفا برای کتابهای خودی قائل
به آزادی بودند و مســلما حاضر به دفاع از نشر
کتابی که به نقد لنینیسم میپرداخت ،نمیشدند.
اساسا تشکلی که به اندیشــه لنین اعتقاد دارد و
معتقد است باید اندیشه غیر را نابود کرد چگونه
میتواند به آزادی صدای مخالف قائل باشد؟! به
هر روی روشنفکری چپ که تحت تأثیر انقالب
اکتبر و تفکرات لنین و امثال او شــکل گرفت،
مانع از شکلگیری مباحث دموکراتیک در ایران
شد و سیطره این تفکر باعث شد در مکانی همچون
دانشکده حقوق دانشگاه تهران چپها خواندن آثار
روسو و ولتر و ...را تقبیح کرده و دانشجوی نوپا را
به خواندن جزوات مائو تشویق کنند .البته در این
میان باید به برخورد حکومتها با اندیشه مخالف
نیز توجه داشــت .در دهه  80قرن بیستم ،حزب
کمونیست فرانسه و مائوئیستها قدرت داشتند و
مجالتی نظیر « »New Leftو «»Monthly Review
منتشر میشدند اما میبینیم که تأثیرگذاری زیادی

ندارند .چرا که لیبرالدموکراسی به حدی فضای
فکری را گشــود که مخاطب توانست درستی و
نادرستی اندیشه چپ را با مطالعه دقیق تشخیص
ب با سرکوب شدید حکومت
دهد اما در ایران کتا 
مواجه شد .به اعتقاد من اگر شاه و ساواک اجازه
انتشار و توزیع قانونی جزوه «مبارزه مسلحانه هم
استراتژی و هم تاکتیک» احمدزاده را میدادند و با
ویترین از آن اسطورهزدایی میکردند میتوانستند
از تبدیل آن کتاب و نظایر آن به کتاب مقدس
جلوگیری کنند .چنانکه امروز میبینيم سه ترجمه
از کتاب ســرمایه مارکس در بازار نشر موجود
است و از کتاب و نویسندهاش تقدسزدایی شده
است .این رویکرد در اروپا نیز مسبوق به سابقه
اســت؛ در آنجا در دورهای کتاب رژی دبره به
چند زبان ترجمه و منتشر شد و زمانی که همگان
به محتویات کتاب پــی بردند وی ناگزیر از رد
تئوریهای پیشین خود شــد .در واقع استراتژی
غرب آن بود که جامعه را مقابل رادیکالیســم
باز کند اما شــاه چنین درکی از حکومتداری
نداشت و مقابل اندیشــههای رادیکال ،خشونت
و ســرکوب را افزایش داد .البته که باید به نقش
بعضی شبهروشنفکران در تشدید این فرآیند اشاره
کرد؛ آنهایی که معتقد بودند سیاهکل مهر سکوت
را شکست نمیدانستند که نتیجه گفتهشان تشدید
اختناق و سرکوب توسط رژیم شاه است.
Q

Qلنینیسم و جهان امروز

در پایان باید گفت لنینیســم هیچ ارتباطی با
تویکمی
ارزشها و هنجارهای زندگی قرن بیس 
ندارد .این تفکر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر
شــوروی از درون متالشی شد؛ چنانکه میبینیم
شــارل بتلهایم که روزی بــا این قبیل تفکرات
همدل بود ،در کتاب جلد چهارم مبارزه طبقاتی
در شــوروی اصل تفکر لنینیسم را رد میکند و
این خود نشــان ه پایان این اندیشه است؛ مدعیان
پ نیز دیگر از دیکتاتوری پرولتاریا
امروزی چ 
ســخنی به میان نمیآورند اما با این حال به نظر
نیاز است لنینیســم بیش از این به تیغ نقد سپرده
شود چرا که بهرغم به حاشیه رفتن این اندیشهها،
پوتین شعار احیای روسیه بزرگ را سر داده است
و اسطورههای جمعی به صحنه آمدهاند.

کدام انقالب روسیه؟
علی مرشدیزاد

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

یکصد ســال پیش بود که کشور روسیه
دستخوش انقالبی بزرگ شد .انقالبی که تحولی
بنیادین برای این کشور و کشورهای اطراف و
نیز اغراق نیست اگر بگوییم برای جهان به بار
آورد .انقالبی که در تعریف مارکسیستی آن،
اگرچه انقالبی اجتماعی ،ولی زودهنگام بود.
مارکس و مارکسیستها انتظار چنین انقالبی
در آن زمان در روسیه را نداشتند .روسیه حلقهی
ضعیف سرمایهداری بود و حاال کو تا انقالب؟!
انقالب روســیه در بحبوح ه جنگ جهانی
اول توسط گروهی انقالبی اتفاق افتاد و لنین
و همقطارانش روســیه را وارد مرحل ه جدیدی
کردند .میگویند نزد یک مورخ از اگر و ای
کاش صحبت نکنید .مورخان به این دو اصطالح
حساسیت دارند و بدنشان کهیر میزند .مورخان
معتقدند در تاریــخ نباید از آنچه اتفاق نیفتاده
صحبت کرد ،چون اتفــاق نیفتاده و بنابراین
نمیتواند موضوع بررسی واقع شود ،و از طرف
دیگر ،اگر بخواهیم از آنچه اتفاق نیفتاده سخن
بگوییم مثنوی هفتاد من کاغذ میشود.
در این نوشــتار قصد ندارم به اگرها و ای
کاشهای تاریخی بپــردازم ،بلکه از جنبهای
دیگر انقالب روســیه را مرور کردم تا ببینیم
انقالب روسیه در زمان وقوع خود ،چه تاثیری
بر کشورهای همسایه ،از جمله ایران ،و نیز بر

جهان گذاشت.
اگر مختصات انقالب تاریخی و جغرافیایی
انقالب روسیه را برشــماریم ،این انقالب در
دههی دوم قرن بیستم ،در زمان جنگ جهانی
اول و هنگامی که روسیه یکی از کشورهای
درگیــر در جنگ بود بر مبنــای ایدئولوژی
مارکسیسم ،یا دقیقتر بگوییم نسخهی لنینی
مارکسیسم اتفاق افتاد.
آنیترین تاثیر انقالب روسیه ،خروج این
کشور از جنگ جهانی اول بود .موضوع ارتباط
انقالب روسیه و جنگ جهانی اول دستمایهی
داســتانپردازیها و اسطورهســازیهایی نیز
واقع شده اســت ،از آن سنخ اسطورههایی که
نظریهپردازان توطئه بدانها توسل میجویند.
میگویند آلمانها لنین را با قطاری پلمپشده
به عمد از مرزهای جنگی عبــور داده ،وارد
روسیه کردند تا بیاید و دست به انقالب بزند
و نتیجهی جنگ را تغییر دهد .از این اسطورهها
که بگذریم ،انقالب روسیه باعث خروج روسیه
از جنگ شــد .انقالب روســیه جنگ را در
جبههی شرقی جنگ جهانی اول به پایان برد.
این انقالب به صورت موقت کمک کرد که
بخشــی از نیروهای آلمانی آزاد شوند ،ا ّما این
امتیاز کمک چندان زیادی به آلمانها نکرد.
بدین ترتیب میتوانیم بگوییم که انقالب روسیه
در نتیجهی جنگ تاثیری نداشت.
آلمانها در جنگ جهانی اول در دو جبهه
میجنگیدند .آنها در غرب با فرانسه و انگلستان
و در شرق با روسیه درگیر بودند .این بدین معنا

بود که باید نیروهای خود را در دو جبهه تقسیم
میكردند .پیمان برست لیتوفسک با آلمانها
باعث شد که جبههی شرقی حذف شود .در واقع
آنها این امکان را یافتند که نیروهای جبههی
شرقی خود را به غرب منتقل کنند و شدیدترین
حمالت معروف به حمالت «لودندورف» را
سازماندهی کنند .این امر تا حدودی به آلمانیها
کمک کرد ،ا ّما ورود نیروهای آمریکایی به
جنگ به نفع فرانسه و انگلستان ،این تغییر را
خنثی و بیاثر کرد .در نتیجه ،انقالب روســیه
تاثیری بر نتیجهی جنگ نداشت ،ا ّما تاثیراتی
جزئی بر روند جنگ گذاشت.
انقالب روسیه برای ایران در آن مقطع نعمتی
بود که خداوند از آســمان فرو فرستاد .در 31
اوت سال  1907میالدی ( 1325قمری /شهریور
 1286شمسی) قراردادی مشــهور به قرارداد
سنپترزبورگ میان انگلیس و روسیه امضا شد
که به موجب آن ،دو دولت اختالفات خود را در
مناطق مختلف جهان ح لوفصل میکردند .اروپا
در آســتانهی جنگ قرار داشت و قدرتهای
بزرگ در حال تــدارک ائتالفها و آرایش
جبهه و هماهنگی با متحدیــن بالقوهی خود
بودند .بنابراین باید تسویهحسابی بین قدرتها
صورت میگرفت .بر طبق این قرارداد ایران به
سه منطقه تقسیم شد؛ منطقهی شمالی به عنوان
حوزهی نفوذ روسیه در نظر گرفته شد .منطقهی
جنوبی حوزهی نفوذ انگلســتان بود و منطقهی
میانی بیطرف در نظر گرفته شده بود .حل این
اختالفات باعث شکلگیری و قوام اتحاد مثلث

شــد .این پیماننامهی پنج بندی بدون اطالع یا
حضور و مشارکت ایران منعقد شد و بهدنبال
اطالع و اعتراض ایران ،باالخره در  16سپتامبر
 1907ایران را به صورت رســمی در جریان
آن قرار دادند .در سال  1915این مناطق به دو
قسمت تقلیل یافت و منطقه بیطرف نیز از بین
رفت .در واقع ایران در آســتانهی تجزیه قرار
گرفته بود و پایان جنگ جهانی دوم میتوانست
سرآغاز تقسیم ایران باشد ،ولی انقالب روسیه
این هدف را ناکام گذاشــت .به دنبال انقالب،
لنین در چهاردهم دسامبر  1917در اعالمیهای
قرارداد  1907را فاقد اعتبار اعالم و تاکید کرد
هر قراردادی که با استقالل ،تمامیت ارضی و
آزادی عمل ایران منافات داشته باشد بیاعتبار
است .این رویداد در آن برههی حساس بسیار
اهمیت داشــت و محافــل دیپلماتیک ایرانی
را بســیار تحت تاثیر قــرار داد .تنها در یک
شــرایط انقالبی امکان وقوع چنین رویدادی
وجود دارد ،چون در شــرایط عادی دولتهای
قدرتمند در هر سطحی حاضر نیستند در شرایط
هر جومرجگونهی نظام بینالمللی منافعی را که
کسب کردهاند راحت از دست بدهند .یک ماه
بعد از این اعالمیهی لنین ،تروتسکی نیز اعالم
کرد که نیروهای روسیه که در قالب قرارداد
 1907در ایران مستقر شده بودند ،از ایران خارج
خواهند شد .وی به عنوان کمیسر امور خارجه
در چهاردهم ژانویهی  24( 1918دیماه )1296
در نامهای به سفارت ایران چنین نوشت« :نظر
به اینکه ملت ایران از وضع آتیه عهدنامه ۱۹۰۷

منعقد بین روس و انگلیس مردد است بانهایت
احترام به نام حکومت جمهوری روسیه مراتب
ذیل را به اســتحضار خاطر شریف میرساند:
موافق نص صریح اصول سیاســت بینالمللی
که در کنگره ثانی کمیسرهای ممالک روسیه
در  ۲۶اکتبر  ۱۹۱۷مقرر شــده است ،شورای
کمیســرهای ملت روس اعالم میدارند که
معاهــده فوقالذکر نظر به اینکه علیه آزادی و
استقالل ملت ایران بین روس و انگلیس بسته
شده به کلی ملغی و تمام معاهدات سابق و الحق
آن نیز هر جا حیات ملت ،آزادی و اســتقالل
ایران را محدود نماید ،از درجه اعتبار ســاقط
خواهد بود ».این رویداد برای انگلستان بسیار
ســنگین بود ،ولی آنها نیز با فاصلهی یک ماه
آن را پذیرفتند .البته انگلیسیها طرحی همچون
قرارداد  1919را در ذهن داشتند که بعدا منعقد
شد و زمینهساز باقی ماندن انگلیسیها در ایران و
استمرار نفوذ آنها بود.
دالیل چندی برای این اقدام انقالبیون روسیه
برشــمردهاند ،از جمله ماهیت ایدئولوژیک و
انقالبی دولت شــوروی در آن زمان ،نیاز به
کســب محبوبیت جهانی و نشان دادن اینکه
دولت انقالبی شــوروی ماهیتــی متفاوت از
دولت تزاری دارد و ...به هر حال به هر علت
و انگیزهای این اقدام صورت گرفته باشد ،منافع
بسیاری را نصیب ایران کرد.
انقــاب روســیه در نیمه نخســت قرن
بیســتم اتفاق افتاد .قرن بیستم را میتوان قرن
ایدئولوژیها نیز نام گذاشت؛ قرنی که در ابتدای

آن انقالب کمونیستی روسیه اتفاق افتاد ،و در
سالهای بعد دولتهای فاشیستی در اروپا قدرت
گرفتند .طی این قرن تعارض میان ایدئولوژیها
بارز است .جنگ سرد کنار جنگ منافع ،جنگ
میان دو ایدئولوژی اســت .این ایدئولوژیها
در دو قرن قبل در اروپا شــکل گرفته و رشد
کرده بودند و قرن بیســتم ،قرن به بار نشستن
این ایدئولوژیها بود .سوسیالیسم در اروپا دارای
قرائتهای مختلفی بود که از سوسیالیستهای
مالیم و دموکراتیکتر تا احزاب و جریانهای
کمونیستی تندرو امتداد داشت .انقالب روسیه
در ابتدای شکلگیری نیز به صورت صحنهی
منازعه و تعــارض میان این برداشــتهای
مختلف از سوسیالیســم کــه در دیدگاههای
لنین و تروتسکی و دیگران تجسم مییافت،
درآمد و در نهایت برداشت لنین (مارکسیسم-
لنینیسم) به پیروزی رسید .هنگامی که بعد از
جنگ جهانی دوم ،به دورهی جنگ سرد قدم
میگذاریم ،نسخهای از ایدئولوژی سوسیالیستی
که مقابل ســرمایهداری و لیبرالیسم ظاهرشد
و به عنوان تحقق بیرونی این ایدئولوژیها در
قالب یک رژیم سیاسی ظهور آمد ،مارکسیسم-
لنینیسم بود .در واقع اتحاد شوروی با ایدئولوژی
مارکسیسم-لنینیســم و استالینیسم به صورت
حامیبخش عمــدهای از حرکتهای چپ در
جهان ،و بهویژه در کشــورهای جهان سوم
درآمد و در نهایت ،هنگامی که به دههی 1990
کلیت
میرسیم ،شکست آن به عنوان شکست ّ
سوسیالیسم قلمداد شد.
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توسـعه

شرکتهای اروپایی یک چشمشان به ایران است و یک چشمشان به آمریکا

بازار تردید
بهراد مهرجو

دبیر گروه اقتصاد

آمارها گاهی حرف میزننــد و پرده از
رازها برمیدارند ،مثل اینکه  23هزار شــعبه
بانکی در ایران فعال است و حداقل  213هزار
کارمند از قبــل آنها نان میخورند .هیچکدام
از این بانکها رابطه معناداری با شرکتهای
آمریکایی ندارند .کمی دورتر در سوئیس یکی
از  5بانک بزرگ این کشور متعلق به مردی
هندی است که  14سال در ایران زندگی کرده
است .بانک «هندوجا»  12شرکت زیرمجموعه
دارد و در  5کشور دیگر جهان هم شعبههایی
دارد که اصلیترین آنها در سوئیس و آلمان
اســت .مالک بانک دلبسته ایران است و امید
دارد بتواند یک شــعبه الکترونیکی در ایران
راهاندازی کند ،ولی حساســیتهای آمریکا
اجازه این ریســک بزرگ را به او نمیدهد و
در نتیجه هر  24بانک ایرانی و تمام کارمندان
و شعبههایشان هم جذابیتی برای این مرد هندی
ایجاد نمیکنند .او به همراه بســیاری دیگر
از شرکتهای سرشــناس جهان نه ایران را
تحریم میکند و نــه برای حضور در بازارش
صف میکشــد .اظهارنظرهــای ترامپ در
آخرین ســخنرانیاش چیزی روی سر ایران
خراب نکرد ،آســیبی به آینده اقتصاد کشور
نزد و حتی بازارهای همیشــه حساس داخلی
را هم با شــوکی مواجه نکرد .حتی روزنامه
ایران یــک روز پس از اظهارنظرهای ترامپ
به نقل از یکی از صرافان بازار تهران نوشت:
«حرفهای او چنــدان مهم نبود و به همین
دلیل هم دالر گران نشد ».مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در سرمقاله خود
در ماهنامه آیندهنگر اشاره کرد« :حرفهای
ترامپ جهان را به نفع ایران متحد کرد ».این
نگاه خوشــبینانه البته با دو گزاره دیگر هم
همراه شد« :اقتصاد ایران محور روابط خود را
با کشورهای اروپایی قرار دادهاست .متاسفانه
رفتارهای خارج از عرف دیپلماســی آمریکا
موجب میشود تا شرکتهای اروپایی که با
این کشور نیز در ارتباط هستند در مورد رابطه
با ایران با محافظهکاری برخورد کنند .در این
مقطع وظیفه دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور
این اســت که اروپا را به این باور برساند که
در مورد رابطه با ایران شــجاعانه و مستقل از
منافع خود با آمریکا رفتار کند .اظهارنظرهای
ترامپ جامعه اقتصادی جهان را مطمئن ساخت
که دیوار برجام به این سادگیها نمیریزد و
آمریکا نیز با وجود شــعارهایی که در دوره
انتخابات این کشــور بیان میشد ،به تنهایی
پتانسیل مواجهه با ایران را ندارد ».اقتصاد ایران
ترامپ را چندان جدی نگرفت ولی «تعلیق» در
فضای تصمیمگیری همچنان باقی ماند .هنوز هم

کمپانیهای معتبر جهانی مثل هندوجا نمیدانند
با چه آیندهای مواج ه خواهند شد .آیا میتوان
به ایران آمد یا نه؟
Q

Qوضع خوب ،وضع بد

آخرین گزارشهای رسمی نشان میدهد در
پایان فصل تابستان معامالت مسکن  23.7درصد
رشد داشته است .قیمتها نیز بین  7تا  8درصد
رشد داشته است .در صورتی که این روند باقی
بماند ،احتماال بازار مسکن در نیمه اول سال آینده
با تحوالت جــدی برای خروج از رکود مواجه
میشود و این صنعت با بیش از  700رشته وابسته
و بیش از  1.5میلیون اشــتغال به چرخه اقتصاد
باز میگردد .اما هنوز هیچ کدام از معامله گران
بازار مسکن به درستی نمیدانند که دلیل رشد
قیمتها و اقبال بیشــتر مردم به بازار چه بوده
است .شــاخص بهبود وضعیت بازار مسکن از
نظر سرمایهای به خانههای شمال و غرب تهران
مربوط است .آخرین گزارشهای رسمی نشان
میدهد  35هزار واحد مسکونی خالی در مناطق
شمالی تهران وجود دارد که به دلیل قیمت باال،
مشتری ندارند .آمارهای عباس آخوندی ،وزیر
راه و شهرسازی ،نشان میدهد به ازای  24میلیون
خانوار ایرانــی 27 ،میلیون خانه وجود دارد .اما
هنوز تقاضای قابل توجه در بازار مسکن بیپاسخ
مانده و  19میلیون نفر در بدمسکنی مطلق زندگی
یکنند.
م 
برخی مانند امیرزاده ،از فعاالن این صنعت و
عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانی،اعتقاددارند:
«وضعیت سیاست خوب است .اظهارنظرهای
ترامپ هم آنقدر جدی نبود که کسی نگران و
مضطرب شود .اما واقعیت این است که بازار در
تردید است .یعنی حاال مسکن سرمایهای امن و
مطمئن است .بنابراین با وجود اینکه افق پیشرو
نشان میدهد که برجام سرجایش محکم ایستاده
برخی سرمایهگذاران خرد ترجیح میدهند که
پولهایشــان را به جایی مطمئن ببرند ».عباس
آرگــون دیگر عضو هیــات نمایندگان اتاق
تهران هم براین باور اســت« :بخشی از دلیل
رشد قیمت مسکن به جهت وضعیت بانکها
و کاهش نرخ سود است .شاخص تاثیرگذاری
صحبتهای ترامپ را باید در بازار سرمایه دید
که بعد از این اظهارنظرها اتفاق خاصی در این
بخش رخ نداد ».این اظهارنظرها تایید میکند
که تندی بیــش از اندازه رئیسجمهور آمریکا
حال بازارهای ایران را بد نکرده اســت .دقیقا
چند روز پس از ســخنرانی ترامپ ایران موفق
به امضای چند قــرارداد بزرگ خارجی دیگر
هم شد .موسسه مطالعاتی بیزینس مانیتور هم در
آخرین گزارش خود که به وضعیت اقتصادی
ایران پرداخته بود به سرمایهگذاران توصیه کرد
به سمت ایران بیایند ،چراکه بازار خردهفروشی
ایران درحال رشد است .این موسسه در گزارش
خود قید کرده ترامپ نمیتواند از توافق برجام

خارج شــود و از این جهت نگرانیای متوجه
اقتصاد ایران نیست« :به احتمال  ۷۵درصد توافق
هستهای پابرجا میماند و تهران به تمامی بندها و
بخشهای توافقشده در این پیمان جهانی پایبند
است .در واقع ایران در نظر ندارد با بازیای که
ترامپ راه انداخته وارد میدان شود و توافقی که
برای امضای آن بیش از یک دهه زمان صرف
شد را به خطر بیندازد .ایران در این مسیر بسیار
هوشمندانه رفتار میکند و هیچ بهانهای برای بر
هم خوردن توافق به دســت غربیها نمیدهد.
حتی نمایندگان سازمان ملل و کشورهای غربی
هم بارها بر این مســاله تاکید کردند که ایران
کامال به تعهداتش پایبند است و این کار ایران را
میتوان بسیار درایتمندانه و صحیح دانست .ولی
آمریکایی که دونالد ترامپ رئیسجمهور آن
است ،ترجیح میدهد از طریق وضع تحریمهای
اقتصادی به بهانههای غیرهســتهای ،فضا را در
ایران و در سطح بینالمللی متشنج کند و منتظر
دیدن عکسالعملی است که بهانهای برای خارج
شدن از این توافق جهانی است ».طی دو سالی
که از توافق هستهای گذشته ایران موفق به انعقاد
قراردادهای  86میلیــارد دالری با کمپانیهای
خارجی شده است .بیشترین تعداد این قراردادها
با شــرکتهای دولتی ایران بسته شده ،ولی در
صورتی که شرایط باثبات باقی بماند ،احتمال
همکاریهای مشترک مهم میان بخش خصوصی
ایران و سرمایهگذاران خارجی هم وجود دارد.
موسسه بیزینس مانیتور حتی پیشبینی کرده که
در صورت لغو برجام از ســوی آمریکا باز هم
جریان ورود سرمایهها به اقتصاد ایران متوقف
نمیشود.
مطالعات این موسسه نشان میدهد که برجام
پایههای محکمی پیدا کرده که به ســادگی از
میان نمیرود .مهمترین بخش این مطالعه به ارائه
آمارهــا مربوط اســت ۶۳.۷« :درصد از مردم
آمریکا بر این باور هســتند تا زمانی که ایران
به تعهداتش در توافق هســتهای پایبند است،
آمریکا هم باید به این توافق پایبند بماند .اما ۳۴.۴
درصد از افراد مورد مطالعه بر این باورند به دلیل
کاســتیهایی که در این توافــق وجود دارد-
کاستی از نقطهنظر این افراد -باید مذاکرات ادامه
پیدا کند و توافق جدیدی حاصل شود .آنها بر
این باور هستند که توافق تنها راه حل مساله ایران
است ،ولی باید توافق همهجانبه و کامل باشد و
ضعفی در آن توافق وجود نداشــته باشد ».این
نظرسنجی در مورد ایران نیز به یافتههای دقیقی
رسیده اســت« :در ایران  ۳۰.۷درصد از مردم
مــورد مطالعه اعالم کردند که با قدرت تمام از
این توافق حمایت میکنند و بر این باور هستند
که این توافق دستاورد بسیار مهمی برای ایران
بود ۳۶.۴ .درصد از مردم گفتند که این توافق را
تایید میکنند ،ولی قدرت و اطمینان گروه اول
را نداشتند .در مجموع بالغ بر  ۶۷درصد از افراد
مورد مطالعه حامی این توافق بودند و  ۱۵.۹درصد

از افراد مورد مطالعــه در ایران گفتند که این
توافق را نمیتوانند تایید کنند ،ولی دلیلی قطعی
و محکم برای رد آن هم ندارند .اما  ۱۱.۶درصد
گفتند که قویا توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵
را تایید نمیکنند .در این مطالعه  ۵.۴درصد از
مردم ایران به این سوال پاسخی ندادند و اعالم
کردند که پاسخی برای این پرسش ندارند».
افــکار عمومی ایــران و آمریکا بر توافق
پایبند هستند و به همین دلیل سیاستمداران نیز
به سادگی نمیتوانند قید برجام را بزنند .در فضای
اقتصادی این یکی از بزرگترین برگهای برنده
یهاست.
کمپان 
همه این اطالعات نشان میدهد که برخورد
با برجام به ســادگی ممکن نیست و به همین
دلیل هم سخنرانی ترامپ در تغییر مسیر بازارها
موثر نبود .اما نگرانی اقتصاد ایران از جایی آغاز
میشود که آمریکاییها شرکای خود را در مورد
حضور در اقتصاد ایران با تردید مواجه میسازند.
اظهارنظرهای مقامات آمریکایی موجب شده
تردیدهایی در مورد تصمیمگیریهای بلندمدت
ایجاد شود .این جریان ســرمایهگذاران معتبر
و حرفــهای را به احتیــاط وادار میکند .آنها
نظر قطعی خود برای حضــور در ایران را ابراز
نمیکنند و به همین دلیل مشخص نمیشود که
در کوتاهمدت سیلی از سرمایهها به سمت ایران
روانه میشود یا اینکه کمپانیهای جهانی یک
چشمشان به آمریکا و چشم دیگراشان روی نام
یماند؟
ایران م 
Q

Qامنیت یعنی همه چیز

« امنیــت یعنی مهمتریــن فاکتور برای
ســرمایهگذار خارجی ،ولی شجاعت هم مهم
است ».شریف نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی
مشــترک ایران و ســوئیس این جمله را در
تفســیر وضعیت اقتصادی ایــران و روابطش
با اروپــا بیان میکنــد .او نمایندگی یکی از
مهمترین شرکتهای سوئیسی در ایران را دارد
و خانوادهاش نیز طی  100ســال اخیر در صدر
تجارت و اقتصاد ایران بودهاند .منصوره اتحادیه
مادر او مترجمی سرشــناس است که پیش از
این کتاب زندگینامه محمد حسن امینالضرب
را ترجمه کــرده و در اختیار فعاالن اقتصادی
ایران قــرار داده تا کمی بــا هویت تاریخی
خود آشنا شــوند .نظام مافی و خانوادهاش طی
یک قرن اخیــر در جریان مهمترین تحوالت
اقتصادی ایران بودهاند و تقریبا انواع بحرانها را
از سرگذراندهاند .او اعتقاد دارد« :اینکه ترامپ
بخواهد یکطرفه از برجام خارج شود ،واقعبینانه
نیست .احتماال هم کنگره در نهایت تصمیمی
با احتیــاط و میانهروی میگیرد و فضا را برهم
نمیزند .اما یک مشکل بزرگ ما این است که
ترامپ سیاست پنهانی دارد که موجب زیان ما
میشود .او همه را در تعلیق نگه داشته است».
آندره مسعودی سرمایهدار ایرانی -ارمنی مقیم

سوئیس است .او طی سالهای گذشته چندین
بار تالش کــرده تا به بازار ایران بازگردد .وی
در حاشــیه همایش زوریخ که برای برقراری
ارتباط میان صاحبــان صنایع ایرانی و اروپایی
برگزار شده بود ،اینچنین آینده روابط را تحلیل
کرد« :شرکتهای اروپایی دوست دارند که با
ایران همکاری کنند .آنها مطالعه در مورد اقتصاد
ایران را هم آغاز کردهاند .مرتب به ایران نماینده
میفرستند و تایید هم میکنند که اقتصاد ایران
جذابیتهای زیادی برای سرمایهگذاری دارد.
اما بیشــتر کار این شرکتها در حد مذاکره و
مطالعه مانده اســت ،چراکه آنها نمیتوانند با
جرأت در مورد آینده کارشان تصمیم بگیرند.
در واقع باید گفت که آمریکا جسارت عمل را
از ایران گرفته است ».کمی پیش از آنکه ترامپ
به انتقادهای یکطرفه و بدون مبنا از ایران بپردازد،
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در دیداری
که از شهر ژنو داشت به یکی از اعضای پارلمان
ســوئیس گفته بود« :کشورهای اروپایی برای
رابطه با ایران باید شجاعت بیشتری از خودشان
نشان دهند و از آن مهمتر اینکه مستقل از آمریکا
تصمیم بگیرند ».شریف نظام مافی هم در این
مورد میگوید« :اقتصاد ایــران در دل منطقه
ناامن خاورمیانه امنیت دارد .این مزیت مهمی
اســت که اروپاییها هم آن را درک کردهاند.
یعنی اگر کمپانیهای آنهــا بخواهند به بازار
 400میلیونی منطقه دسترسی داشته باشند ،ایران
بهترین راه است .همه چیز امنیت است ولی االن
آنها جسارت هم میخواهند که متاسفانه مواضع
سیاسی آمریکا این جسارت را از آنها میگیرد».
براساس آنچه موسسه بیزینس مانیتور پیشبینی
کرده ،بعید است کنگره آمریکا در مورد برجام
تصمیم ســختی بگیرد ،اما حداقل تا آن زمان
فرآیند مذاکره و مطالعه شرکتهای اروپایی با
طرفهای ایرانی ادامه دارد.
Q

Qبازارهای پس از ترامپ

بازارهای ایران به شدت سیاسی هستند .هر
اظهارنظری میتواند شاخصها را روی نمودارها
به اوج عزت یا حضیض ذلت بکشاند .بورس و
ارز نیز نمادی از تمام تنشهای سیاسی به حساب
میآیند ،این بازارها آنقــدر ثبات ندارند که
به طعنهای نلرزند یا به اشارتی ذوقزده نشوند.
در موقعیتهای خاص سیاسی مانند مذاکرات
هستهای نیز بیشــتر از همه باال و پایین شدند؛
بورس آنقدر ذوقزده شــد که بعد از رسیدن
به توافق هستهای ،شاخص آن تا حدود  20هزار
واحد رشد کرد و رکوردی برای چند دهه به جا
گذاشت .اما همین بازارهای به شدت سیاسی،
به تمام اظهارات ترامــپ دهنکجی کردند؛
شــاخص بورس باال رفت و قیمت ارز کاهش
یافت .دالر ،مهرماه را با نرخ  3800تومانی شروع
کرده بود ،اما تنها طی دو هفته قیمت آن به 4040
تومان نیز رسید و حتی تا نزدیکی  4050تومان

نیز رسیده بود .این افزایش قیمت و رد کردن
کانال  4هزار تومانی ،مانند همیشه التهابهایی را
ایجاد کرد و شائبههایی ایجاد شد که دولت برای
جبران کسری بودجه خود نرخ دالر را افزایش
داده است .اما بر اســاس روایت صرافان ،این
افزایش قیمت ناشی از هیجان سخنرانی ترامپ
بود؛ مردم به سودای گران شدن دالر تقاضا را باال
برده و ارز خریداری کرده بودند .اما درست یک
روز بعد از سخنرانی ترامپ ،قیمت ارز کاهش
یافت و به  4008تومان رســید .صحبتهای
صرافان و کارشناســان نشان میدهد که بانک
مرکزی به تزریق ارز در بازار پرداخت تا به این
ترتیب بازار را تنظیم کند و اجازه ندهد افســار
بازار ارز بر اثر تلنگر رئیسجمهوری آمریکا
از دســت دولت رها شود .اما یکی دو روز بعد
از سخنرانی ترامپ گزارشهای میدانی از کف
بازار تصویر روشنی از دیدگاه مردم نشان میداد.
صرافان در پاسخ به علت کاهش نرخ دالر یک
علت را مدام تکرار میکردند« :ترامپ که برجام
را پاره نکرد ،چرنــد و پرند گفت ».اما با این
حال ،نرخ ارز بعــد از یک هفته کاهش ،روند
افزایشی خود را دوباره از سر گرفت و در هفته
اول آبانماه به  4060تومان رسید.
بورس نیــز که نــگاه ســرمایهداران و
سرمایهگذاران خرد را نشــان میدهد ،پس از
تهدیدهای ترامپ علیه ایران رشد کرد .شاخص
کل بــورس در روز  19مهر ماه یعنی پیش از
اعالم رســمی مواضع آمریکا علیه ایران ،روی
عدد 84هزار و  744واحد ایستاده بود یک روز
بعد از اعالم مواضع آمریکا با رشد  519واحدی
و با یک کانال افزایش به  85هزار و  263واحد
رسید .در سومین روز پس از سخنرانی ترامپ،
شاخص با رشــد  195واحدی از نیمه کانال 85
هزار واحدی گذشت و به  85هزار و  590واحد
رسید .رشد شاخص بورس به طور مستمر ادامه
یافــت تا جایی که در هفتــه اول آبان ماه در
مرز  87هزار واحد قرار گرفت .به این ترتیب،
اهالی بازار سرمایه نیز نشان دادند بیش از آنکه
صحبتهای آمریکاییها برایشــان مهم باشد،
از اخبار داخلی و پالسهای مثبت اروپایی اثر
میگیرند .امسال بازدهی بورس تا جایی پیش
رفته است که در دورههای یکساله هنوز رقیبی
ندارد و در هفت ماهه نخســت امسال با بورس
اوراق بهادار تهران برابر شد .درحالی که بازدهی
سپردههای بانکی دراین مدت  11.6درصد بوده
است ،بازدهی بورس نیز به  11.6درصد رسید که
همپای بانک برای سهامداران خود سود به همراه
داشته است.
این اطالعات آماری تایید میکند که اگرچه
مالک بانک هندوجا همچنان برای ورود به بازار
ایران در تردید اســت حداقل بازارهای ایران
به ثباتی رسیدهاند که او و مدیران کمپانیهای
دیگر را برای حضور در این اقتصاد وسوســه
کنند.

برای محیط کسب و کار نگران باشیم ،نه واکنشهای ترامپ

قابل حدس بود

سیده فاطمه مقیمی

عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی ایران

اواخر مهرماه ســال جاری موعد اعالم
موضع ترامپ در مورد برجام بود .در آخرین
روزهای اولین مــاه پاییز درحالی که بخش
خصوصی و دولتی ایران در تالش برای استفاده
حداکثری از فرصتهای برجام با کشورهای
اروپایی روابط اقتصادی را از ســر گرفته و
تقویت میکردند ،موضعگیری رییسجمهور
آمریکا که این روزها تبدیل به پدیدهای در
عرصه بینالمللی شــده همه چیز را در محاق
تعلیق و انتظار فرو بــرد .انتظاری که البته با

پیشبینیهای مختلف از ســوی کارشناسان
همراه بود و سرانجام آنچه اتفاق افتاد به این
پیشبینیها نزدیک بود.
تکرار ادعاهایی که همیشــه از ســوی
آمریکاییها علیه ایران مطرح شده در سخنرانی
ترامپ نشان داد که حرف تازهای در چنتهی
رییسجمهور جمهوریخواه آمریکا نیست و
اینکه رییسجمهور آمریکا در سخنرانیاش
به خلیج عربی به جای خلیج فارس اشاره کرد
گواه دیگری بر این بود که تا چه اندازه مسئله
موضعگیری ترامــپ علیه برجام یک بازی
سیاسی است تا یک تهدید اقتصادی.
نکته مهم دیگر اینکه پیش از ســخنرانی
دونالد ترامپ علیه برجام کشورهای اروپایی

از جمله فرانســه ،انگلستان و آلمان پایبندی
کشورهایشان را به برجام اعالم کردند و تعداد
زیادی از فعاالن سیاسی دموکرات در آمریکا
ترامپ را به حفظ میــراث اوباما در مذاکره
هستهای با ایران تشــویق کردند .در نهایت
موضعگیری اکثریت نمایندگان کنگره پیش
از سخنرانی ترامپ در اظهارنظرهای رسانهای
به نفع برجام انجام شــد و این مهم نشان داد
که به احتمال زیاد پــس از مهلت  60روزه
مجلس سنا و نمایندگان در اجرا یا عدم اجرای
تحریمهای جدید علیه ایران ،اتفاق خاصی رخ
نخواهد داد.
مسئله اصلی و اساسی ما در جذب سرمایه
خارجی لزومــا مخالفتهای آمریکا نبوده و

نیست ،چراکه این مخالفتها و محدودیتها
در یک ســال پس از برجام هم وجود داشت
و محدودیتهایی که فــدرال رزرو آمریکا
برای روابط بانکی بــا ایران ایجاد کرد یک
نمونه از آنهاست .مسئله اصلی در عدم جذب
سرمایهگذار به طور گسترده در ایران یا کندی
استفاده از فرصتهای اقتصادی پس از برجام و
عدم وجود امنیت سرمایهگذاری در کشورمان
است که بخش عمدهای از آن به مسائل داخلی
باز میگردد و به قوانینی که در زمینه جذب
سرمایه خارجی در ایران جاری است .وضعیت
محیط کسب وکار در ایران سرمایهدار داخلی
را از وارد شدن به فعالیت اقتصادی میترساند،
چه برسد به سرمایهگذار خارجی که شناخت

و ارتبــاط کمتری با فضــای داخلی ایران
دارد .مشــکالتی مثل عدم یکسانسازی نرخ
ارز ،دخالتهــای دولت در تعیین نرخ ارز یا
چرخش ناگهانی مقررات سرمایهگذاری در
ایران را سخت کرده است .بیانضباطی مالی
دولت در ایران در دوره تحریمها عامل دیگری
بود که فشارهای بینالمللی بر اقتصاد کشورمان
را تشدید میکرد .بنابراین میبینیم که چه در
گذشته ،چه در حال و چه در آینده ،همه چیز
این اقتصاد وابسته به واکنشهای منفی یا مثبت
در فضای بینالمللی نیست.
بخشی از مشکالت اقتصاد کشور به خود ما
باز میگردد که تحریمها آن را تشدید میکند.
کنشهای ترامپ در فضای بینالمللی نه فقط

در مورد ایران که در مورد دیگر کشــورها
و معاهدههای بینالمللــی در داخل و خارج
از این کشور اعتراضاتی را برانگیخته است.
موضعگیری ترامپ علیه برجام به انزوای ایران
منجر نشــد ،بلکه نشانههای بدعهدی آمریکا
را نشــان داد و ترامپ را هرچه تنهاتر کرد.
با توجه به فضای پیشآمده بهتر است برای
تسهیل شرایط کسب و کار در کشور و جذب
سرمایهگذار ،چه داخلی و چه خارجی ،تالش
کنیم .اصالح مقررات گامی موثر در این زمینه
اســت ،مقرراتی که چه قبل از ترامپ و چه
حاال و چه در آینده پس از او ،اقتصاد ایران را
از ارتباط موثر اقتصادی با جهان خارج محروم
کرده است.
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گزارش اقتصاد جهان

امروز نرخ رشد اسپانیا به سطح قبل از بحران مالی جهان نزدیک شده است .اقتصاد اسپانیا در سال  2015و
 2016بیش از  3درصد افزایش یافت که به مراتب جلوتر از همتایان اروپاییاش بوده است .حاال هم انتظار
میرود این رقم در سال جاری ادامه پیدا کند و تولید ناخالص داخلی حداقل  2.5درصد افزایش یابد.

10

گاوبازهای توسعهیافته
اسپانیا ،کشوری توسعهیافته با مشکالت بسیار

فریده عنایتی

خبرنگار

سرتاسر شهر ،پرچمهای زردرنگ با  4خط
قرمز از در و دیوار و پنجره خانهها خودنمایی
میکنند .روی دیوارهای شــهر کلمه « »SIبا
فونت بزرگ نوشته است که نشان از رای مردم
کاتالونیا به استقالل از اسپانیا دارد .اوایل مردم
شــاد و خندان به یکدیگر گل میدانند و کل
شهر بارسلونا برای استقالل فعالیت میکردند.
مردم عــادی به راحتی شــاخههای گل را با
مهربانی به نیروهای گارد و پلیس میدادند و
شهر و منطقه کاتالونیا یکدست بود .اما چند روز
بعد ،اوضاع تغییر کرد .باالترین دادگاه اسپانیا
رفراندوم اســتقالل کاتالونیا را ممنوع و آن را
غیرقانونی اعالم کرد .شاخههای گل و مهربانی
و شادی ،روی دیگر و تظاهرات خشنتر ادامه
پیدا کرد .تهدیدهــای دولت مرکزی آغاز و
اقتصاد منطقه بهم ریخت .اسپانیایی که قطب
گردشــگری جهان بود با چالش مواجه شد و
حاال باید سر قطعه قطعه شدن سرزمینش مبارزه
کند تا بتواند مرز شمال شــرقی را نگه دارد.
کشوری که در لیست  25کشور توسعهیافته
دنیا قرار گرفته است ،این روزها با مشکالتی
دیگر دست به گریبان است و فعال خبری از
گاوبازی اسپانیاییها نیست.
Q

Qاقتصاد گاوبازها

ســال  ،2008یک دوره طوالنی توسعه در
اسپانیا پایان گرفت و اقتصاد این کشور رسما
وارد رکود اقتصادی شــد .اوایل ســال ،2009
دولت ســعی کرد طرح محرک اقتصادی اجرا
کند .روزنامه تلگراف در تایم الینی از حوادث
اسپانیا نوشت :سال  2010دولت برای حل بحران
ریاضت اقتصادی را انتخاب کرد .هزینه اقدام
ریاضتی سختگیرانه هم افزایش دو برابری مالیات
بر ارزش افزوده بود.
یک ســال بعد ،اســپانیا اصالحیه حقوق
بازنشســتگی را تصویب کرد و به تدریج سن
بازنشســتگی را از  65سال به  67سال افزایش
داد .دسامبر  ،2011دولت جدیدی سرکار آمد و
عنوان کرد کسری بودجه سال  8 ،2011درصد
تولید ناخالص داخلی اســت .دولت اقدامات
ریاضتی جدید را برای کاهش هزینههای دولت
در ســال  2012برای تمام وزارتخانهها در نظر
گرفت که  8.9میلیارد یورو عنوان شــد .همان
زمان هــم وزیر خزانه داری خبــر از افزایش
مالیاتها با تمرکز بر ثروتمندان داد که موجب
افزایش درآمــد  6میلیارد یورویی برای دولت

میشــد .طبق گزارش تلگراف ،اسپانیا سال
 2011را با بیکاری حدود یکچهارم از جمعیت
فعال خود به پایان رســاند .نرخ بیکاری در آن
ســال  22.85درصد یا  5.27میلیون نفر بود که
بیشترین میزان در اتحادیه اروپا را شامل میشد.
بی بیسی هم در تایمالینی از حوادث اسپانیا
نوشت« :سپتامبر  ،2013اقتصاد این کشور 0.1
درصد رشــد را ثبت کرد که به معنی خروج
رسمی از رکود بود ».سال  ،2015اقتصاد اسپانیا
بعد از یک دوره رکود دیگر بنای رشد گذاشت.
فورچون در گزارشــی درباره این رشد نوشت:
«در تئوری ،اسپانیاییها باید جادوگر باشند که
توانستند پس از سالها رکود ،به رشد برسند».
رونق در اســپانیا در آن ســال به گونهای
محســوس بود که هم کمیســیون اروپا و هم
صندوق بینالمللی پول ،پیشبینیهایشان برای
رشد اقتصادی اسپانیا در سال  2015را به ترتیب
 2.8درصد و  2.5افزایش دادند.
ماجراهای رشد اسپانیا تا جایی پیش رفت که
اقتصاددانان از آن به عنوان فضیلت یاد کردند.
با اینکه همان سال اسپانیا باالخره مسیر رشد
را ادامه میداد ،اکثر اسپانیاییها با مشکل شغل و
کمبود آن مواجه بودند .سال  ،2015تنها 59.9
درصد از افراد بین  20تا  64ساله اسپانیایی کار
میکردند .طبق گزارش فورچون ،بین سالهای
 2008تا  ،2013بیش از  3میلیون شغل در اسپانیا
ناپدید شد که تا سال  ،2015تنها یک میلیون آن
احیا شده است.
حاال فایننشالتایمز از وضعیت فعلی اسپانیا
این طور مینویســد« :پس از ســه سال رشد
چشمگیر اقتصادی ،اسپانیا در حال گذراندن یک
مرحله مهم است .با توجه به محاسبات رسمی،
اقتصاد کشور به زمان قبل از بحران رسیده است.
به این ترتیب نه ســال بعد از اینکه اسپانیا در
رکودی عمیق و تلخ فرو رفت ،حاال به زمان قبل
از سال  2008برگشته است».
به این ترتیب بهبود چهارمین اقتصاد بزرگ
منطقه یورو نشــان میدهد که سیاســتهای
غیرواقعی که در زمان اوج بحران اعمال میشد،
کار کرده است .به عبارتی بهرغم تمام سختیهای
سالهای بحران ،تصمیم اسپانیا برای اصالح بازار،
تعمیرات اساسی سیستم بانکی و کاهش کسری
بودجه به او برای بازگشت به رشد کمک کرد.
این پیامی بود که مادرید میخواست به گوش
تمام جهان برساند« :کشورها میتوانند مسیر خود
را در زمان بحران اقتصادی اصالح کنند».
البته همه نگاهها به رشد اسپانیا مهربانانه و
الگومنشانه نیست .منتقدان که عمدتا از گروه
چپ و بخشهایی از دانشگاهیان هستند ،معتقدند
که بهبود اقتصــادی نهتنها ناقص ،بلکه هزینه

ریاضت اقتصادی و اصالحــات هم زیاد بوده
است .شاید نرخ بیکاری کاهش یافته باشد ،اما
در حال حاضر  18.6درصد است که بسیار باالتر
از سطح پیش از بحران و تقریبا دو برابر منطقه
یورو است .تحلیلگران هشدار میدهند که بعضی
از آسیبها هنوز ادامه دارد« :از نرخ پایین بهره
وری بخش خصوصی اسپانیا تا نرخ بیکاری زیاد
و وضعیت ضعیف نظام آموزشی کشور».
Q

Qریشههای بحران

ناخالص داخلی را به خود اختصاص میداد که
امروز سهم آن به کمتر از  5درصد کاهش یافته
اســت .در عین حال صادرات کاال و خدمات
اســپانیا از  25درصد از تولید ناخالص داخلی
به  33درصد افزایش یافته است .صادرات کشور
نیز متنوعتر شده و شــرکتهای بیشتری در
بخشهای بیشتر در بازارهای بزرگتر فروش
دارند.
Q

به گزارش فایننشالتایمز ،ریشههای بحران
امروز اسپانیا به طور کامل مشخص شده است:
زمانی که سال  1999اسپانیا به پول واحد اروپایی
پیوست ،به نظر میرسید دروازههای اقتصادی
بهشت برایش باز شده است .کشوری با سابقه
تورم و نرخ بهره باال ناگهان قادر بود با نرخ بهره
بسیار پایین استقراض کند .ورود به منطقه یورو
موجب اعتبار و رونق داراییها شد که نه بانک
مرکزی اروپا و نه دولت اســپانیا قادر یا مایل
نبودند آن را متوقف کنند .این رونق همزمان
با ورود میلیونها مهاجــر از آمریکای التین،
شرق اروپا و شمال آفریقا بود که باعث افزایش
تقاضای مسکن شد.
سال  ،2007اسپانیا خانههای بیشتری از آلمان،
فرانسه ،بریتانیا و ایتالیا ساخت .به طوری که 2.7
میلیون کارگر اسپانیایی در بخش ساختوساز
مشغول شــدند که معادل  13درصد از نیروی
کار کشور بود .طبق گزارش فایننشالتایمز،
امروز نرخ رشد اســپانیا به سطح قبل از بحران
مالی جهان نزدیک شده است .اقتصاد اسپانیا در
ســال  2015و  2016بیش از  3درصد افزایش
یافت که به مراتب جلوتر از همتایان اروپایی
اش بوده است .حاال هم انتظار میرود این رقم در
سال جاری ادامه پیدا کند و تولید ناخالص داخلی
حداقل  2.5درصد افزایش یابد.
با این حال آنچه مهم اســت ،ترکیب رشد
اســپانیا است .در سالهای قبل از بحران ،بخش
ساختوساز سبک ،بیش از  10درصد از تولید

Qجدایی کاتاالن از اسپانیا

احتماال برای کاتالونیاییها طرفدار تیم فوتبال
بارســلونا بودن ،بدیهی و طرفدار رئال مادرید
بودن ،گناهی نابخشودنی محسوب میشود .این
ماجرا االن که رفراندوم اســتقالل کاتاالنها از
اسپانیا مطرح شده ،پررنگتر هم خواهد شد.
بارســلونا مانند جواهری در اقتصاد اسپانیا
عمل میکند؛ دومین شهر بزرگ اسپانیا بعد از
مادرید و همچنین بزرگترین منطقه اســپانیا از
نظر تولید اقتصادی است .این منطقه  20درصد
تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل میدهد؛
واقعیتی که همیشه از سوی هواداران بلندپروازانه
کاتالونیایی برای استقالل مطرح میشد.
بارسلونا در سطح بینالمللی ،وزن باالیی را
به خود اختصاص داده اســت .یک نظرسنجی
توسط  EYنشان میدهد که این شهر ،پنجمین
سرمایهگذاری بینالمللی در اروپا را انجام میدهد.
به گفته شــرکت  ،KPMGبارسلونا به تنهایی
حدود  36درصد کل سرمایهگذاری خارجی در
اسپانیا را در سال  2015جذب کرده است.
اما چیزی پشت موفقیت این شهر قرار دارد.
گردشگری ،نقش کلیدی را ایفا میکند .بارسلونا،
محبوبترین مقصد اسپانیا است که ساالنه از 8
میلیون بازدیدکننده بینالمللی استقبال میکند که
حداقل یک شــب در این شهر اقامت میکنند.
براساس آمار  ،Euromonitorبارسلونا همچنین
محبوبترین بندر برای کشــتیهای کروز در
اروپا اســت .از نظر حملونقلی هم بارســلونا
به عنــوان دروازه طبیعی برای آمدن به اروپا از

بعضی شاخصهای مهم اقتصادی در اسپانیا
تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید):

 1.687تریلیون دالر ()2016

نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی

 3.2درصد ()2016

نرخ بیکاری

)2016( 19.6

تورم

 0.3درصد ()2016

فرودگاه
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راه آهن

 16101.5کیلومتر

جاده

 683175کیلومتر

شمال آفریقا و آمریکاست .عالوه بر اینها ،این
شهر ،خانه تعداد زیادی از استارتآپهای موفق
و مراکز تحقیقاتی است .به گفته شورای شهر
آن ،ایــن بخش تقریبا بیش از  7درصد اقتصاد
بارسلونا را تشکیل میدهد.
حــدود  34درصد از صادرات اســپانیا از
کاتالونیا اســت .اطالعات رسمی نشان میدهد
که یکســوم از صادرکنندگان اسپانیایی در
بارسلونا مستقر هســتند .به گفته مسئوالن این
ایالت ،یکسوم از تمام شرکتهای خارجی که
در اسپانیا فعالیت میکنند ،بارسلونا را به عنوان
دفتر کار خود انتخاب کردهاند .فولکس واگن
و نیســان ،هردو برنامه دارند کــه کار خود
را در منطقه بارسلونا توســعه دهند .کاتالونیا،
اقتصادیترین منطقه اســپانیا اســت و 7100
شــرکت خارجی در آن مستقر هستند .با تمام
این نعمتها و استعدادها ،االن اوضاع تغییر کرده
اســت .جداییطلبی کاتالونیا از اسپانیا برای دو
طرف گران تمام میشود .از فردای یک اکتبر
که رفراندوم برگزار شد ،شرکتها و بانکهای
خارجی بنای خروج از این منطقه را سر دادند.
البته این اولین بار نیست که کاتالونیا رفراندوم
استقالل برگزار میکند .این منطقه سال  2014هم
همهپرسی برگزار کرد که دولت مرکزی آن را
غیرقانونی خواند و استقالل این منطقه را رد کرد.
در آخریــن رفرانــدوم یکــی دیگر از
کسبوکارهای کاتاالن سقوط کرد .شرکت
بیوتکنولوژی Oryzon Genomicsاز بارسلونا
به مادرید رفت .دولت منطقهای کاتالونیا برای
جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد سعی کرد
اقداماتی انجام دهد .مقامات محلی اعالم کردند،
برای کمک به اطمینان شــرکتها و پاســخ
به سواالت در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی
فعلی منطقه کمیتهای تشکیل خواهند داد .جوزف
لوئیس ،سخنگوی دولت کاتالونیا گفت« :هدف
اصلی این طرح ،ارائــه آرامش و امنیت به هر
شرکت فعال در کاتالونیاست».
در طرف مقابل ،دولت ملی اسپانیا هم قانونی
برای سادهتر کردن تغییر خانه قانونی شرکتها
تصویب کرد .کریســتوفر داتی ،رییس اتاق
بازرگانی بریتانیا در اســپانیا گفت« :استقالل
به معنی خطرات جدید برای کسبوکار است».
او گفت« :برخی از شــرکتها ممکن است
بخواهند خانه قانونی خود را به مناطق اسپانیایی
انتقال دهند کــه در آنجا ثبات و امنیت وجود
داشته باشد؛ به جای اینکه در منطقهای بمانند که
بیثباتی و درک ریسک وجود دارد».
با این حال اگر کاتالونیا جدا شــود ،اسپانیا
 20درصد اقتصادش را از دســت میدهد .اما او
باید قبول کند که در مسیر جدایی مشکالتی هم

وجود دارد .به طور مثال اگر کاتالونیا بخواهد
به طور مستقل برای عضویت در اتحادیه اروپا
درخواســت دهد باید نظر مثبت تمام اعضای
اتحادیه از جمله اسپانیا را جلب کند .اما اگر این
منطقه بخواهد به اتحادیه نپیوندد باید بداند که با
خروج از اتحادیه به احتمال زیاد هزینه صادرات
کاالهــای تولیدی کاتالونیا به ســایر اعضای
اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر افزایش مییابد.
سیانان مانی به نقل استفان براون ،اقتصاددان
 Capital Economicsنوشت :کاتالونیا به لیست
کشورهای کوچکی میپیوندد که عضو سازمان
تجارت جهانی نیستند ،این به آن معنی است که
او با موانع تجــاری قابل توجهی مواجه خواهد
شــد ».به گفته براون ،ایــن حرکت ،قیمت
کاالهای وارداتی به کاتالونیا را افزایش میدهد
و منجر به کاهش شغل خواهد شد.
این منطقه میتواند از یورو به عنوان ارز خود
استفاده کند ،اما در بانک مرکزی اروپا کرسی
نخواهد داشت .اما اگر کاتالونیا استقالل خود را
اعالم کند ،حداقل میتواند از پرداخت سهم خود
در بدهیهای ملی هم خودداری کند.
با این حال ،به گفته کارشناسان ،بعید است
که اتحادیه اروپا کاتالونیا را به رسمیت بشناسد.
لورنــس آالن ،از  IHS Markitهــم میگوید:
«دولــت کاتاالن ،میتوانــد از نتیجه مطلوب
همهپرسی برای افزایش اهرم در مذاکرات آینده
با دولت اسپانیا استفاده کند».
اما گردشــگری که نقطه قوت بارسلونا و
منطقه کاتالونیا محسوب میشد ،حاال به پاشنه
آشیل آن بدل شده اســت .سی ان ان مانی در
گزارشی از وضعیت گردشگری این منطقه بعد
از رفراندوم نوشت« :از زمان برگزاری رفراندوم
اســتقالل منطقه کاتاالن در یکم اکتبر ،رزرو
پرواز بینالمللی به کاتالونیا در مقایسه با سال
گذشـ�ت ه  17درصد کاهش داشته استEx� ».
 ،celturیک انجمن صنعت گردشگری اسپانیا
میگوید« :دیده شده است که برخی از مسافران
به جای بارسلونا میخواهند به مادرید بروند».
این انجمن هشدار داده است که یک وضعیت
سیاسی بدتر میتواند منجر به کاهش  20تا 30
درصدی هزینه گردشگری در سه ماه آخر سال
 2017در کاتالونیا شود .اقتصاد اسپانیا در چند
سال گذشته رو به بهبود بود .این بهبود هم با رشد
گردشگری که بیش از  14درصد تولید ناخالص
داخلی کشور را در سال  2016به خود اختصاص
داده بود ،رخ داده است .اگر گردشگران خارجی
کمتری به بارسلونا بروند ،درآمد منطقه کاهش
خواهد یافت و افراد کمتری از کلیسای «ساگرادا
فامیلیا» به معنی خانواده مقدس ،شاهکار آنتونیو
گائودی بازدید خواهند کرد.

آیا کابوس اقتصادی اسپانیا سرانجام پایان خواهد یافت؟
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

در یک دهه که از بحران مالی جهانی میگذرد
اسپانیا مثالی حاد از فاجعه اقتصادیای بود که ۱۹
کشور با پول مشــترک اروپایی را دربرگرفت.
نرخ بیکاری حیرتآور آن که به  ۲۷درصد هم
رسید نشانه روشنی از استیصال و درماندگی بود
که با ترکیدن حباب سرمایهگذاری در مستغالت،
همــراه با بحران مالی جهانی بهوجود آمد .اینک

اندازه اقتصاد اسپانیا به میزان قبل از بحران رسیده
اســت .امید این میرود که قاره اروپا با وجود
چالشهای اساســی موجود ،سرانجام وارد بهبود
و رونق اقتصادی شــود .تجربه ناگوار اســپانیا
میتواند درسهایی برای ســایر کشورها داشته
باشد .براساس یک مکتب فکری ،اسپانیا قربانی
ریاضت بودجهای شــد که رهبران اروپایی در
تالش ناموفق برای خواباندن بحران بر این کشور
تحمیل کردند .دولت اسپانیا در مواجهه با ترکیدن
حباب مستغالت و افت اقتصاد جهانی ،باید پول
بیشتری به پروژههای زیربنایی تزریق میکرد تا

شغل ایجاد شود .اما قوانین حاکم بر یورو ،اسپانیا
را مجبور کرد مخارج را محدود کند و مشــقت
مالی بیشتر شد .رقابتپذیری روب ه افزایش اسپانیا
عمدتا ناشی از افت دســتمزدها نسبت به سایر
کشورها بوده است .در این روایت ،خیزش اسپانیا
پس از افت اقتصادی طوالنیمدت جای خوشحالی
چندانی ندارد .ایــن درد را میتوان در آمارهای
بیکاری یافت که نرخ بیــکاری هنوز باالی ۱۸
درصد و برای جوانان نزدیک  ۴۰درصد اســت.
حدود  ۴.۳میلیون نفر از ملت  ۴۷میلیونی رســما
به دنبال کار میگردند .حتی در مناطق روبهرشد،

چانهزنیهای کارگــری و اعتصابات به ناامنی
کار و زجر دســتمزدهای کاهشیافته میافزاید.
در روایتی دیگر اســپانیا سندی معتبر از درستی
اصالحات اقتصادی اســت که اینک به نتیجه
رسیده است .اسپانیا امکان اخراج کارگران را برای
کارفرمایان آسانتر کرد که درنتیجه آنها تمایل
بیشتری به اســتخدام کارگر جدید یافتند .با این
روایت ،اسپانیا الگویی خوب برای فرانسه است که
رئیسجمهور جدیدش امانوئل ماکرون خواهان
اصالحاتی در قانون کار اســت و در برابر فشار
اتحادیهها مقاومت میکند .بازطراحی اقتصاد اسپانیا

محرک اصلی رشد دانسته میشود .یک دهه قبل
کشور وابستگی شدیدی به تزریق اعتبار به بخش
ساختمان داشت که ســرانجام وامها بازپرداخت
نشــد و بانکهای زیادی را ورشکســت کرد.
امروز ،بخش ساختمان تنها نیمی از وزن پیشین
خود را در اقتصاد اســپانیا دارد .صادرات و نفوذ
در بازارهای جهانی با برندهایی مانند زارا توانسته
است از یکچهارم اقتصاد ملی به یکسوم افزایش
یابد .یک نمونه موفق شــرکت خودروســازی
سیاهت (بخشی از گروه فولکسواگن) است که
توانست از یک کارخانه زیانده با تولید  ۳۰۰هزار

خودرو در سال  ۲۰۱۰به سود  ۱۷۰میلیون دالری
و تولید  ۴۵۰هزار خودرو برســد که  ۸۰درصد
آنها را صادر میکند .این کارخانه خط خودروی
خود را به ســمت محصوالتی با سودآوری باال
مثل آئــودی تغییر داده اســت .اینک نزدیک
به  ۲۰درصد صادرات اسپانیا را خودرو ،کامیون
و قطعات خودرو تشکیل میدهد .صنعت خودرو
به یک صنعت نمونه در اسپانیا تبدیل شده است
که نشان میدهد چگونه با سرمایهگذاری جدید
میتوان شروع به ارتقای محصول کرد ،در خارج
به رقابت پرداخت و موفق و سودآور بود.
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کارآفرین

بعد از چند وقت کار و فعالیت بخش بزرگی از توزیع کفش ایران در دست خاندان عمیدحضور بود .زمانی هم که میخواستند کار کفش بال را شروع کنند،
امیر  34ساله و منصور  28ساله بودند .در واقع کفش بال سال  ،1341توسط نهاپت مرادیانس و همسرش ،نوارت طوماسیانس روبنپور و سه فرزندش ،استپان،
ایزابل و ریدا با سرمایه سه میلیون ریال به ثبت رسیده بود .اما چند ماه بعد ،امیر و منصور شرکت بال را که هنوز وارد تولید نشده بود ،خریداری کردند

خط ممتد کارآفرینی
خاندان عمیدحضور ،از تولید کفش در ایران تا شرکت شتابدهنده در دره سیلیکون
شیرین فرهادی
خبرنگار

استارتآپها دنیا را قبضه کردهاند .هرکدام
با سرمایهگذار و شرکتی شــتابدهنده ،رشد
میکنند و باری از دوش مردم جهان برمیدارند.
شرکت «پالگاند پلی» یکی از آن شرکتهای
شتابدهنده است که در دره سیلیکون و در قلب
سانفرانسیسکو از استارتآپها و کارآفرینان
حمایت میکند .شرکتی که بنیانگذارانش در
خاندانی کارآفرین رشد یافتهاند و سالها چرخ
اقتصاد ایران را میچرخاندند .ســعید و رحیم
عمیدی از فرزندان خاندان عمیدحضور هستند.
این خاندان کفش بال را در ایران بنا گذاشت و
طی سالها با مشکالت و مسائل زیادی مواجه
شد .برادران عمیدحضور ،بنیانگذار دومین بنگاه
کفش ماشــینی بال و شبکه فروشگاهی توزیع
کفش در ایران هســتند .خاندان عمیدحضور
ابتدا در بازار تهران به دستفروشی میپرداختند
و طــی چند دهه ،وضعیت اقتصــادی خود را
دگرگون کردند .فوت زودهنگام نســل اول
خاندان باعث شــد که دو پسر بزرگ خانواده
کســب و کار را به دســت بگیرند .طی 14
سالی که آنها کسب و کار خانوادگی را رونق
میبخشند ،به یکی از فعاالن صنعتی در تولید و
توزیع کفش تبدیل میشوند .حسن از نسل اول
خاندان عمیدحضور سال  1281به دنیا آمد و سال
 1327هم فوت کرد .او که به دلیل مرگ پدر
در  12سالگی مسئولیت خانواده را برعهده گرفته
بود ،با مادر و دیگر افراد خانواده به تهران رفت.
در ابتدا در بازار کار میکرد ،اما توانست با جلب
توجه و اعتماد بازاریان ،مقداری کاال به صورت
امانی دریافت کند و پس از فروش پول آن را
بپردازد .به این ترتیب حسن با امکانات کمی که
در اختیار داشــت ،در بازار تهران دستفروشی
را آغاز کرد.
Q

Qراه صعود

پشــتکار حســن تا جایی پیش رفت که
توانست با ســرمایه اندکی که پسانداز کرده
بود ،مغازهای در بازار اجاره کند .البته او به همین

قانع نبود .حسن بیشتر کار میکرد و توانست با
سرمایه و پسانداز بیشتر ،مغازهای مقابل تیمچه
حاجبالدوله بخرد .همین مسیر ،شد مسیر رشد
حسن و خاندان عمیدحضور ،خاندانی که از همان
آغاز دهه  50کارآفرینی را پیشه کرده بودند و
االن هم بعد از  40ســال در آنسوی دنیا همین
مسیر را طی میکنند از شرکتهای شتابدهنده
بزرگ در سیلیکون ولی به شمار میروند.
حسن پایههای کارآفرینی را در خاندان عمید
حضور بنیان گذاشت .بعدها که در  46سالگی
فوت کرد ،کارها به عهده امیر ،پسر بزرگش
که آن زمان  20ساله بود ،افتاد.
امیر ســال  1307در تهران به دنیا آمده بود.
او پیشتر نزد پدر مهارتهای کاری را آموخته
و مدرسه را رها کرده بود .امیر آنقدر خوب در
کنار پدر آمــوزش دیده بود که حتی در دوره
بیماری حسن ،به مدت هشت ماه مغازه را اداره
میکرد .طی این سالها منصور ،برادر دیگر هم
 12ســاله بود و همراه امیر به فکر توسعه کار
افتادند .این فکر ده ســال بعد آنها را به یکی از
بنکداران بزرگ توزیع کشور در ایران تبدیل
کرد.
با این کــه امیر و منصــور راه تجارت و
کسب و کار را پیش گرفتند ،سه برادر دیگر
را به تحصیل واداشتند .محسن  14ساله و هاشم
 17ســاله در ســال  1336برای ادامه تحصیل
به انگلیس رفتند .البته محسن عالقهای به تحصیل
نداشــت و به ایران برگشت و کنار منصور و
امیر به کسب و کار خانوادگی ادامه داد .هاشم
لیسانس اقتصادش را گرفت و برای ادامه تحصیل
به آمریکا رفت .طی این دوره به ایران سفر کرد
و به سفارش مادر و برادر بزرگ در تهران ماند.
این ماندن باعث شــد  4سال در وزارت اقتصاد
مشغول به کار شود ،شغلی که به واسطه آن در
بیشتر مذاکرات و انعقاد قراردادهای همکاری
فنی ،اقتصادی و بازرگانی با اروپای شــرقی و
اروپا حضور داشت .اما اسماعیل تحصیل را تا
ســطح دکترا ادامه داد و مدتی هم در صندوق
بینالمللی پول کار کرد .او که در کارش استاد
شده بود ،سال  1351به دعوت جمشید آموزگار
به عنوان مشاور وزیر نفت به ایران بازگشت.
برای پیشــرفت خانواده عمیدحضور ،کل

خانواده بسیج شده بودند .دو برادر که کار دولتی
میکردند ،کمک فکری میکردند و باقی هم
عمال کار را جلو میبردند .هاشم سالهای 1348
تا  1356پس از کنارهگیری از کار دولتی ،عمال
به خانواده پیوســت و نقش موثری در توسعه
فعالیت گروه بــا و خصوصا کارخانه جم در
پیش از انقالب داشت.
در سالهای سی ،اسد صادقزاده حریری که
در بــازار کار میکرد ،به برادران عمید حضور
پیشنهاد مشارکت در فعالیتهای اقتصادی داد.
قرار شد تامین سرمایه از سوی حریری باشد و
کار توسط برادران عمیدحضور انجام شود .سود
هم بین دو طرف نصف شود.
در ابتــدای کار آنها به مرکز تولید کفش
چکسلواکی و اروپای شــرقی سفر کردند و
به واردات و توزیع کفش روی آوردند .عالوه بر
واردات کفش ،به صورت بنکداری ،کفشهای
کارخانههای مهشید ،مهندس عنایت و کفش
ملی و ســایر واحدهای تولیدی را میگرفتند و
به توزیع آن در سطح کشور میپرداختند.
برادران عمیدحضور طی سالها فعالیت خود
آنقدر اعتبار و ســرمایه به دست آوردند که
توانســتند در دهه  40وارد عرصه فعالیتهای
صنعتی شوند.
Q

Qبال وارد میشود

طبق کتاب «سرگذشــت پنجاه کنشگر
اقتصادی ایران» بعد از چند وقت کار و فعالیت
بخش بزرگی از شــبکه توزیع کفش ایران در
دســت خاندان عمیدحضور افتاد .زمانی هم که
میخواســتند کار کفش بال را شــروع کنند،
امیر  34ســاله و منصور  28ساله بودند .در واقع
کفش بال سال  ،1341توسط نهاپت مرادیانس
و همسرش ،نوارت طوماسیانس روبنپور و سه
فرزندش ،اســتپان ،ایزابل و ریدا با سرمایه سه
میلیون ریال به ثبت رسیده بود .اما چندماه بعد،
امیر و منصور شرکت بال را که هنوز وارد تولید
نشده بود ،خریداری کردند.
زمانی که برادران عمیدحضور با کفش بال،
وارد عرصه تولید کفش در ایران شــدند ،چند
ســالی بود که ایروانی ،کفش را بنیان گذاشته
بود و از زمان تاسیس کفش مهشید و سه ستاره
هم میگذشت .آن سالها ،یعنی اواسط دهه ،30
اولین سالهایی بود که کفش ماشینی به دلیل
قیمت ارزانتر مورد استقبال مردم قرار گرفته
بود .محصوالت گروه بال شــامل کفشهای
پالستیکی ،الستیکی ،گالش ،پوتین ،ورزشی،
دمپایی ،کفش تنیس مردانه و  ...بود .آنها در ابتدا
مرکز پخش نداشتند ،اما کار که رونق گرفت،
به فکر فروشــگاه پخش افتادند .به این ترتیب
اولین فروشگاه در خردادماه  1347در سرچشمه
بعدها در چهارراه گلوبندک به بهرهبرداری رسید.
اما با وجود فروشگاه پخش ،بال بخشی از تولید
را به صورت انحصاری به بنکدار میفروخت و
مقــداری از آن را هم خودش در بازار تهران و
شهرستانها پخش میکرد.
کار به اندازهای توسعه پیدا کرد که گروه

سعید عمید

رحیم عمید

بال بعد از  14سال فعالیت (تا سال  )1357دومین
شــرکت بزرگ تولید انوع کفش ماشینی شد
که  189نمایندگی فروش در ســطح کشور،
 59فروشــگاه در تهران و  130فروشــگاه در
شهرستانها داشــت .البته محصوالت بال تنها
در ایران طرفدار نداشــت .برادران عمیدحضور
کفشهای تولیدی را به اروپای شرقی ،شوروی،
افغانستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
نیز صادر میکردند.

البته مدیریت گروه بال تا اوایل ســال 50
به صورت ســنتی بود .مدیریت ســنتی برای
مجموعه مشکالتی ایجاد کرد .اما گروه بال سال
 1352از برخی افراد برجســته دانشگاهی برای
سازماندهی مدیریتی ،دعوت به کار کرد .آنها
شــروع به تغییراتی در الگوی اداره شرکتها
کردند ،ولی مدیریــت جدید به دلیل فرصت
اندک و فشار بدهیها ،موفقیتی به دست نیاورد.
Q

Q

Qفعالیت در سایر عرصهها

فعالیتهای گروه بال تنها شــامل کفش
نمیشد .موسســات گروه ،شــامل شرکت
تولیدی و صنعتــی بال ،تولیدکننده انوع کفش
پالســتیکی و چرمی (تاسیس  ،)1341شرکت
جم ،تولیدکننده انواع کفش الستیکی (تاسیس
 ،)1348پخش جمشید ،اداره فروشگاهها (تاسیس
 ،)1349شرکت مهپوش ،تولیدکننده انوع کفش
چرمی (تاسیس  ،)1351شرکت ببا ،تولیدکننده
انواع کفش (تاســیس  ،)1354ایران و فرانسه،
جوراب گیالن (تاســیس  )1350و مرکز دیتا
سنتر (تاسیس  )1353بود .از دیگر فعالیتهای
این خانواده تاســیس شرکت کارتنکار ،چرم
زوک (در ســالهای  1353تا  )1353و بانک
داریوش (در سال  )1353بود .آنها همچنین در
زمینه سرمایهگذاری ،کامپیوتر ،توزیع و تولید
کفش چرمی ،کتانی ،چکمــه ،پوتین ،چرم،
جوراب (خصوصا در فاصله سالهای  1352تا
 )1355مشارکت داشتند .در این موسسه بیش از
 2500پرسنل فعالیت میکردند .در اوایل دهه 50
کارخانههای کفش بال ،به دلیل افزایش تقاضا،
توسعه بازار و گسترش فروشگاهها در سه شیفت
کار میکردند.

Qمشکالت آغاز شد

مشــکالت در دورهای آنقدر باال گرفت
که همزمان با وقوع انقالب ســبب شد ،امیر
تصمیم به انتقال فعالیت به کالیفرنیای آمریکا
بگیرد .طبق کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر
اقتصادی ایران» پس از قریب به  30سال این
خانواده به دلیل استفاده از اعتبارات کوتاهمدت
برای فعالیت صنعتی ،آتشسوزی انبار کارخانه
در ســال  ،1356ناتوانی کوتاهمدت در عرضه
کفش بال و جم ،دچار مشکل در بازپرداخت
بدهی شد.
سوم اردیبهشت ســال  ،1357گروه بال ،در
پرداخت وام هفتصد میلیون تومانی برای کلیه
شرکتها و پرداخت بدهی بیمهی کارکنان و
پرداخت مالیات ناتوان شد .هشت بانک شامل دو
طلبکار بزرگ ،بانک ملی و بانک توسعه صنعتی،
همراه شش طلبکار کوچکتر بانک تجاری بودند.
از این رو ،موسســه تحت نظارت و مدیریت
بانکها قرار گرفت .مقامات وزارت صنایع و
فعاالن صنعتی پیشنهاد کردند که شرکت امنای
صنعتی عمید با مدیرعاملی بیژن امیرشــاهی و
عضویت اسماعیل عمیدحضور (در هیات مدیره)
تاسیس شود تا برای بازپرداخت دوساله بدهی
اقدام کنند.

در این دوره ،اســماعیل که تحصیلکرده
اقتصاد بود ،نقش قابــل توجهی در همکاری
با مدیریت بانک برای حل بدهیها ایفا کرد؛
اما پس از چند مــاه بحران انقالب تالشها را
ناکام گذاشــت .در نهایت با وجود مشکالت،
مجموعههای تولیدی بــا ،مهپوش ،جم ،چرم
زوک و جوراب گیــان از دهه هفتاد به بعد
با زیان گســترده و ناتوانی در رقابت مواجه
شــدند و بر اثر مدیریت دولتی و شبهدولتی
به تدریج به تعطیلی گراییدند .اما هنوز تعدادی
از فروشگاههای بال در سطح شهر دیده میشوند
که کفش کارخانههــا و کارگاههای دیگر را
میفروشند.
طبق کتاب «سرگذشــت  50کنشــگر
اقتصادی ایران» زمانی که فضای احساسی پس
از انقالب بر همه ارکان اقتصادی غالب بود و
مفهومی به نــام برند در تولید و توزیع اهمیت
نداشت ،نام گروه بال به شرکت «فخراالسالم»
تغییر یافت .در همان زمان یعنی ژانویه 1979
امیر با خانوادهاش به آمریکا رفت .بعد از آن،
به همراه پســرانش در زمینه تجارت فرش،
صنایع آب و ملکداری از فعاالن موفق ایرانی
در آمریکا شد.
امیر مهرماه  1379درســن  72سالگی در
آمریکا درگذشت و شرکتی که سالها برایش
زحمت کشیده بود ،پس از کنترل دولت ،همانند
اکثر شــرکتهای دولتی با زیانهای گسترده
مواجه شد.
منصور به اندازه امیر خوششانس نبود .حتی
با اینکه داماد حاجی ترخانی بود و به واسطه او با
انقالبیون مذهبی در ارتباط بود ،تصور نمیکرد
ســال  1359از ورودش به کارخانه جلوگیری
شود .او طی آن ســالها ،ممنوعالمعامله شد و
کنترل کارخانه به دست سازمان صنایع افتاد و
از بین رفتن  30سال کار و تالش ،باعث شد تا
وی سال  ،1361در سن  46سالگی براثر سکته
در تهران فوت کند.
محسن ،برادر دیگر پس از انقالب در ایران
ماند و بهمن  1384درگذشــت .هاشم به خارج
از کشور رفت و گفته میشود با دخترانش در
جنوب فرانسه در زمینه تجارت کفش فعالیت
دارد .اسماعیل هم به فعالیت تجاری درآمریکا
پرداخت .او اولین تاجری بود که  Nintendoرا
به بازار آمریکا آورد .اسماعیل همچنین شرکت
گروندیک را خریداری کرد و تغییراتی در خط
تولید آن ایجاد کرد.

نسل جدید خانواده عمیدحضور؛ حامی استارتآپهای جهانی
خاندان عمیدحضور بعد از تمام مشکالت
و مهاجرت ،از کار ننشســتهاند .نسل بعدی
به روشــی دیگر به کار و کارآفرینی در آن
سر دنیا کمک میکند .سعید و رحیم عمیدی
در شهر کالیفرنیا حامی استارتآپها شدهاند
و به عنوان شتابدهنده به کسب و کارهای
نوپا کمک میکنند و شعارشــان این است:
«بزرگترین شرکتهای تکنولوژی آینده را
با ما کشف کنید».
سعید و رحیم از خاندان پرتالش عمیدحضور

هستند که اسم فامیل خود را به عمیدی تغییر
دادهاند .آنها سعی کردند سرمایه خانواده را در
مســیری دیگر که جهان در آن در حرکت
بود ســوق دهند .به همین دلیل هم به قلب
تکنولوژی زدند .آنها در حال حاضر ،مالک
شرکت «پالگاند پلی» هستند .طبق اطالعات
سایت این شــرکت« ،پالگاند پلی» در 22
کشــور جهان و در قارههای مختلف فعالیت
دارد و از بیش از  300اســتارتآپ حمایت
میکند .همچنین حدود  180ســرمایهگذار

نیز در سراسر جهان با شرکت پالگاند پلی
همکاری دارند .هدف اصلی این شــرکت
درحال حاضر در کنار حمایت از شرکتهای
نوپای فعال در حوزه ایده و خالقیت حمایت
از افراد نخبه اســت که میتوانند در آینده با
ایدههای درخشانشــان جهان را تغییر دهند.
همچنین این شرکت با همکاری دانشگاههای
معتبر جهان به شناسایی استعدادهای درخشان و
یپردازد.
اید ههای آ نها م 
ســعید و رحیم با یک جرقــه وارد این

کار شــدند .آنها مالک ســاختمان شماره
 165در خیابــان یونیورســیتی در نزدیکی
دانشگاه اســتنفورد بودند و آپارتمانشان را
به شرکتهایی همچون گوگل ،الگی تج ،پی
پال و ...اجاره دادند .اجارههایی که کمکم آنها
را واداشت تا خودشان وارد سرمایهگذاری در
شرکتهای نوپا در حوزه تکنولوژی شوند.
آنها در مسیر کار مانند پدر و پدربزرگ خود
به سرعت رشد کردند و توانستند نامی هم در
این عرصه از خود به جای بگذارند.
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تکنولوژی

والاستریت ژورنال چندی پیش گزارش داد که هکرهای روسی اطالعات محرمانه را از کامپیوترهای شخصی کارکنان سازمان امنیت
ملی آمریکا دزدیدهاند ،اما نقش هکرهای اطالعاتی اسرائیل در افشای این ماجرا و بیان این حقیقت که روسها برای جاسوسی در
اطالعات آمریکا از نرمافزار کسپرسکی استفاده کردهاند ،پیش از این منتشر نشده است.

دزدی از شاهدزد

چگونه هکرهای رژیم صهیونیستی دست جاسوسان روس را در نفوذ به اطالعات آمریكا رو كردند؟
سهیال تقوینژاد
مترجم

آژانس امنیت ملی آمریکا

این بار داســتان جاسوسی کمی پیچیده
است ماجرای جاسوســی عدهای جاسوس
از جاسوســان دیگر که توسط تیم ثالثی از
جاسوسان کشور دیگرکشف شد (جاسوس
در جاسوس در جاسوس) :افسران اطالعاتی
اســرائیل ردپای هکرهای دولت روسیه را
دنبال کردند که در پی کدنویسی برنامههای
اطالعاتی آمریکا در سراسر جهان بودند.
چیزی که از دوســال پیــش تاکنون
به روسهــا کمــک کرده تــا اطالعات
شهروندان و مقامات آمریکایی را تحت نظر
داشته باشند ،نرمافزار آنتیویروسی است که
توسط یک شرکت روسی به نام کسپرسکی
ساخته شــده و بیش از  400میلیون نفر در
سراسر جهان از آن استفاده میکنند.
پس از هک شدن سرورهای کسپرسکی
توسط هکرهای اســرائیلی ،مقامات رژیم
صهیونیســتی به ایاالت متحده درباره نفوذ
گسترده روسیه در بانکهای اطالعاتی این
کشــور اخطار دادند و این اخطارها منجر
به تصمیمگیری برای عــدم نصب نرمافزار
کسپرسکی روی رایانههای دولتی شد.
عملیات روســیه بدین صورت بود که
چندین نفر در ســاختار بانــک اطالعاتی
کسپرسکی اســناد محرمانه -که به صورت
نامناســب و فاقد رمزگذاری ذخیره شــده
بود -را از رایانه شــخصی کارکنان آژانس
امنیت ملی که در آن نرمافزار آنتیویروس
کسپرسکی نصب شده بود ،سرقت کردند.
روش دیگــری که روسها توانســتند از
سیستمهای آمریکاییها اطالعات محرمانه
به دست بیاورند ،این اســت که توانستند
کسپرسکی را به صورت نوعی از ابزارهای
سرچ گوگل برای اطالعات محرمانه درآورند
که سازوکار آن هنوز مشخص نشده است.
مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا به علت
محرمانه بودن اطالعات خیلی سربســته و
مختصر درباره آن صحبت کردند.
هماننــد اکثــر نرمافزارهــای امنیتی،
محصوالت آزمایشــگاه کسپرســکی نیاز
به دسترسی به تمام مکانهای ذخیرهشده در
رایانه دارد تا آن را برای ویروسها یا دیگر

خطرات ایمن کند .این نرمافزار آنتیویروس
محبــوب محتویات هارددیســک را برای
جستوجوی نرمافزار مخرب یا نرمافزارهای
مخرب اسکن میکند ،سپس قبل از فرستادن
گزارش به کسپرسکی ،آن را حذف یا خنثی
میکند .این روش معمولی برای یک چنین
نرمافزاری ،یک ابزار عالــی برای افزایش
هوشیاری روسیه در راستای بررسی محتویات
رایانههــا و بازیابی هر آنچه که مورد توجه
قرار گرفته را فراهم آورده است.
آژانس امنیت ملی و کاخ سفید از اظهار
نظر درباره این مقاله امتناع کردند .سفارت
رژیم صهیونیســتی نیز حاضر به اظهار نظر
نشد و سفارت روسیه به درخواستها برای
پاسخگویی پاسخ نداد.
والاستریت ژورنال چندی پیش گزارش
داد که هکرهای روســی اطالعات محرمانه
را از کامپیوترهای شخصی کارکنان سازمان
امنیت ملــی آمریکا دزدیدهانــد ،اما نقش
هکرهای اطالعاتی اســرائیل در افشای این
ماجرا و بیان این حقیقت که روسها برای
جاسوســی در اطالعات آمریکا از نرمافزار
کسپرسکی اســتفاده کردهاند ،پیش از این
منتشر نشده است.
شرکت کسپرسکی داشتن هر گونه اطالع
و یا دخالت در هک روسی را رد کرد .این
شــرکت در بیانیهای اعالم کرد« :شرکت
کسپرســکی هرگز به هیچ دولتی در جهان
برای اقدامات سایبری خود کمک نمیکند.
این شرکت پذیرای تمامی اسناد و مدارکی
است که به صورت عملی و حقیقی دخالت
در این دستبرد سایبری را ثابت میکند».
در حــال حاضر آخرین اتفاقی که برای
اطالعات محرمانه مقامات آمریکایی افتاد،
حادثه کسپرســکی بود .سال گذشته اسناد
ســازمان امنیت ملی آمریکا توسط تیمی از
هکرهای ناشناخته به نام Shadow Brokers
مورد دســتبرد قرار گرفت و هنوز هم ردی
از آن هکرها به دست نیامده است .تقریبا در
همان زمان مقدار زیادی از اطالعات سازمان
جاسوســی آمریکا  CIAنیز توسط سایت
ویکیلیکس افشا شد که به رویداد Vault7
معروف است.
سالهاست که گمانهزنیهایی درباره وجود
یک در پشتی (در زبان نرمافزار محل نشت
اطالعات به بیرون) در آنتیویروس محبوب

کسپرسکی برای دولت روسیه جهت استفاده
از اطالعات مورد نیــازش از کامپیوترهای
هدف وجود دارد .ساالنه بیش از  60درصد یا
 374میلیون دالر از فروش  633میلیون دالری
این شرکت مربوط به فروش آن به شهروندان
ایاالت متحده و اروپای غربی است .در میان
آنها نزدیک به دوازده آژانس دولتی آمریکا
از جملــه وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع،
وزارت انرژی ،وزارت دادگستری ،وزارت
خزانهداری و ارتش ،نیروی دریایی و نیروی
هوایی نیز بودهاند.
 NSAتحلیلگران خود را از اســتفاده از
آنتیویروس کسپرســکی در آژانس منع
کرده است ،زیرا این ســازمان از نرمافزار
آنتیویروس خــود برای عملیاتهای هک
خارجی خود سوءاســتفاده کرده اســت و
میداند که همین تکنیک میتواند برای خود
این کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
بلیک دادچی ،که یک عضو سابق سازمان
امنیت ملی آمریکا و اپراتور و بنیانگذار Area
 Security 1است میگوید« :آنتی ویروس در
پشتی نهایی است .این راه فرار پنهان و امن
دسترسی از راه دور ،سازگارو قابل اعتمادی
را فراهم میکنــد که میتواند برای هر نوع
هدفی مورد استفاده قرار گیرد ،از راهاندازی
یک حمله مخرب تا جاسوسی برای اطالعات
هزاران یا حتی میلیونها کاربر».
در ســپتامبر ،وزارت امنیــت داخلی
بخشنامهای ابالغ کرد که به موجب آن همه
ادارات اجرایی فدرال موظف شدند به مدت

 90روز اســتفاده از محصوالت کسپرسکی
را متوقف و برای حذف نرمافزار و انتخاب
نرمافزار جایگزین دستورالعمل جدید صادر
کنند .الین ســیدوک وزیر امنیت داخلی،
با اشــاره به خطرات امنیتــی اطالعاتی که
توسط کسپرســکی ارائه شده است گفت:
«آنتیویروس و دیگــر نرمافزارهای این
شرکت دسترسی گسترده به فایلها را فراهم
میکنند و میتوانند توســط فعاالن اینترنتی
مخرب مورد سوءاســتفاده قرار بگیرند تا
به سیستم رایانهای فدرال دسترسی پیدا کنند».
این دســتورالعمل ،که بعضی از مقامات
تصور میکردند برای اجرای آن دیگر دیر
شده است ،عمدتا بر اساس اطالعاتی است که
از نفوذ اسرائیل در سال  2014به سیستمهای
شرکت کسپرسکی گرفته شــده بود .این
به دنبال ماهها بحث و گفتوگو و زیرنظر
داشتن فعالیتهای شرکت کسپرسکی بود،
که شامل بررسی نحوه کارکرد این نرمافزار
و ارتباطات مشکوک این شرکت با کرملین
بود.
سازمان امنیت داخلی آمریکا در بیانیه خود
گفت« :خطر اینکه دولت روسیه ،به تنهایی
یا با همکاری کسپرسکی علیه آمریکا اقدام
کند ،اینکه میتواند با کمک دسترسیهای
ارائهشده توسط محصوالت کسپرسکی برای
به خطر انداختن اطالعات و سیستمهای فدرال
به طور مستقیم از امنیت ملی ایاالت متحده
متمرکز شود ،ما را به انجام این تصمیم وادار
کرد».

شــرکت کسپرســکی نفوذ اسرائیل
به سیستمهای خود را تا اواسط  ،2015زمانی
که مهندس کسپرسکی یک ابزار تشخیص
جدید را آزمایش کرد و متوجه فعالیتهای
غیرمعمول در شبکه شــرکت شد ،متوجه
نشده بود .این شرکت اسرائیلی بررسیها و
یافتههای خــود را در ژوئن  2015در یک
گزارش عمومی منتشر کرده است.
این گزارش اســرائیل را به عنوان یک
مزاحم نشناخت ،اما اشاره کرد که این نقص
شــباهتی به یک حمله قبلی به نام  Duquرا
نشــان میدهد که به همان کشورهایی که
مسئول حمله سایبری «استاکسنت» هستند،
نسبت داده شده اســت .استاکسنت یک
عملیات مشترک آمریکایی و اسرائیلی بود
که موفق به نفوذ در تاسیسات هستهای ایران
شد و از سال  2010از کدهای مخرب برای
نابود کردن پنج ســانتریفیوژ اورانیوم ایران
استفاده کرد .کسپرسکی همچنین گزارش
داد که مهاجمان از همان الگوریتم و برخی از
کدهای مشابه دوکو استفاده کردهاند ،اما اشاره
کرد که از بسیاری جهات این حمله پیچیدهتر
شده است .بنابراین محققان روسی به حمله نام
جدید  2.0 Duquرا دادند و خاطر نشان کردند
که دیگر قربانیان این حمله نخستین اهداف
اسرائیل بودند.
در راســتای این اهداف ،کسپرســکی
هتلها و محلهای کنفرانس مورد اســتفاده
برای جلسات بســته اعضای شورای امنیت
ســازمان ملل متحد جهت مذاکره در مورد
شرایط مذاکرات هستهای ایران  -مذاکراتی
که از آن اســرائیل محروم بود -را کشف
کرد .چندین هــدف در ایاالت متحده بود
که نشــان میداد عملیات شکستن رمزهای
کسپرسکی به تنهایی کار اسرائیل بوده است
نه یک عملیات مشترک آمریکایی-اسرائیلی
مانند اســتاکسنت .محققان کسپرســکی
خاطر نشان کردند که مهاجمان توانستهاند
به کامپیوترهای شرکت بهصورت عمیقی
نفوذ کنند و ماهها بدون بر جای نهادن ردپا
به کارشان ادامه دهند .محققان بعدا کشف
کردند که هکرهای اســرائیلی با استفاده از
ابزارهای پیشرفته برای سرقت گذرواژهها،
گرفتــن تصاویر و ایمیل و اســناد چندین
در پشــتی را به سیستمهای کسپرسکی باز
کرد هاند.

افسران اطالعاتی اسرائیل در طول پروسه
هک کردن کسپرســکی به سازمان امنیت
ملــی آمریکا اطالع دادند که شــواهدی را
دریافت کردند که سازمان جاسوسی روسیه
با اســتفاده از این نرمافزار به تمام بخشهای
هارد دیسکهای آنها اشراف دارد و هر گونه
یافتهای را به دیتابیس سازمان جاسوسی روسیه
منتقل میکنند .بر اساس صحبتهای مقامات
آمریکایی که نام آنها فاش نشــده اســت،
هکرهای روسی تصاویر و اسکرینشاتهایی
از سیســتمهای اطالعاتی روســیه به دست
آوردند که وجود اسناد محرمانه آمریکاییها
در دیتابیس روسی را تایید میکرد.
مشخص نیست که چگونه یا به چه میزان،
یوجین وی .کسپرسکی ،بنیانگذار آزمایشگاه
کسپرسکی و سایر کارکنان شرکت با استفاده
از محصوالت خود ،در ایــن رویداد دخیل
باشند .کارشناسان فنی میگویند که حداقل در
تئوری ،هکرهای اطالعاتی روسیه میتوانستند
بدون اســتفاده از همکاری مستقیم یا اطالع
شرکت کسپرسکی ،از نرمافزار آنتیویروس
آن بــرای نفــوذ به برنامههــا و اطالعات
سازمانهای دولتی آمریکا سوءاستفاده کنند.
احتمال دیگر این است که افسران اطالعات
روســیه ممکن اســت بدون اطالع مدیران
کسپرسکی ،به آن نفوذ کرده باشند.
اما کارشناسان در روسیه میگویند که اگر
والدیمیر پوتین رئیسجمهور فعلی روسیه و
عضو سابق ک.گ.ب از شخص یا اشخاصی
درخواست کند تا با سازمان اطالعات روسیه
همکاری کنند ،آن اشــخاص چارهای جز
همکاری ندارند و رد کردن آن ممکن است
سبب شود تا دولتمردان اقدامات خصمانهای
در قبال آن افراد انجام دهند .آقای کسپرسکی
نیز که در یک موسســه اطالعاتی حضور
داشت و ســابقا در وزارت دفاع روسیه هم
خدمت کرده بود ،چنین تصوری را در مورد
هزینه لغو درخواست کرملین داشته است.
اســتیون ال.هال ،رئیس سابق عملیات
روسیه در  CIAگفت که اداره سابق او هرگز
از نرمافزار کسپرسکی استفاده نمیکرد ،اما
سایر ادارات فدرال این کار را انجام میدادند.
او گفت که تا سال  ،2013مقامات کسپرسکی
سعی داشتند تا اقدامات خرابکارانه انجام دهند
و همزمان آمریکاییها را متقاعد کنند که این
فقط یک برنامه امنیتی ساده است.

جنگ سرد دیجیتالی

دولت آمریکا شرکت کسپرسکی را از فهرست شرکتهای مورد تایید خود حذف کرد
واشــنگتن – دولت فدرال آمریکا دستور
حذف نرمافزارهای تولید شــده توسط شرکت
برجســته سایبری روســی  Kasperskyرا داد.
این دستور به دنبال تحقیقات  FBIبرای احتمال
ارتباطات جاسوسی این برنامه با خدمات امنیتی
روسیه صادر شده اســت .نگرانیهای مربوط
به کسپرســکی که نرمافزار آن در سراســر
ایاالت متحده فروخته میشــود ،بسیار قدیمی
اســت .به گفته مقامات فعلی و سابق آمریکا،
 FBIبا کمک جاسوســان آمریکایی ،سالها
تالش کرده اســت تا مشخص کند که با توجه
به مقامات کنونی و ســابق آمریکا آیا مدیران
ارشد کسپرســکی با ارتش و اطالعات روسیه
همکاری میکنند یا خیر FBI .همچنین بررسی
کرده است که آیا نر مافزار کسپرسکی ،از جمله
برنامههای آنتیویروســی است که راههای باز
پنهانی دارد که میتواند به روسیه اجازه دهد تا
به اطالعات رایانههایی که این برنامه در آن اجرا
میشود دسترسی پیدا کند یا خیر .کسپرسکی

این اتهامات را انکار میکند .مقامات آمریکایی
که به علت محرمانه بودن اطالعات به صورت
ناشــناس صحبت میکنند ،جزئیات اطالعاتی
که در کسپرسکی جمعآوری کردهاند را ارائه
نمیدهند .اما الین سیدوک وزیر امنیت داخلی،
دستور داد که ســازمانهای فدرال طی  90روز
آینده تمهیداتی برای حذف نرمافزار کسپرسکی
از سیستمهای دولتی بیندیشند.
اطالعیه اخیر آخرین نمونه از قطع ارتباط بین
کاخ ســفید -که اغلب تهدید تداخل اطالعاتی
روسیه را به زیرساخت کشور ربط میدهد -و
مقامات اطالعاتی و انتظامی آمریکایی -که در
ســایه جنگ دائمی علیه کارگزاران مستقر در
مسکو هستند -است.
در حال حاضر تجارت کسپرسکی در ایاالت
متحده آمریکا آخرین تلفــات در این جنگ
جاسوسی اســت Best Buy .غول الکترونیک،
چنــدی پیش اعالم کرد کــه محصوالت این
شرکت را از قفســهها و وب سایتهای خود

در زمینه امنیت ســایبری جمــعآوری کرده
اســت و مجلس ســنا بهزودی به یک الیحه
درباره هزینههای امنیت ســایبری رای میدهد
که ممنوعیت اســتفاده از محصوالت شرکت
کسپرسکی توسط سازمانهای دولتی آمریکا را
اعالم خواهد کرد و به طور موثر پیشنهاد ارائه
شده را به قانون تبدیل میکند.
کسپرسکی یکی از بزرگترین شرکتهای
تحقیقاتی در زمینه امنیت ســایبری در جهان
محسوب میشود و دارای تخصصهای فراوانی

در طراحی نرمافزارهای ضد ویروس و ابزارهایی
برای شناسایی نرمافزارهای جاسوسی استفادهشده
توسط سرویسهای اطالعاتی غربی است .این
شرکت توسط یوجین کسپرسکی تاسیس شد،
که در دبیرستانی که جاسوسان روسیه را آموزش
میداد تحصیل کرد و سپس نرمافزاری را برای
ارتش شــوروی -قبل از شروع به کار شرکت
کسپرسکی در ســال  -1997نوشت .او تاکید
کرده اســت که نه او و نه شرکتش با ارتش یا
سرویس اطالعاتی روسیه روابط فعال ندارند.

با این حال ،با وجود توجه به اهمیت آن در
جهان امنیت سایبری ،وجود سرور اصلی آن در
روسیه سالها باعث شک به روابط احتمالی آن با
سازمانهای اطالعاتی روسیه شد .مقامات فدرال
آمریکا به شرکتهای خصوصی هشدار دادند تا
از نرمافزار کسپرسکی استفاده نکنند و در اوایل
ســال جاری این شرکت از لیست فروشندگان
تاییدشده توسط دفاتر دولتی برای خرید فنآوری
خارج شده اســت .در یک جلسه سنا در ماه مه
تعدادی از مقامات ارشد امنیتی آمریکا ،از جمله
فرمانداران FBIو  CIAهنگامی که از آنها پرسیده
شد که آیا با نرمافزار کسپرسکی در سیستمهای
آژانسهایشــان احســاس راحتی میکنند ،با
نگرانی «نه» گفتند .با این وجود ،به نظر میرسد
نرمافزار کسپرسکی در بسیاری از سازمانهای
فدرال ،به خصوص محصوالت آنتیویروس آن
استفاده شده است .هرچند برآورد قابل اعتمادی
از آن همه جا وجود ندارد چراکه سیســتمهای
کامپیوتری دولتی تمایــل زیادی به مجموعه

نرمافزارها و ســختافزارهای مختلف دارند و
هیچ نهادی مقامات را برای اینکه از چه برنامهای
استفاده میکنند مورد پرسش قرار نمیدهد.
نرمافزار کسپرسکی به طور گستردهای توسط
دولتهای ایالتی و مردم عادی آمریکا استفاده
میشود .این شرکت میگوید که بیش از 400
میلیون کاربر در سراسر جهان دارد .این کمپانی
یک مرکز قوی تجزیــه و تحلیل و تحقیق در
مورد تهدیدات ســایبری نیز دارد .وزیر امنیت
داخلی خانــم دوک در بیانیهای گفت« :خطر
این که دولت روسیه ،به تنهایی یا با همکاری با
کسپرسکی بتواند از دسترسی محصوالت ارائهشده
توسط کمپانی کسپرسکی برای به خطر انداختن
اطالعات سیستمهای اطالعاتی و فدرال استفاده
کند ،به طور مستقیم امنیت ملی ایاالت متحده را
تحت تاثیر قرار میدهد».
کسپرســکی گفت که از تصمیم سازمان
امنیت داخلی آمریکا ناراحت شــده و هر گونه
ارتباط با دولت روسیه را رد کرد.
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تکنولوژی

در اواخر ماه مه  ۲۰۱۲رسانههای آمریکایی اعالم کردند که استاکسنت مستقیم ًا به دستور اوباما رئیسجمهور آمریکا طراحی ،ساخته
و راهاندازی شده .گرچه در همان زمان احتمال این میرفت که آمریکا تنها عامل سازنده نباشد .در تاریخ  ۷ژوئیه سال  ۲۰۱۳میالدی،
ادوارد اسنودن در مصاحبهای با اشپیگل اعالم کرد این بدافزار با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی آمریکا و اسرائیل ساخته شده است.

جاسوسی سایبری

نگاهی به استاکسنت ،اولین سالح دیجیتال در جهان
رویداد ســایبری اخیر در آمریکا جهان
را دوباره به یاد اســتاکسنت انداخت .اما
اســتاکسنت چه بود و چه هدفی داشت؟
در این گزارش ســعی میکنیم به چیستی
و چگونگی فعالیت ایــن ویروس مخرب
بپردازیم.
Q

سنت چیست؟
Qاستاک 

اســتاکسنت یک بدافــزار رایانهای یا
تروجان است که اولین بار در تاریخ  13ژوئیه
 2010توسط ضدویروس  VBA32شناسایی
شد .این بدافزار با اســتفاده از نقص ایمنی
موجود در میانبرهای ویندوز ،با آلوده کردن
رایانهای کاربران صنعتی فایلهایی با قالب
اسکادا که مربوط به نرمافزارهای  WinCCو
 PCS7شرکت زیمنس هستند را جمعآوری
کرده و به سرور خود میفرستد .این بدافزار
اختصاصــا برای خرابکاری در تاسیســات
غنیسازی اورانیوم نطنز ساخته شده است.
در اواخــر ماه مــه  ۲۰۱۲رســانههای
آمریکایی اعالم کردند که اســتاکسنت
مستقیم ًا به دستور اوباما رئیسجمهور آمریکا
طراحی ،ســاخته و راهاندازی شده .گرچه در
همان زمان احتمال این میرفت که آمریکا
تنها عامل سازنده نباشد .در تاریخ  ۷ژوئیه سال
 ۲۰۱۳میالدی ،ادوارد اسنودن در مصاحبهای
با اشپیگل اعالم کرد این بدافزار با همکاری
مشترک آژانس امنیت ملی آمریکا و اسرائیل
ســاخته شده است .در ســال  2016میالدی
الکس گیبنی مستندی به نام روزهای صفر
در مورد استاکسنت منتشر کرد که در آن
این ویروس محصول مشترک آمریکا و واحد
 8200ارتش اسرائیل معرفی شده است.
اســتاکسنت در اواســط تیرماه ۱۳۸۹
در سراســر جهان و برای نابودی تأسیسات
اتمی بوشهر انتشار یافت .نخستین بار یک
کارشــناس ایرانی کامپیوتر در مشهد که
نمایندگی آنتیویروس بالروسیVBA32 ،
در این شهر را داشت متوجه وجود ویروسی
شــد که هدف آن ســامانههای هدایتگر
تأسیسات صنعت هستهای با سیستم عامل
ویندوز است .کارشناسان معتقدند طراحان
این بدافزار یک منطقه جغرافیایی خاص را
مدنظر داشتهاند و طبق گزارش مجل ه �Busi
 ness weekهــدف از طراحی این بدافزار
دستیابی به اطالعات صنعتی ایران است .این

بدافزار برای جلوگیری از شناسایی شدن خود
از امضای دیجیتال شرکت  Realtekاستفاده
میکند.روزنامه نیویورکتایمز درتاریخ ۱۶
ژانویه  ۲۰۱۱میــادی ،در مقالهای مدعی
شد که «اســرائیل استاکسنت را در مرکز
اتمی دیمونا و روی سانتریفیوژهای مشابهی
که ایران از آنها در تاسیســات غنیسازی
اورانیوم نطنز اســتفاده میکند ،با موفقیت
آزمایش کردهبود ».این در حالیست که
دولت اسرائیل و دولت آمریکا به طور رسمی
دستداشتن در انتشار استاکسنت را تأیید
کرد هاند.
بنابر اظهارنظر کارشناسان سیمانتک ،این
بدافزار سیستمهایی را هدف قرار داده است
که دارای یک مبدل فرکانس هســتند که
نوعی دســتگاه برای کنترل سرعت موتور
است .بدافزار استاکسنت به دنبال مبدلهایی
از یک شــرکت در فنالند یــا تهران بوده
است .اســتاکسنت به دنبال این دستگاهها
روی سیستم قربانی میگردد و فرکانسی را
که دستگاههای مذکور با آن کار میکنند،
شناســایی کرده و به دنبال بازهای از  ۸۰۰تا
۱۲۰۰هرتز میگردد .دســتگاههای صنعتی
که از این مبدل اســتفاده کنند بسیار محدود
هستند و غالب ًا در تأسیسات غنیسازی اورانیوم
استفاده میشوند .هدف استاکسنت را میتوان
نیروگاههای هســتهای ایران دانست؛ به این
دلیل که در این مراکز از این مبدلها استفاده
میشــود؛ بنابراین مراکز غنیسازی نطنز و
بوشهر تنها مراکزی هستند که میتواند هدف
احتمالی آن قرار گیرد.
این بدافزار فرکانسهای مبدل را ابتدا تا
باالتر از  ۱۴۰۰هرتز میبرد و سپس آن را تا
کمتر از  ۲هرتز پایین میآورد و سپس آن را
فقط برای باالتر از  ۱۰۰۰هرتز تنظیم میکند.
در اصل ،این بدافزار سرعتی را که موتور با
آن کار میکند ،به هم میریزد که میتواند
منجر به رخ دادن هر اتفاقی شود .برای مثال
ن آید یا اینکه اصال تولید
کیفیت محصول پایی 
نشود ،مثال با دخالت این ویروس تأسیسات
غنیســازی نمیتوانند به درستی اورانیوم را
غنیســازی کند .این کار همچنین میتواند
منجر به خرابی موتور به صورت فیزیکی نیز
بشود.
راههای انتشار این ویروس عبارت بودند
از:

اتصال فلش یا رسانههای ذخیره ساز نامطمئن
به سیستم.
اتصال فلشهای نامطمئن به سیســتمهای
صنعتی و plc
عدم روشها و خطمشیهای مطمئن .و ایمن
برای تبادل اطالعات بین سیستمهای متصل
به اینترنت و شبکه داخلی.
عدم جداســازی شــبکه اینترنت از شبکه
اینترانت.
کلیــک روی لینکهای نامعتبــر یا ورود
به سایتهایناشناس.
کلیک روی ایمیلها و پیوستهای نامعتبر و
ناشناس.
نصب نرمافزارهای متفرقه و از ســایتهای
ناشناس.
و موارد مشــابه که منجــر به ورود هر
گونه بدافزاری به سیســتم یا شبکه خواهند
شد که با توجه به سیستمهای پیشرفتهای که
بدافزارنویسان بهکار میگیرند ،امکان شناسایی
آنها بعد از ورود به سیســتمهای شبکه  ITیا
صنعتی در لحظه وجود ندارد و بعد از گذشت
مدت زمانی (از یک دقیقه گرفته تا یکسال
و یا بیشتر) اثرات مخرب آنها آشکار میشود.
در حال حاضر روتینهای شناســایی و
پاکســازی این بدافزار که ماهیت جاسوسی
دارد ،تهیـ�ه شـ�ده و د ر �signature dara
 baseویروس یابها بهروز شده است .البته
امکان اینکه این ویــروس یا ویروسهای
مشابه بهطور خاموش روی سیستمهای قربانیان
وجود داشته باشــد و بعد از طی کردن دوره

خواب خود و جمعآوری اطالعات کافی از
سیســتم قربانی و تبادل آن با مرکز کنترل
خود ،فعالیت خرابکارانه را شــروع کنند،
وجــود دارد ،به همین جهت ،پیشــگیری
همیشه بهترین راه محسوب میشود .ویروس
استاکسنت ( )Stuxnetهمانطور که گفته
شد ،به قصد ایران نوشته شده بود که بهعنوان
یک جاسوسافزار صنعتی ،اطالعات داخلی
سیستمهای مراکز تولیدی و تحقیقاتی شرکت
زیمنس را که در ایران نصب شده بودند؛ برای
سروری در خارج از کشور ارسال میکرد.
از این ویروس بهعنوان پیچیدهترین نوع
ویروس و نخســتین بدافزار در حوزه  plcنام
میبرند و در حال حاضر دو نســخه از آن
شناسایی و ردگیری شــده است و چه بسا
نسخههای دیگر از آن بهصورت خاموش در
حال فعالیت باشند.
Q

Qاستاکسنت در ایران چه کار کرد؟

در ژانویه  ،2010بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی هســتهای که از کارخانه غنیسازی
اورانیــوم نطنز در ایران دیــدن میکردند،
متوجه شدند که ســانتریفیوژهای که برای
غنیسازی اورانیوم مورد استفاده قرار میگیرند
با نرخ بیسابقهای فعالیت میکنند .این به نظر
کارشناسان آژانس بسیار عجیب آمد.
پنج ماه بعد یک اتفاق به ظاهر غیرمرتبط
رخ داد .نام یک شرکت امنیتی کامپیوتری
در بالروس برای رفع یکســری مشکالت
کامپیوتری در ایران که بارها و بارها اتفاق

افتاده بود ،سر زبانها افتاد .دوباره اتفاق عجیبی
رخ داده بود؛ این گونه بود که محققان چندین
فایل مخرب روی یکی از سیستمها پیدا کرده
و اولین سالح دیجیتال جهان را کشف کردند.
همانطور که بعدا مشخص شد ،استاکسنت
با همه ویروسها و بدافزارهایی که تاکنون
معرفی شــده بودند تفاوت داشت .به جای
اینکه به سادگی دست به سرقت یا دستکاری
اطالعات کامپیوترهای هدف بزند ،با ایجاد
تغییراتی در ولتاژ برق مصرفی دستگاههای
سیستمهای هســتهای باعث سوءکارکرد یا
خرابی آنها میشد.
Countdown to Zero Day: Stuxnet
و راهاندازی اولین دیجیتال جهانی در جهان،
نوشته شده توســط کیم زتر ،کارمند ارشد
ســایتویرد ،داســتان برنامهریزی ،اجرا و
کشف استاکسنت را شرح میدهد .مستندی
نیز به همین نام و بر اساس این کتاب ساخته
شده است .در مستند «روز صفر» راوی داستان
ردپای این ویروس را تا آمریکا و اســرائیل
دنبال میکند.
نام این مستند به مدت زمانی اشاره دارد که
قربانیان پس از کشف آسیبی که به سیستم
هایشان وارد شــده برای اصالح آن فرصت
دارند :عمال هیچ زمانــی (صفر روز) برای
واکنش وجود ندارد .ویروس اســتاکسنت
از چهار آسیبپذیری موجود در شبکههای
اطالعاتی ایران استفاده کرد که نفوذ به آنها
نیازمند زمــان زیادی نبود« .اریک چین» از
شرکت امنیت سایبری «سیمنتک» و یک
کارشناس امنیت ســایبری دیگر در جریان
ساخت این فیلم به مدت یک ماه تمام آنچه
که در این حمله سایبری اتفاق افتاد را مورد
بررسی قرار دادند .این فیلم جزئیات این حمله
ســایبری بزرگ را به زبانی قابل فهم برای
بینندگان بازگو میکند و قابلیتهای عظیم
این بدافزار را به روشــی جذاب به تصویر
یکشد.
م 
نویســنده این گزارش مدعی است که
ویروس اســتاکسنت از ایــن لحاظ یک
بدافزار غیرمعمول بوده کــه باعث نابودی
فیزیکی بخشــی از تاسیسات هستهای ایران
شده است .این ویروس کنترلگرهای صنعتی
ســانتریفیوژهای تاسیسات هستهای نطنز را
هدف قــرار داد و تقریبا 20درصد از آنها را
از کار انداخت .با این حال سامانه تاسیسات

هســتهای نطنز همچنان از عملکرد صریح
سانتریفیوژها خبر میداد ،چراکه استاکسنت
بهطور همزمان اطالعات عملکردی قدیمیتر
(که مربوط به زمان قبل از این حمله سایبری
بودنــد) را در اختیار کارکنان تاسیســات
هستهای نطنز قرار میداد و به عبارتی آنها
را گول میزد.
در حالیکه بسیاری از کارشناسان تاکنون
از هرگونه اظهارنظر درباره حمله استاکسنت
به تاسیسات هســتهای نطنز امتناع کردهاند،
بسیاری دیگر از کارشناسان امنیت سایبری،
آن را یک حمله غافلگیرانه تمامعیار میدانند.
«آموس یادلین» رئیس اسبق اداره اطالعات
نظامی ارتش اسرائیل میگوید« :هک کردن
بهترین ســاح اســت ،زیرا دشمن متوجه
نمیشــود که چه اتفاقی در حال رخ دادن
است».
این گزارش در ادامه مدعی میشود« :این
حمله سایبری گسترده با وجود موفقیتآمیز
بودن ،پیامدهای منفــی زیادی را نیز با خود
به همراه داشــت .در مســتند «روز صفر»
به خوبی نشــان داده شــده است که چطور
روسیه و سایر کشورها با آگاهی از عملکرد
این بدافزار ،وارد جنگ سایبری جدیدی شدند
که به هیچ وجه تابــع هنجارهای بینالمللی
نیست و در واقع قواعد جدید این جنگ ،شما
را به انجام هر کاری برای دفاع از خود مجاز
یکند».
م 
واکنــش ایــران به حملــه ویروس
اســتاکسنت نیز به خوبی در این فیلم بیان
شده است .درواقع ،پس از این حمله سایبری
بود که ایران به دنبال تقویت توانمندیهای
ســایبری خود رفت و با حمله به وبسایت
حدود  50بانک آمریکایی از جمله «جیپی
مورگان» و «بانک آمریکا» به نوعی سیاست
مقابله به مثل را برای آمریکا در دستور کار
قرار داد.
در فیلم مستند روز صفر ،به موارد دیگری
از حمالت سایبری بزرگ در سالهای اخیر از
جمله حمله سایبری به شرکت نفتی «آرامکو»
عربســتان و حمله کرهشــمالی به شرکت
آمریکایی «سونی پیکچرز» نیز پرداخته شده
است تا نشان دهد دشمنی با دولتها در جهان
امروز اشــکال جدیدتری پیدا کرده است و
اکنون این شرکتها هستند که در خط مقدم
جنگ میان دولتها قرار گرفتهاند.
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راهکاری برای حفظ امنیت در فضای سایبری
این روزها در اخبار به کرات درباره امنیت
کامپیوتر میشنویم ،اما روشنگری کمی در
این باره وجود دارد .در این چند سطر تالش
خواهیم کرد تا مــواردی را که از هر لحاظ
برای حفظ امنیت سیستمهای کامپیوتری موثر
هستند برجسته کنیم.
امنیت واقعــی نیازمند ســختافزار و
سیســتمعاملی با طراحی ایمن است .برای
استفاده از هر گونه اطالعات مهم باید از چنین
سیستمیاستفاده شود .یک سیستم ایمن باید
شامل موارد زیر باشد:
تمام کدهای هســته و سرپرســت باید
به عنوان «مجاز» گردآوری و از یک محل
مجاز اجرا شوند.
تمام ( I / Oکدنویسی صفر و یک) توسط
شخص سرپرســت انجام میشود نه توسط
برنام ههای کاربردی.
هر برنامهای که با حافظه پردازندهای خارج
از حافظه خود ارتباط برقرار کند ،لغو میشود.

سیستمهای عامل باید تفاوت برنامههایی
را که حاوی دادههایی هســتند که ممکن
است مستقیما در سیستم اجرا شود (متغیرها)
از قسمتهایی که حاوی کد اجرایی هستند
و ممکن است در مرحله اول شناسایی نشوند
تشخیص دهد.
اگر یک برنامه در تالش برای تغییر کد
خودش باشد ،سیســتمعامل باید آن را پاک
کند.
هر عملیــات  I / Oکه بــرای خواندن
مقدار مشــخصی از اطالعات زمان بیشتر از
استانداردش صرف کند پاک شود.
هر برنامه اجرای کدهای غیرقانونی لغو
شود.
فقط افراد مجــاز میتوانند برنامهها را در
یک منبع مجاز اضافه کنند یا تغییر دهند( .در
حال حاضر تنها سخت افزار و سیستمعاملی
که از این الزامات پشتیبانی میکندz / OS ،
اســت که روی سخت افزار سری  zشرکت

 IBMقرار دارد).
ذخیره سازی :دادههای مشتری یا هرگونه
اطالعات دیگر که بایســتی ایمن نگهداری
شوند نباید روی کامپیوتری که به اینترنت
متصل است ذخیره شود.
تأیید اعتبار کاربر :هنگامیکه فردی در
یک کامپیوتر متصل به اینترنت وارد سیستم
میشــود ،باید یک شناســه و رمز عبور را
برای سیســتم ارائه دهد .پس از اتصال رایانه
به اینترنت ،رایانه دادهها را به یک سیســتم

میانی که به درســتی کد و رمــز عبور را
شناسایی میکند ،منتقل کرده و سپس آن را
به سومین سیستم تأیید اعتبار که بدون اتصال
مستقیم به اینترنت است ،انتقال میدهد .سیستم
اعتبارسنجی باید تعیین کند که آیا شناسه و
رمز عبور یک کاربر معتبر است یا خیر ،و
اگر چنین باشد ،عبارت یا تصویر اعتبارسنجی
سیستم انتخاب شــده توسط کاربر به همراه
سوال چالشی که باید از طریق سیستم متوسط
به کاربر منتقل شــود ،نمایش داده میشود.

عبارت یا عکس اعتبارسنجی به کاربر تایید
میکند که او واقعا به سیستم مورد نظر متصل
است و نه یک ماشــین «جعلی» .سواالت
تصادفی (حداقل  6سوال) که ار کاربر پرسیده
میشــود جلوی هرگونه هــک احتمالی را
میگیرد .اگر کاربر پاسخ صحیح را به سوالها
ارائه کند ،سیستم اعتبارسنجی یک شناسه تأیید
اعتبار را به رایانه منبع متصل میکند که کاربر
را به عنوان مجاز شناسایی میکند .توجه داشته
باشید که با استفاده از این سیستم ،اطالعات
هیچ کاربری به اســتثنای کاربر واردشده
موجود در اینترنت وجود ندارد.
در دسترس بودن دادهها :اگر کاربری که
وارد سیستم شده درخواست مشاهده اطالعات
سیستم را داشته باشــد ،مجددا نشانگر تأیید
هویت کاربر به سرور داده که بدون اتصال
به اینترنت ارائه شده است ارائه میشود .سرور
درخواســت ارائهی داده را میپذیرد ،یک
شناسه احراز هویت را به سیستم اعتبارسنجی

میفرستد تا مجددا هویت کاربر را شناسایی
کند ،دادههای درخواستشــده را امن کند و
آن را به سیستم ارسال کند .مجددا ،در اینترنت
تنها بیتهای کوچک گسســته دادهها در
دسترس هستند.
رمزگذاری :تمام دادهها باید رمزگذاری
شوند.
حفاظت از رمز عبــور :هر کلمه عبور
باید ذخیره شود و در عوض ،رمزهای عبور
بایــد از طریق یک الگوریتــم رمزنگاری
یکطرفه منتقل شوند .به این معنی که عدد
از پیش تعیینشده باید به خروجی الگوریتم
رمزگذاری اضافه شود تا حتی اگر الگوریتم
رمز را یاد بگیرد ،نتیجه ذخیرهشده از خروجی
آن متفاوت باشــد .فقط این نتیجه به عنوان
«رمز عبور» ذخیره میشــود .بنابراین ،رمز
عبور هرگز نمیتواند بازیابی شــود و فقط
نتایج حاصل از فرآیند ممکن اســت برای
اعتبارسنجی مطابقت داشته باشد.

28

سال یکم  .شماره 13

سهشنبه  9آبان 1396

سرمایه

سازوکار «قحطی وحشت» استالین ساده بود .اشتراکی کردن مزارع ،تولید کلی غذا را کاهش داده بود.
کوالکها که پیشروترینِ زارعان بودند حاال در تبعید به سر میبردند و باقی دهقانان اکنون که در استخدام
دولت قرار داشتند شوق کمتری برای تولید احساس میکردند.

اقتصادیات کمونیسم
نوبل اقتصاد  2017به ریچارد تالر اختصاص یافت
برایان کاپالن

اقتصاددان و استاد دانشگاه
مترجم :آرمان سالحورزی

کشور

امتیاز آزادی اقتصادی

طبقه بندی أزادی سیاسی

بلغارستان

6

F

جمهوری چک

6.9

F

استونی

7.7

F

مجارستان

7.3

F

التویا

7

F

لیتوانی

6.8

F

لهستان

6.4

F

رومانی

5.4

F

روسیه

5

PF

اسلواکی

6.6

F

جمهوری اوکراین

5.3

PF
نمودار دو :صنعتی شدن کمونیستی و منحنی
امکانات تولید

نمودار یک :صنعتی شدن متعارف و منحنی امکانات
تولید

تولید صنعتی

بعد
قبل
تولید کشاورزی

[ ]۴مارتین ملیا چنین شرح میدهد:
«برخالف آنچه در اهداف رژیم ادعا شده
بود ،نظام اقتصــادی ،در تقابل با آن نظام تولید
معطوف به فراوانی بود که از خالل فراوانی تولید
نیازها را برآورده ساخته ،رضایت جامعه را تامین
میکرد .به واقع آن نظام چیزی نبود جز فشار
عمومی بر مردم ،چالندن [مصرف عمومی] در
راستای تولید کاالهای سرمایهای به مقصود پدید
آوردن قدرت صنعتی ،و سپس تولید کاالهای
سرمایهای بیشتر از خالل این قدرت صنعتی و در
نتیجهی آن توانمندتر کردن صنعت ،و سرانجام
[]5
تولید تسلیحات».
مدافعین اســتالین استدالل میکنند که این
آلمان بود که نظامیشدن را بر او تحمیل کرد .اما
در حقیقت استالین نه تنها جنگ جهانی دوم را به
عنوان متحد فعال آلمان در دعوای لهستان آغاز
کرد که جنگ را فرصتی طالیی برای گسترش
کمونیســم میانگاشــت« :دولت شوروی در
گردهمایی بینالملل سپتامبر  ۱۹۳۹خود صریح ًا
مصلحت اتحاد شوروی و انقالب جهانی را در
برانگیختن دومین جنگ امپریالیستی برشمرد و
[]6
نه در حفظ صلح».
اگرچه پس از خیانت هیتلر در  ۱۹۴۱استالین
به ظاهر ابله جلوه میکند ،برآورد وی از وضعیت
درســت بود .بعد از جنگ جهانــی دوم اتحاد
جماهیر شــوروی نظامهای سیاسی کمونیستی
را در سراسر اروپای شــرقی مستقر کرد ،اما

بعد

تولید صنعتی

پیش از انقالب  ۱۹۱۷در روسیه ،سوسیالیسم
و کمونیسم دو واژهی مترادف بودند .هر دو به
گونهای از نظام اقتصادی داللت میکردند که
در آن دولت مالک ابزار تولید اســت .با این
حال نظریات سیاسی و کنش سیاسی والدیمیر
لنین تا درجهی زیادی معانی متمایزی به این دو
اصطالح داد.
لنین چــون قاطبهی سوسیالیســتهای
همدورهاش معتقد بود که مقصود سوسیالیسم نائل
نخواهد شد مگر از خالل انقالب قاهرانه .با این
حال هیچکدام از معاصرانش به تندی او منطق
انقالب را دنبال نکردند .پس از آن که مصمم
شــد انقالب قاهرانه خودبهخود رخ نخواهد داد
نتیجه گرفت برای طرحریزی انقالب به هیاتی
شبهنظامی از انقالبیون خبره نیاز است و خود این
هیات را تاسیس و سپس رهبری کرد .بعدتر که
انقالب معارضا ِن بسیار خواهد داشت،
دریافت
ْ
تصمیمش بر این واقع شد که بهترین راه برای
ِ
مخالفت آن عاملی است که صراحت ًا
سرکوب
ْ
«وحشت» میخواندش -اعدامهای دستهجمعی،
بردگی و گرســنگی .و چــون دریافت که
علیرغم فتوحات نظامیاش ،اکثریت هموطنانش
همچنان در تقابل با کمونیسم ایستادهاند ،نتیجه
گرفت که اســتبداد تکحزبی میباید تا زمان
برخــورداری حزب از حمایت خدشــهناپذیر
مردمی ادامه یابد .در هرجومرج آخرین ســال
جنگ جهانی اول ،تدابیر لنین به مثابه طریقی
موثر برای ضبط و انعقاد قدرت در امپراطوری
روســیهی تزاری کارگر افتاد و آن دســته از
سوسیالیستها که اسلوب او را پذیرفتند ،پس از
آن به «کمونیست»ها شهرت یافتند و متعاقب ًا در
چین ،اروپای شرقی ،کرهی شمالی ،هندوچین و
بسیاری مواضع دیگر به قدرت رسیدند.
برجســتهترین واقعیتی که بایــد در باب
اقتصادیات کمونیســم درک کرد این است
که تنها در کشــورهای عمیق ًا فالح با جوامعی
کشاورزیمحور بود که انقالب کمونیستی به
پیروزی رسید ]۱[ .معهذا مالکیت دولت بر ابزار
تولید نمیتوانست تنها با سلب مالکیت از شماری
از صاحبان صنایع حاصل شود .لنین دریافت که
دولت میباید اراضی دههــا میلیون دهقان را
قبضه کند و این امر طبع ًا مقاومت دهقانان را به
دنبال میداشت .او در طول جنگ داخلی روسیه
( )1918-۱۹20در این راســتا کوشید ،اما چون
با آشوب و پنجمیلیون نفر کشته در اثر قحطی
مواجه شد پا پس کشید .جانشین لنین ،جوزف
استالین ،اما کار را یک دهه بعد به انجام رسانید.
میلیونها تن از دهقانان مرفهتر («کوالک»ها)
را به اردوگاههای کار اجباری در سیبری فرستاد
تا از شکلگیری مقاومت سازمانیافته جلوگیری
کنــد و باقیماندهی جمعیت دهقــان را نیز
گرسنگی داد و ناگزیر به تمکین کرد.

سازوکار «قحطی وحشت» استالین ساده بود.
اشتراکی کردن مزارع ،تولید کلی غذا را کاهش
داده بود .کوالکها که پیشــروتری ِن زارعان
بودنــد حاال در تبعید به ســر میبردند و باقی
دهقانان اکنون که در استخدام دولت قرار داشتند
شوق کمتری برای تولید احساس میکردند .اما
سهمیهبندیهای دولتی به شدت افزایش یافت و
نقصان مواد غذایی از شکم دهقانان جبران میشد.
رابرت کانکوئست چنین شرح میدهد:
«تولیدات کشــاورزی به شــدت کاهش
یافته بــود و از دهقانان آن عده که هنوز چون
ن دیگر به کام مرگ و تبعید فرستاده
میلیونها ت ِ
نشــده بودند ،خود را اینک تا مرتبهی رعیتی
(سرف) تنزلیافته میدیدند .به رغم اینهمه حاال
حکومت بــود که تولیدات غله را -هر چند در
کمیتی تنزلیافته -در اختیار داشت و این چنین
[]2
زراعت اشتراکی غالب شد».
در غرب سرمایهدار ،صنعتیشدن محصول
جانب ِی افزایش بهرهوری زراعی بود .چون تولید
سرانهی زارعان افزایش یافت ،به تعداد کمتری
کشــاورز برای تغذیهی جمعیــت نیاز بود و
آنها که دیگر در بخش کشــاورزی نیازی به
حضورشان احساس نمیشد ،به شهرها کوچیدند
و به کارگران صنعتی مبدل شــدند .در غرب،
مدرنیزاسیون و فزونی تولیدات غذایی شانهبهشانه
پیش رفتند .در مقابل و تحت سلطهی کمونیسم،
صنعتیشدن با سقوط بهرهوری زراعی همراه شد.
دولت غذایی را که از دهقانان گرفته بود ،صرف
تغذیهی کارگران صنعتی و جبران جای خالی
مواد صادرشده میکرد .کارگران صنعت ِی تازه
البته همان دهقانان سابق بودند ،گریخته از شرایط
[]3
دشوار زراعت اشتراکی به دامن شهرها.
یکی از پایهایترین مباحث علم اقتصاد منحنی
امکانات تولید اســت ( )PPFکه ترکیبهای
ممکن از تولیدات را نمایش میدهد .برای مثال
بیایید گندم و فوالد را در نظر بگیریم .اگر همهی
امکانات تولید صــرف تولید این دو محصول
شوند و منحنی امکانات تولید ثابت بماند ،تولید
فوالدِ بیشتر به معنی تولید کمتر گندم است .در
جهان غیرکمونیستی ،صنعتی شدن تغییر پیوسته
و روبهبیرون منحنی امکانات تولید بود (نمودار
یک) و ِ
علت آن دگرگونیهای تکنولوژیک.
در جهان کمونیســتی صنعتی شدن حرکتی
دردمندانه در امتداد منحنی  PPFیا به بیان بهتر
در امتداد و منحرفشــده-به-درون این منحنی
بود( .نمودار دو)
دیگر عارضهی مشخص صنعتیشدن اتحاد
جماهیر شوروی حجم کمتر تولیدات کارخانهای
بود که به دست مصرفکنندگان میرسید .تاکید
بر «صنایع سنگین»ی چون فوالد و زغالسنگ
بود و این امــر حیرتانگیز جلوه خواهد کرد،
مگر آن که دریابیم لفظ «صنعتیشدن» در اینجا
بیمسمی است .آنچه در طول سالهای دههی
 ۱۹۳۰در شوروی رخ داد نه صنعتی شدن که در
واقع نظامیشدن بود :سالحسازیای گستردهتر از
هر کشور دیگری در جهان (حتی آلمان نازی).

امتیازها از  0تا  10هستند ،به طوری که  10آزادترین باشد و  0غیرآزادترین F.به معنای آزاد،
 PFبه معنای تاحدی آزاد ،و  NFبه معنای ناآزاد است.

قبل
تولید کشاورزی

حتی قابل توجهتر خالئیســت که در نتیجهی
شکست ژاپن در ساختار قدرت آسیا پدید آمد.
همین خالء بود که به مائو تسهدونگ اجازه داد
دیکتاتوری لنینیستیاش را در چین دایر کند.
دستنشــان دههای اروپایی به دقت از سرمشق
شوروی پیروی میکردند و از آنجا که در قیاس
با چین به لحاظ توسعهیافتگی در سطح باالتری
قرار داشتند ،گذار به کمونیسم کمتر مرگبار بود.
اما در مقابل مائو سیاستهای اقتصادیای را در
پیش گرفت که از برنامههای استالین هم تندتر
ِ
سیاست «گامی بزرگ به
بودند و در طول اجرای
جلو» به اوج خود رسیدند و سی میلیون چینی را
در اجرای مجدد اشتراکیکردن به ِ
سبک شوروی
گرسنه به میان مردگان فرستادند.
پس از مرگ استالین در  ۱۹۵۳سیاستهای
اقتصادی اتحــاد جماهیر شــوروی و اقمار
اروپایــیاش رو به مالیمت گذاشــت .اغلب
کاگرا ِن مملوک آزاد شــدند و اردوگاههای
کار اجباری به عوض بنگاههایی برای برداشت
ارزان منابع دورافتاده ،به زندانهایی برای معاندان
مبدل شدند .نظامهای کمونیستی حاال کمتر بر
نظامیگری و بیشتر بر تولید کاالهای مصرفی
و مواد غذایی تأکید میکردند .با اینحال قاموس
ی ماند .همچنان
اقتصادیشــان به قوت خود باق 
قدرت نظامی در اولویت بود و غذا و کاالهای
مصرفی دغدغ های بااولویت کمتر در ِ
پس ذهن.
مدتهاســت رایجترین نقدی که متوجه

اقتصاد بلوک شــوروی شــده ،ناتوانیاش در
استفاده از محرکها و انگیزهها در فرآیند تولید
ی نیمبند است ]۷[ .چنان که
است .این امر حقیقت 
هندریک اســمیت در اثرش «روسها» شرح
میدهد ،رهبری حزب هر جا که به راستی طالب
نتایجی بهتر میبود به انگیزشهای فردی توسل
یجست:
م 
«نه تنها برنامههای دفاعی و فضایی در اولویت
نخست ملی و در ارجحیت بودجهبندی قرار دارند
که بر اساس نظام اقتصادیای متفاوت با دیگر
بخشهای اقتصاد عمل میکنند .ساموئل پیسار،
وکیل آمریکایی و مشاور روابط تجاری غرب-
شرق در مشاهدهی زیرکان هاش اشاره میکند که
بخش نظامی تنها بخش اقتصاد شــوروی است
که بر اســاس اقتصاد بازار اداره میشود .به این
معنی که مصرفکنندگان تسلیحاتی مطبوعشان
را طی یک مکانیسم اقتصادی انتخاب میکند...
نظامیان ،مثل خریداران در غرب ،اجازه دارند که
بگویند :نه نه نه ،این آن چیزی نیســت که ما
[]8
میخواهیم».
به یک معنا ،فروپاشــی کمونیسم لنین را
شگفتزده نمیکرد .لنین میدانست که حزب
برای ادارهی امور تا زمان دستیابی به پشتیبانی
خدشهناپذیر مردمی ،به حکومت وحشت نیاز
دارد .وقتی میخاییل گورباچف بر مسند قدرت
تکیه زد ،پشــتیبانی مردمی حتی در خود اتحاد
جماهیر شوروی هم شکل نبسته بود ،چه برسد
به اقمــار اروپاییاش .گورباچف با ســرعتی
برقآسا اسباب وحشت را برچید و هفتاد سال
ارعاب را ظرف فقط چند سال ملغی کرد .نتیجه
پایــان زودرس کمونیســم در جمهوریهای
اقماری به سال  ۱۹۸۹بود و از پی آن فروپاشی
اتحاد جماهیر شــوروی در  ۱۹۹۱از راه رسید.
لحاف وصلهپینهشدهی ملیگرایی به نظر بسیار
محبوبتر از مارکسیسم-لنینیسم در طول همهی
تاریخ حیاتش بود.
اغلب کشورهای بلوک شوروی سابق حاال
بهطور محسوسی از آزادیهای بیشتر اقتصادی
و سیاسی برخوردارند .این تغییرات به ترتیب
در گزارش مطالعاتی «آزادی اقتصادی جهان»
( )EFWو در رتبهبندی کشورها توسط خانهی
آزادی ( )FHهویداست[ .جدول  )]۱در ۱۹۸۸
جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی در زمینهی
آزادی اقتصادی نمرهای پایینتر از  ۱کســب
کرده بودند ]۹[ .در همان ســال ،خانهی آزادی
سراســر بلوک شــوروی را در زمرهی جهان
«ناآزاد» آورده بود (لهســتان و مجارستان با
عنــوان «کمی تا قســمتی آزاد» از این قائده
مستثنیبودند).
اصالحات بازار آزادمآبانه به شــدت مورد
انتقاد قرار گرفتهاند ،به ویژه آن بخش مشــدد
از این اصالحات که به استهزا «شوکدرمانی»
خوانده شــده است .اما آن کشــورهایی که
بیش از همه دســت به اصالح زدهاند ،بیشترین
میزان صعود را در الگوهای زندگیشان تجربه
کردهاند و آنها که در برابر تغییرات مقاومت

نشــان دادهاند همچنان به عملکرد ضعیفشان
ِ
تأسف کاهش چشمگیر
ادامه میدهند .منتقدان
میزان تولید را میخورنــد ،اما عمدهی «تولید
ازدسترفته» شامل آن محصوالتی میشود که
در بدو امر اص ً
ال تقاضای چندانی برایشان وجود
نداشته است .خیلی از کشورهای سابق ًا کمونیستی
از تورم حاد رنج بردند ،اما این امر در واقع ناشی
از آن اســت که با چشمبستن بر همهی نصایح
اقتصادی معقول ،برای جبران کسری بودجهی
کالنشان پول چاپ کردند .نسخهی تجویزی
«شــوکدرمانی» میباید کاستن شدید مخارج
دولت [یا واگذاری بیشتر اموال دولتی] میبود.
چین اما راه متفاوتی برای عبور از کمونیسم
پیمود .بعد از مرگ مائو در  ۱۹۷۶جانشینانش
کشاورزی را از اساس خصوصیسازی کردند
و تا حدودی اجازه دادند توســعهی بهنجاری
اتفاق بیفتد .آزادی اقتصادی در چین به شــکل
چشمگیری افزایش یافته اما نظام سیاسی همچنان
دیکتاتوری تکحزبی باقی مانده است .بعضی
رشد اقتصادی چشمگیر این کشور را به همین
ِ
ترکیب آزادیهای معتدل اقتصادی با حکومت
متمرکز قدرتمند نسبت دا دهاند .با اینحال این
رشد اقتصادی تا حدود زیادی انعکاس فقر مطلق
چی ِن مائوئیست است ،چه اگر تولید در ناحیهی
صفر سیر بکند ،دو برابر کردنش سهلالوصول
است.
در خالل قرن بیستم سوسیالیستهایی که
آشــکارا درگیر این جهانبینی بودند قدرت
را به دســت گرفتند ،اما این تنها پیروان لنین
بودند که به هدف اصلی یعنی فســخ مالکیت
وحشت
خصوصی نزدیک شدند .خودکامگی و
ْ
ابزارهای ضروری این طریقت بودند و اندک
سیاستمداران غیرکمونیستی نیز بودند که از
صمیــم دل این ابزار را پذیرفته و به کار بردند.
نهایت ًا این آمادگی کمونیستها به برانگیختن
یک جنگ همهجانبه علیه مردم خودشان بود که
از دیگران متمایزشان میکرد.
پانوشت:

 .1ورود کمونیسم به جوامع نسبتا پیشرفتهتری چون آلمان
شرقی و چکسلواکی با اشغال نظامی ممکن شد نه با انقالب.
 .2رابرت کانکوئســت ،خرم ِن اندوه ،انتشــارات دانشگاه
آکسفورد ،1986 ،ص 187
 .3حتی بدشــانستر میلیونها بردهای بودند که در معادن و
کمپهای چوببری به کار اجباری کشیده میشدند .نرخ
مرگ و میر میان ایشــان بســیار باال بود .بر خالف تصور
غربیها اکثر تبعیدیها رعیت بودند ،نه اعضای سابق حزب.
 .4استنلی پ ِین ،تاریخ فاشیسم ،1914-1945 ،انتشارات دانشگاه
ویسکانسین ،1995 ،ص 370
 .5مارتین مالیا ،تراژدی روسیه :تاریخ سوسیالیسم در روسیه،
 ،1917-1991انتشارات فری ،ص 209
 .6همان ،ص 361
 .7مراجعه شــود به برایان کاپالن «آیا سوسیالیســم واقعا
غیرممکن است؟» در کریتیکال رویو  ،16شماره ،2004 ،1
ص 33-52
 .8هندریک اســمیث ،روسها ،انتشارات بالتیمور بوکس،
 ،1974ص 312-313
 .9مراجعه شود به نشانی آنالین:
http://oldfraser.lexi.net/publications/books/
econ_free/tables/a1-1.html
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 :هنر و ادبیات

پرسـه

پایان
چپ
ِ ِ
تنها
ِ
اشرف درویشیان در هفتاد و شش سالهگی از دنیا
علی
گان آرمانگرای چپ
رفت؛ نمادی از نسلِ نویسنده ِ

مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

اگر میتوانســتم کاری کنم که آدمیان از شر
پیشداوریهای خویش آســوده شوند ،خود
را ســعادتمندترین موجود فانــی این جهان
میدانستم .به نظر من پیشداوری آن نیست که
سبب بیخبری ما از وجود برخی چیزها شود.
پیشداوری آن است که سبب بیخبری ما از
وجود خودمان گردد.
مونتسکیو

گزارهی باال شاید برای نوشتنِ گزارشی
ِ
ِ
اشــرف درویشیان
مرگ علی
از زندهگی
ِ
مخاطب این
کمی عجیب به نظر برسد .شاید
کلمات با خود مرور کند کدام پیشداوری؟
کدام درک؟ و چرا درویشیان؟ سوال مذکور
به دلیل واکنشیســت که در این چند روز
ِ
مرگ این مرد که
انگیخته شــده پیرامون
با «پیشداوری» همیشهی چپهای سنتی
ایــران همراه بوده اســت .امری که باعث
شــده این چهرههای سالخورده زندهگی و
ِ
ممات یک نویسنده را یا مربوط به
حیات و
خود بدانند یا دور از خود ...نگاهی قبیلهای
ِ
اشــرف درویشیان
و مرگخورده که علی
علیرغ ِم دلبستهگیاش به انگارههای سنتیت ِر
چپگرایی ســالها از آن گریخت و سعی
کرد انسان را به خودی و غی ِر خودی تقسیم
ِ
مرگ درویشیان در چهارمِ آبان ماه با
نکند.
ِ
واکنش بسیاری از دوستداران ،طرفداران
و منتقــدا ِن جدی او همــراه بود و همین
نشان میدهد او با وجودِ کهنهشد ِن بسیاری
از آثارش و حضــورِ نهچندان پررنگاش
در ســالهای اخیر چهرهای پراهمیت بوده
ِ
ِ
درگذشت یکی از آخرین
مرگ او،
است.
ِ
ادبیات متعهدیســت که در
بازماندههای
ســالهای دههی چهل تبلور پیدا کرد و از
قضا تا بیست سا ِل پیش هم طرفداران نسبتن
زیادی داشت .نوشتن از رنج بهمثاب ِه «ظلم»...
چیزی که درویشیان یکی از نمونههای مه ِم
آن بود .برای همین حتا نویسندهگا ِن جوانی
چون من که اعتقــاد و عالقهی چندانی به
جها ِن داستان او نداشــتند نیز در تمامِ این
سالها دریافتند که او منشاء تاثیر مهمی بوده
بر گسترهای از مخاطبا ِن داستان در ایران که
نباید با معیارهای مرسوم درکاش کرد.
Q

Qمرد ابری

ِ
اشــرف درویشیان به سا ِل  1320در
علی
کرمانشاه متولد شد .در فضایی مملو از فقر
و محرومیت .در شــهری که عمیقن بینِ
ِ
هویت روســتایی و نمادهای تازهآمدهی
شهری سرگردان بود .درویشیان از خانوادهای
کارگر و ســختکوش بود که برای امرار

معاش با جها ِن پیرامــون مبارزه میکردند.
او در بســیاری از آثارش به همین فضا و
خاطرات و آدمهایی تمســک جست که
درکشان کرده بود .نیای فکری او عمدتن
نویسندهگا ِن ِ
چپ روس بودند که آثارشان
به وفور در آن دوره چاپ میشد ،همچنین
شاعرا ِن آزادیخواه ِ ترکیه مانند ناظم حکمت
یا نویسندهای چون یاشار کمال .اما تمامِ این
نامها مقاب ِل عالقه و سرسپردهگی درویشیان
به صمد بهرنگی کمرنگ هستند .درویشیان
در اوا ِن هجده سالهگی همان راهی را میرود
که صمــد گام درش مینهد؛ «معلمی» .او
پس از گذراند ِن دورهی دانشسرای عالی در
ِ
اطراف کردستان معلمی میکند
روستاهای
و ادبیات درس میدهد .در ســا ِل  1345او
در دانشــگاه ِ تهران ادبیات میخواند و بعد
فوقلیســانساش را در رشتهی روانشناسی
تربیتــی میگیرد .نویســندهای که میزا ِن
ِ
تحصیالت دانشگاهیاش نسبت به بسیاری
ِ
نویســندهگان همدورهاش قاب ِل تامل و مهم
اســت .تاثی ِر بهرنگی بر جها ِن او در همین
سالها به اوج میرســد و درویشیان عملن
ِ
در ِ
«چریک ادبی» به نوشتن مینگرد.
قامت
ِ
ِ
کتاب «از این والیت» در اول دههی پنجاه
به بازار میآید و نشــان میدهد که حضورِ
سمپاتیک بهرنگی تازه از دنیارفته بر زندهگی
و زمانهی درویشیان بسیار پررنگ است .چاپِ
این کتاب عملن مسی ِر زندهگی درویشیان را
عوض میکند .در هفت سا ِل منتهی به انقالب
درویشیان سه بار به خاط ِر نوشتنِ این کتاب و
البته گرایشهای سیاسیاش به زندا ِن پهلوی
میافتد .از کارِ اخراج و در نهایت در ســا ِل
 1352به یازده سال حبس محکوم میشود.
او از جملهی زندانیانی به شمار می رود که
در مو ِج آزادی زندانیها در روزهای انقالب
از زندان بیرون میآید .درویشیان در زندان با
صف ِر قهرمانی یکی از زندانیا ِن نمادینِ ایران
آشنا میشــود .مردی که حدود سه دهه در
زندا ِن پهلوی مانــده و نتیجهی این مراوده
ِ
توگو با صفر قهرمانی»؛
کتاب «گف 
میشود
ِ
کتاب «خاطرات صفر خان» یکی از مناب ِع
ِ
خوانش اوضا ِع زندانیا ِن سیاسی در ایران
مه ِم
دوران پهلوی محسوب میشود .بهرنگی که
ِ
ِ
کوچک «صمد جاودانه
کتاب
در سا ِل 1352
ِ
شد» را به بازار فرســتاده بود بعد آزادی از
زندان و در ســا ِل  1358از نو این کتاب را
منتشر میکند و حتا به کسانی که به بهرنگی
انتقاد کرده بودند به شدت میتازد .مانن ِد احمد
ِ
کتاب
شاملو ...در سا ِل مذکور درویشیان دو
بسیار پرطرفدار منتشر میکند که عملن و به
گفتهی شاهدا ِن سالها با تیراژهای چند ده
هزارتایی به فروش میروند؛ «سلول  »18و
«آبشوران» .هرچند آبشوران قبلن چند بار
با نامِ مستعارِ لطیف تلخستانی در سالهایی
ِ
کتاب
که او به زندان بود نیز منتشــر و به

بالینی بسیاری از آرمانگرایا ِن ادبی تبدیل
شــده بود .همچنین او داستانهای متعددی
برای کودکان و نوجوانان مینویســد که
به محبوبیتاش میافزایــد .و این رفتار در
شرایطیست که جامعهی سالهای بع ِد انقالب
به شدت مستع ِد ِ
درک جها ِن درویشیان است.
Q

چپ کالسیک
Qظهو ِر یک ِ

علی ِ
اشرف درویشیان به خاط ِر سالهای
طوالنی زندان و همچنین نقشاش در اشاعهی
ِ
ادبیات تظلمخواه که آمیخته است با
جنسی از
ِ
لحظات کودکی و رنجهای زیستی راویا ِن آن
وجهی نمادین پیدا میکند .در دستهبندیهای
سیاســی او ِل انقالب درویشیان با شهرت و
فروش شگفتانگیزی که به دست آورده
ِ
سمت گرایشهای رادیکال چپ متمایل
به
میشــود .او بیتردید بیــنِ نامهای مطر ِح
آن جنس ادبیات؛ کســانی چون فریدون
تنکابنی ،منصور یاقوتی ،سیاوش کسرایی
و ...از پراشــتهارترین نامهای این جمع به
ِ
حیات ادبی خود را
شــمار آمده و میتواند
تا امروز امتداد دهد .درویشــیان به خاط ِر
فضای بع ِد سالهای او ِل دههی شصت مانن ِد
بسیاری از نویسندهگا ِن همفکر و مسلکاش
با ممانعتهای فراوانی روبهرو میشــود و
دههی سختی را از سر میگذراند .بیتردید
تول ِد مه ِم ادبی او در ســا ِل  1370اســت.
انتشارِ رما ِن حجی ِم «سالهای ابری» .اثری
که در آغاز در چهار مجلد و از ســوی نشر
اســپرک به بازار میآید و توجه انبوهی از
طرفداران درویشیان را به خود جلب میکند؛
نویسندهای که عمدهی آثارش داستانهای
کوتاه یا نوول بودهاند رمانی به بازار میفرستد
که بیتردید از منظ ِر فک ِر ادبی متمایل است به
یکی دیگر از نویسندهگا ِن محبوباش یعنی
ماکسیم گورکی ...گورکی نامی مهم است
ِ
شناخت درویشــیان .برخی آثارِ او که
در
رنگ و بوی جدیتری دارند مانن ِد «خاطرات
ِ
ایدئولوگ «مادر» یا
کودکی» و البته رما ِن
رمان حجی ِم «ماتویکوژمیاکین» تاثیر بسیار
زیادی بر درویشیان دارند .از سوی دیگر این
ِ
کتاب مه ِم آ.
فارغالتحصیل علومِ تربیتی به
ماکارنکو؛ یکی از مهمترین نظریهپردازا ِن
ِ
تربیت سوسیالیستی بسیار عالقه و باور
تعلیم و
دارد« .پداگوژیکی» کتابی در ِ
قالب رمان
که درش این چهرهی مه ِم تربیتی در اتحاد
جماهیر شوروی تجربههایاش را در تحققِ
مراک ِز تعلیــم و تربیت برای نوجوانان یتیم
یا بزهکار روایت میکند« .سالهای ابری»
برآمده از چنین ذهنیتیست .رمان دربارهی
کودکی و جوانی «شــریف» است .پسری
که چون درویشیان در خانوادهای بیچیز و
تنگدست به دنیا آمده و درگی ِر خرافات و
تنگناها و بزه ِ جامعهی پیرامون خود است.
این رمان که بیتردید روایتی اتوبیوگرافیک

دارد و نویسندهاش نیز آن را اذعان دارد ،با
تحت انقیادِ
منشی انتقادی نسبت به جامعهی ِ
حکومت سلطنتی نوشته شده و در انتهایاش
نیز با روایت مبارزهها و امیدهای قهرماناش
به پایان میرسد .ســالهای ابری بیتردید
مهمترین دستاوردِ مانیفستوارِ درویشیان
اســت و اثری پرطرفــدار .هرچند به زع ِم
من رمانیست فاق ِد درونمایههای تکنیکی
قاب ِل توجه .در مقایســه با مثلن رمانی چون
«رازهای سرزمین من» یا «همسایهها» رما ِن
مذکور اثری بهمراتب نازلتر است از منظ ِر
ساختاری ولی درش خردهروایتهایی وجود
دارد که اثر را از منظ ِر جامعهشناسانه بسیار
حایز اهمیت میکند .گمان میکنم کماکان
جدیترین روایتهای داستانی درویشیان در
داستانهای کوتاهاش متبلور شدهاند اما رما ِن
ِ
مخاطب
مذکور اثریست تاریخنگارانه که
خود را با یک پروسهی حدودن چهل ساله
از فراز و فرودهای زندهگی فردی و سیاسی
علی ِ
اشرف درویشیان مواجه میکند .سالهای
ِ
ابری هرچند فاقد بداعتها و نوآوریهای
رواییست ،در ِ
بافت سادهی رئالیستیاش اما
ِ
قدرت روایتگریاش را بر مخاطبانِ
میتواند
داستاندوستی تحمیل کند که تشنهی خواندنِ
ِ
جنس رمانهای زندهگینامهای شخصی
این
برآمــده از مدلهای روســی بودند .رمان
مذکور بع ِد مدتی به نش ِر چشمه(ناش ِر اصلی
آثار درویشــیان) میرود و بارها و بارها
تجدیدچاپ میشود.
Q

Qدههی هفتا ِد غمگین

علی ِ
اشرف درویشیان در سالهای دههی
هفتاد مانند بســیاری از داستاننویسا ِن ایرانی
دچار محا ِق تند سانســور میشود .بسیاری از
آثارِ او از نو ممنوع میشوند و او در این دهه
که در او ِج شهرت است کمتر میتواند اثری
ِ
کتاب «درشتی» که با
داستانی به بازار بفرستد.
ویرایشی نو منتشر میشود ،یکی از این آثار
است که بســیار با اقبال هم روبهرو میشود.
هرچند فروپاشی شوروی بسیاری از طرفدارا ِن
ِ
چپ روسی را مایوس و سرخورده کرده است
اما چپگرایی درویشیان و برخی دوستاناش
به نحویســت که ســعی میکنــد چندان
توجهای به این قضیه نشــود .سالهای دههی
هفتاد ،دورهایست که او شروع به کارهای
فرهنگنامهایاش میکند .مثلن جمعآوری
افسانههای مردم ایران .اثری پرحجم و عظیم
که نشان میدهد او سالهای فراوانی را براي
این حوزه وقت و انرژی گذاشــته است .در
همین دوره است که او مجموعهای از نقدها
و یادداشــتها و ســخنرانیهایاش را هم
جمعآوری می کند و به بازار میفرستد .هرچند
عمدهی آثارِ تازه یا تجدیدچاپی درویشیان در
نیمهی دوم دههی هفتاد و بع ِد به قدرت رسیدن
سیدمحمد خاتمی به بازار میآیند .در همین

دوره مقاالت و یادداشــتهایی در شناخت
و نق ِد درویشیان در مطبوعات نوشته میشود
که توجه نس ِل جدیدتر را به او جلب میکند؛
هرچند عمدهی مخاطبا ِن او در این نسل کسانی
میشوند که هنوز به آن شکل آرمانگرایی
ادبی و سیاسی اعتقاد دارند .از سویی دیگر او
برای احیای کانون نویسندهگان ایران قدمهایی
برمیدارد و یکی از فعالترین چهرههای آن
است در این سالها .شاید بتوان گفت حضورِ
بیرونی او در عرصهی روشنفکری ِ
چپ سنتی
در این دوران بسیار محسوس است و همین امر
ِ
مشکالت فراوانی
است که باعث میشود او
برای انتشارِ آثارش داشته باشد.
Q

Qپانزده سالِ پرالتهاب

در سالهای دههی هشــتاد درویشیان
عمدهی آثارش را به نشــ ِر چشمه واگذار
میکند .و این انتشارات آنها را با جلدها و
قطعهای متفاوت به بازار میفرستد که میزان
ِ
محبوبیت
تجدیدچاپشان گواهیست برای
این نویسنده بخصوص بینِ کتابخوانهای
نسلهای قدیمیتر .محرومیت آثاری از این
نویسنده در یک پروسهی گاه دو دههای با
این تجدیدچاپها میشکند و به یاد دارم که
در اوای ِل دههی هشتاد یکی از داستاننویسانی
که دربارهاش صحبت میشــود ،اوســت.
هرچند گرایش و ذو ِق نویســندهگا ِن تازه
چندان به سوی ِ
جنس داستاننویسی او نیست
اما ِ
منش فردی درویشیان در برخورد با این
نســل یکی از دالی ِل محبوبیت او میشود.
او روزهای دوشــنبه از خانهاش در کرج به
کتابفروشی نش ِر چشمه میآمد و با مخاطبان
ترتیب انتشــارِ
ِ
پرتعدادش دیدار میکرد.
آثار برخی نویســندهگا ِن تازهپا را میداد؛
در حوزهی ادبیــات و زبان ُکردی فعالیت
میکرد و همچنین خانهاش محفلی بود برای
دوســتداراناش .درویشیانی که خود من
شناختم ،دقیقن یک رو ِح پرمهر بود که با
پافشــاری بر عالیق و ایدههای سیاسیاش
دربارهی کسی داوری یا پیشداوری نداشت
و اگر میتوانست به نویسندهگان و مترجما ِن
جوان کمک میکرد .شاید یکی از دالیلی
ِ
مرگ او چنین در فضای مجازی با انبوه
که
ِ
نوشتههای نویسندهگان و مخاطبان مختلف
روبهرو شد ،بازگردد به همین اخالقیبودن
ِ
شرافت انسانیاش .علی ِ
اشرف درویشیان در
و
سالهای میانی دههی هشتاد سکتهی مغزی
سختی کرد .در آن روزها پروندهای تدارک
دیدم بــرایاش در روزنامهی «هممیهن».
پروندهای که نامهای بسیاری از جمله براهنی
هم با طوع درش نوشتند از درویشیان .سکته
به قدری شــدید بود که امید چندانی وجود
نداشت اما دکت ِر مشــهور و محبوب میان
نویسندهگان آن نسل؛ دکتر پارسا توانست
با موفقیت درویشیان را عمل کند .هرچند او

روی ویلچر رفت و نتوانست سالمت حرکتی
و جسمی کامل را تا دمِ مرگ به دست آورد.
ده سالی که درویشیان دچارِ این بیماری شد،
سالهای ســختی بودند برای این «چریک
پیر» (اولین بار این صفت را در روزنامهی
شرق به او اطالق کردم و یادم میآید تلفن
ِ
مطلب طوالنی و
کرد و کلی تشــکر از آن
کمی انتقادی دربارهی داســتانهایاش .و
این امری بود که به ندرت در نویسندهگان
اغلب متوقع همنس ِل خودم دیدهام) هم سختی
ِ
مشکالت فراوان در تکلم ،هم
بیماری ،هم
ِ
دولت مهرورزِ احمدینژاد
نوشتن .از سویی
نیز بســیاری از آثار تازهی او را در ادارهی
کتاب معطل نگه داشت .طوری که برخی
از این داستانها در کشورهای دیگر منتشر
شدند .ممنوعیت چی ِز تازهای برای درویشیان
نبود اما این بار حتا پارهای از آثارش که دهها
بار تجدیدچاپ شده بودند نیز ممنوعاالنتشار
شــدند .او در این سالها همراه رضا خندان
جنگی را تدوین کرد که به تدریج انتشارشان
از چند سا ِل قبل آغاز شده بود؛ «داستانهای
محبوب من» .گزیدهای از داستاننویســی
ایران در ادوار مختلف با نظر او و رضا خندان.
رما ِن جدیدش با نامِ «همیشه مادر» ،و چند
ِ
کتاب داستاناش نیز مجوزِ انتشار نگرفتند و
البته او به خاط ِر تالشاش در ادبیات و حضور
پررنگاش جوایز داخلــی مهمی از جمله
جایزهی مهرگان و گلشیری را دریافت کرد.
علی ِ
اشرف درویشیان در این سالهای سخت
که با حمایت ایثارگونهی همســرش شهال
دارابیان کنارِ او همراه بود کمتر میتوانست
مصاحبه کند یا بنویسد اما تغییرمشی نداد و به
ِ
زیست فکریاش ادامه داد.
ِ
مــرگ او در روزِ چهارم آبان امســال
احتمالــن برخی کتابهــای در بندش را
آزاد خواهــد کرد و مخاطبانی را که کمتر
میشناسندش به خواند ِن آثارش سوق میدهد
ِ
میراث ادبی او تا چه حد میتواند
اما باید دید
از الیههای زمان بگذرد .میراثی که با نوشتن
اولین داســتا ن جدیاش در زندان کرمانشاه
آغاز شــد و عمری مملو از کار و نوشتن
و حضور را بــرای او رقم زد .احترام به این
نویسندهی سالخورده ،احترام به آن جنبهی
ادبیات و نوشتن است که هیچگاه خود را از
تاریخ و جامعهی خود خارج نمیکند .شاید
درویشیان سر در راه یک ایدئولوژی مشخص
داشت (که داشت) اما بیش از هر چیزی به
انسان میاندیشید و ِ
بهای انسانبودناش ...این
شعار یا بدرقهای از ِ
جنس اختتامیههای مرسوم
نیست ،واقعیتیست که بسیاری در منش و
رفتار و نگاهاش به داســتان و انسان درک
کردهاند ...و این شــاید شروعی تازه باشد
برای این نویســندهی سختکوش که تمام
زندهگیاش را مبارزه میدید با زمان و جهان
و البته فقر...
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سینما

تازهترین فیلم جیرانی ،تالش برای ارائهی یك فیلم نوآر در قالب قصهای بیزما نومكان است:
فیلم اشتباهاتی دارد ولی دستكم در ساختار ،بافت بصری و حاشیهی صوتی ،توانسته به محدودهی فیلمنوآر نزدیك شود و موقعیتهای
بدیعی ،در سینمای ایران بسازد

در سرمای شب
دربارهی فیلم خفگی كه تجربهای نو در سینمای ایران است
فریدون جیرانی آدمی چندوجهی است،
هر بــار یكجور ظاهر میشــود :یكبار
مجری و تهیهكننــدهی برنامهای جنجالی
دربارهی سینماست ،یكبار روزنامهنگاری
كه روزنامهی سینمایی منتشر میكند ،یك
دفعه فیلمنامهنویس است ،یكجا معلم است
و جایی دیگر كارگردان .اما مثل همیشــه
ایــن و ِر كارگردانی اوســت كه به همهی
جنبههای هنریاش غلبه كرده؛ فیلمهایی
كــه ســاخته از تمــام كارهــای دیگرش
پربحثتر بوده ،اگرچه فیلمنامههایی هم
كه نوشــته جنجالی ،مهم و قابل بررســی
است .ولی فیلمهایش با وجود پراكندگی
و تنوع همیشــه خوی تجربهگری داشته:
تجربههایی در محدودهی ژانر و تالشــی
بــرای بومی كردن نشــانهها ،قراردادها و
فضاهای تثبیتشــدهی فرنگی .گاه موفق
شده (مثل «قرمز») ،گاه شكست خورده
بوآتــش» یا «پاركوی») ولی
(مثل «آ 
او مــدام ژانرها را تغییــر داده ،قصههای
تــازهای انتخاب كرده و فیلمهای جدیدی
ساخته .تالش كرده در دل بدنهی سینمای
ایران ،با حضور بخش خصوصی كار كند.
بنابراین همیشه ســتارههایی در فیلمهایش
حاضر بودهاند و نشانههای سینمای تجاری
در آثارش مشهود بوده است.
تازهتریــن فیلم جیرانــی ،تالش برای
ارائــهی یك فیلم نــوآر در قالب قصهای
بیزما نومكان است :فیلم اشتباهاتی دارد
ولی دســتكم در ســاختار ،بافت بصری
و حاشیهی صوتی ،توانسته به محدودهی
فیلمنــوآر نزدیك شــود و موقعیتهای
بدیعی ،در سینمای ایران بسازد .او درست
در اوج تمایل فیلمســازها به نمایش لخت
و عور مســائل اجتماعــی و گرفتاری در
تاروپود رئالیســم عبوس و تلخ ســینمای
ایران ،بلندپروازی كــرده .اینكه موفق
شده یا نه بحث دیگری است ولی جیرانی
پوستهی تحمیلی سینمای ایران را شكسته
و چارچــوب ناخواســتهاش را از بیــن
برده .بنابراین با تلفیق چند ژانر (جنایی،
فیلمنوآر) سعی كرده فیلمی بسازد نزدیك
به سلیقهی شخصیاش .این سلیقه چیست؟
خب ،جیرانــی به شــكل حیرتانگیزی
به شــخصیتهای بیمار ،پلیــد و در یك
كالم ناســالم عالقه دارد .ضدقهرمانهای
او معموالً اشخاصی نه چندان موجهاند كه
به شكل ذاتی به جنایت نزدیك میشوند.
جالب اینجاســت كه توطئه و دغلبازی
این آدمها برای ســرپوش گذاشتن روی
نقــاط ضعفشــان اســت .به «قرمــز»،
بوآتــش»« ،پــاركوی»« ،قصهی
«آ 

پریا» و ...نگاه كنید؛ همهی ضدقهرمانها
قربانی ضعفی عمیق ًا ذاتیاند كه بهراحتی
نمیتواننــد آن را درمان كننــد .بنابراین
میشود نتیجه گرفت كه این آدمها ناچار
به جنایتاند تا خودشان را تسكین دهند.
بیشــتر اوقات این بیمارها مردند و زنها
معمــوالً آســیبپذیرند و بعــد از تحمل
یكرشــته مكافات ،عصیــان میكنند و
حقشــان را میگیرند .اما گاهی هم آنها
قربانی میشوند؛ كافی است به فیلم «من
مادر هســتم» یا همین «خفهگــی» نگاه
كنید :زنها بهدلیل اعتماد ،عشق ،سادگی
و ...به سمت نابودی میروند .ولی جیرانی
در تركیــب ایــن مؤلفهها با لحــن و فرم
همیشــه موفق نبــوده :در «قرمز» موفق
شــده حا لوهوایی روانشناســانه به درام
ببخشــد و لحن فیلم كه تابعی از شخصیت
زن دردكشــیده بود مؤثر از آب درآمد.
مثل «شام آخر» كه تالش او برای ساخت
یك فیلم جنایی عاشقانه كموبیش موفق
بود ولی در باقــی فیلمها ،چه آثاری مثل
بوآتــش» چه فیلمهــای دیگرش در
«آ 
ژانرهای دیگر ،از كمدی «خوابزدهها»
گرفته تا «قصهی پریا» ،هیچكدام لحن و
فرم كام ً
ال در خدمت فیلمنامه و قصه نبوده
است .با این وجود لحن «خفهگی» تا حدود
بسیاری به طرح و توطئهی طراحیشده در
فیلمنامه وفادار اســت و از دل همین لحن
به نوعــی زیباییشناســی رســیده :ریتم
كند ،فیلمبرداری سیا هوسفید و اسكوپ،
بازیگرانــی كه به عمد زشــت شــدهاند،
فضاهای گرفته ،بسته و هراسانگیز و بیش
از همه اتمســفری كه داستان را از رمان و
مكان جدا میكند و به ناكجاآبادی خیالی
و داستانی متصل میشود .این یك شروع
برای فریدون جیرانی است.
Q

Qخفهگی چه مشكالتی دارد

«خفهگی» ضعفهای مشخصی دارد:
با وجــود طراحی صحنه و لباس ،گریم و
فیلمبرداری متفــاوت و منفك از فضای
اجتماعــی كــه به طور مشــخص فیلم را
بیجغرافیا میكنــد و یكنوع بیمكانی
بــه آن میبخشــد ،فیلمنامــهی جیرانی
اصرار به پایبندی به مرز مشــخص ایران
دارد .او فضایی كرخت و ســرد طراحی
كرده اما درســت در دل همینها یكباره
ســكانسهایی گرم برای شــخصیتهای
فرعی نوشــته كه اشــارههای مســتقیمی
به جغرافیای مشــخص (مثال پل گیشــا)
میكنند ،از ابزاری مثل موبایل اســتفاده
میكنند و بهكل قراردادش را با تماشاگر
میشكند .موفقیت او در خلق همین جهان
تازه اســت كه البته با دست خودش نابود
میشــود .او نگــران از بیوطنی فیلمش،
احتماال به این نكته فكر کرده كه شــكل
«خفهگی» میتواند تماشاگر ناآموختهی

سینمای ایران را دچار دودلی كند و فیلم
را بیهویت بداند .در حالیكه او توانسته
در بیشتر اوقات ،یك جهان منحصربهفرد
و خاص مختص خودش بسازد.
عجیبتراینكهفیلمقربانیفیلمنامهینه
چندان خالقش شده؛ این طرح به نمونههای
كالسیك سینما ،بهخصوص به آثار جنایی
و فیلمنوآر فرانســوی نزدیك اســت و
چوخمهای آن آشناســت.
تماشــاگر به پی 
بنابرایــن اصــ ً
ا او را غافلگیر نمیكند و
كمك نمیكند تا او حیرتزده شــود؛ با
اینكه قصه ،ظرفیتهــای فراوانی برای
ترساندن ،غافلگیری و پیچهای دراماتیك
دارد .فیلم به خوبی با تغییر ژانر تماشاگر
را به مخمصه میاندازد ،با نشانههای نوآر
شروع میكند ،به ســمت تریلر میرود،
مایههایــی را از فیلمهای ترســاك قرض
میگیرد و به سمت فیلم جنایی میچرخد.
در همــهی این بخشها هم منســجم عمل
میكنــد ولی قوت «خفهگــی» در تمام
لحظات بهخاطر اجراســت نــه فیلمنامه.
چون فیلمنامه ،عقبتــر از اجرا ،در حال
یادآوری نمونههای كالســیك اســت و
به چیزی بیشــتر از ارائهی نسخهی وطنی
آنها فكر نمیكند .به هر حال «خفهگی»
فیلم اجراست و این بخش هیجانانگیزتر از
خود قصه اســت .قاببندی ،نورپردازی،
میزانســنهای خلوت و موسیقی مینیمال
در خدمت فیلم ،از همان زمان جشــنواره
تماشاگران را تحت تأثیر قرار داد .اگرچه
ضعفهای آن بیشــتر به چشم آمد .با این
حال« ،خفهگی» یك دستاورد در سینمای
ایران است.
Q Qجیرانی از چه فیلمهایی الگوبرداری
كرده

به طور مشخص این كلود شابرول است
كه تأثیر عمیقی روی ایــن فیلم جیرانی
گذاشــته است .مشخص است كه جیرانی
شیفتهوار به آثارش نگاه و تفسیری از آن
را ارائه كرده اســت .دوربین آرام ،پنهان
كردن بخشی از حوادث ،ایجاد لحنی سرد،
ریتــم كند و پرداختــن به طبقهی بورژوا
چیزهایی اســت كه جیرانی از شــابرول
به ارث برده .كافی است فیلم «غزالها»
را نگاه كنید؛ ببینید كه شابرول چطور در
این فیلم جنایی عمل میكند و با ســردی
بسیار ،دوربین بیحركت و قاببندی ساده
تالش میكند بیشــتر به كنه قصه برسد و
لحنی در خدمت قصهی بورژوایی خودش
خلــق كند .اما این تنها فیلمی نیســت كه
شــابرول از این مولفهها استفاده میكند:
او در «قصاب» و «تشــریفات» و دیگر
فیلمهای جناییاش مدام سعی میكرد از
گرمای صحنهها پرهیز كند و اجرایی ساده
و لخت از كنشها و واكنشها ارائه دهد.
بنابرایــن این ســردی خودبهخود بازیها
را خــوددار ،محــدود و بیحس میكرد.
جیرانی از این الگو در «خفهگی» بســیار
بهره برده :اگرچه از نشــر بصری بســیار
به آثار اروپای شــرقی ،با سایهروشنهای
پركنتراســت پرداخته ولی انداز ه و طول
نماها ،جنس بازیها و فضای فیلم بهشدت
تحت تأثیر آثار شابرول است .اما در قصه
و درام نمیشــود نقش «هاردبویلها» را
نادیده گرفت؛ آثاری كارآگاهی و جنایی
گوریشهاش به ادگار آلنپو میرسد
كه ر 
ولی نســخهی مدرنترش را دشیل همت،
ریموند چندلر و جیم ز ام كین نوشتهاند.
دو نویســندهی مشــهور فرانسوی ،پییر
بوالو و توماس نارســژاك همان زمان در
فرانســه رمانهایــی در ژانرهای جنایی و
تریلر مینوشــتند .این نویســندگان هر
كدام قالب مشــخصی داشــتند .چندلر و

همت كارآگاهمحور بودند اما كین ،بوالو
و نارســژاك ،جنایینویســانی بودند كه
آثارشان بهدرد قالب فیلمنوآر میخورد.
ی فریبكاری
بیشــتر این رمانها قصــ ه 
مردم عادی ،طمع بورژواها ،توطئهی زنانه
و قربانی شــدن عشــاق بود .اینها همان
مشخصههایی است كه در فیلمهای جیرانی
هم به چشم میخورد و بهطور مشخص در
«خفهگی» بیشتر به چشم میآید.
Q

Qجیرانی چهجور فیلمسازی است

جیرانــی ســابقهی طوالنــی در
روزنامهنــگاری دارد :خبرنگار روزنامهی
اطالعات بوده و بعدها در دههی شــصت،
جزو طیف مخالف مجلهی فیلم محسوب
میشــد كه مجلهی گزارش فیلم را برای
حمایت از جریان اصلی سینما راه انداختند.
ولی حضور او در ســینما مربوط به اوایل
دههی شــصت است ،وقتی كه فیلمنامهی
«آفتابنشینها» را نوشت و به دوستش،
مهدی صبــاغزاده داد .جیرانــی به دلیل
فعالیت در بخش خصوصی ســینما بسیار
وامدار فضــای اجتماعــی اطرافش بوده
و تــاش كرده نبض ایــن جریانها را در
دست داشته باشد« .آفتابنشینها» داستان
مبارزه علیه فئودالها بود؛ موضوعی كه
محبوب روزهای اول انقالب بود و نوعی
چپگرایی در آن دیده میشد« .رهایی»
دومین تجربهاش ملودرامی دربارهی جنگ
بود«،ســناتور» و «پرونده» تالشهایی
برای حضــور در جریان اصلی ســینما و
ساخت فیلمهای عامهپسند (اولی دربارهی
مواد مخدر و دومی دربارهی یك جنایت)
به حســاب میآمدند .ولی درخشــش او
وقتی بود كه ملودرام مینوشت« :گلهای
داوودی»« ،پاییزان»« ،دبیرستان» .اواخر
دههی شصت كه فیلم اجتماعی و كمدی
محبوب بود او هم به كمدیهای ایتالیایی
گرایش پیدا كرد و «زیر بامهای شــهر»
و«در آرزوی ازدواج» را نوشــت و پس
از آن تالشهایی در نئورئالیسم انجام داد
(مثل بازنویسی «نرگس») .او در این مدت
یك فیلم هم ساخت« :صعود» دربارهی دو
رفیق بود كه میخواهند علم كوه را فتح
كنند؛ فیلمی ماجرایی كه شكست سختی
خورد و جیرانی را تا ســالها ،دســتكم
ده سال از ســینمای ایران دور كرد .او با
«قرمز» بازگشت :فیلمی با مایههای غلیظ
ملودرام كه ویژگیهای محبوب جیرانی را
هم داشت؛ جنبههای تراژیك روانشناسانه.
آن روزهــا دو ســتارهی ســینمای ایران،
هدیه تهرانــی و محمدرضا فروتن بودند
و هر دو در این سایكودرام بازی كردند.
نتیجه فیلمی متفاوت از جریان دخترپسری
ســینمای ایران بود و تماشاگران استقبال
فوقالعــادهای از آن كردند .جیرانی بعد
از «قرمز» كارگردانــی را جدی گرفت
و كارنامــهای مملــو از فیلمهــای متنوع
فراهــم آورد .او در كارگردانی هم تابعی
از جریان روز بود :همیشه به گیشه وفادار
مانــد و فیلمهایی با بازیگــران حرفهای،
ســتارهها و چهرههای جذاب كارگردانی
كــرد .قصههایــی جنجالــی را برگزید
فوحدیثهایی به دنبال
كه همیشــه حر 
خودشــان بــهراه میانداختند .هم كمدی
ســاخت :صورتی ،خوابزدهها ،هم فیلم
اجتماعی (ستارهها ،قصهی پریا ،من مادر
هستم) ،هم جنایی (شام آخر ،پاركوی).
دو سریال جاسوســی هم برای تلویزیون
كارگردانی كرد و ســال  ،1388برنامهی
«هفت» را به عنوان «نود سینمایی» برای
شــبكهی ســه تهیه و اجرا كرد .او مدتی
سردبیر روزنامهی «سینما» بود و فع ً
ال هم
مدیرمسئول آن است.
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سینما

اينكه «سيارهي ميمونها» هميشه انعكاسي از وضع موجود بود ،مزيت نسبي و قابل بحث فيلم به حساب ميآمد ولي حاال با خارج
توسويي تاريخي براي سمتدهي به معاني ،ماهيت انقالبي و پيشرو بودنش را كنار
ي و شكل دادن به سم 
كردن فيلم از قالب انتقاد 
ميگذارد و به كهنالگوها بيشتر از نقد توجه ميكند .بنابراين فيلم در حد درامي خوشساخت اما جهتگيرانه باقي ميماند.

قیام برای آزادی
جنگ براي سيارهي ميمونها چطور از سياست الهام گرفته است

Q

1

Qقصه از كجا شروع شد
دههي شصت ميالدي ،دههي ناآرامي
بــود؛ دههي شــروع جنبشهاي

مدافعان حقوق بشر ،مخالفان جنگ ويتنام،
هيپيگري و مخالفت با فرهنگ محافظهكار
سرمايهداري .اين دههي پرآشوب و پرجدل
جوانها را شــجاعتر و مقاومتر كرده بود،
حقوق انســاني را به آنها شناسانده بود و
بهخصوص در آمريكا همه را متوجه كرده
بود كه رؤياي آمريكايي با فريب و نيرنگ
همراه است و البته كام ً
ال شكستخورده.
آرمانگراها ميخواســتند زندگي در اين
جهان را براي همهي گروهها ،از سياهان تا
اقليتهاي ديني ،بهتــر كنند و مخالفان،
سنتگراهاي محافظهكار و سرمايهداري
بودند كه هنوز به رؤياي «سفيدپوســت
ثروتمند» باور داشتند .آن روزها مصادف
بود با اوجگيري جنگ سرد بلوك شرق و
غرب و ترس از بمباران اتمي؛ اتفاقي كه
يكبار ژاپن را متالشي كرده بود و نشان
داده بــود كه آمريكا چطور از اين نيروي
نابودكننده استفاده ميكند .ترس و نگراني
همهجا ديده ميشد ،در رمانها ،ترانهها و
روزنامهها .و اين خودبهخود مردم عادي را
هم نگران ميكرد.

آن زمــان رماني علمــي خيالي به نام
«سيارهي ميمونها» در آمريكا منتشر
شــده بــود؛ رماني نوشــتهي پيير بول

2

نويسندهي فرانسوي كه سال  1964نوشته و
همان زمان هم ترجمه شده بود .پيبر بول
آن روزهــا بهخاطر نــگارش رمان «پل
رودخانهي كواي» كه فيلم درخشان ديويد
لين از روي آن ساخته شده بود مشهور شده
بود .بول يك فرانسوي بود كه قبل از جنگ
جهاني دوم در سنگاپور زندگي ميكرد و
مدتي عضو سرويس مخفي ارتش انگليس
بود .بعد از شروع جنگ جهاني ،او به شارل
دوگل و ارتش فرانســهي آزاد پيوست.
ماجراهايي كه او در «پل رودخانهي كواي»
نوشته كموبيش از تجربيات خود اوست،
ولي «ســيارهي ميمونها» رماني بود كه
ربطي به جهان واقعي نداشــت .با اين همه
نشــانههاي جذابي براي تطبيق با شرايط
موجود در دههي  60در آن يافت ميشد .به
همين دليل هم هاليوود ســراغ اين داستان
رفت و بدون اشــارهي مستقيم ،به نوعي
احساس ترس و خطر مردم از شرايط جنگ
اتمي را در اين فيلم منعكس كرد« .سيارهي
ميمونها» بــه كارگرداني فرانكلين جي
شــافنر ،انعكاسي از وضع موجود جامعهي
آمريكايــي بود« :جــان ماهونی» منتقد
«هالیوود ریپورتر» فیلم را هشداری دربارهي
عواقب حماقت بشــر دانست که در آن،
بازی «چارلتون هستون» انسان را به عنوان
فــرد ،و به عنوان یک نماد ،با هم ترکیب
میکرد .داستان فيلم مشخص بود :گروهي
فضانورد در ســال  1978به فضا فرستاده
ميشوند و آنها به شكل اتفاقي در سيارهاي
فرود ميآينــد .جايي كه ميمونها حرف
ميزنند ،تمدن مدرني دارند و بشر ،قادر به
تكلم نيست و هيچ كاري از آنها برنميآيد.
در آخر فيلم معلوم ميشود كه اين سياره،
زمين است و بهدليل جنگ اتمي به اين روز
افتاده.

3

«سيارهي ميمونها» با طنز به مسائل
اجتماعــي نــگاه كرده بــود :هم به

اختالف طبقاتي اشــاره كرده بود ،هم به
مباحث نــژادي .هم بحران جنگ اتمي را
مطرح كرده بــود و هم به بههم ريختگي
الگوهاي زيستي بشر .به همين دليل ميشد
مدام ســراغش رفت .تيم برتون در سال
 ،2001درست وقتي كه القاعده به برجهاي
دوقلو حمله كرد نسخهي بهروزي از فيلم
ساخت :اينبار ماجرا انتقاديتر ،صريحتر و

تندتر بود .انســانها بردههايي تحت ستم
ميمونها بودند كه به شدت تحقير ميشدند
و قهرمان داستان ،لئو ،با كمك يك ميمون
مهربان تالش ميكرد تا انســانها را عليه
ميمونها بشوراند .فيلم البته بهاندازهي نسخه
اول موفــق نبود ولي جنبههاي انتقادياش
واضحتر بود .بهخصــوص كه پايان فيلم،
وقتي لئو و ســفينهاش به زمين ميرسند،
ميبينند كه ميمونها همهجا را گرفتهاند .آيا
تيم برتون برداشتي تندروانه از داستان داشت
و ايدئولوژي جرج بوش را تبليغ ميكرد؟
احتما ًال بيش از هرچيز فيلم تصور عوامانه و
يكطرفه از موضوع جنگ پيشــگيرانهي
آمريكا را توجيه ميكرد.

4

اقتباس آزاد از «ســيارهي ميمونها»
در سال  2011شــكل گرفت« :قيام

سيارهي ميمونها» ده سال بعد از ماجراي
يازده ستامبر و چند سال پس از اشغال عراق
و افغانستان و اوجگيري جنبشهاي مختلف
تروريستي ساخته شد .ماجراي فيلم به تحقير
و آزار ميمونهايــي مربوط ميشــد كه
جانوران آزمايشگاهي به حساب ميآمدند تا
ش روي آنها انســانها را
نتيجهي آزماي 
نجات دهد .اما وجود يك ميمون باهوش به
نام «ســزار» كه با تزريق دارويي قدرت
فوقالعادهاي پيــدا كرده همهچيز را تغيير
ميدهد .او موفق ميشد تا باقي ميمونها را
از بردگي نجات دهــد .ولي نكتهي مهم
مباحثي بود كه البهالي حوادث فيلم ديده
ميشد :اينكه انســانهاي بهظاهر مترقي
خودشان در حال نابودي خودشان هستند ،به
جــاي مصالحه با نيــروي اقليت كمر به
نابوديشــان بســتهاند و به هيچكس جز
خودشــان توجه ندارند .فيلم ســرآغاز
شــكلگيري فيلمهاي جــذاب ،عميق و
تكاندهندهاي بود كــه عالوه برمباحث
فرامتني مثل سياست و تبعيض نژادي درام
بسيار قدرتمندي هم داشت.

5

«طلوع سيارهي ميمونها» صريحتر از
فيلــم قبلــي بــود :اينجا

ميمونها پــي مصالحه با
انسانها بودند اما انسانها
به جنگي تمامعيار با آنها
فكــر ميكردنــد.
تماشاگران اين فيلم بيش
از نسخههاي ديگر تفكر
سياستمداران آمريكايي
را در آ ن منعكــس
ميديدند و فيلم توانسته

بود دقيقتر به فضاي اجتماعي نفوذ كند و
نشانههاي آن را بيرون بكشد .اگرچه اين
كار منجر به لختي در درام و قصهپردازي
شده بود ولي داســتان ،انعكاسي از وجود
موجود آمريــكا ،بهخصوص بعد از ناديده
گرفتن حقوق اقليتها به نظر ميرســيد.
هيچكس نميدانست كه قسمت بعدي اين
فيلم چهجور خواهد بود .سازندگان معتقد
بودند كه اين فيلمها براي تازگي و قدرتمند
شدن نياز به درك شرايط زيستي تازه در
آمريكا و جهان را دارند تا مردم خودشان را
در آن كشف كنند« .دان کی» در مقالهاي
در مجلهي «رولینگ استون» نوشته« :این
قصهي تخیلی ،و فیلمهايی که براساس آن
ساخته شدهاند آینهای مقابل انسانها قرار
میدهند تا به نظاره برخوردها ،مســائل و
کاستیهای فردی و اجتماعی خود بنشینند».
و «اریــک گرین» ،در کتاب «ســیاره
میمونها ،یک اســطورهي آمریکايی»
ميگويد نبرد جوامع میمونها و انسانها در
این ســری فیلمها تمثیلی آزادیخواهانه از
اختالف نژادی است.
Q Qجنگ براي سيارهي ميمونها
چهجور فيلمي است

اين ســومين قســمت از سري جديد
«ســيارهي ميمونها»ســت كه قهرمان
اصلياش ميمو ن صلحدوســتي به نام سزار
است .اينبار اما خشم و انتقام جايي براي
صلح نميگــذارد .ولي اين فقط تكهاي از

موضوع فيلم است« ،جنگ براي سيارهي
ميمونها» با الهام از تاريخ سينما ،رمانها
و مسائل روز خودش را غني ميكند .اول
از همه فيلم شــبيه يك وسترن تمامعيار
نظر ميرسد كه بهجاي كابوي خشمگین
و صحراگردش ميموني دنبال انتقام به راه
ميافتد .ولي كمي بعد فيلم با الهام از «فرار
بزرگ» بدل به يك ماجراجويي براي فرار
از زندان ميشــود .اينجا با شخصيتي مثل
ســرهنگ كورتز «دل تاريكي» روبهرو
ميشــويم كه با نيروهاي تحت فرمانش،
بدون توجه به باقي انسانها در حال مجازات
ميمونهاست و نيرويي متمرد است و عالوه
بر انگيزهي شخصي براي قتلعام ميمونها،
ميخواهد انسانها را هم نجات دهد .فيلم با
زيركي تالش ميكند هر دو وجه داستان را
باورپذير و معقول و موجه جلوه دهد :يك
طرف ميمونهايي كه خواستهاي جز زندگي
آزاد ندارند و طرف ديگر انسانهايي كه
خطر نابودي و از بين رفتن تكلم تهديدشان
ميكند .تضاد ،همينجا شكل ميگيرد و
فيلم ،با وجود دارا بودن سويههاي انتقادي
سياســي اجتماعي ،تالش ميكند دنيايي
باورپذير از قصهاي باورنكردني بســازد.
به همين دليل هم تــا جايي كه قصه ،به
انتقام ،درگيــري دو فرمانده و نبرد براي
آزادي محدود ميشود درخشان است .ولي
وقتي الگويي شــبيه به اردوگاههاي كار،
فرار به سوي ســرزمين آزادي و نجات را
ميبينيم و ايدهي يهوديكشي و مهاجرت

نجاتيافتــگان به فلســطين را ميبينيم
ناخودآگاه از حقبهجانبي فيلم در الصاق
مظلوميت اقليتها به يك ماجراي تاريخي
شگفتزده ميشــويم .اينكه «سيارهي
ميمونها» هميشه انعكاسي از وضع موجود
بود ،مزيت نســبي و قابــل بحث فيلم به
حساب ميآمده ولي حاال با خارج كردن
فيلم از قالب انتقادياش و شــكل دادن به
توسويي تاريخي براي سمتدهي به
سم 
معاني ،ماهيت انقالبي و پيشرو بودنش را
كنار ميگذارد و به كهنالگوها بيشتر از
نقد توجه ميكند .بنابراين فيلم در حد درامي
خوشساخت اما جهتگيرانه باقي ميماند
كه بيشــتر از ايدئولوژياش صحنههاي
اكشن ،فرار ،جلوههاي ويژه و بازيهاست
كه تماشاگر را تحت تأثير قرار ميدهد.
اگر فرض كنيم كه فيلم بيشــتر ،بهدنبال
مخاطب غربي ،آمريكايي و اروپايي ،است
توجه به مسئلهي تاريخي اردوگاههاي كار،
ت و مهاجرت آنها توجيه پيدا
كشتار اقلي 
ميكند .بههر حال مشــتري در آن سوي
جهان بيشتر است!
Q

Qفيلم از چه چيزهايي الهام گرفته

دل تاريكي و اينك آخرالزمان :سرهنگ
كورتز نماد شيطاني آن رمان كه در فيلم
فرانســيس فورد كاپوال به بهترين شكل
تصوير شــده ،اينجــا در قالب وودي
هارلســون ظهور پيدا كرده است :مردي
كه سربازانش او را ميپرستند ،بيرحم و
سنگدل است ،در يك اردوگاه تا لحظهي
آخر ميجنگد و از مرگ نميهراسد.
فيلم هم از خود شــخصيت و
هم از مابــهازاي تصويري آن
الگوبرداري كرده است.
پل رودخانهي كواي :ماجراي
اين فيلم يادتان هست؟ پلي با زحمت
ساخته ميشود ولي در نهايت براي شكست
دشــمن بايد نابود شود .فيلم «جنگ براي
سيارهي ميمونها» البته فقط در حد اشاره
به ساخت ديواري ميپردازد كه قرار است
جلوي حملهاي را بگيرد ولي در انتها نابود
ميشود.
ده فرمان :خود سازندگان اذعان كردهاند
كه براي ساخت فيلم سراغ آثار حماسهاي
كتاب مقدس رفتهاند .آنها از داستان «ده
فرمان» و «بن هور» بهره گرفتهاند .ايدهي
مهاجرت به ســرزميني آرام كام ً
ال از «ده
فرمان» برداشته شده و ماجراي رهبري كه
با مرگش قومش را متحد ميكند از «بن
هور» .وقتي فيلم را ميبينيد نشانههاي
واضحتري از كتاب مقدس يهوديان و
مسيحيان در آن ميبينيد.
فرار بزرگ :فيلم سرخوشانهي
جان اســترجس يكي از منابع
الهام سازندگان فيلم «جنگ
براي ســيارهي ميمونها»
بوده؛ داســتان اسارت و
تالش بــراي نجات از
اردوگاه كه با همكاري

دستجمعي زندانيان اتفاق ميافتد در اين
فيلم هم ديده ميشود و تكهاي مفصل از فيلم
را شكل ميدهد.
Q Qفيلمهاي قبلي دربارهي چه بودند
قيــام ســيارهي ميمونهــا :ویل رادمن

دانشمندی اســت که برای یافتن درمان
آلزایمر تالش میکند .پــدر او مبتال به
آلزایمر در مراحل ابتدایی اســت .نتیجهي
تالشهای او دارویی با نام  112-ALZاست
که در صــورت تزریق به میمونها باعث
باهوشتر شدن میمونها میشود .در یکی
از روزها در البراتوار شــرکت جنسیس
حادثــهای رخ میدهد کــه باعث مرگ
میمونهایی که ایــن دارو بر روی آنها
ش شده اســت میشود تنها بازمانده
آزمای 
این تحقیقات یک میمون نوزاد به نام سزار
است .ویل از نابود کردن این بچه میمون سر
بازمیزند و او را به خانه ميآورد .او داروی
 ALZ-112را برای نجات پدرش به او تزریق
ب اينكه تمام مشــکالت
ميکند و عجي 
جســمی و عقلی او برطرف میشــود .با
گذشت زمان بیماری پدر ویل بازمیگردد
و اثرات دارو از بین میرود .پدر ویل که
بسیار بیمار شده است با همسایهشان مشاجره
میكند ســزار نیز برای حمایت از او وارد
ماجرا شده و در اثر این درگیری او به باغ
وحشی محلی برای نگهداری منتقل میشود.
ویل موفق میشود نســل جدید دارو را با
نام  113-ALZبسازد .او با امتحان این دارو
روی میمونهــای دیگر ميفهمد كه دارو
موفقیتآمیز بوده است و این بار نیز دارو را
به پدرش تزریق میکند ولی غافل از اینکه
پس از مدتی پــدرش از دنیا میرود .ویل
متوجه میشود که آن دارو بر روی انسانها
مانند ویروسی خطرناک عمل میکند این
موضوع را به رئیس شرکت جنسیس اطالع
میدهد ولی اخراج ميشود .سزار که مدتی
در اسارت بوده از با غ وحش فرار میکند و
به سازمان جنسیس میرود و مقداری از این
دارو را به دست میآورد و تمام میمونهای
باغوحش را به این دارو آلوده میکند تا با
را انداختن انقالبی خود و تمام میمونها را به
رستگاری و آزادی برساند و موفق میشود
با شورشی که در شهر راه انداخته است به
جنگلی که در نزدیکی شهر است فرار کند.
از سویی دیگر نیز مشکالتی که در شرکت
جنسیس به وقوع پیوسته است باعث آزاد
شدن این ویروس و آلوده شدن انسانها به
این ویروس میشود.
طلوع ســيارهي ميمونهــا :میمونها به
فرماندهی ســزار توانستهاند یک شهر در
جنگل بسازند و حتی توانستهاند اسبها را
رام خود کرده و از آنها اســتفاده کنند.
انسانهایی که در شهر کنار جنگل زندگی
میکنند با مشــکل تأمين برق مواجهاند و
تنهاترین راه نجات آنها راهاندازی مجدد
ســد و ژنراتوری اســت که در جنگل و
نزدیکی شــهر میمونها قرار دارد .آنها
برای این کار گروهی را میفرســتند .این
گروه توسط میمونها اسیر شده ولی پس از
گفتوگو با سزار به آنها اجازه راهاندازی
ســد داده میشود .ولی به خاطر تأخیر این
گروه در شهر فردی با فریب مردم مدعی
میشود که میمون این گروه را کشتهاند و
باید جنگی بین انسانها و میمونها صورت
گیرد .از سویی نیز در میان میمونها جنگ
بر سر قدرت و فرماندهی باالگرفته و یکی
ح به
از میمونها برای به دست آوردن سال 
انسانها نزدیک شده و باعث مرگ چند
تن از آنها میشــود .حاال جنگي بزرگ
بين ميمونها و انســانها شروع مشود كه
ميمونها پيروز آنننــد .ولي ولی جنگی
بزرگتر میان آنها درراه است.
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شنید هها

گفتهها

شــنیده میشــود پــس از رای
باالی مجلــس دهم به وزرای دولت
دوازدهم به خصوص وزیر کشور،
وزیر اقتصاد و وزیر کار ،نمایندگان
از بیتوجهی و کماعتنایی این وزرا
به نمایندگان دلخور هستند و تصمیم
گرفتهانــد بُعد نظارتــی پارلمان بر
کابینه را تقویت کنند.
شــنیده میشــود دوفوریت و اصل
تنها الیحه ارائه شــدهی شهردار جدید
تهران به شورای شهر پنجم به علت عدم
رایزنی و طــی مراحل و مراتب عادی
ارتباط میان شورا و شهرداری رد شده
است .برخی آگاهان فقدان رایزنی را
مهمترین مشکل دوره جدید شهرداری
جدید در تعامل با شورا میدانند.
شنیده میشود مقامات ترکیه در
سفر اخیر معاون اول رئیسجمهور
به این کشــور به علــت نقش ویژه
ایــران در عادیســازی اوضــاع
کردســتان عــراق بــه خصــوص
مســئلهی کرکوک از جهانگیری
استقبال گرمی کردهاند.
شنیده میشــود به زودی مجید
تختروانچــی بــه جــای حمیــد
ابوطالبــی معــاون سیاســی دفتر
رئیسجمهور خواهد شد.
شنیده میشود رضا صالحیامیری
به زودی به ریاست دانشگاه پیام نور
منصوب خواهد شد.
شنیده میشــود نوزدهم دیماه
نخســتین کنگره یادبــود آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی بــا ســخنرانی
رئیسجمهور در محل اجالس سران
برگزار میشــود .محسن هاشمی،
حمید میرزاده ،علی جنتی و مسیح
مهاجری مدیران این کنگره هستند.

تشکیالت
در جلسهی یکم آبانماه  1396شورای
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی
ایران آییننامــهی کمیته انضباطی این
حزب به تصویب اعضا رســید .در این
آییننامه هدف از تشکیل کمیته انضباطی
نظارت بر اجرای اصول فعالیت تشکیالتی
براساس اسناد حزب اعالم شده است .این
اسناد شامل مرامنامه ،اساسنامه ،آییننامه،
دستورالعملها و ســند مواضع حزب
(منشور ســازندگی ،کتاب آبی) اعالم
شده اســت .عدم رعایت شوون حزبی،
موضعگیری غلبــه مصوبات حزب و
دیدگاههای رســمی آن از جمله موارد
تخلف اعالم شده است.
به همت خانم فائزه هاشــمی رئیس
کمیتــه فرهنگی و اجتماعی شــورای
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی
ایران اولین گردهمایی زنان عضو حزب
در تهران برگزار شد .در این گردهمایی
غالمحسین کرباســچی دبیرکل حزب
سخنرانی کرد.
نشست فصلی دبیران حزب کارگزاران
سازندگی ایران در هفتم آبانماه 1396
در محــل دفتر حزب برگزار شــد .در
این جلسه محسن هاشمی رئیس شورای
مرکزی ،غالمحسین کرباسچی دبیرکل
و سیدحسین مرعشی سخنگوی حزب
سخنرانی کردند.
حزب کارگزاران ســازندگی ایران،
تشکیالت قم روز سهشنبه نهم آبانماه،
جلسهای برای بررســی میراث فکری
مرحوم احمد قابل با سخنرانی عمادالدین
باقی برگزار میکند.

گزارش سازندگی از جزئیات دیدار جامعه روحانیت مبارز با رئیسجمهور

تالش محافظهکاران
برای استقالل از اصولگرایان
دیدار اعضای جامعــه روحانیت مبارز
تهــران بــا رئیسجمهور بــه موجی از
گمانهزنیها دربارهی آینده سیاســی حسن
روحانی دامن زده است.
برخــی تحلیلگــران سیاســی از دو
جناح راســت و چپ گمان کردهاند که
رئیسجمهور با این کار خواســته اســت
اســتراتژی گردش به راســت خویش را
تکمیل کند و به تشکیالت سیاسی قدیمی
خود بازگردد.
با وجود این خبرهای سازندگی حکایت
از آن دارد که ماجرا چیز دیگری اســت:

درخواســت دیدار با رئیسجمهور از ســوی
کمیته سیاســی جامعه روحانیت مبارز تهران
صورت گرفته است .رئیسجمهور با وجود
آنکه عضو قدیمی این تشــکیالت سیاســی
و مذهبــی اســت قریب به یک دهه اســت
کــه در جلســات آن حضــور نمییابد .این

تصمیم از سوی فراکســیونی شامل آیات
هاشمیرفســنجانی ،ناطق نوری ،حســن
روحانی ،امامی کاشانی ،محسن دعاگو که
جناح میانهرو و معتدل جامعه روحانیت مبارز
را تشکیل میدادند صورت گرفت و علت
آن حمایتهای این تشــکیالت از محمود
احمدینژاد در دوره اول ریاستجمهوری
او بــود .با وجود این کــه احمدینژاد در
دوره دوم از نهــاد روحانیت فاصله گرفت
اما پیوندهای این تشکیالت با اصولگرایان
حفظ شد و در انتخابات بعد جامعه روحانیت
مبارز همچنان از گزینههای اصولگرا حمایت
کرد از جمله از نامزدی هاشمیرفسنجانی و
حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری
 1392و  1396حمایت نکرد .پیوند جامعه
روحانیت مبارز با جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم نیز در این دوران تقویت شد و این جناح
از جامعه روحانیت مبارز به رهبری آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی در انتخابات دوره پنجم
مجلس خبرگان رهبری فهرستی جداگانه
منتشر کرد.
البته جامعه روحانیــت مبارز برخالف

پیام
سرکار خانم

اعظمطالقانی

دبیرکل جامعه زنان انقالب اسالمی
درگذشت همسر گرامیتان جناب

آقای مرتضی اقتصاد را به شما و

خانواده محترمتان تسلیت میگوییم.

برای آن مرحوم طلب رحمت و برای
شما آرزوی صبر داریم.

حزب کارگزاران سازندگی ایران

جامعه مدرســین حــوزه علمیــه قم نام
هاشمیرفسنجانی را در فهرست خود قرار داد
که با اعتراض شدید اصولگرایان مواجه شد
و از سوی دیگر آقای هاشمی نیز نام موحدی
کرمانی را در فهرست خود قرار داد.
جامعــه روحانیت مبــارز در انتخابات
سال  1396نیز از سیدابراهیم رئیسی دیگر
عضو خود حمایت کرد و حتی شنیدههای
ما حکایت از آن دارد که مشــوق اصلی
نامزدی رئیسی در انتخابات  1396دبیرکل
جامعه روحانیت مبــارز آیتاهلل موحدی
کرمانی بود که در استدالل خود به تجربه
تلخ ریاستجمهوری افراد غیرروحانی (مانند
محمود احمدینژاد) اشــاره کرده بود اما
شخص روحانی را نیز برای ریاستجمهوری
مناسب ندانسته بود .این در حالی است که
جامعه روحانیت مبــارز در اولین انتخابات
ریاســتجمهوری حامی اصلــی نامزدی
ابوالحســن بنیصدر در برابر حسن حبیبی
(نامزد نهضت آزادی) و جاللالدین فارسی
(نامزد حزب جمهوری اسالمی) بود.

دیدار کمیته سیاسی جامعه روحانیت مبارز
با رئیسجمهور به بیان دغدغههای اقتصادی و
فرهنگی این نهاد گذشــت و در نهایت سران
روحانیــت مبارز (که در میــان آنان آیتاهلل
موحدی کرمانی غایب بود) اعالم کردند برای
هر جلسه خود خدمت رئیسجمهور دعوتنامه
میفرستند اما ایشان دعوت جامعه روحانیت
مبارز را اجابــت نمیکنند .رئیسجمهور هم
پاســخ داد که حضور شــخص رئیسجمهور
در جلســات تشــکیالتی و حزبی موکول به
رعایت ضرورتهای امنیتی و حفاظتی است
و برای این کار اگر قرار به تشکیل جلسهای
باشــد باید در محل دفتر رئیسجمهور باشد
کــه برای دیگــران تولید زحمــت امنیتی و
حفاظتی نکند .رئیسجمهور به تجربه جلسات
آیتاهلل خامنهای و آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
در دوران ریاستجمهوریشــان در جلسات
جامعه روحانیت مبارز اشاره کردند که از این
قاعده تبعیت میکرد و در دفتر رئیسجمهور

برگزار میشد.
در نهایت قرار شــد در صورت ضرورت
ایــن جلســات تکــرار شــود امــا در واقع
رئیسجمهــور حضور خود در جلســات را
موکول به رعایت این شــرط کردند که در
عمل کمتر ممکن خواهد بود.

بدین ترتیب به نظر میرســد برخالف
برخی شایعات هیچگونه برنامه تشکیالتی
برای بازگشــت رئیسجمهــور به جامعه
روحانیت مبــارز وجود ندارد و البته برخی
تحلیلگران معتقدنــد حتی در صورتی که
این اتفاق رخ دهد برنده اصلی ماجرا شخص
رئیسجمهور خواهد بود .حضور سران جامعه
روحانیت مبارز در دفتر رئیسجمهور نفوذ
و حضور ایشان را در این تشکیالت سیاسی
تقویت خواهد کرد و به تقویت روحانیان
معتدل عضو این جامعه مانند امامی کاشانی،
ابوترابی ،مصباحیمقدم و برخی وزرای سابق
دولت روحانی ماننــد پورمحمدی منتهی
خواهد شد .در واقع غیبت آیتاهلل موحدی
کرمانی در دیــدار با رئیسجمهور مهمترین
نشانه است که تداوم این دیدارها به صورت
بازگشــت رئیسجمهــور به صــورت یک
عضو سادهی جامعه روحانیت مبارز نخواهد
بــود و رئیسجمهور را با توجه به شکســت
دادن نامزدهــای جامعه روحانیــت مبارز در
ادوار گذشــته انتخاباتی در مقام رهبر جامعه
روحانیت مبارز جلوهگر خواهد ســاخت که

این کار با مشی و مرام اکثریت اعضای این
تشکیالت سازگار نیست .جامعه روحانیت
مبارز اکنــون دو راه پیش روی خود دارد:
یا همچون دههی شصت به نهادی فرادست
از همه روحانیان سیاسی تبدیل شود یا آنکه
به تشــکیالتی اصولگرا فروکاسته شود.
هاشــمی ،روحانی و ناطق نوری هرگز در
دوران اصولگرایــی جامعه روحانیت مبارز
در آن شرکت نکردند و به معنای کالسیک
کلمه اصولگرا محسوب نمیشوند حضور
آنان در جامعه روحانیت مبارز بازگشت این
تشکیالت به میانهروی و راستگرایی معتدل

خواهد بود و این انتخابی اســت که سران
جامعه روحانیت مبارز باید انجام دهند.
اصولگرایی واژهی جدیدی اســت که
از انتخابات شــوراهای دوم و سپس مجلس
هفتم الیههای جوانتر و تندتر راستگرایان
بر خود نهادنــد و جامعه روحانیت مبارز و
حزب موتلفه اسالمی را ناگزیر از پیوستن
بــه آن کردند .تا پیش از این ،این جناح به
محافظهکار و راســتگرا مشهور بود که در
ادبیات علم سیاست نسبت به اصولگرایی
یا بنیادگرایی کمتر رادیکال یا تندرو تلقی
میشود .از همان زمان به تدریج میانهروهایی
مانند هاشــمی و ناطق نوری و روحانی و
امامی کاشانی از دوستان خود فاصله گرفتند.
اکنون اما گویی زمانهی احیای محافظهکاری
فرا رسیده است .محافظهکاری در اینجا نه در
مقابل وفاداری به انقالب اسالمی که به معنای
حفظ ارزشهای انقالب اسالمی است و این
مفهوم درستتری برای نهادی سنتی مانند
جامعه روحانیت مبارز است تا اصولگرایی
که برازنده جمنا ،جمعیــت ایثارگران و
رهپویان است.
یک بار در دههی هفتاد هنگامی که جامعه
روحانیت مبارز بیش از اندازه به حزب موتلفه
اسالمی نزدیک شد آیتاهلل مهدوی کنی در
اعتراض به حزبی شدن این تشکیالت گفت
نســبت جامعه روحانیت مبارز با احزاب
سیاسی نسبت پدر -فرزندی (بنوت) است
و نه رقابت سیاســی .در آن مقطع آیتاهلل
امامی کاشــانی دبیرکل جامعه روحانیت
مبارز شد و در حال حاضر نیز به نظر میرسد
در صورت نزدیک شدن این تشکیالت به
رئیسجمهور الجــرم باید تغییراتی در این
سطح در آن رخ دهد .این مسئله به خصوص
پس از عدم انتصاب آیتاهلل موحدی کرمانی
به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اوج
گرفته است .سازندگی معتقد است تا اینجای
کار رئیسجمهور جامعه روحانیت مبارز را
در معرض یک انتخاب مهم قرار داده است:
جناحی بودن یا فراجناحی شدن؟

کمیت ه سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران
منتشرکرد

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

بهزاد نبوی :برخی از دوستان مطرح
میکنند که ما زحمت کشیدهایم و
پست و مقام به سایرین رسید .من
از این برخوردها شرمنده میشوم و
چنین اظهاراتی را وهن اصالحطلبان
میدانم .چنین اظهاراتی این تصور را
ایجاد میکند که اصالحطلبان به هدف
گرفتن مزد زحمت کشیدهاند .حال
آنکه مجموعه جریان اصالحات چون
انتخاب آقای روحانی را در جهت
منافع ملی و مصالح کشور و ملت
میدانستند برای انتخابش تالش کردند.
مشکل جدیدی که در دولت اصالحات
وجود نداشت این است که در حال
حاضر بیش از  50درصد ثروت کشور
در اختیار  3یا  4نهاد است .این نهادها
نه قابل کنترل و نظارت هستند و نه
مالیات میدهند تمام اقتصاد کشور
به نوعی تحت کنترل آنهاست ...به
جرات میتوانم بگویم فشارهای کنونی
بر دولت روحانی به مراتب بیش از
گرفتاریهای دولت اصالحات است...
در آن دوره هر  9روز یک بحران برای
دولت ساخته میشد اما امروز به نظر
میرسد برای دولت روحانی هر 9
ساعت یک بحران ساخته میشود.

احمد توکلی :اگر حضور یک اهل
کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال
است چرا در مجلس شورای اسالمی که
با یک رای برخی طرحها و لوایح رد یا
تصویب میشوند و یا وزیری رای
اعتماد میآورد یا نمیآورد چندین
نفر از هموطنان اهل کتاب حاضرند؟
به یاد داریم که امام این قانون اساسی
را به عنوان اسالمی پذیرفتند.

عزتاهلل ضرغامی:ضرورت احترام
به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد
یزد (مسلمان و زرتشتی) که براساس
نظامات قانونی و اعالمی قبلی به آقای
سپنتا رای دادهاند بهترین دلیل در
تایید عضویت آقای نیکنام در شورای
شهر یزد است ...ضمنا مسلمانها در
شوراهای شهر چه تخم دوزردهای
برای مردم کردند که حال یک
زرتشتینمیتواند؟

حمیدرضا جالییپور :پس از تجربه
تلخ بهار عربی در سوریه ،لیبی و مصر
ناامنی را مهمترین مانع اصالحجویی
میدانم و مقام رهبری نقش کلیدی
در مدیریت نهادهای نظامی ،امنیتی و
اطالعاتی و تامین امنیت ایران دارد.
این نقش ایشان در دوره ترامپ و
توطئههای اسرائیل و عربستان حافظ
ایران است .به بیان دیگر نقش مقام
رهبری در ایجاد دولت قوی (یعنی
دولتی که حداقل امنیت فیزیکی و
معیشتی شهروندان را تامین کند) مهم
است و بدون دولت قوی و وجود
امنیت ،فرایند توسعه ،دموکراسی و
اصالحات در ایران به افسانه تبدیل
میشود.

