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اصالح طلبان 
می شود انتخاب 
  گزینه محسن هاشمی در صورتی جدی می شود که از دوستان خارج از شورای 

تهران کسی قبول نکند شهردار تهران شود
  برای روزنامه آفتاب یزد متاسفم که بر سر شاخه نشسته اند و بُن می برند

  زرنگی حزب اتحاد ملت بود که بیشترین کاندیدا را در لیست شورا دارد
و جالب اینجاست که خواستار شفاف سازی هم می شوند

  آقایان خاتمی، عارف، کرباسچی و موسوی الری هیچ توصیه ای برای قرار دادن 
افراد در لیست امید نداشتند

  آقای روحانی برنده انتخابات است و نباید عصبانی شود. رئیس جمهور باید حمایت 
مقام معظم رهبری را پشت سر دولت بیاورد

  آقای واعظی عالقه مند است جریان سوم را در مجلس راه بیندازد 
و این یک اشتباه سیاسی است که در نهایت به نفع دولت نمی شود

 صفحه 4

سازندگی خبر می دهد

نجفی 
شهردار تهران می شود؟

 صفحه آخر

ناطق نوری 
دبیر شورای امنیت ملی؟

بيانيه حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در محکوميت اقدامات تروریسم تکفيری در تهران

یسم  ر و تر
نداریم بد  و  خوب 

 صفحه 2
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بولتن

یم یسم خوب و بد ندار ور تر
بيانيه ی تحليلی حزب کارگزاران سازندگی ایران در محکوميت اقدامات تروریسم تکفيری در تهران

داعش فرزند خوانده ی وهابیت است. »سلفی انقالبی« شورشی علیه »سلفی ارتجاعی« است و همیشه تفریط 
به افراط ختم می شود. تا زمانی که خاورمیانه توسعه نیابد، طبقه متوسط در آن ریشه ندواند و دموکراسی 
پدیدار نشود همیشه امکان تداوم اشکال بنیادگرایی وجود دارد.

  یادداشت

مشارکت در انتخابات یکی از مهمترین 
وظایف مدنی هر شــهروند اســت. این 
مشارکت از یک ســو دخالت در تعیین 
سرنوشت نظام اجتماعی و از سوی دیگر 
نماد اقتدار ملی اســت. مبارزه انتخاباتی و 
جلب مشــارکت آراء آحاد جامعه هدف 
اصلی کاندیداها در کارزار انتخابات است. 
در فرایند مبارزه انتخاباتی قاعده بر این است 
که کاندیداها به صورت متعارف و معمول 
به ارائه برنامه های خود برای اجرا در دولت 
آینده بپردازند. در این فرایند از یک ســو 
کاندیداهای متعلق به جناح یا حزب حاکم 
و از سوی دیگر سایر کاندیداهای وابسته 
به جناح ها یا احــزاب به مبارزه انتخاباتی 
می پردازنــد و کاندیداهای دســته دوم 
غالبا کاســتی های دولت موجود را به نقد 
می کشند و برای رفع نواقص به ارائه برنامه 
می پردازند. در چنین حالتی فرایند مبارزه 
و رقابت انتخاباتی در شــرایط متعارف و 
قاعده مند صورت می گیرد. در رقابت های 
بیان  جامعه  معضالت  شــفاف  انتخاباتی 

می شود و بر طبق آن برنامه ارائه می شود.
در همــه مبارزات انتخاباتی شــرایط 
بدین منوال پیش نمی رود و گاه شــاهد 
فضای آنومیک در این مبارزات هســتیم. 
به عبارت دیگر قاعــده و روال متعارف 
رعایت نمی شــود و برخی از کاندیداها 
تالش می کننــد از ابزارها ی غیر معمول، 
غیر مشــروع و غیر قانونــی برای جلب 
آراء شــهروندان استفاده کنند که در این 
جا این شیوه رقابت و مبارزه انتخاباتی را 
ابزارها می تواند  این  رقابت سیاه می نامیم. 
در برگیرنــده انواع شــیوه های تخریب 
مانند تهمت، افترا، دادن نســبت های ناروا 
قلب  رقیب،  کاندیداهــای  یا  به کاندیدا 
واقعیت ها، دادن وعده های انجام نشــدنی، 
تطمیع و سوءاســتفاده از اعتقادات مذهبی 
توده های رأی دهنده باشد. این شیوه زمانی 
توســط کاندیدایی به کار گرفته می شود 
که آن کاندیدا احســاس کند با استفاده 
از شــیوه های عقالنی، منطقی و متعارف 
جلب آراء شهروندان برای وی امکان پذیر 
نیست. در مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم 
ریاست جمهوری شاهد این رقابت انتخاباتی 
سیاه بودیم. این شــیوه تبلیغات و رقابت 
نه تنها در ســطوح باالی جامعه از طریق 
رســانه ملی در مناظره ها انعکاس داده شد 
بلکه در الیه های زیرین تشکیالت انتخاباتی 
کاندیداها نیز شاهد این نوع تبلیغات بودیم، 
که به شکل وسیع در بین مخاطبین انتشار 
و انعکاس داده می شــد. عالوه براین، در 

بســیاری از شهرها و روســتا ها به صور 
مختلف نقدی و غیر نقدی و به شکل وسیع 

به تطمیع مخاطبین اقدام شد. 
این رقابت سیاه به ویژه در مناظره های 
تلویزیونی از یک ســو تصویری بسیار 
پرابلماتیک و فاسد از نظام اجتماعی ایران 
و دولتمــردان حاکم ارائــه داد که خود 
می تواند موجب تزلزل و یا کاهش اعتماد 
اجتماعی به عنوان یکی از شــاخص های 
سرمایه اجتماعی نسبت به سطوح مختلف 
بین فردی(  نهادهای دولتــی و  )دولت، 
شود. از ســوی دیگر وعده های داده شده 
انتظارات حامیان کسانی که این وعده ها را 
داده اند افزایش داده و حتی می تواند ذهنیت 
حامیان کاندیداهــای رقیب را در رابطه با 
این وعده ها دستکاری کرده و تحقق این 
وعده ها را به مطالبات آنها از دولت آینده 
بیفزاید. به عنوان مثال اگر خواسته حامیان 
کاندیداهای رقیب قبل از تبلیغات سیاه تنها 
حاکم شدن آزادی سیاسی، آزادی بیان و 
خواســته های مدنی بود می تواند مطالبه 5 
میلیون شغل و نیز سه برابر شدن یارانه ها 
و... به آن اضافه شــود. از جمله پیامدهای 
مهم این وضعیت سنگین تر شدن بار وظیفه 
و مسئولیت دولت دوازدهم است. دولت 
از یک ســو باید کاهش احتمالی اعتماد 
اجتماعی را بازیابی و ترمیم نماید که این 
امر مهم نیازمند شفاف ســازی است و از 
ســوی دیگر در عین برنامه ریزی و کار 
شبانه روزی با اســتفاده از نیروهای جوان 
و متخصص برای پاسخ به مطالبات وعده 
داده شده توسط خود دولت، باید عالوه بر 
آن در مــورد عدم امکان تحقق وعده های 
رقبا یا مشکل ســاز بودن تحقق آنها برای 
روشنگری  به گونه ای  جامعه  منافع کالن 
و اطالع رســانی نماید که برای توده های 
مطالبه گر قابل قبول و قابل پذیرش باشد.  

اگر دولت نتواند گره از مشکالت موجود 
در حد انتظار مخاطبینی که با شور و نشاط 
به پای صندوقهای  بهتر  به آینده ای  امید  و 
رأی رفته، یا به اکثر وعده هایی که داده است 
جامه عمل بپوشاند شکاف بین دولت و مردم 
عمیق می شود و می تواند منجر به بیگانگی 
سیاسی شهروندان بیشتری شود )در اصطالح 
عامیانه رأی خاکستری ها افزایش می یابند(. 
در چنین شرایطی افراد از صحنه های اجتماعی 
و سیاسی فاصله می گیرند، مشارکت اجتماعی 
و سیاسی طیف وســیعی از اعضای جامعه 
کاهش می یابد که اصطالحاً به آن بیگانگی 
سیاســی می گویند. در چنین شرایطی فرد 
احســاس می کند که حضور وی در صحنه 
سیاسی و اجتماعی بی تأثیر است و حضور 
یا عدم حضور وی تنهــا آراء کاندیداها را 
افزایش می دهد و تغییری در وضعیت وی 

ایجاد نمی کند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
سرانجام تروریسم تکفیری به عنوان مهمترین 
دشمن ایران اسالمی، میهن ما را نیز نشانه رفت 
و در حرکتی انتحاری، مجلس شورای اسالمی 
و آرامگاه رهبر فقید انقالب اســالمی را هدف 
قرار داد. داعش البته در دستیابی به هدف پلید 
خود ناکام ماند و تروریسم کور آن، با هوشیاری 
مقامات امنیتی و سیاسی ایران ابتر ماند. اما پرونده 

داعش نزد ملت ایران تازه باز شده است: 

داعش از نظر گفتمانی، دشــمن نه فقط 1 
دولت ایران که خصم ملت ایران و از این 
هر دو مهمتر، حریف تمدن و فرهنگ ماست. 
داعش دشــمن خردگرایی و رواداری ایرانی 
است و بارها تحت عنوان »دشمن صفوی« و 
»رافضی« از ایران نام برده است. در واقع داعش 
به درستی فهمیده است در برابر خاستگاه های 
ضد »عقل و مدارا« ی این جریان ســلفی در 
تاریخ اسالم این درخشش فرهنگ و فلسفه و 
عرفان و ادب ایرانی و شــیعی است که قرار 
دارد و از این رو با یادآوری ادوار درخشان و 
پراقتدار و افتخار ایران، می کوشد دشمن اصلی 
خود را در تاریخ بجوید. ما اما افتخار می کنیم 
که به عنوان ایرانیان مسلمان و پیروان مذهب 
اهل بیت در کنار برادران اهل سنت خود تمدنی 
کهن داریم که در آن ادیان و مذاهب متفاوت 
در کنار هم قرن هاست، همزیستی مسالمت آمیز 

دارند...

این همــاوردی از اعماق تاریخ تا روزگار 2 
ما نیز ادامــه دارد. ما نه فقط در تاریخ که 
هم اکنون دشــمن داعش هستیم. ایران ما مبدع 
نظریه ی جمهوری خواهی سازگار با اسالم خواهی 
است که در برابر ســلفی گری مردم ستیزانه و 
گذشــته گرایی متحجرانه ی داعش قرار دارد. 
روشن اســت که در جهان امروز دو قرائت از 
حکومت اسالمی وجود دارد: نظریه ی »جمهوری 
اســالمی« که نظامی مبتنی بر حاکمیت  ملی، 
حقوق اساسی و سازگاری سنت و تجدد است 
و نظریه »دولت اســالمی« که حکومتی مبتنی 
بر خشونت، ترور، جنگ و »نصر بالرعب« و 

به قول خودشان »مدیریت توحش« است .

این هر دو صورت از تضاد ماهوی ایران 3 
اســالمی با داعش در روزگار ما تجسم 
آشکارتری پیدا کرده است: جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یک مردم ســاالری سازگار با 
دینداری در خط مقدم جلوگیری از توســعه و 
نفوذ داعش در منطقه خاورمیانه قرار دارد. ایران 
به عنوان کشوری که پرچمدار جمع حاکمیت 
دینی و حاکمیت ملی است، همزمان با رای ۴۱ 
میلیونی شهروندان خود، به عنوان یک نظام دینی 
و مردمی در جبهه جنگ با داعش قرار دارد و 

نه فقط از حرم اهل بیت که از حرمت انسان اعم 
از سنی و شــیعی و مسیحی در عراق و سوریه 
و همه جای خاورمیانه و جهان دفاع می کند و 
کشورها  این  قانونی  حکومت های  به خواست 

مانع از پیشروی بنیادگرایی می شود. 
ما معتقدیم برآمدن بنیادگرایی در خاورمیانه 
محصول سیاســت های نادرســت قدرت های 

منطقه ای و بین المللی است: 
اول مرزهای اســتعماری خاورمیانه پس از 
جنگ جهانی دوم مرزهای خشم و خون شد و 
یکصد سال پس از معاهده ساکس - پیکو زخم 
آن جنگ بیگانگان بر پیکر خاورمیانه همچنان 
دیده می شود، تداوم دخالت در منطقه به صورت 
اشغال ســرزمین ها، صادرات اسلحه و حمایت 
از دولت های مرتجعــی که زادگاه بنیادگرایی 
شده اند عامل دوم این بالی خانمان سوز است و 
سرانجام رژیم های غیردموکراتیک خاورمیانه که 
با سرکوب جامعه خود مانع از اقتدار و استقرار 
طبقات متوسط می شوند و بنیادگرایی را در دامان 
خود پرورش می دهند سومین عامل این بحران 
منطقه ای و جهانی است. ما به ربط منطقی سیاست 
داخلی و خارجی معتقدیم و باور داریم تا زمانی 

که مطالبه مردم برخی کشورهای منطقه اجازه 
رانندگی زنان یا حق رای ایشان باشد، تا زمانی 
که هیچ نهاد انتخابی در این کشورها نباشد، تا 
زمانی که حکومت های قبیله ای بر این کشورها 
حکومت کند امکان ریشه کن کردن بنیادگرایی 

و تروریسم وجود ندارد. 
داعش فرزند خوانده ی وهابیت است. »سلفی 
انقالبی« شورشی علیه »سلفی ارتجاعی« است و 
همیشه تفریط به افراط ختم می شود. تا زمانی که 
خاورمیانه توسعه نیابد، طبقه متوسط در آن ریشه 
ندواند و دموکراسی پدیدار نشود همیشه امکان 

تداوم اشکال بنیادگرایی وجود دارد.
ما کارگزاران ســازندگی ایران معتقدیم 
حمالتــی از آنچه در ۱۷ خــرداد در تهران 
رخ داد باید عزم ملــی و دینی ما بر تداوم راه 
مردم ساالری سازگار با دینداری راسخ تر سازد. 
ما باید اتحاد داخلی و انســجام خارجی خود با 
متحدان منطقه ای ایران را تحکیم بخشــیم و از 
جهان بخواهیم به تجربیات مــا در مبارزه با 
تروریسم توجه کند. ایران قربانی تروریسم و 
دشمن بنیادگرایی است و برخالف نظر برخی 
حاکمان منطقه این انقالب اسالمی ایران بود که 

راه مردم ساالری را در ایران و منطقه گشود. ما 
هرگز نخواستیم و نمی خواهیم انقالب خود را با 
اسلحه صادر کنیم. دوستان ما در عراق و لبنان 
با صندوق رای به قدرت رسیده اند و هرگاه که 
اسلحه به دست  گرفته اند، جز برای دفاع از خود 
نبوده است. در منطق ما دفاع از مردم بحرین و 
یمن و حتی فلسطین تنها و تنها بر اساس نظریه 
حاکمیت ملی آنان و منافع ملی ایران ممکن 
است. ما تنها با دعوت رسمی دولت های قانونی 
باید از آنان دفــاع کنیم و این دفاع را تنها بر 
اساس منافع ملی ایران مشروع بدانیم. پس از دفع 
داعش اولین وظیفه اخالقی و سیاسی ما انتقال 
دموکراتیک حاکمیت در کشــورهایی مانند 
سوریه اســت. اما تا آن زمان بنا به منطق اول 
دولت، بعدا دموکراسی وظیفه سیاسی ما تامین 
امنیت در منطقه است. وظیفه ای که برای ما یک 
تکلیف ملی هم هست: منافع ملی ما در این است 
که بنیادگرایی و تروریسم در نطفه خفه شود و 
هرگز به مرزهای میهن ما نرسد و این کاری 
است که سربازان و سرداران میهن و آیین ما 
می کنند و ربطی به این جناح و آن جناح و این 

نهاد و آن نهاد ندارد.
 ما معتقدیم این دفاع ملی بر اســاس اصول 
انقالب اسالمی و مبانی جمهوری اسالمی است 
و باید در یک تقســیم کار دقیق و در تداوم و 
تعامل با دیپلماسی رسمی و قانونی کشور انجام 
شود. دیپلمات ها و سرداران ما باید پشت به پشت 
هم امنیت ملی ایران را حفظ کنند و مبنا و منشا 
مشروعیت اقدامات آنان رای همان مردمی باشد 
که در ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ دموکراسی را در 

ایران پایدار و استوار ساختند. 
کارگزاران سازندگی ایران با محکومیت 
تروریسم، این اتفاق را فرصتی برای اتحاد ملت 
و دولت، نیروهای سیاسی و نظامی، حاکمیت و 
جامعه مدنی و نیز ایران و جهان می داند. وقت آن 
است که با یک دیپلماسی فعال متکی به پشتوانه 
امنیتی و پایگاه مردمــی، جهان را به پای میز 
مذاکره برای ریشه کنی همه ی اشکال تروریسم 
فرا بخوانیم و ابتکار عمل را در دست بگیریم. 
وقت آن است که از فرصت همدلی بین المللی 
برای در انزوا قرار دادن تروریســت های وطنی 
دهه شصت، تندروهای آمریکایی سوداگر اسلحه 
و حاکمان متحجر منطقه استفاده کنیم که حتی 
در محکومیت این فاجعه تردید کردند و قائل 
به تروریسم خوب و بد شدند. باید این تهدید را 
به یک فرصت طالیی برای اتحاد در سیاســت 
داخلی و ابتکار در عرصه سیاست خارجی ایران 

تبدیل کرد...
کارگزاران سازندگی ایران 
1۷ خرداد 13۹۶

 باشگاه سازندگی/ یادداشت های خوانندگان

پایان رقابت؛ آغاز رفاقت
ریاســت  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
جمهوری هم باشکوه به پایان رسید. فضای 
این انتخابات برای کسانی که در ۲ خرداد 
۱۳۷۶ به سر می بردند، بســیار آشنا بود. 
در روزهای نزدیــک به انتخابات با تمام 
هجمه هایی که دولت روحانی متوجه آن 
شده بود، اندکی دچار ناامیدی شده بودند که 
این بار دولت روحانی تک دوره ای خواهد 
شد. اما برخی به انتخابات ۷۶ رجوع کردند 
که ســید محمد خاتمی در کمال ناباوری 
توانست بیست میلیون رای مردم را به دست 
آورد. خود به شخصه در این انتخابات بسیار 
دچار تشــویش و نگرانی بودم، چراکه از 
سایت های رسمی و کانال ها گرفته تا صدا 
و سیما، همه از رقیب روحانی، سید ابراهیم 
رییسی، حمایت می کردند. اما در روز ۲۹ 

اردیبهشت این باور درون ذهنم تثبیت شد 
که نتیجه نهایی را مردم در پای صندوق های 
رای رقم خواهند زد. وقتی مشارکت به چهل 
و یک میلیون می رسد نتیجه آن می شود که 
ما می خواهیم؛ روحانی با بیســت و چهار 
میلیون رای باری دیگر رئیس جمهور ایران 
شد. این انتخابات درس های بسیاری برای 
هر دو جناِح اصالح طلب و اصولگرا داشت. 
ابتــدا فایــده این انتخابــات را برای 
اصالح طلبان برمی شمارم. جریان اعتدال گرا 
و اصالح طلب در دوره رقابت های انتخاباتی 
متوجه شــدند که برای پیروزی قطعی و 
صددرصدی باید تمام تالش خود را به کار 
گیرند که مشــارکت مــردم را افزایش 
دهند آنها دریافتند نخبگان می توانند نقش 
به ســزایی در این امر داشته باشند. درس 

دیگری که می توان از این انتخابات گرفت 
این اســت که تحریــم انتخابات در هیچ 
کجا و هیچ زمانی پاســخگوی مشکالت 
کشور نیســت. نمونه ی بارز و مبرهن آن 
انتخابات ســال ۸۴ است که گرچه اشتباه 
در  مهمی  نقش  استراتژیک اصالح طلبان، 
شکســت آن ها ایفا کرد تحریم انتخابات 
شکست را تسریع بخشید و بی تاثیر نبود. 
اصالح طلبان در این انتخابات بسیار سنجیده 
و بر مــدار عقالنیت پا به عرصه انتخابات 
گذاشتند و آمدن دکتر اسحاق جهانگیری 
به عنوان کاندیدای پوششی و برای کمک 
به روحانی در مناظره ها یکی از امتیازهای 
طالیی اصالح طلب ها به شــمار می رفت. 
عده ای شکست جریان اصالحات در سال 
۸۴ را هنوز مانند پتکی بر سر اصالح طلبان 

می کوبند اما به عقیده نگارنده شکســت 
اصالحــات در ۸۴ راه را برای پیروزی در 
۹۲ و ۹۶ هموار ساخت، چراکه پیروزی ما 
در انتخابات به سبب کسب تجربه از گذشته 
بود. پس انشــااهلل باید تمام قوت و نیروی 
خود را به کار بیندازیم و هدفمند و با دیدی 
باز به افق ۱۴۰۰ بنگریم که در آن سال نیز 
پیروزی را از آن خود کنیم تا اصالحات و 
جریان اصالح طلبی بیش از پیش ریشه خود 

را در ایران مقاوم  سازد.
 اما یکی از درس هایی که اصولگرایان 
می توانند از این انتخابات بیاموزند این است 
که کمی منســجم تر پا به میدان بگذارند. 
عده ای از اصولگرایان روی رییسی اجماع 
می کنند و عده دیگــری روی قالیباف و 
همین دودســتگی موجب شکست آن ها 

می شــود. درس دیگــر تخریب بیش از 
انــدازه دولت بود که نتیجه بالعکس برای 
آنان به ارمغان آورد. در این چهار ســالی 
که گذشت تمام رسانه های اصولگرا کمر 
به نابودی و تخریب دولت بسته بودند اما 
مردم روز موعود ۲۹ اردیبهشــت با رای 
خود جواب تمامی آن تخریب ها را دادند. 
درس دیگری که می توانند از این انتخابات 
بگیرند این اســت که دوران پوپولیسم و 
عوام فریبی با وعده های پوچ و توخالی به سر 
آمده. نگارنده نام این دوره انتخابات را انتخاباِت 
»نه« می گذارد، چراکه مــردم از چنان بلوغ 
سیاسی برخوردار بودند که به افزایش یارانه ها 
و به تقابل با جهان »نه« گفتند و از همه مهم تر 
»نه« به پوپولیسم بود که حتی در رسانه های 
خارجی هم بازتاب پیدا کرد. اما دیگر رقابت ها 

به پایان رسیده و به دوران رفاقت رسیده ایم. 
از ایــن به بعد باید هم دل و همراه یک دیگر 
آستین خود را باال بزنیم و برای آزادی، آبادانی، 
و پیشرفت این کشور تالش و همت کنیم و 
همچنین از کسانی که در انتخابات هم ناکام 
مانده اند، دوســتانه دعوت به نقدهای سازنده 
می کنیم و از آن ها خواهشمندیم نقد و تخریب 
را با هم خلط نکننــد. امیدوارم رئیس جمهور 
به تمامی  منتخب دکتر حســن روحانــی 
وعده های خود جامه عمل بپوشاند، وعده هایی 
که تا به امروز اندکی از آن را از مقام گفتار 

به مقام عمل آورده است.
 موفقیت هــای روزافــزون را برای 

رئیس جمهور از خداوند خواستاریم.
علیرضا رحیمی نژاد 
استان فارس شهر الرستان

از رقابت سیاه تا بیگانگی سیاسی 

طاهره میرساردو
شورای مرکزی حزب

کارگزاران سازندگی ایران



راهـبـرد فصل 1:  تازه های جهان سیاست

بنیان گذاران نهاد »شــورا«  اصالح طلبان 
در جمهوری اســالمی ایران هستند: دولت 
اصالحات )سیدمحمد خاتمی( دو سال پس 
از به قدرت رسیدن، فصل هفتم قانون اساسی 
)اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷( که ۲۰ سال معطل مانده 
بود را اجرا کرد و اصالح طلبان در پناه پیروزی 
ملی دوم خرداد ماه ۷۶ توانســتند اکثریت 
شوراهای شــهر و روستا در سراسر کشور را 
در اولین دوره انتخابات شهری و روستایی و 
محلی ایران )۷ اسفند ۱۳۷۷( به دست آورند. 
امــا اولین زنجیر از زنجیره شکســت جبهه 
اصالحات در انتخابات نیز در همین نهاد رقم 
خورد: چهار ســال پس از نخستین دوره ی 
شورای شهر تهران در دومین انتخابات مردم 
این شهر با صندوق رای قهر کردند و خسته 
از ناکامی نسبی جبهه اصالحات در اداره دولت 
و مجلــس، با غفلت از تکلیف مدنی خویش 
قدرت را به دست تندترین جریان اصولگرایی 
یعنی طیف محمود احمدی نژاد سپردند. اما با 
وجود ضرورت نقد مــردم در آن انتخابات 
نقد اصلی را باید نثار اصالح طلبان کرد. نه از 
آن جهت که نتوانســته بودند دولت، مجلس 
یا شــهرداری را به خوبی اداره کنند )که در 
مورد شهرداری این حرف کامال درست بود( 
بلکه از آن جهت که نتوانسته بودند در عرصه 
سیاســی و تنظیم فهرست انتخاباتی به اجماع 
برسند. در آن انتخابات که آزادترین انتخابات 
کشور تا آن زمان بود دست کم سه فهرست 
انتخاباتی اصالح طلب وجود داشت: فهرست 
حزب مشارکت، فهرست حزب کارگزاران و 
فهرست نهضت آزادی! در مقابل اصول گرایان 
فقط یک فهرست داشتند که چراغ خاموش و با 
نشان تکنوکراسی؛ »آبادگران« وارد انتخابات 
شــدند و به پیروزی هم رسیدند: آن فهرست 
ساخته ی محمود احمدی نژاد بود که بالفاصله 
او را بر کرسی شهرداری نشاند و چندی بعد 
مقام ریاست جمهوری را هم به چنگ آورد. 
اکنون ۱۴ ســال از آن انتخابات )دوره دوم 
شوراهای شهر؛ اسفندماه ۱۳۸۱( که به »تنگه 

احد« اصالح طلبان مشهور شد؛ می گذرد و 
سرانجام پس از سه دوره پیاپی و 

با وجود پیش روی های نسبی 
شورای  در  اصالح طلبان 

تهران )از حذف در شورای دوم تا اقلیت در 
شورای سوم و نیز اقلیت قدرتمند در شورای 
چهارم( اصالح طلبان توانسته اند اکثریت مطلق 
بلکه همه ی کرســی های شورای شهر پنجم 
تهران )و برخی شهرهای بزرگ( را به دست 
آورند. اکنون اما »چه باید کرد؟« که تجربه ی 

»تنگه ی احد« تکرار نشود؟

1   تلقی اصالح طلبان از »شــورا« در طول 
زمان تغییر کرده اســت. ایده ی »شورا« در 
آغاز اندیشه ای سوسیالیستی بود که از ناحیه ی 
احزاب چپ و چپ اسالمی وارد قانون اساسی 
شد و بیش از همه در آرا و افکار و خطبه های 
مرحوم آیت اهلل طالقانی ریشه داشت. طالقانی 
البته خود این فکر را از روشنفکران چپ وام 
داشت. همانان که به پیروی از اتحاد جماهیر 
شوروی )اتحادیه جمهوری های شورایی( فکر 
می کردند که دموکراسی انتخاباتی )پارلمانی( 
نظامی بورژوایی است که رای مردم در آن به 
ابزار بازی های سیاسی و حزبی تبدیل می شود. 
همان روشنفکرانی که نه فقط مجلس که نهاد 
دولت را بورژوایی می دانستند و می خواستند 
دولت را منحل کنند و به جای آن »شــورا« 
بنشــانند. ایده خودگردانی محالت و شهرها 
و روســتاها در اندیشــه ی مارکسیستی البته 
ریشــه ی تاریخی و نظری دارد. حتی قبل از 
اتحاد شــوروی این »کمون پاریس« بود که 
آرمانشهر کمونیستی-سوسیالیستی به حساب 
می آمد: حکومتی شورایی که طبقه کارگر بر 
آن حاکم بود. در برابر این طرز تفکر نظریه ی 
سیاســی محافظه کارانی قرار داشت که نهاد 
دولت را تقدیس می کردند و گرچه آنان هم 
چندان دل خوشی از نهاد مجلس نداشتند؛ اما 
آن را به شرط وجود یک »مجلس علیا« )مانند 
شورای نگهبان( در برابر مجلس سفال )مجلس 
عوام( از باب »اکل میته« می پذیرفتند. همین 
اراده ی سیاسی بود که در طول بیست سال مانع 
از تاسیس نهاد شوراها در ایران شد چنان که 
پیش تر در رژیم سابق هم مسئله ی انجمن های 
ایالتی و والیتی عاقبت به خیر نشد و اعتراض 
روحانیت را برانگیخــت. اما در هر صورت 
تقابل دو گفتمان رادیکال و محافظه کار و چپ 

و راست اسالمی به یک توافق در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی )۱۳5۸( انجامید و آن تعبیه 
»شوراهای شهر« به عنوان نهادی اجتماعی و 
نسبتا بورژوایی بود. »شوراهای شهر و روستا«ی 
کنونی در قانون اساسی در واقع تنها در »نام« 
با آن شــوراهای سوسیالیستی و کمونیستی 
روسیه و فرانسه )دوران کمون( شباهت دارد 
و در »اساس« چیزی فراتر از »هیئت مدیره« 
شرکت سهامی عام به نام »شهرداری« نیست. 
)و چه بهتر که شوراهای ما کمونیستی نیست!( 
در واقع در مجموع نزاع دو جریان راســت  و 
چپ اسالمی بر ســر مفهوم »شورا« به سود 
دموکراسی بورژوایی تمام شد؛ چنان که دیگر 
نهادهای شــورایی در قانون اساسی جمهوری 
اول )۱۳5۸( به بن بست رســید و در قانون 
اساسی جمهوری دوم )۱۳۶۸( اصالح شد. در 
واقع گذشته از ماهیت شورایی برخی نهادهای 
حکومتی )در مقام تصمیم سازی( مانند مجلس 
و حتی »شورای عالی قضایی« )که متاسفانه 
منحل شد( نهادهای حکومتی ای که در مقام 
تصمیم گیری قرار دارند )مانند دولت( و نیز 
نیروهای مسلح باید متمرکز و منفرد اداره شوند 
تا از اقتدار )قدرت مشــروع( الزم برای اداره 
کشــور برخوردار باشند و این ضعف بزرگ 

نظام شورایی بوده و هست. 

2  »شورا« یا بهتر بگوییم مجلس شهری )و 
روستایی( اما می تواند قرائتی کارآمدتر بیابد و 
این کارآمدی برخالف باورهای سوسیالیستی 
هر چه به مفهــوم بورژوایی دموکراســی 

نزدیک تر باشد بهتر است!
فرض ما بر این اســت که بــورژوازی به 
معنای دقیــق کلمه نیــروی اجتماعی طبقه 
متوسط شهرنشین است که نه به طبقه اشراف 
و مرفهین آبا و اجدادی تعلق دارد و نه به طبقه 
فرودست و محرومین به تقصیر... از این حیث 
نه فقط پیشــه وران و بازرگانان و کارآفرینان 
و روشــنفکران و حتی کارگران یقه سفید که 
کارگرانی که از مواهب »سرمایه داری بر سر 
مهر آمده« مانند تامین اجتماعی برخوردارند، در 

سلک بورژوازی قرار دارند.
و فرض ما بر این است که سیاست یا پلتیک 
در اساس و ریشه ی خود به معنای »اداره ی شهر« 
است و »شهر« چه در زبان فارسی، چه در زبان 
عربی »مدینه« و چه در زبان انگلیسی )و دیگر 
زبان های اروپایــی( »پولیس« موضوع اصلی 
سیاست ورزی است. در واقع ما در اینجا با منطق 
کامال »عرفی« سیاست و شهر مواجه هستیم که 
وظیفه و کار سیاسی را خدمات شهری اعم از 
حفظ امنیت، ایجاد زمینه صناعت و توسعه ی 

تجارت تعریف می کند.
در ملتقای ایــن دو مفهوم و مفروض، 
نظریه »حکمرانی به مثابه ی شهرداری« 

شکل می گیرد. همه ی سخن این است:
»شهرداری« عالی ترین و مطلوب ترین 
شــکل حکمرانی عرفی و آزاد اســت. 

»شهرداری« چند کار اساسی انجام می دهد:
اول، نظافت، پاکیزگی و زدودن آلودگی 
از محیط شــهری چه در زمین چه در آسمان 
با پاکیزه کردن خیابان هــا و جلوگیری از 

آلودگی هوای شهر؛

دوم، تسهیل حمل ونقل، رفت وآمد، عبور 
و مرور شهری و در صورتی که میان شهرها 
توافقی حاصل شود؛ ایجاد فضای راه و ترابری 

بین شهری؛
برای  مناســب  ایجاد محیط های  ســوم، 
کســب وکار، خرید و فــروش، صناعت و 
تجارت، بورس و دیگر محیط های اقتصادی و 

خدماتی در شهرها؛
چهارم، ایجــاد مراکز امن برای برآوردن 
حداقل نیازهای شهروندان از طریق خیریه ها، 

گرم خانه ها و نهادهای مدنی غیردولتی؛
پنجم، ســاختن محیط های مناسب برای 
گذران اوقات فراغت شهروندان مانند باغ  ها، 
پارک ها، بوستان ها، شهربازی ها، کتابخانه ها، 

سینماها، فرهنگسراها و...؛
ششم، صیانت از نهادهای مذهبی و آئینی 
داوطلبانه مانند مساجد، تکیه ها، معابد و دیگر 
عبادتگاه ها به صورتی که کسی مانع از آزادی 

مذهبی دیگران نشود؛
هفتــم، حفظ امنیت شهری از طریق ایجاد 
نیروی نگهبان امنیت در راه ها و بزرگراه ها 
و محله ها و کوچه ها که در واقع همان پلیس 
شهری است و البته می تواند نیروهای امدادی 

مانند آتش نشانی ها را هم در بر بگیرد.
این هفت ویژگی مهمترین کارکرد یک 
نهاد حاکمیتی مانند شهرداری است که به جز 
مواردی ماننــد روابط خارجی )میان دولت-

ملت ها( و امنیت ملــی )مانند نیروی نظامی 
و اطالعاتی موثر در برابر دشــمن خارجی( 
می تواند الگوی دولت ها هم به شمار آید. در 
واقع در یک جامعه بــاز و آزاد دولت هیچ 
اختیاری فراتر از آنچه یک شهردار بر عهده 
دارد )به جز روابــط خارجی و امنیت ملی( 
ندارد و حق ندارد در هیــچ بخش از حوزه 
خصوصی )اعتقادی، ایمانی، اخالقی، فلسفی( 
فرد دخالت کند؛ همان طور که شهرداری و 
شهردار حق دخالت ندارند. هر »دولت-ملت« 
باید بر »دولت-شهر«هایی بنا شده باشد که 
اســاس آن بر خدمات شهری است و به قول 
مرحوم آیت اهلل دکتــر مهدی حائری یزدی 
در تقریر نظریه ی سیاســی ایشان؛ دولت ها 
تنها در حوزه مالکیت مشــاع حق حکمرانی 
دارند یعنی در کوچه ها، خیابان ها، جاده ها و 
راه هایی که خانه ها، محله ها، شهرها و کشورها 
را به هم متصل می کند و در تملک و مالکیت 
خصوصی هیچ یک از شــهروندان نیست و 
الجرم باید برای اداره آن وکیلی را برگزید 

و دولتی را تشکیل داد.

3  چنیــن نظریه ای از همــه ی نظریات 
سیاســی موجود )مانند قرائت سوسیالیستی 
از نهاد شــوراها( به مفاد قانون اساسی ایران 
در فصل هفتم آن نزدیک تر اســت. شوراها 
و شــهرداری ها در ایــران بــر همین مبنا 
بورژوایی ترین نهاد سیاسی و عرفی ترین نهاد 
به عنوان مهم ترین  حکومتی هستند و تهران 
پایگاه طبقه متوسط ایران پایتخت بورژوازی 
ایران اســت. و جالب اینجاست که در دهه 
گذشته بیش از اصالح طلبان این اصول گرایان 
بوده اند که به این خصلت بورژوایی دمیده اند. 
مهم ترین مزیت اصالح طلبان بر اصول گرایان 
البته در این نکته بوده که به محض در اختیار 
گرفتن پارلمان ملی )مجلس شورای اسالمی( 
در ادوار ششم و دهم تا جایی که توانسته اند 
دهانه ورود به شــوراهای شــهر و روستا را 
آســان تر کرده اند. در واقع اگر در انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی، مجلس خبرگان 
رهبری و ریاست جمهوری این حلقه بسته و 
به معیارهای ایدئولوژیک نزدیک می شــود، 
در انتخابات شوراهای شهر و روستا برعکس 
می شود. اکتفا به حداقل های نامزدی و امکان 
رقابت سبب می شود کمتر شهروندی 
از مشارکت در انتخابات شوراها 

احساس مشــارکت در یک رقابت از پیش 
تعیین شــده را بکند. مشارکت باالی جوانان 
و بخصوص زنان، افزایــش نقش خانواده ها 
و صاحبان حرفه و مشاغل و اصناف در این 
انتخابات و تکثر قابل توجهی که در آن وجود 
دارد همگی از نشانه های نقش فزاینده شوراها 
در دموکراتیک تر شدن ساختار سیاسی ایران 
است. اما این همه ماجرا نیست. اصالح طلبان 
در این فرصت بازیافته باید به اصالح ساختاری 

شوراها دست بزنند:
دموکراسی نیز مانند همه ی منابع موجود در 
حیات بشر اگر از حد تجاوز کند به ضد خود 
تبدیل می شود. مانند پول زیاد که تورم می سازد 
و غذای بسیار که به چربی تبدیل می شود و 
چربی زیاد که سکته می سازد! شاید به همین 
تحلیل گران آزادیخواه  برخی  باشد که  علت 
مجله ی اکونومیست در تحلیل جهان در سال 
۲۰5۰ از ضرورت »دموکراسی کمتر« سخن 
گفته اند تا البته »آزادی و توســعه بیشتر« به 
دست آید. تا دموکراسی بیشتر به پوپولیسم 
و از بین رفتن ثبات، امنیت و پیشرفت بشر 

منتهی نشود.
به طور مشخص در مورد نهاد شوراها در 

ایران می توان به اصالحات زیر فکر کرد:
الگوی »شرکت« در اداره شهرداری باید 
ارتقا یابد. در ســاختار فعلی شهرداری یک 
شرکت سهامی عام اســت که شورای شهر 
هیات مدیره آن و شهردار مدیرعامل آن است. 
اما ترکیب سهامداران این هیات مدیره معلوم 
نیست. در روستاها و شهرهای کوچک امکان 
خرید و فروش رای بســیار وجود دارد و در 
یک حرکت ارتجاعی ممکن اســت قبایل، 
طوایف و خانواده هایی خــاص با حرکات 
»پیشامدرن« بر شوراهای شهر و روستا چیره 
شوند. در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد 
و اصفهان غلبه احزاب سیاســی )به خصوص 
پس از همزمانی برگزاری انتخابات شوراها با 
انتخابات ریاست جمهوری( به حزبی-سیاسی 
شدن کامل شوراها منجر شده است. هر چه این 
پدیده در انتخابات مجلس شورای اسالمی مفید 
است، می تواند در شوراها مضر باشد. چراکه 
در این صورت ممکن است تا مدت ها همه ی 
شــورا در اختیار یک حزب یا جناح سیاسی 
خاص باشــد. این در حالی است که اساس 
دموکراسی به وجود دو جناح اکثریت و اقلیت 
است تا همواره اکثریت در معرض نقد اقلیت 
قرار گیرد. بزرگترین خطر برای دموکراسی 
تبدیل آن به حکومت اکثریت بدون توجه به 
حقوق اقلیت است. در مجلس شورای اسالمی 
هرگز امکان حذف مطلق اقلیت وجود ندارد 
)هر چند که باید نسبت آن را در نهاد پارلمان 
هم اصالح کرد( اما در شــوراها به علت کم 
بودن کرسی ها و نیز ساختار متصلب حزبی این 

امکان وجود دارد. چاره کار روشن است:
اول، باید کرسی های شوراها را افزایش 
داد. برای شــهری مثل تهران که بیش از ۱۰ 
میلیون نفر جمعیت دارد و در مجلس شــورای 
اسالمی نیز ۳۰ نماینده دارد تعداد ۲۱ نفر برای 
شورای شهر بسیار کم است. نمایندگان پارلمان 
شــهری تهران را باید حتی از تعداد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی )در حوزه انتخابیه تهران( 

بیشتر کرد.
دوم، باید کرسی های شوراها را دست کم به 

سه بلوک اصلی تقسیم کرد:
بلوک اصناف و اتحادیه های کسب و کار اعم 
از ۱.کارگران، ۲.کارآفرینان، ۳.پیشــه وران، 
۴.فرهنگیــان، 5.پزشــکان، ۶.مهندســان، 
۷.روحانیان و دیگر اقشار اجتماعی به نحوی 

که جامع و مانع باشند.
بلوک احزاب و گروه های سیاسی به گونه ای 
که شــهروندان بتوانند متناسب با برنامه های 
شهری و اداری و اجرایی آنان به یک فهرست 

مشخص رای دهند.

بلــوک افراد و اشخاص منفرد که به هر علت 
در یکی از دو بلوک باال نمی گنجند اما به عللی 

)مانند اشتهار محلی( محترم اند.
می توان براســاس این بلوک بندی چه در 
قالب قانون انتخابات چه در قالب عرف احزاب 
سیاســی و اصناف اجتماعی مدلی برای رای 
دادن طراحی کرد که در نظام های انتخاباتی 

دنیا مرسوم است.
ســوم، باید انتخابات شوراهای شهر را به 
انتخاباتی تناسبی بدل کرد. بدین معنا که به 
خصوص در بخش احزاب با در نظر گرفتن 
حداقل رای برای یک لیســت انتخاباتی به 
آن اجازه معرفی کردن یک سطح حداقل از 
نمایندگان حزبــی را داد. مثال اعالم کرد هر 
حزبی کــه 5 درصد آرا را به دســت آورد 
می تواند یک کرسی در حوزه انتخابیه داشته 
باشــد. در این صورت هیچ حزبی که دارای 
پایــگاه اجتماعی و مردمی باشــد از عرصه 

دموکراسی حذف نمی شود.
چهارم، برای اصالح رابطه ی شهردار و شورای 
شــهر )که در حال حاضر در شرایط صلح مسلح 
به سر می برند( نظام انتخاب شــهردار تهران را 
باید تغییــر داد. شــهردار تهران می تواند مانند 
رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود 
و یک نظام ریاستی در اداره شهر را رهبری کند. 
اما از آنجایی که ممکن اســت این تحول برای 
ایران زود باشــد و حتی به تضعیف نهاد شورا 
بینجامد می توان از ائتالف های سیاسی و اجتماعی 
دعوت کرد که فهرســت خود را به صورت 
»x+۱« ببندند که فرد صدر فهرســت آنان )یا 
هر کس دیگری که اکثریت شورا از میان خود 
برگزیند( به عنوان شهردار و نفر آخر به عنوان 
عضو علی البدل شورای شهر انتخاب شود. در این 
صورت از یک سو شهردار مانند نخست وزیر در 
نظام های پارلمانی عضو شورای شهر خواهد بود 
و در جریان جزئیات شورا قرار خواهد گرفت 
و از ســوی دیگر با رای مستقیم مردم انتخاب 

خواهد شد.
آنچه در اینجا نوشــتیم، یک پیشنهاد به 
شورای شهر پنجم )تهران( است تا از فرصت 
به دست آمده و فراهم شده توسط مردم تهران 
)و شهرهای دیگر( به سود دموکراسی استفاده 
کند. دموکراسی همیشه فرصت محدودی را 
در اختیار ما قرار می دهد. هرگونه سکتاریسم 
و فراکسیونیسم، سم اصالح طلبی در این دوره 
شورای شهر تهران است. مهم نیست که در این 
دوره اصالح طلبان به چه کسی برای شهرداری 
تهران رای می دهند؛ مهم این اســت که به 
صورت یکپارچه، متحد و منسجم رای دهند تا 

تجربه ی شورای شهر اول تکرار نشود.
نظریه »حکمرانی به مثابه شهرداری« بنیان 
همه ی دموکراسی های موفق جهان امروز است. 
پیروزی های زنجیره ای حزب عدالت و توسعه 
ترکیه از کارنامه ی موفق اسالم گرایان ترک 
در شهرداری استانبول آغاز شد و به یک دوره 
درخشان اصالحات سیاسی و حقوقی در این 
کشور انجامید؛ تا جایی که حکومت الئیک 
و نظامی ترکیه در یک فرآیند مسالمت آمیز 
به حکومتی مدنی و نزدیک به باورهای دینی 
ملت ترکیه تبدیل شد. شهرداری تهران پیش 
از دولت دوازدهم آینه ی رفتار اصالح طلبان 
اســت. باید برای مردم کار کرد. باید قبل از 
آنکه مشکل جهان را حل کرد مشکل تهران 
را حل کرد. شهرداری تهران برای حل مشکل 
ترافیک، آلودگی هوا، تراکم جمعیت، ساخت 
و ســاز و... نیازمند فردی است که بتواند در 
دولت کرسی بگیرد، از مجلس بودجه بگیرد با 
نیروهای مسلح رابطه خوبی داشته باشد و مورد 
عتنای رهبری کشور باشد. این فرد تنها با این 
مختصات است که می تواند شایسته ی این مقام 
باشد. فردی که امروز شهردار تهران باشد و 
شــاید فردا رئیس جمهور ایران شود. امروز 

تهران فردا ایران.

وازی بورژ پایتخت  تهران؛ 
چند پيشنهاد به شورای شهر تهران: چگونه می توان تفسير سوسياليستی از شورای شهر را به تفسيری دموکراتيک تغيير داد

محمد قوچانی
سردبیر

ایده ی »شورا« در آغاز اندیشه ای 
سوسیالیستی بود که از ناحیه ی 

احزاب چپ و چپ اسالمی وارد 
قانون اساسی شد و بیش از همه 
در آرا و افکار و خطبه های مرحوم 

آیت الله طالقانی ریشه داشت

2چه باید کرد؟
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حزب

سيد حسين مرعشي سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران:

تهران  شهردار 
می شود انتخاب  اصالح طلبان  اجماع  با 

از این پس هرماه سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در گفت وگوی اختصاصی با هفته نامه سازندگی 
مواضع حزب درباره مسائل روز را بیان خواهد کرد.

 آقای مرعشــی بعد از نهایی شــدن نتیجه 
انتخابــات شــوراها موضوعی کــه مرتب در 
شبکه های مجازی و خبری دنبال می شود بحث 
انتخاب شــهردار تهران اســت. حواشی زیادی 
حول این موضــوع و به خصوص انتخاب آقای 
محسن هاشــمی به عنوان شــهردار مطرح شده 
اســت. فکر می کنید شهردار شدن ایشان چقدر 
جدی است؟ اصال مگر ایشان میثاق نامه شورای 
عالی را امضا نکرده است؟ با این وجود می تواند 

شهردار شود؟
بله، اتفاقا ایشــان هم مثل بقیه، میثاق نامه را 
امضا کرده است. خوشبختانه در مورد شهرداری 
تهران، با همه دوستان مان در جبهه اصالحات و 
با منتخبان مردم در شورای شهر، توافق داریم که 
این موضوع، باید یک موضوع اجماعی باشد و 
باید به توافق همگانی برسیم. این هم بستگی دارد 
به اینکه ببینیم دوستان ما چه کسانی را پیشنهاد 
می کنند. دوستان در شورا هنوز به مرحله مصداق 
نرسید ه اند و مشغول تدوین ساز و کارها هستند. 

 منظورتان شورای شهر است؟
بله، در شورای شهر، دوستان مشغول تدوین 

شرایط و ضوابط هستند.
 چند وقت پیش خبری منتشر شد مبنی بر 
این که 1۷ نفر از 21 نفر منتخب شــورای شهر 
تهــران برای شــهرداری به آقای هاشــمی رای 

داده اند...
خیر، اصال هیچ بحــث مصداقی تا االن در 
شورای شهر مطرح نشــده. در خارج از شورای 
شهر در بین اصالح طلبان و گروه های مختلف 
رایزنی می کنند و افرادی مطرح شــدند. مثال 
افرادی مثل آقایان دکتر نجفی، حجتی، بی طرف 
و حتی خود بنده مطرح شده ایم و آقای محسن 
هاشمی هم در کنار این اسامی مطرح است. این 
5 نفر در برخی محافل سیاســی مطرح شدند. 
ولی هنوز اینها در مرحله ابتدایی بحث است و 
هنوز وارد مطالعات کامل نشده اند. آنچه برای 
ما مهم اســت، بعد از اجماع این است که حتما 
شهرداری با کارآیی باال انتخاب شود تا بتواند 
شهر را به خوبی اداره کند. ما ۴ سال دیگر باید 
پاسخگوی مردم تهران باشیم. لذا مسئله کارآمدی 

و داشتن برنامه برای ما خیلی اهمیت دارد.
 اجماعی کــه از آن صحبت می کنید ناظر 
به اعضای شــورای عالی و شورای شهر است یا 
افــکار عمومی و پایگاه رای اصالح طلبان را هم 

شامل می شود؟ 
نه، حتما یکی از موضوعات همین است که 
مردم هم باید قانع شوند. این شهردار باید به چند 
خصلت شناخته شــده باشد. شهردار آینده باید 
به توانایی و به پاکدستی و به مردمی بودن شهره 
باشد. باالخره جنس او باید جنسی باشد که مردم 

بتوانند با او رابطه عاطفی برقرار کنند. 
 بین گزینه هایی که برای شهرداری مطرح 
هســتند و شما هم به آنها اشاره کردید وضعیت 
محسن هاشمی پر حاشیه تر است. فکر نمی کنید 
اگر محسن هاشمی وارد شهرداری شود، حضور 

ایشان شهرداری را سیاسی می کند؟ 
عرض کردم، ما هنوز خیلی با این بحث فاصله 
داریم. فعال فرض اولیه این اســت که دوستانی 
خارج از شورا برای این کار کاندیدا شوند. گزینه 
محسن هاشمی در صورتی جدی می شود که از 
دوستان خارج از شورا و شخصیت های شناخته 
شده مطرح و ملی، کســی قبول نکند شهردار 
شود و یا در دولت مسئولیت هایی داشته باشند و 
حاضر نشوند به شهرداری بروند. مثال اگر دولت 
برنامه ای برای آقای نجفی داشته باشد و بخواهد 
ایشان را به سازمان برنامه بفرستد همه ما ترجیح 
می دهیم ایشان به سازمان برنامه و بودجه بروند. 
ولی اگر رفتن ایشان به سازمان برنامه و بودجه 

منتفی شود آقای نجفی برای شهرداری آمادگی 
دارند. آقای حجتی هم ترجیح شان این نیست که 
الزاما در دولت باشند. یعنی اگر دولت ایشان را 
آزاد کند، این امکان وجود دارد که به شهرداری 
بروند. بنابراین ما هنوز لزومی ندیده ایم کسی 
از شورا بیرون بیاید. به عالوه این اتفاق زمانی 
می تواند در مورد آقای هاشمی محقق شود که 
خود اعضای شورا یا شورای اصالح طلبان توافق 
کنند بر اینکه کسی از درون شورا این مسوولیت 
را قبول کند. اما ما هنوز با این موقعیت فاصله 

داریم. 
 بــر فرض اگر شــرایط طوری باشــد که 
محســن هاشمی به شــهرداری برود این خالف 

میثاق نامه شورای عالی نیست؟
خود آقای هاشمی اعالم کردند که به هیچ 
وجه خارج از آن میثاق نامه عمل نخواهند کرد. 
اما اگر کســانی که میثاق نامه را تهیه کردند و 
بر آن تاکید داشــتند و دارند، خودشان به این 
جمع بندی برسند که باید این اتفاق بیافتد و از 
ایشان بخواهند که به شــهرداری برود در این 

صورت ایشان هم می پذیرد و مشکلی هم وجود 
ندارد. اما االن خود ایشان داوطلب ابتدایی برای 

این کار نیست.
 فکر می کنید که حضور ایشان شهرداری 

را سیاسی نمی کند؟ 
نه، آقای هاشــمی نسبت به خیلی ها و مثال 
نســبت به خود من خیلی کمتر سیاسی است. 
خیلی از دوســتان االن به من پیشنهاداتی برای 
شهرداری می دهند، که البته من خودم کامل رد 
کردم چون آمادگی پذیرش آن را ندارم. ولی 
رنگ و بوی سیاسی محسن آقا حتما از من کمتر 

است. 
 نکته دیگر اینکه همچنان حاشیه های بستن 
لیست اصالح طلبان ادامه دارد. هنوز در توئیتر و 
شــبکه های اجتماعی مطالبه شفاف سازی بستن 

لیست مطرح است...
شفاف سازی یعنی چه؟!

 خوب منتقدان لیست شورا معتقدند روابط 
پنهانی پشت پرده در بستن لیست ها وجود داشته 

است...

هیچ چیز پنهانی وجود نداشته. 
 ایــن موضــوع به خصوص بــا مطلبی که 
روزنامه آفتــاب یزد درباره آقای کرباســچی 
مطرح کرد پررنگ تر شد. روزنامه مدعی است 
که آقای کرباســچی در بستن لیست ها دخالت 
 کــرده، با کاندیداها صحبت کرده و برای قرار 
گرفتن نامشــان در لیســت از آنهــا دو میلیارد 

خواسته است...
من فکر می کنم این دوستان ما در روزنامه 
آفتاب یزد به جبهه اصالحات و به مردم خیلی 
کم لطفی می کنند. سر شــاخه نشستند و بن 
شاخه می برند. خیلی برای این جریده محترم 
و گردانندگان آن متاســف هســتم که کار 
تیمی هماهنگ بی نظیر اصالح طلبان )بی نظیر 
نه از نظر اشــخاص، از نظر هماهنگی و اتحاد 
و حمایت سخاوتمندانه آقای خاتمی از یک 
طرف و از طرف دیگر اعتماد وســیع مردم 
تهران به این لیست( و آن برد شیرین را تلخ 

می کند. 
واقعیت این اســت که شــخصیت های 
توانمند زیادی اعالم آمادگی کردند که وارد 
انتخابات شورای شهر تهران شوند. جمع زیادی 
از آنها متخصصین خوبی بودند، جمع زیادی 
از آنها سیاسیون خوبی بودند. جمع زیادی از 
آنها مدیران خوبــی بودند. ۱۳ نفر از اعضای 
اصالح طلب شــورای چهارم بودند. حدود ۱5 
نفر از اعضای شورای عالی اصالح طلبان بودند. 
از بعضی از احزاب بیش از ۲۰ نفر کاندیدای 
خوب وارد صحنه شده بودند. ما باید در کارمان 
برای بررســی صالحیت ۷۰۰ نفــر ارزیابی 
انجام می دادیم. یک مرحله از ارزیابی توســط 
کارشناسان انجام شد. ۱۶ کارشناس حدود ۳ 
هفته کار کردند و توانســتند امتیاز بندی ها را 
انجام دهند. ما در این مرحله توانستیم ۱5۰ نفر 
را بــا امتیازات باالتر انتخاب کنیم. ولی چون 
امکان زمانی نداشتیم که راستی آزمایی کنیم 
که آنچه افراد اظهار کردند درست است یا نه، 
در هیات رئیسه بحث کردیم و توافق کردیم 
که بین ۱5۰ نفر، چند کار را انجام دهیم. یکی 
اینکه گروه بندی کنیم و گروه های ده گانه ای را 
تعیین کردیم. دو اینکه خودشان را دعوت کنیم 
و از آنها خواهش کنیم خودشان رای دهند که 
چه کسانی باشــند. آنها را هم دعوت کردیم 
و توجیه شــان کردیم، اما آنها حاضر نشدند 
انتخاب کنند، چون انتخاب سخت است. مثال 
۱5 نفر حقوقدان بودند، باید از بین ۱5 نفر ۳ نفر 
انتخاب و ۱۲ نفر را حذف می کردند. خودشان 
نتوانستند این کار را بکنند. بعد مجبور شدیم در 
هیات رئیسه بر مبنای رای اینها را تنظیم کنیم 
و به ازای هر کرسی دو نفر پیشنهاد ببریم در 
شورای عالی و در شورای عالی از هر دو نفر 

یک نفر را انتخاب کنیم. 
وقتی ما در یک جمعی رای می گیریم دیگر 
نمی توانیم بگوییم شما چرا به این رای دادید و 
به این رای ندادید؟ رای است، تشخیص او این 
اســت که به این رای دهد و به دیگری رای 
ندهد. نمی دانم ابهام این کجا بوده و چه چیز 

را باید شفاف سازی کنیم. دوستان می گویند 
چرا فالنی در لیست نیست؟ ما که نمی توانیم 
بگوییم ترجیحات دوستان ما برای رای ندادن 
به یک نفر چه بوده. گزارشاتی آمده، بعضی 
در مظان این اتهام بودند که در شــهرداری با 
شهردار فعلی، آقای قالیباف، مراوداتی داشتند. 
بعضی در مظان اتهام بودند که اصالت ندارند. 
بعضی در این مظان بودند که مشکالت خاصی 
داشتند. تعدادی هم تشخیص است دیگر. باید 
بین ۱5 حقوقدان، دو نفر را انتخاب می کردیم. 
آقای علیزاده طباطبایــی و آقای امینی، در 
هیات رئیسه بیشترین رای را آوردند و انتخاب 
شدند. اما در شورای عالی آقای امینی از آقای 
علیزاده طباطبایی بیشــتر رای آورد. اینکه 
رنجش ندارد. در کرسی های حمل و نقل، آقای 
محسن هاشمی، آقای علیخانی، آقای سرخو و 
آقای تقویان، بیشترین رای را در هیات رئیسه 
آوردند. در شورای عالی آقای محسن هاشمی 
و آقای علیخانی رای آوردند و آقای سرخو 
رای نیاوردند. رای است، کاری نمی توانستیم 

بکنیم. 
هیچ ابهامی وجود ندارد. هیچ توصیه ای نه 
آقای عارف، نه آقای خاتمی، نه آقای موسوی 
الری و نه آقای کرباســچی نداشتند. آقای 
کرباسچی اگر می خواست دخالت کند، دوست 
صمیمی و معاون قدیمی خودش، آقای حقانی 
را باید در لیست می گذاشت که اینطور نشد. 
اگر آقای کرباسچی می خواست سفارش یک 
نفر را بکند، حتما آن یک نفر آقای حقانی بود. 

اما این اتفاق نیفتاد. 
 اینکه با خــود کاندیداها و افرادی وارد 
البی شده باشند و 2 میلیارد پیشنهاد داده باشند 
چطــور؟ اصــال از کاندیداها پولــی دریافت 

می شد؟
اینها که تهمت است. خود خانم دانشور این 
موضوع را تکذیب کرد. اگر اینطور بود که 
ایشان باید در لیست می آمد. اگر خانم دانشور 
در لیست آمده بود، بله، این حرف می توانست 
درست باشد. واقعیت این است که بعد از اینکه 
لیست بسته شد، ستاد مشترک تبلیغاتی بود که 
باید کارهای تبلیغاتی انجام می داد، قرار بود هر 
به ستاد خودش  تومان  میلیون  کاندیدایی 5۰ 
کمک کند. عده ای دادند و عده ای ندادند که 

این برعهده ستاد بود. 
خیلی بی سلیقگی می خواهد، خیلی کج فهمی 
می خواهد که شــما کار مشترکی را که ۲۴ 
گروه سیاسی کردند و همراه با شخصیت های 
سیاســی معتبر اصالح طلب لیستی را تنظیم 
کردند، را اینطور زیر سوال ببرند. باالخره کار 
به این شفافی و تمیزی و روشنی را بزرگانی 
مثل آقای خاتمی تایید کردند. یک میلیون و 

خرده ای از مردم هم به این لیست رای دادند. 
 اگر بحث پول بــود که این خانم حاضر 
بود بیشــتر از دو میلیارد تومان هم بدهد و در 
لیست بیاید. خیلی ها حاضر بودند که پول بدهند 
ولی چنین چیزی نبوده. لیستی بسته شده که 
حتی المقدور آدم های شبهه دار و آدم های زیر 

سوال در آن نباشند. لیست قابل قبولی است. 
نمی گویم بهترین است ولی قابل قبول است. 

 از کارگزاران چند نفر در شورا هستند؟ 
دو نفر.

 بنابرایــن اتحــاد ملت در میــان احزاب 
اصالح طلب بیشترین کاندیدا را در لیست شورا 

دارد...
خب حزب اتحاد ملت معموال، گروه های 
همســو با خودش را دارد و آدم هایش را با 
نام های مختلف جلو می آورد. این دیگر زرنگی 

آنهاست.
 عجیب اســت کــه با این حــال حمالت 

زیادی به کارگزاران می شود...
بله، اتحاد 5 نفر دارد و جالب اینجاست که 
خیلی از بزرگان اتحاد ملت مصاحبه می کنند 
که ما خواستار شفافیت در بستن لیست شورا 
هستیم. این دیگر یک قاعده کلی نهادینه شده 
است که حاکم-اپوزیسیون هم هست. کسی 
که حاکم است خودش گل را چیده و خودش 

هم می گوید باید شفاف سازی کرد. )خنده(
 به مــوازات بحث ها درباره نحوه بســتن 
لیســت ها، موضوع تجدید نظر در ســاختار و 
عملکرد شورای عالی هم مطرح شد. خود شما 
هــم در اظهار نظرهایتان گفتید که باید تجدید 
نظری در ساختار این شورا انجام شود. به طور 
مشــخص فکر می کنید چــه بخش هایی نیاز 
به تغییر دارد، چه قســمت هایی از آن مشکل 

دارد؟ 
ما چند مسئله داریم که نباید در آن عجله 
کنیم. پایه شورای عالی، احزابی است که عضو 
شورای عالی هماهنگی نیروهای اصالح طلب 
هستند. در آیین نامه و ضوابط شورای هماهنگی 
قدیمی ترین  گروه هــای اصالح طلب کــه 
تشکیالت هماهنگی اصالح طلبان است، صرفا 
هر تشکیالتی یک رای و یک کرسی دارد. 
در حالی که این احزاب، هم ســنگ نیستند. 
یک حزب داریم که در ۳۱ اســتان کشــور 
دفتر دارد. هر ســال کنگره سراسری خود را 
برگزار می کند، نشــریه و چند ده هزار عضو 
دارد. این با یک انجمن اســالمی که ممکن 
است فقط 5۰ عضو در تهران داشته باشد، در 
شــورای هماهنگی فعلی یک وزن دارد. این 
یکی از موضوعاتی است که باید یک روزی 
در مورد آن با همه ی گروه ها به توافق برسیم 
و این گروه ها را رتبه بندی کنیم و ســهم هر 
کدام را از امکانات و آورده هایی که دارند در 
جبهه، بررسی کنیم. این موضوعی است که 
نباید منجر به اختالف شود و باید به یک ایده 

پخته ای برسیم.
موضوع دیگری که مهم است، این است 
که خیلی از چهره ها و اشخاص در شهرستان ها 
و در تهران، عضو هیچ کدام از احزاب نیستند، 
ولی آدم های موثری هستند. یعنی وقتی بخش 
فرهنگیــان جامعه را نــگاه می کنیم، صرفا 
نمی توانیم بگوییم انجمن اســالمی معلمان یا 
انجمن اسالمی معلمان به اضافه مجمع اسالمی 
فرهنگیان نماینده فرهنگیان کشــور هستند. 
نمی توانیم بگوییــم خانه کارگر نماینده کل 

کارگران کشور است. 
مثال آقــای خاتمی که با یک اشــاره 
می تواند یک لیســت را در تهران و در خیلی 
از اســتان ها برنده کند، کجای این تشکیالت 
اســت؟ اینها موضوعاتی است که االن با آن 
مواجه هســتیم. منتها تا االن شورای عالی با 
روش های کدخدا منشانه، ترکیبی را هر دوره 
برای شورای عالی تعیین می کند. مثال می گوییم 
اعضای شورای عالی به اضافه حداکثر تا نصف 
آنها اشــخاص حقیقی که اعتبار ملی دارند، 

شنبه گذشته گفت و گو با حسین مرعشي در دفتر محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان انجام شد. مرعشي به دفتر باهنر، سیاستمدار اصولگرا ، رقیب و همشهري اش 
رفته بود و براي صرفه جویي در زمان قرار گفت و گو را همانجا گذاشت. بعد از گفت و گو هم روانه چند جلسه دیگر بود. مرعشی این روزها سرش شلوغ تر از همیشه 
است. نامش جز 5 گزینه اول شهرداری تهران است؛ هرچند می گوید قرار نیست به شهرداری برود. به عالوه به عنوان یکی از گزینه های احتمالی معاونت رئیس جمهور و 
ریاست سازمان میراث فرهنگی  هم مطرح است. عضو هیات رییسه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان است و حاال با پیروزی روحانی و  لیست امید در انتخابات ریاست جمهوری و  شوراها در البی ها و رایزنی های 
چینش کابینه و انتخاب شهردار تهران حضور پررنگی دارد. با این همه اما با حوصله به همه سواالت جواب می دهد. از حاشیه های بستن لیست شوراها و حمالت به کارگزاران، کرباسچی وشهردار شدن احتمالی محسن 
هاشمی، چینش کابینه دوازدهم و چالش ها و الویت های روحانی، انتخابات هیات رییسه مجلس و عملکرد فراکسیون امید  و رابطه ایران و عربستان و حمالت تروریستی هفته گذشته همه را با دقت پاسخ می دهد. در خالل 
همین گفت و گو هاست که مرعشی می گوید وظیفه مهم روحانی بعد از پیروزی در انتخابات، آرام کردن فضا و مدارا با رقبای شکست خورده و همچنین جلب حمایت رهبری است. او معتقد است فضای تنش آلود 

میان دولت و دیگر ارکان نظام حتما به ضرر دولت خواهد بود و روحانی با توجه به سابقه رابطه بسیار نزدیک و خوبش با رهبری می تواند این فضا را تغییر بدهد. گفت و گوی سازندگی  با او را د رادامه می خوانید.

زینب صفری
خبرنگار سازندگی
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گزینه محسن هاشمی در صورتی جدی می شود 
که از دوستان خارج از شورای تهران کسی قبول 

نکند شهردار تهران شود.

آقای روحانی برنده انتخابات است و نباید 
عصبانی شود. رئیس جمهور باید حمایت مقام 
معظم رهبری را پشت سر دولت بیاورد.

 یادداشت

بدون شک در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 
تاریخ  انتخابات های  سالم ترین  از  یکی 
کشور را پشت ســر گذاشتیم ولی این 
بدان معنا نیســت که ضعف های این 
انتخابات های  در  جبران  جهت  پروسه 
آتی بیان نشــود؛ به طور قطعی نقص 
عمده این انتخابات طوالنی بودن روند 
رأی گیری بود کــه این طوالنی بودن 
باعث شــد افرادی سه تا چهار ساعت 
برای رأی دادن وقت بگذارند و عده ای 
که انگیزه قوی برای رأی دادن نداشتند 
یا به هر دلیل تحمــل معطلی در یک 
صف طوالنی را نداشتند، عطایش را به 
لقایش بخشیده و محل اخذ رأی گیری را 
ترک کنند،  وزارت کشور به خصوص 
استانداری تهران باید با توجه به تجربه ی 
تهران  در  خصوصا  قبلی  انتخابات های 
پیش بینی الزم را به عمــل می آورد، 
شــورای نگهبان نیز که احتماال خاتمه 
دادن به انتخابات را به دالیل زیادی بهتر 
از ادامه آن می دانســت با تفسیر نسبتا 
درست از قانون مبنی بر اینکه رأی گیری 
نمی تواند از ساعت ۲۴ همان روز به بعد 
ادامه داشته باشد، روند رأی گیری را با 
وجود جمعیت زیاد در صف های طوالنی 

رأس ساعت مقرر متوقف کرد.
اگرچه رأی گیری بعد از ساعت ۲۴ 
مسبوق به سابقه بوده است اما در این 
دوره انجام نشد حال سؤال اینجاست که 
در تهران و عمده ی کالنشهرها کسانی 
که موفق به رأی دادن در وقت مقرر 
نشــدند و حوزه های اخذ رأی به روی 
آنان بسته شــد، یا کسانی که به دلیل 
کسالت و با ضیق وقت و بی انگیزگی 
و... صف های طوالنی را رها کرده و 
به خانه برگشتند، چه جمعیتی بوده اند؟ 
و قصد داشته اند به کدام کاندیدا رأی 
دهند؟ به ضرس قاطع در سطح کشور 
حداقل ســه میلیون نفر که قصد رأی 
دادن داشتند موفق به این کار نشدند، 
که به جرأت می توان گفت رأی نود 
و پنج درصد این افراد در ســبد آرای 
اصالح طلبان جای داشت؛ ضمن اینکه 
حضور بیشــتر مردم در صحنه لبیک 
به منویات رهبــری انقالب و تقویت 
پشــتوانه و اقتدار ملی را نیز به همراه 
داشت. کاندیدای پیروز نیز با پشتوانه 
بیشــتر و دلگرمی باالتری در جهت 
اهــداف بیان شــده در تبلیغات خود 
حرکت می کرد که این اهداف عمدتا 
مطالبات اکثریت ملتی بود که به وی 
رأی داده بودند. شــما تصور کنید که 
اگر کاندیداهای ریاست جمهوری یک 
اختالف یک یا دو درصدی در پایان 
شــمارش آرا نسبت به هم می داشتند، 
قطعا در آن موقع معضل بسیار جدی تر 
می شــد. ضمن اینکه نباید از خدمات 
برگزاری  در  کشور  وزارت  ارزشمند 

انتخابات پرشــور که کمترین  یک 
حاشیه ممکن را نیز داشت غافل بود؛ 
همچنین از تالش ایــن وزارتخانه در 
جهت ارائه سیستم رأی گیری با کارت 
ملی که برای اولین بار در کشور انجام 
شــد و نیز نباید طرح تجمیع آرا که 
محاســن و مزایای باالیی داشت غافل 
بود ولی واقعیت این است که وزارت 
کشور در کالنشهرها و خصوصا تهران 
نیــاز به اجرای یــک برنامه مدون و 
دقیق و کارشناسی شده  برای برگزاری 

انتخابات های آینده دارد.
لذا ضمن انتقــاد به حذف نزدیک 
به ســه میلیون رأی دهنده که به پای 
صندوق های رأی آمدند و برگشــتند، 
ضروری اســت که وزارت کشور و 
استانداری تهران از هم اکنون چارچوب 
انتخابات های آتی  کاری خود را برای 
مهیا کننــد و در جهت کمک به این 
آمادگی پیشــنهادهای زیــر می تواند 

راهگشا باشد:
۱- تعداد شــعب اخــذ رأی در تهران 
و کالنشــهرها حداقل باید ۲۰ درصد 

افزایش یابد.
۲- جای نمایی شــعب اخذ رأی باید با 
توجه به تجربه ای که درخصوص حضور 
به  قبلی  انتخابات های  مردم در شعبات 

دست آمده، تغییر کند.
۳- عالوه بر جانمایی جدید باید تعداد 
عوامل اجرایی صندوق به همراه سیستم 
کامپیوتری در شعبات پرجمعیت و قابل 
دسترس مردم، حداقل دوبرابر شود و این 
هیچ منع قانونی ندارد و از افزایش بی رویه 

شعب اخذ رأی نیز جلوگیری می کند.
۴- کســانی که با سیستم کامپیوتر در 
انتخابات سروکار دارند و در شعب اخذ 
رأی مستقر می شوند باید آموزش کافی 

را دیده باشند.
5- از کامپیوترهایی در شعب اخذ رأی استفاده 

شود که سرعت مناسب را داشته باشند. 
۶- وزارت کشــور باید در جلساتی با 
شــورای نگهبان نسبت به توجیه دقیق 
برگزاری انتخابات به شیوه ی جدید اقدام 
کنند و حتما خطرات یا کاســتی های 
برگزاری انتخابــات را به اطالع آنان 
برسند که اگر در روز انتخابات در روند 
برگزاری انتخابات پروسه ای مانند ثبت 
شماره ملی با مشکل مواجه شد، راه حل 
جایگزین را قبال طرفین پیش بینی کرده 
باشــند زیرا نمی شود انتخابات را به هر 
دلیل متوقف کرد و بعد برای حل مشکل 
پیش  آمده جلسه گذاشت و رایزنی کرد.

۷- بــا توجه به اینکــه نیروهای 
صندوق ها چه در مساجد و چه در مدارس 
به صورت ســنتی همان گزینش های 
سال ها و دهه های قبل هستند، الزم است 
در هر انتخابات ۳۰ درصد نیروی جدید 
به عوامل اجرایی افزوده شده و ۳۰ درصد 

نفرات قدیمی تر حذف شوند.
امید اســت در جهت رفع نگرانی 
مردم اقدام الزم توسط وزارت کشور و 

استانداری تهران به عمل آید.

دادن رأی  چالش 
آسیب شناسی انتخابات در ایران

به شــورای عالی بیایند. عالقه مند هستیم که 
این انتخاب افراد، به جای روش کدخدامنشی، 
به یک روش دموکراتیک تبدیل شود و این 
نیاز دارد که راه کارهای مختلف را بررســی 
کنیم. خوب است که راه حل هایی پیدا کنیم 
که منجر به تقویت شــورای عالی  شود. ولی 
اگر راهکاری پیدا نکنیم برای تقویت، همین 
شورای عالی موجود به عنوان یک برگ برنده 

و یک نقطه قابل اتکاست.
 عملکرد آقای عــارف را چطور ارزیابی 
می کنید؟ چقدر انتقاداتی که به ایشــان وارد 
می کنند از جمله اینکه ایشان مدیر قوی نیست 

را قبول دارید؟
آقــای عارف یــک مدیــر جنجالی و 
کاریزماتیک نیست ولی یک مدیرخیلی مالیم، 
متین و موقر است که در عین حال شورای عالی 
را خوب اداره می کند. من ندیدم آقای عارف 
جایی از روش های دموکراتیک در شــورای 
عالی فاصله بگیــرد. به همه فرصت می دهد. 
حــرف همه را می شــنود و معموال برمبنای 
رای گیری اداره می کنــد. از این جهت فکر 
می کنم مدیریت ایشان بر شورای عالی خوب 
است. ولی ممکن است انتظار داشته باشید کسی 
خودش فریاد هم در عرصه سیاسی بزند یا مثال 
مصاحبه های شاذ هم کند. نه، آقای عارف حتما 
یک شخصیتی است که متین، موقر و اصولی 
اداره می کند شورا را. معموال هم از روش های 
دموکراتیک فاصله نمی گیرد. من هم هیچ جا 
ندیدم ایشان برای اعمال نظر شخصی خودش، 
به هر کاری دست بزند. از این جهت، کسی 
که می خواهد رئیس یک مجموعه باشد، این 
خیلی مهم است که بیش از آنکه بخواهد نظرات 
خودش را اعمال کند، تابع نظرات جمع باشد. 
من مدیریت آقای عارف برای شورای عالی را 
می پسندم. هر چند که هر دوره ای شورای عالی، 
انتخاب می شوند.  افراد  توسط  هیات رئیسه اش 
هر کسی، دیگر هم مدعی است بهتر از آقای 
عارف می توانــد اداره کند می تواند در جمع، 

کاندیدا شود، اگر رای داشت، او رئیس شود.
 اگر قرار باشد آن تجدید نظری که گفتید 
در شــورای عالی اتفاق بیفتــد، فکر می کنید 
به این زودی ها خواهد بود یا تا انتخابات بعدی 

ممکن است زمان ببرد؟
معموال مــا یکی دو ســه ماهی بحث و 
مشورت می کنیم. االن مباحث شروع شده ولی 

به جمع بندی روشنی نرسیده ایم. 
 موضوع دیگر فضای پیــش روی آقای 
روحانی و اصالح طلبان در چهار ســال آینده 
اســت. ما می بینیم که بعد از انتخابات همچنان 
رقبای آقای روحانی دردســر آفرینی ها برای 
دولت را ادامه می دهنــد. فکر می کنید برای 
چهار ســال پیــش رو رئیس جمهــور باید چه 

رویکردی را در پیش بگیرد؟ 
باید چند مســئله مورد توجه ایشان باشد. 
اولین مسئله که به آقای دکتر روحانی توصیه 
می کنم به عنوان برادر کوچک ایشــان، این 
است که باید تالش کنند فضای کشور را از 
فضای رقابت های انتخاباتی خارج کنند. جناح 
رقیب آقای روحانی از شکســتی که خورده 
خیلی عصبانی است. این عصبانیت رقیب، نباید 
آقای روحانی را هم عصبانی کند. آقای روحانی 
برنده انتخابات است، رئیس جمهور ایران است 
و رئیس جمهور هم اقلیت و هم اکثریت است. 
آقای روحانی و نزدیکان آقای روحانی کامال 
باید خویشتندار باشــند و به شکرانه این برد 
بزرگی که به دست آورند تالش کنند فضای 
کشور را از فضای رقابت های انتخاباتی خارج 
کنند و به سمت فضای سازنده  و همکاری بین 
نهادها و همکاری بیــن جناح ها و همکاری 
بین قوا ببرند. طبیعی هم هســت که در راس 
قوا هم مقام معظم رهبری هســتند که آقای 
دکتر روحانی باید بتواند حمایت ایشــان را 
پشت ســر دولت بیاورد. این در واقع اولین 
وظیفه مهم آقــای دکتر روحانی در دور دوم 
ریاست جمهوری است.  انتظار ما از آقای دکتر 
روحانی، مالطفت، مالیمت و جلب همکاری 
هم جناح رقیب به عنوان اقلیت بزرگ از مردم 
این کشــور و هم جلب همکاری قوای دیگر 
و در واقع تدبیر برای جلب حمایت های وسیع 

رهبری از دولت است.
 فکر می کنید االن این اتفاق نیفتاده؟

من فکر می کنم ما مقداری با این فضا فاصله 
داریم. فضا دچار عصبیت اســت و اگر این 
فضای عصبیت و تلخی ادامه پیدا کند، اولین 

کسی که ضرر می کند دولت و آقای روحانی 
است. چون مسئول مسائل کشور است. 

 فکر می کنید این تنش چطور ایجاد شده 
و سهم هر طرف در ایجاد آن چقدر است؟

بخش مهمی از این تنش ناشی از عصبانیت 
اقلیت از باخت خود است. آقای روحانی باید 
این مقدار عصبانیــت را طبیعی تلقی کنند. 
نباید فکر کننــد این عصبانیت امری خالف 
انتظار اســت. نه، باالخره کسی آمده و انتظار 
داشته برنده شــود. خودش را مظهر ارزش ها 
می داند )البته جناح را می گویم نه شخص آقای 
رئیسی(. فکر می کردند اگر خودشان نباشند 
همه ارزش ها از بین مــی رود. اینها عصبانی 
هستند. این شکست تلخ بوده. ما باید بپذیریم 
که اینها قدری ممکن است ناراحت باشند. ما 
جایی باید حتی با آنها همدردی کنیم، همراهی 
کنیم، بگوییم ما خیلی متاسفیم که شما شکست 
خوردید، کاش شما می توانستید ما را قانع کنید 

و ما هم به شما رای می دادیم.
باید با ادبیات درســتی با این گروه اقلیت 
برخورد کنیم. ما امروز حاکم کشــور شدیم. 
حاکم بایــد حتما مالطفــت را در خیلی از 
اظهارات آقایان، خیلی از نگرانی های آقایان، 
خیلی از کم لطفی هــای آقایان رعایت کند. 
نباید منجر  به آقای روحانی،  نگفتن  تبریک 
به رنجش آقای روحانی شود. آقای روحانی 
باید با کرامت و بزرگواری دست محبت خود 
را بر سر همه بکشد و سایه لطفش را بر همه 

کشور بیاندازد. 
 فکــر می کنید بــا توجه به شــعارهای 
انتخاباتی آقای روحانی ایشان در چینش کابینه 
چه اولویت هایی را باید در نظر بگیرد؟ کابینه 
در چــه بخش هایی نیازمند ترمیم اســت و چه 

بخش هایی باید حفظ شود؟
درمورد وزرا فکر می کنم اگر آقای روحانی 
افرادی را قوی تر از افراد موجود پیدا کند نباید 
در تغییــر تردید کند. چــون باالخره مردم 
انتظاراتی دارند که آن انتظارات باید برآورده 
شود. اصال نباید بگوییم الزاما کسی برود و نباید 
بگوییم الزاما کسی بماند. اگر آقای روحانی 
افرادی قوی تر از افراد موجود می تواند پیدا کند 
و به ایشان پیشنهاد می شود، حتما تغییر را بر 

تثبیت باید ارجح بداند.
 اولویت های اصلی کدام بخش ها هستند و 
رئیس جمهــور تمرکز اصلــی را باید بر روی 

کدام بخش ها داشته باشد؟
آن چیزی که مــن خیلی روی آن تاکید 
دارم، ســتاد اقتصادی دولت اســت. به دلیل 
اینکه اولویت کشــور، تغییر کرده. من برای 
ستاد اقتصادی آقای روحانی خیلی احترام قائل 
هســتم. در برنامه ای که داشتند، آنها را خیلی 
موفق ارزیابی می کنم. چــون باالخره برنامه 
آنها متناســب با شرایط ۴ سال پیش، این بود 
که تورم را کنترل کنند و موفق هم شدند. ولی 
اولویت کشور امروز دیگر کنترل تورم نیست. 
اولویت کشور ایجاد رونق اقتصادی است و من 
فکر می کنم باید در سازمان برنامه، در بانک 
مرکزی و در وزارت اقتصاد، افراد توسعه گرا، 
افرادی با مشــی انبساطی که دنبال انبساط در 
اقتصاد باشند و جسور، باید به کار گرفته شوند 
تا پروسه رونق اقتصادی و دستیابی به اهداف 
باالی رشد اقتصادی بتواند محقق شود و بتوانیم 
مقداری از نیازهای مردم در حوزه اشــتغال را 

تامین کنیم.
 اولویت هــای بعدی چطــور؟ مثال بحث 
ضرورت تغییر در وزارت کشــور چقدر مهم 

است؟
در وزارت کشــور، هم می شود از آقای 
رحمانی فضلی تجلیل کرد به خاطر اینکه باالخره 
انتخابات خیلی مهمــی را برگزار کرد و هم 
می شود از بابت ترکیب عمومی فرمانداری ها و 
استانداری هایی که جبهه حامیان آقای روحانی 
را قانع نکرده انتقاد کرد. باالخره آقای رحمانی 
فضلی برای برگزاری انتخابات بدون دردسر، با 
حضور پررنگ شورای نگهبان و سایر نهادها 

کار مهمی کرد.
 با وجــود همه انتقادهایی که در نگرفتن 

حدود 3 میلیون رای به ایشان وارد است؟
در  رای  به تعــداد صندوق های  انتقادات 
شــهرهای بزرگ کامال وارد بود ولی به هر 
حال انتخابات موفقی را توانست برگزار کند، 
انتخاباتی که بدون دردسر تایید شد. این کار 
بزرگی بود. ولــی آن طرف هم باالخره بدنه 
حامیان آقای روحانی در سراســر کشور از 

ترکیب اســتانداری ها و فرمانداری ها راضی 
نیستند. به این هم باید بهایی دهند. اگر آقای 
رحمانی بخواهند بمانند، به نظر من اشــکالی 
ندارد ولی باید حتما تغییراتی داده شود. یعنی 
مجموعه وزارت کشور باید هماهنگ شود با 
جبهه حامیان آقای روحانی که مردم از نتیجه 

رای خود راضی شوند.
 هفته گذشته رهبری در جمع دانشجویان از 
عملکرد برخی بخش ها راضــی نبودند و برای 
تصحیح عملکــرد این بخش ها عبــارت »آتش 
به اختیار عمل کردن« را اســتفاده کردند. فکر 
می کنیــد کار آقــای روحانی به ایــن ترتیب 

سخت تر خواهد شد؟
همه اینها موضوعاتی اســت که به نظر من 
آقای دکتر روحانی به خوبی می توانند نظرات 
رهبری را تامین کنند. آقــای دکتر روحانی، 
همیشــه خیلی به رهبری نزدیک بودند. ما در 
طول ســال هایی که در دولــت بودیم، رابطه 
آقای روحانی با رهبری همیشه مثال زدنی بود. 
رئیس جمهوری که امروز ۲۴ میلیون حامی دارد 
و آن سابقه نزدیکی به رهبری را دارد، حتما قادر 
خواهد بود مثل گذشته حمایت رهبری را داشته 

باشد.
 هفته گذشته انتخابات هیات رئیسه مجلس 
برای ســال دوم برگزار شد. حواشی زیادی هم 
داشت. فراکسیون امید امسال دو کرسی کمتر 
از ســال گذشــته به دســت آورد. عملکــرد 
فراکســیون امیــد در این انتخابــات را چطور 

ارزیابی می کنید؟
فراکسیون امید، خیلی خوب و صحیح عمل 
کرد. اشــکال در بخشی از دولت است. بخشی 
از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، 
جای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند 
جریان مقابل را تقویت کردند. مشخصا من این 
مسئولیت را متوجه آقای واعظی می دانم. آقای 
واعظی عالقه مند است جریان سوم در مجلس راه 
بیندازد. و این جریان سوم، عمال جریانی نمی شود 
جز اینکه برود در ائتالف با اصولگرایان و امید 
را تضعیف کند. به نظر من این اشــتباه سیاسی 
بخشــی از دولت با محوریت آقای واعظی بود 
که بخشی از بدنه فراکسیون امید را تحت عنوان 
مستقلین جدا کرد و هدیه کرد به اصولگرایان. 
اتفاقا فراکســیون امید خیلی دقیق عمل کرد 
وقتی آنها می خواســتند آقای مطهری را پایین 
بگذارند، فراکسیون امید با طرح به موقع ریاست 
آقای پزشکیان، خیلی خوب توانست قوی عمل 
کند. و در بخش نواب رئیس مجلس توانست مثل 
گذشــته هر دو کرسی را بگیرد ولی در بخش 
منشی ها، ریشه مشکل برمی گردد به یک سال 
تالش دوستانی تحت عنوان مستقلین که به هیچ 
وجه مستقل نیستند. آنها متحدان بی قید و شرط 
اصولگرایان هســتند و تحت عنوان مستقلین، 
توانستند بخشــی از بدنه فراکسیون امید را جدا 

کنند.
 موضوع این است که اگر آن ائتالف انجام 
نمی شد، شاید فراکسیون امید می توانست رای 
خود را داشته باشــد. حداقل به گزینه های آنها 

رای نمی داد...
نه اینطور نیست.من تجربه حضور در مجلس 
را دارم و می دانم چــه اتفاقی افتاده. مجلس را 
می شناسم. فراکسیون امید به نظرم خوب اداره 
کــرد. ولی ارزیابی آنها از صداقت دوســتان 

مستقل، ارزیابی دقیقی نبود. 
 خود عملکرد آقای الریجانی چطور؟ آقای 
الریجانی در انتخابات هیات رئیســه نشــان داد 
تمایل به سمت جبهه پایداری پیدا کرده است. 
فکر می کنید دو سه سال آینده هم همین مسیر را 

ادامه دهد؟
این موضوع بســتگی به دولت و پیشرفت 
برنامه دولت دارد. اگر دولت قوی عمل کند، 
آقای الریجانی خیلی به سمت آنها نخواهد رفت. 
چون آنها در اجتماع که خیلی نمی توانند به آقای 
الریجانی کمک کنند چون پایگاه اجتماعی آنها 
ضعیف اســت. اما اگر دولت نیرومند و قوی 
عمل کند هیات رئیسه سال بعدی مجلس به نفع 

اصالح طلبان ترمیم خواهد شد.
 عملکرد دولت؟ منظورتان این اســت که 

دخالت نکند؟
ببینید دولت ناموسی دارد که باید ناموسش را 
بشناسد. ناموس دولت، حامیانش است. اگر قرار 
باشد دولت بگوید برای آنها فرقی نمی کند، خیلی 
حرف نادرستی است. یعنی چه فرقی نمی کند؟ 
شما فردا با این مجلس کار دارید، وزاری شما 
رای اعتماد می خواهند. برنامه های شــما باید 

تصویب شــود. دولت در مجلس ناموسی دارد. 
اگر ناموسش را رها نکند مسئله حل می شود.

 هفتــه گذشــته در سیاســت خارجی هم 
تحــوالت مهمــی اتفاق افتــاد. ســفر ترامپ 
به عربستان و هم آوایی آنها علیه ایران؛ و بعد با 
فاصله کمی قطع رابطه و تحریم قطر. اوال تحلیل 
شما از این اتفاقات چیست و بعد هم در این فعل 
و انفعــاالت ایران باید به چه ســمت و ســویی 

برود؟ 
قطر سال هاست که با عربستان دچار مشکل 
هستند. قطر به اتکای درآمدهای سنگینی که 
پیدا کرده عالقه مند است در همه صحنه هایی 
که قبال عربستان با پول حضور پیدا می کرد، 
حضور پیدا کند و اتفاقا حضور پیدا کرده و 
رقیب خاورمیانه ای برای عربستان شده است. 
ایــن تنش بین عربســتان و قطر کامال قابل 
پیش بینی بود. منتها سعودی ها عالقه مند بودند 
قبل از این تنش اگر بتوانند کودتایی را در قطر 
مدیریت کنند که نتوانستند. لذا حاال به درگیری 
مستقیم و قطع رابطه رو آورده اند. اما ایران و در 
واقع،آقای ظریف در سیاست های منطقه ای و 
در دور جدید، باید تحرک بیشتری داشته باشند. 
این نقد به وزارت خارجه آقای روحانی وارد 
است که در کنار موفقیت هایی که در عرصه 
بین المللی و برجام داشته، سیاست های منطقه ای 
دولت خیلی قوی و پررنگ نبوده. ما نباید در 
دام اختالفات عربستان و قطر بیفتیم. به هر حال 
ما سیاست مان باید این باشد که در منطقه با همه 
کشورها ارتباطات مان را گسترده کنیم. قطعا 
روابط ایران و عربستان از موضوعاتی است که 
باید مورد توجه سیاست منطقه ای ایران باشد. 
علی رغم اختالفات زیادی که با عربستان داریم، 
نه ما می توانیم عربســتان را از صحنه سیاسی 
منطقه حذف کنیم نه عربستان می تواند ما را 
حذف کند. این واقعیتی اســت که هم باید 
در عربستان به  شــدت مورد توجه قرار گیرد 
و هم در ایران. ولی ترامپ قادر نیســت کار 
قابل توجهی در منطقه ما بکند. چون ترامپ 
خودش به اندازه کافی در صحنه آمریکا، در 
همکاری با اروپا دچار مشکالت اساسی است. 
اگر ترامپ سیاســتمدار عمیقی بود حتما در 
اولین مسافرت خارجی خود به کشوری مثل 
عربستان نمی رفت که قرن ها با ارزش هایی که 
آمریکا مظهر و مبلغ آن بوده )دموکراسی(، 
فاصله دارد. و یا بالفاصله هم به اسرائیل برود 
که خود اســرائیل هم رژیم سرکوبگر منطقه 
است. اینها نشان می دهد که برای ترامپ، بیشتر 
مسائل مالی اهمیت داشته تا دیپلماسی. ترامپ 
قادر نیست کار مهمی را سامان دهد علیه ما. او 
اصال مسئله ما نیست. فکر می کنم در ماه های 
آینده هم گرفتاری عمده خودش این است که 
باید مسائل مربوط به رابطه با روسیه را توضیح 
دهد. این موضوع خیلی موضوع جدی است. 
آن قدر مهم بوده که باالخره آقای پوتین را هم 
وادار کرد که اعالم موضع کند. مسئله ساده ای 

نیست. 
 حمله تروریســتی هفته گذشته مجلس را 
چقــدر مرتبــط با این فعــل و انفعــاالت اخیر 
منطقه ای می دانید؟ و چقدر مرتبط با یک حفره 

امنیتی در سیستم امنیتی کشور؟
ببینید تا االن داعش بیش از 5۰ گروه برای 
خرابکاری در ایــران اعزام کرده که همه آنها 
قبل از عملیات خنثی شدند. اولین بار است که 
گروهی توانسته از تورهای امنیتی ما فرار کند. 
نکته جدیدش فقط همین یکی است. البته آنها هم 
قاعدتا برای روز سالگرد امام اینجا بودند و حتما 
تورهای امنیتی ما خیلی کارهای آنها را مختل 
کردند که آنها با تاخیر وارد عملیات شدند. این 
یک بخش قضیه است. بخش دوم این است که 
چون سال ها هیچ مورد ناامنی در کشور نداشتیم، 
مقداری هوشیاری حفاظت های فیزیکی ما، کم 
شده بود. این کامال در مجلس محسوس بود. آنها 
نباید می توانستند وارد مجلس شوند. این ناشی از 
نوعی غفلــت حفاظت فیزیکی مجلس بود. اما 
این موضوع، جدید نیست. به همین دلیل خیلی 
هم ارتباطی با مسائل جاری و اتفاقات اخیر در 
منطقه نمی تواند داشته باشد. چون تهدید از ناحیه 
داعش همیشه بود. به هر حال یک جنگ است. 
ما به سوریه و عراق کمک مستشاری می کنیم. 
خیلی طبیعی اســت که وقتی ما به درســتی و 
براساس منابع ملی ایران برای پیشگیری از یک 
خطر بزرگ به نام حاکمیت داعش در عراق و 
شــام به جنگی وارد شدیم در مواردی مختصر 

هزینه هایی را هم باید بپردازیم.

مختار طاهریان
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
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جبــهه

شب بیستم اردیبهشــت، ۹ روز مانده 
به انتخابات، لیست امید شورای شهر منتشر 
شد.۲۱ نفر، برخی شناخته شده، بعضی کمتر 
و اغلب چهره هایی ناشناس. از کسانی که 
بسیاری منتظر بودند به دلیل صبغه و سابقه 
سیاسی شــان در لیست شورای شهر تهران 

قرار بگیرند رد و نشانی نبود. 
محسن هاشمی، محمدجواد حق شناس، 
سیدابراهیم امینی،محمود میرلوحی، شهربانو 
امانی و احمد مسجدجامعی تنها چهره های 
شناخته شــده فهرســت پارلمان شهری 
اصالحات بودند.فردای انتشــار لیست هم 
مرتضی الویری به این فهرســت اضافه و 
لیست شورای شهر تهران با همین ترکیب، 

قطعی و اعالم شد. 
متولیان تدوین و تهیه لیســت شورای 
شهر بعد از انتشــار آن با انتقادات زیادی 
روبه روشــدند. انتخابــات پیــش رو با 
انتخابات نمایندگان مــردم در قوه مقننه 
تفاوت داشــت چراکه خبری از شورای 
همیشگی  ســخت گیری های  با  نگهبان 
نسبت به اصالح طلبان نبود. از همین روی 
شورایعالی سیاستگذاری الزم نبود لیست ۲۱ 
نفره شورای شهر را همچون لیست ۳۰ نفره 
تهران در پارلمان با اسامی ناشناخته و ناآشنا 
پر کند؛ در این میان حتی جای نام برخی 
از اعضای اصالح طلب شــورای فعلی هم 
خالی بود. نه تنها کنشگران سیاسی بلکه بدنه 
اجتماعی اصالحات هم واکنش های منفی 
به لیست ارائه شده نشان دادند چراکه این 
برای  تعداد،محدودیتی  بار جز محدودیت 

انتخاب نداشتند. 
ناشــناس بودن افراد گنجانده شده در 
لیســت اولین نقدی بود که شــورایعالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان با آن مواجه 
شد. در شرایطی که بسیاری از چهره های 
سیاسی سرشناس و نام آشنا توسط هیات 
اجرایی تایید صالحیت شده بودند و عده 
اندکی که در آغاز ردصالحیت شــدند با 
تالش نمایندگان اصالح طلبان در هیات های 
اجرایی تایید شــدند انتظارات برای ارائه 
لیستی پر و پیمان را باال برده بود، انتظاری 

که البته برآورده نشد.
همین امر باعث شد بسیاری از کاربران 
فضای مجازی پا به پای سیاسیون ناراضی 
یک مطالبه مشخص داشته باشند: »شفاف 
ســازی مکانیزم انتخاب«. از سویی دیگر 
فهرســتی که مدت ها در مورد سازوکار 
شــکل گیری آن بحث و تبادل نظر شده 
بود، پــس از اعالم تاییــد صالحیت ها 
لحظه آخر منتشر و البته یک بارهم تغییر 
کرد،موضوعی کــه مطالبه بدنه اجتماعی 
و کنشــگران سیاسی را در مورد شفافیت 
مراحل انتخاب پررنگ تر و آنها را در این 

درخواست مصمم تر کرد.
تنها مزیت نســبی لیست منتشر شده 
یک چیز بود و آن هــم خالی بودن آن 
از اسامی ورزشــکاران،هنرمندان یا حتی 

که  موضوعی  بود،  شهری  روزنامه نگاران 
اصالح طلبان بارها شورای چهارم را به دلیل 
حضور همین افراد بی تخصص اما مشهور 

نقد کرده بودند. 
فهرست پارلمان شــهری که مدت ها 
بحث اول و اولویت شورای سیاستگذاری 
بود، لیســت راضی کننده ای نبود. همین 
موضوع باعث شد بسیاری از رای دهندگان 
در اولیــن مواجهه با لیســت اعالم کنند 
»لیستی« رای نخواهند داد. از همین روی 
هر کدام از کسانی که در بسته شدن لیست 
نقش داشتند، تالش کردند تا به سهم خود 
ماجرای انتخاب اعضا را پیش از انتخابات و 

حتی پس از آن تشریح کنند.
عبدالواحد موسوی الری عضو شورایعالی 
سیاستگذاری خیلی پیش تر از ثبت نام ها و 
ارئه لیست شورای شهر از سهمیه بندی خبر 
داده و گفته بود »در شورای سیاستگذاری 
به اجماع رسیده ایم که در انتخابات شوراها 
متخصصیــن باید گزینش شــوند. زنان 
و جوانان نیز تا 5۰ درصد ســهمیه ها را 
به خود اختصاص دهند. بدون شک پس از 
تخصص به این سهمیه ها توجه خواهیم کرد 
اما ســهمیه حزبی نخواهیم داشت. ممکن 
است این بار تا ۲۰۰ برابر ظرفیت کاندیدا 
داشته باشــیم اما از این سیاست ها تخطی 

نخواهیم کرد.«
این شکل از سهمیه بندی پس از انتشار 
لیست توسط حسین مرعشی عضو هیات 
دیگر  بار  سیاستگذاری  شورایعالی  رئیسه 
تبیین شد. مرعشی توضیح داد »این لیست 
بر اساس تخصص های مورد نیاز شورا و با 
احتساب سهمیه چهار کرسی برای زنان و 
دو کرسی برای زنان جوان و چهار کرسی 
برای مردان جوان تهیه شده است.« او همان 
روز اعالم کرد که مراحل تهیه این لیست 
بر اســاس فراخوان عمومی و با ارزیابی 
کارشناسان برجسته خارج از شورا صورت 

گرفته است.
پس از آن مرعشــی در گفت وگویی 
دیگر توضیــح داد که قریب به ۷۰۰ نفر 
متقاضی حضور در شورا به فراخوان پاسخ 
مثبت دادند که قاعدتا باید از میان این ۷۰۰ 

نفر تنها ۲۱ نفر انتخاب می شدند.
محمدرضا عارف، رئیس شــورایعالی 
سیاستگذاری هم چند روز مانده تا انتخابات 
در مورد لیســت توضیــح داد و گفت: 
»به همه نامزدهای محترم انتخابات شوراها 
اطمینان خاطر می دهم با همان مکانیزم هایی 
که مورد قبول همه داوطلبین بود لیســت 
نهایی با رأی گیری اعضای شورایعالی تهیه 
شــد و هیچگونه اعمال سلیقه ای صورت 

نگرفت.«
حسن سولی در نشســت خبری بعد از 
ارائه لیســت هم مطرح کرد که ســه اصل 
معیارهای  پاکدستی،اصالح طلبی و تخصص 
اصلی بودند و بسیاری از چهره های شناخته 
شده که نتوانستند به ۲۱ نفر نهایی برسند در 
گروه های تخصصی شورایعالی رای الزم را 
نداشتند. او حتی در این نشست توضیح داد که 
مصطفی موسوی الری که متخصص و جوان 
است تا لیست ۴۲ نفر پیش رفت اما پدرش 

عبدالواحد موسوی الری که رئیس کمیته ۷ 
نفره بود اجازه نداد اسم او مطرح شود.

در میان این توضیحات البته حواشی هم 
مطرح شد. مسائلی همچون درخواست مبلغ 
دو میلیاردی برای حضور در لیست که البته 
تکذیب شــد.اما با نگاهی کلی به لیست 
شــورا می توان دریافت که این لیســت 
بیشترین ســهم را برای حزب اتحاد ملت 
و احزاب اقمــاری نزدیک به آن در نظر 
گرفته است. برای مثال حضور بهاره آروین 
از پرحاشیه ترین چهره های لیست شورای 
شهر تهران به اصرار چهره های عضو این 

حزب اتفاق افتاده است.
بعد از ارائه توضیحات فضای نارضایتی 
تا حدودی تعدیل شد. چهار روز بعد سید 
محمد خاتمی همان طور که ســال ۹۴ با 
انتشــار پیام تصویری از مردم خواست تا 
به هر دو فهرســت امید و خبرگان مردم 
رای دهند پا پیش گذاشت. او در این پیام 
تصویری مثل گذشته تاکیدی به لیستی رای 
دادن نداشت و تنها صحبت خود را با این 
جمله پایان داد: »این بار این شمایید که باید 
تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز، 

برای تقویت امید به آینده بهتر.«
این متن بــر شــائبه نارضایتی لیدر 
اصالحات دامن زد. نارضایتی از سهمیه هایی 
که به نظر می رســید چندان عادالنه میان 
احزاب عضو تقسیم نشده و از آن مهم تر 
در این فرآیند بسیاری از چهره های صاحب 

صالحیت کنار گذاشته شدند.
در نهایت روز ۳۰ اردیبهشت با وجود 
تمام گالیه ها تمام فهرست امید در تهران 
وارد شــورای شهر پنجم شدند، اتفاقی که 
با شکل و شمایلی دیگر در برخی استان ها 
هم تکرار شــد. مردم با همه دلخوری از 
فهرستی که روز انتخابات در دست داشتند 
و با وجود تمام لیست های جعلی که منتشر 
شد به حرکتی تشکیالتی تن دادند تا بعد 
از ۳۰ عضو لیست امید مجلس این بار ۲۱ 
نفر لیست امید شورا بر کرسی های پارلمان 

شهری تکیه بزنند.

QQQ از شورا تا پارلمان
همــه گالیــه و نقدهــا به عملکرد 
بار  اصالح طلبان  سیاستگذاری  شورایعالی 
دیگر پیشنهادی را یادآوری کرد که شاید 
در چنین شــرایطی می توانست مکانیزم و 
فرایند منطقی تر و مقبول تری را ایجاد کند. 
پیشنهادی که با عنوان پارلمان اصالحات از 
اوان سال ۸۴ به انحای مختلف مطرح، سال 
۸۷ جدی تر طرح و البته در نهایت سال ۹۴ 
با شکل و شمایل شورایعالی سیاستگذاری 

اصالح طلبان منتهی شد.
محمدعلی نجفی، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران و مشاور ویژه روحانی 
بعد از تجربه تلخ اصالح طلبان در سال ۸۴ 
و پــس از روی کار آمدن دولت محمود 
سازوکاری  تا  داد  پیشــنهاد  احمدی نژاد 
شکل  اصالحات«  »پارلمان  عنوان  تحت 
گیرد. پارلمانی برای این جریان فکری با 
عضویت احزاب آن تا در مقاطع حساسی 
چون انتخابات همه طیف ها تابع تصمیم و 

خرد جمعی پارلمانی باشند که خود نیز در 
آن عضویت دارند. 

البته این پیشنهاد مخالفانی هم داشت. 
برای مثال سعید حجاریان از تئوریسین های 
جریــان اصالحات ســال ۹۲، زمانی که 
بار دیگر موضوع شــکل گیری پارلمان 
اصالحات بررسی می شد چند سوال مطرح 
کرد: »پارلمان اصالحات چند خوبی دارد 
اول اینکه موانع کنونی بر ســر فعالیت 
احزاب پیش روی فعالیــت پارلمان قرار 
ندارد. دوم آنکه پارلمان محیطی شــبیه 
به پالسما را به وجود می آورد که احزاب 
بتوانند داخل آن عضو گیری کنند. ثانیا، در 
مواقع انتخابات پارلمان قدرت بسیج کنندگی 
برای جمع آوری آرا را دارد. منتها مشکل 
پارلمان این است که قرار باشد جای احزاب 
را بگیرد. چراکه پارلمان یعنی قوه مقننه. 
مادامی که نگوییم قوه مجریه این پارلمان 
چیست و کیســت؛ این طرح ابتر خواهد 
بود. باید نشان داد بازوی اجرایی پارلمان 
چیســت؟ مصوبات پارلمان اصالحات را 
قرار است چه کسی اجرایی کند؟ آیا قرار 
اســت پارلمان اصالحات جایگزین دفتر 
سیاسی احزاب شود که محال است یا آنکه 
می خواهد مستقال بازوی اجرایی بسازد که 
خالف قانون احزاب است و قانون خاص 

می خواهد.«
او البتــه بعد از نقد این ایده و تاکید بر 
پخته تر شدن آن پیشنهاد داد سازوکاری 
تحت عنوان جبهه ملی اصالحات شــکل 

بگیرد.
پیشــنهاد پارلمان اصالحات با وجود 
موافقان و مخالفان در نهایت به ســرانجام 
روشنی نرســید و حتی انتخابات سال ۸۸ 
هم کمکی به منســجم تر شدن و اجرایی 
کردن این طرح نکرد.پس از این انتخابات 
هم به دلیل شرایط حاکم بر کشور و البته 
تنگناهای سیاسی برای اصالح طلبان رفتن 

به سمت رویه ای دموکراتیک میسر نشد. 
شــکل گرفته  نهاد  تنها  نهایت  در 
حدود یک ســال مانده به انتخابات ۹۲ 
شورای مشورتی سید محمد خاتمی بود، 
نهادی که از شکل و شمایل خصوصی 
درآمد و حمایت از روحانی و پیروزی 
او در انتخابات هم مهم ترین تصمیم و 
دســتاورد سیاسی این شورا شد. پس از 
انتخابات کار ویژه شورا به اتمام رسیده 
بود بنابراین برخی خواستار انحالل آن 
شــدند اما در نهایت با اجماع عمومی 
اصالح طلبان سراسر کشور قرار بر این 
شد که شورای مشورتی فعالیت خود را 
تداوم بخشد که البته این تداوم با یک 
تصمیــم جدید همراه بــود، »افزایش 
تعداد این شــورا به بیش از ۸۰ نفر و 
تشــکیل کمیته های تخصصی اعم از 

فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و ...«
گرچه تداوم شورای مشورتی با خروجی 
مثبت توجیه شد اما همچنان نقد مهمی به آن 
وارد بود. شورای مشورتی مجموعه ای بود از 
چهره های حزبی که البته اغلب با شخصیت 
حقیقی حضور پیدا می کردند، موضوعی که 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات یا جبهه 

دوم خرداد سابق به آن معترض بود چراکه 
این جبهه با هــدف تعیین تاکتیک ها و 
برنامه ریزی برای اتفاقات سیاسی با حضور 
جمعی از احزاب شکل گرفته بود و تاکید 
همیشه اصالح طلبان بر فعالیت تشکیالتی 
با  مشورتی  شــورای  موازی کاری  شائبه 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات و نادیده 

گرفتن ماهیت احزاب را دامن می زد. 
این انتقاد گرچه با افزایش تعداد شورای 
مشورتی و تشکیل کمیته های مرتبط تعدیل 
شد اما یک سال مانده به انتخابات مجلس، 
زمانی که شــورای هماهنگی در راستای 
وظایف تعریف شده خود فعالیت انتخاباتی 
را کلید زد جریان راست تصمیم گرفت تا 
به شائبه اختالفات در جریان اصالح طلب 
دامن بزند و فعالیت همزمان این دو شورا 

را موازی کاری قلمداد کند.
همین ماجرا پس از انتخابات سال ۹۲ 
سیاستگذاری  شورایعالی  به تشکیل  منجر 
از  تلفیقی  اصالح طلبان شــد. ترکیب و 
شورای مشورتی و شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات کــه محمدرضا عارف، گزینه 
محبوب پس از انتخابات، ریاســت آن را 

برعهده گرفت. 
شورایعالی سیاستگذاری هم برنامه ریزی 
برای اســفند ۹۴ را آغاز کرد. لیست های 
امید پارلمان هم خروجی جلســات متعدد 
در طی این دو سال بود،فهرست شورایعالی 
سیاســتگذاری چندان باب میل سیاسیون 
و البته بدنه اجتماعــی اصالح طلبان قرار 
نگرفت اما تهیه و تدوین آن قابل درک 
بود چراکه با وجود محدودیت های اعمال 
شده از سوی نهاد نظارتی شورای نگهبان 
اغلب اصالح طلبــان رد صالحیت  عمال 
شدند. بنابراین حضور چهره های ناشناخته 
یا کمتر شناخته شــده و همچنین ائتالف 
با اصولگرایان معتدل قابــل توجیه بود. 
در نهایت بازهم تایید سید محمد خاتمی 
کارساز افتاد و نتیجه انتخابات پارلمان دهم 
همچون ریاست جمهوری دوره یازدهم با 

موفقیت همراه بود.
انتخابات ســال ۹۶  همین روند برای 
تکرار شد.شــاید این بار مهم تر از ریاست 
جمهوری، انتخابات شــورای شــهر بود.
اصالح طلبان گزینه مورد نظرشــان همان 
گزینه ۹۲ بــود. تنها آن چه در این زمینه 
مورد بحث و بررسی قرار می دادند حضور 
یک گزینه اصالح طلب به عنوان کاندیدای 
پوششــی و نیروی کمکی بود. رایزنی ها 
در نهایت نتیجه داد و اسحاق جهانگیری 
به عنــوان گزینه اصالح طلبــان تا پایان 
مناظرات حسن روحانی را همراهی کرد و 
سپس با تصمیم تشکیالتی کنار کشید تا بار 
دیگر روحانی راهی کاخ ریاست جمهوری 

شود.
عبدالواحد موســوی الری که در ابتدا 
به عنوان نایب رئیس شــورایعالی فعالیت 
می کــرد پس از انتخابــات ۹۶ در مورد 
چگونگی تشــکیل آن و توافق و تعامل 
با حســن روحانی توضیح داد. موســوی 
الری گفت: »این شــورا به مرور چنان 
سازوکاری پیدا کرده که اکثر احزاب و 

گروه های اصالح طلــب ترجیح می دهند 
چارچوب  همین  درون  را  فعالیت هایشان 
دنبال کنند.ما وقتی می خواستیم شورایعالی 
را راه بیندازیم تعداد زیادی از احزابی که 
عضو شورا بودند اعالم کردند که ما دیگر 
هرچه  به تدریج  بدهیم.  ادامه  نمی خواهیم 
پیش رفتیم همه به این نتیجه رسیدند که 
باید در ترکیب شورای عالی بمانند و در 
این چارچوب خودشان را تعریف کنند.« 
عمال این شورا محور شــد و کارآمدی 
خودش را به شکل بارزی نشان داد. اولین 
شکل بارزش کاندیداتوری آقای روحانی 
در انتخابات اردیبهشت ماه بود. قبل از اینکه 
دیگران چیزی بگویند در یک نشســت 
دوساعته با شرکت آقای شریعتمداری از 
سوی حسن روحانی، بحث نقادانه ای درباره 
عملکرد دولت یازدهــم انجام گرفت و 
بعد شورای عالی در یک انتخاب اجماعی 
به آقای روحانــی رای داد و از آن به بعد 
او کاندیدای اجماعی اصالح طلبان شد. کار 
دیگری که شورایعالی انجام داد این بود که 
تصمیم گرفت در کنار حسن روحانی فرد 
یا افراد دیگری هم باید در انتخابات شرکت 
کنند که بتوانند از فرصتی که صداوسیما 
ایجاد می کند از دولت و دســتاوردهایش 

دفاع کنند.
این شــورا همچنین از اواخر سال ۹5 
فعالیت برای ارائه لیست شورای شهر تهران 
را هم آغاز کرده بود، اما ماجرای لیســت 
شورای شهر آن طور که در ابتدا شرح داده 
شد چندان دلخواه نبود.گرچه هر ۳۰ نفر را 
شــورایعالی راهی پارلمان شهری کرد اما 
سوال مهمی را هم ایجاد کرد و آن این بود 
که آیا وقت آن فرارسیده که اصالح طلبان 
بــار دیگر پا را برای قدمی تشــکیالتی 
فراتر بگذارنــد و ایده پارلمان اصالحات 
را با به روزرسانی محقق کنند؟آیا پس از 
انتخابات بار دیگر زمان ترمیم تشکیالتی 

فرا رسیده است؟
 محمد علی نجفی سال ۸۷ ایده ای تازه 
برای فعالیت تشکیالتی جریان اصالحات 
مطرح کرد و پیشنهاد داد تا پارلمانی برای 
این جریان فکری تشکیل شود تا اتاق فکر 
اصالح طلبان برای تمام رفتارهای سیاسی و 
با روشی دموکراتیک در قالب  انتخاباتی 
یک نهاد ملی فعالیت کند؛ لوئی جرگه ای 
با عنوان پارلمان اصالحات یا مجمع ملی 
اصالح طلبان که هر حزب با توجه به سابقه 
و نفوذ و بدنــه اجتماعی در آن نقش ایفا 
و با روندی دموکراتیک همچون پارلمان 

تصمیمات اصالح طلبان را راهبری کند.
به نظر می رسد با اتمام فعالیت شورایعالی 
سیاســتگذاری برای دو انتخابات ریاست 
جمهوری و شورای شهر که اتفاقا با نتیجه 
مطلوب رقم خورد وقت آن رســیده که 
سازوکار تشکیالتی این جریان بار دیگر 
ترمیم شود .تحقق ایده پارلمان اصالحات 
البته با تغییر و اصالح و به روزرسانی شاید 
اولین قدم بعد از انتخابات ۹۶ باشد تا روند 
رو به رشد این جریان که از آغاز دهه ۹۰ 
کلید خورد با رویه ای دموکراتیک تر تداوم 

یابد.

اصالح طلبان جرگه  ی  لوئی 
از پارلمان اصالحات تا شورای سياست گذاری اصالح طلبان دوازده سال راه طی شده است

محمدعلی نجفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و مشاور ویژه روحانی بعد از تجربه تلخ اصالح طلبان در سال 84 و پس از روی کار 
آمدن دولت محمود احمدی نژاد پیشنهاد داد تا سازوکاری تحت عنوان »پارلمان اصالحات« شکل گیرد. پارلمانی برای این جریان فکری با عضویت 
احزاب آن تا در مقاطع حساسی چون انتخابات همه طیف ها تابع تصمیم و خرد جمعی پارلمانی باشند که خود نیز در آن عضویت دارند.

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

محمدرضا عارفعبدالواحد موسوی الریسیدحسین مرعشیمحمدعلی نجفی
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پارلمان

اصالح طلبان دنباله دار  ناکامی 
آبستراکسيون دو کميسيون اجتماعی و اقتصادی، انتخابات را به هفته جاری موکول کرد

هفته گذشــته در حالی ۱۲کمیســیون 
تخصصی مجلس انتخابات هیات رئیســه خود 
در اجالســیه دوم را برگزار کردند که سهم 
فراکســیون امید از ریاست این کمیسیون ها 
۳ کرســی بود. انتخابات دو کمیسیون دیگر 
قرار بود چهارشنبه گذشــته برگزار شود اما 
حمله تروریســتی در همان روز برنامه آنها 
را به هفتــه جاری تغییر داد. دو کمیســیون 
اجتماعی و اقتصادی هم البته سه شنبه گذشته 
انتخابات  امید  نمایندگان  با آبستراکســیون 
خودشان را به دوشــنبه همین هفته موکول 
کردند. پیش از برگزاری انتخابات هیات رئیسه 
رئیس  عــارف  محمدرضا  کمیســیون ها، 
فراکسیون امید به ســازندگی گفت که این 
فراکسیون برای به دست آوردن کرسی های 
هیات رئیسه کمیسیون ها برنامه دارد. عبدالکریم 
حسین زاده نایب رئیس فراکسیون امید هم در 
گفت وگو با سازندگی پیش بینی کرده بود با 
توجه به رایزنی های فراکسیون امید دست کم 
ریاست چهار کمیســیون به امیدی ها برسد. 
هرچند هنوز تکلیف هیات رئیسه دو کمیسیون 
اقتصادی و اصل نود مشخص نشده است اما با 
در نظر گرفتن نتیجه کار تا اینجا به نظر می رسد 
این پیش بینی چندان هم دور از واقعیت نباشد. 

از میان ۱۲ کمیسیون غالمرضا تاجگردون 
و علــی نوبخت دو نماینده امید هســتند که 

توانســتند برای دومین سال کاری مجلس باز 
هم ریاستشان بر کمیسیون برنامه و بودجه و 
بهداشت و درمان را ادامه دهند. به اضافه اینکه 
امســال علی اکبری نماینده دیگر فراکسیون 
امید اســت که توانســته بر کرسی ریاست 
کمیسیون کشــاورزی بنشیند. بنابراین سهم 
تا  از ریاست کمیسیون های مجلس  امیدی ها 
اینجا سه کرسی است. امیدی ها در سایر ارکان 
هیات رئیسه این ۱۲کمیسیون هم توانستند ۲۳ 
کرسی به دست بیاورند. این در حالی بود که 
اصولگرایان والیی با ۲۲ کرســی و مستقلین 
با ۱۸ کرسی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 
عددی که ظاهرا امیدی هــا چندان هم از آن 
ناراضی نیســتند. آنها به نسبت سال گذشته 
وضعیت خودشــان را بهبود بخشیده اند. سال 
گذشته محمدرضا عارف تلویحا دخالت برخی 
از عناصر دولتی در انتخابات کمیســیون ها و 
البی آنها به نفع جریان رقیب فراکسیون امید 
را در ناکامی امیدی ها موثر دانسته بود. امسال 
هم اگرچه زمزمه های این دســت البی ها باز 
هم به گوش می رســد اما بعد از حاشیه های 
فراوانی که درباره البیگری های واعظی وزیر 
ارتباطات و از اعضای حزب اعتدال و توسعه 
علیه فراکسیون امید در انتخابات هیات رئیسه 
مجلس ایجاد شــد، عمال اثربخشی این دست 

البی ها کمتر شد. 

QQQ تركیب هیات رئیسه 7 كمیسیون
چگونه است؟ 

هیات رئیسه کمیسیون  ترکیب  امسال  اما 

فرهنگی معتدل تر شده است. اگر سال گذشته 
پژمانفر و سالک هر دو از چهره های نزدیک 
به جبهه پایداری رئیــس و نایب رئیس اول 
این کمیسیون بودند امسال اما امیدی ها موفق 
شدند کرسی نایب رئیس اول را از اصولگریان 
بگیرند و یک چهره به نسبت معتدل تر را بر 
کرسی ریاست بنشانند. باقی ارکان هیات رئیسه 
کمیسیون هم تکرار سال گذشته ست. ضمن 
اینکه امیدی ها در این کمیسیون با یک بداقبالی 
هم مواجه بودند. چه آنکه در جریان انتخابات 
کرسی نایب رئیسی دوم رای پروانه سلحشوری 
و پژمانفر با هم برابر شــد و در نهایت کار 
به قرعه کشی رســید تا اقبال با اصولگرایان 
همراه شــود و پژمانفر به عنوان نایب رئیس 
دوم انتخاب شود. بنابراین سهم امیدی ها از این 
فراکسیون مهم تنها دو کرسی نایب رئیسی اول 

و دبیر اول بود. 
در کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
محمدرضا عارف همانند سال پیش کاندید 
ریاســت نشــد. داوود محمدی امسال با 
زاهدی برای ریاســت رقابت کرد که در 
نهایت زاهدی رئیس این فراکســیون باقی 
مانــد. البته نایب رئیســی داود محمدی از 
فراکسیون امید هم تکرار شد. در هیات رئیسه 
جدید کمیسیون آموزش فاطمه سعیدی از 
فراکســیون امید جای خودش را به فریده 
اوالد قباد از همین فراکســیون داد. سهم 
امیدی ها در این کمیســیون باز هم از دو 

کرسی فراتر نرفت. 
در کمیسیون صنایع تقریبا همان ترکیب 

قبلی هیات رئیسه حفظ شده است. امیدی ها 
محمدرضا نجفــی نماینده تهران را کاندید 
کرده بودنــد و با رایزنی های انجام شــده 
درســت تا لحظه رای گیری توانسته بودند 
۱۲ رای از ۲۳ رای این کمیسیون را جذب 
کنند. اما با خلف وعــده یک نماینده در 
زمان رای گیری یک رای به آرای اکبریان 
گزینه اصولگرایان اضافه شد تا ترکیب ۱۲ 
به ۱۱ به نفع آنها شده و اصولگرایان کرسی 
ریاست را ببرند. سهم امیدی ها دو کرسی از 
هیات رئیسه این کمیسیون شد. امسال حمیده 
زر آبادی از فراکسیون امید کرسی دبیر اولی 
را به نورقلی پور از همین فراکسیون واگذار 

کرد. 
در ترکیب کمیسیون قضایی هم اگرچه 
اصالح طلبان نتوانســتند کرسی ریاست را 
به دســت بیاورند اما در این کمیسیون سه 
کرسی از ۶ کرسی هیات رئیسه به امیدی ها 
رسید. در کمیســیون انرژی اما مستقلین 
دســت باال را دارنــد و امیدی ها تنها یک 
کرسی از ۶ کرسی هیات رئیسه را مال خود 
کردند. در کمیسیون برنامه و بودجه ریاست 
تاجگردون از اعضای فراکسیون امید ادامه 
پیدا کرد. ســایر ارکان آن هم بدون تغییر 
باقی ماند جز کرســی دبیر اولی که یک 
امیدی )فیضی(  جــای خودش را به امیدی 
دیگر )کاظمی( داد. بدترین شــرایط برای 
امیدی ها در کمیســیون عمران رقم خورد. 
جایی که امیدی ها هیچ سهمی درکرسی های 
رضایی  ریاست  ندارند.  آن  هیات رئیســه 

پزشــک اصولگرا بر کمیسیون عمران باز 
هم تکرار شد و امیدی ها در این دوره یک 
کرسی نایب رئیسی را هم از دست دادند تا 
قلی اهلل قلی زاده جایگزین یارمحمدی شود. 

QQQ ماجرای آبستراكسیون در دو كمیسیون
اقتصادی و اجتماعی چه بود؟

اما سه شنبه گذشته انتخابات دو کمیسیون 
اقتصادی و اجتماعی با حواشی همراه شد. برخی 
اعضای این دو فراکسیون با آبستراکسیون یا 
از حد نصاب انداختن جلســه، رای گیری در 
این دو فراکســیون را به این هفته )دوشنبه( 
موکول کردند. در کمیسیون اقتصادی یکی 
از نمایندگان فراکســیون امید پیشنهاد داد از 
آنجا که خیلی از اعضای کمیسیون از زمان 
انتخابات بی اطالع بودند انتخابات به هفته آینده 
موکول شود. اما عده ای دیگر که اغلب حامیان 
پورابراهیمی رئیس فعلی کمیسیون و کاندید 
اصولگرایان برای این ســمت بودند اصرار 
داشتند که انتخابات همان روز سه شنبه انجام 
شــود. با ادامه کشمکش بر سر این موضوع 
در نهایت ایــن نماینده امید توانســت ۱۰ 
نفر از نماینــدگان امید و اصولگرا را با خود 
همراه کرده و از جلسه خارج شوند تا جلسه 
از نصاب بیفتد و انتخابات در عمل به دوشنبه 
همین هفته موکول شود)البته تا لحظه تنظیم 
این گزارش سرنوشــت این انتخابات هنوز 
مشخص نشــده است(. مشابه همین اتفاق در 
کمیســیون اجتماعی هم رخ داد. جایی که 
قرار بود محمدرضا بادامچی کاندید فراکسیون 

امید برای ریاست با ســلمان خداداد رئیس 
اصولگرای فعلی این کمیســیون و عبدالرضا 
عزیزی کاندید مستقلین رقابت کند. امیدی ها 
با اینکه انتخابات را به این هفته موکول کردند 
اما پیروز انتخابات ریاست عبدالرضا عزیزی 

کاندید مستقلین بود. 
فراکســیون امید اگرچــه در انتخابات ۷ 
کمیسیون در هفته گذشته چندان دستاوردی 
نداشت اما انتخابات پنج کمیسیون در یکشنبه 
گذشته برای آنها دلچسب بود. آنها ریاست دو 
کمیسیون بهداشت و کشاورزی را مال خود 
کردند. هرچند آنها در کمیســیون شوراها 
چندان خوش اقبال نبودند. چه آنکه پروانه مافی 
از اعضای امید نایب رئیسی اول این کمیسیون 
را از دســت داد تا امیدی ها هیچ ســهمی در 
باشند.  نداشته  شوراها  کمیسیون  هیات رئیسه 
به عکس اما در کمیسیون اجتماعی گذشته از 
ریاست آن که به مستقلین رسید سایر ارکان 
هیات رئیسه در دست نمایندگان فراکسیون امید 
است. در کمیســیون امنیت ملی هم امیدی ها 
نایب ریســی دوم را به دست آوردند و سایر 
ارکان آن به نسبت سال گذشته تغییر چندانی 
نداشت. در دو کمیسیون کشاورزی و بهداشت 
و درمان هم ســهم امیدی ها سه کرسی در هر 

کمیسیون است. 
به این ترتیب فراکســیون امید توانست 
موقعیتش در هیات رئیسه کمیسیون ها را نسبت 
به سال گذشته بهبود ببخشد هرچند همچنان 
در ریاست کمیسیون ها از اصولگرایان عقب 

مانده است.

فراکسیون امید توانست موقعیتش در هیات رئیسه کمیسیون ها 
را نسبت به سال گذشته بهبود ببخشد هرچند همچنان در 

ریاست کمیسیون ها از اصولگرایان عقب مانده است.

كمیسیون اركان هیات رئیسه كمیسیون گرایش سیاسی و فراكسیونی

فرهنگی رئیس جمشید جعفرپور اصولگرایان والیی

نایب رئیس اول اصغر مسعودی امید
نایب رئیس دوم نصرالله پژمانفر اصولگرایان والیی

دبیر اول سیده فاطمه ذوالقدر امید
دبیر دوم علیرضا ابراهیمی مستقلین
سخنگو احد آزادی خواه اصولگرایان والیی

آموزش و تحقیقات رئیس محمدمهدی زاهدی اصولگرایان والیی

نایب رئیس اول داود محمدی امید
نایب رئیس دوم قاسم احمدی الشكی مستقلین

دبیر اول فریده اوالد  قباد امید
دبیر دوم علیرضا سلیمی اصولگرایان والیی
سخنگو میرحمایت میرزاده مستقلین

صنایع و معادن رئیس عزیز اكبریان اصولگرایان والیی
نایب رئیس اول رضا علیزاده اصولگرایان والیی
نایب رئیس دوم فریدون احمدی اصولگرایان والیی

دبیر اول رامین نورقلی پور امید
دبیر دوم سیدجواد حسینی كیا اصولگرایان والیی
سخنگو سعید باستانی امید

قضایی و حقوقی رئیس اللهیار ملكشاهی اصولگرایان والیی
نایب رئیس اول حسین رضازاده امید
نایب رئیس دوم محمد كاظمی امید

دبیر اول جلیل رحیمی جهان آبادی امید
دبیر دوم یحی كمالی پور -
سخنگو حسن نوروزی اصولگرایان والیی

انرژی رئیس فریدون حسنوند مستقلین
نایب رئیس اول هدایت الله خادمی مستقلین
نایب رئیس دوم سیدعلی ادیانی اصولگرایان والیی

دبیر اول قاسم ساعدی اصولگرایان والیی
دبیر دوم كوروش كرم پور حقیقی امید
سخنگو اسدالله قره خانی مستقلین

برنامه و بودجه رئیس غالمرضا تاجگردون امید
نایب رئیس اول جهانبخش محبی نیا -
نایب رئیس دوم هادی قوامی مستقلین

دبیر اول علی كاظمی امید
دبیر دوم محسن بیگلری مستقلین
سخنگو محمدمهدی مفتح مستقلین

كمیسیون اركان هیات رئیسه كمیسیون گرایش سیاسی و فراكسیونی

عمران رئیس محمدرضا رضایی كوچی اصولگرایان والیی
نایب رئیس اول قلی الله قلی زاده اصولگرایان والیی
نایب رئیس دوم مجید کیان پور مستقلین

دبیر اول شادمهر کاظم زاده مستقلین
دبیر دوم حسین نیاز آذری -
سخنگو صدیف بدری مستقلین

كشاورزی رئیس علی اكبری امید
نایب رئیس اول رضا كریمی مستقلین
نایب رئیس دوم علی بختیاری امید

دبیر اول نظر افضلی -
دبیر دوم جالل محمودزاده امید
سخنگو علی محمد شاعری اصولگرایان والیی

كمیسیون بهداشت و درمان رئیس علی نوبخت امید
نایب رئیس اول محمدحسین قربانی -
نایب رئیس دوم همایون یوسفی امید

دبیر اول عباس پوربافرانی مستقلین
دبیر دوم یعقوب شیویاری اصولگرایان والیی
سخنگو احمد همتی امید

كمیسیون امنیت ملی رئیس عالء الدین بروجردی -
نایب رئیس اول كمال دهقانی مستقلین
نایب رئیس دوم محمدمهدی برومندی امید

دبیر اول محمدجواد جمالی مستقلین
دبیر دوم محمدابراهیم رضایی -
سخنگو حسین نقوی حسینی اصولگرایان والیی

كمیسیون اجتماعی رئیس عبدالرضا عزیزی مستقلین
نایب رئیس اول مسعود رضایی امید
نایب رئیس دوم محمدرضا بادامچی امید

دبیر اول روح الله بابایی صالح امید
دبیر دوم ناهید تاج الدین امید
سخنگو زهرا ساعی امید

كمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس رئیس محمدجواد كولیوند مستقلین

نایب رئیس اول سیدحمیدرضا كاظمی اصولگرایان والیی
نایب رئیس دوم امیر خجسته اصولگرایان والیی

دبیر اول احمدرضا علی بیگی اصولگرایان والیی
دبیر دوم سهراب گیالنی اصولگرایان والیی
سخنگو اصغر سلیمی مستقلین

زینب صفری
خبرنگار پارلمانی سازندگی
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جهان

قدرت توهم 
چرا عربستان سياست محاصره قطر را پيگيری می کند؟

اینکه کســی در اوج ضعف نمایش 
قدرت بدهد نکته تازه ای نیســت ولی در 
مورد عربستان هیچ تحلیلی را ندیدیم که 
به واقعیتی که در پشت نمایش ها و کشش 
و کوشش های اخیر سعودی ها پنهان نگه 
داشته شده است اشاره ای کرده باشد. نگاهی 
به مقاالت جدی روزنامه های مهم دنیا که 
در یکی دوســال اخیر در مورد عربستان 
نوشته شده است تا حد زیادی مقصود ما را 
آشکار می سازد. پیش ازاین هم ما گزارشی 
از یک کنفرانس که زیر عنوان »جامعه 
مدنــی در خاورمیانه« در ژانویه ۲۰۱۶ در 
پاریس برگزار شد ارائه کردیم و گفتیم که 
شرکت کنندگان هیچکدام از سیاستمداران 
نبودند بلکه همه آکادمیسین یا روزنامه نگار 
بودند. سخنرانی ها هم به راستی بی حب و 
بغض ارائه می شد. وقتی نوبت به عربستان 
رسید کارنامه دولتش چنان سیاه می نمود که 
دو سه نفر که از سفارت این کشور آمده 
بودند اعتــراض کردند که این کنفرانس 
را برای بی آبرو کردن عربســتان ترتیب 
داده اید و چنان و چنان. واقعیت این بود که 
هرکسی از هر زاویه ای به دولت و جامعه 
در حال انفجار این کشــور می پرداخت 
آینده ای برای آن قابل تصور نبود. یکی 
از شــگردهای تکرار شدۀ دولت های در 
حال سقوط جنگ و دشمن تراشی است، 
و همه آنها هم از یاد برده یا ترجیح داده اند 
فراموش کنند که ایــن راه حل هیچگاه 
رژیم در حال سقوطی را نجات نداده بلکه 
برعکس زوالش را تســریع کرده است. 
نمونۀ آن در جنگ جهانی اول، امپراتوری 
رومانف های روســیه بــود که به بالی 
انقالب گرفتار شــد و دیگری امپراتوری 
هابسبورگ ها در اتریش که آن هم جای 
خود را به نظام جمهوری داد. امروز مشاهده 
می کنیم که همه سیاستمداران و تحلیلگران 
مشکل اساسی سعودی ها را ندیده و چنان 
پنداشته اند که مشکل آنها به راستی ایران 
است و اگر مداخالت ایران نبود آنها هیچ 

مشــکلی نمی داشتند. کسی نیست بپرسد 
حضور ایران در عراق یا در ســوریه آن 
هم به دعوت دولت های این کشــورها 
یا کمک های انساندوســتانه به یمن چه 
ضربه ای به حیات و هســتی عربســتان 
می زند که به مشــکل فوری و فوتی آنها 
تبدیل شده است؟ »چو تیره شود مرد را 
روزگار/ همه آن کند کش نیاید به کار.« 
سعودی ها ابتدا جنگ داخلی یمن را بهانه 
کــرده و خــود را در رأس ائتالفی قرار 
دادند که شماری از کشورهای متزلزل و 
محتاج منطقه را که چشم به دالرهای نفتی 
عربستان بسته بودند در خود جای می داد 
ولی در عمل غیر از خود سعودی ها کشور 
دیگری در بمباران این کشور درمانده و 
فقیر شرکت نداشــت. سعودی ها در این 
جنگ جلوه هایی از بی تدبیری، ناکارآمدی 
و در همان حال بی رحمی و بی اخالقی را 
به نمایش گذاشتند. هزاران کودک و مرد 
و زن یمنی زیر بمباران های کور عربستان 
جان باختند یا دست و پای خود را از دست 
دادند. چنان نکبتی بر مردم یمن روا داشتند 
که آنها به دیکتاتور معزول خود حسرت 
خوردند. رسوایی سعودی ها دراین جنگ 
حامیان غربی آنها را که مشوقان اولیه آنها 
هم بودند به اعتراض واداشــت. پاره ای از 
آنها مانند انگلستان و آلمان خواهان توقف 
ارسال اســلحه به سعودی ها شدند. حاصل 
این جنگ عالوه بر رسوایی، بی کفایتی، 
بیزاری و دلچرکینی ابدی مردم یمن بود 
که هرگاه چشــم بر خرابه های شهرهای 
خود می انداختند یا کودکان فلج و آواره 
خــود را می دیدند در دل هزاران نفرین و 
توهم  می کردند.  ســعودی ها  نثار  لعنت 
حضور ایران در این جنگ آنقدر بی اعتبار 
بود که هرگز به اثبات نرسید ولی گویا 
سعودی ها به چنین دشمن خیالی بیش از 
هرچیز نیاز داشتند. انتخابات آمریکا که 
به پیروزی ترامپ انجامید لبخندی بر چهرۀ 
نومید سعودی ها نشاند ولی این ناجی نابخرد 
حتی در کشور خود هم اعتباری نداشت. 
اکنون تمام مفسران دراین نکته هم سخن 
هستند که ترامپ هیچ برنامه مشخص یا 
ایده ای در حوزه سیاست خارجی ندارد. این 

تاجر گیج و پرحرف اولین سفر خارجی 
خود را از خاورمیانه و از عربســتان آغاز 
کرد. آنها در یک چیز هم اندیشــه بودند 
و آن توهم خطر ایران بود. ســعودی ها 
به راحتی از مواضع ضد اسالم و مسلمانان 
ترامپ گذشتند و ترامپ هم به کلی چشم 
بر پرونده حقوق بشری عربستان بست و 
دســته جمعی به رقص شمشیر پرداختند. 
چنان سعودی ها از پشــتیبانی ترامپ به 
وجد آمدند که گویی به هیچ چیز دیگر 
نیاز ندارند در حالی که انســان را به یاد 
ضرب المثل »کوری عصاکش کور دگر 
شــود«  می اندازد. البته سنت تکیه کردن 
به یک قدرت خارجــی مربوط به امروز 
و دیروز عربستان نمی شود. آنها در زمان 
رژیم شاهنشــاهی هم چشمشان به دست 
آمریکا بود که رسالت ژاندارمی منطقه را 
به آنها بسپارند ولی هرگز از خود نپرسیدند 
به چه دلیلی باید بتوان به آنها تکیه کرد. 

آیا جنگجویان ماهــری بودند یا ارتش 
کارآمدی داشتند یا از عمق لجستیک الزم 
برخوردار بودند؟ در عین حال سفر ترامپ 
مجوز ائتالف دیگری به رهبری سعودی ها 
را صادر کــرد که هدف آن جنگ علیه 
تروریسم و ایران باشــد. شریک دزد و 
رفیق قافله چگونه می توانند هم القاعده و 
داعش به وجود آورند و هم علیه تروریسم 
بجنگند. ظاهر قضیه بسیار زیباست زیرا 
همه کشــورهای منطقه در این ائتالف 
شرکت دارند ولی باطن قضیه به گونه ای 
اســت که همه را از کرده خود پشیمان 
خواهد کرد. عربستان تصمیم گرفت گربه 
را دم حجله بکشد. به همین دلیل کشوری 
را پیدا کرد که سیاست خارجی سردرگمی 
دارد و بســان ترامپ و سعودی ها دست 
به هرکاری می زند. هم با آمریکا دوست 
اســت و هم از اخوان المسلمین حمایت 
می کند. این کشور که هیچ عقبۀ نظامی یا 

دیپلماتیکی هم ندارد قطر است که مورد 
تحریم عربستان قرار گرفته است. عربستان 
که عرصه ســیمرغ را جوالنگه خود قرار 
داده بی شک از عهدۀ این تحریم برنخواهد 
آمد و باعث شرمندگی و زحمت متحدان 

خود خواهد شد.
درعین حال از آنجا که هیچ دشمنی را 
نباید دست کم گرفت و همان طور که پیش 
ازاین هم اشاره کردیم همیشه این آدم های 
سردرگم و رژیم های درحال سقوط هستند 
که مسئله آفرین می شوند، ایران باید با دقت 
حرکت های سعودی ها و متحدانشان را زیر 
نظر بگیرد. اوال جهان در بحران به سر می برد 
و سرمایه داری قصد فرافکنی مشکالت خود 
را دارد و  ای بسا برای برون رفت از بن بست 
حاضر دست به پیدایش جنگ دیگری بزند؛ 
دیگر اینکه خاورمیانه چنان به هم ریخته است 
که هیچ سناریو و برنامه ریزی ای را ممکن 
نمی سازد و دهها عامل و نکته دیگر. باید 

به دقت از ورود به سناریوهایی یا به عبارت 
دقیق تر از افتــادن به دام هایی که دیگران 
تدارک دیده اند پرهیز کرد. آنها قصد دارند 
توان ایران را در بحران های منطقه به تحلیل 
برده و با باال و پایین بردن قیمت نفت دامنۀ 
بحران را به داخل ایران بکشانند. ایران باید 
یکی از این دو مسیر را انتخاب کند. یا خود 
را از بحران های منطقه کنار کشیده و تضاد 
و خصومت با پاره ای کشورها مانند آمریکا 
را به صف رسانده و بیطرفی فعال در پیش 
گیرد یا اینکه بــا دو رقیب منطقه ای خود 
یعنی عربستان و ترکیه به توافق رسیده و 
در  بشناسند.  به رسمیت  را  منافع یکدیگر 
حالت اخیر باید صرفا به منافع استراتژیک 
فکر کرد و به حداقل ها اکتفا کرد. درعوض 
توان مالی و نظامی ما به نفع سازندگی داخل 
ذخیره می شود و ما پاداش خود را از درون 
می گیریم که همانا رضایت و حمایت مردم 

است.

سوءاستفاده جناحی از تراژدی  17 خرداد

اگر پژوهشــگری از سیاره دیگری 
بعد از عملیات تروریستی داعش به ایران 
می آمد و ادبیات تندروها را رصد می کرد 
یقینا دچار این باور می شد که میان داعش 
و اصالح طلبان، دولت روحانی و انتخابات 
۲۹ اردیبهشت ماه رابطه معناداری وجود 
دارد. اصالح طلبان و دولت روحانی داعش 
را ترغیــب کرده اند که به ایران بیاید و 
در مجلس و مرقد امام عملیات تروریستی 
ادبیات تندروها  انجام دهد. بخش دیگر 
مملو از ســرکوفت، توهین و تحقیر ۲۳ 
میلیونی بود که بــه روحانی رای دادند. 
اینکه آنها لیاقت دفاع از خاک ایران را 
ندارند، میهن پرســت نیستند و این فقط 
دلواپسان و تندروها هستند که در شرایط 
خطر به دفاع از میهن برمی خیزند. اساسا 
آن ۲۳ میلیون بزدل و ترسو هستند و در 
حالی کــه روز ۱۷ خرداد از ترس پنهان 

شده بودند، دالورمردان سپاهی و مدافعین 
حرم بالفاصله به مقابله با داعش شتافتند. 
همان ها که در سوریه هم در مقابل داعش 
ایســتاده اند و دارند با آن می جنگند و از 
شرف و ناموس ایرانی ما در داخل کشور 
دفاع می کنند. اگر آنها نبودند داعش وارد 
خاک ایران می شــد و جدای از قتل عام 
مردم به زنان، دختران و خواهران ما تجاوز 
با بی تفاوتی و  اما اصالح طلبان  می کرد. 
بعضا حتی با انتقــاد به این مدافعان جان 

برکف می نگرند.
تروریستی  عملیات  شــاهد  ما  همه 
داعش یا القاعده در کشــورهای دیگر 
بوده ایم. اما دســت  کم بنــده در هیچ 
کشوری سراغ ندارم که پس از انجام یک 
عملیات تروریستی، طرفداران حکومت 
در آن کشــور برای خودشان دسته گل 
بفرســتند و مدال ایثار و فــداکاری به 
گردن شان بیاویزند و در مقابل منتقدین، 
ناراضیان یــا مخالفین حکومت را متهم 
به »بی غیرتی«، »بی تفاوتی« و »ترســو 
بودن« کنند. خیلی ها در آمریکا مخالف 

مداخله نظامی کشورشان در افغانستان یا 
عراق بوده و هســتند. ایضا در انگلستان 
اما وقتی داعش  یا کشــورهای دیگر. 
یــا القاعده در آمریکا یــا یکی دیگر 
از کشــورهای غربی دست به عملیات 
تروریســتی می زند، دولت های فرانسه، 
آمریکا یا انگلستان مخالفین و منتقدین 
سیاست های نظامی شــان در کشورهای 
دیگر را متهم به همدستی غیرمستقیم با 
تروریست ها نمی کنند. یا به مخالفین شان 
نمی گویند که شماها بی غیرت هستید و 
بروید وطن پرســتی را از سربازان ما که 
سرگرم نبرد با داعش یا طالبان هستند یاد 
بگیرید. اما در ایران تو گویی اگر کسی 
مخالف سیاست های کشور در سوریه یا 
»وطن فروش«  »بی غیرت«،  باشد،  لبنان 
و »ترسو« است. حتی در دوران جنگ 
هم چنین تقســیم بندی وجود نداشت. نه 
همت، نه مهدی باکری و نه حاج حسین 
خرازی که داوطلبانه به جبهه رفته بودند، 
به سایر هموطنان شان که داوطلب جنگ 
نشده و یا اساســا با ادامه جنگ مخالف 

بودند »ترسو« و... سایر توهین هایی که 
تندروها به دیگران می گویند را هرگز نثار 
نمی کردند. اساسا معتقد بودند که آنچه 
می کنیم برای رضای خداست و از احدی 
آنکه  نداشتند. ضمن  طلبکاری  احساس 
ماهیت و مسئله جنگ از اساس متفاوت از 
همکاری با رژیم بشار اسد در سوریه بود.

بعد دیگری که ۱۷ خرداد گشــوده 
یــورش به سیاســت تنش زدایی آقای 
روحانی با غرب و باالخص آمریکا است. 
در اینجا نیز تندروها به گونه ای با عملیات 
تروریســتی داعش در تهــران روبه رو 
شده اند که گویی سیاست خارجی اعتدالی 
پرهیز از دشــمنی با آمریکا در دولت 
یازدهم مسبب به وجود آمدن ۱۷ خرداد 
شده. گویی اگر روحانی همسو با تندروها 
اصرار بر صدور انقالب، رویارویی با نظام 
سلطه و دشمنی با آمریکا سیاست خارجی 
ایران را حراست می کرد، داعش هرگز به 
خود اجازه نمی داد که بیاید در قلب تهران 

و دست به عملیات تروریستی بزند.
تفاوت بارز دیگری که میان واکنش 

مسئولین ایران در مقایسه با مسئولین سایر 
کشــورها وجود دارد پیرامون عملکرد 
مبارزه  و  پیشگیری  مسئول  سازمان های 
با تروریســم است. در کشورهای دیگر 
بعضا پرسش هایی در خصوص چگونگی 
نفوذ تروریست ها و اینکه چگونه موفق 
شده بودند که از دایره شناسایی تشکیالت 
امنیتی عبور کنند مطرح می شود. اما در 
ایــران به جز تقدیس از قوای مســلحه 
و تشــریح فداکاری هــا، ایثارگری ها، 
از  و  جان برکف گرفتن ها  رشــادت ها، 
خودگذشتگی این نیروها سخن دیگری 
نمی رود. به جای پرداختن به اینکه چگونه 
آن شش نفر توانســته بودند خود را به 
تهران رسانده و به مجلس راه یابند، همه 
جا سخن از رشادت و فداکاری این نیروها 
مقابل »بی غیرتی« اصالح طلبان و  و در 

طرفداران دولت روحانی بود.
علی رغــم همه تیغ و تیشــه ها که 
تندروها بــا بهره برداری از آب گل آلود 
حوادث ۱۷ خرداد نمودند، علی رغم همه 
تاج گل هایی که برای رشادت، دالوری و 

قهرمانی های خودشان فرستادند و متقابال 
همه سرزنش هایی که به اتهام »بی غیرت« 
بودن مخالفین و منتقدین شــان کردند، 
ماند.  باقــی خواهد  چند نکته همچنان 
نخست آنکه قریب به ۲۳ میلیون نفر به 
رادیکالیســم در سیاست خارجی در ۲۹ 
اردیبهشت »نه« گفتند. اگرچه تندروها 
این ۲۳ میلیون را »بی غیرت« می خوانند، 
اما آنان به جای نشــان دادن مشت گره 
کرده به دنیا، ترجیح می دهند با لبخند و 
شاخه زیتون با دنیا روبه رو شوند. سیاست 
خارجی رادیکال، ظرف قریب به ۴ دهه 
گذشــته هزینه های هنگفتی برای منافع 
ملی مان به بار آورده. ۱۷ خرداد نمی تواند 
به هیــچ روی توجیه گر سیاســت های 
افراطی باشد. به هر حال مردم ساالری را 
هر طور که تعریف کنیم نصف به عالوه 
یک مردم در ۲۹ اردیبهشت با رای دادن 
به آقای روحانی تمایل و انتخاب شان را 
نسبت به دوستی و تعامل با دنیا به جای 
دشــمنی و آرزوی مرگ و نیستی برای 

دیگران نشان دادند.

 از آنجا که هیچ دشمنی را نباید دست کم گرفت و همان طور که پیش ازاین هم اشاره 
کردیم همیشه این آدم های سردرگم و رژیم های درحال سقوط هستند که مسئله آفرین 
می شوند، ایران باید با دقت حرکت های سعودی ها و متحدانشان را زیر نظر بگیرد.

احمد نقیب زاده
استاد دانشگاه تهران

شورای مرکزی حزب کارگزاران

صادق زیباکالم
استاد علوم سیاسی
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جهان

لینکلن میراث داران 
حزب جمهوی خواه در آمریکا از آزادی های فردی و اقتصاد بازار آزاد دفاع می کند

حزب جمهوری خــواه آمریکا که از آن تحت 
عنوان حزب بزرگ قدیمی )GOP( نیز یاد می شود، 
یکی از دو حزب اصلی ایاالت متحده و رقیب اصلی 
و تاریخی حزب دموکرات محسوب می شود. نام این 
حزب از فلسفه جمهوری خواهی گرفته شده که در 
خالل انقالب آمریکا طرفداران زیادی داشت. نماد 
این حزب فیلی قرمز و آبی با ستاره هایی سفید است. 
این حزب با سیاست های ضد برده داری، عمل گرایی 
و نوگرایی خود در سال ۱۸5۴ توانست سکان سیاسی 
کشــور را در دست بگیرد و بین سال های ۱۸۶۰ تا 
۱۹۳۲ اکثریت کرسی های مربوط به ایالت های شمالی 
را از آن خود کند. تا به حال از بین ۴5 رئیس جمهور 
تاریخ آمریــکا، ۱۹ تن از آنــان جمهوری خواه 
بوده اند که اولین آنها، آبراهام لینکلن، شانزدهمین 
رئیس جمهور آمریکا، بود که بعدتر به قتل رســید. 
آخرین رئیس جمهور جمهوری خواه نیز دونالد ترامپ 
است که اکنون بر مســند قدرت تکیه زده است. 
ایدئولوژی فعلی حزب جمهوری خواه به محافظه کاری 
نزدیک است که با نظرات ترقی خواهانه )یا به عبارتی 
لیبرالیسم مدرن( دموکرات ها در تضاد است. عالوه 
بر آن، جمهوری خواهان از طرفداران بازارهای آزاد 
ســرمایه داری، تجارت آزاد و محافظه کاری مالی ، 
دفــاع ملی قدرتمنــد، مقررات زدایی و محدودیت  
برای اتحادیه های کارگری اند. عالوه بر سیاست های 
محافظه کارانه اقتصــادی، جمهوری خواهان از نظر 
فرهنگی اجتماعی نیز محافظه کار محسوب می شوند 
و از احیای ارزش های سنتی بر پایه ی اصول اخالقی 

یهودی- مسیحی حمایت می کنند. 
جمهوری خواهان از زمان تاسیس تا دهه ۱۹۳۰، 
که حامیانشان اکثرا از مناطق صنعتی شمال شرق و 
غرب میانه آمریکا بودند، به شدت از تولیدات داخلی 
و تعرفه های گمرکی حمایت می کردند. با این حال 
از ســال ۱۹5۲ با چرخشــی صد و هشتاد درجه ای 
به مخالفان حمایت از تولیدات داخلی پیوستند و از 
دهه ۱۹۹۰ تاکنون هسته اصلی طرفدارانشان را مردمان 
جنوب، دشت بزرگ، غرب و مناطق روستایی شمالی 
آمریکا تشکیل می دهند. آن ها همچنین از حمایت 
کاتولیک های محافظه کار، مسیحیان انجیلی )شاخه ای 

از پروتستانتیسم( و مورمون ها برخوردارند. 
در حال حاضر حزب جمهوری خواه حزب برتر 
آمریکا محسوب می شود؛ زیرا دولت، اکثریت مجلس 
سنا و مجلس نمایندگان را در اختیار دارد. همچنین 
اکثریت فرمانداران و قانون گــذاران ایالتی در این 
کشور در حال حاضر از حزب جمهوری خواه هستند. 
نماد سنتی این حزب فیل است و به نظر می رسد اولین 
فردی که به نوعی از این لوگو استفاده کرد توماس 
نســت )Thomas Nast( بود. وی در هفتم نوامبر 
۱۸۷۴ از این تصویــر کارتونی در هفته نامه هارپر 

استفاده کرد. نســت که خود جمهوری خواه بود با 
این کاریکاتور، همکارانش را در این حزب به سخره 
گرفت که برای فرار از االغ دموکرات ها که پوست 
شیر مرده را به تن کرده و با لگد به فیل حمله می کند، 

حفره ای در زمین حفر می کنند.

ایدئولوژی
QQQآزادی های فردی

به طــور کلــی جمهوری خواهــان برخالف 
دموکرات ها از فلســفه  ی محافظه کارانه تری پیروی 
می کنند. به باور اعضای این حزب درست است که 
دولت وظیفه نظارت بر اخالقیات را برعهده دارد اما 
نباید وارد حریم خصوصی افراد شده و یا زمینه را برای 
اعمال محدودیت بر این حوزه فردی فراهم کند. در 
همین راستا باید گفت که اصول این حزب مبتنی بر 
اصل مسئولیت فردی است، یعنی این که هر فرد آزاد 
است هرگونه که می خواهد زندگی کند. به عنوان 
نمونه جمهوری خواهان معتقدند این که فردی بخواهد 
تحصیالتش را ادامه دهد یا خیر به تصمیم شخصی 
آن فرد بستگی دارد، به همین دلیل دولت نباید در 
فرآیند این تصمیم گیری دخالتی داشته باشد. فلسفه 
این حزب که همانا قرار دادن بازارهای اقتصادی در 
مرکز و کمرنگ کردن نقش دولت است زمینه را 
برای اوج گیری تنش هــا میان اعضای این حزب و 
دموکرات ها فراهم کرده است و همین باور موجب 
شده دموکرات ها بیش از جمهوری خواهان به دالیل 
مســائل اقتصادی در معرض اتهام قرار بگیرند. در 
همین راستا همانگونه که ران پاول، یکی از نامزدهای 
جمهوری خواه ریاســت جمهوری در نشــریه وال 
استریت گفته بود کماکان فلسفه جمهوری خواهان 
در احترام به قوانین فردی ثابت مانده است. به همین 
دلیل است که از منظر جمهوری خواهان بهترین دولت 
دولتی اســت که کم ترین حضور را در عرصه های 
مختلف داشته باشد. جمهوری خواهان بر این عقیده 
هســتند که هر کس باید مسئولیت شرایط خود را 
بپذیــرد و همچنین معتقدند که بخش خصوصی در 
کمک به فقرا از طریق سازمان هایی مانند خیریه ها 
مفیدتر از برنامه های رفاهــی دولت عمل می کند. 
جمهوری خواهان به ساختارگرایی اکید اعتقاد دارند 
و می گویند که قانون اساســی تا جایی که عملی 
است باید بر اساس هدف اصلی اش تفسیر شود. در 
این زمینه آن ها به خویشتن داری قضایی پایبندند و 
معتقدند که قضات باید در صدور احکام از قدرتشان 
استفاده نکرده یا محدودیت هایی را بر قدرتشان اعمال 

کنند.

QQQاقتصاد
بازار  معتقدند که  به شــدت  جمهوری خواهان 
آزاد و موفقیت هــای فردی از عوامل اصلی رشــد 
اقتصاد اســت. به این منظور آن ها از محافظه کاری 
مالی حمایت می کنند که فلسفه ای اقتصادی سیاسی 
اســت و از کاهش تجارت آزاد، خصوصی سازی، 

هزینه های  و کاهــش  اقتصادی  مقررات زدایــی 
دولت پشتیبانی می کند. جمهوری خواهان مدرن از 
اقتصاد جانب عرضه دفاع می کنند که کاهش نرخ 
مالیات را عامل شکوفایی اقتصاد می داند. بسیاری از 
جمهوری خواهــان با این موضوع که افراد با درآمد 
باالتر باید مالیات بیشتری دهند، مخالفند و معتقدند 
این مسأله ظلم به کســانی است که شغل و ثروت 
تولید می کنند. مخالفین این نگرش معتقدند این شیوه 
موجب افزایش فاصله میــان طبقه ضعیف و مرفه 
خواهد شد. بنا به اعتقاد برخی،  دیدگاه اقتصاد آزاد 
جمهوری خواهان باعث می شود که فعاالن اقتصادی 
آمریکایی به جای سرمایه گذاری در درون این کشور 
و ایجاد شغل برای شهروندان ایاالت متحده، تمایل 
بیشتری به فعالیت و سرمایه گذاری در خارج از کشور 
داشته باشند، جایی که هزینه های تولید پایین بوده و 
سود بیشتری را عاید آنها می سازد. آن ها معتقدند که 
هزینه کرد خصوصی اثرگذارتر از هزینه کرد دولتی 
است. سیاستمداران جمهوری خواه معتقدند که دولت 
نباید در تعیین قیمت یک کاال دست ببرد و قیمت 
هر کاال باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شــود. 
آن ها همچنین معموال با افزایش کف حقوق دریافتی 
کارگران مخالفند، زیرا معتقدنــد که این افزایش 
به کســب و کارها صدمه می زند و باعث می شود 
هزینه افزایش حقوق از طریق مشتریان تامین شود...

QQQسیاست خارجی
در زمینه سیاســت خارجی، جمهوری خواهان 
طرفدار افزایش بودجه نظامی کشــور و اقداماتی 
هستند که به قدرتمندتر شــدن ارتش می انجامد. 
نومحافظه کاران جمهوری خواه موافق مبارزه نظامی 
علیه تروریسم هســتند که نتیجه آن را می توان 
در حمله آمریکا به افغانســتان و عراق طی دوره 
ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش مشاهده کرد. 
جمهوری خواهان معتقدند باید کمک به کشورهای 
خارجی با هدف دفاع از امنیت ملی آمریکا محدود 
شود. در مجموع سیاســت های جمهوری خواهان 
به خصوص در دو دهه اخیر باعث شــده که این 
حــزب به حزب جنگ طلب شــهرت پیدا کند. 
همچنین جمهوری خواهــان بیش از دموکرات ها 
از اســرائیل و موجودیتش دفــاع می کنند و با 
قدرت سعی در مســتحکم کردن جایگاه آن در 
خاورمیانه دارند. همان طور که پیش از این اشاره 
شــد، جمهوری خواهان از جملــه محافظه کاران 
اجتماعی هستند و از قانون هایی حمایت می کنند 
که ارزش های ســنتی و مذهبی آن ها را احیا کند. 
به همین دلیل آن ها مخالف ازدواج همجنس گرایان، 
ســقط جنین و مصرف آزاد ماری جوانا هستند. 
جمهوری خواهــان محافظه کارتــر بــا قوانین 
کنترل کننده تولید و استفاده سالح توسط شهروندان 
مخالفند و معتقدند امتیازاتی که به زنان یا اقلیت های 
رنگین پوست برای برابری با مردان یا سفید پوستان 

داده می شود باید لغو گردد. 

ساناز نفیسی
مترجم و خبرنگار

از دهه 1990 تاکنون هسته اصلی طرفدارانشان را مردمان جنوب، دشت بزرگ، غرب و 
مناطق روستایی شمالی آمریکا تشکیل می دهند. آن ها همچنین از حمایت کاتولیک های 

محافظه کار، مسیحیان انجیلی )شاخه ای از پروتستانتیسم( و مورمون ها برخوردارند.

 تاریخچه حزب

کار آزاد، زمین آزاد، مردان آزاد
حــزب جمهوری خواه در ســال ۱۸5۴ و 
با تفکرات عمل گرایانــه و ضد برده داری از 
خاکستر احزاب ویگ )Whig( و سرزمین آزاد 
)Free Soil( به وجود آمد. این حزب به سرعت 
از نظر خط مشی سیاسی مقابل حزب دموکرات 
قرار گرفت و به خصوص در ایالت های شمالی 
محبوبیت پیدا کرد. اولین قدرت گیری سیاسی 
جمهوری خواهان سال ۱۸۶۰ رقم خورد، جایی 
که توانستند هم اکثریت کرسی های مجلس 
نمایندگان را به دست آورند و هم نامزد ریاست 
جمهوری شان، آبراهام لینکلن، برنده انتخابات 
شود و نتیجه ی آن پایان عصر برده داری و فراهم 
کردن حقوق برابر برای تمامی افراد طی جنگ 
داخلی آمریکا و دوره بازسازی پس از آن بود. 
جمهوری خواهان  ابتدایی  سال های  ایدئولوژی 
را می توان در شــعار آن ها »کار آزاد، زمین 
آزاد، مردان آزاد« مشاهده کرد. »کار آزاد« 

برده داری  بــا  جمهوری خواهان  به مخالفت 
اشاره داشت. »زمین آزاد« اشاره به مخالفت با 
سیستم مزرعه داری داشت، جایی که برده داران 
می توانستند تمامی زمین های خوب را بخرند و 
باقیمانده زمین ها به کشاورزان مستقل می رسید 
و این حزب برای رسیدن به این اهداف کوشید 
توســعه  برده داری را متوقــف کند تا قدرت 
برده داران کاهش یافته و آزادی گسترش یابد.

لینکلن قانون لغو برده داری در آمریکا را 
امضا کرد و تنها 5 روز پس از آن به دســت 
یک نژادپرست به قتل رسید. پس از لینکلن تا 
اوایل قرن بیستم میالدی، جز دو دوره چهارساله 
قدرت آمریکا در دستان جمهوری خواهان قرار 
داشت. دهه اول قرن بیستم با ریاست جمهوری 
تئودور روزولت همــراه بود. او با حمایت از 
قانون رقابت، به کســب و کارهای کوچک 
رونق بخشــید، با این حال پس از هشت سال 

ریاســت جمهوری، رقابــت درون حزبی را 
به نامزد دیگر جمهوری خــواه، ویلیام هاوارد 
تافت، باخــت )در آن زمان هنــوز قانون 
محدودیت دوره ریاست جمهوری به تصویب 
نرسیده بود(. تافت تنها یک دوره رئیس جمهور 
بود و پس از آن به مــدت تقریبا یک دهه 
از دستان جمهوری خواهان خارج شد.  قدرت 
جمهوری خواهان در دهه ۱۹۲۰ دوباره به صحنه 
قدرت برگشــتند، اما با آمدن فرانکلین دی. 
روزولت، عصر پادشاهی دموکرات ها آغاز شد.
روزولت برای رفع رکودی که در ســال 
۱۹۲۹ به وجود آمده بود، برنامه ای تحت عنوان 
نیو دیل )New Deal( تنظیم کرد و به دولت 
اجازه دخالت در اقتصاد برای خروج از بحران 
وخیم ســرمایه داری را می داد که حاصل چند 
دهه عملکرد جمهوری خواهان بود. برنامه های 
اقتصادی روزولت جواب داد و با وجودی که 

تا ســال ۱۹۴۰ همچنان بحران بیکاری وجود 
داشت، اقتصاد آمریکا تحولی عظیم پیدا کرد. 
در نتیجه موفقیت این برنامه ها، جمهوری خواهان 
بیش از گذشته کرسی های مجلس نمایندگان را 

به دموکرات ها واگذار کردند.
سال ۱۹۶۸ و در پایان ریاست جمهوری 
لیندون بنیز جانسون و پس از ناکامی در جنگ 
ویتنام، مردم بــار دیگر به جمهوری خواهان 
روی آوردند و ریچارد نیکسون را به ریاست 
جمهوری انتخاب کردند. نیمه دوم قرن بیستم 
بیشتر باب میل جمهوری خواهان بود و از میان 
رئیس جمهوران منتخب از این حزب، رونالد 
ریگان با افکار محافظه کارانه اش و حمایت از 
دولت  هزینه های  کاهش  مالیا ت ها،  کاهش 
و کاهــش دخالت های دولت در امور بخش 
خصوصی به محبوبیت خاصی رسید و تبدیل 
شد.  جمهوری خواهان  محافظه  کاری  به نماد 

به گونه  ای کــه نامزدهای جمهوری خواهان 
پس از ریگان بیشــتر نظــرات او را دوباره 
مطرح می کردند و سیاست های پیشنهادی شان 
به سیاســت های ریگان نزدیک بود. از دوره 
ریگان به بعد آرای دو حزب بزرگ آمریکا 
بسیار به یکدیگر نزدیک شد. به عبارتی دیگر 
از ریاست  ایدئولوژی جمهوری خواهان پس 
جمهوری رونالد ریگان شکل گرفت. هنگامی 
که وی در اوایل دهه ۱۹۸۰ به قدرت رســید 
کشــور دچار رکود اقتصادی بود و شکست 
آمریکا در برخی از سیاست های خارجی اش 
آینده این کشور را با تردید مواجه ساخته بود. 
تصمیم ریگان به کاهش گسترده مالیات ها و 
اتخاذ سیاســت های خشن در عرصه خارجی 
باعث شد که این دو مورد به عنوان نماد فلسفه 
جمهوری خواهان شــناخته شده و در نهایت 
به رشــد اقتصادی آمریکا و سقوط شوروی 

منجر شــود. قرن ۲۱ با ریاســت جمهوری 
جرج دبلیو بوش آغاز شــد. سیاســت های 
جمهوری خواهــان در این قرن بیشــتر بر 
محافظه کاری اجتماعی، جنگ پیش دســتانه 
به منظور شکست تروریسم و گسترش جهانی 
دموکراسی، قوه مجریه قدرتمند تر، حمایت از 
قانون مالکیت اسلحه و مقررات زدایی استوار 
بــود. نتیجه این سیاســت ها حمله به عراق 
و افغانســتان بود. جمهوری خواهان پس از 
جورج بوش دو دوره ریاســت جمهوری را 
به دموکرات ها واگذار کردند و حال با مهره ی 
جدیدی به قدرت برگشته اند: دونالد ترامپ، 
تنها با گذشت ۱۹ هفته از ریاستش در آستانه 
استیضاح قرار دارد و از زمانی که به کاخ سفید 
راه یافت به دلیل رویکرد غیر واقع گرایانه و 
مواضع نژاد پرستانه  اش آماج حمالت منتقدان 

قرار گرفته است. 

 ساختار حزب

محافظه کارانه یت  مدیر
کمیته  یک  دارای  جمهوری خواه  حزب 
ملی است، کمیته ای موســوم به )آر ان سی( 
که هــدف از ایجــاد آن ترویج برنامه های 
انتخاباتی حزب در سراسر خاک ایالت های 
آمریکا اســت. این نهاد عــالوه بر ترویج 
برنامه های سیاســی این حزب اســتراتژِی 
تدوین  نیز  را  جمهوری خواهــان  انتخاباتی 
کــرده و برنامه های مالی و کمک های مالی 
مربوط به این حــزب را هماهنگ می کند، 
رونا رامنی مک دانیل، مســئول اصلی این 
نهاد است، اگر یکی از جمهوری خواهان در 
قامت رئیس جمهور به کاخ ســفید راه یابد، 
آنگاه هم اوست که می تواند رئیس این نهاد 
را برکنار کــرده و فرد مورد نظر خود را بر 
کرسی ریاست بنشاند، در غیر این صورت، 
اگر جمهوری خواهــان در راهیابی به کاخ 
ســفید ناکام شــوند، آنگاه رئیس این نهاد 

توســط کمیته دولتی حزب جمهوری خواه 
برگزیده خواهد شد. کمیته ملی تحت نظارت 
نامزد حزب  نظارت مســتقیم  نهاد  مستقیم 
برای ریاست جمهوری و همچنین، بر مبنای 
کنوانسیون ملی جمهوری خواهان، بودجه الزم 
برای فعالیت های انتخاباتی نامزد مورد نظر را 
هماهنگ می کند. این کمیته در سطوح محلی 
و در ایاالت مختلف نیز دارای شــعبی است، 
شعبی که فعالیت هایشان در زمینه های دیگر 
در قیاس با بدنه اصلی این نهاد محدودتر است 
و از منظر مالی نیز از بودجه گسترده ای که 
در اختیار کمیته ملی قــرار دارد، برخوردار 
نیستند. جمهوری خواهان برای فعالیت هایشان 
در کنگره و ســنا نیز انجمن ها و نهادهای 
متفاوتی را ایجاد کردند، نهادهایی که هدف از 
ایجادشان جمع آوری کمک های مالی است و 
طراحی استراتژی های خاص برای این حزب 

اســت. در این میان دو نهاد وجود دارد، اول 
نهادی موسوم به کمیته ملی جمهوری خواهان 
موسوم به )ان آر سی سی( که مهم ترین فعالیتش 
کمــک به حزب برای تدویــن برنامه ها و 
اســتراتژی هایش در کنگره اســت و نهاد 
دیگر کمیته ملی ســنای جمهوری خواهان 
به اعضای  است که  به )ان ار اس سی(  موسوم 
جمهوری خواه در مجلس سنا کمک می کند. 
هر کدام از این دو نهاد در هر چرخه انتخاباتی 
بودجه ای به اندازه ی صد میلیون دالر در اختیار 
دارند، این دو نهاد در جذب نامزدهای قدرتمند 
دولتی برای نمایندگی حزب در سنا و کنگره 
نقش مهمی ایفا می کنند، این در حالی است 
که حزب بــا تکیه به نهاد انجمن فرمانداران 
جمهوری خواه موسوم به RGA در رقابت های 
فرمانداری تالش می کند تا نامزد خود را بر 

کرسی فرمانداری بنشاند. 

 ترکیب حزب

کالسیک لیبرال های 
پیش از تشــکیل ائتالف موســوم 
به محافظه کاران، ائتالفی که به دو حزب 
جمهوری خــواه و دموکرات برای تبیین 
ایدئولوژی شــان در اواســط سال ۱۹۶۰ 
کمک کرد، حزب جمهوری خواه به لحاظ 
تاریخی یکی از حامیان سرسخت لیبرالیسم 
کالسیک و اصول توسعه گرایانه بود. از 
منظر تاریخی ســنگ بنای ابتدایی حزب 
جمهوری خواه در ابتدا توسط پروتستان های 
سفید پوست و آمریکایی های آفریقایی تبار 
ساکن در سراسر ایاالت متحده پایه ریزی 
شــد، پس از جنگ داخلــی و به دنبال 
صدور قانون آزادســازی برده ها، بخش 
اعظم سیاه پوســتان آمریکایی به حامیان 
حزب جمهوری خواه تبدیل شدند. جنوب 
آمریکا که حامی حزب دموکرات بود، 
به عالوه  بود.  برده داری  همچنان طرفدار 

عمدتا  کوکلــوس کالن  گروه  اعضای 
از دموکرات های سفید پوســت تشکیل 
شــده بودند و به دلیل نارضایتی نسبت 
به عملکرد ضعیف شمالی ها نسبت به این 
موضــوع، تصمیم به لغو سیاســت های 
گرفتند.   )Reconstruction( بازســازی 
براســاس نتایج نظر سنجی هایی که اخیرا 
توسط موسســه گالوپ انجام شده است، 
۲5 درصــد از شــهروندان آمریکایی 
جمهوری خواه هستند و ۱۶ درصد دیگر 
از برنامه هــا و سیاســت های این حزب 
حمایت می کنند، این در حالی است که 
براساس نتایج همین نظر سنجی، ۳۰ درصد 
آمریکایی هــا دموکرات هســتند و ۱۶ 
از اصول  از شهروندان آمریکایی  درصد 
اهداف دموکرات ها حمایت می کنند.  و 
براساس نتایج نظر سنجی دیگری که توسط 

موسســه گالوپ انجام شد، ۴۲ درصد از 
جمهوری خواهان در تدوین سیاست های 
اقتصادی و اجتماعی محافظه کارند، در این 
میان ۲۴ درصد از آنها در تدوین برنامه ای 
اجتماعی و اقتصادی رویکردی معتدل تر 
دارند و در ارتباط با برخی مسائل موضعی 
چون دموکرات ها اتخاذ می کنند، در این 
میان ۲۰ درصــد دیگر از اعضای حزب 
جمهوری خواه در ارتباط با مسائل مربوط 
به حوزه اجتماعی موضعی لیبرال و معتدل 
دارند اما در ارتباط با مســائل اقتصادی 
کامال از مشــی محافظــه کاری پیروی 
می کنند. ۱۰ درصــد دیگر رویکردی 
متفاوت دارند، آنها در ارتباط با مســائل 
اجتماعی محافظه کارند اما در حوزه اقتصاد 
تا حدودی به مشی لیبرال ها و دموکرات ها 

متمایل هستند. 

2درس نامه احزاب سیاسی
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هر هفته در این صفحه برگزیده یادداشت های کیوسک
برتر مجله هایی که باید سیاستمداران و شهروندان 
ایرانی بخوانند را منتشر می کنیم

  آتالنتیک

جیمز  برکنــاری  پس لرزه های 
کومی، رئیــس اداره تحقیقات فدرال 
)اف بــی ای(، کمــاکان ادامه دارد، 
تشکیل  زمینه ساز  حتی  که  ماجرایی 
اتاق فکر در کاخ ســفید شد تا حلقه 
نزدیکان ترامپ بتوانند شرایط را برای 
آمریکا  جدید  رئیس جمهوری  بقای 
فراهم کنند. در همین راســتا نشریه 
جان  به قلم  یادداشتی  طی  آتالنتیک 
دیکرسون، ترامپ را رئیسی غیر قابل 
پیش بینی توصیف کرد، به نوشــته 
سیاستمدار  نه  ترامپ،  دیکرســون، 
خوبی است و نه رهبری موفق، چراکه 
وی به درســتی با الگوهای حاکم بر 
کشورش و حتی فراتر از آن الگوهای 
ترسیم شده در عرصه بین المللی آشنا 
نیست، اما حقیقتا نمی توان از مهارتش 
برای مدیریت بحران چشم پوشی کرد. 
رئیس جمهوری  که  است  این  مسئله 
آمریکا تصور می کــرد با برکناری 
کومی قادر خواهد بود جلوی تحقیقات 
سازمان فدرال در مورد پرونده دخالت 
روسیه در فرآیند انتخابات آمریکا را 
بگیرد، اما کیش و مات شــد، چون 
برخالف تجــارت، قواعد و معادالت 
حاکم بر دنیای سیاســت را به خوبی 
نمی شناخت. یک شــطرنج باز ماهر 
روی بازی تمرکز می کند، مهره ها را 
براساس الگوها و قواعد از پیش تعیین 
شده روی صفحه شطرنج تکان می دهد، 
امــا در نهایت خود را برای راند آخر 
بازی آماده نــگاه می دارد، جایی که 
رقیب می توانــد تنها با حرکت یک 
مهره، نتیجه بازی را تغییر دهد. ترامپ 
فاقد خالقیت در عرصه سیاست است 
و در اتخاذ تصمیم هایش پیرو هیچ گونه 
قاعده و قانونی نیست و به همین دلیل 
تصمیماتش نه تنها هزینه های سنگینی 
را برای خــودش ایجاد می کند، بلکه 
مشــاورانش را هم در تنگنای بدی 
قرار می دهد. مشــاورانش همیشــه 
به دلیل تصمیم هــای عجوالنه آقای 
یا  باخته اند،  را  قافیــه  رئیس جمهور 
به شــکلی تالش کرده اند تا موضوع 
را به شــکل دیگری جلوه دهند. در 
همین راستا است که می توان گفت، 
ترامپ با اتخاذ تصمیم هایی عجوالنه، 
نه تنها خــودش را در موضع ضعف 
قرار می دهد، جایگاه مشاورانش را هم 
تضعیف می کند. به عنوان نمونه، سفر 
اخیرش به اروپا و بحث هایی که در 
مورد هزینه های تدافعی ناتو و خروج 
ایاالت متحده از پیمان پاریس مطرح 
کرد، نه تنها زمینه را برای اوج گیری 
تنش ها میان ایاالت متحده و متحدانش 
فراهم کرد، بلکه مشاوران و حتی سایر 
نهادهای آمریکا را با چالش های جدی 
مواجه ســاخت. تصمیم های ترامپ 
همچنین زمینه را برای تضعیف ساختار 
بوروکراسی این کشور فراهم کرده، 
اگر یک بار دیــوان قضایی ایاالت 
ترامپ  اجرای تصمیم  از  مانع  متحده 
اتباع هفت  مبنی بر ورود شهروندان 
کشور شــد، این بار شاید به راحتی 
نتواند زمینه را بــرای خروج ایاالت 

متحده از بن بست کنونی فراهم کند.

  اکونومیست

پارادوکس 
ترامپ

رئیسی 
غیر قابل پیش بینی

برنده ای  که  رقابتی 
نداشت

تصمیــم اخیــر دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج 
از پیمان پاریس بار دیگر پس لرزه هایی 
را به دنبال داشــت. در همین راســتا 
نشریه اکونومیست طی یادداشتی ضمن 
اشــاره به این تصمیــم جنجال برانگیز 
رئیس جمهوری آمریکا نوشت که بیش 
از ۱۹ هفتــه از ورود ترامــپ به کاخ 
ســفید می گذرد. طی این مدت بسیاری 
از تحلیلگران و کارشناســان بر مبنای 
حدس و گمان برنامه ها و سیاســت های 
رئیس جمهوری آمریــکا را در عرصه 
بین الملل تجزیــه و تحلیل  سیاســت 
می کردند. شاید به همین دلیل است که 
بسیاری از این برهه زمانی، تحت عنوان 
»برهه ای از آشوب و تنش« یاد کرده و بر 
این باورندکه دونالد ترامپ درگیر نوعی 
پارادوکس است، تضاد هایی که می تواند 
تهدیدی جدی علیه منافع ایاالت متحده 
و جامعه جهانی قلمداد شــود. در جریان 
این ۱۹ هفته، بســیاری از پیش بینی ها 
در مورد اهداف ترامپ درســت نبود. 
با آغاز ســفر رئیس جمهوری به اروپا، 
بسیاری از تحلیلگران با علم به تنش های 
حاکم میان ایاالت متحده و ناتو در مورد 
افزایش هزینه های نظامی این نهاد نظامی- 
منطقه ای، تصــور می کردند که ترامپ 
به متحدانش  بیشــتر  نزدیکی  با هدف 
به اروپا سفر کرده؛ تحلیلی اشتباه. ترامپ 
است،  پیش بینی  غیر قابل  سیاستمداری 
کسی تصورش را هم نمی کرد که وی در 
جریان این سفر با خروج از پیمان پاریس 
بر تنش هــای میان آمریکا و اروپا دامن 
بزند. در چنین شرایطی رئیس جمهوری 
آمریکا عربستان را به عنوان اولین مقصد 
قرارداد  و  برگزید  خارجی اش  سفرهای 
تسلیحاتی بی ســابقه ای را با این کشور 
منعقد کرد، کشوری که مهم ترین متحد 
منطقه ای ایاالت متحده در خاورمیانه است. 
در جریان این سفرها پارادوکس ترامپ 
در عرصه بین المللی بیش از گذشته نمایان 
جریان  در  آمریکا  رئیس جمهوری  شد، 
این ســفرها، از متحدان اروپایی ایاالت 
متحده بیش از گذشــته فاصله گرفت و 
در مقابل به کشــوری چون عربستان و 
مصر نزدیک تر شــد؛ دو کشوری که 
به دلیل سیاست هایشــان در دو عرصه 
داخلــی و بین المللی هدف حمالت تند 
جامعه جهانی قرار دارند. تصمیم های اخیر 
رئیس جمهوری آمریکا نشان می دهد که 
وی در عرصه سیاســت خارجی درگیر 
تضادی آشــکار است و علیرغم آن که 
از منافع شهروندان آمریکایی دم می زند، 
جنجال برانگیزش،  تصمیم های  اجرای  با 
ارزش های  متحده، دموکراسی و  ایاالت 
حاصل از آن را بر لبه پرتگاه خطرناکی 
قرار داده اســت. به نظر می رسد ترامپ 
درصدد بر هم زدن نظام موجود اســت، 
نظمی جهانی که ایاالت متحده با کمک 
متحدان اروپایی اش پس از جنگ جهانی 
دوم ترســیم کرد، اما حاال تصمیم های 
رهبر یکی از بنیانگذاران این نظم، بازی 
با حاصل جمع صفر را رقم زده است و 
برای  متحدان آمریکا  همین مسئله کار 
حفظ وضع موجود را اندکی سخت کرده 

است.

  تایم

مقدم  خط 
یست ها ور تر

افغانستان  امنیتی حاکم بر  شــرایط 
جهانی  جامعه  دغدغه هــای  از  به یکی 
تبدیل شده است. این کشور در شرایط 
کنونی به میدان یکه تازی های گروه های 
تروریســتی چون طالبان، داعش و حتی 
تبدیل  به القاعده  وابســته  شبه نظامیان 
شده و به واســطه فعالیت این گروه ها 
روزبــه روز ضریب امنیتی حاکم بر این 
کشــور کاهش می یابد. در همین راستا 
با اشرف  نشــریه تایم طی مصاحبه ای 
افغانســتان،  رئیس جمهوری  زی،  غنی 
به چالش های کنونی این کشور پرداخته 
اســت. به گفته غنی احمدزی، در حال 
حاضر تنها ۶۰ درصد از خاک افغانستان 
در اختیار نیروهای دولتی اســت، دامنه 
تروریســتی  گروه های  فعالیت هــای 
روزبه روز گسترده تر می شود تا جایی که 
طی سال گذشته بیش از ۲۴۰۰ غیر نظامی 
در عملیات انتحاری جانشان را از دست 
دادند. رئیس جمهوری افغانستان در میانه 
صحبت هایــش به تالش هــای ایاالت 
متحده آمریکا و ناتو برای افزایش حضور 
نظامیان شان در این کشور اشاره کرد و 
گفت، جهان باید میان حقیقت و واقعیت 
تفکیک قائل شود، حقیقت یعنی نابودی 
چیز  واقعیت  امــا  رادیکال،  گروه های 
دیگری است. افغانستان برای گروه های 
تروریســتی همچون خط مقدم است و 
در همین راســتا جهان باید در گام اول 
به تروریسم در افغانستان پایان دهد. برای 
مذاکرات  برگزاری  پایانی  تحقق چنین 
صلح کافی نیست، افغانستان در همسایگی 
روسیه، چین و هند و پاکستان قرار دارد، 
مســکو از هم پیمانان پاکستان است و 
به واسطه کانال های مخفیانه با شبه نظامیان 
میلیاردها  چیــن  دارد،  رابطــه  طالبان 
دالر برای تامین تســلیحات گروه های 
تروریستی هزینه کرده است و پاکستان 
نیز به یکی از حامیان گروه های رادیکال 
تبدیل شده است، رهبران اسالم آباد با ارائه 
کمک های نظامی و مالی به شبه نظامیان 
طالبان در تالشــند تا ثبــات حاکم بر 
افغانستان را متزلزل کنند. در این میان هند 
به واسطه روابط پرتنشی که با پاکستان 
دارد رویکــرد دیگری را برگزیده و در 
تالش است تا با دولت افغانستان همکاری 
کــرده و زمینه را برای مراودات تجاری 
محقق کند. با این حال آنگونه که اشرف 
غنی زی در مصاحبه با تایم گفت، برای 
ایجاد این مســیر تجاری نیز پاکستان 
به یکی از موانع اصلی تبدیل شده است. 
از منظر رئیس جمهوری افغانســتان تنها 
راه خــروج از بحران تروریســم پایان 
دادن به یکه تازی هــای ایــن گروه در 
افغانستان اســت و مقابله با کشورهایی 
چون پاکستان، روسیه و چین که برای 
تحقق منافع ملی شان سالح و سرمایه در 
اختیار این گروه ها قرار می دهند. به باور 
وی برگزاری نشست صلح یا فراتر از آن 
حضور برجسته نظامیان آمریکایی و ناتو 
در خاک افغانستان شاید در اندک زمانی 
بتواند فعالیت گروه های تروریســتی را 
مهار کرده و گســتره تصرفاتشــان را 
محدود کند، اما راه حل نهایی این بحران 
نیســت، بحرانی که در شرایط کنونی 

پس لرزه هایش جهان را فراگرفته است. 

  بلومبرگ

تنش ها میان عربســتان سعودی و 
قطر اوج گرفته اســت، دو کشوری 
کــه زمانی ظاهرا در یک جبهه واحد 
قرار داشتند اما در خفا درگیر اختالفاتی 
پنهان بودند، اختالفاتی که در تحوالت 
ناشی از بهار عربی ریشه داشت و زمینه 
را برای رویارویی میان دو ایدئولوژی 
در جهان عرب فراهم کرد، ایدئولوژی 
»سلفی« به حمایت و رهبری عربستان 
و ایدئولــوژی اخوانی تحت حمایت 
قطر. درست در شرایطی که قطر نیز 
همگام و هم صدا در قالب ائتالف عربی 
در کنار عربستان و سایر هم پیمانان این 
کشور یمن را هدف حمله قرار می داد، 
رهبران دو طــرف درگیر اختالفات 
سیاسی شــان بودند، اختالفاتی که از 
ســال ۱۹۹5 کلید خورد و پس از آن 
با شروع بهار عربی و ایجاد آشفتگی 
در کشورهای منطقه و شمال آفریقا 
قطر و عربستان را درگیر نوعی رقابت 
پنهان کرد، رقابتی که در جریان آن 
هر کدام در تالش بودند تا سهمی از 
دگرگونی های به وجــود آمده را از 
آن خود کنند. با این حال سفر دونالد 
ترامپ به منطقه، معادالت را به هم زد 
و زمینه را برای رونمایی از اختالفات 
این دو کشــور فراهم کرد. در همین 
راستا نشــریه بلومبرگ طی گزارشی 
منظری دیگر  از  دیپاال  آنتونی  به قلم 
قطر و عربســتان  میان  به تنش های 
سعودی پرداخت و در این باره نوشت، 
ریشــه درگیری های میان دو طرف 
سیاسی است، به عبارتی دیگر قطر و 
عربستان مدت ها است در تالشند تا از 
هرج و مرج حاکم بر منطقه سود برده 
و از ایــن آب گل آلود ماهی بگیرند، 
اما آنچه در این میــان نادیده گرفته 
شده، روابط متقابل اقتصادی میان قطر 
و متحدان ریاض اســت، کشورهایی 
ایستاده اند  که حاال در کنار عربستان 
اما ممکن است در آینده برای تحقق 
خواسته ها و منافع اقتصادی شان معادالت 
را بر هم بزننــد. در این میان می توان 
به روابط امارات متحده با عربستان اشاره 
کرد. امارات متحده به گاز وارداتی قطر 
نیازمند اســت تا از این طریق بتواند 
انرژی مورد نیاز شیخ نشین دبی را تامین 
کند. با ادامه این تنش ها، امارات متحده 
دو گزینه پیش رو دارد، یا این که گاز 
و ســایر انرژی های مورد نیازش را با 
باالتر از کشوری دیگر تامین  قیمتی 
کند یا این کــه زمینه را برای تحقق 
آشتی میان عربســتان و قطر فراهم 
کند، قطر به لحاظ ذخایر گاز در سطح 
جهانی رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده و روزانــه در حــدود دو میلیارد 
فوت مکعب از ســوختش را از طریق 
لوله ۳۶۴ کیلومتری به دیگر کشورها 
ارســال می کند. با این حال به نوشته 
این نشریه تحقق صلح میان عربستان 
و قطر به سادگی امکان پذیر نیست و 
شــاید امارات ناچار شود برای تحقق 
منافعش میان عربستان و قطر یکی از 
این دو را انتخاب کند، دو کشوری که 
روزی به ظاهر متحد بودند و حاال خصم 

یکدیگرند.

  فارین افرز

خارجی  سیاست 
چین »کینزی« 

ونمایی  ر
پنهان  تنشی  از 

بــرای جاه طلبی های شــی جین 
پینگ، رئیس جمهــوری چین پایانی 
نیست. درست در شــرایطی که این 
کشــور درگیر رکــود اقتصادی و 
درگیری  منطقه ای چــون  تنش های 
در مورد جزایر مورد مناقشــه دریای 
جنوبی چین اســت، وقایع بین المللی 
را رصد کرده و در تالش اســت تا با 
سیاست  در عرصه  برجسته  حضوری 
خارجی زمینه را برای قدرت نمایی اش 
فراهم کند. رهبران پکن می خواهند با 
توسل به دو تاکتیک ارائه کمک های 
خارجی و ســرمایه گذاری در دیگر 
کشــورها به این مهم دست یابند. در 
همین راستا نشــریه فارین افرز طی 
گزارشی به قلم آدام رات زیال در این 
باره نوشــته است که چین در شرایط 
کنونی درگیر بحران اقتصادی است. با 
این حال براساس ارزیابی های صورت 
گرفته این کشور بین سال های ۲۰۰۴ تا 
۲۰۱۴ بیش از ۱۳ تریلون دالر از بودجه 
کشور را برای کمک های خارجی و 
انجام سرمایه گذاری در دیگر کشورها 
صرف کرده اســت. حال سوالی که 
مطرح می شود این است که چرا چین 
تاکتیکی  به چنین  قدرت نمایی  برای 
روی آورده اســت، تاکتیکــی که 
برخی از تحلیلگران از آن تحت عنوان 
سیاست خارجی »کینزی« یاد می کنند. 
در پاسخ به این ســوال در ابتدا باید 
شرایط داخلی حاکم بر چین را لحاظ 
کرد، این کشور طی یک برهه زمانی 
سیاست تک فرزندی را برگزید و حاال 
با انبوهی از نیروی کار جوان فاقد شغل 
روبه روست. پکن در تالش است تا با 
سرمایه گذاری در کشورهای خارجی، 
فرصت های شــغلی الزم را در اختیار 
این گروه قرار داده و معضل بیکاری 
شــهروندان چینی را حل کند. این در 
حالی است که اتخاذ چنین رویکردی 
هزینه های زیــادی را بر دولت چین 
تحمیل کرده است. با این حال چین از 
این تاکتیک که همان اصل استراتژی 
اقتصادی »کینزی« است استفاده کرده 
و آن را به عرصه بین المللی نیز تعمیم 
داده است تا از این طریق قدرتش در 
عرصه جهانی را تثبیت کند. به بیانی 
اتخاذ چنین  دیگر رهبران پکن بــا 
اســتراتژی ای با یک تیر دو هدف را 
نشانه گرفتند، از یک طرف در تالشند 
تا اندکی از مشــکالت داخلی شان را 
حل کرده و محرکی ایجاد کنند برای 
احیای رشد اقتصاد و از طرف دیگر با 
ارائه کمک های مالی آن هم در قالب 
خارجی  به کشورهای  سنتی  وام های 
در تالشــند تا به اهداف خویش در 
عرصه بین المللی دست یابند. چین در 
شرایط کنونی درگیر رکود اقتصادی 
اســت، این حقیقتی است که همه از 
آن آگاهند و حتی رهبران این کشور 
هشدار  به پیامدهایش  نســبت  بارها 
دادند، با این حــال پکن کماکان با 
تکیه بر ذخایر ارزی اش سیاست ارائه 
کمک های خارجــی را ادامه داده تا 
حداقل جای پایش را در کشورهای در 

حال توسعه برجسته تر کند. 

  اسپکتاتور

برگزار  بریتانیا  پارلمانی  انتخابات 
شد؛ همان گونه که ترزا می  خواست، 
زود تر از موعد. رقابت اصلی میان دو 
حزب محافظه کار و کارگر به رهبری 
ترزا می  و جرمی کوربین بود، رقابتی 
فشرده که در نهایت بر خالف پیش بینی 
خانم نخست وزیر با برابری آرای دو 
طرف پایان یافت. هیــچ کدام از دو 
حزب اصلی بریتانیا نتوانستند اکثریت 
آرا را به خود اختصــاص دهند و در 
نتیجه پارلمان بریتانیا در شرایط معلق 
قرار دارد. در همین راســتا نشــریه 
اســپکتاتور طی گزارشی به قلم جیمز 
پارلمانی  انتخابات  درباره  فورســیف 
بریتانیا نوشــت، فارغ از نتیجه نهایی 
این کارزار، نــه کورمی و نه ترزا می 
 هیچکدام نمی توانستند پیروز این رقابت 
باشند. نخست وزیر بریتانیا تالش داشت 
تا جا پای سیاستمدارانی چون مارگارت 
تاچر و تونی بلر گذاشته و به خیال خود 
بریتانیای مدرنی را بســازد. این همان 
هدفی اســت که کوربین نیز در صدد 
تحقق آن است، با یک تفاوت، دو رهبر 
هر کدام به دو تاکتیک متفاوت متوسل 
شدند، ترزا می  شمشیر از رو بست اما 
کوربین از تاکتیک مالیم تری پیروی 
کرد. با این حال بدون توجه به نتیجه 
انتخابات باید به برنامه کاری دو رقیب 
توجه کرد؛ مانیفست انتخاباتی شان. هر 
دو رقیب در برنامه کاری شان بیش از 
آن که به جزئیات بپردازند، به کلیات 
اشاره کردند، طبیعتا هر دو در مورد یک 
موضوع متفق القول بودند و آن خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا اســت. با این 
حال نه ترزا می  و نه کوربین، هیچ کدام 
به آینده بریتانیا پس از خروج از اتحادیه 
اروپا نپرداختند، آن هم در شرایطی که 
با توجه  از تحلیلگران  به باور بسیاری 
به وضعیت اقتصادی و امنیتی حاکم بر 
بریتانیا، آینده این کشور آن هم پس از 
خروج از این اتحادیه منطقه ای در هاله ای 
از ابهام است و اندکی نگران کننده. با 
این تفاسیر می توان گفت که دو رقیب 
انتخابات بریتانیا هر کدام از فلســفه 
خاصی پیروی می کردند، اما در مورد 
آینده این کشور چشم اندازی را ترسیم 
نکردند، طبیعتا ترزا می  و کوربین باید 
میان دو اصل جهانی شدن و ناسیونالیسم، 
اصل سومی را نیز لحاظ کنند، آن هم 
با  در شرایطی که کشورهای همسایه 
چالش های جدی چون رشد گروه های 
پوپولیســتی روبه رو هستند. انتخابات 
اگر  نداشت.  برنده ای  بریتانیا  پارلمانی 
ترزا می  هم می توانســت اکثریت آرا 
را به خــود اختصاص دهد در حقیقت 
وارد میــدان جنگ می شــد، چراکه 
طرف بازنده با اختالف اندکی بازی را 
باخته و می توانست با داشتن اکثریت 
کرسی های پارلمان در قامت اپوزسیون 
عمل کند. از طرفی نکته ای که هر دو 
بدان غفلت کردند  از پرداختن  حزب 
آینده طبقه متوسط بریتانیا است، طبقه ای 
که در شرایط کنونی تحت فشار است 
و با تداوم این محدودیت ها و فشارها 
می تواند به تهدیدی جدی علیه ثبات این 

کشور تبدیل شود.

ساناز نفیسی 
خبرنگار



توسـعه فصل 2:  تازه های اقتصاد و صنعت

تابلوهای نقاشی از مناظر طبیعی تا پرتره های 
آب رنگ به دیوار چسبیده اند و در کنار هرکدام 
از آنها عکس سیاه و سفیدی در قاب های چوبی 
و ســاده روی دیوار جا خوش کرده اند. روی 
زمین تا سرحد امکان گلدان قرار گرفته و مبل ها 
و صندلی های راحتی طوری چیده شــده اند که 
آرامشی را در کنار این منظره طبیعی و هنری 
بسازند. چند قدم دورتر از سالن پذیرایی، پیانوی 
چوبی و قدیمی جاخوش کرده اســت. باالی 
پیانو بازهم چند عکس ســیاه و سفید و نقاشی 

آب رنگ پرتره جانمایی شده است. 
کتاب خانه در اتاق دیگری مجاور به همین 
سالن است. قفسه ها مملو از کتاب های مختلف 
و تالیفات رضا نیازمند است. پیرمرد کمتر از 
جایش بلند می شــود و همه کسانی که با او 
قراری دارند به منزل مســکونی او در شمال 
تهران می رونــد. او در دهه ۴۰ و 5۰ کمتر در 
خانه بود و بیشترین زمان کاریش را در کویر 
برای راه اندازی مس سرچشمه  اطراف کرمان 
و مدتی بعد در جنگل های شــمال برای احیای 
نســاجی مازندران گذراند. از وزیر و وکیل تا 
رئیس اتاق بازرگانــی، هرازگاهی به منزل او 
ســر می زنند و پای خاطرات و نصیحت هایش 
می نشینند. شاه بیت تمام خاطرات نیازمند هم از 
میان همان عکس های سیاه و سفیدی می آیند 
که به دیوار خانه میخکوب شده اند:»مهمترین 
ویژگی علیخانــی جوانی و دانش بود. با اینکه 
جوان بود بیش تر از خیلی از وزرای مســن و 
کارکرده دانش داشــت و کار دقیق و حسابی  

کرد.« مدام به کسانی که نزدش می روند توصیه 
می کند که جوانانی کارآزموده و دانش آموخته 
را به کار گیرنــد و کمتر اطراف پیرمردهای 
دهه های گذشته بچرخند. رضا نیازمند چند دهه 
قبل، دقیقا در دورانی که قاب عکس های سیاه 
و سفید اعتبار و منزلتی داشت به همراه تیمی 
ایران را  جوان مهمترین مجموعه های صنعتی 
پایه گذاری کرد. چندین دهه بعد از آن اتفاقات، 
رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران باید به اشــاره به تمام کتاب های پشت 
سرش و عکس های روی دیوار، مدیران کشور 
را مجاب کند که دست از کارمندپروری بردارند 
و همان سیاست های قدیمی را در دورانی نو اجرا 
کنند. البته که کارنامه حداقل یک دهه گذشته 
نشان می دهد، این توصیه نیازمند به جان مدیران 

ایرانی ننشسته و به کام شان خوش نیامده است. 
اقتصاد ایران در دورانی که بیش از هر زمان 
دیگری تمنای رشــد دارد، اسیر نظام مدیریتی 
دولتی مطلق شــده و این کارمندان قوه مجریه 
هســتند که به جای تمام مقامات ارشد نظام 
تصمیم  می گیرند و با کمک بیش از ۲ هزار نوع 
قانــون و ۱۸۰ هزار آیین نامه و بخش نامه کار 
ملت را می خوابانند. گزارش های رسمی نشان 
می دهد ۴.5 میلیون کارمند دولتی سالیانه ۱۲۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار 
دارند و بیش از ۲ هزار شرکت، سازمان و بنیاد 
و نهــاد دولتی ۸5 درصد اقتصاد ایران را قبضه 
کرده اند. کارمندان دولتی با میانگین بهره وری 
روزانه ۲ ســاعت و هفتگی ۱۱ ساعت برآورد 

شده است.  
مشــاور  نجفی،  محمدعلــی  گفتــه  به 
رئیس جمهوری ۴۰ درصد نیروی انسانی شاغل 
در بخش دولتــی را نیروهای مازاد یا ضعیف 

تشکیل می دهند. در ایران به ازای هر ۲۶ تا ۲۸ 
نفر یک کارمند دولت و در دنیا به ازای هر ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ نفر یک کارمند دولت وجود دارد. ایران 
در  حالی  بــا ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۲ میلیون 
و 55۰ هــزار نفر کارمند دارد که کشــوری 
همچون ژاپن با جمعیت  ۱۲۸ میلیون نفر تعداد 
کارمندانش تنها  ۳5۰ هزار نفر است.کارمندان 
ژاپن تنها ۰.۲۷ درصد از جمعیت این کشور را 
ایرانی  کارمندان  درحالی که  می دهند،  تشکیل 
۳.۱ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. 
به جز ۲.5 میلیون جمعیت کارمند مشــغول 
بــه کار، تعداد کل حقوق بگیران دولتی اعم از 
کارمندان و بازنشستگان، حدود ۸.5 میلیون نفر 

تخمین زده شده است. 
برای این گروه تفکیک و ســپس ادغام 
و تداوم ایــن چرخه چندان تفاوتی ندارد. آنها 
بی توجــه به منازعات اداری در زمین ســفت 
اقتصاد ایران می تازند. از پس جدال های رسانه ای 
تعیین سرنوشت وزارت خانه ها  برای  قانونی  و 
نیــز این گروه کمترین توجه را به حواشــی 
اطرافشان دارند و همچنان به همان سیاق سابق 
پیش می رونــد. مدیرانی همچون رضا نیازمند 
بازگشت روح جوانی به اقتصاد فرسوده ایران 
را چاره حل بحران می دانند و مدیران بروکرات 
وزارت خانه های دولتی به جست وجوی بی پایان 
برای یافتن چهره ها از میان مدیران ۴ دهه گذشته 

دست زده اند. 
تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد که تقریبا 
در هیــچ دوره ای روند اصالح ســاختارهای 
وزارت خانه های دولتی به سرانجام نرسیده است. 
اولیــن  بار وزارت صنعــت و معادن و فلزات 
طعم ادغام را چشیدند. مدتی بعد وزارت مسکن 
تاسیس و چند دهه بعد با وزارت راه ادغام شد.  

ســال 5۳، نام این وزارت خانه نیز تغییر کرد و 
به وزارت »مســکن و شهرسازی« تبدیل شد 
و با این تغییر نــام، وظایف جدیدی نیز برای 
این وزارت خانه تعریف و سیاست گذاری های 
جدید هم در دســتور کار قرار گرفت. در دهه 
۹۰ محمود احمدی نژاد ایده های جدیدش برای 
تغییرات کلی در نظام مدیریتی کشور را براساس 
برخی بندهای برنامه توسعه در دستور کار قرار 
داد و محصول این اندیشه ادغام ها و تاسیس های 
گسترده شد. وزارت صنعت و وزارت بازرگانی 
درهم آمیخته شدند و وزارت مسکن و راه هم 
یک عنوان پیدا کردنــد. در این دوره هر دو 
وزارت خانه با بحرانی مواجه شدند که چند دهه 
قبل دامن وزارت جهاد کشاورزی را گرفته بود. 
دهه هفتاد در میان مخالفت های مدیران جهادی 
جبهه رفته، نهاد متبوع و انقالبی آنها با وزارت 
در اختیــار کارشناســان و تکنوکرات های 
کشاورزی ادغام شد و محصولی متفاوت داد. 
وزارت جهادکشاورزی نه انقالبی و رزمنده محور 
بود و نه کارشناســانی که از سال های پیش از 
انقالب در بخش کشــاورزی حضور داشتند، 
همچنان در این نهاد باقی ماندند. محصول یک 
دوره فعالیت این وزارت خانه تبدیل شدن آن به 
نهادی عادی و خالی از کارکردهای گذشته شد. 
همین الگو در وزارت صنعت هم پیاده شــد و 
بخصوص بخش هایی که مدیران و کارشناسان 
کارکشــته دهه 5۰ در آن حضور کم رنگی 
داشتند از ساحت اقتصاد ایران حذف شد. دولت 
یازدهم حداقل در یکسال اول ایده ای برای ادغام 
نداشته و حتی وزیرراه هم تاکید کرده بود:»بنده 
خیلی اصراری به ادغام یا تفکیک نداشــته و 
ندارم.« در دی ماه سال ۹۲ یعنی 5 ماه بعد از تکیه 
آخوندی بر صندلی وزارت، عالیی، معاون او 

از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی 
موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر 
داد. اما بعد از این خبر کوتاه، طی ۴ سال فعالیت 
دولت یازدهم، خبر دیگری منتشر نشد تا کار 
بــه آخرین روزهای این دولت رســید. حاال 
دولت تمام تالش خود را به کار بسته است تا 
مجلس طرح تفکیک وزارت خانه ها را با فوریت 
تصویب کند و روحانی بتواند دو کرسی جدید 

را، به کابینه دوازدهم اضافه کند. 
فعاالن اقتصادی بریده از نظم بروکراتیک 
اقتصاد ایران، تفکیک دوبــاره وزارت خانه ها 
را عذابی کشــنده برای خود می دانند. دولت 
حســن روحانی نه تنها نصیحت مدیران عصر 
طالیی اقتصاد ایران را بی پاســخ می گذارد که 
وزرای جدید، کارمندانی جدید و قواعدی تازه 
برای اقتصاد ایران می ســازد. آخرین بار که 
دو وزارت خانه درهم ادغام شــدند بیش از سه 
هزار نفر پرســنل به آنها افزود شد و این بار 
که قرار اســت آنهــا درد زایمان تفکیک را 
تحمل کنند، احتماال به تعداد کارمندان بازهم 
افزوده می شــود. در جمعی خودمانی، یکی از 
تحلیل گران بخش خصوصی با طعنه ای گزنده 
می گفت:»قضیه تفکیک و ادغام ســاده است. 
زمانی که قحط الرجال باشد، وزارتخانه ها را ادغام 
می کنند. زمانی هم که آدم زیاد باشد و ندانند با 
آدم ها برای پست ها چه کنند، دوباره تفکیک 

می کنند.«
بخش مهمی از زمان کاری نیازمند در میان 
همان گلدان ها و نقاشی های آب رنگ می گذرد. 
او در ساعات بیکاری هم به گلدان ها می رسد و 
هم نقاشی های جدیدی با دست لرزان می کشد 
و به نظر می رسد که این هردو کار مفیدتر از 

نصیحت مدیران دولتی ایران باشد.

در میانه های بهار، هنوز در باالترین نقطه های 
کوه ها برف نشسته است و در هر پیچی از جاده، 
تصویر تازه ای از درهم آمیزی بهار و زمستان، 
خود را نشان می دهد. هرچه جاده کن-سولقان 
در دل کوه بیشتر پیچ می خورد و ارتفاع به سمت 
امام زاده داوود باالتر می رود، خانه های روستایی 
در دامنه های کوه ها ریزتر می شوند و سازه هایی 
عظیم، رخ می نمایند. جرثقیل های غول پیکر، دل 
کوه را کاویده اند و در میان فاصله های ایجاد شده 
میان زمین و آســمان، در تردد هستند. صدای 
کار آن ها بر روی آزاد راه تهران-شمال بعد از 
مدت ها سکوت، بلند شده و فاز اول این آزاد راه 
را باالخره به آخرین قدم رسانده است. آزادراهی 
که طی ۲۲ سال گذشته، در خوش آب وهواترین 

منطقــه نزدیک به پایتخت جــا خوش کرده 
و به نمادی برای تمــام کلنگ زنی های خیالی 
کشور تبدیل شده است. آزاد راه تهران-شمال، 
چکیده ای از تمام مشــکالت مدیریتی کشور 
را در دل خود دارد و متولیان آن در ســاختمان 
شیک و بلندمرتبه ای در خیابان میرداماد تهران، 
مدعی هستند که در دولت روحانی نابسامانی ها 
را به پایان رسانده اند.  شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کشور، ساختمانی شیک 
و بلنــد در یکی از خوش نشــین ترین مناطق 
شــمال تهران در اختیار دارد و مدیرعامل آن، 
معاون وزیر راه و شهرسازی به حساب می آید. 
مسئوالن رسانه ای و کارمندان روابط عمومی این 
شرکت، به هر خبری که ضد دولت و طرح های 
حمل ونقل منتشر شود، به سرعت واکنش نشان 
می دهند و معتقدند حمل ونقل، مهم ترین حوزه 
قابل دفــاع در دولت یازدهم اســت. یکی از 
مسئوالن روابط عمومی آن می گوید:»آزاد راه 

تهران-شمال پروژه عجیبی شده است. داستان 
آن خیلی بلند اســت. طی ۱۷ سال تا سال ۹۲، 
این پروژه تنها ۳۲ درصد پیشرفت داشت اما در 
دو سال گذشته، به اندازه کل آن زمان پیشرفت 
کرده است. مشکالت ساختاری عجیبی وجود 
داشت.« مشکالت ساختاری، مهم ترین موضوعی 
اســت که کوچک و بزرگ وزارت خانه های 

دولتی، به آن معترف هستند.

QQQ بار سنگین کارمندان زحمت کش
در ابتدای روی کارآمــدن دولت یازدهم، 
ماهنامه اقتصــاد ترابری ایران گزارشــی در 
خصوص وزارت راه و شهرسازی منتشر کرد. 
بر اســاس این گزارش، در سال ۹۲ تعداد کل 
پرسنل در این وزارت ۷۰ هزار و ۶۷۷ نفر بوده 
است. ۴۳ درصد از این کارمندان یعنی ۳۰ هزار و 
۱5۳ نفرشان نیز رسمی و پیمانی هستند. بیشترین 
فراوانی سنوات خدمتی پرسنل رسمی و پیمانی 

در محدوده ۲۱ تا ۲5 سال با هفت هزار و ۲۷۲ 
نفر و کمترین شان در محدوده ۳۰ سال و باالتر 
با تعداد ۶۷5 نفر اســت. حدود ۳ هزار نفر نیز 
تنها طی سال های ۸۷ تا ۹۲ به صورت رسمی و 

پیمانی در این وزارت استخدام شده اند. 
اما تعداد کارکنان این وزارتخانه عریض و 
طویل، تنها به این جا محدود نمی شــود. در هر 
کدام از شرکت ها و سازمان های وابسته به این 

وزارت، دریایی از کارمند جریان دارد. 
تا سال ۹۲، در سازمان هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ۱۰هزار و ۷۴۳ نفر کار می کردند. در 
راه آهن جمهوری اســالمی ۱۰ هزار و ۴۸5 نفر 
و در شرکت فرودگاه ها نیز ۸ هزار و ۴۷۶ نفر 
مشغول به کار بودند. اطالعات تازه ای از وضعیت 
سازمانی وزارت راه وشهرسازی بعد از این ۴ سال 
وجود ندارد، اما  آمار این کارمندان در بهترین 
حالت، تنها بیشتر نشده است. بررسی ماموریت ، 
کارکرد و خروجی این سازمان ها و شرکت ها 

نشان می دهد تعداد نیروی انسانی شاغل درآن ها، 
هیچ تناسبی با اهداف ندارد و راه پیش روی را 
نیز، سخت کرده اســت.  کارمندان ناکارآمد، 
بیش از هــر عامل دیگری، بــار روی دوش 
وزارت خانه ها و کل دولت را سنگین کرده اند. 
با ایجاد وزارت خانه جدید، بیشــتر از هرچیزی 
خطر باال رفتن آمار نیروی انسانی کمبود مدیر 
در میان تمام این جمعیت میلیونی، از نظر برخی 
کارشناسان همان چیزی اســت که اوضاع را 
نابسامان کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس 
اتاق ایران در ایــن زمینه می گوید:»از ابتدا هم 
تردیدی نبود که ادغام دو یا چند وزارتخانه معظم 
بدون توجه به این مبانی به شکست یا ناکارامدی 
و افزایش دیوانســاالری منجر خواهد شد، که 
شد. اما برای من به عنوان یک شهروند، اینکه 
هنوز روش کشــورداری ما بر مبنای آزمون و 
خطاست، و نه حرفه ای گری و تخصص، بسیار 

دردناک است.« 

تفکیک عذاب 
بخش خصوصی ایران موافق ایده تفکيک وزارت خانه ها نيست

چه کسانی؟  تفکیک به نفع 
آیا وزارت خانه های جدا شده به کمک اقتصاد ایران می آیند؟ 

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

ریحانه یاسینی
خبرنگار گروه اقتصاد 

 دیدگاه

بحران کسب وکار 

 متاســفانه نظام اقتصادی کشور به 
شکل شدیدی فضای کسب وکار را مختل 
کرده است. آنچه اقتصاد ایران امروز به 
آن نیاز دارد، فضای کسب وکار مناسب 
برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی 
اســت. به همین جهت بیش از موضوع 
تفکیک و ادغــام وزارت خانه ها باید به 
این موضوع فکر کــرد. درحال حاضر 
ادغام وزارت خانه های  یا  انتزاع  موضوع 
نیست.  کشــور  اصلی  اولویت  دولتی 
شدن  تخصصی  به  برخی صاحب نظران 
امور در وزارت خانه ها به عنوان اولویت 
نگاه می کنند ولی باید توجه داشت که 
دلیل اصلی رکود حاکم براقتصاد ایران 
نه نگاه تخصصــی یا غیرتخصصی که 
موضوع موانع محیط کسب وکار است. 
فعالیت  اقدامی که زمینه هــا برای  هر 
موثر و بیشتر بخش خصوصی کشور را 
مهیا کند بر موضوع انتزاع وزارت خانه ها 
مقدم است. اقتصاد ایران در دوره کنونی 
به شدت به سرمایه نیاز دارد. درحالی که 
ساختار دولتی پیچیده و فرسوده کشور 
اجازه جلب این سرمایه ها را نمی دهد. به 
همین دلیل هم باید توجه و دقت داشت 
که بهبود فضای کســب وکار می تواند 
مقدم برهرتصمیم دیگری باشد. در حال 
حاضر هم نگرانی اصلی این اســت که 
انتزاع وزارت خانه های دولت به  حاصل 

تولید قواعد جدید منجر شود. 

فاطمه مقیمی
شورای مرکزی حزب

کارگزاران سازندگی ایران

جدول وضعیت ساعات کار مفید در 11 کشور جهان

ساعت کار مفید )سالیانه(کشور

800 ساعتایران

2420 ساعتژاپن

1900 ساعتکره جنوبی

 1420 ساعتچین

 1360 ساعت آمریکا

 1330 ساعت ترکیه

 1100 ساعت پاکستان

 950 ساعت افغانستان

 1700 ساعت آلمان

 600 ساعت کویت

 720 ساعت عربستان

عنوان ) ارقام میلیارد ریال(
قانون بودجه سال 

1393
قانون بودجه سال 

1394
قانون بودجه سال 

1395
رشد 

) درصد( 

5.971.2586.019.3776.816.94613/2بودجه شرکت های دولتی 

8.033.4858.467.4119.526.37612/5بودجه کل کشور 

74/3371/0871/550/66نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل ) درصد( 

قانون بودجه سال 1395قانون بودجه سال 1394قانون بودجه سال 1393عنوان شرکت 

220249361شرکت های سودده دولتی 

999شرکت های زیاده  دولتی 

999بانک های دولتی 

222موسسات انتفاعی وابسته به دولت 

240269381جمع 

-14089شرکت های دولتی در حال واگذاری 

380358381جمع کل 

 دیدگاه

کدام تفکیک؟ 

در سال های گذشته مسئوالن صنعتی 
کشور همیشــه از وزارت بازرگانی 
گالیه می کردنــد و معتقد بودند این 
وزارت خانه در وضع مقررات صادرات 
و واردات هوای صنایع داخلی را ندارد. 
تکــرار این گالیه از ســوی حامیان 
وزارت  متصدیــان  و  داخلی  صنایع 
صنعت باعث شد بعد از ۳۰ سال امور 
بازرگانی صنعت به این وزارت خانه 
واگذار شــود اما پس از مدتی معلوم 
شد که این واگذاری اشتباه بوده و با 
تجمیع کار بازرگانی در وزارت صنعت 
و معدن غولی ساخته شده که هرکسی 
نمی تواند آن را حرکت بدهد. در مورد 
مسائلی که امروز وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به آن مبتالســت نمی توان 
تنها به ضعف مدیریتی اشــاره کرد. 
نقصان های مدیریتی هم حدوحصری 
دارد. آنچــه باعــث بی تحرکی این 
وزارت خانه شده، تجمیع وظایف است. 
بنابراین ادغام وزارتخانه ها درست نبوده 
و حاال تفکیک آن می تواند وضعیت را 
اصالح کند. اگر دوباره گالیه هایی مثل 
سابق درباره عدم هماهنگی بازرگانی 
در حمایت از صنایع داخلی مطرح شود 
باید گفت، صنایع ما نباید همیشه به 
دنبال جایگزینی واردات باشند. صنعت 
باید صادرات محور باشد و محصولی 
تولید کند کــه عالوه بر بازار داخلی، 
در بازارهای جهانی با کاالهای مشابه 
درگرو  کشورها  توسعه  کند.  رقابت 
توســعه صادرات است نه جایگزینی 
افزایش  بایــد  بازرگانــی  واردات. 
صــادرات را دنبال کنــد و صنعت، 
روش مدیریتی جدید و پیشرفت های 

تکنولوژیکی را کشف کند.

احمد حاتمی یزد
رئیس کمیته اقتصادی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران
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این روزها همه جا پر از ویدئوهای متنوع است و طبق پیش بینی های سازمان های متولی امور تا پایان سال 2۰1۷ حدود ۸۰ درصد تمام دیتای جهان ویدئو خواهد بود. 
انگار که جهان ناگهان پخش زنده اینترنتی را کشف کرده، چیزی که اولین بار در سال 2۰۰۷ رخ داد. حتی اپلیکیشن های پخش زنده موبایلی هم از سال 2۰۰۹ معرفی 
شدند، هر چند همین یکی دو سال پیش بود که با فعالیت اپلیکیشن ها، پخش زنده موبایلی در جهان رنگ و بوی تازه تری به خود گرفت.  حاال پخش زنده ویدئویی 
کمک می کند که شرکت ها محصوالت جدید خود را رونمایی کنند، شبکه های موسیقی کنسرت ها و اجراهای هنرمندان و خوانندگان را پخش کنند، خبرنگاران رویدادها را گزارش کنند و اعضای 

خانواده لحظات خاص خود را به طور زنده با هم به اشتراک بگذارند. در این بخش به بررسی این تکنولوژی جدید می پردازیم:

تکنولوژی

یون تلویز اصلی  رقیب 
پخش زنده از انحصار شبکه های تلویزیونی خارج شده است

امیرحسین محمدباقری
خبرنگار

در جهان از سرویس های الیو برای تمام موضوع های مختلف استفاده می شود و از طرفی که آزادی در پخش آنها بسیار بیشتر است تفاوت 
خاصی در بین این پخش زنده با شبکه های تلویزیونی شان احساس نمی شود. در ایران به دلیل ممیزی های بسیار زیاد در صدا و سیما 
بسیاری از افراد برای دیده شدن و به نمایش در آوردن فعالیت های خود از الیو استریمینگ استفاده می کنند تا شامل آن ممیزی ها نشوند. 

استریمینگ
از  فایل ویدئو دارای رشته هایی  هر 
صوت، تصویر و احتمــاال زیر نویس 
و... است. استریمینگ یا استریم کردن 
نمایش  و  دریافت  به معنــای  ویدئو، 
هم زمان این اســتریم ها، توسط کاربر 
نهایی است. بر خالف گذشته که پس از 
درخواست کاربر، در ابتدا ویدئو به طور 
کامل دریافت شــده و سپس نمایش 
استریمینگ  داده می شــد، در فرآیند 
این دریافت و نمایش همزمان صورت 
می گیرد. در پلتفرم کیومری با استفاده 
از اســتاندارد HLS ویدئــو به صورت 
داده  نمایــش  هم زمــان دریافت و 
می شود، به گونه ای که طی این فرآیند 
استریم های فایل ویدئویی به بخش های 
بســیار کوتاه  )TS( سه تا پنج ثانیه ای 
قسمت شده و پلیر به جای دریافت کل 
فایل هر بخــش را به صورت جداگانه 

دریافت می کند. 

QQQمشکالت استریمینگ
از آنجایی که اســتریمینگ دیتا 
را وقتی ارائــه می دهد که به آن نیاز 
اینترنت یا قطع  دارید، کانکشن کند 
شــدن اینترنت می تواند مشکالتی را 
به وجود آورد. مثاًل، اگر تنها ۳۰ ثانیه 
اول آهنگی را اســتریم کرده باشید و 
ســرعت ارتباط اینترنت شما در ثانیه 
۳۱اُم دچار افت شــود، پخش آهنگ 
متوقف می شــود. رایج ترین خطا در 
هنگام اســتریمینگ که رخ می دهد 
مربوط به بافرینگ است. بافر، حافظه 
موقت برنامه برای محتوای استریم شده 

است.  بافر همیشه با محتوایی که شما 
برای بعد احتیاج دارید پر می شود. برای 
مثال اگر فیلمی را تماشــا کنید، بافر 
چند دقیقه بعــدی ویدئو را زمانی که 
شما محتوای فعلی را مشاهده می کنید، 
ذخیره می کند. اگر کانکشن اینترنت 
شما کند باشد، بافر به اندازه کافی سریع 
پر نمی شود و استریم یا متوقف می شود 
و یا کیفیت صوت و ویدئو کاهش پیدا 

می کند. 

QQQاستانداردها
  HTTP live streaming مخفف عبارت   HLS

اســتاندارد  تحت اللفظی،  به معنــای  و 
پشتیبانی جریان زنده است. HTTP یک 
ترافیک استاندارد است. استانداردی که 
در دنیای امــروز وب و ویدئو معنای 
گسترده ای پیدا کرده و قابلیت ویژه ای 
را به پلتفرم های دارای این استاندارد داده 
است.  پلتفرم کیومری نیز از استاندارد 
HLS  بهــره برده اســت. در فرآیند 

استریمینگ با استاندارد HTTP  ویدئو به 
TSهای سه تا پنج ثانیه ای قسمت شده 

و در صورتی که قابلیت تنظیم هوشمند 
پخش و یا Adaptive Bitrate   فعال شده 
باشــد، پلیر در زمان پخش، بر اساس 
ممکن  کیفیت  بهترین  کاربر  سرعت 
را انتخاب و پخش می کند. در شــرایط 
ناپایدار سرعت اینترنت کاربرها، استفاده 
از این تکنولوژی می تواند تجربه دیدن 
ویدئوها را تــا حد زیادی افزایش دهد 
به طوری که با حداقل سرعت ممکن نیز 

تصویر قابل مشاهده خواهد بود.

استریمینگ بازی ها و اپلیکیشن ها
اســتریمینگ به طور سنتی برای پخش 
صوت و تصویر اســتفاده می شد، ولی اپل 
اخیراً نوعی تکنولوژی را پیاده سازی کرده 
که اجازه می دهد اســتریمینگ با بازی ها و 
اپلیکیشن ها هم کار کند.  این تکنیک، که 
به آن on-demand resources می گویند، 
گیم ها و اپلیکیشــن ها را قادر می سازد که 
مجموعه ای از ویژگی ها و کارکردها را وقتی 
که کاربر برای اولین بار آن را دانلود می کند، 
قرار دهند و بعد محتوای جدید را در هنگام 
نیاز کاربر استریم کنند. برای مثال، یک بازی 

شاید چهار مرحله اول آن را در هنگام دانلود 
اولیه قرار دهد و بعد مراحل پنج و شش را 
وقتی که شما شروع به بازی کردن مرحله 
چهار می کنید، به صورت اتوماتیک دانلود 
کند.  این رویکرد از این نظر مفید اســت 
که دانلودها سریع تر هستند و دیتای کمتری 
مصرف می کنند، که به ویژه اگر محدودیت 
حجمی دیتا در اینترنت موبایل خود داشته 
باشید بســیار کاربردی اســت. همچنین 
اپلیکیشن ها در هنگام نصب فضای کمتری 

را نیز اشغال می کنند. 

Live youtube
به نظر می رسد که قابلیت الیو استریم 
اپلیکیشــن  از طریق  محتویات ویدئویی 
موبایل یوتوب، حاال در دســترس قشــر 
عظیمــی از کاربران قــرار گرفته و بنابر 
گزارش های جدید، کمپانی گوگل دیگر 
محدودیتی برای کاربران قائل نیســت. تا 
امروز، تنها در صورتی قادر به اســتفاده 
از ایــن قابلیت بودید کــه کانال یوتوبی 
تان حداقل از ۱ هزار مشــترک برخوردار 
می بود اما حاال حتی اگر یک مشــترک 
هم نداشته باشید می توانید محتویات مورد 
نظرتان را الیو اســتریم کنید. با این همه، 
کماکان پیش نیازهای خاصی برای استفاده 
از قابلیت مورد اشاره وجود دارد: کانال شما 
باید مورد تایید قرار گرفته باشد و طی ۹۰ 

روز گذشته، با محدودیت خاصی در زمینه 
انتشار الیو استریم ها مواجه نشده باشد. این 
تغییر از همین حاال در اپلیکیشــن یوتوب 
یا سخنگویان  اما گوگل  پیاده سازی شده، 
یوتوب هنوز بیانیه ای رسمی در رابطه با آن 
منتشر نکرده اند. گفتنی است که در حال 
حاضر، اســتریم کنندگان وب سایت هایی 
مانند توییچ یا یوتوب گیمینگ، از موفقیت 
غیرقابل تصوری برخوردار هستند. اگرچه 
سرویس های الیو استریم غالباً برای استریم 
ویدئویی  بازی های  و  گیمینگ  محتویات 
مورد اســتفاده قــرار می گیرند، موفقیت 
روز افزون این ســرویس ها سبب شده تا 
بسیاری از تولیدکنندگان نام آشنای محتوی 

نیز توجهی ویژه به این حوزه داشته باشند.

ن جها ر  د یمینگ  ستر ا
الیو  ســرویس های  از  جهــان  در 
برای تمام موضوع های مختلف اســتفاده 
می شود و از طرفی که آزادی در پخش 
آنها بسیار بیشــتر است تفاوت خاصی 
در بیــن این پخش زنده با شــبکه های 
تلویزیونی شان احساس نمی شود. در ایران 
به دلیل ممیزی های بسیار زیاد در صدا و 
سیما بســیاری از افراد برای دیده شدن و 
به نمایش در آوردن فعالیت های خود از 
الیو استریمینگ استفاده می کنند تا شامل 

آن ممیزی ها نشوند. 
یکی از بخش هایی که بســیار مورد 
استقبال قرار گرفت بخش سیاست بود؛ 
به طور خاص و ویژه در دوران انتخابات. 
کاندیداها با وجود زمان های مشخص برای 
تبلیغ خود در صدا و ســیما عالقه بسیار 
زیادی برای فعالیت جانبی آن هم در بستر 
ویدئو الیو استریمینگ داشتند. اولین الیو 
استریمینگ تبلیغاتی که در آن کاندیدا 
مســتقیما با مخاطبانش گفت وگو کرد 

توسط سید ابراهیم رئیسی در قالب برنامه 
اینستاگرام انجام شد. البته قابل ذکر است 
که رئیس جمهور حسن روحانی از همان 
ابتدای رونمایــی از این تکنولوژی تمام 
برنامه های رســمی خود از جمله دیدار با 
اقشار مردم و سخنرانی ها و... را به صورت 

زنده برای مخاطبانش پخش می کرد. 
البته که این قابلیت تکنولوژیک نیز 
مانند دیگــر تکنولوژی های بروز جهان 
در ایران مشکالت و موانع زیادی بر سر 
راه خود داشــت. در اواسط فرصت های 
تبلیغاتی خبری در رابطه با فیلترینگ الیو 
به گوش رسید اما چندی بعد این مشکل 
مرتفع شد و افراد به ادامه فعالیت سیاسی 

خود پرداختند. 
همچنین مناظره های جنجالی نیز توسط 
طرفداران احزاب مختلف در این بســتر 
انجام می گرفت که حرف ها آزادانه تر و 
بدون محدودیت بــود و مردم زیادی از 

آن ها استقبال کردند.

Live Twitter
توئیتر به تازگی یک بروزرسانی منتشر 
کرده اســت که به کاربران اجازه می دهد 
بتوانند از داخل برنامه ی کاربردی توئیتر در 
محیط اندروید و iOS اقدام به پخش ویدئو 
به صورت زنده کنند. این قابلیت جدید توسط 
برنامه ی پریسکوپ )Periscope( پشتیبانی 
می شود. پریسکوپ در واقع برنامه ی ویدئوی 
زنده ی توئیتر است. اما نکته ی جالب توجه 
در رابطه با قابلیت جدید این است که شما 
بدون نیاز به نصب پریسکوپ روی گوشی یا 
ایجاد حساب کاربری در این برنامه، می توانید 

از خدمات آن استفاده کنید. 
حرکت جدیــد توئیتر احتماال به منظور 
رقابت با امکان اخیر فیسبوک انجام گرفته 
است. در حال حاضر برتری اصلی فیسبوک 
نسبت به توئیتر در این است که هر کاربری 
که برنامه ی فیسبوک را به صورت فعال در 
گوشی خود داشته باشد، می تواند بدون دانلود 
به پخش  برنامه ی جداگانه ی دیگری،  هیچ 
ویدئو به صورت زنده در فیسبوک اقدام کند. 
برای انتشار یک ویدئوی زنده در توئیتر، 
شما باید کلید مربوط به ایجاد توئیت جدید 
را فشــار دهید و در ادامه گزینه ی live را 
انتخاب کنید. از این طریق می توانید بعد از 
فریم بندی، شروع به ارسال ویدئو کنید. در 
طول زمان مخابره ی ویدئو، بیننده هایی که 
در حال مشاهده ی شــما در تایم الین خود 
به کمک گزینه ی  می توانند  نیز  هســتند 
کامنت نظراتشــان را ارسال کنند یا اینکه 
ایموجی  قلب بفرستند. اگر تجربه ی استفاده 
از پریسکوپ داشــته باشید، احتماال چنین 
روندی برای شما آشــنا خواهد بود و اگر 
پیش از این با پریسکوپ کار نکرده باشید، 
قابلیت جدید توئیتر کامال قابل لمس است. 
باید اشــاره کنیم که توئیتر پیش از این هم 
کلید مربوط به پریسکوپ را به برنامه ی خود 
اضافه کرده بود. اما زدن این کلید کاربر را 
به محیط پریسکوپ یا استور )برای دریافت 
برنامه( هدایت می کرد. افزوده شدن قابلیت 

ارسال ویدئوی زنده به توئیتر، باعث ایجاد 
پرســش هایی در مورد آینده ی پریسکوپ 
شده است. پریسکوپ سال گذشته و به مبلغ 
نامشخصی توسط توئیتر به عنوان یک برنامه ی 
مستقل خریداری شد. پریسکوپ در کنار 
برنامه ی میرکت )Meerkat(  باعث افزایش 
محبوبیت ویدئوهای موبایلی به عنوان یکی از 
ابزارهای مخابره ی اخبار شد. اما چیزی که 
در آن زمان به عنوان یک پدیده تلقی می شد، 
حاال به نظر می رسد یک پدیده ی زودگذر 
و موقتی بوده اســت. میرکت اوایل سال 
جاری از رده خارج شــد؛ این اتفاق پس از 
آن روی داد که مشخص شد اغلب افرادی 
که از این برنامه اســتفاده کرده اند، پس از 
مشــاهده ی چند ویدئوی نخســت ارسالی 
خودشان، دیگر به این سرویس بازنگشته اند. 
هنگامی که پریســکوپ از سوی کمپانی 
می رفت  انتظار  می شــد،  توئیتر خریداری 
آن ها بتوانند به طور قاطع و کامال مستقل از 
توئیتر عمل کنند و از سویی امیدوار بودند 
این انتقال بتواند به پریســکوپ در مسیر 
تبدیل شــدن به یک محصول پرطرفدار و 
کامال کارآمد و درعین حال مستقل کمک 
کند. این مدل در واقع همان روندی اســت 
که در مورد برنامه ی اینســتاگرام رخ داد و 
با خریداری آن توسط فیسبوک، اینستاگرام 
همچنان به مسیر توسعه  و پیشرفت خود ادامه 
داد. توئیتر در قیاس با فیســبوک، به نظر 
می رســد جایگاه بهتر و طبیعی تری برای 
پخش ویدئو باشد. در واقع شبکه ی شما در 
توئیتر معموال از افرادی تشکیل می شود که 
به طور خالص به نگرش  شــما عالقه دارند؛ 
بر خالف فیسبوک که شاید برای نمونه با 
فردی دوست باشید که او را صرفا یک بار 
در مهمانی دیده اید. از این رو به نظر می رسد 
به اشتراک گذاشته شدن یک ویدئوی زنده 
از سوی کســی که او را فالو کرده اید، در 
قیاس با ویدئوی زنده از سوی یک آشنای 

دور برایتان کشش بیشتری داشته باشد. 

Live Instagram
قابلیت الیو ویدئو اینســتاگرام نیز 
به جمع الیو استریمینگ ها اضافه شد. 
داشتند قابلیت  اعتقاد  خیلی ها  هرچند 
استوری در اینســتاگرام کپی برداری 
از اپلیکیشن اســنپ چت بوده، اما این 
ویژگی بسیار محبوب شده و کاربران 
زیادی در حال اســتفاده از اینستاگرام 
اســتوری هستند. اینســتاگرام برای 
محبوبیت  و  ارتباطات  نزدیک کردن 
بیشتر اپلیکیشنش حاال از ویژگی الیو 

ویدئو هم پرده برداری کرده است. 
در این برنامه شما می توانید به صورت 
کنید  فیلم برداری  متوالی  ساعت  یک 
یا  برای دوســتان  زنده  به صورت  و 
طرفدارانتان پخش کنید. همچنین پس 
از آنکه پخش زنده شما به پایان رسید 
هیچ اثری از این پخش باقی نمی ماند 
و در حافظه شــما ذخیره نمی شود و 
قابلیت دسترسی به آن غیر ممکن است. 

زمانی که شما الیو ویدئو می گذارید 
دنبال کنندگان تان  استوری  قسمت  در 
تصویر شما با متن LIVE روی عکستان 
نمایان می شود که دوستان شما می توانند 
با کلیک روی تصویرتان شــما را به 
اگر  زنده مشاهده کنند. پس  صورت 
در قسمت استوری دیدید روی استوری 
دوستانتان LIVE نوشته شده یعنی دوست 
شما در حال اشتراک گذاری الیو ویدئو 
است و فقط می توانید با کلیک روی 
آن دوستتان را به صورت زنده تماشا 
کنید. باز هم توجه کنید که این الیو 
ویدئو ها را همان لحظه می توانید فقط 
مشاهده کنید و جایی ذخیره نمی شوند. 
دوستانتان نیز می توانند در کنار دیدن 
پخش زنده شما نظرات یا کامنت های 
خود را بگذارند تا شــما و دوستانتان 
بخوانید و نظراتشــان را نیز در اختیار 

داشته باشید. 

اولین استریمینگ
در ســال ۱۹5۰ اولین تالش ها برای 
نمایــش عکس و فیلــم در کامپیوتر 
صورت گرفت و در سال های ۱۹۸۰ تا 
۱۹۹۰ نمایش مدیا در کامپیوتر محقق 
شد. در بین سال های ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ 
با افزایش پهنای باند اینترنت، افزایش 
از  استفاده  و  اینترنت  تعداد کاربر های 
پروتکل ها و زبان های استانداردی مثل  
HTTP، TCP/IP  و HTML و همچنیــن 
تجاری شدن اینترنت زمینه های مساعد 
برای انجام ویدئو اســتریمینگ شکل 
گرفته و ایجاد شــد، به طوری  که در 
میانه این دهه یعنی ســال ۱۹۹5 اولین 
این  انجام شد.  استریمینگ زنده تاریخ 
از  رادیویی  گزارش  یک  استریمینگ 
بازی بیســبال بین دو تیم Yankees و 
seattle mariners   بود. دو ســال پس 

از آن نیز اولین ویدئو استریمینگ انجام 
شد و در سال های بعد با پیشرفت سریع 
اینترنت، استریمینگ بسیار فراگیر شده 
و ســایت هایی نظیر youtube به وجود 
آمدند.  در همین سال ها  HLS که یک 
پروتکل ارتباطی پخش ویدئو اســت 
 quicktime،  به عنوان بخشی از نرم افزار
safary، OSX  و iOX توسط شرکت اپل 

برای اولین بار، پیاده سازی شد. 

افزایش سرعت در دریافت و نمایش 
ترافیک  بهینه ســازی مصرف  ویدئو، 
و همچنیــن کاهش هزینــه ای جدا، 
جهت اســتفاده از ابزار دیگری برای 
download prevention از جملــه دیگر 

مزیت های کاربردی این استاندارد توسط 
کیومری است. 

در فرآینــد  live streaming نیــز 
همزمان با تولید، ویدئو توســط کاربر 
نهایی دریافت و پخش می شود. در حال 
حاضر کیومری به عنوان یک هاستینگ 
حرفه ای ویدئو بستر این فناوری نوین را 

در پلتفرم خود فراهم آورده است. 
استریمینگ، تکنولوژی مورد استفاده 
بــرای ارائه محتوا )معمــوالً صوتی و 
ویدئویی( به کامپیوترها و موبایل ها از 
طریق اینترنت است. استریمینگ دیتا 
را به عنوان جریانی مداوم انتقال می دهد، 
قادر می ســازد  را  که دریافت کننده 
بالفاصله شــروع به تماشــا یا گوش 
کردن کند.  اســتریمینگ سریع ترین 
روش برای دسترسی به محتوای بر پایه 
اینترنت است، ولی تنها راه نیست. دانلود 
تصاعدی گزینه دیگری است که سال ها 
قبل از این که استریمینگ امکان پذیر 

شود، استفاده می شد.
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بیک  مرد 
و نوشت افزار ایران

علی اکبر رفوگران مردی از جنس کار و توليد

می گوید ایــن روزها تنهــا صفحات واقعی 
روزنامه ها را می خواند. بعد هم با خنده ای نه چندان 
از سر ذوق در توضیح این صفحات واقعی می گوید: 
»صبح ها یک ساعت روزنامه های یومیه صبح را 
می خوانم مثل کیهان و اطالعات؛ به خصوص آن 
بخش راستش که می دانم ۱۰۰ درصد درست است 
یعنی بخش ترحیمش؛ آنها را نگاه می کنم تا ببینم از 
دوستان قدیمی کسی فوت شده که در مراسم ختمش 
شرکت کنم.« این صحبت ها، صحبت های علی اکبر 
رفوگران است، کسی که احتماالً بخش مهمی از 
خاطرات کودکی بیشتر ایرانی ها را رقم زده است. 
چراکه درواقع او بود که اولین بار خودکار بیک، 
مدادهای سوســماری و عکس برگردان ها را وارد 
کشور کرد و بعد هم به تولیدشان پرداخت. شاید 
رفوگران صحبت از مرگ کند، اما به شدت دل زنده 
و سرزنده اســت و هنوز هم در سال ۸۶ سالگی، 
به کارخانه عطر بیــک، به یادگار مانده از دوران 
پرشور و پررونقش ســر می زند. او درباره برنامه 
روزانه اش می گوید: »صبح ها معموالً یک ساعت 
ورزش می کنم و روزنامه می خوانم، حدود ساعت 
۱۱،۱۱:۳۰ به شــرکت می روم و آنجا ناهار را با 
بچه ها می خورم و بعداز انجام دادن کارها و جلسات 
کاری اگر باشــد، عصر به خانه برمی گردم. االن 
کارخانه تولید عطر بیک، تیغ، کرم، اســپری های 
بدن و یک کارخانه تولید نی نوشــابه داریم؛ البته 
خودم کمتر کارخانه می روم و کار را ســپرده ام 
به خواهــرزاده ام که مدیرعامل کارخانه اســت. 
غروب ها که برمی گردم خانه بیشتر مطالعه می کنم 
و خاطرات و داستان می نویســم. من خیلی اهل 
تلویزیون دیدن نیستم و شب ها را بیشتر با خانمم 
صحبت می کنم و گپ می زنم و راستش زودتر از 

۱۲ نمی خوابم.«
علی اکبر رفوگران، ســال ۱۳۰۹ به دنیا آمد؛ 
در خانــواده ای مذهبی و بازاری مســلک. البته 
پیشــه خانوادگی اش هم به فروش لوازم التحریر 
برمی گردد، شاید اصاًل به همان دلیل هم در جوانی 
به فکر ایجاد کسب وکاری به روزتر و مدرن تر از 

خانواده اش در همین حوزه افتاد.
او ۱۲ ساله که شــد، در حجره پدرش کار را 
آغاز کرد و تا جوانی و سن سربازی هم این مسیر 
را ادامه داد. این مسیر در کنار درس خواندن های 
شــبانه همراه بود. رفوگران در بیان خاطراتی از 
کودکی اش می گوید: »پدرم خیلی آدم معتقدی بود 
و از اینکه مال مردم در زندگی اش بیاید می ترسید 
و همیشــه این موضوع را به ما گوشزد می کرد و 
حتی یک بار یک کتک مفصل برای همین به من 
زد. من از کودکی تابســتان ها در حجره پدرم در 
بازار، که کارش فــروش لوازم التحریر بود کار 
می کردم. او ظهر که می شد معموالً برای خوردن 
ناهار، خواندن نماز و استراحت به خانه می رفت و 
مغازه را به من می سپرد؛ یک روز که رفته بود خانه، 
فردی آمد به حجره ما و گفت که مقداری جنس 
می خواهد و صورتی هم از اجناسی که می خواست 
داد که حدود ۱۰ هزار تومان می شد، فکر کنید یعنی 
حدود یک میلیارد تومان حاال )با خنده(؛ مقداری از 
جنس ها را خودمان داشــتیم و نصف دیگر را هم 
باید تهیه می کردیم، به او گفتم که همه را آماده 
می کنم و چند ساعت بعد بیاید برای بردنشان؛ اما 
نکته مهم اینجا بــود که مرد به من گفت برایش 
یک صورت بنویسم به دو برابر قیمت جنس ها و 

من هم که اصاًل نمی دانســتم یعنی چه، این کار را 
انجام دادم و پیگیر تهیه جنس هایش شدم؛ در خیال 
خودم هم به این فکر می کردم که چه فروش خوبی 
داشته ایم و پدرم حتماً من را تشویق می کند؛ خالصه 
جنس ها را حاضر کردم تا اینکه پدرم آمد و متوجه 
فروش شد و کلی تشویقم کرد تا اینکه رفت سر 
صورت حساب ها و گفت این چی هست؟ آن چی 
هست؟ و اینکه چشمش افتاد به آن حساب که دو 
برابر نوشته بودم، گفت این چیست؟ گفتم مشتری 
جنس ها گفته دو برابر بنویســم، تا این را گفتم و 
برگه را دید یک کشیده محکم زد در گوشم... آن 
مشتری هم وقتی آمد و برخورد پدر را دید پولش را 
پس گرفت و در رفت و جنس ها ماند در مغازه ما.«

QQQاولین جهش
علی اکبر بعد از سربازی ازدواج کرد و در کنار 
پدر همان مسیر را ادامه داد. احتماالً جرقه کاری نو 
دقیقاً همان زمان در ذهنش جا خوش کرد. زمانی 
که سال ۱۳۳۲، پدرش محموله بزرگ مداد ژاپنی 
را خریداری کرد و بــرای فروش آنها علی اکبر 
چاره ای اندیشید. او بعد از این همه سال، هنوز هم 
آن دوره را به خوبی به یاد دارد و زمانی که تعریف 
می کند، تک تک وقایــع را با جزئیات به خاطر 
دارد. او درباره داستان اولین سرمایه اش با برقی در 
چشمان و خنده ای از شیطنت می گوید: »می دانید از 
بچگی من دوست داشتم که کار تولیدی و ابتکاری 
انجام بدهم و درآمدی از این طریق به دست بیاورم 
و در مقاطعــی از زندگی با همین حس کارهایی 
انجام دادم که خیلی تأثیر داشته اند ازجمله درست 
کردن مدادهای عصایی. ۲۰ ساله بودم )حدود سال 
۱۳۲۹( و پیش پدر در داالن امین الملک که حاال 
هم به همین نام شناخته می شود کار می کردم. پدر 
یک مغازه فروش لوازم التحریر داشت؛ یادم هست 
او به قول بازاری ها یک پارتی مداد ژاپنی )چندین 
صنــدوق( خریده بود و چــون جنس ژاپنی آن 
زمان کیفیت خوبی نداشت )حتی به عنوان بدترین 
تولیدات دنیا شــناخته می شد( نتوانسته بود آنها را 
بفروشــد. البته روی مدادها عکس ها و طرح های 
قشنگی وجود داشت ولی مشکل اصلی این بود که 
خیلی راحت می شکستند و برای همین کسی آنها 
را نمی خرید؛ اینجا بود که من به فکر پیدا کردن 
راهی افتادم که این مدادها را بچه پسند کنم تا بتوانم 
آنها را بفروشم. این شد که به ذهنم رسید مدادها 
را شبیه عصا کنم و برای همین به یک کارگاهی 
ســفارش دادم تا تعداد زیادی کله هایی شبیه عصا 
و بست برایم درست کند تا بتوانم به انتهای مداد 
وصل کنم تا مداد کنار آن شبیه عصا شود؛ عالوه 
بر این با کمک خانمم یک عالمه هم منگوله برای 
سر مدادها و عصا درست کردیم، آن زمان خانمم 
هنوز ۱۴ سالش نشــده بود و ما زیرزمین خانه را 
به کارگاه مــداد عصایی تبدیل کرده بودیم. یک 
کلفت هم داشــتیم که ۹ سالش بود و به همسرم 
کمک می کرد. خالصه همگی باهم نشستیم و تعداد 
زیادی مداد عصایی با منگوله درست کردیم؛ البته 
بهش منگوله نمی گفتند و یک چیزی شبیه باالی نخ 
تسبیح بود. بعد مقداری از این مدادها را ریختم در 
یک چمدان و بردم بازار برای فروش؛ آن زمان اول 
ناصرخسرو یک حراجی بود که چیزهای مختلفی 
می فروخت، اگر اشتباه نکنم آن موقع بساط ساعت 
کیلویی )ساعت های ژاپنی ارزان قیمت( داشت، به 

او گفتم اصغرآقا یک چیزی آورده ام برایم بفروشی، 
گفت چی هست؟ چمدان را باز کردم، وقتی دید 
مداد است؛ قبول نکرد و گفت بگذار کاسبی مان 
را بکنیم. کمی جا خوردم ولی زود بهش گفتم تو 
صبح تا شــب چقدر کار می کنی؟ من و من کرد 
و باالخره گفت 5 تومن؛ همــان موقع پول را از 
جیبم درآوردم و به او دادم و گفتم این هم فروش 
کل روز، حاال این ســاعت ها را جمع کن و روی 
طبق )سینی خیلی بزرگ( این مدادها را بریز؛ او 
هم این کار را کرد و شــاید باور نکنید در عرض 
چند دقیقه جمعیتی دورش را گرفتند که من را پس 
زدند و اصاًل طبق خالی شد. بعد به اصغرآقا گفتم 
دیدی؟ حاال پولم را بده. او هم گفت بیا برویم در 
قهوه خانه حرف بزنیم؛ باید با من قرارداد ببندی و 
فروش این مدادها را به من بدهی. خالصه آنجا یک 
قهوه خانه ای بود به اسم قنبر و ما رفتیم آنجا، اصغر 
برای خودش یک قلیان سفارش داد و از کار حرف 
زدیم. بعدش هم من خوشــحال رفتم پیش پدرم و 
همه پارتی مدادهای ژاپنی را قبل از اینکه دیگران 
به فکر خریدشان بیفتند، خریدم و کلی مداد عصایی 
درست کردیم که فروش خیلی خوبی هم داشت و 
اولین سرمایه زندگی و موفقیتم را من اینجا به دست 

آوردم.«
سال ۳۲، دوسال بعد از اولین موفقیت، علی اکبر 
مستقل از پدر مغازه ای در بازار بین الحرمین پاساژ 
مهتاش خرید. او آن زمان کارت بازرگانی گرفت 
و با خرید یک ماشین تحریر التین و برخی از وسایل 
دست دوم، دفتر کار خود را باز کرد، به این صورت 
تجارتخانه علی اکبر رفوگران تأسیس شد. همین 
کارها در کنار سفارش چاپ عکس برگردان هایی 
با طرح آیه »فاهلل خیر حافظا و هو ارحم الراحمین«، 
دعــای »وان یکاد« و چند طــرح دیگر به یک 
شرکت آلمانی برای استفاده در ماشین ها، میزهای 
مختلف آیینه، عروس، ویترین مغازه ها و... و فروش 
هزاران عدد از آنها سود بسیاری نصیب علی اکبر 
کرد. به این ترتیب با این سرمایه ها دیگر وقت آن 
بود که رفوگران کارش را توســعه دهد. او همراه 
پدر و برادرش شرکت بازرگانی تأسیس کرد و از 

آن زمان واردات لوازم التحریر انجام داد.

QQQبیک وارد می شود
احتماالً نقطه عطف دوم در زندگی رفوگران هم 
این نقطه باشد. زمانی که او با واردات لوازم التحریر 
از کشــورهای مختلف با تولیدکنندگان بزرگ 
جهان آشنا شد. همان زمان علی اکبر به فکر تولید 
خودنویس افتاد، اما موفق نشد. بعدازاین ناکامی او 
سراغ خودکار بیک رفت و با رفت وآمدهای زیاد 
توانست نمایندگی فروش آن را به مدت ۱۰ سال 

در اختیار بگیرد.
البته او تنها به واردات راضی نبود و دوســت 
داشت کاالیی تولید کند. به همین دلیل هم باالخره 
سال ۴۲ توانست مجوز تولید خودکار را از مسئوالن 
فرانسوی شــرکت بیک بگیرد و کارخانه تولید 

خودکار را در کشور تأسیس کند.
رفوگران درباره خاطرات گرفتن مجوز از آقای 
بیک می گوید: »یک روز پدر به مغازه ام در بازار 
بین الحرمین آمد و گفت که نماینده شرکت بیک 
فرانسه که ما فروشنده خودکارهایش بودیم به نام 
آقای لوک از فرانسه آمده برای بازدید بازار؛ من هم 
چون انگلیسی بلد بودم سریع رفتم و پیداش کردم 

و در بازار چرخاندمش. در بین مسیر آقای لوک 
از من پرسید فکر می کنی امسال چقدر بفروشی؟ 
گفتم 5۰۰ هزارتا اما شما با ما یک قرارداد ببندید و 
برای 5 تا ۱۰ سال نمایندگی بیک را به ما بدهید و 
من این را می رسانم به ۲ میلیون، آن زمان نمایندگی 
بیک در تهران با آقای کلیمیان بود؛ بعد از پیشنهاد 
مــن آقای لوک هیچی نگفت و بعد هم که رفت 
فرانســه. خالصه فکر کنم ۱۰- ۱5 روزی از این 
ماجرا گذشت که یک تلگراف آمد که نمایندگی 
را به ما واگذار کردند. البته پدرم از این مســئله 
خیلی ناراحت شــد و گفت نان مردم را بریده ایم 
و به همین خاطر هم مبلغی به آن نماینده قبلی که 
گفتم )کلیمیان( داد و رضایتش را جلب کرد. از 
این زمان درواقع نمایندگی فروش خودکار بیک 
در ایران برای ما بود و ما فروش را افزایش دادیم تا 
اینکه به فکر تولید افتادم و تصمیم گرفتم به فرانسه 
و پیش خود آقای بیک بنیان گذار کارخانه - که 
اخیراً فوت کرده- بــروم و مجوز تولید خودکار 
بیک در ایــران را از او بگیرم. کارخانه بیک در 
نزدیکی پاریس است در منطقه ای به نام کلیشی؛ 
خالصه رفتم پاریس و با زحمت وقت مالقات از او 
گرفتم و بهش گفتم که می خواهم خودکار بیک در 
ایران تولید کنم؛ او هم تعجب کرد و چند لحظه بعد 
یک خودکار از کشوش بیرون آورد و نوکش را 
روی میز گذاشت و فشار داد و شکست؛ گفت این 
ساخت امریکاست! آن وقت تو در ایران می خواهی 
چه کار کنی؟ جا خوردم و چیزی نتوانستم بگویم؛ 
می دانید آن کسی که متصدی و رابط بیک فرانسه 
با ما در ایــران بود و اتفاقاً وقت را هم گرفته بود 
قبل از جلسه به من گفت اگر آقای بیک  چیزی 
گفت همان است و اصاًل پافشاری نکن، اگر گفت 
نه، نه است و اگر گفت آره، آره. به همین خاطر 
هم در آن جلســه یک دفعه جا خوردم و این شد 
که درنهایت بــدون حاصل از اتاقش آمدم بیرون 
و به قول معروف تیرم به هدف نخورد و به سنگ 
خورد. البته منصرف و ناامید نشدم. من عاشق تولید 
بودم و هر جور شــده می خواستم تولید خودکار 
را شــروع کنم؛ دراین بین رفتم آلمان و آنجا در 
برگشت دوباره به فکر این افتادم که یک بار دیگر 
پیش آقای بیک بروم و سعی خودم را بکنم، یادم 
هست یک چمدان کوچک از آلمان خریدم و کلی 
هم پول نقد در آن گذاشتم و بار دیگر به پاریس 
رفتم و به رابطمان گفتم که هر جور شده فقط دو 
دقیقه وقت برایم بگیرد؛ اولش گفت نمی شود ولی 
درنهایت گرفت و دوباره رفتم پیش آقای بیک؛ تا 
وارد اتاق شــدم بالفاصله در چمدان را باز کردم و 
گفتم آقای بیک این پول ها برای شــما در عوض 
یک دستگاه قالب به من بدهید و اگر خودکاری 
بهتر از چیزی که آمریکایی ها تولید کردند، ساختم 
به من اجازه تولید بدهیــد وگرنه من قالب ها را 
به خرج خودم برمی گردانم و ماشین پالستیک سازی 
را هم در ایران می فروشــم، پول ها هم برای شما؛ 
آقای بیک خندیــد، گفت پول را چرا این جوری 
آوردی؟ گفتم می خواستم چشم شما به پول ها بیفتد 
و ببینید که من جدی هستم؛ بازهم خندید و بعد پول 
را گرفت و شروط را قبول کرد. آقای بیک همان 
روز من را با خودش به کارخانه برد و یک ماشین 
و قالب به من داد. بعدازآن به ایران آمدم تا با نصب 
دســتگاه ها و فراهم کردن شرایط، تولید را شروع 
کنم؛ البته برای باال بردن کیفیت از دو نفر مهندس 

  سند خوانی

خوش بو ینی  کارآفر
»هیچ لذتی برای من با ۸۶ ســال سن 
بزرگ تر از این نیست که در کارخانه 
قــدم بزنم و کار کردن ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر 
کارگر زن و مرد را ببینم، این کار همیشه 
لبخند را روی لب هایم می آورد و انعکاس 
شادی آن را در قلبم احساس می کنم، من 
با کارخانه زنده هستم، در این سن نه دنبال 
کسب درآمد بیشترم و نه پول می خواهم 
و هر کاری در زندگی دوست داشته ام 
انجام داده ام؛ االن چرخیدن چرخ کارخانه، 
پیچیــدن بوی عطر در فضــا و چهره 
خوشحال کارگرها من را شاد می کند. 
کار کردن بزرگ ترین عشق زندگی ام، 
هســت.« این جمله ها را رفوگران، در 
حالی می گوید که در سالن کارخانه تولید 
عطر بیک قدم می زند. تنها کارخانه ای که 
از سال ها فعالیتش به یادگار مانده است. 
کارخانه ای که احتماالً همه با تولیداتش 
آشنا هستند. اودکلن های رنگی کوچک 
که همیشه به همین شکل تولیدشده اند و 

اسانس های مختلفی دارند.
رفوگران سال ۷۶، این کارخانه را همراه 
بــا خواهرزاده اش مهنــدس کاتوزیان 
راه اندازی کرده اســت. کارخانه ای که 
گفته می شود هرسال ۶ میلیون عدد عطر 
بیک تولیــد می کند و به گفته مهندس 
کاتوزیان ۳۰ درصد ســهم بازار تولید 
عطرهای همراه )جیبی( را در اختیار دارد.

زمانــی کــه رفوگــران در کارخانه 
تولید خودکار دچار مشــکل می شود، 
به فکر راه انــدازی کاری دیگر می افتد. 
او می گویــد: »حدود ۲۰ ســال پیش 
خودکارســازی به دالیل مشــکالتی 
فعالیتش متوقف شد و کارخانه از دست 
ما خارج شد و تنها نمایندگی برایم باقی 
ماند؛ به این فکر افتــادم که کاری را 
دوباره شروع کنم؛ همه زندگی من کار 
هست و با تولید زنده هستم؛ همزمان با 
این اتفاقات که استرس های بسیاری هم 
به من داد، شنیدم که رئیس کارخانه بیک 
فرانسه، مرحوم بارون بیک که سال ها بود 
او را می شناختم قصد دارد تا واحد تولید 
عطرش را به یک شرکت خاور دوری 
که فکر کنم مالزیایی بود، بفروشــد، 
تصمیــم گرفتم تا معامله انجام نشــده 
به فرانسه بروم و من کارخانه را بخرم، 
ســریع بلیتی خریدم و رفتم پاریس و با 
او قرار مالقاتی گذاشتم و پیشنهاد خرید 
خط تولید عطرســازی بیک را دادم که 
اتفاقاً کارخانــه چندان موفقی هم نبود؛ 
خوب یادم هســت که اول آقای بیک 
مخالفت کرد و گفت وقتی من بارون 
بیک نتوانسته ام این کار را پیش ببرم تو 
چطور می توانی؟ )با خنده( به بارون بیک 
گفتم تو ۳۰ سال است که از نزدیک من 
را می شناسی و با توانایی هایم آشنا هستی 
دوباره به مــن اعتماد کن و کارخانه را 
به من بفروش، وقتی دید که در تصمیمم 
جدی هستم، باوجوداینکه در مذاکره با 
شرکت دیگری بود، کارخانه را به من 
فروخت. آن زمان خانه 5 هزار متری در 
زعفرانیه تهران داشتم که حاال حدود ۲5۰ 
میلیارد تومان قیمت دارد، آن را فروختم 
و با پولش در کنار خرید یک خانه هزار 
متری در لواسان این کارخانه را راه اندازی 
کردم و خط تولید را از فرانسه به ایران 

آوردم.«
کارخانه بیک که در آذر ســال ۱۳۷۶ 
با حدود ۱5 نفر اولین محصوالت خود 
را تولیــد کرد حاال حــدود ۳۰۰ نفر 
کارگر و کارمنــد دارد. در کنار بازار 
داخلی کارخانه به کشــورهای مختلف 
به خصوص حاشــیه خلیج فارس ساالنه 
حدود ۲۰۰ هزار دالر عطر صادر می کند. 
کارخانه ای که در کنار عطرهای جیبی 
بیک عطرهای بزرگ دیگری نیز دارد 
که با مارک های خودش مثل میالنو تولید 

و روانه بازار می شوند.

احتماالً نقطه عطف دوم در زندگی رفوگران هم این نقطه باشد. زمانی که او با واردات لوازم التحریر از کشورهای مختلف 
با تولیدکنندگان بزرگ جهان آشنا شد. همان زمان علی اکبر به فکر تولید خودنویس افتاد، اما موفق نشد. بعدازاین ناکامی او 

کارآفرینسراغ خودکار بیک رفت و با رفت وآمدهای زیاد توانست نمایندگی فروش آن را به مدت 10 سال در اختیار بگیرد
آلمانی هم کمک گرفتم و آنها را به ایران آوردم؛ 
کاًل شاید دو ـ سه ماه طول کشید که کارخانه در 
تهرانپارس راه اندازی و تولید شروع شد و نمونه ای 
از خــودکار را هم برای آقای بیک به فرانســه 
فرستادم. یادم نمی رود یک روز تلگراف آمد که 
فوراً به پاریس بیا، پاشدم رفتم فرانسه پیش آقای 
بیک، به من گفت از چه موادی استفاده می کنی؟ 
گفتم نمی گویم؛ گفت چرا؟ گفتم شما مجوز تولید 
را بدهید تا جواب را بدهم، خنده اش گرفت و گفت 
مجوز را دادم، بگو؛ بعد گفتم که مواد این چیزها 
است و درجه حرارت و شرایط تولید هم این گونه 
است؛ خیلی خوشش آمد و دیگر از آن موقع تولید 
ما در ایران شــروع شد. واقعاً آن روزی که اولین 
خودکار را در کارخانه بیک تهران تولید کردیم، 
زیباترین و غرورانگیزترین روز زندگی من بود؛ 
هیچ وقت فراموش نمی کنــم آن روز را، از صبح 
زود به کارخانه رفته بودم و مهندس های آلمانی هم 
آمده بودند؛ خیلی عجله داشــتم و از شدت هیجان 
تپش قلب گرفته بودم تا اینکه باالخره اولین لوله 
خودکارها از دستگاه بیرون آمد. البته االن کارخانه 
تولید خــودکار بیک دیگر تولید ندارد و من تنها 
نمایندگی بیــک را در ایران دارم؛ کارخانه ای که 
حیف است و یک سرمایه ملی محسوب می شود 
که اگر دست من بود بازهم راه اندازی اش می کردم 

و کلی جوان را می بردم سر کار.«

QQQ مشکالت دامن گیر
اقتصادی  پنجاه کنشگر  کتاب سرگذشــت 
ایران، نوشته فریدون شیرین کام و ایمان فرجام نیا، 
در بخشی به زندگی علی اکبر رفوگران پرداخته 
اســت. این کتاب درباره مشکالت پیش آمده در 
زندگی رفوگران و سرنوشــت کارخانه خودکار 
بیک در ایران می نویســد: بعد از پیروزی انقالب، 
اتفاقات تلخی برای این کارخانه رخ داد. آن روز ها 
خودکار بیک در ایران حــرف اول را می زد، اما 
بعدها خودکارهای خارجی، جای تولید داخلی را 
گرفت و کاخانه بیک با تولید کمی به فعالیت خود 
ادامه داد.  بخشی از ماجرا از زبان ناطق نوری، رئیس 
اسبق مجلس شورای اسالمی اینگونه هم نقل شده 
است: »... تعزیرات با بچه های وزارت، اینها )علی 
اکبر و جعفر رفوگران( را به اتهام سواستفاده از ارز 
دریافتی و وارد نکردن مواد اولیه دستگیر کرده و 
با وجود سن باالیی که داشتند به شدت اذیت کرده 
بودند.« البته که ماجرا در نهایت حل می شود، اما 
کارخانه بیک تقریبا از بین می رود. به این ترتیب 
برخالف بسیاری از خانواده های تجاری و صنعتی 
در اوایل سال ۱۳5۸ مشــکلی برای کارخانه های 
رفوگــران روی نداد، بلکه مداخله برخی نهادها و 
سواستفاده از قدرت )بین سال های ۱۳۷۴-۱۳۷۷( 
صاحبان بیک را دچار مشکل کرد.  اما با این حال، 
او هنوز می گوید: »اگر همین االن یک خط تولید 
به من بدهند، می توانم کارخانه بیک را سرپا کنم.«

QQQمردی از جنس تولید
13۰۹ علی اکبر رفوگران در سال ۱۳۰۹ به دنیا آمد. 
او چهارمین فرزند خانواده بود. نام فامیلی آنها ابتدا 

»تحریریان« بود و بعد به »رفوگران« تغییر دادند.
1321 رفوگران پــس از پایان تحصیل در مقطع 
ابتدایی وارد بازار و در حجره پدرش مشغول به کار 

شد.
133۰ با پایان ســربازی ازدواج کرد و دوباره در 

حجره پدرش در بازار مشغول به کار شد.
1332 رفوگران در بازار بین الحرمین پاساژ مهتاش 
یک مغازه خرید و به مدت سه سال در آنجا کار 

کرد.
1342 با گرفتن مجوز از مسئوالن فرانسوی شرکت 
بیک، کارخانه تولید خودکار را در کشور تأسیس 

کرد. 
13۷4 سال سرریز شدن مشکالت و مداخله برخی 
نهاد و سوءاستفاده از قدرت کارخانه تولید خودکار 

را به تعطیلی کشاند.
را گسترش  فعالیت های خودش  رفوگران   13۷5
داد و به فکــر تولید عطر بیــک در ایران افتاد. 
به این ترتیب در این ســال خط تولید عطر بیک را 

خریداری کرد.
13۷۷ رفوگران با هدف تأمین مواد اولیه موردنیاز 
و ایجاد زمینه های صادرات به بازار کشــورهای 
همسایه و هم جوار کارخانه تولید نوک خودکار 
بیک را با مشــارکت بیک فرانسه در شهرستان 

فیروزکوه احداث کرد.
13۹۶ رفوگران در ۸۶ ســالگی، هفته ای دوباره 
به کارخانه عطر بیک سر می زند و هنوز هم آرزوی 

تولید در ایران را دارد.
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شوک حمله تروریستی 
زندان 2۰ تومانی بازار 

از حدود ســه ماه گذشته که قیمت 
دالر به کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی وارد 
شد، تاکنون نوسان چندانی نداشته و کمی 
روند نزولی به خود گرفته اســت. دالر 
از اولین شــنبه پس از انتخابات ریاست  
جمهوری، قیمت بــاالی ۳ هزار و ۷5۰ 
تومان را تجربه نکرد. تحلیلگران بازار ارز 
بر این باورند که یکی از اصلی ترین دالیل 
روند کاهشی قیمت دالر عرضه بیشتر 
دالر قیمت پایین توسط بانک مرکزی 
بوده است. از طرف دیگر برخی بر این 
باورند در ماه رمضان فعاالن بازار، تحرک 
کمتری را در بازار دارند، به همین ترتیب 
فعال تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد 
و موجب روند کاهشی قیمت دالر در 
هفته های اخیر شده است. روز چهارشنبه 
هفته گذشته کمی وضعیت تغییر کرد. 
بازار ارز از همان ابتدای روز تحت  تاثیر 
اخبار مربوط به حوادث تروریستی تهران 
قرار گرفت و معامله گران را شــوکه 
کرد. به همین ترتیب قیمت ها افزایش 
یافت اما مجددا بازار به روند عادی خود 
بازگشت. عامل افزایشی خاصی در بازار 
برای دوام افزایش قیمت وجود ندارد و 
با توجه به عرضه بازارساز، زمینه ای برای 
باال رفتن قیمت وجود نخواهد داشت. از 
طرف دیگر پیش بینی می شود با شروع 
تقاضاهای تجاری و مسافرتی در روزهای 
پایانی ماه رمضان، به ریزش قیمت دالر 

نیز پایان داده شود. 
 

علی  اصغر صمیعی
رئیس اسبق کانون صرافان ایران

به متوقف شدن قیمت دالر  راجع 
بر ۳ هــزار و ۷۰۰ تومان، باید مالک 
عرضه و تقاضا را قرار دهیم. با توجه 
به ضعیف بودن بازار، رکود نسبی در 
مبارک، کم نشدن تزریق توسط  ماه 
صرافی های بانک ها، باال نرفتن قیمت 
و... اندکی پاییــن آمدن آن طبیعی 
به نظر می رسد. ولی با توجه به تفاوت 
نرخ تورم و نرخ بهره ما با کشور های 
صاحب ارز های معتبر منطقا باید معادل 
تفاضل خارجــی و داخلی این نرخ ها 
به قیمت ارز افزوده شــود، یعنی اگر 
حداقل نرخ بهره و تورم در کشوری 
۲۰ درصــد و در کشــور دیگری 5 
نیست جز  است طبعا چاره ای  درصد 
اینکه آن ۱5 درصد به نرخ ارز افزوده 
شود، یعنی از ارزش پول کشوری که 
تورم بیشتری دارد کاسته شود. بدین 
طریق است که اقتصاد آن کشور راه 
ســالمت را طی می کند، وگرنه اگر 
با فشــار تزریق و به طور دستوری و 
مصنوعی ارزش پول را باال نشان دهیم 
مانند حباب روی آب با یک طوفان و 
حتی گاهی یک نسیم این بنای روی 

آب ویران خواهد شد.

QQQپیش بینی
بستگی  قیمت ها  یا کاهش  افزایش 
به عوامل زیادی دارد. این عوامل عبارتند 
از درآمد های نفتی، تصمیم مســئوالن 
اقتصادی کشــور، بازی توازن ارز های 
خارجی با یکدیگر، واقعی شدن یا نشدن 
عالمت ها و... ولی در فروردین سال 5۷ 
این نــرخ ۷۰ ریال بوده. اگر آن نرخ را 
صحیح بدانیم و تفاوت نرخ تورم داخلی 
و خارجی به طور متوسط ۲۰ درصد بوده 
باشد، طبعا قیمت کنونی دالر نمی تواند 

پایین تر از این باشد.

  طال

طال جایگزین اسکناس
ترکش های سیاست ترامپ 

به بازار

بازار مســکن روزهاي متفاوتي را 
پشت سر مي گذارد. تغییرات احتمالي 
کابینه و سیاست هاي دولت ممکن است 
به خروج مسکن از رکود کمک کند. 
از طرف دیگــر این نگراني وجود دارد 
که باتوجه به عدم افزایش قدرت خرید 
شهروندان و گراني سنتي فصل تابستان، 
وضعیت بازار با رکود بیشــتري همراه 
شود. با این حال گزارش ها از بازار نشان 
مي دهد که وضعیت فعلي تداوم نخواهد 
داشت. انتشار آمارهای ناامید کننده اشتغال 
در آمریکا طی ماه گذشته موجب شده 
تا قیمت طــال در بازارهای بین المللی 
به باالترین ســطح در شش هفته اخیر 
برســد و ارزش دالر با افت محسوسی 
روبه رو شــود. قیمــت جهانی طال در 
بار  هفته ای که گذشت برای چهارمین 
متوالی با افزایش روبه رو شــده و حدود 
یک درصد رشد داشته است. قیمت طال 
اکنون به ســطح روانی و حساس ۱۲۸۰ 
دالری رسیده است. تحلیل گران معتقدند 
زمان زیادی نخواهد گذشــت که بازار 
طال به سطح باالتری صعود کند. سطح 
۱۳۰۰ دالر هــدف بزرگ بعدی به نظر 
می رســد و اکثر فعاالن به این افزایش 
قیمت خوش بین هستند. به نظر می رسد 
تنش های سیاسی بین المللی به خصوص 
نگرانی نســبت به اقدامات و رفتارهای 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  غیرمنتظره 
آمریکا می تواند تاثیر زیادی بر تقاضا و 
قیمت طال داشته باشد. این در حالی است 
که در بازارهای داخلی روند کاهشــی 
قیمت سکه های کوچک نیم و ربع در 
هفته گذشته نیز ادامه یافت. کارشناسان 
بر این باورند که سقوط بهای سکه  های 
کوچک تر بیشتر به دلیل کاهش تقاضای 
فیزیکی در ماه مبارک رمضان بوده است 
و فعال تغییــری در این روند پیش بینی 

نمی شود.

عبداهلل محمدولی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان طال و جواهر ایران
جایگاه طال در سبد خرید مردم 
رو  در کشــورهای  به خصــوص 
به توسعه هر روز بیشتر می شود. طی 
هفته گذشته قیمت ها تفاوت نسبی 
نســبت به هفته قبل داشتند. به این 
ترتیب طال از قیمت ۱۲۲۸ دالر ۲۰ 
روز قبل به ۱۲۹۰ دالر رسیده است و 
طی یک ماه گذشته گرمی ۲ هزار 
این  بازار داشتیم.  تومان رشــد در 
روند نشان می دهد باید به آینده بازار 
خوش بین بود. بیشتر کشورها بخشی 
از ذخایر خودشــان را از اسکناس 
به طال تبدیــل می کنند و این اتفاق 
در بازار داد و ستد تاثیرات منفی یا 
مثبتی را می گذارد. روند اتفاقات بازار 
نشان می دهد که احتماال طی ماه های 
آینده برخی کشورها ترجیح می دهند 
به طال  اسکناس  از  را  ذخایرشــان 

تبدیل کنند. 

QQQپیش بینی
اوضاع فعاالن کسب و کار طال 
یعنی سازندگان و فروشندگان خوب 
نیست. کســب و کار صنف طال 
سال هاست که به دلیل رکود حال و 
روز خوبی ندارد. با این حال امیدواریم 

که رونق باز هم به بازار برگردد. 

  اقتصاد جهان  بورس  نفت  مسکن

ثبات قیمت مسکن 
امیدواری وزیر به رونق

هفته گذشــته بانک مرکزی در 
گزارش خود از اوضاع دادوستد در 
بازار مسکن از رشد معامالت مسکن 
شهر تهران و افزایش متوسط قیمت 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مســکونی در اردیبهشت امسال در 
مقایسه با ماه مشابه پارسال خبر داد. 
هم چنین عباس آخوندی، وزیر راه 
و شهرســازی با بیان این که »تمام 
اقتصادی  پیش نگر  شــاخص های 
بازار مسکن در حال  می گویند که 
رشد اســت و این رونق بازار بدون 
افزایش قیمت های جهشی و نهایت 
افزایش قیمت ها در حوزه مســکن 
هم سطح نرخ تورم خواهد بود.« مهر 
تایید را بر  رونق بازار مسکن زد. از 
طرف دیگر گفته می شود معامالت 
متر  متراژ حــدود ۷۰  با  خانه های 
به رونق می رسند چراکه در  زودتر 
حال حاضر متقاضــی و نیاز واقعی 
بازار مسکن قدرت خرید خانه با این 
متراژ را دارد. همچنین اظهارنظرهای 
انبوه سازان  کارشناسی نشان می دهد 
هم معتقد هســتند که امسال، سال 
رونق بازار مســکن است و به نظر 
می رســد پس از چهار سال رکود 
شدید در بازار مسکن و حتی افزایش 
۱۹درصدی قیمت مسکن در سال ۹۲ 
باالخره به این بحران خاتمه داده شده 

است.

ایرج رهبر
 عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان

در گذشــته به طــور معمول برای 
افزایش قیمت اگــر قرار بود تحولی یا 
تغییری در بخــش معامالت یا افزایش 
قیمت مســکن پیش  آید به دو عامل 
بستگی داشت. عامل اول این بود که هر 
چند سال یک بار به اندازه یک سال و نیم 
تا دو سال رکود در بازار مسکن داشتیم 
و بعد از آن یــک دوره رونق صورت 
می گرفت و بعد از رونق، افزایش قیمت 
در بازار رخ می داد. دلیل این موضوع نیز 
فشردگی و انباشته شدن تقاضا است که 
در اثر رکود ایجاد شده و بالفاصله هجوم 
برای خرید آغاز می شود. به همین ترتیب 
افزایش قیمت اتفاق می افتد. نگرانی  ما 
این است که مسئله رکود بیش از ۴ سال 
طول کشید. چون مدت رکود زیاد تر از 
گذشته شــده است و نگرانی هایی برای 
افزایش قیمت وجود دارد. از طرف دیگر 
عامل دوم وجود زمینه افزایش قیمت در 
بازار است. مساعد بودن شرایط به معنای 
توان و قدرت خرید مردم است. اگر بعد 
از ایــن رکود تغییر و تحولی در اقتصاد 
کشور و در قدرت خرید مردم به وجود 

آید قیمت ها افزایش پیدا می کند. 

QQQپیش بینی
فعال به نظر نمی رسد شرایط افزایش 
قیمت در بازار وجود داشته باشد. بنابراین 
هنوز نمی شود تشخیص داد که افزایش 
قیمت در بازار رخ می دهد یا خیر. چون 
هنوز دو عامل برداشــته شدن رکود و 
مساعد بودن زمینه برای افزایش قیمت 
فراهم نشده است. کارهای سیاسی دولت 
یا دولت جدیدی کــه روی کار آمده 
با برنامه هایی کــه می خواهد ارائه دهد 
مزید بر علت می شود تا قیمت ها روندی 
صعودی به خود بگیرنــد. البته که این 

عامل مجهول است.

اوج گرفتن تولید
ناامیدی فعاالن از افزایش 

قیمت نفت

هفته گذشــته دونالــد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا کشور خود را 
از پیمان زیست محیطی پاریس خارج 
کرد و نگرانی های بازار را به همراه 
داشت. این خروج ممکن است منجر 
برای  حفاری  فعالیت های  به آزادی 
فعاالن بخش نفت در آمریکا  همه 
این  امضاکنندگان  دیگر  و  شــود 
پیمان نیز تعهدات خــود را نادیده 
این  نتیجه  ترتیب  به همین  بگیرند. 
خروج می تواند موجب افزایش نقش 
آمریکا در بخش عرضه بازار نفت 
شــود و در آینده اوپک با مشکل 
شــدیدتری روبه رو شود. از طرف 
دیگر نفت خام 5۰ دالری واقعیتی 
اســت که رؤسای شــرکت های 
بزرگ تولیدکننــده نفت باید پس 
از افزایش نفت آمریکا با آن کنار 
بیایند. به طوری که شــرکت های 
بزرگ نفتی مانند رویال داچ شــل، 
بی پی، لــوک اویل و گاز پروم که 
در مجمع انرژی در سن پترزبورگ 
جمع شده بودند، خود را برای نفت 
5۰ الی 55 دالری آماده کردند. اما 
در مجموع بحث های مختلفی بر سر 
قیمت نفت تا ســال ۲۰۲۰ مطرح 
است، برخی معتقدند که قیمت نفت 
اما  می یابد  افزایش  ناگهانی  به طور 
برخی دیگر می گویند اتفاق عجیبی 

در بازار نخواهد افتاد.

رضا پدیدار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

از زمــان روی کار آمدن ترامپ در 
آمریکا خبرهای متعددی در مورد مواضع 
جنجالی اش نســبت به محیط زیست و 
همین طور گمانه زنی هایی برای آزادسازی 
صنعت نفت آمریکا منتشر و ایجاد شد 
که هر از گاه قیمت نفت جهانی را تحت 
تاثیر قرار مــی داد. با خروج آمریکا از 
پیمان پاریس قیمت نفت روندی کاهشی 
به خود گرفــت. این عمال در وضعیت 
غیرمعمــول رخ داده اســت. از طرفی 
بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا 
نیز کاهش پیدا کرده است اما با توجه 
به اینکه در حال حاضر سفرهای تابستانی 
در آمریکا آغاز  شده این کاهش ذخایر 

نمی تواند بادوام باشد.

QQQپیش بینی
مــن پیش بینی می کنــم با توجه 
به توافقی که بین کشــورهای عضو 
اوپک برای ادامه فریز نفتی به وجود 
آمــده و تغییر و تحوالت جدیدی که 
بازارهای جهانی را در خصوص قیمت 
نفت سال ۲۰۱۸ آماده کرده اند، قیمت 
نفت می تواند در دامنه ای بین 55 تا ۶۰ 
دالر در سال آینده میالدی تثبیت شود 
و منافع تمام کشورهای تولیدکننده از 
جمله ایــران را تضمین کند. از طرف 
دیگر ایــن قیمت نفت می تواند اتحاد 
بین کشورهای اوپکی و غیر اوپکی را 
برای فریز نفتی پایدارتر کند. پیش بینی 
من این است که باتوجه به شرایط حال 
نفت  قیمت  دامنه  بازار جهانی  حاضر 
ایران بین 55 تا 5۷ دالر باشد و در بازار 
به فروش برود. به عبارت دیگر حداقل 
حدود ۱۰ تــا ۱5 میلیارد مازاد درآمد 
نسبت به عدد پیش بینی شده در بودجه 

در داخل کشور ایجاد خواهد شد.

 خروج بحرانی
خروج آمریکا از توافق پاریس 
اقتصاد آمریکا را نابود خواهد 

کرد؟

هفتــه گذشــته دونالــد ترامپ، 
اعالم کرد که  آمریکا  رئیس جمهوری 
آمریکا را از موافقت نامه زیست محیطی 
پاریس خارج می کند. این موافقت نامه که 
۱۹5 کشور جهان در دسامبر ۲۰۱5 آن را 
امضا کرده اند، برنامه دارد که کره زمین 
را از گرم شــدن مرحله ای که به گفته 
دانشمندان می تواند تبعات جبران ناپذیری 
به همراه داشته باشد، حفظ کند. ترامپ 
در توضیح خود برای این چنین تصمیمی 
گفته که برنامه دارد جایگاه آمریکا را در 
این توافق بهبود دهد و به نفع کشورش 
عمل کند. این خروج بخشــی از تالش 
وی برای حفظ فرصت های شــغلی در 
آمریکاست و توافق پاریس »مانعی بر 
سر راه اقتصاد آمریکاست.« اقتصاددان ها 
می گویند هرچنــد تصمیم اخیر ترامپ 
می تواند برخی تاثیرات مثبت اقتصادی را 
در کوتاه مدت به دنبال داشته باشد، عدم 
مقابله با تغییرات اقلیمی به احتمال فراوان 
تاثیرات اقتصادی مخربی را در درازمدت 
برای آمریکا و جهــان در پی خواهد 
داشــت. در گزارشی که در مجله نیچر 
منتشر شده بود، محققان دانشگاه برکلی 
کالیفرنیا و استنفورد تخمین زدند که اگر 
تغییرات اقلیمی با سرعت فعلی ادامه یابد، 
تاثیراتی جدی برای اقتصاد جهانی در پی 
خواهد داشت و ترکش این شرایط اقلیمی 

به کل جهان اصابت خواهد کرد.
بر اساس مقاله ای که مارشال بورکه، 
سولومون هســیانگ و ادوارد میگوئل 
نوشــته اند، »اگر اقدامات جدی برای 
انتظار  بهبود شرایط اقلیمی انجام نشود 
می رود روند بدون وقفه گرم شدن زمین 
باعث کاهش تقریبا ۲۳ درصدی میزان 
متوسط درآمدهای جهانی تا سال ۲۱۰۰ 
میالدی شــود و نابرابری درآمدی در 
جهان را به دنبال داشته باشد.« هرچند 
این تاثیرات در کشــورهای مختلف 
محققان  بــود،  متفاوت خواهد  جهان 
تخمین زده اند در صورتی که روند فعلی 
تغییرات اقلیمی ادامه یابد، در مقایسه با 
شرایط متعادل دمای زمین، تولید ناخالص 
داخلی آمریکا در فاصله سال های ۲۰۱۶ 
تا ۲۰۹۹ میالدی ۳۶ درصد کمتر خواهد 
داشــت. به گفته ترامپ خروج از این 
توافق می توانــد در اقتصاد کالن تاثیر 
به طوری که در  باشد،  داشته  به سزایی 
زمینه انرژی های تجدیدناپذیر، معادن و 
بقیه صنایع فسیلی می تواند شغل ایجاد 
کند. اما با توجه به آمارهای اشتغال در 
آمریکا به نظر می رســد تمرکز روی 
شــغل ها در صنایع انرژی تجدیدپذیر 
بیشتر به سود این کشور باشد. به طوری 
که بر اساس اعالم اداره انرژی آمریکا، 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر افزایش 
چشم گیر  اخیر  ســال های  در  اشتغال 
انرژی  بوده است. شــغل ها در بخش 
خورشیدی ۲5 درصد و در بخش انرژی 
بادی ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش 
بانک  ایوا زلوتنیکا، تحلیلگر  داشته اند. 
مورگان اســتنلی گفت: »صرف نظر 
کاهش  ترامپ،  دونالد  سیاست های  از 
فرصت های شغلی در بخش سوخت های 
احتماال سرعت  فسیلی در هر صورت 
خواهد گرفت.« ۲۸ شــرکت بزرگ 
آمریکا از جمله اپل، گپ، فیس بوک، 
گوگل، مایکروسافت و مورگان استنلی 
نیز با تبلیغ در نیویورک تایمز از ترامپ 
خواستند که از تواق پاریس خارج نشود. 
از طرف دیگر حتی شرکت های انرژی 
مانند اگزون موبیل و کونوکو فیلیپس 
نیز حمایت خــود را از توافق پاریس 

اعالم کردند.

افق نامعلوم رشد بازار
فروش سود سهامداران

شــاخص بورس از ابتدای امسال 
تاکنون ۳۲۸۳ واحد رشــد داشته و 
افزایــش ۳/۴ درصــدی را به ثبت 
رسانده است. به طوری که از ابتدای 
امســال تاکنون 55 میلیــارد و ۱۴۱ 
میلیون نوع اوراق بهــادار به ارزش 
۱۳۹ هــزار و 5۲۹ میلیارد ریال بیش 
از ۳ میلیــون و ۹۰ هزار و ۲۹۷ دفعه 
مورد معامله قرار گرفته است. بورس 
اوراق بهادار تهران هفته  گذشته اولین 
هفته نزولی از ابتدای ســال را رقم 
زد. به طوری که کارشناسان بر این 
باورند که بسیاری از سهامدارانی که 
با شروع ســال ۹۶ به دلیل هیجانات 
ناشی از انتخابات و خوش  بینی نسبت 
به نتایج آن به خرید سهام اقدام کرده 
بودند، بعد از کسب سودهای مناسب 
به عرضه   اقدام  هم اکنون  کوتاه مدت 
سهم های خود کرده اند. در این بین با 
توجه به حمالت تروریستی ای که در 
ایران و جهان صورت گرفته بازارهای 
داخلــی و خارجی به ایــن اتفاق ها 
واکنش نشان دادند و افت شدیدی را 

در لحظه تجربه کردند.

علیرضا کدیور
کارشناس بورس

در هر جای دنیا از جمله ایران یکی 
از نکاتی که باعث رفتارهای هیجانی 
در بازار سهام از طرف سرمایه گذارها 
می شــود تغییر ناگهانی شرایط است. 
این تغییر ناگهانی می تواند تحت تاثیر 
شــرایط و عوامل اقتصادی یا سیاسی 
باشــد. هر کدام از ایــن متغیرها هر 
نوسان شدیدی پیدا کنند، باعث یک 
رفتار هیجانی از طرف سرمایه گذارها 
می شــود. هرگونه بحران یــا اتفاق 
نامســاعد سیاســی و اجتماعی مانند 
حمالت تروریســتی می تواند بازار را 
تکان دهد و یک بحران و یک بی ثباتی 
را هرچند غیردائمی می تواند ایجاد کند. 
سرمایه گذاران در این شرایط به سمت 
فروش سهام شــان هجوم می روند. اما 
معموال تجربه نشــان داده اســت که 
ســرمایه گذارانی که رفتار هیجانی در 
بازار نشــان می دهند متضرر می شوند. 
چه آن هایی که هیجانی اقدام به خرید 
می کنند و چه آن هایی که سریع دست 
هیجانی  رفتارهای  می زنند.  به فروش 
به زیان سرمایه گذاران بوده است. اگر 
در روزهای آینده اتفاق های هیجانی در 
کشــور رخ ندهد بازار دوباره به روند 

گذشته خود بازمی گردد.

QQQپیش بینی
شــرایط کلی بازار سهام شرایطی 
است که هیچ رشــدی را نمی توان در 
آینده انتظار داشــت. در حال حاضر 
نرخ سود بانکی باال است و این باعث 
می شود که ســرمایه گذاری در بورس 
اکثر  نباشد.  فعلی جالب  قیمت های  با 
متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار در بازار 
ســهام چه متغیرهای کالن داخلی و 
چه خارجی مانند نرخ ارز، نرخ ســود 
بانکی، قیمت هــای جهانی مواد خام، 
نفت، محصوالت پتروشیمی، معدنی و 
فلزی در کوتاه مدت افقی را برای اینکه 
به نحوی تغییر و نوســان داشته باشند 
که به نفع بازار سهام تمام شود، نشان 
نمی دهند. با توجــه به این موارد فعال 

به نظر می رسد بازار امکان رشد ندارد.

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

سازندگی هر هفته در این صفحه 
به نقد و بررسی شاخص های 
اقتصادی از منظر توسعه می پردازد بازار



گفتمان فصل 3:  تازه های فرهنگ و اندیشه

یکــی از مباحث مطرح در حوزه فلســفه 
تاریخ، شناســایی افول و ســقوط دولت ها و 
قوانین حاکم بــر آن ها اســت. این موضوع 
در قــرآن کریم و برخی منابع حدیثی مطرح 
شــده اســت. یکی از این منابــع حدیثی که 
به گستردگی بیان شده، نهج البالغه سید رضی 
است که گسترده ترین مباحث افول و سقوط 
جوامع و حکومت هــا را از نگاه امام علی)ع( 
نقل کرده اســت. این روایات کــه در قالب 
خطبه هــا و نامه های آن حضرت نقل شــده، 
برخی به صورت کلی و برخی شرایط و احوال 
دوران آن حضرت و هشــدار برای برگشت 
به جاهلیت و ارتجاع اســت. این شناسایی از 
طریق عالئمی اســت که جامعه ستم زده را از 
جامعه عدل محور و آزاد و آباد جدا می کند. 
بررسی این نکات کمک می کند که آن ها را 
در جوامع معاصر شناسایی کرده و برای تعیین 
عالئم به کلمات آن حضرت به عنوان قانونی 
تاریخی اســتناد و مراجعه کنیــم. این عالئم 
برخی بیان نشانه های انحطاط و برخی توصیف 
و تحلیل مسائل مرتبط با حکومت از اخالقیات 
و ارزش های حاکم بر چنین جوامعی هســتند 
که نظام جوامع استبدادی و ستم زده را تشکیل 

می دهند. 

1  نشانه های انحطاط جامعه
نخســتین پرسش این اســت که مهم ترین 
عالمت انحطاط یک نظام چیســت و چگونه 
می شود که جامعه به ســمت اضمحالل پیش 
می رود و چگونه رفتار حاکمان سازنده چنین 
وضعیتی می شــود. امام علی در سخنی به دو 
ویژگی اشــاره کرده و می فرمایند: »یستَدلُّ 
ول بِأَربع: تَضییــع األُصوِل َو  َعلــی ادبار ِالــدُّ
ــک بِالُفروع َو تَقدیــم األراِذل َو تأخیر  التَمسُّ

االَفاِضل.1 )نامه 53(.« 
چهار چیز، نشــانه انحطاط دولت ها است؛ 
ضایع کردن اصول، چسبیدن به فروع، مقدم 
داشتن افراد فرومایه و پست و کنار زدن افراد 

بافضیلت.
منظور از ضایع کردن اصول و چســبیدن 
به فروع چیست؟ نخستین مفهوم آن ترجیح و 
سرگرم شدن و تکیه بیش از اندازه به ظواهر، 
شعائر و مســائل غیر بنیادی و فراموش کردن 
ارزش ها اســت؛ جایگزینی شــریعت به جای 
اخالق و در مدیریــت و برنامه ریزی به جای 
تکیه  بر کارهای اصلی و بنیــادی در اقتصاد 
روی آوردن به کارهــای صــوری و ترویج 

اقتصاد تکدی پروری به جای رونق تولید.
منظور از تَقدیم األراِذل َو تأخیر االَفاِضل، 
چیســت؟ شــاید این فراز روشــن تر باشد و 
جمله ای دیگر در توصیف امام بیانگر وجهی 
دیگر از این کالم است که می فرماید: »عالمه 

ملجم و جاهله مکرم2.«
امام در اشاره به نوعی از تحول ارزش های 
اجتماعی و نشــان دادن نمونه دیگر نشانه های 
َّا َقدْ أَْصبَْحنَا  انحطاط می فرمایند: »أَیَها النَّاُس إِن
فِی َدْهٍر َعُنوٍد َو َزَمٍن َکُنوٍد یَعدُّ فِیِه الُْمْحِســُن 
الُِم فِیِه ُعُتّواً الَ نَْنتَِفُع بَِما َعلِْمنَا َو  ُمِسیئاً َو یْزَداُد الظَّ
ُف َقاِرَعًة َحتَّی تَُحلَّ  ا َجِهلْنَا َو الَ نَتََخوَّ الَ نَْسأَُل َعمَّ
بِنَا« 3.  ای مردم، در روزگاری کینه توز، و پر از 
ناسپاسی و کفران نعمت ها، صبح کرده ایم که 
نیکوکار، بدکار به شمار می آید و ستمگر بر 
تجاوز و سرکشی خود می افزاید، نه از آنچه 
می دانیم بهره می گیریم، و نه از آنچه نمی دانیم، 
می پرسیم و نه از هیچ حادثه مهمی تا به ما فرود 

نیاید، می ترسیم.
 این بیان حضرت چهره ای دیگر از جامعه 
آفت زده و نظام ازهم گسیخته استبدادی است.

2  حق در برابر مسئولیت
یکــی از مباحث، ضرورت پاســخگویی 
حکومت در برابر حق حکومت است. امام در 
این زمینه می فرمایند: »َفالَْحقُّ ... الَیْجِری الَِحٍد 
إاِلَّ َجَری َعلَیِه، َوالَ یْجِری َعلَیِه إاِلَّ َجَری لَُه، َولَْو 
َکاَن الَِحٍد أَْن یْجِری لَُه َوالَ یْجِری َعلَیِه.«4 حق 

به نفع کســی جریان نمی یابد)۷( جز اینکه در 
مقابل برایش »مسئولیتی « به وجود می آورد و 
حق بر زیان کســی جاری نمی شود جز اینکه 

به همان اندازه به سود او جریان می یابد.

3  حق انتقاد شهروندان
امیر مؤمنان از حق شهروندان از نصیحت 
حاکمان ســخن می گوید و این نکته را با بیان 
حق مــردم در بیان نظرات خود بیان می کند: 
»فال تُکّفوا َعْن َمقالَــٍة بَِحقٍّ اَْو َمْشــَوَرةٍ بَِعْدٍل 
َفاِنّی لَْسُت فی نَْفسی بَِفوِق اَْن اُْخِطی َء وال آَمُن 
ذلَِک مِْن فِعلی االّ اَْن یْکِفَی اهلّل ُ مِْن نفســی ما 
هو اَْملَُک به مِنِّی5؛« پس، از گفتن سخن حق 
یا مشــورت عدالت آمیز خــودداری نکنید؛ 
زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم، 
نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر 
اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از 

من بر آن تواناتر است.
امــام خطاب به فرمانــروای مصر )مالک 
اشــتر نخعی( ضمن ارائه راهکارهای رسیدن 
جامعه به ســعادت و کرامت، به او ســفارش 

می کند که: 
ِعیِة، َوالْـَمَحبََّة لَُهم  ْحَمَة لِلرَّ أَْشعِْر َقلْبََک الرَّ »و َ
َواللُّْطَف بِِهْم، َوالَ تَُکونَنَّ َعلَیِهْم َسُبعاً َضاِریاً تَْغتَنُِم 
یِن،  ـا أٌَخ لََک فِی الدِّ َُّهْم ِصْنَفاِن: إِمَـّ أَْکلَُهْم، َفإِن
َوإّما نَِظیر لََک فِی الَْخلِْق«، مهربانی با مردم را 
پوشــش دل خویش قرار ده و با همه دوست 
و مهربــان باش. مبادا هرگــز، چونان حیوان 
شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، 
زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو 
و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می باشند.۶

امام )علیه السالم( می فرمایند: »أَیَها النَّاُس 
َّا َقْد أَْصبَْحنَا فِی َدْهٍر َعُنوٍد َو َزَمٍن َکُنوٍد یَعدُّ  إِن
الُِم فِیِه ُعُتّواً اَل  فِیِه الُْمْحِسُن ُمِســیئاً َو یْزَداُد الظَّ
ُف  ا َجِهلْنَا َو اَل نَتََخوَّ نَْنتَِفُع بَِما َعلِْمنَا َو اَل نَْسأَُل َعمَّ
َقاِرَعًة َحتَّی تَُحلَّ بِنَا.«  ای مردم، در روزگاری 
کینه توز و پر از ناسپاســی و کفران نعمت ها، 
صبح کرده ایم، که نیکوکار، بدکار به شــمار 
می آید و ســتمگر بر تجاوز و سرکشی خود 
می افزاید، نه از آنچه می دانیم بهره می گیریم 
و نه از آنچه نمی دانیم، می پرســیم و نه از هیچ 

حادثه مهمی تا به ما فرود نیاید، می ترسیم.۷
از آنجا که گاه انحــراف جامعه از اصول 
صحیح اخالقی سبب دگرگون شدن ارزش ها 
می شــود، تا آنجا که عوام فریبــی و بازی با 
کلمات و نیرنگ را نوعی ذکاوت و هوشیاری 
می شــمرند و پایبند بــودن به عهد و پیمان و 
تأکید بر ارزش ها را ســاده لوحی می انگارند، 
امــام علیه الســالم در ادامه این ســخن چنین 
می فرماید: »ما در زمانی زندگی می کنیم که 
غالب اهلش خیانت و پیمان شکنی را کیاست 

و عقل می شمارند، و جاهالن بی خبر این گونه 
افراد را مدیر و مدبّــر می خوانند. آری نظام 
ارزشــی جامعه که معیاری است برای سنجش 
نیکی ها و بدی ها اگــر واژگون گردد، ظهور 
چنین پدیده هایی در آن جامعه دور از انتظار 
نیست، معروف منکر می شود و منکر معروف. 
»َفال ُتَکلُِّمونِــی بِمــا ُتَکلَُّم به الَْجبابِــَرُة، َو 
ال تَتََحفَُّظوا مِنِّی بِما یتََحفَُّظ به ِعْنَد اَْهِل الْباِدَرةِ، 
َو ال ُتخالُِطونِی بِالُْمصانََعِة، َو ال تَُظنُّوا بی اْستِْثقاالً 
فِــی َحقِّ قِیَل لِی، َو ال الْتِماَس إِْعظاٍم لِنَْفِســی، 
َُّه َمِن اْســتَْثَقَل الَْحقَّ اَْن یقــاَل لَُه، اَءِو الَْعْدَل  َفإِن
اَْن یْعَرَض َعلَیِه کاَن الَْعَمــُل بِِهما اَءثَْقَل َعلَیِه، 
 َفال تَُکفُّوا َعْن َمقالٍَة بَِحقِّ اَْو َمُشــوَرةٍ بَِعْدل«. ۸ٍ

آنســان که با جباران ســخن می گویند، با من 
ســخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را 
از مردم خشــمگین به هنگام خشمشان پنهان 
می دارند. نیز به چاپلوسی و تملق با من آمیزش 

مکنید.

4  ذلت و خواری برای همراهی کنندگان 
یکی از اســباب انحطــاط، تحقیر مردم و 
بی توجهی به اصل کرامت انســان اســت. در 
این زمینه امام علی ســخنی قابل توجه دارد. 
در مســیر حرکت امام)علیه السالم( به شام در 
جنگ صفیــن، عده ای از دهقانان شــهر انبار 
به امام )علیه السالم( برخورد کردند، از اسبان 
و اشــتران خود پیاده شــدند و پیشاپیش آن 
حضرت )علیه الســالم( می دویدند. حضرت 
)علیه الســالم( فرمود: چــرا چنین می کنید؟ 
گفتند: این کار در فرهنگ و عادت ما، برای 
بزرگداشــت و احترام فرمان روایان اســت. 

حضرت )علیه السالم( فرمود: 
َُّکْم لَتَُشقُّوَن  ِ َما یْنتَِفُع بَِهَذا أَُمَراُؤُکْم َو إِن »َو اهلَلَّ
َعلَی أَنُْفِســُکْم فِــی ُدنْیاُکْم َو تَْشــَقْوَن به فِی 
آِخَرتُِکْم َو َما أَْخَســَر اَلَْمَشــقََّة َوَراَءَها اَلْعَِقاُب 
َعَة َمَعَها اأَْلََماُن مَِن اَلنَّاِر؛)3( به خدا  َو أَْربَــَح اَلدَّ
ســوگند که امیران شــما از این کار سودی 
نبردند و شــما در دنیا با آن، خود را به زحمت 
می افکنیــد و در آخرت، دچار رنج و زحمت 
می گردید و چه زیان بار است رنجی که عذاب 
در پی آن باشد، و چه سودمند است آسایشی 

که با آن، امان از آتش جهنم باشد.

5   هدف وسیله را توجیه نمی کند
برای حفظ نظام و حکومت خود دســت 
به هر وسیله ای از آن جمله دروغ و تهمت بزند 
یا دست به شکنجه و آزار شهروندان بزند، یا 
اعتراف های دروغین از آنان بگیرد. این نوع از 
بیانات امام هم خود گونه ای از تعلیم ارزش ها 
ِّی أَْن أَْطُلَب النَّْصَر بِالَْجْوِر فِیَمْن  است: »أَتَْأُمُرون
ِّیُت َعلَیه َو اهللِ الَ أَُطوُر به َما َسَمَر َسمیٌر َوَما ام  ُول

یُت  ــَماِء نَْجماً! لَْو َکاَن الَْماُل لی لََسوَّ ْجٌم فِی السَّ
ََّما الَْماُل َمــاُل اهللِ لَُهْم.«۹ آیا  بَینَُهْم، َفَکیف َوإِن
به من دستور می دهید که برای پیروزی خود، 
از جور و ســتم، در حق کســانی  که بر آنان 

حکومت می کنم، استمداد جویم؟! 
به خدا ســوگند تا عمر من باقی و شــب 
و روز برقرار و ســتارگان آســمان در پی هم 
طلوع و غروب می کنند هرگز به چنین کاری 
دســت نمی زنم. در این بیان امام ترک انجام 
کار به هر قیمت به معنای پای بندی به رعایت 

ارزش هاست.

۶ شیوه برخورد با مردم و به ویژه مخالفان
جامعه ســالم جامعه ای اســت که آرامش 
و دوســتی در آن باشــد و مردم و حکومت 
دو قطــب مقابل یکدیگر را تشــکیل ندهند؛ 
به یکدیگر اعتماد داشــته باشند و در شرایط 
بحــران به یکدیگــر کمک کننــد و این در 
صورتی است که حکومت در شیوه برخورد 
خود با مردم با عطوفت و مهربانی رفتار کند؛ 
به مردم خود اعتماد کند و اصل را بر درستی 
و برائت بگذارد. امام در نامه ی پنجاه و ســوم 
نهج البالغه اســت که ذیــل بخش هایی از آن، 

به این اصل اشاره و نکاتی را مطرح می کند:
َحبََّة  ِعیِة، َوالْـــمَ ْحَمَة لِلرَّ »َوأَْشعِْر َقلْبََک الرَّ
لَُهــْم، َواللُّْطَف بِِهــْم، َوالَ تَُکونَنَّ َعلَیِهْم َســُبعًا 
َُّهْم ِصْنَفاِن: إِمَّا أٌَخ لََک  َضاِریاً تَْغتَنُِم أَْکلَُهْم، َفإِن
یِن، َوإّمــا نَِظیٌر لََک فِــی الَْخلِْق،...«1۰  فِی الدِّ
قلب خویش را نســبت  به ملــت  خود مملو از 
رحمت و محبــت و لطف کن و مانند حیوان 
 درنده ای نسبت  به آنان مباش که خوردن آنان 
را غنیمت شــماری! زیرا آن ها دوگروه بیش 
نیستند، یا برادران دینی تواند و یا انسان هایی 

همچون تو.
و جالب آنکــه امام به کارگــزاران خود 
هشــدار می دهد که مبادا به ستم کردن روی 
آورید و بگویید من مأمــور و معذورم، زیرا 
هیچکس در پیشــگاه خدا معذور نیست. »َوالَ 
ـی ُمَؤمٌَّرآُمُر فاطــاع...« مگو من  ِـّ : إِن تَُقولَــنَّ
مامورم )و بر اوضاع مسلط هستم(، امر می کنم 

و باید اطاعت  شود.
»َو ال یُکونَنَّ الُْمْحِسُن َو الُْمِسیُء ِعْنَدَک 
بَِمْنِزلَة َســَواء َفإِنَّ فِی َذلَِک تَْزِهیداً الِْهِل 
االْْحَســاِن فِی االِْحَســاِن َو تَْدِریبــاً الِْهِل 
االَْساَءةِ َعلَی االَْســاَءةِ َو أَلِْزْم ُکالًّ مِْنُهْم َما 

أَلَْزَم نَْفَسُه«. )2(
نبایســتی نیکــوکار و بدکار در پیشــگاه 
تو برابر و یکســان باشــند؛ زیرا این نگرش، 
نیرومندترین عامل در بی تفاوتی نیکوکاران 
نسبت به نیکوکاری و تشویق بدکاران نسبت 
به بدکاری است؛ و هرکدام را مطابق کارش 

پاداش ده!

۷  آثار و نتایج انحطاط 
اســتبداد و بی عدالتــی و ســتم در جامعه 
آثــاری برجای می گــذارد و جامعه منحط را 
نمایان می ســازد. عقب ماندگی و بی فرهنگی 
و خرابــی و روزمرگی، از نشــانه های چنین 
جوامعی هســتند. ظاهرگرایــی و بی توجهی 
به اخالق نمونه دیگر چنین جوامع استبدادی 
و نظامی گر و قلدر مآب است. وقتی میان این 
کشورها و کشورهای دیگر مقایسه می شود، 
روشــن می شــود که چگونه این بی تدبیری 
آثار گوناگونــی را برجای می گذارد که امام 
)علیه السالم( مطرح می کند: »أَْخالَُقُکْم ِدَقاٌق َو 
َعْهُدُکْم ِشَقاٌق، َوِدیُنُکْم نَِفاٌق، َوَماُؤُکْم ُزَعاٌق... 
ِ ُتْربَــةً أَْقَربَُها مَِن اَلَْماِء َو  باِلَُدُکــْم أَنْتَُن باِلَِد اهلَلَّ

َماِء.«11 أَبَْعُدَها مَِن اَلسَّ
اخــالق و ارزش ها به انحطاط پیش رفته و 
عهد و پیمان و وعده و وعید جایگاهی ندارد و 
دین داری به دوری و تظاهر و ریا کشیده شده 
است. شهرهای شما دارای کثیف ترین زمین در 
شــهرهای خداوندی است؛ نزدیک ترین شهر 
بــه آب و دورترین آن ها از آســمان. در این 
بیانات هم امام ویژگی های محیط زندگی را در 

کنار رفتار نامناسب اعراب یادآور می شوند.

۸   تأثیرگذاری حکومت در رفتار دینی 
نکته دیگر که بســیار قابل توجه اســت، 
شــکل گیری اخالق و رفتــار دینی در چنین 
جوامعی اســت. اگر در چنین جامعه ای گریز 
از دین یا انحطاط اخالقــی وجود دارد، آینه 
حکومت اســت، زیرا در نگاه آن امام، حّکام 
تأثیرگذار در رفتار دینی هستند و مردم دین 
خــود را از حکومت هــا می گیرنــد: »الناس 
علی دین ملوکهم«. به ایــن دلیل که جوامع 
به خاطر موقعیت و نقش ویژه ای که حکومت 
در فرهنگ سازی و سیاســت اقتصادی دارد، 
خصوصیتی نمادیــن پیدا کــرده و الگویی 
بــرای حرکت مردم می شــوند، این بیان امام 
َّما   )علیه الســالم( بســیار قابل تأمل اســت:»ان
ـاُس معَ الملــوِک«12 مــردم با پادشــاهان  النَـّ
همراه هستند. الگوگیری مردم نه تنها به دلیل 
ویژگی نمادین حّکام، بلکه ناشــی از خصلت 
فایده گرایی و تبعیت عموم آدمیان است که 
به دنبــال جلب منافع خود، حرکت اجتماعی 
و موضع گیری هایشــان را تنظیــم می کنند. 
بنابرایــن، قهراً مردم آنجا می روند که قدرت 
تصمیم گیری و تأثیرگذاری متمرکز باشــد. 
به همین دلیــل، حضرت امیر  )علیه الســالم( 
بر حساســیت انتخاب رهبر صالح و خطرات 
حکومت جور تأکید و تأثیر شگرف تغییرات 

حکومتی بــر ارزش های جامعه را گوشــزد 
می کنند و می فرمایند: »اذا تغیَر السلطاُن تغیَر 
الّزماُن«)1( چون اندیشه اصالحی شکل گرفت 
یا خود ســلطان به تغییرات بازگــردد، زمانه 
دگرگون شود. معنای این سخن این است که 
وقتی شیوه رفتار زمامدار جامعه تغییر کرد یا 
نظام سیاسی دگرگون شد، ارزش های جامعه 
چنان دچار تحول می شود که گویا زمانه تغییر 

کرده است.
البته معنای این ســخن تنها جنبه سلبی آن 
نیست، بلکه ارزش و اهمیت حاکم عادل مورد 
توجه و تمجید امام قــرار گرفته و به برتری 
او میان خلق خدا اشــاره شــده است: »فاعلْم 
انَّ افضَل عباَداهللِ امــاٌم عادٌل ُهدی و َهدی،... 
و انَّ شــرَّ الّناِس عنداهلّلِ امــاٌم جائٌر ضلَّ به «13 
بدان که فاضل ترین بندگان خدا امامی است 
دادگر، هدایت شده و راهبر... و بدترین مردم 
نزد خدا امامی اســت ستمگر، خود گمراه و 

موجب گمراهی.

QQQنتیجه
بنابراین، مهم ترین عالمت انحطاط یک 
نظام، مغشوش شدن جایگاه انسان ها است که 
در کالم امام به چهار چیز، اشاره شده است. 
این نشــانه ها از سویی جنبه فردی دارد و از 
سویی نشانه انحطاط حکومت ها است؛ مانند 
ضایع کردن اصول؛ چســبیدن به فروع؛ و 
فراموش کردن اصول، تکیه بر امور شعاری 
مثل نادیده انگاشــتن اصولی مانند جایگاه 
انســان و کرامت او و بی توجهی به حقوق 
انسان ها یا کوچک انگاشتن عدالت و آزادی 
و از سویی دیگر مقدم داشتن افراد فرومایه 
و پســت؛ کنار زدن افراد بافضیلت است و 
چگونه می شود که جامعه به سمت اضمحالل 
پیش می رود و چگونه رفتار حاکمان سازنده 
چنیــن وضعیتی می شــود. یکــی دیگر از 
نشــانه های انحطاط پاسخگو نبودن حاکمان 
اســت. امیر مؤمنــان از حق شــهروندان از 
نصیحت حاکمان ســخن می گویــد و این 
نکته را بــا بیان حق مــردم در بیان نظرات 
خود بیان می کنــد. این صفت در نظام های 
اســتبدادی و جلوگیری از آزادی اســت، 
زیرا یکی از مباحث رشــد جوامع و اصالح 
امور جامعــه قدرت نقد و امکان رســاندن 
مشکالت به حاکمان به صورت علنی است. 
در کالم امام به این ضرورت پاســخگویی 
حکومت در برابر حق اشــاره شده و یکی 
از وظایف حکومت دانســته شده است. در 
چنین حکومتی حاکمان برای حفظ نظام و 
حکومت خود دســت به هر وسیله ای برای 
ساکت کردن مخالفان نمی زنند، از آن جمله 
دروغ نمی گویند و تهمت نمی زنند یا دست 
به شــکنجه و آزار شــهروندان نمی زنند، یا 
اعتراف های دروغین از آنان بگیرند. جامعه 
سالم، جامعه ای است که آرامش و دوستی در 
آن حاکم باشد و مردم و حکومت دو قطب 
مقابل یکدیگر را تشکیل ندهند. به یکدیگر 
اعتماد داشته باشــند و در شرایط بحران به 
یکدیگر کمک کنند و این در صورتی است 
که حکومت در شیوه برخورد خود با مردم 

با عطوفت و مهربانی رفتار کند.
پی نوشت ها:

1 . نهج البالغه، نامه 53، خطاب به مالک اشتر.
2 . همان،

3 . همان، خطبه 32.
4 . نهج البالغه، خطبه21۶.

5 . همان خطبه21۶.
۶ . نهج البالغه، نامه53.

۷ . خطبه 32
۸ . نهج البالغه، خطبه 1۹2

۹ . همان، خطبه12۶
1۰ . همان، نامه53

11 . خطبه 13
12 . نهج البالغه، خطبه 21۰.

13 . خطبه 1۶4

انحطاط الهیات 
مقاله ای از آیت اهلل سيدمحمدعلی ایازی در باب نشانه های انحطاط جامعه از دیدگاه امام علی
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انقالب

حوادث و ترورهای ۱۷ خرداد تداعی گر 
حال و هوا و فضای ملتهب سال های ابتدای 
انقالب بود، با این تفاوت که تروریست های 
آن سال ها داخلی بودند و نه خارجی. هر گاه 
بحث ترورهای ابتدای انقالب مطرح می شود 
مجاهدین  تروریستی  اقدامات  به یاد  اغلب 
خلق می افتند، اما پیش از مجاهدین این گروه 
فرقان بــود که پس از انقالب باب ترور را 
باز کرد و تروریســم را سرلوحۀ کار خود 

قرار داد.  
ســال های 5۴ تا 55 تحت تأثیر فضای 
مبارزۀ مسلحانه، عده ای به این نتیجه رسیدند 
که اگر تجربۀ ســازمان مجاهدین خلق با 
تلخ کامی مواجه شد و به شکست انجامید، 
ناشی از اشــکال در مبانی فکری شان بوده 
اســت، اما اصل رویکرد مبارزۀ مسلحانه را 
تأیید می کردند. بر پایۀ این نگاه گام هایی 
برداشته شد و گروه های مسلحی به صورت 
محدود و در ارتباط تنگاتنگ با روحانیون 
شــکل گرفت، مثل گروه ابوذر در نهاوند، 
توحیدی صف و منصورون. در چنین فضایی 
است که گروهی تحت عنوان کهفی ها یا 

فرقان ظهور می کند.

QQQچوپان زاده ای که تروریست شد
 اکبر گودرزی بر اســاس مفاد پرونده 
بازجویی و سابقه ای که از او هست طلبه ای 
محروم و فقیر بود که حوالی ســال ۱۳۳5 
در روســتای دوزان الیگودرز به دنیا آمد و 
از آنجا که پدرش چوپان بود، فرقانی ها از 
وی با عنوان چوپان زاده آزاده یاد می کردند. 
در سال 5۱ یا 5۲ عازم خوانسار شد و مدتی 
در مدرسۀ علمیۀ آن جا تحصیل کرد و سپس 
یک ســال در قم ماند و بعد از آن به تهران 
آمد. مدتی را در مدرسۀ چهل ستون  و سپس 
در مدرسۀ حاج شیخ عبدالحسین، بیتوته کرد 
و در ســال 5۶ آنجا را نیز ترک کرد و از 
لباس طلبگی خارج شد. او عالوه بر درس 
طلبگــی، دروس جدید را هم تا کالس ۱۱ 
خواند. عده ای با تمرکز روی خصلت های 
شخصیتی گودرزی، عقده ها و کمبودهای 
او را به عنوان ریشــۀ اصلی اعمالش معرفی 
می کنند. عبدالمجیــد معادی خواه، یکی از 
دو قاضی پرونــدۀ فرقان از جمله این افراد 
اســت که در گفت وگو با ویژه نامۀ فرقان 
»]گودرزی[  می گویــد:  »یادآور«  مجلۀ 
آدم لجبازی بود. بیشــتر به فردی شبیه بود 
که عقده داشت. باید روان کاوی می شد تا 

معلوم می شد این عقده از کجا نشأت گرفته 
بود. وضعیتش بیشتر به این تیپ شخصیتی 
می خورد... ما در آن روز ها قانع شده بودیم 
که بقیه غیر از گودرزی قبول می کنند که 
اشتباه کرده اند. برای من این مهم بود، اما اگر 
مقداری تجربه های حاال را داشتم، واقعاً تالش 
می کردم گودرزی روان کاوی شود. رفتار ها 
و لجبازی هایش ابداً قابل توجیه نبود، او با 

بقیه فرق می کرد.«
اکبر گودرزی در ســال 5۶ کالس های 
تفسیری را در مناطق مختلف تهران برگزار 
و نیرو هایش را نیز از همین جلسات جذب 
کرد. برخی از این جلســات هم به اقتضای 
فضای آن سال ها در خانه های افراد عالقه مند 
گودرزی  که  مســاجدی  می شد.  تشکیل 
جلسات قرآن را در آن ها برگزار می کرد، 
عبارت بودند از: مسجد الهادی خیابان شوش، 
مسجد فاطمیه خزانه، مسجد رضوان خیابان 
اتابک، مســجد شیخ هادی و مسجد خمسه 
قلهک. مسجد اعظم هم که کتابخانه قائم در 
آن بود و جوانان مذهبی به آنجا رفت  و آمد 
داشــتند در اختیار یکی از فرقانی ها به نام 
علی حاتمی بود. مســجد جوزستان نیاوران 

یکی دیگــر از پایگاه های فرقانی ها بود و 
نقل شده که اکبر گودرزی و برخی دیگر 
از اعضای فرقان در جلسات تفسیر قرآنی که 
سید محمد موسوی خوئینی ها در این مسجد 
برگزار می کرد شرکت می کردند. علی اکبر 
ناطق نوری، قاضی دیگر پروندۀ گروه فرقان 
در گفت وگو با »یادآور« دربارۀ رفت وآمد 
فرقانی ها به مسجد جوزستان می گوید: »در 
دادگاه فرقان، از یکی از این ها سؤال کردم 
که شما از کجا به اینجا رسیدید؟ او گفت: 
ما اول تفسیر پرتوی از قرآن را می خواندیم، 
بعد دیدیم یک کسی روشــنفکر تر از او 
تفسیر می گوید و رفتیم به مسجد جوزستان 
در خیابان نیاوران قدیم! بعد از مدتی دیدیم 
یک کســی انقالبی تر از او آمــده و از او 
روشنفکر تر است و او شریعتی است، رفتیم 
دنبال او. بعد دیدیم یکی انقالبی تر از همۀ 
این ها آمده و روشنفکر تر از همۀ این هاست 

و او اکبر گودرزی است!« 
گودرزی با در اختیار داشــتن شماری 
از جوانان که همچنــان روحیات انقالبی 
سال های 55 تا 5۷ را داشــتند، آنان را بر 
اســاس آموزه های قرآنی نشأت گرفته از 

برداشت های خود، به شدت بر ضد روحانیت 
و آن چه که آن را آخوندیســم می نامید، 
انقالب،  بســیج کرد. در جریان پیروزی 
فرقان با اســلحه هایی که وی و همراهانش 
از پادگان های فتح شده توسط مردم به دست 
آوردند، از   همان روزهای نخست وارد فاز 
نظامی شــد، اما این بار دیگر نظام شاهی 
ســقوط کرده بود. گروه فرقان که عقده 
مبارزه داشت، چون همه چیزش به مفهوم 
مبارزه ختم می شد، به جنگ با نظام اسالمی 

روی آورد.
بار اصلی فرقان بر دوش اکبر گودرزی 
بود و کســانی مانند ســعید واحد، حسن 
سیاه پوش، حمید نیکنام، علی اسدی و بهرام 
تیموری زیر نظر مســتقیم او بودند. محمد 
متحدی در ارومیه و تبریز زندگی می کرد. 
عباس عسکری عضو فعال دیگر گروه بود 
و کمال یاسینی و سعید مرآت زیر نظر او 
بودند. حسن اقرلو عضو فعال دیگر بود که 
عبدالرضا رضوانی، امیر قلعه نوتاش و... زیر 
نظرش فعالیت می کردنــد. به این ترتیب 
تشکیالت فرقان در اختیار اکبر گودرزی ۲5 
ساله بود که در زمینۀ فعالیت های ایدئولوژیک 

عمدتاً در کار نشر جزوات تفسیر قرآن بود 
که مطالب آن سخت بی پایه، مغلوط و در 
برداشت های سمبلیک  قالب  در  عین حال 
و انقالبی بود. او برای بیش از بیســت جزء 
قرآن حدود بیست جلد تفسیر نوشته بود و 
عالوه بر آن برای صحیفه سجادیه نیز شرحی 
دو جلدی داشت. کتابی نیز در شرح دعای 
عرفه و جزوه ای دیگر در شــرح خطبه امر 
به معروف امام حسین )ع( دارد. همین طور 
کتاب پر حجمی تحت عنوان توحید و ابعاد 

گوناگون آن نوشته است.
 
QQQپیروان نادان شریعتی

پس از درگذشت دکتر شریعتی در سال 
۱۳5۶ اولین اعالمیۀ رســمی فرقان انتشار 
یافت و به این ترتیب تالش داشــتند خود 
را میراث دار و وراث برحق اندیشــه های 
شریعتی معرفی کنند. در این شرایط آن چه 
بیش از همه سبب برآشفتن فرقانی ها شد، 
استاد مطهری   و مهندس  اطالعیه مشترک 
بازرگان در مورد دکتر شــریعتی بود که 
این گونه شروع می شد: »نظر به این که مسائل 
مربوط به مرحوم دکتر علی شریعتی، مدتی 

است موضوع جنجال و اتالف وقت طبقات 
مختلف و موجب انصراف آن ها از مسائل 
اساسی و حیاتی و وسیله بهره برداری افراد و 
دستگاه های مغرض گردیده است، این جانبان 
تبادل نظر در این مسائل را ضروری دانستیم و 
در یک سلسله مذاکرات به این نتیجه رسیدیم 
که تــا حدود زیادی وحدت نظر داریم و با 
توجه به این که بیشترین افراد که دچار این 
از قشر  بیهوده کاری هستند،  و  سردرگمی 
دانستیم،  شــرعی  وظیفه  حقیقت طلب اند، 
عقاید و نظریات مشــترک خود را در این 
زمینه نخست به طور اجمال و سپس به  طور 
مفصل به اطالع عموم و به ویژه این قشــر 
برسانیم. باشد که وسیله خیری برای رهایی 
از این سردرگمی و بازگشت به وحدت و 
الفت میان مسلمانان گردد که البته موجب 
رضای خدای متعال خواهد بود.« چند روز 
پس از انتشار اطالعیه، مهندس بازرگان بر 
اثر اصرار دوستان یا تهدید مخالفان، امضایش 
را پس گرفت. به دنبال صدور آن اطالعیه، 
گودرزی اطالعیه ای صادر کرد و به تهدید 
مخالفان شــریعتی و در واقع استاد مطهری 
پرداخت. در این اطالعیه با اشاره به ائتالف 

داخلی داعش 
سال ها پيش از پيدایش داعش گروه فرقان در ایران دیدگاه های مشابهی با آنان داشت

بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

هاشمی نافرجام  ترور 
۲۴ روز پس از شهادت استاد مطهری، 
عصر جمعه ۴ خرداد ۱۳5۸ دو نفر به در 
منزل هاشمی رفسنجانی مراجعه می کنند و 
می گویند از طرف آقای ناطق نوری حامل 
پیام خصوصی برای آقای هاشمی رفسنجانی 
ورود  اجازه  به آن ها  محافظان  هســتند. 
می دهند و پس از نشستن در اتاق پذیرایی 
و حرکات غیرعــادی مراجعه کنندگان، 
هاشمی از قصد آنها آگاه شده و با آن ها 
درگیر می شــود: »پا شد نامه ای را که در 
دست داشت به من بدهد. من به حالت لم 
نشسته بودم، او جلوی من ایستاد. در حالی 
که نامه را به من می داد، دیدم با دست دیگر 
اسلحه را از زیر پیراهن کشید. دستم را دراز 
کردم و مچش را گرفتم. نمی توانســت 
به اسلحه فرمان بدهد. از جا بلند شدم و با 

هم درگیر شدیم. او می خواست دستش را 
رها کند و من اجازه نمی دادم. رفیقش از 
بیرون دیده بود با هم کلنجار می رویم. وقتی 
دید داخل آمد و از همان جا تیری شلیک 
کرد که من افتادم ولی اسلحۀ نفر اول در 
دســت من بود. از سر و صدا خانوادۀ من 
فهمیدند که در مهمان خانه دعواست.« سر 
و صدای اتاق باعث می شود عفت مرعشی، 
به اتاق  همسر هاشمی به سرعت خود را 
پذیرایی برســاند. او دید تروریست ها با 
کلت کمری همسرش را به مرگ تهدید 
می کنند: »خانم از در دیگری وارد شد و 
خودش را با چادر روی من انداخت. برای 
آن ها که می خواستند تیر خالص را بزنند 
مشــکل بود. تیر اول کمی ریه مرا پاره 
کرد. تیر دوم را از زیر دست خانم من زده 

بودند. مقداری بینی و صورتم را زخم کرد 
و به کمد اصابت کرد. خیال کردند به مغز 
من شلیک کرده اند و هر دو فرار کردند.« 

عفت مرعشــی ماجرا را این گونه روایت 
می کند: »پاســدار از پشت شیشه می بیند 
که آقای هاشمی با یک نفر دیگر گالویز 

شده اند. من در را که باز کردم و این صحنه 
را دیــدم، رفتم داخــل. آن مرد چند بار 
به صورت آقای هاشمی زده بود و صورت 
او سیاه شــده بود. بعد نفر دوم منافقین با 
اســلحه وارد اتاق شد. اول فکر کردم که 
یکی از پاســدارها برای کمک آمده، اما 
دیدم نه، این آدم غریبه است. پریدم جلو. 
آقای هاشــمی را پرت کردم روی زمین. 
یادم آمد که منافقین به سر آقای مطهری 
شلیک کرده بودند. خودم را انداختم روی 
آقای هاشــمی و دست هایم را دور سر او 
گرفتم. این پدرسوخته نیز هیچ ابا نکرد. 
دستش را زیر دست من آورد و دو تا تیر 
پشت سر هم خالی کرد. یک تیر هم زد 
به دیوار اتاق و از در رفت. احتمال داد که 
آقای هاشمی کشته شده است. او که رفت، 

من بلند شــدم. دیدم خون از شکم آقای 
هاشمی بیرون زده. چادری را که برای نماز 
برداشته بودم، دور بدن آقای هاشمی بستم.« 
پس از فرار تروریست ها به سرعت خود را 
به بی. ام. و می رسانند و محل ترور را ترک 
می کنند. اعالمیۀ زردرنگی از سوی گروه 
فرقان در اتاق پذیرایی به جای مانده بود که 
هاشمی را به خیانت و دیکتاتوری در قبال 
جنبش توحیدی خلق مستضعف ایران متهم 
کرده بود. یک ساعت بعد از نیمه شب، فرد 
نا شناسی پس از تماس با روزنامۀ اطالعات 
ادعا می کند هاشمی به قتل رسیده و گروه 
فرقان مسئولیت قتل او را می پذیرد. پس 
از انتقال هاشــمی به بیمارستان، مقامات 
مسئول توسط خانواده در جریان ترور قرار 

می گیرند. 

تشکیالت فرقان در اختیار اکبر گودرزی ۲۵ ساله بود که در زمینة فعالیت های ایدئولوژیک عمدتاً در کار نشر جزوات تفسیر 
قرآن بود که مطالب آن سخت بی پایه، مغلوط و در عین حال در قالب برداشت های سمبلیک و انقالبی بود. او برای بیش از 
بیست جزء قرآن حدود بیست جلد تفسیر نوشته بود و عالوه بر آن برای صحیفه سجادیه نیز شرحی دو جلدی داشت.
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ارتجاع و روشنفکری مدرن، یعنی مطهری 
و بازرگان آمده است: »حاصل زشت این 
ائتالف ناجوانمردانه، آن هم در شام غریبان 
شــهیدان، اجرای اهداف شوم نفاق پیشگان 

تاریخ بوده است.«
فرقانی ها تالش هــا و اقدامات خود را 
در امتــداد تالش های دکتر شــریعتی در 
تحلیل تشــیع علوی و تشیع صفوی دانسته 
و می نویسند: »در   نهایت مرحوم دکتر علی 
شریعتی آخرین تالشــش را برای جدایی 
تسنن اموی از تسنن محمدی و تشیع علوی 
از تشــیع صفوی انجام داد و جامعه ما را تا 
مرز تدوین ایدئولوژی خلق های اسیر پیش 
برد، مگر نه این است که اسالم ایدئولوژی 
مستضعفین می باشــد؟« )تحلیلی از اوضاع 
سیاسی ایران از گروه فرقان: ۷( معنای دیگر 
این سخن این است که شریعتی تا جایی آمده 
است که اکنون فرقانی ها باید این ایدئولوژی 

را که امتداد تشیع علوی است، ادامه دهند.
حجت االســالم علی ابوالحسنی )منذر( 
در گفت وگو با »یادآور« دربارۀ نســبت 
گروه فرقان با افکار و آرای دکتر شریعتی 
می گوید: »اصوالً در ارتباط فکری و عاطفی 
میــان اعضای گروه فرقــان و نیز آرمان 
مستضعفین با دکتر شریعتی و تأثیر پذیری 
شدید آن ها از افکار دکتر که وی را شهید 
پنجم ایدئولوژیک شیعه می نامیدند، تردیدی 
نیست.« او با اشاره به برخی عبارات مشهور 
شریعتی مثل »خداپرســتی را آخوندیسم 
به ابتذال کشاند« و »اسالم فردا دیگر اسالم 
مال نخواهد بود« می گوید: »در کتاب ها و 
بیانیه های گروهک تروریستی فرقان، نوعًا 
همین گونه جمالت دکتر شریعتی که پیام 
کاماًل روشن و مشخصی دارند، دیده می شود. 
عالوه بر این، نحوه نگاه و نگره آن گروه 
به مســائل اجتماعی و فرهنگی کشور با 
آراء و افکار دکتر قرابت بســیاری داشت 
و مجموع این ها نشان می داد که استنادشان 
به آثار شــریعتی، جنبۀ ابزاری ندارد.« در 
مقابل احسان شــریعتی با رد ارتباط فکری 
گروه فرقان با دکتر شــریعتی می گوید: 
»به طور کلی تفکر دکتر یک خط مشــی 
فرهنگی، آگاهی بخش و خشــونت پرهیز 
است و با این معیار باید مشی و روش های 
گروه های مدعی تداوم راه او را ســنجید... 
دکتر از نقطه نظر استراتژیک شیوه مبارزات 
چریک شهری ســبک آمریکای التین را 
نمی پذیرفت.« او همچنین دربارۀ ترور شهید 
مطهری توسط فرقان می گوید: »اگر گروه 
فرقان می خواست با آرای مرحوم مطهری 
مبارزه کند، این کارشان اثر معکوس داشت 
و موجب اقبال بیشتر به آثار آقای مطهری 
شد. به قول دکتر بد دفاع کردن همیشه بد تر 
از خوب حمله کردن است و نتیجه معکوس 
می دهد. دوستان نادان همیشه بد تر از دشمنان 
دانا ضربه می زنند.« و به این ترتیب فرقانی ها 
را دوســتان نادان دکتر شریعتی معروفی 

می کند.

QQQشهید مبارزه با التقاط
در فضای دهۀ پنجاه که اســالم انقالبی 
سکۀ رایج و پر طرفداری بود استاد مطهری 
از معدود افرادی بود کــه پرچم مبارزه با 
التقاط را برافراشت و زودتر از بقیۀ روحانیون 

به ماهیت التقاطی مجاهدین خلق پی برد و 
اولین بار که جزوۀ »شناخت« مجاهدین را 
دید علیه آن موضع گرفت. بر همین اساس 
ایشان مخالف سرسخت گروه فرقان نیز بود 
و خرداد 5۷ در مقدمۀ چاپ هشــتم »علل 
به افشاگری  به مادی گری« دست  گرایش 
علیه »خامی و بی ســوادی« آن ها در زمینۀ 
»تفســیر مادی آیات قرآن« زد و به عنوان 
نمونه برای اثبات خامی و بی سوادی آن ها در 
تفسیر نوشت: »آیا می دانید این آقای »سالم« 
که شــما او را در تارک درخشان شهدای 
حافظ قرآن در یمامه قرار می دهید، کیست؟ 
]...[ این شخص در گروه همان کسانی بود 
که شما هم آن ها را به طنز »صحابۀ کبار« 
می خوانید و در قطــب مخالف علی قرار 
می دهید. ]...[ شما طبق فلسفه ای که از آن 
پیروی می کنید و آن را یکی از معیارهای 
تفسیر قرآن قرار داده اید، فکر کرده اید چون 
»سالم« از محرومان تاریخ است، پس یک 
انقالبی واقعی و مؤمن واقعی است و از نظر 
موضع اجتماعی هم ردیف ســلمان و ابوذر 
و مقداد و بالل اســت؛ یعنی موضع طبقاتی 
او کافی است که او را یک انقالبی واقعی 
قرار دهد و بر تارک درخشان همۀ شهیدان 
و حافظان قرآن یمامه بنشاند. غافل از آن که 
آن خانه ای که به اعتراف خود شــما خانۀ 
مردم و خانۀ توده بوده اســت )خانۀ فاطمه 
علیها السالم( به دســت همین فرد توده ای 
به آتش کشیده شد.« و در بخش دیگری 
از این مقدمه می نویسد: »شما هر جا که نام 
دنیا ]در قرآن[ آمده، آن را با کلمۀ »زندگی 
پست تر« ترجمه کرده اید که اصل ترجمه 
درست است ولی مقصود از زندگی پست تر 
را منحصــراً زندگی در نظــام به اصطالح 
ســرمایه داری قرار داده ایــد و آخرت را 
به »نظام برتــر« ترجمه کرده اید، به معنی 
نظام عادالنه سوسیالیستی که بعد از این نظام 
برقرار خواهد شــد. آیا واقعاً شما خود باور 
دارید که منظــور از آخرت در قرآن، نظام 
برتر زندگی در همین جهان اســت؟ یعنی 
مقصود از دنیا، زندگی در نظام سرمایه داری 
و مالکیت است و مقصود از آخرت، زندگی 
در نظام تکامل یافتۀ سوسیالیســتی است؟ 
آیا این ها ملعبه قرار دادن قرآن نیســت؟ 
اگر نیســت، پس چیست؟« استاد مطهری 
فرقانی ها را »ماتریالیسم اغفال شده« لقب داد 
که در صورت اصرار بر راه خود »ماتریالیسم 
منافق« خواهند بود )مطهری، ۱۳۹۲: ۲۹ ـ 
۴۳(. بنا به تحلیل عده ای همین مقدمه سبب 

  دیدگاه

فرقان گروهــی افراطی و مذهبی بود 
که منشأ اصلی رفتارهای خشن و افراطی 
آنان ریشه در جهل و فقدان درک روشن 
از مبانی مذهب داشت. اگرچه ریشه های 
اولیه جریان فرقــان در دوران حکومت 
پهلوی شــکل گرفت، اما بــرون داد و 
آثار تند عملیات خشن آنان را از ابتدای 
هستیم.  شاهد  اسالمی  جمهوری  تاسیس 
به طور طبیعی انسان، وفق تدبیر عقلی و 
فکر و فضیلتی که خداوند در او نهادینه 
کرده و به ودیعت گذاشته، مامور است در 
زندگی اجتماعی خود درکی روشن ضمیر 
و همه جانبه از محیط پیرامونی اش داشته 
باشد و توصیه ای که به انسان می شود این 
است که در قبال هر اقدامی جانب عقل را 
رعایت کند؛ بدین معنا که عرف جامعه و 
اندیشمندان بر اقدامات او توافق، صالحدید 
و تایید عقلی داشــته باشند. مصائبی که 
خودخواهان حامل آن می شــوند ناشی از 
جهل آنان است؛ هنگامی که انسان اسیر 
جهل خود بشــود، با توجه به اینکه ذاتا 
تمایل دارد به سمت کمال حرکت کند، 
این کمال جویی مسیر طبیعی خودش را 
طی نمی کند؛ افرادی که زحمت نمی کشند 
و درک روشنی از محیط پیرامونی خویش 
ندارند و میل به قدرت دارند از موضع جهل 
و گمراهی به منظور رسیدن به مطلوباتی 
که در ذهن می پرورانند، نردبانی می سازند 
و دست به اعمالی می زنند که آنان را به 
جایی نمی رساند. فرقان گروهی بود که 
اســیر این نوع خودخواهی ها و تمنیات 
شخصی شد. آنان چون فاقد آموزش های 
الزم و اندیشه ورزی و فهم صحیح بودند 
به سمت نوعی رفتار رادیکال جهت پیدا 
کردند و تصورشان این بود می توانند از 
فرصتی که انقــالب فراهم کرده و نظم 
قدیم )حکومت پهلوی( را برهم زده،  در 
شــرایط جدید و با رفتارهای تند و غلط 
افراطی بهره برند و مسیر را عوض کنند 
و از تغییر مســیر مورد نظرشان کسب 
قدرت کنند. من بر این باورم ریشه رفتار 
کسانی که اسیر رادیکالیسم و رفتارهای 
خشن می شوند و عمال خشونت را ترویج 
می کنند، ناشــی از جهلی مرکب است و 
در این جهل مجموعه ای از خودخواهی ها 
و توقعات باال شــکل می گیرد و چون 
خداوند در ذات انسان و معادالت روحی 
او این جنس از ارتقاء، رشــد و تکامل 
را قرار نداده، دچار بن بســت می شوند و 
عمال مجموعه این تمایالت او را به سوی 
عملکرد بیرونی و تنــد افراطی هدایت 
می کند که نتیجه آن خشــونت، ترور و 
نهایتا حذف فیزیکی کسانی است که آنها 
را نمی پسندند. از طرفی در کنار جهل و 
خرافات، جاه طلبی هایشــان بروز می کند 
و پدیده های پیرامونی شــان را ضد خود 
می پندارنــد و با کمترین مرزبندی که با 
پدیده های پیرامونی پیدا می کنند ممکن 
اســت هر چیزی را به چشم »دشمن« 

بینگارند و مخالف و رقیب خود احساس 
کننــد و درخصــوص دغدغه هایی که 
فیزیکی می اندیشند  به حذف  دارند فقط 
و به سمت برخوردهای خشن و افراطی 

حرکت می کنند.

QQQمقایسه فرقان و داعش
شهروندان جهانی مشترکاتی دارند که 
بر مبنای این مشترکات زندگی متعارف 
خود را سامان می دهند و ارتباطات برقرار 
اجتماعی،  تعامالت  از طریق  می کنند و 
فرهنگی، زیســتی و معیشــتی زندگی 
خویش را پی می گیرند. معموال جامعه، 
آیینه تمام نمای تک تک شــهروندانش 
است و اگر شهروندی در این روند دچار 
رفتار خشن و تندی بشود بالفاصله خود 
را نشــان می دهد و دیگران برابر چنین 
رفتاری موضع خواهنــد گرفت. وقتی 
جهانی جهت  شهروندان  مبنای حرکت 
دیگری پیدا کند و افرادی تحت اسارت 
همان جهل و خرافه ای که پیش تر به آن 
اشاره کردم به سمت افراط حرکت کنند، 
تماما در جهلی کــه گرفتار آنند نوعی 
بخواهم  اگر  می یابند.  هویتی«  »وحدت 
صریح تر و روشــن تر بیان کنم، تمامی 
جریاناتی که از مســیر متعارف زندگی 
انسانی خارج می شوند و رویکرد افراطی 
پیدا می کنند و ما تحت عنوان »تندرو« 
از آنها نام می بریــم، عموما در جهل و 
عملیات خشــن و افراطی خــود دارای 
مشترکانی هستند. از صدر تاریخ  از زمانی 
که هابیل برابر قابیل قرار گرفت و قابیل 
نتوانست هابیل را تحمل کند، همین رفتار 
جاه طلبی و رفعت طلبی و عدم تحمل غیر 
و بی خردی که قابیل اسیر آن بود، وجود 
داشته و چنین رفتارهایی تا به امروز که 
در روزگار خود شاهد برخوردهای افراطی 
داعش هســتیم، در ناهنجاری جهالت و 
بی خردی و همچنیــن فاصله گرفتن از 
این  دارند و  عرف جامعه مشــترکاتی 
رفتار مشترک، هویتی واحد را در ذهن 
ما ترسیم می کند. از نظر من اگر فرقان 
امروز در قید حیات سیاســی و اجتماعی 
می بود همان داعش بود و اگر داعش در 
زمان فرقان منصه ظهور و بروز می یافت، 
در هویت و کسوت فرقان ظاهر می شد. 
ما شــاهد تفاوتی در مبانی رفتاری اینان 
نیســتیم. آنچه که آنان را متفاوت نشان 
می دهد بیشتر ناشی از محیط و زمینه ای 
است که در آن ظهور و بروز می یابند و 
به تناسب شرایط محیط پیرامون، ممکن 
است به عنوان مثال در ایران یک گروه 
با اسم فرقان و در کشورهای عربی با نام 
داعش و در کشورهای دیگر در کسوت 
گروه های تروریستی دیگری ظاهر شوند. 
همه اینها از یک سنخ هستند و طبیعت 
رفتاری آنان واحد است؛ لکن همان طور 
که اشــاره کردم جغرافیای عمل آنان 
ممکن است تفاوت هایی را نمایان سازد. 
در حالی که چنانچه ریشه یابی و کاوش 
کنیم، مبانی فکری و رشد اجتماعی آنان و 
شیوه عملکرد و نحوه ی مواجهه با رقیب و 
مخالف، از مبانی رفتاری واحدی برخوردار 

اســت. از نظر من تفاوتی میان فرقان و 
داعش نیست؛ کما اینکه اگر در آینده هم 
شاهد چنین رفتارهای تند و افراطی باشیم 
باید به همین منوال آنها را مورد بحث و 

تحلیل قرار دهیم.

QQQ ترور ناموفق آیت اهلل اکبر
هاشمی رفسنجانی

تا آنجایی که خاطرم هست فرقان در 
رویکــرد تند افراطی اش بر این قصد بود 
که سهمی را بی هیچ دلیل و علت موجهی 
از نظام جمهوری اســالمی دریافت کند. 
اما چون فاقد صالحیت و علم و اندیشــه 
و سابقه مبارزاتی درستی بودند، برخی از 
جوانان که سنینی کمتر از ۲۰ سال داشتند 
را به سمت مقابله جویی با رهبران انقالب 
و با شخصیت های موثری که حواریون و 
حامیان امــام بودند و در صحنه انقالب و 
پس از پیروزی آن حضور داشتند، بسیج 
کرد. جریان فرقان در همین رابطه دست 
بــه ترورها زد و بیش از ۱5-۱۶ عملیات 
داشت که در مجموعه این عملیات بیش 
از ۶-۷ نفر به شــهادت رسیدند و برخی 
ترورهــا نیز ناموفق بوده که از جمله آن 
ترور ناموفق آیت اهلل هاشمی رفســنجانی 
بود. تصور این گروه این بود اگر آیت اهلل 
هاشمی را حذف فیزیکی کنند می توانند 
آثــار و تبعات تندی در انقالب به وجود 
آورند. آقای هاشمی دارای جایگاه بسیار 
مهمی بود و تکیه گاه و دســت راست 
ایشان یکی از  امام )ره( محسوب می شد. 
اهداف تروریسم کوری بود که در صدر 
آن طلبه ای افراطی به اسم گودرزی مطرح 
بود. این فرد و گروهشان آقای هاشمی 
را مــورد اصابت گلوله قــرار دادند اما 
همسر آیت اهلل هاشمی با هشیاری ای که 
داشــت، موفق شد در عرصه درگیری با 
تروریست ها گالویز شود و آقای هاشمی 
را حمایــت کند و بــا توجه به فرصت 
کوتاهی که تروریســت ها داشتند )در 
واقع تروریسم در رفتارهایش باید سریع 
عمل کند، چون مجبورند صحنه را هرچه 
سریع تر ترک کنند تا دستگیر نشوند(، 
خوشــبختانه در این ترور ناکام ماندند. 
هرچند آقای هاشمی مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت اما خوشبختانه آثار این گلوله 
در بخش حســاس حیات فیزیولوژیک 
آقای هاشمی نبود و قلب و سر ایشان با 
هشیاری همسر ایشان حفظ شد و نهایتا با 
درمانی که صورت گرفت ایشان مجددا 
به زندگی بازگشت. پس از آن ترورهایی 
کم و بیش بر سر راه رهبران ایران وجود 
داشــت و ادامه یافت اما خوشبختانه با 
انقالبی  نیروهای اطالعاتی و  درایتی که 
وقت داشتند، همه این جریانات مسئله دار 
پیگیری و تعقیب شدند و عمال در اقدام 
فراگیر و در ظرف مدت نه چندان طوالنی 
)کمتر از ۴-5 مــاه( مجموعه خانه های 
تیمی و شبکه تشکیالتی-تروریستی فرقان 
شناسایی شد و تا مدت های مدید )تا زمان 
حوادث خرداد سال ۶۰(، شاهد حادثه تلخ 
ترور- به مفهوم آنچه که در فرقان دیدیم- 

نبودیم.

ترور و  جهل  رابطه 
درباره ریشه های مشترک فرقان و داعش

محمد عطریانفر
عضو کمیته سیاسی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

پس از درگذشت دکتر شریعتی در سال 1۳۵۶ اولین اعالمیة رسمی فرقان انتشار یافت و به این ترتیب تالش داشتند خود 
را میراث دار و وراث برحق اندیشه های شریعتی معرفی کنند. در این شرایط آن چه بیش از همه سبب برآشفتن فرقانی ها شد، 

اطالعیه مشترک استاد مطهری   و مهندس بازرگان در مورد دکتر شریعتی بود.

اگر داعش در زمان فرقان منصه ظهور و بروز می یافت، در هویت و کسوت فرقان ظاهر می شد. ما 
شاهد تفاوتی در مبانی رفتاری اینان نیستیم. آنچه آنان را متفاوت نشان می دهد بیشتر ناشی از محیط 
و زمینه ای است که در آن ظهور و بروز می یابند.

شد گروه فرقان ترور ایشان را در دستور کار 
خود قرار دهد.

QQQقربانیان فرقان
گروه فرقان که ســخت بــا روحانیت 
مخالف و معتقد به حــذف فیزیکی آنان 
بود، پس از پیــروزی انقالب، تالش خود 
را برای از بین بردن روحانیون سر شناس و 
رهبران انقالب در ســال ۱۳5۸ آغاز کرد و 
تا آذر 5۸ چندین عملیات ترور داشتند که 
در هشــت مورد موفق بودند. ابتدا سپهبد 
محمد ولی قرنی، سپس استاد مطهری و بعد 
از ایشــان دکتر مفتح و برخی دیگر مانند 
شــهید مهدی عراقی )از مؤتلفه( و شهید 
سید محمدعلی قاضی طباطبایی از روحانیون 
دانشمند و انقالبی را ترور کردند. ترور تقی 
حاج  طرخانی در ۱۷ تیر ۱۳5۸ توسط فرقان 
بیان گر عمق سبعیت این گروه است. حاج 
طرخانی بنیان گذار اصلی مسجد قبای تهران 
بود. با توجه به این که مسجد قبا به کانونی 
برای فعالیت های مذهبی، سیاسی و مبارزاتی 
تبدیل شده بود. گروه های مختلفی به آنجا 
رفت وآمد می کردند و گروه فرقان یکی از 
این گروه ها بود و منبع اصلی تأمین هزینه های 
گروه فرقان، مرحوم حاج طرخانی بود، اما 
پس از ترور شــهید مطهری، حاج طرخانی 
کمک های خود را به این گروه قطع کرد و 
همین هم موجب شد که گروه فرقان ایشان 
را ترور کند. اکبر هاشمی رفسنجانی، مرحوم 
ربانی شیرازی و آیت اهلل آقا رضی شیرازی 
)نوه مرحوم آیت اهلل میرزای شیرازی مجتهد 
نیز مورد سوء قصد  ناصری(  معروف عصر 
فرقانی ها قرار گرفتند که از ترور آنان جان 
سالم به در بردند. همین طور حسین مهدیان 
از فعاالن مسلمان که پس از تعطیلی حسینیه 
ارشاد و بعد از آزادی دکتر شریعتی، بیشتر 
جلسات شریعتی در خانه او برگزار می شد، 
توسط فرقانی های مدعی پیروی از شریعتی 

ترور شد که جان سالم به در برد.
در اوایل آبان 5۸ مخفیگاه بزرگ فرقان 
در کرج شناســایی و مقادیر زیادی سالح 
و مواد منفجره و اعالمیه از آنان ضبط شــد 
و چندتن از اعضای آن دســتگیر شدند. در 
این عملیات لیســت مفصلی از کسانی که 
فرقانی ها قصد ترورشان را داشتند به دست 
آمد، اما ادامه پیدا کردن ترورها، نشــان از 
فعالیت گروه فرقان می داد که باالخره بانفوذ 
انقالب  اعضای سازمان مجاهدین  از  برخی 
اســالمی در این گروه، در ۲۲ دی 5۸ محل 
رهبر گروه و جمعــی دیگر از اعضای آن 
شناسایی شد و طی هشت ساعت درگیری 
مســلحانه همۀ آن ها دستگیر و در ۳ خرداد 
5۹ تیرباران شدند. بقایای فرقانی ها تا اوایل 
سال ۶۰ همچنان به انتشار برخی از جزوات 
می پرداختند و حتی از ترورهای مجاهدین 
خلق مانند ترور آیت اهلل خامنه ای در ۶ تیر 
ماه ۱۳۶۰ سوء استفاده کرده و تالش کردند 
ترورهای مجاهدین را با اندیشه خود پیوند 
دهنــد. گویا دو نفــر از اعضای فرقان هم 
گریختند و بعد ها به خارج از کشور رفتند و تا 
چند سال پیش هر از گاه اطالعیه ای از سوی 
گروه فرقان منتشــر می کردند. فرقانی های 
فراری بعد از اعدام گودرزی اولین اعالمیه را 
در خارج از کشور منتشر کردند و او را شهید 
ششم قلمداد کردند. آن ها بعد از شهید اول و 
شهید ثانی، محمد حنیف نژاد و مجید شریف 
واقفی را شهید سوم و چهارم و دکتر شریعتی 

را هم شهید پنجم می دانستند.
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آدام اسمیت با ثروت ملل، بانگی پرطنین برای آزادی اقتصادی، همه     ی این مسائل را به چالش کشید. با این که بسیاری از 
جزئیات ایده های کتاب اصالتاً مخلوق ذهن اسمیت نبودند، او با کتاب خود بینشی جسورانه به وجود آورد که در همه جا مردم 
را تحت تاثیر قرار داد. او نشان داد که راه دست     یابی به صلح و بهروزی آزاد گذاشتن افراد است.

به نظر می     رســد پیش از آدام اسمیت اکثر 
مردم بر این باور بوده     انــد که برای چرخیدِن 
چرِخ اقتصاد وجود دست مرئی حکومت الزم 
و ضروری است. در بریتانیا و اروپا، حکومت     ها 
از خودکفایی اقتصادی به عنوان ســپر بالیی 
برای امنیت ملی حمایت می کردند و به صنایع 
به اصطالح »استراتژیکی« مانند صنایع معدنی و 
نساجی یارانه می پرداختند. حکومت     ها در برابر 
آن چیزی که رقابت ناعادالنه فرض می     کردند 
به حمایــت از دوافروش     هــا، آجرچین     هــا، 
و  بازی  کارت     های  سازندگان  چوب     فروش     ها، 
هزاران کارگر دیگر برمی خاستند. حکومت     ها 
از منافع شرکت     های تجاری برون مرزی حفاظت 
می کردند و واردات را به نامِ انباشــت ذخیره     ی 
طال، که رمِز ثروت و قدرت پنداشــته می شد، 
مداخالت  بدون  زندگی  می ســاختند.  محدود 

چشمگیِر حکومت غیر قابل تصور بود.
آدام اســمیت با ثروت ملل، بانگی پرطنین 
برای آزادی اقتصادی، همه     ی این مســائل را 
به چالش کشید. با این که بسیاری از جزئیات 
مخلوق ذهن اســمیت  ایده های کتاب اصالتاً 
نبودند، او با کتاب خود بینشی جسورانه به وجود 
آورد که در همه جا مردم را تحت تاثیر قرار داد. 
او نشان داد که راه دست     یابی به صلح و بهروزی 
آزاد گذاشــتن افراد است. وی اقسام مداخله     ی 
دولت را یکی پس از دیگری مورد حمله قرار 
داد. او آزادسازی مستعمرات امریکایی بریتانیا 
را توصیه و برده     داری را تقبیح کرد. اســمیت 
تاثیری شگرف بر جهان ایده     ها داشت، جایی که 
تغییر از آن آغاز می     شود. هیچ کس تصورِ مردی 
انقالبی از اسمیت نداشــت. وی مردی جّدی، 
از همه جهت دوست     داشــتنی  حواس     پرت و 
به نظر می     رسید. دانشمندی جدی و مشتاق بود 
که کتابخانه     ای شــخصی با حدود ۳ هزار جلد 
کتاب درست کرده بود. اغلب چنان دل     مشغول 
ایده     ها بود که فراموش می     کرد در حال انجام چه 
کاری است. گویند روزی دعوتش کرده بودند 
که از چرم     ســازی گالسکو دیدار کند. به سبِب 
حواس     پرتی به درون گودال چرم     سازی افتاد و 
دوستانش او را از آن     جا بیرون کشیدند. به نظر 
می     رســید هر جایی که مناسبتی جمعی برای 
امور روزمره،  صحبت درباره     ی چیزهای چون 
تاریخ، ادبیات، فلسفه یا سیاست حکومت وجود 
داشت، اسمیت دوستی پیدا می     کرده است. ُولتر 
مدافع فرانسوی و شهیر مدارای مذهبی در ستایِش 
اســمیت چنین می گوید: »من در مقابل همه ی 
هم وطنان عزیزم خجالت زده ام که ما در فرانسه 
هیچ کسی را در حد و اندازه ی اسمیت نداریم.« 
نوشتن برای اسمیت هماره کار دشواری بود. 
مردِ مجردِ عاشِق کتابی که »دست     خطش به مانند 
دانش     آموزان ابتدایی« بود و حروف را درشت 
و کامل می     نوشت که به زحمت به هم پیوسته 
بودند. سازمان دادِن متن هم به همان اندازه برایش 
دشوار بود. اسمیت دهه     ها با چند ایده     ی بزرگ 
کلنجار رفت و بر ســر چگونگی بیان عقایِد 
خویش تقال کرد     . ثروت ملل دست کم ۲۷ سال 

در دست نگارش بود.
در  زندگی     نامه     نویس  سیمپســون راِس  یان 
این     باره می     نویسد: »صدای ناهنجارش با لکنت 
زبان همراه بود و در ســخن گفتِن عادی هم 
چنان حرف می زد که گویی در حال نطق است. 
دوستانش مشّقت نوشتن برای وی را دریافتند و 
برای تشویق     اش مقّرری درنظر گرفتند... آن     چه 
که در تمام روایات از شخصیت و خصوصیات 
علی     الخصوص خصوصیاتی  می     کند،  وی جلوه 
که در روابط وی با جوان     تر     ها نمایان می شوند، 

مهربانی ذاتی اش بود.«
دقیقاً مشخص نیست که آدام اسمیت در چه 
زمانی متولد شده است، اما او در 5 ژوئن ۱۷۲۳ 

در کرکالدی، روستای ماهیگیری کوچکی در 
ساحل شرقی اسکاتلند غسل تعمید داده شد. با 
این که خانه     اش در آن     جا باقی نمانده، بخشی از 
باغ برجای مانده اســت که تا کنار دریا امتداد 
می     یابد. اســمیت در چهارده سالگی، سن رایج 
برای نام     نویســی، وارد دانشگاه گالسکو شد. 
این شهر، با جمعیتی بالغ بر ۲5 هزار نفر، عمدتًا 
به عنوان بارانداز تنباکوی امریکا رونق گرفته بود 
و این تجارت حیات فکری را برانگیخته بود-

روشنگرِی اســکاتلندی در اوج شکوفایی خود 
بود. دانشگاه گالسکو تا حدی به سبب نحوه ی 
تدریِس خود شهره بود، چراکه دستمزدِ اساتید 
مستقیماً از محِل شهریه     ی دانشجویان پرداخت 
می شد. این بود که استادان انگیزه داشتند بهتر 
عمل کنند. اســمیت نزد فرانسیس هاچسون 
فیلسوف اخالق تحصیل کرد، شخصیتی پرجذبه 
که سنت     شــکنی کرد و ســخنرانی     های خود 
را به جای زبان التین به زبان انگلیســی ایراد 
کرد. هاچسون شــور و اشتیاِق بسیاری نسبت 
به منطق، آزادی و آزادی بیان در ســر داشت، 
که الهام     بخش اسمیت شد. به نظر می     رسد این 
هاچســون بوده که دانشجوی تیزهوش خود را 
به دیوید هیوم، فیلسوف خردگرای هم     عصرش 
معرفی کرده است؛ اسمیت و هیوم به دوستانی 

نزدیک بدل شدند.
اسمیت شخصیتی مستقل داشته و  بی     شک 
در برخی مســائل کلیدی با هاچسون مخالفت 
می     کرده اســت. برای نمونه هاچسون بر این 
باور بود که عشــق به خویشتن امری نادرست 
است و تنها اقدامات خیرخواهانه فضیلت     مندانه 
هستند. آن     گونه که اسمیت بعدها نوشته است: 
»عادات صرفه جویی، سخت کوشــی، حزم و 
احتیاط، توجه و کاربسِت تفکر عموماً پرورده     ی 
انگیزه     های خویشتن خواهانه هستند و در عیِن 
حال خصوصیاتی بسیار ستودنی تلقی می     شوند، 

سزاوار احترام و تصدیق همگان.«
اســمیت چگونه به تاثیرات شگفت     انگیز 
به تعقیب عالیق شخصی خود  انسان ها  تمایل 
پی برد؟ خب، او شخصی فوق     العاده نکته     بین و 
ژرف     نگر بود که ســال     ها ]از عمر خود[ را در 
یک مرکز تجاری پر رونق ســپری کرد، پس 
باید از مشاهدات خود بسیار آموخته باشد. ادوین 
کناِن اسمیت شناس، براین باور است که برنارد 
ماندویل پزشک هلندی هم یقیناً با هجونامه     ی 
بحث برانگیز خود یعنــی حکایت زنبورها: یا 
رذیلت     های شــخصی، منافع عمومی )نسخه     ی 
نهایی، ۱۷۲۹( بر تفکر اســمیت تاثیر گذاشته 
است. ماندویل در این اثر مردمان بلندنظر را با 
این پیشنهاد مبهوت می     سازد که تعقیب عالیق 
شخصی خوب است، چراکه مردم را به خدمت 
یکدیگر رهنمون می     سازد و به شکوفایی جامعه      

کمک می     کند.
اسمیت می     خواست در دانشگاهی اسکاتلندی 
تدریس کند و روش مرسوم برای کسِب کرسی 
استادی این بود که فرد قابلیت     های خود را نشان 
دهد و چند ســخنرانی ایراد کند. اگر مقامات 
دانشگاه تحت تاثیر قرار می     گرفتند و نیازی به پر 
کردن کرسی     ای خالی وجود داشت، ممکن بود 
او برگزیده شود. بنابراین در سال ۱۷۴۸ اسمیت 
در ادینبورگ شروع به ایراد خطابه     هایی در باب 
اخالق، اقتصاد و سیاست دفاعی کرد. مقّدر بود 
او باقی حیات خود را به تشریح این مطلب در 

کتاب     ها بپردازد.
در سال ۱۷۴۹، پیش از آن      که آثار عمده     ی 
اقتصاددان     های لســه     فِر فرانسوی منتشر شوند، 
اسمیت آماده بود تا این نتیجه را بگیرد که راهِ 
افزایش رفاه این اســت که حکومت مردم را 
به حال خود رها کند. دوگالد اســتوارت یکی 
از شــاگردان     اش روایت می     کند که اســمیت 
همان سال در یک سخنرانی می     گوید: »چیزی 
جز صلح، مالیات     های سهل و اجرای قابل تحمل 
عدالت الزم نیست تا کشوری را از پایین     ترین 
درجه     ی بربریــت به باالترین ثروت و فراوانی 

برســاند؛ مابقی همه با روند طبیعی امور پدید 
می     آیند. همه     ی حکومت     هایــی که مانع این 
روند طبیعی می     شــوند، که امور را به مسیری 
دیگر سوق دهند یا تالش کنند پیشرفت جامعه 
را در نقطه     ای مشخص متوقف سازند - ناگزیر 

سرکوب     گر و مستبد خواهند بود.«
خطابه     های اســمیت بسیار مقبول افتادند. از 
سال ۱۷5۱ اسمیت به تدریس منطق در دانشگاه 
گالسکو مشغول شد. یک سال بعد از وی تقاضا 
شد تا آن     جا فلسفه     ی اخالق تدریس کند. او پنج 
روز هفته در ساعت ۷:۳۰ صبح خطابه     ای یک 
ســاعته ایراد می     کرد. سه روز هفته در ساعت 
به تدریــس در کالس     های خصوصی   ۱۱:۰۰
می     پرداخت. به نظر می     رسید او احترام دانشجویان 
و اســتادان را به یک  میزان به دســت آورده 
بود، چراکه در سال ۱۷5۸ به ریاسِت دانشکده 
منصوب شــد. جیمز باسول یکی از دانشجویان 
او که بعدها زندگی     نامه     نویِس ادبِی شهیری شد، 
چنین به یاد می     آورد: »نظرات آقای اســمیت 
گیرا، پرمحتوا و بی     نقص هستند. او هیچ نشان 
از سردی و فضل     فروشی     ای که اغلب در اساتید 

دیده می شود، ندارد.«
متفکران  برجسته     ترین  از  برخی  با  اسمیت 
اســکاتلند به گپ وگفت می     نشست، از جمله 
دیوید هیوم، جیمــز واِت مخترع موتور بخار 
و جوزف بلِک شــیمی     دان. اسمیت به انجمن 
گفت وگویی پیوست که در دهه     ی ۱۷۴۰ اندرو 
کاکِرن بانکدار به راه انداخته بود، آن     ها هر هفته 
دور هم جمع می شدند تا درباره     ی مسائل اقتصادی 
و سیاسی به گفت وگو بپردازند. اما اسمیت در 
برخورد با زنان اقباِل چندانی نداشت؛ دو یا سه 
مرتبه تقاضای ازدواج کرد، اما جواِب رد گرفت. 
اسمیت در این اثنا چهار سال را صرف تبدیل 
نظریه     ی عواطف  به اولین کتابش،  سخنرانی     ها 
اخالقی کرد. این کتــاب درباره     ی انگیزه     های 
دیگری جز نفع شخصی بود که بر رفتار انسانی 
تاثیر می     گذارند. کتاب که در ســال ۱۷5۹ در 
لندن منتشــر شــد، او را در محافِل ادبی شهره 
ساخت. این بود که به معاشرت و ضیافت هاِی 
انواع انسان های سرشناسی چون بنجامین فرانکلین 

دعوت  شد.

اســمیت در نظریه     ی عواطــف اخالقی از 
پروژه     ی بعدی خود خبر داد: »در گفتاری دیگر 
تالش خواهم کرد کــه روایتی از اصول کلی 
قانون و حکومت ارائه کنم و انقالبات گوناگونی 
که این دو در اعصار و دوران     های مختلِف جامعه 
دستخوش شــان بوده اند، نه تنها آنچه با عدالت 
مربوط می شود، بلکه درباره     ی آن     چه به سیاست 
درآمدها و تسلیحات مربوط می     شود و هر آن 
چیِز دیگری که ابژه ی قانون است.« البته که این 

پروژه ثروت ملل بود.
هیوم نســخه     ای از نظریه     ی عواطف اخالقی 
انگلیســی،  را برای چارلز تاونزند، دولت     مرد 
فرستاد. مقّدر بود او در مقامِ وزیر مستعمرات با 
محروم ساختن مستعمرات امریکایی از اختیارات 
ارجمندشان و سهواً برانگیختن جنبشی انقالبی، 
بدنام شــود. تاونزند می     خواست فردی برجسته 
و طــراز اول معلِم خصوصی هنری اســکات، 
پســرخوانده     اش و دوِک باکلو شود. تاونزند 
پذیرفت که ساالنه ۳۰۰ لیره به عالوه     ی هزینه     های 
بردن دوک به تور بزرگ اروپا را به اســمیت 
بپردازد؛ یعنی ســه برابِر مبلغی که اسمیت از 
دانشگاه گالسکو می     گرفت. عالوه براین، اسمیت 
مقّررِی ســاالنه ی مادام العمری معادل ۳۰۰ لیره 
هم دریافت می کرد. با این که اســمیت هرگز 
تجارت نکرده بود اما می     دانســت که چگونه 
معامله ی خوبی جوش دهد! اسمیت در ژانویه     ی 
۱۷۶۴ در لندن با دوک دیدار کرد و از آن      جا 
به تولوز، تفرجگاهی مشهور نزدِ انگلیسی     ها، سفر 
کردند. اسمیت در تولوز سرپرستی جوانی دیگر، 
هیو کمپبل اسکات، برادر کوچک دوک را هم 

برعهده گرفت.
هر چند که ممکن بود این معامله ی جدید 
اسمیت در مطالعاتش وقفه ایجاد کند، دو فرصت 
غیرمنتظره در اختیارش گذاشت. نخست، برای 
هر کسی که به آزادی عالقه مند بود، فرانسه ی 
آن زمان مقصدی ایده     آل بود. اسمیت مستقیمًا 
می دید که فرانســوی     ها چطــور با حکومتی 
بســیار پرهزینه     تر و مداخله گرتــر از آن چه 
او پیش     تر تجربه کرده بود، دســت وپنجه نرم 
می     کنند. شورشیاِن اندیشمنِد سرشناس به دیدارِ 
او می رفتنــد. او از ژنو دیدار و ولتر را مالقات 
کرد، که گویا راجع به این دیدار گفته اســت: 
»این اسمیت مردی فوق     العاده است.« اسمیت در 
پاریس با فرانسوا کنه، پایه     گذار مکتب طبیعیون 
)فیزیوکراسی( اقتصادِ لسه     فر دیدار کرد. اسمیت 
فرصت یافت که ژاک تورگو را مالقات کند، 
کســی که اصول لسه     فر را در عمل پیاده کرد. 
اسمیت گفت که فلسفه     ی لسه     فر فرانسوی »با 
وجودِ تمام نقایص اش، شــاید نسبت به سایر 
نظریه     هایی که تا کنون در اقتصاد سیاسی منتشر 
شده     اند، نزدیک ترین به حقیقت باشد و به همین 
دلیل کاماًل ارزش عنایت هر فردی که می     خواهد 

اصول آن علم بسیار مهم را مطالعه کند، دارد.«
بی     حوصلگــی و بی     قــراری     اش در تولوز 
به انــدازه ی گشــت     وگذارش در پاریس مهم 
بود. اســمیت مصمم شد پروژه     ای را پی بگیرد 
که پنج سال پیش در نظریه     ی عواطف اخالقی 
ترسیم کرده بود. او در 5 جوالی ۱۷۶۴ خطاب 
به هیوم نوشت: »من برای گذران وقت نگارش 
کتابی را آغاز کرده ام.« بدین گونه پیش     نویس 
اولیه ی ثروت ملل را آغاز کرد. اقامت اروپایی 
اسمیت پس از قتل غیرمنتظره     ی هیو اسکات در 
اکتبر ۱۷۶۶ در پاریس، پایان یافت. اسمیت و 
دوک به لندن بازگشتند و اسمیت به بازنگری 
نظریه     ی عواطف اخالقی مشغول شد. او سپس 
به ِکرکالدی بازگشــت، جایی که با مادرش 
زندگی می     کرد، و دوباره ســراِغ ثروت ملل 
رفت. او نوشته است: »کارم این     جا مطالعه است، 
تفریحاتم طوالنی هستند، پیاده     روی     های تنها در 
کنار دریا ... با این همه به غایت احساس شادی، 
راحتی و خشنودی می     کنم. شاید در تمام عمرم 

این     طور نبوده     ام.«
اســمیت تا ســال ۱۷۷۰ به بازنگری     های 
طاقت     فرسا در اندیشه هایش پرداخت. او طی سال 
۱۷۷۳ مطالب مهمی در باب اجاره، دستمزدها 
و مستعمرات امریکایی را در کتابش گنجاند. 
در آوریل آن ســال به لندن نقل مکان کرد تا 
بتواند مطالب پژوهشــی بیشتری بیابد. او اسنادِ 
موزه     ی بریتانیا را کاویــد و در بریتیش کافه 
هاوس در خیابان کاکســپر روی بازنگری     ها 
کار می     کرد، کافه     ای که بسیاری از هنرمندان و 
متفکرین اسکاتلندی در آن گرد هم می     آمدند. 
او در آن کافه به همراهِ بسیاری از جمله جاشوا 
رینولدز نقاش و رابرت آدامِز معمار، عضِو جمِع 
هفتگی ای بود که برای صرِف شــام گرد هم 
می آمدند. ظاهراً اسمیت نسخه     هایی از هر فصل 
جدید کتاب خود را به دوستانش می     داد که آن را 
مورد بحث قرار داده و نقد کنند. آدام فرگوسن، 
دوست اسمیت، در چهارمین چاپ کتابش یعنی 
تاریخ جامعه     ی مدنی به خوانندگان بشارت داد: 
»شاید به زودی همگان )از سوی آقای اسمیت، 
نویسنده     ی نظریه     ی عواطف اخالقی( به نظریه     ای 
در اقتصاد ملی دسترسی خواهند داشت که برابر 
است با تمامِ آن چه که تا کنون در هر مبحثی از 

علم منتشر شده است.«
نهایتاً در ۹ مارس ۱۷۷۶ ثروت ملل از سوی 
انتشاراِت استارهان و کادل منتشر شد. این اثر 
دو جلدی رحلی )۹ در ۱۲ اینچ( مشــتمل بر 
بیش از هزار صفحه بود. آن هنگام اسمیت 5۳ 
سال داشــت. راِس زندگی     نامه     نویس نقل کرده 
است که »زمان انتشار- به گونه     ای تنظیم شده 
بود که توجه پارلمــان را جلب کند و بر نظِر 
مسالمت     آمیز  راه     حل  درباره ی  پارلمان  اعضای 
منازعه ]امریــکا[ تاثیر بگذارد. امریکا نقطه     ای 
اساسی در کاربست نظریه     ی بازار آزاد بود و اگر 
اسمیت می توانست حامیانی برای خود دست وپا 
کند، امیدی برای پایان یافتِن چرخه     ی خشونت 
ناشــی از تالش     ها برای حفظ نظام مستعمراتی 
کهن شامل کنترل     ها و ممنوعیت     های اقتصادی، 

متصور بود.«
داد،  نتیجه  اسمیت  پرزحمت  بازنگری های 
زیرا خواندن کتاب به     قدری سهل     الوصول بود که 
گویا وی آن ســوی میز با شما سخن می     گوید 
و به نحوی ساده شــرح می     دهد که چه چیزی 
چرِخ اقتصاد را می چرخاند. او نوشــت، »ما از 
سخاوتمندی قصاب، آبجوساز یا نانوا نیست که 
انتظار شام می کشیم؛ شام ما نتیجه ی توجه ایشان 
به منافع خودشان است. ]در تعامل با ایشان[ ما 
نیازهای خود را برمی آوریــم، اما نه به اتکای 
انسانیت ایشان بلکه به سبب حب نفس  ایشان، 
و در معامله با ایشان سخن بر سر این نیست که 
مایحتاج مورد نیاز ما چه هست، بلکه بر سر این 
است که ایشــان چه منفعتی قرار است حاصل 

کنند.«
مردم  از  دفاعی جانانه  به کّرات  اســمیت 
کوچه و بازار در برابر سیاست     مداران طماع اقامه 
کرد. برای نمونه: »بنابراین نهایِت بی     شرمی و 
گستاخِی پادشاهان و وزرا است که مدعی شوند 
دارند از معیشت افراد مراقبت می کنند و مخارج 
آنان را چه به واسطه     ی قوانین ضداسراف و چه 
به واسطه     ی ممنوعیت واردات تجّمالت خارجی 
کنترل می کنند. آنان خود همواره و بالاســتثنا 
بزرگ     ترین اسراف     کاراِن جامعه هستند. اجازه 
دهید ایشان به حساب و کتاب مخارج خودشان 
مشــغول باشند و ایشان هم می     توانند با اطمینان 
خاطر حساب وکتاب مخارج افراد را به خودشان 

بسپارند. اگر اسراف     کاری و ولخرجی خودشان 
مملکت را ویران نســازد، ولخرجی شهروندان 

هرگز چنین نخواهد کرد.«
ثــروت ملل، بیان گِر تقدیری شــورانگیز 
از بهترین روش کارکــرد یک جامعه ی آزاد 
است. مشهورترین ســطور اسمیت می     گوید: 
»]یک سرمایهگذار نوعی[ تنها امنیت خود را 
در نظر دارد؛ و با هدایِت مســاعی اش به نحوی 
که محصولی با باالترین ارزش تولید شود، تنها 
به سودِ خویش می اندیشد، و او در این مورد کما 
بسیاری موارد دیگر توسط دستی نامرئی هدایت 
می     شود تا به حصوِل هدفی کمک کند که در 
مقصودش جایی نداشته است. برای جامعه  هم بد 
نیست که این هدف بخشی از مقصودِ او نبوده 
است. او با پی     جویی منافع خود به کّرات منافع 
جامعــه را کارآمدتر از زمانی ارتقا می     دهد که 
واقعاً آن هدف ارتقا منافع جامعه را قصد می کرد. 
هرگز سراغ ندارم خیر چندانی از جانِب کسانی 
که به قصِد خیِر عام تجارت می کنند ]به جامعه[ 

رسیده باشد.«
اولین واکنش از جانب آن دوســتانش بود 
که از نزدیک شــاهد تکامِل تدریجی کتاب 
بودند. برای نمونــه دیوید هیوم در اول آوریل 
۱۷۷۶ ]گفت[- »من از عملکرد شــما بسیار 
خشنود هستم.« ادوارد گیبوِن تاریخ     نگار خطاب 
به آدام فرگوسن نوشت: »چه اثِر شگرفی است 
این کتاب که دوسِت مشترک مان آقای آدام 
اسمیت با آن اذهاِن عموم را منّور ساخته است! 
علمی چنین مبسوط در کتابی مجرد و ژرف ترین 
ایده     ها که با زبانی سلیس بیان شده     اند.« توماس 
جفرسون سخت عالقه     منِد این کتاب شد و گفت 
در باب پول و تجارت، »ثروت ملِل اســمیت 

بهترین کتاب برای مطالعه است.«
چاپ نخست کتاب طی شش ماه به فروش 
رسید و شــعفی در اسمیت برانگیخت. در سال 
۱۷۷۶ نســخه     ی آلمانی، در سال ۱۷۷۹ نسخه     ی 
دانمارکی، در ســال ۱۷۸۰ نسخه     ی ایتالیایی و 
در سال ۱۷۸۱ نسخه     ی فرانسوِی آن منتشر شد. 
دستگاه انگیزاسیون اســپانیا، کتاب را به دلیل 
آن     چه مقامات »بی     ارزشِی َسبک و بی     بند وباری 

اخالقی اش« خواندند، توقیف کرد.
اسمیت بالفاصله پس از پایان کتاب بازبینی 
آن را آغاز کرد. ویراست     های جدید انگلیسی آن 
در سال     های ۱۷۷۸، ۱۷۸۴، ۱۷۸۶ و ۱۷۸۹ منتشر 
شدند. اسمیت فرصت چندانی برای کار دیگری 
نداشت. او با برقی شیطنت     آمیز از شوخ     طبعی، در 
اشاره به حواس     پرتِی شهره ی عام وخاص اش، در 
سال ۱۷۸۰ به ناشر لندنی خود گفت: »کم مانده 
بود فراموش کنم که من نویسنده     ی پژوهشی در 

باب ثروت ملل بوده     ام.«
دوک باکلو از موفقیت اسمیت به شعف 
آمده بود و از نفــوذش بهره گرفت تا معلم 
خصوصی ســابق     اش را به ســمِت کمیسر 
منصبی  کند،  منصــوب  گمرکات  اداره     ی 
پرمنفعت و نه چنــدان پرزحمت )۶۰۰ لیره 
در سال( که اسمیت پذیرفت. پاداشی برای 
تاجری آزاد! اســمیت مطالبــی را گردهم 
آورد و راجــع به تاریخ فلســفه و تاریخ 
حقوق و حکومت یادداشت     هایی نوشت. اما 
نوشتن اش به کندی پیش می     رفت، کما این 
که در سایر پروژه     هایش هم این     گونه بود و 
این اثر به سبِب آن که وضع سالمتی     اش رو 

به وخامت نهاد به سرانجام نرسید.
اســمیت در ۱۷ جوالی ۱۷۹۰ بی سر وصدا 
در خانــه     ی کرکالدی اش درگذشــت و در 
قبرســتان کانن     گیت به خاک ســپرده شد. 
بود، جوزف  همان     طور که خودش خواســته 
بلک و جیمــز هاتون، مجریان وصیت     نامه ا     ش، 
تقریباً تمام دست     نوشــته     هایش را سوزاندند و 

زندگی     نامه     نویساِن بسیاری را مأیوس ساختند.
آثارش جاودانه شــدند و او خود فانوس راه 
کسانی شد که عشق     شان به آزادی قرن نوزدهم 
را به صلح     آمیزترین دوران در تاریخ مدرن بدل 
ســاخت. اکنون حدود دویســت سال پس از 
مرگ اســمیت، اقتصاددان     ها ایرادات فنی کار 
او را یافته اند، با این حال آوازه اش سروگردنی 
از رقبــای اغواگری ماننــد کارل مارکس یا 
جان مینارد کینز باالتر اســت. جورج استیگلر 
برنده     ی جایزه     ی نوبل به اسمیت لقب »قدیِس 
کسب وکار آزاد« داده است. اچ. ال. منِکن گفته 
است: »هیچ کتابی مسحورکننده     تر از ثروت ملل 
آدام اسمیت در زبان انگلیسی وجود ندارد.« او 
در سرآغاز قرن بیستم و یکم همزمان با نوزایی 

آزادی حضور پررنگی دارد.

نامرئی دست 
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سیاست جان الک در رساله دوم درباره حکومت است که طرحی را از دیدگاه خود در تبیین سرشت نظام 
آزادی می آورد. اعمال قدرت خودکامه به هر شکلی که درآید، با نظام آزادی تعارض دارد و آغاز 

پایان اجتماع سیاسی است

آغاز آزادی
بازخوانی آثار و آراء پدران بنيانگذار ليبراليسم: 

مورد جان الک

تاثیر جان الک در تاریخ اندیشــه سیاسی 
جدید غرب به اندازه ای اســت که بســیاری 
معتقدند هر انسان مدرنی از بسیاری جهات الکی 
می اندیشد و الکی عمل می کند. جان الک نقاد 
رادیکال هرگونه خودکامگی و مداح تمام عیار 
آزادی خواهــی بود. همو بــود که در تامالت 
و مطالعات خویش راه را بر هر گونه اســتبداد 
بســت و به همین دلیل درخشان ترین چهره 
سنت لیبرالی در تاریخ اندیشه غرب محسوب 
می شود. چهره ای مشروطه طلب که پس از هابز 
اقتدارطلب در بریتانیا ظهور می کند. توماس هابز 
راهی را در فلسفه سیاسی گشود که جان الک 
آن را در انتها پیمود. هر دوی این فالسفه سیاسی 
نخستین نویسندگان در سنت غربی هستند که از 
وضع طبیعی و حقوق طبیعی در شکل مستقل آن 
سخن به میان آوردند. البته هابز با نوشتن لویاتان 
توجیه گر دولت مطلقه شد و الک با نوشتن دو 
رساله خود تئوریسین دولت مشروطه شد. اما چرا 
هر دو این فالسفه را باید جزو پدران بنیانگذار 
لیبرالیسم به حساب آورد؟ »اگر چه آموزه های 
هابز مفاهیمی استبدادی را در بر داشت، دست کم 
از یک راه اساسی، فراهم آورنده نقطه عزیمت 
الک در تدوین لیبرالیسم وی به شمار می رفت... 
هابز نه تنها الهیات را به عنوان پایه نظریه سیاسی 
نپذیرفت، بلکه مبنای جدیدی برای آن پیشنهاد 
کرد.« )ج. برونفســکی/ ب. مازلیش. ۱۳۸۷. 
صفحه ۲۸۴( به عبارت دیگر، اگر توماس هابز 
با تقویت قدرت مطلقه حکومت و لغو اختیارات 
شهروندان در قبال اقتدار نهاد دولت، پایه گذار 
لیبرالیسم سیاسی از مسیر شناسایی دولت به مثابه 
بازیگری مستقل و باالختیار شد، جان الک با 
تقویت فردگرایی و تاکیــد بر آزادی خواهی 
در بازنگری قــرارداد اجتماعی هابز، پایه گذار 
لیبرالیسم مدنی از مسیر تحدید دولت شد. همو 
با کاستن از رادیکالیسم هابز در سلب مسئولیت 
از مذهب، تالش کرد تا مســیحیت را عقالنی 
کند. از ســوی دیگر باید گفت اگر چه هابز و 
الک در تایید بحران در جامعه انگلستان و تالش 
فکری برای رفع آن هم داستان هستند هر یک 
سناریو خود را از علل بحران ارائه می دهند. هابز 
بر آن بود که اقتدار پادشاه به خاطر فساد مردم 
و استنکاف آنها از انجام وظایف شان از دست 
رفته اســت. »الک با هابز موافق بود که اقتدار 
نظام پادشاهی در انگلستان از دست رفته است. 
اما در نظر الک این تضعیف اقتدار از آنجا ناشی 
شده بود که پادشاه درصدد بود که حدود اقتدار 
خود را زیر پا بگذارد.« )توماس اســپریگنز. 
۱۳۸۷. صفحه ۶۲( اما با عبور از تشــابهات و 
تفاوت های هابــز و الک به ایده پردازی وضع 
طبیعی نزد آنان، به مثابــه متفکران و اصحاب 

قرارداد اجتماعی، می رسیم.

QQQگذار از وضع طبیعی هابزی
عالوه بر اهتمام جان الک به تاسیس لیبرالیسم 
مدنی، اجتهاد او در تعریف آزادی در بطن قرارداد 
اجتماعی را نیز نباید نادیده گرفت. در این معنا 
آزادی چیزی جز جســت وجوی خوشبختی از 
سوی بشــر نمی تواند باشد. جست وجویی که 
نزد هابز اگر هم معنی داشته باشد، جست وجو 
برای وصول به امنیت است. به همین دلیل هابز 
فرصت کافی برای ایده پردازی آزادی پیدا نکرد. 
چــه اینکه با مفاهیمی نظیر ترس و مرگ تنها 
می توان زایشگر لویاتانی بود که وضع طبیعی 
را به وضع منظمــی مبدل کند که قدرت فائقه 
حکومت تنها مرجع محق آن اســت. اما الک 
بر خالف هابز وضع طبیعی را خشــونت بار و 
مشحون از ترس از مرگ نمی دید و بر طبع مدنی 

انسان تاکید دوباره ای نهاد و شارع وضع طبیعی 
سرشار از آرامش و عقالنیت شد. اگر هابز ترس 
و نفع شــخصی را به عنوان عامل برانگیزاننده 
انسان ها در وضع طبیعی ارزیابی می کرد، الک 
احساس احترام و مدارای برخاسته از یک دین 
طبیعی را عوامل کنترل کننده انسان ها در وضع 
طبیعی می دانست. جان الک در مهمترین کتاب 
خود می نویســد: »وضع طبیعی قانونی طبیعی 
هم دارد که بر آن حاکم اســت و هر کسی را 
مکلف می کند و عقل که همان قانون اســت 
به همه انسان هایی که به عقلشان رجوع می کنند 
می آموزد که همه برابر و مستقل هستند و هیچ 
کس نباید صدمه ای به زندگی، سالمت، آزادی 
و دارایی های دیگران بزند.« اما با وجود اینکه 
وضع طبیعی تصویر شــده توســط جان الک 
بسیار روشــن تر و پرآرامش تر از وضع طبیعی 
تصویر شده توسط توماس هابز است، لزوم عقد 
قرارداد اجتماعــی و خروج از وضع طبیعی در 
اندیشه سیاسی جان الک نیز ضروری می شود. 
چه اینکه از دیــدگاه او اگر چه وضع طبیعی 
یک وضعیت معطوف به آزادی است، جوازی 
برای آن وجود ندارد! اینجا اســت که می توان 
از تشابه نظر و اشــتراک عقیده هابز و الک 
در تاسیس حاکمیت مســتقل به عنوان پدران 
بنیانگذار لیبرالیسم سخن به میان آورد، منتها با 
این تفاوت که پیش فرض ها و نتایج هر یک از 
آنها متفاوت تر از یکدیگر بود. چه اینکه »هابز 
بود که اعالم کرده بود وضع طبیعی همان وضع 
جنگ اســت و در آن وضع آدمیان بی خردانه 
رفتار می کنند و به حاکمی مطلق نیاز دارند تا 
آنها را کنترل کند. الک با زیرکی این استدالل 
را وارونه کرد و اظهار داشت که در وضع طبیعی 
عقل حکمفرما است. الک اعالم کرد آدمیان 
برای پرهیز از آشوب و برای کنترل کسانی که 
وضع طبیعی را مختل می کنند، به جامعه سیاسی یا 
مدنی می پیوندند.« )ج. برونفسکی/ ب. مازلیش. 
۱۳۸۷. صفحه ۲۹۲( اما این جامعه سیاسی و مدنی 

چیست و چه مختصاتی دارد؟

QQQجامعه سیاسی و مدنی
جامعه سیاســی یا مدنی جامعه ای است که 
برای رفع دعاوی انســان ها با یکدیگر تشکیل 
می شود و متشکل از انســان هایی با اراده آزاد 
است. خود جان الک درباره افتتاح این جامعه 
می نویسد: »آن چیزی که هر جامعه سیاسی را 
می آغازد یا عمال تشکیل می دهد چیزی نیست 
جز رضایت شماری از آزادمردان که اکثریتی 
کافی برای گردآمدن و ادغام شــدن در چنین 
جامعــه ای را دارند.« اما پــس از عقد قرارداد 
اجتماعی و افتتاح جامعه سیاسی و مدنی باید از 
سوی مردم حقوق و امتیازاتی برای هیئت حاکمه 
در نظر گرفته شود. »مهمترین امتیازی که مردم 
در هنگام ورود به جامعه مدنی واگذار می کنند 
مربوط به داوری شان است. از بسیاری جهات، 
انتقال به جامعه مدنی از آزادی آنان نمی کاهد. 
در وضع طبیعــی، آزادی مردم را قانون طبیعی 
محــدود می کند. در جامعه مدنــی، آنان مقید 
به قوانینی هستند که حکومت وضع می کند. اما 
چون این قوانین با قوانین طبیعی سازگار است، 
وضع آنان تغییر عمده ای پیدا نمی کند.« )جورج 
کالسکو. ۱۳۹۱. صفحه ۲۴۲( حال سوال اینجا 
است که اگر از نظرگاه الک تفاوت و تمایزی 
میان قوانین حاکم بر وضــع طبیعی و قوانین 
حاکم بر جامعه مدنی نیست چرا باید تن به عقد 
قرارداد اجتماعی و تاسیس حکومت داد؟ آیا با 
عقالنیتی که در نظام فکری الک جایگاه دارد، 
آزادی در وضع طبیعی با آزادی در جامعه مدنی 
تفاوتی می تواند داشته باشد؟ در پاسخ می توان 
اینگونه گفت که »آزادی در وضع طبیعی برای 
هر فردی رفتن به دنبال تفسیر خودش از قانون 
طبیعی اســت. جامعه مدنی از این نظر با وضع 

حامد زارع
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طبیعی فرق دارد، چون در جامعه مدنی فقط یک 
تفسیر واحد پذیرفته شده از قانون طبیعی وجود 
دارد که در قوانین جامعه تجســم پیدا می کند. 
هر شخصی هنگام ورود به جامعه مدنی توافق 
می کند که از این قوانین تبعیت کند و در نهایت 
تفسیر جامعه از قانون طبیعی را جایگزین تفسیر 
)جورج کالســکو. ۱۳۹۱.  می کند.«  خودش 
صفحه ۲۴۲( بدین ترتیب است که جامعه سیاسی 
و مدنی مورد نظر جان الک مکانی برای حفاظت 

از فردیت با محوریت قانون می شود. 

QQQدفاع از فردگرایی و حقوق فردی
یکی از وجوه برجســته کار جان الک در 
ســنت فکری مغرب زمین فردگرایی اوست. 
الک در نظام اندیشه خویش به هر قیمتی که 
شده از فردیت و حقوق فردی در برابر قدرت 
دفاع می کند و مسبب به وجود آمدن فرازهای 
درخشانی در تاریخ اندیشه سیاسی جدید غرب 
می شود. الک از یکایک افراد نه تنها در برابر 
قدرت سیاسی بلکه در برابر جامعه مدنی دفاع 
می کند و حرمت فردیت را بر عظمت جمعیت 
مقدم می داند. البته این بدین معنا نیســت که 
حکومت و جامعه را نادیــده می گیرد، بلکه 
منافع حکومت و جامعه را قابل تقلیل به منفعت 
افراد می داند و به همین ســبب در مسیر حفظ 
و تکریم حقوق فــردی گام برمی دارد. جان 
الک در پیش فرض ها، تلقی ها و استدالل های 
خود ســعی می کند در خط مقدم حفظ حقوق 
افراد و ایستادن در موضعی که در برابر منابع و 
مصادری که نیت و توان تضییع حقوق فردی را 
دارند باشد. »اساس استدالل الک در خصوص 
اینکه چرا حکومت و جامعه مجاز نیستند تا فرد 
را از حقوق طبیعی اش محروم نمایند، آن است 
که این حقوق را هیچ یک از آنان به فرد اعطاء 
نکرده که بتواند آنها را از وی بازستاند. انسان 
قبل از آنکه وارد جامعه شــود از این حقوق 
برخوردار بــوده و فی الواقع به این دلیل وارد 
زندگی اجتماعی می شود که در وضعیت طبیعی 
آن حقوق طبیعی خدشه دار می شده و برای حفظ 
و حراست از آن حقوق است که در چارچوب 
قرارداد اجتماعی وارد اجتماع سیاسی و مدنی 
می شــود. در مرحله بعدی نیز باز برای تامین 
آنی  آن حقوق است که نهادهای مدنی از جمله 
حکومت را پدید می آورد.« )صادق زیباکالم. 
۱۳۸۸. صفحه ۱۰۱( جان الک در رساله دومی 
که درباره حکومت تالیف کرده است ضمن 
تاکید بر تحدیــد حکومت و جامعه، از هدف 

تک تک افراد در پیوستن به جامعه سیاسی و 
مدنی ســخن می گوید و می نویسد: »اگر چه 
انسان ها وقتی وارد اجتماع می شوند، مساوات، 
آزادی و قــدرت و قدرت طبیعی خود را که 
در وضع طبیعی داشــتند، تسلیم دستان جامعه 
می کنند تا اینکه قوه قانون گذاری تا آنجا که 
می توانــد آن را برای خیر جامعه به کار بندد؛ 
باید بدانیم مردم با چنین عملی می خواستند به 
شیوه بهتری از خودشان، آزادی و دارایی شان 
را حفاظت کنند. زیــرا هیچ مخلوق عاقلی را 
نمی توان تصور کرد که شرایطش را به وضع 
بدتری تبدیل کند.« )جان الک. ۱۳۹۲. صفحه 
۲۷۱( به اعتقاد بسیاری از مورخان تاریخ اندیشه 
فلسفه  به مثابه روح  سیاسی غرب، فردگرایی 
سیاسی الک توسط فلسفه فایده گرایانه تداوم و 
بسط یافت و سازنده مرام و مسلک لیبرالیسم 

به شکل کنونی آن شد. 

QQQاصل خدشه ناپذیر مالکیت
البته این تنها فردگرایی نیست که پیشینه ای 
لیبرال به آموزه هــای جان الک می دهد، بلکه 
مفاهیم دیگری نیز در دستگاه فکری الک وجود 
دارند که سنگ بنای لیبرالیسم امروز شده است 
و از جمله آنان می توان به اصل خدشــه ناپذیر 
مالکیت اشــاره کرد. جان الک معتقد است 
که پذیــرش یا عدم پذیرش حق مالکیت هیچ 
ارتباطــی با عقد قرارداد اجتماعی و تاســیس 
حکومت سیاســی و جامعه مدنی ندارد و قوام 
مالکیت محکم تر از آن است که پیش یا پس از 
عقد این قرارداد مورد تعرض قرار بگیرد. »الک 
حق مالکیت را با اســتواری برقرار ساخت و با 
تبدیل آن به حقی فردی، از سنت گسیخت.« 
)پی یر منان. ۱۳۹۴. صفحه ۱۰( به عبارت بهتر 
الک توانســت حقی طبیعی نسبت به مالکیت 

برای فرد ایجاد کند. 

QQQرواج رواداری و منش میانه روی
جان الک هیچ وقت نتوانست روایت توماس 
هابز از گستره شکافی که میان انسان از یکسو 
و طبیعت و مذهب از ســوی دیگر وجود دارد 
را بپذیرد و در نتیجه در فلســفه سیاسی خود 
میانه روی بیشــتری به خــرج داد و پایه گذار 
رویه ای مبتنی بر مدارا و تساهل نیز شد. چه اینکه 
به اذعان بســیاری از تفسیرگران تاریخ اندیشه 
سیاسی غرب، میانه روی را باید عنصر مقوم نظام 
فکری الک محســوب کرد. »یک مفسر سده 
بیستمی جان الک خیلی خوب گفته است که 

نوشته های الک در بهترین حالتش رویکردی 
به زندگی مشخصه  متوازن و مداراآمیز نسبت 
اواخر سده هفدهم انگلســتان دارد. عالقمندی 
متداول به وقار و آرامش، اندیشــیدن منظم و 
افراط کاری  از زیــاده روی و  خودداری دقیق 
به خوبــی در هر صفحه ای از آثار و آراء الک 
منعکس شده اســت.« )مالفرد سیبلی. ۱۳۹۴. 
صفحه ۶5۴( عالوه بــر رواداری و میانه روی، 
بردباری نیز از دیگر مفاهیمی اســت که مورد 
تاکید جان الک قرار دارد. به عبارت بهتر »وقتی 
الک ما را فرامی خواند که بردبار باشیم، در واقع 
از ما دعوت می کند که بپذیریم آنچه در ذهن 
هر شخص می گذرد، جزء حریم خصوصی اش 
است. هیچ گاه نباید قانون را مستمسک پیگرد 
افــراد به دلیل آنکه از عقیــده خاصی پیروی 
می کنند، قرار داد. بلکه باید قانون شــخص را 
تنها به دلیل اقداماتی که انجام داده یا می خواسته 
انجام دهد، تحت پیگرد قرار دهد.« )جان مکللند. 
۱۳۹۳. صفحه 5۳۲( شایان ذکر است که جان 
الک کاتولیک هــا را به خاطر اینکه ذاتا جزء 
ســتون پنجم دشمن هســتند و خداناباوران را 
به خاطر اینکه از آتش جهنم نمی هراســند از 
شمول رواداری خود در این مورد خاص خارج 
می کند. اصوال جان الک در دفاع از پروتستان ها 
و رواداری در تبلیغ آزادانه عقیده بســیار کوشا 
عمل کرده اســت. او در کتاب نامه ای در باب 
تساهل که در زمان تبعیدش در هلند نوشته است، 
ضمن دفاع از حق آزادی همه فرقه های مذهبی 
دو شــرط را برای برخورداری از تساهل پیش 
می کشد. نخست اینکه وابستگی های مذهبی با 
تعلقات سیاسی که منجر به ساقط شدن دولت و 
حکومت می گردد نشود. دوم اینکه برخورداری 
از تســاهل تنها متوجه خداپرستان است. جان 
الک در کتاب پیش گفته پایه رویکرد امروزه 
غربیان در مواجهه با مقوله کثرت گرایی دینی 
را پی ریزی می کند. )جان الک. ۱۳۸۳( مفردات 
فکری مستتر در کتاب نامه ای در باب تساهل 
بی ارتباط با دو رساله جان الک درباره حکومت 
نیست. او در کتاب نامه ای در باب تساهل با مدد 
گرفتن از مفاهیم و مباحث دو رســاله در باب 
حکومت مطلب خود را بیان می کند. الک در 
کتاب نامه ای در باب تساهل اذعان می کند که 
»وظایف حکومت و نیز قدرت و اختیارات آن 
محدود است. حکومت برای حفظ و حمایت از 
جان و مال و آزادی به وجود آمده است. جامعه 
مدنی وظیفه ای مدنی دارد، انسان را وانمی دارد 
به آموزه مذهبی خاصی بگرود و یا به گروه های 

مذهبی معینی بپیوندد. کاربرد زور برای دست 
یافتن به یکنواختی مذهبی هم غیر ممکن است 
و اینکه با اخالق مســیحی مغایــرت دارد.« 
)عبدالرحمن عالــم. ۱۳۸۴. صفحه ۲۸۹( تاکید 
الک بر اخالق مسیحی را نیز باید جدی گرفت. 
چه اینکه وجوه مذهبی و الهیاتی نزد جان الک 
به هیچ وجه کمرنگ نیست. حتی برخی ها بر 
آن هستند که »به دلیل نقش مهمی که قانون 
طبیعی در فلسفه سیاسی الک ایفا می کند، الک 
از بسیاری جهات شــبیه متفکران سنتی قرون 
وسطایی نظیر قدیس توماس آکوئیناس است.« 
)جورج کالســکو. ۱۳۹۱. صفحه ۲۱۹( جان 
الک در پردازش وضع طبیعی و قانون طبیعی 
نیز از دیانت غفلت نمی ورزد و مفردات آن را 
در کارگاه فکری خود به استخدام در می آورد. 
»وقتی الک از قانون طبیعی ســخن می گوید، 
منظورش همان حقی اســت کــه قانون الهی 
تحت لوای قانون طبیعی داده. خداوند جهان و 
مخلوقاتش را عبث نیافریده است. بدون شک، 
انسان ها  خواست خداوند تداوم گذران زندگی 
است. قصد اینکه زندگی تداوم داشته باشد نیز 
مطابق خواست خدا است.« جان مکللند. ۱۳۹۳. 
صفحه 5۱۲( جان الک بحث درباره وضع طبیعی 
و قانون طبیعی و از همه مهمتر قرارداد اجتماعی 
و جامعه مدنی و سیاسی را در دو رساله حکومت 

انجام می دهد.

QQQدو رساله جان الک
رساله نخســت جان الک درباره حکومت 
مدنی حاوی حمله ای مستقیم به سر رابرت فیلمر 
نویسنده کتاب پدرســاالری یا قدرت طبیعی 
شاهان بود. رساله دوم الک نیز می تواند حمله ای 
صریح به توماس هابــز و نظراتش در کتاب 
لویاتان تلقی شود. اما فارغ از این برداشت های 
ســلبی، رویکرد ایجابی الک در این دو رساله 
را باید مطمح نظر قرار داد. از این منظر رســاله 
دوم از اهمیت کم نظیری برخوردار است و در 
قلب نظام سیاسی الکی قرار می گیرد. رساله دوم 
که مشهورترین کتاب جان الک نیز محسوب 
می شود شــامل نظریه پردازی های او درباره ی 
منشــاء و کاربرد قدرت سیاســی می شود. در 
همین رساله اســت که جاودانه ترین جمالت 
و ترجیع بندها را دربــاره آزادی به نگارش در 
می آورد. در این رســاله است که »طرحی از 
دیدگاه خود در تبیین سرشــت نظام آزادی را 
می آورد. اعمال قدرت خودکامه به هر شکلی که 
درآید، با نظام آزادی تعارض دارد و آغاز پایان 
اجتماع سیاسی است.« )جواد طباطبایی. ۱۳۹۳. 
صفحه( بدین ترتیب اســت که نه تنها می توان 
جان الک را آغازگر بحث منسجم درباره آزادی 
در فلسفه سیاسی غرب جدید دانست، بلکه همو 
را باید آغازکننده عصر روشنگری در نیمه دوم 

سده هفدهم میالدی دانست. 
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چهارسال پس از آغاز جنگ با روسیه، ایران به دنبال متحدی علیه روسیه بود تا به کمک آن امکان تاریخ ایران
شکست این کشور را فراهم کند، باالخره فرانسه را یافت. در این زمان زمام امور فرانسه در دست 
ناپلئون بود و رقابتی سخت با انگلستان بر سر هندوستان داشت.

آن چه نخستین بار ایرانیان را به گونه ای عریان 
و بی واسطه با تحوالت غرب آشنا کرد و همچون 
پتک محکمی خواب طوالنی آنان را آشــفت، 
جنگ های ایــران و روس بود. ایرانیانی که در 
سپاه عباس میرزا علیه روس ها می جنگیدند، شاید 
نخستین کســانی بودند که تحوالت آن سوی 
جهان را مشاهده می کردند. تا پیش از آن دشمنی 
که ایران شناخته بودند عثمانیان در غرب ایران 
و ازبکان در شرق بودند ولی اینک دشمنی در 
شــمال ایران عرض اندام کرده بود که پیش تر 
چندان به حساب نمی آمد اما توانسته بود ضمن 
شکست جنگجویان ایرانی بخش های مهمی از 
سرزمین های این کشور را نیز تسخیر کند. در 
چنین شرایطی ایرانیان برای نخستین بار دریافتند 
که عقب مانده اند و شــاید بارزترین تجلی این 
آگاهی در پرســش عباس میرزا از فرســتاده 
ناپلئون در رابطه با چرایی عقب ماندگی ایرانیان 
و سپاهش بود. طنین این پرسش از آن پس در 
سراسر تاریخ ایران شنیده شد و از زبان های بسیار 
و به اشــکال مختلفی تکرار شد و هرکس در 
محدوده درک و توان خود کوشــید تا پاسخی 
برای آن بیابد. طبیعتا نخستین کسانی که باید 
در پی پاسخی عاجل برای این سؤال برمی آمدند، 
حاضرین در میدان نبرد با روسیه بودند و بی ربط 
نیست که آنان را نخستین کسانی بدانیم که در 
اندیشه اصالح ساختار ایران برآمدند و بی گمان 
شــاخص ترین چهره این دوران که در نوک 
پیکان مواجهه با غرب قرار گرفته بود، شخص 

عباس میرزا است. 

QQQعباس میرزا نایب السلطنه
فتحعلی شاه زمانی که قدرت را از آقا محمد 
دریافت کرد، برخــالف عموی خود، یکی از 
عیالوارترین شاهان ایران بود. منابع آمار مختلفی 
در رابطه با تعداد حرمسراهای او می دهند ولی 
آن چه مشخص است، عباس میرزا رقبای زیادی 
برای کســب تاج و تخت داشت. عباس میرزا 
در ســال ۱۱۶۸ هجری شمسی در قصبه نوا از 
توابع الریجان به دنیا آمد. با آن که در کودکی 
توان جسمی زیادی نداشت و زود بیمار می شد، 
مورد توجه ویــژه آقامحمدخان و پدرش قرار 
داشــت. آنگونه که اغلب منابع اشاره دارند، او 
فرزند ارشد فتحعلی شــاه نبود و تنها در همان 
ســال تولد عباس میرزا فتحعلی شاه که در آن 

زمان ولیعهد بود، صاحب پنج پسر شده بود اما 
مادر عباس میرزا از خاندان قاجار بود و این امر 
خود عاملی شد که توجه بیشتر آقامحمدخان را 
به خود جلب کند و حتی گاهی شاه قاجار خود 

مسئولیت تعلیم نظامی او را برعهده می گرفت.
زمانی که شاهزاده به سنین نوجوانی رسید، 
همه چیز نشان از تربیت خوب او داشت. از یک 
سو سوارکار و شمشیرزنی ماهر و از سوی دیگر 
اهل فضل، دانش و مطالعه بود. در کنار این موارد 
ویژگی های شخصیتی او نیز نوعی متانت و وقار 
را در رفتارش پدید آورده بود. بنابراین دو سال 
بیشتر از سلطنت فتحعلی شاه نگذشته بود که شاه 
مجلسی ترتیب داد و بزرگان قاجار را فراخواند 
تا انتخاب عباس میرزا به عنوان ولیعهد را به اطالع 
آنان برساند. کسی در آن میان در رابطه با انتخاب 
شــاه تردیدی به میان نیاورد و فردای آن روز 
منصوب  آذربایجان  به حکومت  جوان  ولیعهد 
شد. شاه با فرزند خود که در این زمان ده ساله 
بود، سردارانی بزرگ و وفادار مانند میرزااسداهلل 
خان وزیر لشــگر و سلیمان خان اعتضادالدوله 
را همراه کرد و به عالوه یکی از کاردان ترین 
سیاستمداران آن عهد یعنی میرزا عیسی فراهانی 
را به عنوان مشاور با وی روانه کرد تا شاهزاده را 

در اداره و سامان امور توانمند کند. 

QQQآغاز مسیر اصالح
از آن جا که شــاهزاده هنوز برای اداره امور 
بسیار جوان بود، با رسیدن به تبریز میرزا عیسی 
قائم مقام مسئولیتی سنگین بر دوش داشت. از 
یک ســو باید به اداره امــور می پرداخت و از 
طرف دیگر امر تعلیم و تربیت شاهزاده بر عهده 
او گذاشــته شده بود. عباس میرزا که از اهمیت 
حضور میرزا بــزرگ در کنار خود آگاه بود، 
معموال در تمامی امور مشورت و صالحدید وی 
را در نظر می گرفــت و او را به صدارت خود 
منصوب کرد. امور آذربایجان در این زمان مانند 
بسیاری از دیگر نقاط ایران هیچ نظمی نداشت. 
عبدالرزاق دنبلی در »مآثرالسلطانیه« این اوضاع 
را چنین شــرح می دهد: »نه سپاه را نظامی و نه 
رعیت را انتظامی و نه کار را قوامی و نه ملتزمان 
رکاب را قوامی و نه قلعه و حصاری که در هجوم 
نابکاری به کار  آید و نه از پیاده و سوار نامداری 
و کارگــزاری که در میــدان پیکار و هنگام 
کارزار در شمار  آید...« با این حال عباس میرزا 
با راهنمایی میرزا عیســی توانست تا حدودی 
امور آن والیت را سامان دهد و با چند شورش 
پراکنده از جمله شورش جعفرقلی خان نیز مقابله 
کند اما توفان اصلی در راه بود. در اواخر ســال 

۱۱۸۲ ه.ش جنگ آغاز شد. روس ها که در ادامه 
تفکر پترکبیر بنیانگذار دولت جدید در روسیه 
به دنبال دسترســی به آب های آزاد بودند و از 
این رهگذر می کوشیدند تا با فتح سرزمین های 
جدید راه دســتیابی به آب های آزاد را هموار 
کنند، تقریبا از زمان سقوط صفویه و در شرایطی 
که ایران درگیر هــرج و مرج های داخلی بود 
پیشروی های خود را آغاز کرده بودند و حتی 
آقامحمدخان قاجار نیز در زمانی که کشته شد 
برای سرکوب حاکم گرجستان که به تحریک 
روس ها قصد استقالل داشت به آن نواحی رفته 
بود. بنابراین تحرکات مجدد روسیه در مرز ایران 
آتش جنگ را روشن کرد و این جنگ علی رغم 
تلفات ســنگین و از دســت رفتن سرزمین ها 
سرآغاز آگاهی برای ایرانیان بود. سربازان ایرانی 
دالورانه برای دفاع از سرزمین های خود مبارزه 
می کردند ولی نتیجه کامال معکوس بود و به نظر 
می رسید روســیه بدون آنکه نیاز باشد با تمام 
ارتش و قوای خود برابر ایران حاضر شود، سپاه 
ایران را در چند مرحله شکست داد. عباس میرزا 
که به عنوان فرمانده کل جنگ ها در میدان نبرد 
حاضر بود، از آن چه در پیش چشم خود می دید 
به شگفت آمده و درمانده شــده بود. سیستم 
اجتماعی و نظامی ایران برای قرن ها مدلی شناخته 
شده داشت و در حقیقت این ایالت و قبایل بودند 
که نفرات سپاه را به هنگام جنگ تأمین کرده 
و در مقابل امتیازاتــی را از حکومت مرکزی 
دریافــت می کردند، به عبــارت دیگر ایران 
هرگز ارتش دائمی و آموزش دیده ای نداشت. 
به عالوه حضور ســربازان از ایالت مختلف و 
رقابت های میان آنان مشــکل دیگری بود که 
از انسجام ارتش ایران می کاست و ابتکار عمل 
را از آن ســلب می کرد. عباس میرزا که فردی 
آگاه و دانش آموخته بود به مدد مشاوران خود 
به ویژه میرزا عیسی و پسرش میرزا ابوالقاسم ابتدا 
کوشید این نقاط ضعف را اصالح کند. بنابراین 
اقدام نخست در این راستا ایجاد اتحاد میان سران 
ایالت و تالش برای آگاه کردن آن ها از خطر 
جنگ بود. گروه دیگری که عباس میرزا کوشید 
نیروی آنان را در پشــت سپاه خود بسیج کند، 
روحانیان بودند که موفق شد فرمان جهاد علیه 

کفار را از طرف آنــان دریافت کرده و این 
نبرد را به یک تکلیف دینی مبدل کند. موضوع 
دیگر هزینه های ارتش بود که به صورت های 
گوناگون در قالب مالیات، پرداخت های سران 
ایالت و حکومت مرکزی تأمین می شــد ولی 
عمال در اکثر مواقع این رعیت بود که هزینه های 
ارتش را بر دوش می کشید، به این صورت که 
عبور ارتش ایران از یک منطقه به مراتب بیش 
از ورود روس هــا به آن بر مردم صدمات مالی 
تحمیل می کرد. بنابراین اصالح در دستگاه مالی، 
قضایی و دیوانساالری آذربایجان ضروری نشان 
می داد. به منظــور جلوگیری از صدمه بر اموال 
مردم تالش شد تا مهمانخانه ها و استراحتگاه های 
جداگانه ای برای ارتشیان و چاپارها ساخته شود و 
به عمال دولتی دستور داده شد که به مردم تعدی 
نکنند. در تبریــز دیوانخانه جدیدی به منظور 
رســیدگی به امور قضایی و دادخواهی تأسیس 
شــد و قضاتی از طرف آن در دیگر شهرهای 
آذربایجان مأمور به کار شدند. همچنین کوشش 
شــد به امور مالیاتی سامان داده شود و دستگاه 

قضایی بر آن نظارت داشته باشد. 

QQQاصالحات به سبک فرنگی
با همه این تغییــرات ارتش ایران همچنان 
شکست می خورد. نکته ای که در این میان قابل 
توجه ارزیابی می شود، آن است که تمامی این 
اصالحات در حقیقــت تنها در چارچوب نظم 
سنتی پیشین انجام می شد تا این نظام قدرت خود 
را باز یابد. این در حالی بود که نظام ســنتی در 
برابر نظم نوینی که دشــمن از آن بهره می برد، 
ضعیف شده بود و راهکارهای آن پاسخگوی 
شــرایط موجود نبود. چهارســال پس از آغاز 
جنگ، ایران که به دنبال متحدی علیه روســیه 
بود تا به کمک آن امکان شکست این کشور 
را فراهم کند، باالخره فرانســه را یافت. در این 
زمان زمام امور فرانســه در دست ناپلئون بود و 
رقابتی سخت با انگلستان بر سر هندوستان داشت. 
نمایندگان دو کشــور در کاخ فین کنشتاین 
عهدنامــه  ۱۶ ماده ای را امضــا کردند که طی 
آن قرار شد فرانسه در نوسازی ارتش به ایران 
کمک کند و ایران نیز انگلیســی های درون 

سمیرا دردشتی
خبرنگار

ایرانیان بیداری  آغاز 
عباس ميرزا چه نقش و جایگاهی

در سير توسعه ایران دارد؟

 یادداشت

اصالحات 
دولت گرایانه

 
سقوط سلســله صفویه در پس 
به ایران،  افاغنه  ناچیزی  عده  حمله 
فروپاشی  و  ناکارآمدی  بر  گواهی 
مدلی از ســاختار دولت )به معنای 
عام آن( در ایــران بود که حدود 
یک قــرن اوج بالندگــی خود را 
در ایران گذرانده و فســاد حاکم 
بر روابط داخلی آن، ســبب شد که 
نتواند در مقابل کوچک ترین ضربه 
خارجــی دوام بیاورد و پیامدی جز 
تجزیه ایران را به همراه نداشــت. 
در چنیــن روندی حتــی اقدامات 
ابرســتاره هایی همچــون نادرقلی 
)نادرشاه بعدی(، وکیل الرعایا کریم 
خان زند و حتــی خواجه تاجداری 
همچــون آغامحمدخــان کمک 
چندانی به بهبود وضعیت دولت در 
نادرشاه  ایران نکرد. در پس ظهور 
افشاریه  دولت  سرعت،  به همان  و 
ســقوط کرده و به یک حکومت 
محلی در شمال شرقی ایران تبدیل 
شد. جانشــینان وکیل الرعایا کریم 
از فروپاشی  نتوانستند  نیز  خان زند 
دولــت زندیه پــس از مرگ او 
جلوگیری کننــد و عباس میرزای 
نیز  قاجار  فتحعلی شاه  نایب السلطنه 
به روشنی مشاهده می کرد که به رغم 
ظهور آغا محمد خان قاجار و اقدامات 
رعب آورش در وحدت دوباره ایران، 
پس از مــرگ او بار دیگر دولت 
مرکزی در حال فروپاشــی است. 
ضعف  متوجه  به نیکی  عباس میرزا 
مفرط دولــت در مواجهه با چنین 
ضربه ای شده بود به ویژه اینکه این 
بار ضربه هولناک خارجی از سمت 
شمال )روسیه( و جنوب )بریتانیا( در 
حال وارد شدن به ایران بود. در چنین 
اوضاع و احوالی، ساختار پوسیده و 
فروپاشــیده دولت در ایران، نه تنها 
برای  نمی توانست تکیه گاه مناسبی 
مقابله با امــواج تهاجمات خارجی 
باشد، بلکه حتی نمی توانست ضامن 
بقای وحدت و یک پارچگی داخلی 
ایران باشــد و خود انگیزه ای برای 
سرکشی نیروهای گریزان از مرکز 
داخلی محســوب می شد. در چنین 
مشاورینش  و  عباس میرزا  وضعیتی 
درصدد ایجاد اصالحات گسترده ای 
در ساختار دولت برآمدند. درون مایه 
اصالحات، تماما معطوف به بازسازی 
ســاختار دولت بود و بالطبع هدف 
نهایی آن اصالحات نیز، توانمندسازی 
دولت براساس تجربیات کشورهای 
اروپایی بود. بیان مشخصات و الگوی 
اصالحات عباس میرزا و میزان تحقق 
اهداف اصالحات در ایران را می باید 
به فرصت دیگری واگذار کرد، آنچه 
که مهم است این است که چارچوب 
کلی اصالحــات عصر عباس میرزا 
و  دولت گرایانه  اصالحــات  یک 
به منظور رفع اشــکاالت ساختاری 
دولت ایران در آن زمان به شــمار 
می آید. شــروع اجرای اصالحات 
در واقع شــروع انقالب عظیمی در 
ســاختار دولت در ایران بود که در 
دهه های بعد نیز عموماً توسط وزرا 
و صدراعظم ها و با پشتیبانی شاهان 

قاجار ادامه یافت. 
متن کوتاه حاضر برگرفته از 
جلداول کتاب »شکل گیری، تکامل 
و افسارگسیختگی دولت شبه مدرن 
در ایران معاصر« است که توسط 
نگارنده در حال تالیف است.

 دیدگاه

نقشة راه اصالح طلبی

ه.ق(   ۱۲۲۲  -۱۲۴۹( عباس میــرزا 
نایب السلطنۀ فتحعلی شاه قاجار تبار اصالح گری 
در ایران اســت. اصالحگری کــه در کنار 
خود وزیری چون میرزاعیســی خان قائم مقام 
فراهانی معروف به میرزای بزرگ را داشت. 
کارنامۀ ایــن دو تن در اصالحات کارنامه ای 
قابل ستایش است که باید از بعضی اقدامات 
سیاسی شان که دارای خطاهایی است، تفکیک 
شود. اصالحات عباس میرزا اما دوره ای جدید 
را در تاریــخ ایران رقم زد و آنچه در این باره 
انجام داد، نقشۀ راهی برای اصالح گری ایرانیان 
شــد. تا پیش از آنکه او اقداماتی در جهت 
رویارویی  به جهــت  دهد،  انجام  اصالحات 
ایرانیان با روس ها، تالش هایی برای قدرتمندی 

کشور انجام گرفت. فتحعلی شاه و عباس میرزا 
از طریق اتحاد با انگلســتان و فرانسه درصدد 
برآمدند نیروی نظامی ایران را نوسازی کنند. 
در واقع آنان ابتدا با تکیه بر عامل بیرونی سعی 
داشتند بر مشکالت رویارویی با روسیه فائق 
آیند. چرا که ســاختار حکومتی چندان برای 
اصالحات درونی آماده نبود. شکست از روسیه 
اما عباس میرزا و قاجاریه را مجبور کرد به عامل 
درونی تن دهند. او دریافت تکیه بر کشورهای 
غربی و مستشارانشان برای نوسازی چاره ساز 
نبوده و به شکلی ظاهری و کوتاه مدت می تواند 
موفق باشد. از همین رو مهم ترین سؤال پس 
از شکست از روسیه متوجه عامل درونی شد 
و این که »ما چرا عقب مانده ایم؟« ســؤالی 
است که پاســخ آن در جنبه های گوناگون 
حیات ایرانیــان قابل ردیابی بود. از همین رو 
عباس میرزا و قائم مقــام اصالحات را متوجه 
اموری ورای امور نظامی کردند. اصالحاتی که 

در بسیاری از مفاهیم تحول ایجاد کرد. شاید 
بتوان مهم تریــن نتیجۀ اصالحات عباس میرزا 
را تحول در مفهوم علم دانســت. این نتیجه از 
قَِبل اعزام محصلین ایرانی به فرنگ رقم خورد. 
محصلینی که رفتند تا دنیای غرب را ببینند و 
با توشــۀ دانش بازگردند. اگر تا پیش از این، 
علم بر مفهوم دینی استوار بود و تحصیل علوم 
دیگر همچون نجوم، ریاضی، تاریخ، فلسفه و... 
حول همین مفهوم بود، حال افرادی نه به قصد 
حوزه های علمیۀ عراق عرب که برای آموختن 

علوم جدید عزم سفر به فرنگ می کردند. 
ایــن تحول را در ســخنان عباس میرزا و 
وزیرش می توان مشــاهده کرد. عباس میرزا 
به ســر هاردفورد جونز، وزیر مختار بریتانیا 
در تهــران، می گوید: »آنــان را به تحصیلی 
گمارید که برای من و خودشان و مملکتشان 
مفید باشد.« نایب السلطنه در فایدت علم فرد، 
نهاد سلطنت و مملکت را مّدنظر قرار می دهد. 

در بیان او مفاهیمی چــون دولت و ملت در 
قالب ناسیونالیســم به هم پیونــد می خورند. 
میرزامحمدصالح شیرازی هم که اولین روزنامۀ 
فارسی را در داخل ایران منتشر ساخت، روایتی 
از قائم مقام دارد کــه همین تحول در مفهوم 
علم را نشان می دهد. به روایت میرزاصالح، او 
اشعارش را از طریق واسطه ای به نزد قائم مقام 
می فرستد. وزیر پس از مشاهدۀ اشعار می گوید: 
»کالمی است موزون، لیکن حیف و افسوس 
است که طالب سعی در ازدیاد و افزونی ماده و 
استعداد خود نمی نمایند و به همین هرزه درایی 
و باده پیمایی خود را مشغول به شعرنویسی و 
شعرخوانی می دارند.« میرزاصالح می نویسد این 
سخنان چندان در او تأثیر کرد که دفتر شعر را 
کنار گذارده و شعرگویی را ترک می گوید. 
چندی بعد هم جزو افــراد اعزامی به فرنگ 
می شود. بر مبنای همین تحول در مفهوم علم 
است که محصلین اعزامی در رشته هایی چون 

طب، ریاضــی و حکمت طبیعی هم تحصیل 
می کنند. رشته هایی که تا پیش از این با مبنا 
و هــدف دینی و ســنتی تدریس و تحصیل 
می شــدند. بالطبع با تغییر مفهــوم این علوم، 
کارکردشــان هم تغییر می کرد. چون مفهوم 
علم دچار تحول شــد، مفاهیمی چون آزادی، 
عدالت، ملیت و امنیت اجتماعی معانی تازه ای 
یافتند. محصالنی که غــرب را دیدند، برای 
این مفاهیم در جست وجوی خاستگاه زمینی 
بودند. میرزاصالح وقتــی در لندن از ناتوانی 
دولت انگلستان در بستن دکان صنعتگری فقیر 
می نوشت، بی تردید به تساوی میان شاه و گدا 
در برابر قانون می اندیشید. بر این اساس می توان 
مهم ترین نتیجۀ اصالحات عباس میرزا را تحول 
در مفهوم علم دانست. تحولی که منتج به تحول 
در مفاهیمی دیگر شد. از دل همین تحول بود 
که مدارس جدید و بالمآل »دانشگاه« سر بر 
آورد تا نگاه ایرانی به جهان و انسان تغییر کند.

رضا مختاری اصفهانی
پژوهشگر تاریخ معاصر

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

خاک خود را محدود کرده و در صورت تمایل 
ناپلئون برای حمله به هند به آن ها اجازه عبور 
از خاک خود را بدهد. پس از این عهدنامه بود 
که نخستین تالش ها برای مدرن سازی آغاز شد. 
ایران نمی دانست که در سال های غفلتش غرب 
چه فرآیندی را طی کرده است و الگو برداری 
از آن نیز عمال ممکن نبود چراکه نه ابزاری در 
این رابطه وجود داشت و نه دانشی. عباس میرزا 
در یکی از روزهای عقب نشینی در برابر ارتش 
روسیه در حالی که با تمام قوا و نیروهای خود 
جنگیده و شکســت خورده بود، با لحنی از سر 
اســتیصال و خشم و در حالی که گمان می کند 
طبیعــت به غرب چیزی بیــش از ایران نداده 
است خطاب به ژوبر فرستاده ناپلئون می گوید: 
»....نمی دانم این قدرتی که شما )اروپایی ها( را 
بر ما مســلط کرده چیست و موجب ضعف ما 
و ترقی شما چه؟....« به نظر می رسد در این جا 
عباس میرزا دریافته اســت، این ضعفی که با 
شکست های پیاپی دیگر امکان پنهان کردن آن 
وجود ندارد را تنها با همین پرسش از خود غرب 
می توان جبران کرد. بنابراین بر مبنای قراردادی 
که با فرانسه منعقد شد، ژنرال گاردان در رأس 
هیأتی به منظور تجهیز ارتش ایران وارد کشور 
شد اما این امر نیز در نهایت چاره اوضاع ایران 
نشد.  عباس میرزا تمام مســاعی خود را برای 
بهره گیری از راهنمایی های هیات فرانســوی 
به کار برد. تعدادی سرباز به عنوان ارتش ثابت 
در کشور استخدام شــدند و دستور داده شد تا 
سربازان، لباس های متحدالشکلی به شیوه ارتش 
فرانســه بپوشند و از ساز و ادوات جنگی مدرن 
در ارتش استفاده شد. به منظور همراهی بیشتر 
مردم با این تحوالت شاهزاده از روحانیون کمک 
گرفت. در این رابطه رساله های جهادیه به رشته 
به میرزا  تحریر درآمد که معروف ترین آن ها 
عیسی تعلق دارد. در این رساله ها ضمن آن که 
کوشش می شد شــیوه های نبرد آموزش داده 
بن بست های شرعی  مرتفع ساختن  برای  شود، 
نظیر یادگیری از کفار، تقلید از پوشش آن ها، 
بهره گیری از ابزار مدرن، استفاده از ساز و طبل 

برای هماهنگی قشون و... چاره اندیشی می شد. 
علی رغم همه این کوشش ها هیأت فرانسوی 
نتوانســت بیش از چند کار ظاهری در راستای 
اصالح و نوســازی ارتش اقدامی انجام دهد. دو 
طرف شــناختی از ابعاد فرهنگی و جهانبینی 
یکدیگر نداشتند و از آن مهم تر زبان یکدیگر 
را نمی شــناختند. مدت زمانی که برای انجام 
اصالحات از ســوی هیأت فرانسوی اختصاص 
داده شد اندکی بیش از یک سال بود که عمال 
می کرد.  غیرممکن  را  ســاختاری  اصالحات 
نکته مهم دیگری که منجر به این ناکامی شد 
تالش های انگلستان بود که قصد نداشت اجازه 
دهد فرانسه منافعش را هدف قرار دهد. همچنین 
عثمانی نیز تمایلی نداشت که همسایه و دشمن 
دیرین خود بیش از این قدرتمند شود و به منظور 
قطع این رابطه تالش هایی از جمله زندانی کردن 
ژوبر و کشتن همراهانش صورت داد. تحوالت 
سیاســی داخلی در فرانسه و بعد مسافت نیز از 
دیگر عواملی بود که موجب شد علی رغم همه 
بسترهایی که عباس میرزا کوشید فراهم آورد، 

هیأت گاردان راه به جایی نبرد.

1درس نامه تجدد ایران
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تاریخ جهان

تاریخ، مردان بسیاری را به یاد می آورد 
که بر گستره زمین گام نهاده، جنگیده  و 
فاتح شده اند اما بســیار معدودند آنان که 
وســعت تحوالتی که به آن دست زدند 
از محدوده معین و ســرزمین مشــخصی 
فراتر رفته باشــد و تاریخ نه به گونه ملی 
و محلی آن بلکه در ابعاد جهانی،اقدامات، 
اصالحات و خاطره نبردهایشــان را به یاد 
آورد. بی شــک ناپلئون بناپارت یکی از 
همین افراد انگشت شمار است. او در مدت 
زمانی کوتــاه، معاصران خود را به حیرت 
فرو برد و آیندگان را مشــتاق شــنیدن 
روایت هایش کرد. امپراتور فرانسه تضادی 
عمیق درون خود نهفته داشت. او از درون 
عصر روشنگری به تاریخ قدم گذاشت. نظام 
جدید جمهوری که محصول انقالب ۱۷۸۹ 
فرانســه بود را پس زد و خود را به سبک 
پادشاهان باستانی امپراتور لقب داد و شروع 
به فتح هرچه بیشتر سرزمین ها کرد. با این 
حال حافظ نظم موجود در حکمرانی سنتی 
نبود بلکه سرشــار از اندیشه اصالح بوده 
و به طیف مختلفــی از اقدامات داخلی و 
خارجی به منظور بهبود کیفیت حکمرانی 
خود دســت زد. او نه یک امپراتور سنتی 
تمــام عیار و نه یک حکمــران مدرن با 
سودای دفاع از دستاوردهای انقالب فرانسه 
بود بلکــه مدلی را خلق کرد که بعدها در 
شرق و غرب بسیاری کوشیدند از آن تقلید 
کنند. حکمرانی، به دور از مبانی دموکراسی 
و دولت مدرن اما پرتالش، مصلح و پیشتاز، 
تصویری بود که تاریخ از او در خاطر نگاه 
داشته و در ادوار گوناگون بنابر ارزش های 

حاکم داوری خواهد شد. 

QQQاصالحات ناپلئونی
ناپلئون را همواره با فتوحاتش شناخته اند 
و تاریخ او را به یاد می آورد در حالی که 
سوار بر اسبش از کوه های آلپ می گذشت، 
فرانسه  به خاک  را  ایتالیا  ســرزمین های 
ضمیمه می کرد، به اروپاییان اعالن جنگ 
می داد و هلند و بلژیک و پروس را مغلوب 
می کرد، انگلیــس را محاصره کرده بود، 
قدم به خاک مصر گذاشت و نیروهایش 
را در نبرد ســهمگین با روســیه رهبری 
ناپلئون در عمر  به عبارت دیگر  می کرد. 
کوتاه فرمانروایی خود بیشــتر مواقع در 
پی فتوحات و کشورگشایی بود و همین 
امر بود که در کنار وحشــت از سرایت 
افکار انقالبی فرانســه، در نهایت رهبران 
کشــورهای اروپایی را علیه او متحد کرد 
و در پی شکست در نبرد واترلو در مقابل 
انگلستان به جزیره سنت هلن تبعید شد. با 
این حال حکومت او یک جنبه بسیار مهم 
دیگر نیز داشت و آن اصالحات ناپلئون در 
مسیر تجدد بود. این وجه از اقدامات او از 
آنجا که به نظر می رسد کمتر در پیوند با 
تاریخ جهان قرار دارد، اغلب توجه چندانی 
را از ســوی تاریخ نــگاران به خود جلب 
نکرده اســت اما باید یادآور شد که حتی 
اصالحات ناپلئون نیــز به ویژه در رابطه با 
قانون در بسیاری از کشورهای دیگر مورد 
الگوبرداری قرار گرفت. او در شــرایطی 
فرانسه  اقداماتی می زد که  به چنین  دست 
اغلب در شــرایط جنگی به سر می برد و 
جنگ خود غالبا توجیه کننده نابه سامانی های 

داخلی است.

QQQدولت متمرکز
ناپلئون در نخستین گام موفق شد دولت 

متمرکز در فرانسه پدید آورد. کاری که 
پیش از وی در دوران سلطنت، بوربون ها 
تــالش کردند که انجام شــود اما قدرت 
اشراف مانع از تحقق آن بود. پس از انقالب 
نیز عمال در دوران دیرکتوار و پس از آن در 
دوران کنسول های فرانسه چنین تمرکزی 
دور از ذهن می نمــود اما با قدرت گیری 
ناپلئون ابتدا به عنوان کنسول اول و سپس 
امکان پذیر  باالخره  تمرکز  این  امپراطور، 
شد. این امر انجام دیگر اصالحات مد نظر 

ناپلئون را نیز امکان پذیر کرد.

QQQکد ناپلئون
پس از ایجاد تمرکز، شــاید مهم ترین 
اقدام ناپلئون را بتوان اصالح قانون در فرانسه 
دانست. مقارن با آغاز امپراطوری او نظام 
حقوقی و سیستم قانونی فرانسه گرفتار هرج 
و مرج بود. قوانین همچنان مدون نشده و 
نظام حقوقی این کشور تابعی از قانون روم، 
سنت های باستانی یا پدرساالری و سلطنتی 
بود. البته به این آشوب باید قوانین انقالب 
را نیز اضافه کرد که هرچند بســیاری از 
قوانین گذشته را منسوخ کرده بود اما قوانین 
جدید نه سامان یافته بود و نه ضمانت اجرای 
الزم را داشت. بنابراین برای اصالح چنین 
شرایطی ناپلئون بهترین حقوقدانان فرانسه 
را به خدمــت گرفت تا قوانین به گونه ای 
مدون تنظیم شــود و ارجــاع به آنها با 
سهولت انجام شود. حتی به جهت اولویت 
و اهمیتی که برای تدوین این قوانین قائل 
بود شخصا در 5۷ جلســه از مجموع ۱۰۹ 
جلسه آن حضور پیدا کرد و پیگیری این 
موضوع را بر بلندپروازی های خارجی خود 
اولویت داد. نگارش این مجموعه در سال 
۱۸۰۴ به اتمام رسید و در ۲۱ مارس منتشر 
شــد. مبنای آن حقوق »رومی-ژرمنی«، 
ارزش های جامعه فرانسه و حتی برخی از 
قوانین حقوقی دیگر کشورها بود و در زمان 
خود فوق العاده مترقی به شمار می رفت. این 
قوانین برای نخستین بار بر عقل استوار شده 
بود و تمام مردان در برابر آن مســاوی در 
نظر گرفته شــده بودند اما علی رغم چنین 
ویژگی هایی مفاد این قانون، حقوقی برای 
زنان و سیاه پوستان قائل نبود. بنابراین برخی 
از اصــول آن در برابر دیدگاه های لیبرالی 
دوره روشنگری قرار می گرفت اما همزمان 
حقوق و امتیازاتی که به افراد می داد بسیار 
بی سابقه بود. دفاع از مالکیت، اصل برابری، 
ازدواج به عنــوان یک امر مدنی )در برابر 
شکل مذهبی ازدواج(، آزادی مذهبی، لغو 
بردگی و دولت سکوالر از جمله مواردی 
بود که در این قانون گنجانده شــده بود. 
به عبارت دیگر نگارش این قوانین موجب 
مدون شدن آرمان های انقالب فرانسه شد. 
مجموعه این قوانیــن را »کد ناپلئون« یا 
»قانون مدنی فرانســه« می نامند که بعدها 
بسیاری از کشورهای جهان قانون خود را 

بر مبنای آن تنظیم کردند. 

QQQاصالحات اقتصادی
اصالح مهم دیگری که ناپلئون پیگیری 
کرد و در وضعیت فرانسه بسیار ضروری 
می نمود در زمینه اقتصــادی بود. اقتصاد 
این کشــور در ســال ۱۷۹۹ در هرج و 
مرج بود. خزانه داری پول بســیار کمی در 
اختیار داشــت و هیچ سازمان واقعی برای 
جمع آوری مالیات و درآمد وجود نداشت. 
ارزش پول در اواخر دوره لوئی شــانزدهم 
به قدری کاهش یافتــه بود که مردم باید 
چرخی پــر از فرانک را در قبال خرید نان 
شرایط  در  می کردند.  پرداخت  بی کیفیت 
انقالبی وضعیت به مراتب بدتر شــد. یک 
پول کاغذی جدید جایگزین فرانک شد اما 

نرخ تورم به صورت سرسام آوری افزایش 
یافت. دولت بسیار بدهکار بود و به علت 
فقدان سازماندهی مالی حقوق کارمندان و 
ارتش برای مدت زیادی پرداخت نشده بود. 
مردم فقیر و گرسنه بودند و هر لحظه انتظار 
شورش در کشور وجود داشت. به گونه ای 
که اگر وعده هــای ناپلئون برای اصالح و 
اقدامات او نبود، انتظار می رفت که مردم از 

یک مداخله خارجی استقبال کنند. 
 ابتدا تالش شــد تا وزارتخانه های مالیه 
و خزانه داری اصالح شوند. پول موجود در 
خزانه  تنهــا ۱۶۷۰۰۰ فرانک بود، در حالی 
که دولت ۴۷۴ میلیون فرانک بدهی داشت. 
در این راستا اصالح نظام مالیاتی فرانسه در 
دستور کار قرار گرفت. منبع اصلی درآمد 
دولت در این زمــان مالیات بر زمین بود. 
ناپلئون اخذ مالیات های مســتقیم به روش 
گذشــته را تا حدی کاهش داد چراکه در 
این روش به جهت فساد موجود تا وصول 
مالیات به خزانه مبلغ چندانی باقی نمی ماند. 
به جای آن در این دوره به ویژه بین سال های 
۱۸۰۶-۱۸۱۲ مالیات غیر مستقیم بر کاالها 
حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافت. به عالوه 
بودجه کشور با وسواس زیادی هزینه می شد.

اصالح نظام بانکی گام دیگری بود که 
در مســیر اصالح وضعیت کشور برداشته 
شد و در راستای آن یک سیستم بانکداری 
عمومی ایجاد شد تا از تورم جلوگیری و نرخ 
ارز کنترل شود. همچنین در ۶ ژانویه ۱۸۰۰ 
یک بانک خصوصی با سهامداران ویژه خود 
تأسیس شد که هدف آن بهبود بهره وری 
دولت در امور مالی بود اما به مرور دولت 
اعمال نفوذ و کنترل خود را بر آن افزایش 

داد. 
در ۲۸ مارس ۱۸۰۳ فرانک به عنوان پایه 
و اساس سیستم پولی در فرانسه قرار گرفت 
و در سراســر اروپای آن زمان پول فرانسه 
باثبات ترین ارز به شمار می رفت. به عالوه 
محاصره و تحریم انگلستان به وسیله ناپلئون 
موجب شده بود تا فرانسه بتواند کاالهای 

خود را با قیمت باالتری در بازارهای اروپا 
و حتی شرق به فروش برساند. البته این امر 
در بخش هایی که ارتش بریتانیا قدرتمند بود 
چندان امکان پذیر نبود. همچنین در مدت ۱۰ 
ســال ظرفیت تولید پنبه با فن آوری جدید 
حدود چهار برابر شــد و این صنعت موفق 
شد سهم قابل مالحظه ای در بازارهای جهانی 
به دســت آورد. به عالوه سازو کار معینی 
در رابطه با تعرفه ها و وام به منظور تقویت 
صنایع محلی ایجاد شد.اقدام دیگر ساخت و 
در برخی از موارد بازسازی زیرساخت هایی 
نظیر جاده ها، پل ها، راه ها و کانال ها به منظور 

تسهیل ارتباطات و تجارت بود. 
سیاســت های حمایتی از فقــرا برنامه 
دیگری بــود که در دســتور کار دولت 
به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشــور 
قرار گرفت. یارانه مواد غذایی برقرار شد تا 
نیازهای غذایی اساسی در پایین ترین قیمت 
باقی بماند. دولت برای کمک به فقرا نان 
خریداری کرده و بین آنها توزیع می کرد. با 
رویکرد چند جانبه ای که در زمینه اقتصادی 
برقرار شد، روند توسعه اقتصادی وضعیت 
به مراتب بهتری در زمان ناپلئون پیدا کرد 
و بنابراین تورم متوقف شد، دولت به تعادل 
در بودجه رســید، هزینه های زندگی ثابت 
باقی ماند، بدهی های دولت ظرف یک سال 
پرداخت شد، فقر تا حدود زیادی کاهش 
یافت و فرصت های شغلی بیشتری نیز برای 

فرانسویان فراهم شد. 

QQQآموزش
در زمینه آموزش تالش شد تا شهروندانی 
مشاغل  به دســت گرفتن  به منظور  توانا 
اداری و ارتشی تربیت شوند. با اصالحات 
ناپلئون آموزش ابتدایی که اصوال زیر نظر 
کشیشــان صورت می گرفت رها شد و او 
یک سیستم آموزش همگانی را در سراسر 
فرانسه ایجاد کرد. البته در مجموع در این 
زمان نیز آموزش برای طبقه متوسط نسبت 
به طبقات پایین جامعه در دسترس تر بود. 

ناپلئون عقیده داشــت آموزش و پرورش 
عمومی نسبت به سایر نهادهای دیگر جامعه 
از اهمیت بیشتری برخوردار است و حال و 
آینده یک کشور به آن بستگی دارد. به این 
منظور دانشگاه فرانسه نیز راه اندازی شد که 
نتیجه آن محدودیت هرچه بیشتر برای نفوذ 
کلیسا در امر آموزش بود. اما این برنامه های 
آموزشی تنها محدود به پسران بود، دیدگاه 
ناپلئون نسبت به آموزش دختران در ادامه 
بود و آموزش  به زنان  رویکردهای سنتی 
آنها بیشتر به منظور تربیت همسر مناسب 
برای مردان طرح ریزی شد که بیشتر شامل 
مواردی نظیر دوخــت و دوز و رقص بود. 
به عقیده ناپلئون دختران نیازی به آموزش 
ندارند، آنان شــهروندان فعال نیستند و هر 
آنچه که الزم باشد از مادران خود می آموزند.

QQQمذهب و ناپلئون
وجوه حکومت  عمده تریــن  از  یکی 
ناپلئون نحوه رابطه و تعامل او با کلیسای 
کاتولیک بود. اگرچه در این دوران نفوذ 
کلیسا به جهت آغاز عصر روشنگری در 
مجموع رو به افول بود اما همچنان یکی از 
نهادهای اجتماعی مهم به شمار می رفت که 
نوع رابطه رؤسای دولت با آن بر کیفیت 

حکومت آنان تأثیر می گذاشت. 
کلیسا در آغاز به دلیل فشارهای حکومت 
جمهوری، از روی کار آمدن ناپلئون با روی 
باز استقبال کرد اما به زودی حوزه اعمال 
قدرت و نفوذ ناپلئون که بلندپروازی های 
بسیاری در سر داشت با پاپ برخورد کرد. 
در ۱۷۹۶ یعنی پیش از آنکه رسما به عنوان 
امپراطور تاج گذاری کند، در رأس نیروهای 
جمهوری به ایتالیا حمله برد و با شکست 
سربازان پاپ، بخش هایی از ایتالیا را ضمیمه 
خاک فرانســه کرد. با این حال در زمان 
تاج گذاری ناپلئون، »پاپ پی هفتم« برای 
نشان دادن دوستی خود به پاریس رفت و 
شخصا در مراسم تاج گذاری ناپلئون شرکت 
کرد. اما چنین حســن نیتی باعث نشد که 
ناپلئون سال بعد از تاج گذاری به زمین های 
واتیکان دست اندازی نکند. ضمن اینکه او از 
پاپ خواسته بود که رابطه خود با انگلستان 
را قطع کند ولی این موضوعی نبود که رهبر 
کاتولیک های جهان بتواند با آن موافقت 
کند. به عالوه اصالحات مذهبی که ناپلئون 
در سر داشت در نهایت به تضعیف قدرت 
پاپ منجر می شد که این امر نیز مخالفت 
کلیسای کاتولیک را به دنبال داشت. تنش 
میان ناپلئون و پــاپ روزبه روز عمیق تر 
می شد، بنابراین ناپلئون در دوم فوریه ۱۸۰۸ 
واتیکان را به تصرف درآورد و در ۱۷ مه 
۱۸۰۹ با فرمانی مقر پاپ را به امپراطوری 
خود منضم کــرد. پاپ در واکنش به این 
اقدام ناپلئون را تکفیر کرد. در مقابل ناپلئون 
به اقدامی جنجال برانگیز دست زد. به فرمان 
او پاپ دستگیر شد و تحت الحفظ به پاریس 
برده شد. پاپ که گمان می کرد این اقدامی 
خود سرانه از ســوی فرماندهان است، در 
کمال شگفتی مشاهده کرد که ناپلئون قصد 
آزادی وی را ندارد. بنابراین مدت شش سال 
را در زندان کسی گذراند که به دست خود 
وی را تقدیس کرده و تاج امپراطوری بر 
سر او نهاده بود. حتی زمانی که بیماری پاپ 
تشدید شــد، ناپلئون آزادی او را مشروط 
به امضای توافقنامه برای اتحاد با فرانسه و 
موافقت با اصالحات مذهبی مد نظر خود 

دانست. 
در حقیقت ناپلئون با آنکه شخصا عقاید 
مذهبی ضد و نقیضی داشت اما می دانست 
که قدرت میان دولت و دین تقســیم شده 
و در جریان اصالحات خود تالش داشت 
تا فاصله این دو را در محدوده امپراطوری 

خــود ترمیم کند. بنابراین کوشــید تا با 
کلیسای فرانسه رابطه نزدیک برقرار کند. 
او تالش داشت اسقف فرانسه را در موقعیتی 
برتر از پاپ و کلیسا را به عنوان یک نهاد 
اجتماعی تابع دولت قرار دهد. به این ترتیب 
دولت بر تصمیمات کلیسا نظارت داشت و 
روحانیون به عنوان کارمندان دولت خدمت 
می کردند. این امر به کنترل هرچه بیشتر 
دولت بر مردم نیز می انجامید چراکه کلیسا 
نهادی بود که مردم مستقیما با آن سروکار 
داشــتند و دولت از این طریق می توانست 
ضمن قطع وابستگی مذهبی مردم به پاپ، 
بر کنش های اجتماعی آنها نظارت داشته 
باشد. برتری دیگر این امر برای دولت آن 
بود که مخالفت های کلیسای کاتولیک راه 
را بر اعمال اصالحات مد نظرش نمی بست. 
این گونه سیاست ها اگرچه می توانست بر 
قدرت ناپلئون و دولت فرانسه بیفزاید اما 
به مرور موجــب مخالفت کاتولیک های 
فرانسه شد و مردم این کشور را در تقابل 

با سیاست های ناپلئون قرار داد.

QQQ برابری اجتماعی
در ســاحت اجتماعی نیــز اصالحات 
صورت گرفته در فرانسه قابل مالحظه بود و 
در شرایطی که در اغلب کشورهای اروپایی 
امتیازات صرفا بر مبنــای تولید و ثروت 
به افراد تعلق می گرفت، در فرانسه همانگونه 
که در آرمان های انقالب آمده بود، افراد در 
برابر قانون برابر بودند و ناپلئون می کوشید 
تا در انتصاب فرماندهان خود نیز بر مبنای 
سلســله مراتب و شایستگی عمل کند که 
این امر در قالب نشــان »لوژیون دونور« 
به میراثی ماندگار از حکومت او مبدل شد.

با وجود تمام ایــن اقدامات، حکومت 
ناپلئون با درجاتی از سانســور و کنترل 
دولتی همراه بود و این امر در کنار پاره ای 
از خلقیات شخصی امپراطور و ترس وی از 
مخالفانش، ناشــی از مبارزات پیاپی او در 
خارج از فرانسه بود. او باید در زمان مبارزات 
تالش می کرد تا اطالعات را مخفی نگه دارد. 
به عبارت دیگر آزادی مطبوعات با شرایط 
جنگی که بخش زیادی از حکومت ناپلئون 
در آن گذشــت در تضاد بــود و ناپلئون 
ترجیح می داد تا درجه ای از سانســور را 
اعمال کند. به عالوه او برای کنترل چنین 
شرایطی دستگاه پلیسی به ریاست »ژوزف 
فوشه« از انقالبیون تندرو تشکیل داده بود و 
عمال به سرکوب مخالفان خود می پرداخت. 
ناپلئون معتقد بود باید دســت به اقداماتی 
برای جلوگیری از لجام گســیختگی رفتار 
انقالبی زد. به این منظور محتوای بسیاری 
از رسانه ها سانســور شد، شمار مطبوعات 
کاهش یافت، برخــی از کتاب ها ممنوع 
و یا در انتشــار آنها نظارت ویژه اعمال 
شد. همچنین نویســندگان و هنرمندان با 
محدودیت های زیادی مواجه بودند و حتی 
شماری از آنان تبعید شــدند. ناپلئون در 
مجموع مایل بود که بتواند بر افکار عمومی 
کنترل داشته باشد، بنابراین می کوشید که 
انتقال اطالعات به مــردم از مجاری مورد 
تأکیدی که  تأیید دولتش صورت گیرد. 
بر نقش آموزش و پرورش و اصرار برای 
محدود ساختن هرچه بیشتر کلیسا داشت را 
نیز شاید از همین رهگذر بتوان فهم کرد. 
بنابراین همانگونه که حکومت او نمایانگر 
یک تضاد از عصر روشنگری تا امپراتوری 
بود، شیوه حکومت داری وی نیز به تمامی 
این تضاد را آشکار می کرد. او نمی توانست 
و نمی خواست دستاوردهای انقالب فرانسه 
را نادیده بگیرد ولی در مقابل ظرفیت های 
حکومت او را در اعمال بیشــتر آزادی با 

محدودیت مواجه می کرد.

مصلح دیکتاتور 
در سالروز شکست ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو در این گزارش به بررسی نسبت ناپلئون با تجدد پرداخته ایم

سمیرا دردشتی
خبرنگار

ناپلئون در نخستین گام موفق شد دولت متمرکز در فرانسه پدید 
آورد. کاری که پیش از وی در دوران سلطنت، بوربون ها تالش 

کردند که انجام شود اما قدرت اشراف مانع از تحقق آن بود.

1درس نامه تجدد جهان
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هر هفته در این صفحه کتاب هایی که باید کتابخانه
سیاستمداران و شهروندان ایرانی بخوانند را 
معرفی می کنیم

  اندیشه اسالمی

ابوحامد محمد غزالی برجسته ترین 
و مقدم ترین متکلم و عارف اسالمی 
سده های میانه شناخته می شود. غزالی 
نظام الملک  خواجــه  حمایت  تحت 
توســی در جوانی به ریاست مدرسۀ 
نظامیۀ بغداد منصوب شد و شاگردان 
و دانشورانی را از اقصی نقاط خالفت 
اســالمی که خواهــان درس های او 
دربارۀ فلسفه و فقه اسالمی بودند، به آن 
مدرسه جلب کرد. پنج سال بیشتر از 
حضور غزالی در نظامیۀ بغداد نگذشته 
بود که در پی تحول روحی و در ۳۷ 
سالگی مقامش در نظامیه را ترک کرد 
و به تبعیدی خود خواســته رفت و در 
این دوران بود که شاهکارش »احیاء 
علوم دین« را نوشــت. اگر سال های 
پیش از این بحران را به کســب و 
انتشار علم اختصاص داده بود، ۱۶ سال 
را وقف عمل کرد. آثاری  باقیمانده 
که از سال ۴۸۸ق نوشت دیگر مانند 
گذشته مدرسه ای نیستند بلکه صورتی 
عملی یافته اند. در طول حیات غزالی 
آثار او مناقشاتی برانگیخت. به ویژه در 
مغرب نسبت به او بدگمان شدند و در 
اثر تالش های یکی از شاگردان پیشین 
او »احیــاء علوم« را در برابر دیدگان 
عموم ســوزاندند. با این حال این اثر 
تأثیر بسیار شگرفی داشت و آوازۀ آن 
مدام گسترده می شد. اریک اورمزبی 
در کتاب »غزالی« در زندگی و آثار 
این متفکر بزرگ اسالمی پژوهش و 
غور می کند و بلندپروازی او و اشتیاق 
سیری ناپذیرش در کشف حقیقت را 
به طور مستند و مستدل آشکار می سازد. 
او در این کتاب که در ذیل مجموعۀ 
سرپرستی  به  اسالم  جهان  سازندگان 
پاتریشــیا کرون منتشر شده، با نگاه 
به غزالی در متــن زمانۀ تاریخی اش، 
نشــان می دهد که غزالی چگونه با 
وحدت بخشیدن به شعبه های مختلف 
علوم اسالمی و نحله های فکری، یک 
عرفانی  و  معرفتی  منسجم  جهان بینی 
پدید آورد که هنوز هم تأثیر شگرفی 
دانشوران و خوانندگان آثار خود  بر 
از  اورمزبی در مــورد هدفش  دارد. 
»هدف  می نویســد:  کتاب  نگارش 
من در این کتــاب بیان نکات اصلی 
زندگی و اندیشــۀ این نابغۀ مذهبی 
اســت که فراتر از حوزۀ متخصصان 
چندان شناخته شده نیست.« به اعتقاد 
نویسندۀ کتاب وسعت، ظرافت و نفوذ 
آثار غزالی چنان است که می توان او 
را در شمار شخصیت های بزرگ تاریخ 
اندیشــه و در کنار بزرگانی همچون 
آگوستین، موسی بن میمون، پاسکال 
و کی یرکگارد جای داد. این کتاب 
برای خوانندگانی تنظیم شده است که 
شناخت پیشــینی چندانی از غزالی یا 

حتی تاریخ اندیشۀ اسالمی ندارند.
غزالی

مجدد اسالم
اریک اورمزبی

ترجمه احسان مصحفی
نشر نامک

2۰۰ صفحه
15۰۰۰ تومان

  اندیشه انتقادی

در دفاع از تفکر 
چندوجهی

علم و عمل 
غزالی

»رابطۀ میاِن جنبۀ خاّلقانه و جنبۀ 
نقادانۀ تفکر غالباً به درســتی فهمیده 
نمی شود. این بدفهمی تا حدود زیادی 
نتیجۀ تصویری است که از اشخاِص 
خاّلق و نّقاد عرضه می شود. رسانه ها 
همواره شــخِص خاّلق را شبیه یک 
که  می دهند  نشان  ُخل وضع  دانشمند 
قدرت تخیل باالیی دارد و خودجوش، 
هیجانی، و سرچشمۀ اندیشه های نادر 
اســت، اما غالباً در عالمی دیگر سیر 
می کند و از واقعیت های روزمره فاصله 
دارد. در عوض، شخِص نّقاد را، به غلط، 
شّکاک،  ایرادگیر،  صرفاً  شــخصی 
منفی نگر، خرده گیر، انعطاف ناپذیر، و 
و  تفکیک  می دهند.«  نشان  عیب جو 
توضیح کارکردهای این دوگانه محور 
اصلی کتاب »تفکر نقادانه و خالقانه« 
است. این اثر دومین مجلد از مجموعه 
راهنمای اندیشه ورزان است که به قلم 
ریچارد ُپل و لیندا اِلدر نوشته و توسط 
مهدی خسروانی بازنویسی شده و به 
همت نشرنو به بازار کتاب آمده است. 
تفکر نقادانه دانشــی است با هدف 
افزایش توانایی انســان در اندیشیدن، 
اســتدالل کردن و نقد کردن با این 
تفاوت که بیش از آنکه به اندیشه ها 
بپردازد به »اندیشــیدن« می پردازد و 
سعی می کند کیفیت اندیشیدن انسان 
را ارتقا بخشد. کتاب حاضر عالوه بر 
آنکه روشی تحلیلی دارد همچون دیگر 
زمینه   چندین  در  مجموعه  مجلدهای 
به مثابه یک handbook عمل می کند 
که به صورتی گذرا و خالصه منطقی 
فکر کردن، منطقی پرسیدن و منطقی 
صحبت کردن را می آموزد. مخاطب 
کتاب »تفکــر نقادانه و خالقانه« بر 
خالف عنوان آن لزوماً فلسفه خوانده ها و 
تئوریسین های سیاسی نیستند و محتوای 
آن می تواند راهنمایی برای تازه واردان 
به این عرصه نیز باشد،  چنانکه مشاهده 
می کنیم مطالــب با حداقل پیچیدگی 
فلسفی بیان شده اند. به عنوان نمونه در 
بخش سنجه های فکری، پرسش هایی 
در نُه دســته پیش روی خواننده قرار 
می گیرد کــه به تفکیک چگونگی 
پرســیدن از وضوح، درستی، دقت، 
مناسبت، عمق، همه جانبه نگری، منطق، 
اهمیت و انصاف یک بحث را آموزش 
می دهند. از نقاط برجســته این کتاب 
کم حجم و خوش خوان »بازنویســی« 
و همگام ســازی محتوا بــا ادبیات و 
جغرافیای خواننده فارسی زبان است؛ »از 
آنجا که کتاب های »مجموعه راهنمای 
الزم  مخاطب محورند،  اندیشه ورزان« 
دیده ام که برگرداِن فارسی آنها را از 
برخی جهت ها )میزان تشریح مطلب، 
انتخاب مثال ها، و انتخاب واژه هایی که 
باید تعریف شوند، و...( با نیاز خواننده 
فارسی زبان متناســب کنم. البته متن 
فارسی، از نظر محتوا، هیچ مغایرت یا 

تضادی با متن اصلی ندارد.«
تفکر نقادانه و خالقانه

نویسندگان: ریچارد ُپل و لیندا اِلدر
بازنویسی: مهدی خسروانی

ناشر: نو
قیمت: ۹۰۰۰ تومان

  جامعه شناسی

دانشگاه  نقد 
ون از در

در سال های اخیر کالس درس، در هر 
پایه ای به موضوعی پرمناقشه تبدیل شده 
است. از کمبود امکانات تا تنبیه بدنی، از 
محتوای مواد آموزشی تا کارآمدی آنها. 
این امر باعث شده که پژوهشگران علوم 
اجتماعی به صرافــت بیفتند و هر یک 
به طریقی و از زاویه ای تحریر محل نزاع 
کنند. کتاب »روایتی از کالس های درس 
دانشگاهی« حول چنین بحثی شکل گرفته 
و موضوع ذکر شــده را در دانشگاه های 
دولتی، آزاد و علمی کاربردی با رویکرد 
توصیفی و مقایسه ای بررسی می کند. این 
کتاب مجموعه ای از شــانزده سخنرانی 
اســت که همگی ذیل تجربه زیســته 
کالس های درس در پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم ارائه 
اساســی که سخنرانان  شده اند. پرسش 
حول آن سخن گفته اند این بوده است که 
»تجربه زیسته استاد از کالس های درس 
دانشگاه با عنایت به تجربه دانشجویی شان 
چه بوده اســت؟ آیا کالس های درس 
در گذشته نســبت به زمان حال مسائل 
کمتری داشتند؟ چگونه می شود مسائل و 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی و آموزشی 
کالس درس را فهرست کرد؟«؛ ذیل این 
پرسش ها مقصود فراستخواه از سنخ شناسی 
کالس درس گفته و حسین ابراهیم آبادی 
بافت و طبیعت ناسازگار کالس درس با 
زندگی آدمی را بررسیده است؛ اسمعیل 
خلیلی به تحول تاریخی مدرسه تا دانشگاه 
پرداخته، پرویز اجاللی از ضعف آموزشی 
سخن گفته و منوچهر آشتیانی با توجه 
به تجربه زیسته اش، تفاوت های دو نظام 
آموزشــی ایران و آلمان را برشــمرده 
مهرمحمدی صورت بندی  محمود  است. 
خــود از آموزش پژوهی را ارائه کرده و 
سارا شریعتی آموزش دینی در دو نظام 
آموزشی ایران و فرانسه را محور بحث اش 
قرار داده است. ساسان فاطمی وضعیت 
دانشــگاه های هنــر را تصویر کرده و 
حسینعلی نوذری موضوع سخنرانی اش را 
به روایت انتقادی  از تدریس در دانشگاه 
آزاد اختصاص داده اســت. همچنین سه 
اســتاد به نام های زهرا روزی بیگدلی، 
فرزانه زحلی و مســعود کیان تجربیات 
دانشگاه های علمی کاربردی  از  را  خود 
بیان داشــته اند و ابراهیم توفیق نیز در 
پایان مکانیزم تدریس در ایران و آلمان 
را کاویده است. فارغ از نکات مثبت، این 
کتاب علیرغم جمع آوری مطالب مختلف 
جمع بندی  فاقد  دانشگاه  موضوع  درباره 
و نتیجه گیــری پایانی از ســوی نهاد 
گردآورنده است که به لحاظ روشی نقدی 
جدی به حســاب می آید هر چند که در 
هریک از سخنرانی ها از آنجا که مطالب 
به نوعی نقد درون گروهی دانشــگاهیان 
محسوب می شود نکاتی نهفته است که 
هم ضعف هایــی را نمایان می کند و هم 
نقشه راهی را پیش روی سیاست گذاران 

می گذارد.
روایتی از کالس های درس 

دانشگاهی
به کوشش عباس کاظمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی

قیمت: 23۰۰۰ تومان

  فلسفه اخالق

آرتــور شــوپنهاور یکــی از 
اخالق،  حوزۀ  فیلسوفان  پرنفوذترین 
هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید 
و از منتقدان ایده آلیسم و به خصوص 
هگل گرایی بــود، اما به همان اندازه 
که مخالف این جریان ها بود، با فلسفه 
نظری کانت همســویی و همراهی 
داشت. شوپنهاور با اشتیاق به »آگاهی 
مساله  گره گشــای  را  خود  برتر«، 
می دانست.»جهان  فی نفسه«  »شی ء 
اراده و تصور« مهم ترین و  همچون 
نظام مندترین اثر شوپنهاور است که 
همۀ باورهــا و آرای خود را در آن 
کتاب گنجاند و کتاب های دیگر او، 
تنها شرح این کتاب اند. کتاب »دو 
مسألۀ بنیادین اخالق« شوپنهاور که به 
تازگی رضا ولی یاری آن را به فارسی 
ترجمه کرده در واقع حاوی دو رسالۀ 
»در بــاب آزادی اراده« و »در باب 
بنیان اخالق« است که شوپنهاور آنها 
را برای مسابقات رساله نویسی انجمن 
سلطنتی علوم نروژ و انجمن سلطنتی 
علوم دانمارک نوشت و بعداً در سال 
۱۸۴۱ تصمیم گرفت آنها را در یک 
مجلد منتشــر کند. »در باب آزادي 
اراده« و »در بــاب بنیان اخالق« در 
واقع شــروح جداگانه دو آموزه اي 
هســتند که اساســاً در دفتر چهارم 
کتاب »جهان همچون اراده و تصور« 
آمده اند ولي در آنجا به طور ترکیبي و 
پیشیني از متافیزیک او استنتاج شده اند 
و در اینجا، کــه قاعدتاً پیش فرض 
گرفتن جایز نبوده، به طور تحلیلي و 
پسیني بنیان گذاشته شده اند. به همین 
دلیل آنچه در آن کتاب ابتداي کار 
بوده در این دو رساله انتهاي کار قرار 
مي گیرد. با این حال هر دو آموزه، به 
دلیل آغاز کردن از نقطه نظري که 
میان همه مشــترک است، و نیز به 
دلیل شرح جداگانه شان، در اینجا از 
حیث درک پذیري و قدرت اقناع و 
آشکار کردن معنایشان بسیار پربار 
شــده اند. لذا باید »دو مسألۀ بنیادین 
اخالق« را مکمل دفتر چهارم »جهان 
همچون اراده و تصور« قلمداد کرد. 
این اثر حد تمایز شــوپنهاور را از 
کانت در ضمن تأثیرپذیری از وی 
نشــان می دهد. هم چنان که می تواند 
نسبت اخالق شــوپنهاور و اخالق 
نیچه را در معــرض دید خوانندگان 
قرار دهد. »دو مسألۀ بنیادین اخالق« 
یکی از مهم ترین آثار در فلسفۀ اخالق 
است و بدون آن که تظاهر و مهابت 
»اخالق« اسپینوزا را داشته باشد، در 
عین ســاده بودن و وضوح کالم، از 
حیث مقدمه چینــی، برهان آوری و 
دقت به ریاضیات پهلو می زند. رسالۀ 
اول در دفاع از جبر نوشته شده و رسالۀ 
دوم دلسوزی را به عنوان بنیان اخالق 

مطرح می کند.
دو مسألة بنیادین اخالق

آرتور شوپنهاور
ترجمه رضا ولی یاری

نشر مرکز
32۸ صفحه

325۰۰ تومان

  خاطرات

 خاطرات 
قاضی القضات

پنهاور  شو تمایز 
از نیچه و کانت

آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
تا سال ۱۳۶۸ از شخصیت های رده باالی 
جمهوری اسالمی محســوب می شد و 
سمت های مختلف و کلیدی را برعهده 
انقالب  داشت؛ از حضور در شــورای 
تا قاضی القضاتی. این مرجع تقلید سال 
گذشته درگذشــت و اکنون به فاصله 
خاطراتش  کتاب  یک ســال  از  کمتر 
منتشر شده است. کتابی که نباید آن را 
در زمره زندگی نامه های خودنوشت و یا 
مصاحبه  هاِی تفصیلِی انتقادی دسته بندی 
کــرد چنانکه گردآورنــده به نقل از 
صاحب خاطــرات نقل می کند که این 
کتاب شــاید فقط یک چهارم خاطرات 
اوســت؛ کنار هم قرار دادن این جمله 
و عبارتی که به ثبت خاطرات علیرغم 
از وجود  نشــان  مشاغل خبر می دهد، 
»دفترچه مخفی خاطرات آیت اهلل« دارد؛ 
خاطرات  درباره  نمونه اش  که  تجربه ای 
بود.  نیز مشاهده شده  هاشمی رفسنجانی 
اثر  مع الوصف علی درازی، گردآورنده 
اکثر منابع آرشیوی مربوط به سوژه کتاب 
را کاویده و آنها را با روایت خود گرد 
هم آورده است. این کتاب یازده فصل 
دارد که دو فصل پایانی علیرغم گزیده 
بودن برای عالقه مندان به تاریخ سیاسی 
جمهوری اسالمی پراهمیت تر است؛ در 
مواضع موسوی اردبیلی  از  این دو فصل 
درباره موضوعات مختلفی از جمله عزل 
آیت اهلل منتظــری از قائم مقامی رهبری 
و تشــکیل دادگاه ویژه روحانیت آگاه 
می شــویم. مخاطب همچنین روایتی را 
درباره »ستاد تعقیب شایعه شکنجه« که 
به دســتور امام برای رسیدگی به اخبار 
موجود درباره شکنجه تشکیل شده بود 
می خواند و با کم و کیف موضع سیستم 
قضایی و دیدگاه انتقادی بنی صدر نسبت 
به آن آشنا می شود. از دیگر سرفصل های 
کتاب مربوط به آیت هلل شریعتمداری و 
حکم صادره از سوی دادستانی انقالب قم 
بود که شریعتمداری مطابق آن به خاطر 
اتهامات منتســبه به مجازات گرداننده 
شدن در سطح شــهر محکوم شده بود. 
موسوی اردبیلی روایت می کند که »این 
حکم مشمئزکننده چنان زشت و کریه 
بــود که به محض اینکه شــب قبل از 
اجرای آن خبرش به امام خمینی می رسد 
قلبی  ناراحتی  از شدت عصبانیت دچار 
می شوند...« وی پس از شنیدن این خبر 
به دنبال تلفن دادستان قم می گردد و ادامه 
ماجرا را این گونه شرح می دهد: »...وقتی 
که دیدم با توجیهات شرعی و عرفی و 
نصیحت نمی توانم او را از تصمیم خود 
منصرف سازم با خشم و عصبانیت که 
بر سر او فریاد کشیدم و گفتم به خدای 
احد و واحد قســم که اگر فردا بخواهی 
این حکم شــرم آور را اجرا کنی خودم 
به قم خواهم آمد و همان رفتاری را که 
می خواهی با آقای شــریعتمداری انجام 

دهی بر سر خودت خواهم آورد.«
خاطرات آیت اهلل العظمی 

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
)13۰4-13۹5(

تدوین: علی درازی
ناشر:  سوره مهر

قیمت: 2۹۰۰۰ تومان

  تاریخ چپ

همه چیز از یــک واقعه منتهی به 
محمدرضا  شــد.  آغاز  سیاسی  انسداد 
پهلوی با ابــزاری به نام زاهدی، محمد 
مصدق را از نخست وزیری خلع و وی 
را خانه نشین کرد. همین امر کافی بود 
که حامیان نخســت وزیر معزول حول 
گفتمانی اعتراضی سازماندهی شوند و 
به بهانه سالگرد کودتا و... گردهم بیایند. 
کتاب »اسم شــب، سیاهکل« با شرح 
همین حال و هوا و تبعات مرداد ۱۳۳۲ 
آغاز می شود؛ ســال ۱۳۴۰ و جاللیه و 
تجمع حامیان جبهه ملی. مهندس مهدی 
بازرگان در دادگاه نظامی سخن مهمی 
در باب گذار از زبان سیاســت به زبان 
اســلحه مطرح می کند و کتاب نیز از 
همین نظرگاه وارد مبحث چریک ها و 
چریکیسم در ایران می شود و کنش ها 
و واکنش هــای حکومت و جبهه ملی 
را روایت می کنــد؛ از فعالیت جانبی 
گروه های فعــال می گوید؛ اقدامات و 
تصمیمات شاه و نخست وزیرانی همچون 
امینی و اقبــال و علم را دنبال می کند، 
افت وخیز ســه دوره فعالیت جبهه ملی 
را توضیح می دهــد و در نهایت گذار 
از فعالیت سیاسی به فعالیت چریکی را 
توجیه می کند. با آغاز بخش دوم، کتاب 
آهنگ سریع تری پیدا می کند و به طور 
تحوالت  فرزندان  فعالیت های  مستقیم 
دهه سی را مورد بررسی قرار می دهد. 
تمرکز سومین و آخرین بخش کتاب 
به طور مشخص بر فعالیت چریک هاست 
و نویســنده با اتکا بــر آثار مکتوب 
به جای مانده از چریک ها و اسناد ساواک، 
منعکس  را  آنــان  میان  دیالوگ های 
می کند و تحلیل های درون گروهی شان 
را بازخوانــی می کند. انوش صالحی با 
کاویدن سه متن مهم، عمل چریک ها 
را در آینه متون مانیفســت گونه آنان  
نشــان می دهد. این بخــش با توجه 
به عنوان کتاب مهم ترین بخش به شمار 
می آیــد چرا که بــه دل فعالیت های 
چریک های فدایی رفته است. علی اکبر 
صفایی فراهانی و گروهش چندین ماه 
را برای کســب آمادگی و رسیدن به 
بزنگاه مورد نظرشــان در کوه سپری 
کردند که نویسنده مجموعه فعالیت های 
آنان را با اســتفاده از نوشته های حمید 
اشــرف به تصویر می کشد. همزمان 
که  )پویان-احمدزاده(  دیگر  گروهی 
وجه تئوریک شان بر وجه پراتیک شان 
غلبه داشت میان انتخاب شهر یا روستا 
مــردد بودند و نمی دانســتند که باید 
دریافت هایشــان از مائو را نصب العین 
قــرار دهند یا مطالعات شــان از رژی 
دبــره. این دوگانگی میــان دو گروه 
منعکس  کردن  با  شــاخص چریکی 
برخی دیالوگ هــا به خوبی در کتاب 
نشان داده می شود. سرانجام لحظه موعود 
فرا می رســد و اعضای گروه جنگل 
روانه سیاهکل می شوند و این حادثه و 

تبعات اش، نقطه پایانی کتاب است. 
اسم شب، سیاهکل

انوش صالحی
ناشرنگاه

44۶ صفحه
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مهدی  دریس پور
خبرنگار

وایتی از  ر
ایرانی یکیسم  چر



تماشـا فصل 4:  تازه های هنر و سینما

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی

بعِد چهل ســال و در روزهای نزدیک به 
انتخاباِت ریاست جمهوری رماِن درخشاِن »دایی 
جان ناپلئون« نوشته ی ایرج پزشکزاد منتشر شد. 
هرچند رمان مذکور یک ســال قبل اش و در 
سکوت خبری از سوی ناشری دیگر هم به بازار 
آمده بود اما چاپی که انتشاراِت فرهنگ معاصر 
به بازار فرستاد عالوه بر سر و شکِل در خورش، 
با اجازه و هماهنگی نویسنده ی نود ساله ی دور 
از وطن بوده و همین امر است که باعث شده 
این چاپ را معیارِ بازگشِت جدی این رمان به 
فضای ادبیاِت ایران بدانم. دایی جان رمانی ست 
پر اهمیت که به واسطه ی سریال بسیار موفقی 
که ناصر تقوایی از آن در دهه ی پنجاه شمسی 
ساخت، بیش از پیش مشهور شد. شهرت سریال 
به نحوی ست که گاهی و در دوره هایی کتاب را 
هم تحت تاثیر خودش قرار داده و جالب این که 
رمان در استراتژی و مهم تر از همه پایان بندی اش 
تفاوت های مهمی با نسخه ی تلویزیونی ناصر 
تقوایی دارد. در روزهای گذشته جامعه ی ادبی 
ایران به استقباِل رمان رفته و آزادشدن اش را بعِد 
این همه سال نشانه ی بسیار مهمی از بازتر شدِن 
فضای فرهنگی می انگارد. در همین لحظه هایی 
که مشغوِل نوشــتن این گزارش هستم؛ یکی 
از کتاب های جذاِب ابراهیم گلســتان نیز بعد 
سال های ســال ممنوعیت به دست ام می رسد. 
»نامه به سیمین«. چاِپ رسمی ای که چند روز 
پیش در ایران انجام شــده است... انگار واقعن 
بادها خبر از تغییر فصل می دهند... طوری که 
روزنامه ی گیج شده ی تندروها که این روزها 
با مشکالِت استراتژیک عمده ای روبروست در 
متنی شتاب زده و مخدوش انتشارِ دایی جان را 
کاری سخیف دانست و به شیوه ی همیشه گی 
مشتی اتهامِ کلی و صفِت مختلف به آن زد و 
انتشارِ دوباره اش را »فراتر از ولنگاری فرهنگی« 
دانست! شیوه ای که انگار واقعن تاثیرش را از 
دست داده است. از ســویی دیگر روزنامه ی 
رســمی دیگری چون »اطالعات« با استقبال 
این رمان توضیحاتی درباره ی  از تجدیدچاِپ 
ناپلئون  ارزش های ادبی اش نوشت. دایی جان 
به عنوان یک متن مهم ادبی به شــکِل رسمی 
به ایران بازگشت. رمانی که همیشه و در تمامِ 
از پرفروش ترین کتاب های  این سال ها یکی 
قاچاق بوده و بعید نمی دانم تندروها نیز برای به 
دست آوردن نسخه ای از آن در انقالب و کنار 

دست فروش های اش توقف نکرده باشند...

QQQتوهم و سقوط
اما دایی جان که نقدهای فراوانی در تمامِ این  
سال ها برش نوشته شده چگونه توانسته بخشی 
از هویِت آشفته ی ایرانی سال های رضا خانی و 
بعدش را نشــانه رود؟ پزشکزاد ناظِر شکست 
است. شکست هایی که جامعه ی ایرانی در وجوهِ 
مختلِف خود تجربه می کند. شاید رونِد ناکامی و 
افسرده گی ای که از زماِن شکست های ایران از 
روسیه در دوران فتحعلیشاه قاجار آغاز شده و تا 
شهریور سال ۱۳۲۰ ادامه پیدا می کند مهم ترین 
رشته ی سیاسی ای باشد که بتوان در امِر تاریخی 
رمان آن را رصد کرد. طبقه ی متوسطی که در 
سال های بعِد شهریور بیست و سپس کودتای ۲۸ 
مرداد جان می گیرد نمی تواند ذهِن خود را از این 
هجمه ی شکست رها کند. هجمه ای که درش 
مدام سقوط های نظامی و سیاسی هویداست. از 
ققفاز شمالی تا هراِت در دوران ناصرالدین شاه. 
از ناکامی مشروطه تا سقوِط ارتِش رضا خان 
در حمله ی متفقین. از ســویی یافتِن »دشمنی 
تاریخی« برای هویِت ایرانی یک رفتار بسیار 
قدیمی ست. کارل اشمیت به ما متذکر می شود 
که ساختارهای حکومِت قدرتمند بدوِن حضورِ 
امر سیاسی  نمی توانند  »دشمن« و »دیگری« 
خود را کامل اجرا کنند. در رماِن دایی جان این 
دشمن به شکِل مشخص انگلستان معرفی شده 

است. از سویی دیگر ذهنی که پزشکزاد سراِغ 
آن رفته با وجود طنِز عمیقی که درش مستتر 
است بیان گِر شکلی از اخته گی زیستی ساختارِ 
جعلی ای ست که با آن روبه رو می شویم. خانه ای 
که دایی جان و خانواده ی گسترده ی او در آن 
زنده گی می کنند هر چند بزرگ و با شــکوه 
اســت اما بی تردید کاریکاتوری ست از یک 
مفهومِ اشــرافی. مثِل کِل خانواده که با وجودِ 
تاریخ سازی های دایی جان و برخی افراد دیگر 
فاقد شناسنامه و هویتی مشخص است. در واقع 
ما فضایی را مشاهده می کنیم که آرامِش آن با 
وهم به هم می خورد، با وهِم مضطرب می شود و 
با وهم از پا درمی آید. امِر واقعی و بیرونی که 
در پِس دیوارهای خانه در حاِل تکوین اســت 
راهی به داخل ندارد. و شاید فقط دو شخصیت 
هستند که درک می کنند بیرون جهانی دیگر 
در حاِل رقم خوردن است. یکی پدرِ سعید که 
دایی جان او را تحقیر کرده و او دست به انتقامی 
ســخت می زند و دیگری اسداهلل میرزا که در 
وزارت امور خارجه کار می کند. »دیگری« نیز 
برای این دو مفهومِ خاصی ندارد. چون عملن در 
بستری عینی زنده گی می کنند اما برای بقیه امِر 
دیگر امری ست تعیین کننده. از شخِص دایی جان 
تا راوی که عاشق پیشه است و مدام دیگران اند 

که اجازه نمی دهند عشِق او پا بگیرد. 
اینکه خانه ی دایی جان را با نگاهی نمادین 
روایت کنیم کاری ســت بسیار ســاده و تا 
حدی هم صادق اما اشــتباه بزرگ این است 
که آن را نمــادِ کِل جامعه ی ایران بینگاریم. 
این رفتاری ســت که به رمان ضربه می زند. 
پزشکزاد در ســال هایی رمان را می نویسد که 
پهلوی دومِ قدرت اش را تثبیت کرده. سال ها 
از ماجراهایی چون کودتا، قصه ی افسراِن حزب 
توده، خون ریزی روز شانزده آذر و ... گذشته 
است. بازخوانی گذشته ی نه چندان دور در این 
سال ها به دســِت مورخاِن رسمی که ایران را 
مدام اسیِر توطئه ی دیگران و نیروهای خارجی 
دانسته و شاه را نمادِ ایستاده گی در جریان است! 
دقیقن  این سعدی دوسِت طنزنویس  پزشکزاد 
دســت بر نقطه ای می گذارد که امِر مطلوِب 
کلیِت حاکمیت و بخِش مهمی از مردم است. 
این که در اتفاق های رقم خــورده برای ایران 
صرفن دیگران مقصر بوده اند. از یاد نبریم که 
فضاحت شهریور بیست چیزی نبود که طبقه ی 
متوســط بتواند به راحتی فراموش اش کند. و 
پزشکزاد با استفاده از نظامیاِن تنبل، ضعیف و 
فرصت طلب در رمان اش عملن طعنه ای جدی 
به آن ها می زند. از ســویی دیگر تیِغ حمله ی 
نویســنده را به جریان های روشنفکراِن ایرانی 
زمانه اش نیز می توان دید. روشنفکرانی که هر 
کدام به شــکلی خود را پشِت ایده ای مخفی 
کردند و از پذیرفتــِن وضعیِت موجود و بار 

اخالقی اش سر باز زدند...

QQQوقِت تقصیر
گفتماِن سیاسی ای که در رماِن دایی جان رقم 
می خورد اســتعانت است به جایگاهِ فردی هر 
کدام از شخصیت های اصلی و فرعی رمان. این 
فردیت که پشِت دیوارهای خانه باغ پنهان شده 
و از بیرون جز صدایی نمی شوند و دیده بان اش 
هم مش قاسِم ساده دلی ســت که نقِش پر و 
بال دادن به خیاالِت دایی جان را دارد، نمی تواند 
از گذشته ی بی چیزش دل بکند. برای همین 
سعی می کند گذشته را پروار کند، بادش کند و 
بعد از آن نام و افتخار به دست آورد. دایی جان 
حتا برای نشــان دادِن دشمنی خود با بریتانیای 
کبیر به نمادی کالسیک چون ناپلئون بناپارت 
متوسل می شود. پس هم امِر مهاجم را در ذهن 
بومی می کند و هم امِر مدافع را... انگلیسی که 
در جهان و افــق ذهنی او وجود دارد، نه یک 
مفهومِ خیالی که واقعیتی شده برآمده از مقدماتی 
چند. یعنی کذب های ترکیبی. در این مرحله 
آخرین رشته های وابسته گی ذهِن دایی جان و 
طرفداران اش با تاریخ می گسلد و پدرِ سعید که 
داروخانه دار است هوشمندانه تمام این رشته ها را 

می گسلد. دیگر تاریِخ رسمی ای وجود ندارد. ما 
دایی جان، این افسِر دون پایه ی جهان بیرونی را 
می بینیم که مدام در حاِل نبرد است و از کشته 
پشته ساختن... استنتاجی که از این امِر کذب 
اولیه و ضِد تاریخی و خیالین می شود شاهکارِ 
پزشکزاد اســت... توهمی که واقعی شده و 
محورِ زیســتی. این که حال برای انتقام گرفتن 
از دایی جان و خانواده اش نیروهای انگلیس به 
ایران گسیل شده اند...این روند مخاطِب آگاه 
را بازمی گرداند به پاره ای واقعیت ســازی های 
تاریخی بعِد شکست های دوران قاجار. کشوری 
که بخش مهمــی از خــاک اش را از کف 
می دهد اما جوری رفتار می کند که انگار این 
امر یک دســتاورد سیاسی بوده! کشوری که 
در ماجرای شهریور بیست بدوِن جنگ تسلیم 
می شود و بسیاری از روشنفکران اش هم برای 
شوروی هورا می کشند و بعد از زمانی کوتاه 
این شکســت را کاملن بر گردِن »دیگری« 
می اندازد. جوی که در سایه ی این شکست ها 
شروع می کند به احضار تاریِخ دور. کافی ست 
به میزاِن رمان های تاریخی ای که بعِد مشروطه 
تا سال های چهل درباره ی شجاعت های مردان 
و زنان ایرانی منتشر می شــود نگاهی کنیم. 
نمادهای پیروزی بخشی چون کوروش کبیر و 
داریوش احیاء شده و نادر شاه افشار ناگهان زنده 
می شود.. به واقع پزشکزاد چیزی را جعل نکرده 
بلکه سراِغ گفتماِن فکری ای رفته که تشنه ی 
پیروزی های سیاسی بوده و حال که آن ها را به 
کف نیاورده، از گذشته ای دور وام شان گرفته تا 
تصورشان می کند... تصورِ پیروزشدن... چیزی 
که در رماِن دایی جان بسیاری از شخصیت ها با 
آن مواجه هستند. تصورِ تفوق بر دیگری. این 
دیگری منتها شکلی انتزاعی دارد و ناشناخته. 
گاهی جاسوســان اش به هیاِت شاگرد نانوا در 
می آیند! و گاهی مدافعــاِن ناموس اش چون 
شیرعلی قصاب از خانه ی خود خبر ندارند! نقِد 
تنِد پزشــکزاد به چارچوِب بسته و راکِد فکِر 
ایرانی این چنینی بــه مذاق ها خوش نمی آید. 
برای همین رمان تخفیف داده می شود به چند 
شوخی جنسی و چند صحنه ی کمدِی با نمک. 
بعد نیز چنین عنوان می شود که رمان به جامعه ی 
خود توهین کرده است!! بالیی که جریان های 
سنت گرا می خواهند سِر رمان بیاورند. آویزان 
شدن از مفاهیمی چون غرور ملی، آبروی ملی 
و امثالهم اســت... اموری کلی که هیچ کدام 
نمی توانند پاسخی بدهند به وظیفه ی اخالقی و 
فردی انساِن رمان پزشکزاد که چنین خود را 
وانهاده اســت. وانهاده گی با فرورفتِن هر چه 
بیشــتر در ذهن و نابودکردِن هر چه بیشتر و 
عمیق تــر امِر بیرونی. در رمــان جایی به نامِ 
بیرون وجود ندارد. شاید فقط اسداهلل میرزا است 
که به معنــای واقعی با جهاِن بیرون در تماس 
اســت. جغرافیای حرکتی خانواده محدود و 
دایره ای ست و ظهور و سقوِط دایی جان ناپلئون 
هم در همین دایره ی بسته انجام می گیرد. برای 
همین ترس زاده می شود. ترس از امِر بیرونی. 
و در عین حال ترس از مخلوِق ذهنی شــخِص 
دایی جان... امری که در ابتدا شوخی بوده برای 
برخی آدم های دیگر رمان جدی می شود: نکند 

دایی جان راست می گوید؟

QQQترس خورده گان واقعیت
این ترس ذهنیت سیاســی بســیاری از 
روشنفکران دوراِن پزشکزاد را تشکیل داده 
است. ترسی که درش مقصر دیگران هستند و 
این دیگران که آن ها را بازداشته اند از حرکت. 
شخِص اول مملکت در آن زمان نیز دچار چنین 
پارانویایی ست که بارها درباره اش بحث شده. 
این که همه علیهِ او توطئه می کنند و مقدسین 
هســتند که او را نگه می دارند در عرصه ی 
قدرت! پس ســاختار روبنایی جامعه عمیقن 
تن داده به ناتوانی مقابِل دیگرِی مشــکوک. 
وقتی چنین فرایندی در رمان شکل می گیرد و 
آدم ها برای بیرون رفت از وضعیت شان دست 
به رفتارهای منفعت طلبانه تری می زنند می شود 

اخته گی عمیق را مشاهده کرد. از پوری که 
نابغه ی خاندان است و یک ذهِن اخته و پریشان 
دارد، تا آسپیران غیاث آبادی که مردی مکار 
و البته فرصت طلب اســت و حاضر می شود 
دختری نیمه دیوانه را از چنِگ خانداِن مذکور 
بیرون آورد! همه به نقص تن می دهند. نقصی 
که اجازه می دهد آن ها پیش روند. همه جهاِن 
خیالی هولناِک خود را دارند و فقط دایی جان 
اســت که آن را با صراحت اعالم می کند. 
راوی که نوجوان است و اسیر عشِق افالطونی 
و غیِر جســمانی از مشاهده ی این همه انتزاع 
شوکه شده است. برای همین است که اسداهلل 
میرزا که خود مردی ست نسبتن بی بند و بار اما 
دنیادیده مدام او را به واقعیت دعوت می کند... 
واقعیتی که نه چهار شوخی جنسی صرف که 
درِک جهاِن بیرون اســت. جهانی که تمامِ 
خانواده غیر از پدرِ کینه ورزِ ســعید آن را به 
کل فراموش کرده اند و خبری از آن ندارند. 
عدمِ آگاهی و شناختی که این کلیت دچارِ آن 
هستند و در عین حال زنده گی پنهانی ای که هر 
کدام در اتاق ها و خانه های نزدیک به هِم خود 
دارند، امری ست که دست می گذارد بر رفتارِ 
بخشی از جامعه ی ایرانی آن زمان. نوعی پنهان 
شدن...پزشــکزاد در دِل این پنهان شدن انواِع 
اخالق های رذیله را روایت و کشف می کند 
و در عین حال سیاه نمایی هم نمی کند. هر کس 
در جزیره ی توهِم خویــش برای اثبات اش 
دست به هر کاری می زند. و این میان مش قاسم 
شاید نمادین ترین وضع را دارد. در رمان و در 
فصل پایانی راوی را می بینیم که ســال ها از 
نوجوانی اش گذشته و ناگهان در جایی می بیند 
مش قاسِم خانه زادشان به نان و نوایی رسیده و 
همان خاطرات دایی جان را دارد به نامِ خودش 
روایت می کند! چیزی که در سریال وجود و 
حضور ندارد. تــوارث توهم... امِر مهمی که 
در رمان به وضوح دیده می شود. از موجودی 
خیالی به نامِ آقای بزرگ که عکس و نام اش 
از دهان زعمای این خاندان جعلی نمی افتد تا 
مش قاسم که تبدیل شده به یک نوکیسه ی 
تمام عیار... توارث وهــم و عبورنکردن از 
مانند  پزشکزاد  جعلی...  گذشته ســازی های 
بسیاری از نویسنده گاِن مهِم ایرانی این ذهِن 
گذشــته گرا را به گلوله می بندد. منتها جنِس 
کارش متفاوت اســت. او فوتوریســت یا 
آینده گرا نیست، اعتقادی هم به باورهای چپ 
و انقالِب خلق و پرچِم سرِخ شوروی و اعوان 
و انصارش ندارد، بلکه او در جســت و جوی 
هویتی ســت که درش بتوان سالمِت فکری 
را از نو یافت. چیزی که در انتهای رمان نیز 

به دســت نمی آید و آن اخته گی زنده گی در 
زمانه ی حال با قهرمان های اصلی باقی می ماند. 
پزشــکزاد به خوبی صدای سعدی را از پِس 
قرون شــنیده که فریاد می زد و از مسئولیت 
فردی می گفت و قائم به ذات بودن. چیزی که 
در همهمه ی تاریِخ پر شکست دوران قاجار به 
راحتی فراموش می شود. سعدی گلستان نویس 
معلم اخالِق  بوستان نویس می شــود یک  و 
نه چندان جذاب و عاشقی شیفته که بوی گل 
و ریحان ها مست اش می کند. تمامِ تالش های 
مشــروطه نویس های متجدد نیز برای رسوخ 
به ذهِن متصلِب جامعه ی ایرانی که مدام پی 
مقصر می گردد برای وضعیِت حاِل خود بر باد 
می رود. رضا خان با اتکاء بر همین حافظه نمایی 
جامعه ی ایرانی شکوه گذشته را بیش از پیش 
یادآور می شود و مطیع بودن را مطرح می کند. 
برای همین در آستانه ی فروریزی؛ و در رماِن 
ایرج پزشکزاد، کمتر شخصیتی ست که تواِن 
»فکر« دارد. به این مفهوم که بتواند زیسِت 
کنونی اش را در مواجهه بــا اتفاق هایی که 
بیروِن دیوارها می افتــد از نو تعریف کند و 
مسئولیت های تازه ای بپذیرد. آن ها شکست ها 
و فقدان هــا را به گردن همان دیگری مقتدرِ 
ناپیداِی هیوالوش انداخته اند و منتظِر منجی ای 
هستند تا نجات شــان دهد. دایی جان ناپلئون 
ماننِد دن کیشوت از وهِم خود حظ می برد... 
خود را کامل به آن می سپارد تا هویتی متمایز 
پیدا کند. برای همین جنونی که او به آن دچار 
می شود نه تراژیک که کاملن کمیک است. 
او نشــانه های دروغ و کذب را می پراکند و 
ســانچوی او؛ مش قاسم نیز آتش را برای اش 
تندتر می کند. او وارِث شکسِت تاریخی ست 
مثل بسیاری از ایرانی های دیگر، منتها برای 
عوض کردِن نقِش خودش دســت به جنون 
می یازد و همین جنون است که باعث می شود 
او روح اش را بفروشد تا نقِش انسانی تاثیرگذار 
را بازی کند. اما زمانی که واقعیت برساخته ی 
او با واقعیت حضور نیروهای ارتش انگلستان 
در تهران مواجه می شود همه چیز ریتمی دیگر 
پیدا می کند. جنون دوران و سرعت می گیرد 
و دیگران نیز به آن کمک می کنند چون در 
سایه اش منافع دارند یا خود نیز به شکلی دیگر 
دچارش هســتند. اگر دن کیشوت در پایان 
عمرش توانست به زنده گی عادی بازگردد و 
پایان دوراِن رمانسک را اعالم کند، دایی جان 
تا دمِ مرگ چونان آن زندانی ســنت هلن به 
جنوِن خودخواسته اش وفادار باقی می ماند و آن 
را به ارث می گذارد برای قاسم... در واقع جنون 
مذکور از بین نمی رود فقط از فردی به فردی 
دیگر و از کلیتی به کلیتی دیگر منتقل می شود. 
پزشــکزاد تند و بی وقفه ایــن دوران را 
ساخته اســت. او مفهومِ تحول خواهی شعاری 
روشنفکراِن گذشــته گرا را دست می اندازد و 
رســمن اعالم می کند شــکِل باور به گذشته 
باید تغییر کند. شکلی که در دایی جان ناپلئون 
با آن روبه رو هســتیم شکلی مرسوم است که 
بخش هایی از جامعه ی ایرانی زمان نوشته شدِن 
رمان با آن زنده گی می کردند. در این مســیر 
ارتدوکس  پزشکزاد دیگری دوستی چپ های 
یا شیفته گاِن آمریکایی برخی اهالی ادبیات یا 
سیاست را نیز دست می اندازد. شاید به همین 
دلیل باشــد که رماِن مذکور دایره ی وسیعی 
از مخاطبان را هدف قــرار می دهد. دایره ای 
که بخشــی از آن ماننِد پوری قرار بود نظامِ 

کارمندی سال های بعِد شهریور بیست را بسازد 
با آن اخته گی و بخشــی از آن مانند سعید هم 
ناظِر جدی جامعه اش باشــد.خانه ی دایی جان 
فرو نمی ریزد، هرچند او می میرد اما ســاختار 
جنونی ای که نمادش بوده کاملن ســالم و پر 
کاربرد باقی می ماند تا نسِل بعدی ادامه دهنده ی 
آن باشــد. جنونی که چنان غرِق ساخته های 
خود می شود که در نهایت واقعیِت بیرونی را 
هم به نفِع خود مصادره و »تخدیر« می کند...
تخدیری که اجازه می دهد اذهاِن واقع گرا نیز 
تردید کنند و همه چیز را »کار انگلیسی ها« یا 
»کار خودشان« بدانند و حظ ببرند از این میزان 
بی عملی و هوش وافر... قصه ی ما و دایی جان 
ناپلئون به پایان نرسیده است و هنوز ادامه دارد. 

QQQرمانی که زنده ماند
رمان دایی جان ناپلئون اثِر مهمی ســت و 
بحث سِر وجوهِ زیبایی شناسانه اش چیزی ست 
دیگــر. اما امری که این رمــان را زنده نگه 
داشت چه بود؟ آیا ممنوع شدن اش؟ نبودن اش؟ 
برخی شــوخی های اش کــه وارد زباِن مردم 
کوچه و بازار شد؟ سریال اش؟ به گمان ام هیچ 
کدام از این دالیل چندان اهمیتی ندارند بلکه 
مهم ترین وجه خاصیِت انتقادی این رمان کنارِ 
قصه گوبودن اش اســت. اگر صادق هدایت با 
سم و زهری که در کلمات اش چکاند به نقِد 
تند بخش هایی از ذهنیت واپس زده ی جامعه ی 
زمانه ی خودش پرداخت، پزشکزاد با نگاهی 
به همان تلخی اما طنزآلود به این ساختار حمله 
می کند. او با هوشمندی و در زمانه ی سانسور 
شــدید حکومت پهلوی با غایب نشان دادِن 
قدرت و تبدیل کردن اش به امری فرعی عملن 
از تیغ سانسور جان به در می برد. ولی آیا از این 
صریح تر که تمام نشانه های قدرت و دستگاه 
حکومت در رمان در منتهای فساد و رخوت به 
سر می برند؟ تصورِ قهرمان بودن که دایی جان 
آن را برای جنِس دیوانه گی اش انتخاب کرده 
در گفتمان زمانه ی پزشکزاد بسیار پر کاربرد 
بــود. رمان او عالوه بر نگاه هوشــمندانه به 
نمادهای گاه مضحک قدرِت حکومت پهلوی، 
به بخش هایــی از جامعه نیز رحم نمی کند. او 
برعکس چپ های دلسوز که همیشه حق را 
به امری انتزاعی به نامِ مردم یا خلق و امثالهم 
می دهند، شخصیت های متنوِع خود را کاملن 
گناه کار با دست هایی آلوده تصویر می کند. 
دست هایی که هر کدام حاضرند برای حفظ 
منویات شرورانه شان  یا  پوســیده  دیوارهای 
کارهای شگفت انگیز کنند. آن ها بی شباهت به 
پرتره های جیمز انسور، نقاش اکسپرسیونیست 
نیستند. فاقد صداقت و سالمت عقلی اند. برای 
پیشی گرفتن از هم هر کاری می کنند و حتا 
گاهی حاضر می شــوند به فرورفتن دیگران 
نیز شتاِب بیشتری ببخشند. برای همین رمانی 
چنین منتقد و تند علیه بخشی از جامعه ی ایران 
زمانه ی خودش زنــده می ماند چون رگه های 
مشخصی از واقعیِت بیرونی برای مخاطِب غیر 
ادبی اش وجود دارد. دایی جان ناپلئون نه رمان 
وقیحی ست )که اصلن این صفت های افراطی از 
جنس همان تفکِر دایی جان ناپلئونی هستند و به 
نوعی این رمان مصداِق فکِر چنین کسانی ست. 
آینه ای کــه می توانند خود را در آن بنگرند( 
نه هتاک...فرزنِد زمانه ای ســت که بخشی از 
همان مردمِ بی گناه به راحتی سکوت کرده اند 
بر اقدام های تند قدرِت حاکم و پزشــکزاد از 
چنین بی عملِی رفتاری ای کمی خشــمگین 
است. این که آیا می توان مسئولیت های یک 
جامعه را طبقه بندی کرد بحثی ست دیگر، اما 
رمان دایی جان ناپلئون حمله ای ست به وجداِن 
جنون خواهــی که مدام در حــاِل نفی رگبار 
واقعیت است... واقعیِت سیاسی و تاریخی... با 
تمام وجوهِ خوش یا ناخوش اش. امری که با 
اخراج اش از مسیِر فکِر ایرانی جنگ  کازرون 
زاده می شود! و خانه ی اعیانی و کهنه ی وسط 
تهران می شود سنت هلن... و این پایان دردناِک 

بناپارتی ست که نجنگید و غرق شد. 

یخ تار تخدیر 
دایی جان ناپلئون چگونه نيشتر بر دمِل توهم خواهی زد؟

پس از سال ها رمان معروف ایرج پزشکزاد 
تجدید چاپ شد
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دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به رئیس  سازمان سینمایی برای تعیین تکلیف فیلم های توقیفی، بی سابقه و صریح بود.وزیر سینمای ایران
فرهنگ در نامه ای به رئیس سازمان سینمایی با تعیین فرصت دوماهه، اعالم کرد  با  بررسی فیلم های توقیفی، به سرعت به موضوع 
رسیدگی شود.

سیاه لیست 
مهم ترین فيلم های توقيف شده کدامند؟

ارادتمند نازنین، بهاره، تینا

خانه دختر

عصبانی نیستم

گزارش یك جشن

خانه ی پدری

خرس
درباره ی  معصومــی  فیلم خســرو  دهمین 
رزمنده ای است که همه گمان می کنند شهید 
شده. همسرش به عقد مرد دیگری درآمده و 
ظاهراً هیچ کس منتظر او نیست. اما با بازگشت 
او همه چیز تغییر می کند. در این فیلم پرویز 
پرســتویی، فرهاد اصالنــی و مریال زارعی 
نقش های اصلی را بازی می کنند و پرستویی 

در تولید آن نقش تأثیرگذاری داشته است. 
مشکل چیست؟ مســئله ی فیلم یک مورد 

شرعی است: همسر مردی که گمان می رود 
شهید شده به عقد شخص دیگری درآمده و 
حاال با بازگشت او، عقد تازه باطل نمی شود. 
مرد او را می خواهد در حالی که زن، همســر 
شخص دیگری است. مرد هم معتقد است که 

این خیانِت جامعه به اوست.
راهــکار چیســت؟ مورد اصلــی برطرف 
کردن شبهه   ی غیرشرعی بودن مضمون فیلم 
اســت؛ این که چقدر این نظر صحیح است 
و در صورت صحیــح بودن با چه 
ایده ای می توان این مســئله را حل 
و  رزمنده  ناامیــدی  موضوع  کرد. 
سرشکستگی اش هم با کمی تغییر در 
دیالوگ ها قابل اصالح است؛ اگرچه 
باید دید که ســازندگان فیلم معتقد 
به چنین نگرشی هســتد یا این که 
فیلمشان را ناامیدانه ارزیابی نمی کنند. 

کاناپه
داســتان  عیاری  کیانوش  »کاناپه«ی 
خانواده ای اســت که به طــور اتفاقی 
کاناپه ای را از خیابان به خانه می آورند. 
اما چند روز بعد که نامزد دخترشــان 
همراه خانــواده به آن جا می آید معلوم 
می شود که کاناپه متعلق به آن ها بوده. 
عیاری یک فیلم کم هزینه و جمع و جور 
چخوفی ساخته که داســتان به روز و 

به شدت تأثیرگذاری دارد. 
فیلم  مشکل  خب،  چیســت؟  مشــکل 
حجاب بازیگران است؛ او در این فیلم 
کله ی تمام بازیگران زن را تراشیده و 
در نماهای داخلــی و جلوی محارم، از 

کاله گیس استفاده کرده است. 
راهکار چیست؟ ســازمان سینمایی دو 

نگرانی عمــده دارد: اول اقناع مراجع و 
علمــا و دوم، هدایت و کنترل فضای 
سینمای ایران. در مورد اول، حکم شرعی 
برخی علما ممنوعیت کامل کاله گیس 
است و برخی استفاده در شرایط خاص. 
تطبیق این موضوع قاعدتا با مقلد است 
اما در این مورد خاص، الزم اســت که 
سازمان سینمایی با علما مشورت و در 
فضایی آرام، مســئله را حل کند. مورد 
دوم، مسئله ای مدیریتی است: ترس از 
این که کارگردان های دیگر هم از این 
موقعیت استفاده )یا سوءاستفاده( کنند 
آن ها را محافظه کار کرده اســت. اما 
می شــود به راهکار و شیوه هایی برای 

مدیریت این پوشش فکر کرد.

بعــد از »وقت داریم حــاال« کاهانی فیلم 
دیگری ســاخت به نام »ارادتمند، نازنین، 
بهاره، تینا« درباره ی چند دختر که مردهای 
پولدار را تلکه می کنند. کاهانی فیلمنامه ی 
فیلم را بــرای دریافت پروانه ی ســاخت 
به سازمان سینمایی داد ولی شورا آن را رد 
کرد. بعد از آن بود که با دخالت حجت اهلل 
ایوبی پروانه ی ساخت فیلم صادر شد. ظاهراً 
کاهانی موبه مو طبق فیلمنامه جلو رفته است. 
اما شورای پروانه ی نمایش، بعد از تماشای 
آن، حاضر نشــد که به فیلم پروانه بدهد. 
به همین دلیل هم عوامل سازنده اعالم کردند 
که سیاست دوگانه در سازمان سینمایی باعث 

ابهام در سرنوشت فیلم ها شده. 
مشکل چیســت؟ داستان فیلم و روابط آدم ها 

مشکل اصلی است؛ این که چند دختر مجرد در 
خانه ی مجردی مدام پسرهای پولدار را به پارتی 
دعوت کنند و بعد هم پول و دارایی شان را بدزدند. 
ضمن این که سیاه نمایی و پوچی در روابط را هم 

علت دیگری دانسته تا فیلم را توقیف کنند. 
راهکار چیست؟ مسئله  این است که آیا کاهانی 
خالف قانون عمل کرده یا نه. اگر فیلمنامه ی او 
پروانه ی ســاخت دارد و مطابق آن ساخته شده، 
این مدیران سینمایی هستند که باید جوابگوی 
خسارت و عدم نمایش فیلم باشند. اگر کاهانی 
خطا کرده که خود او تاوان خطایش را می دهد. 
درباره ی سیاه نمایی هم باید بدانیم که به هر حال 
سینمای کاهانی، نوعی ابسوردیسم در خود دارد 
که پوچی و سیاهی اش به آن برمی گردد. قاعدتا 
با محدودیت سنی می شود به اکران آن فکر کرد.

چهارمین فیلم شهرام شاه حسینی داستان دختری 
اســت که روز عروسی اش خودکشی کرده. 
دوستان او به دنبال کشف علت مرگ هستند 
و کم کم معلوم می شــود که تست باکرگی، 
دلیلی این خودکشی بوده. فیلم از سال ۹۳ تا 
کنون توقیف بوده و اگرچه در این ســال ها 
چندین بار اصالح شده سازمان سینمایی هنوز 

پروانه ی نمایش آن را صادر نکرده است. 
مشکل چیســت؟ از نظر مدعیان دو مشکل 

اساســی دارد: در فیلم، خانواده ای که مصمم 
است عروس باید تست باکرگی بدهد یک 
خانواده ی متعصــب و به تعبیری مذهبی و 
متدین نمایش داده شــده. از طرف دیگر، 
ســازنده روابط را جوری نشان داده که انگار 
دختر مورد تجاوز پدرش قرار گرفته و پدر 
تالش دارد روی این موضوع سرپوش بگذارد. 
راهکار چیســت؟ اول از همه اثبات ادعای 
مخالفان فیلم است؛ این که چه بخش هایی از 
فیلم باعث سوءتعبیر شده و بعد، در 
صورت اثبات، به نظر می رسد که فیلم 
با کمی تغییر در مونتاژ روابط پدر/ 
دختر قابل اصالح است. اما موضوع 
دوم، نیاز به حذف های جدی دارد و 
در رفت وآمدهای  سازنده ها  احتماالً 
ارشــاد، بخش  بــه وزارت  متعدد 

عمده ای از آن ها را اعمال کرده اند.

 فیلم دوم رضا درمیشیان داستان پسری است 
که دلباخته ی دختری می شــود که وضع 
مالی خوبی دارد، درحالی که خودش یک 
دانشجوی ســتاره دار است و حتی نمی تواند 
جشنواره ی  در  فیلم  برگردد.  به دانشــگاه 
برلین نمایش داده شد اما خود این هم دلیلی 
نمایش  برای افزایش فشارها شــد: ظاهراً 
فیلم با پایان بندی متفاوت نسبت به نسخه ی 
اعتراض  فجر،  اکران شده در جشــنواره ی 
گروه هایی را برانگیخته بود. در این فیلم نوید 
محمدزاده و باران کوثری نقش های اصلی را 

بازی می کنند.
مشکل چیست؟ صحنه های مربوط 
به فعالیت سیاســی دانشجوی پسر 
مشکل اصلی است. بد نیست بدانید 
نمایش  پروانه ی  اول،  فیلــم،  که 
دریافت کــرد و حتی برای اکران 
آن تبلیغ شد. اما نمایش آن به دلیل 
فشار کمیســیون فرهنگی مجلس 
و با نظر وزیر وقــت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی مدتی به تعویق افتاد و کمی 
بعد هم مجموعه ای از سانسورها به سازنده ی 
فیلم ابالغ شد. مخالفان فیلم معتقد بودند که 
»عصبانی نیستم!« به دولت و حکومت نسبت 
دروغ داده و حقیقت را تحریف کرده است. 
راهکار چیست؟ تنها راهکار مشخص کردن 
نیستم!«  فیلم است؛ »عصبانی  فعلی  مشکل 
چندبار با سانســور زیاد و تغییر پایان بندی 
روبه رو شده. قاعدتاً حاال با یک مرور و در 
نظر گرفتن شرایط، می تواند به عنوان یک 

فیلم عاشقانه )و نه سیاسی( اکران شود. 

حاتمی کیاست  ابراهیم  فیلم  شانزدهمین 
که در ســال ۱۳۸۹ ساخته شد و به نوعی 
واکنش او بود به حوادث سال ۸۸. فیلم، 
در جشنواره ی فیلم فجر نمایش داده شد 
و در دو رشــته ی فنی هم نامزد سیمرغ 
شد. »گزارش یک جشن« داستان زنی 
اســت که یک مرکز مشاوره ی ازدواج 
راه انــدازی کرده و ایــن مرکز پاتوق 
جوان ها شــده اما او با فشارهایی برای 
تعطیلی آن روبه روست و در نهایت هم 
ماجرا به یک راهپیمایی مســالمت آمیز 

در یک پارک ختم می شود. حاتمی کیا 
در برابر توقیف فیلم، اعتراضی نکرد و 
مدتی بعد معلوم شد جواد شمقدری بعد 
از مذاکره بــا تولیدکنندگان »گزارش 
یک جشن« سهم آن ها را به نام سازمان 

سینمایی خریده است. 
مشــکل چیســت؟ با این که فیلم نگاهی 
همدالنه به وقایع ســال ۸۸ ندارد به دلیل 
وجه اســتعاری فیلم، تعابیری از برخی 
صحنه ها، به خصوص نماهای پایانی، شد 

که امکان نمایش آن را از بین برد. 
راهــکار چیســت؟ ظاهراً فصل 
پایانی فیلم و راهپیمایی سکوت 
آن، مسئله ی اصلی است که این 
هم با همفکری سازنده و سازمان 
ســینمایی قابل حل است. مگر 
این که طی این  سال ها توصیه هایی 
برای عدم نمایش آن شده باشد 

که ما بی خبریم!

فیلــم کیانوش عیــاری بــا حمایت و 
ســرمایه گذاری نیروی انتظامی تولید شده؛ 
فیلمی اپیزودیک که داستانش درباره ی یک 
قتل ناموسی در دوران رضاپهلوی است. فیلم، 
بالفاصله بعد از ســاخت، به وسیله ی وزارت 
ارشاد توقیف شد و نیروی انتظامی هم کمی 
بعد، با مذاکراتی تمام سهم سرمایه گذاری اش 
به عیاری واگذار کرد. »خانه ی پدری«  را 
ســال ۹۳ در گروه هنروتجربه برای یک 
روز اکران و بعد، با فشار کمیسیون فرهنگی 

مجلس، اکران آن متوقف شد. 
مشکل چیست؟ صحنه ی قتل دختر خانواده 
مهم ترین مســئله است. ۸ ســال است که 
وزارت ارشاد اصرار دارد این صحنه حذف 
شــود. جز این، بحث قتل ناموسی به دلیل 
تعصب، باعث شده که برخی مخالفان آن را 
به باورهای مذهبی نسبت بدهند و خشونتی 

را که اعمال می شود نشانه ی خشونت یک 
خانواده ی متدین فرض کنند. 

راهکار چیست؟ راستش درباره ی ایراد اول، 
راهی جز مذاکره نیست: خشونت فیلم عیاری 
از خشونت فیلم های پرزدوخورد هالیوودی 
که مدام از تلویزیون پخش می شــود بیشتر 
نیست. شــاید راهکار اصلی درنظر گرفتن 
محدودیت سنی برای تماشاگران باشد تا با 
یک جور ممیزی، مانع از نگرانی خانواده ها 
شد. اما ایراد دوم، بیشــتر شبیه مچ گیری 
است: در فیلم هیچ جا به تدین و مذهبی بودن 
خانواده و ارتباط این قتل با باورهای مذهبی 
اشاره نمی شود. بله، در صحنه ای از شمشیر 
تعزیه برای اطمینان از مرگ دختر استفاده 
می شود ولی اصوال در یک فیلم رئالیستی که 
همه ی اجزایش »واقعی« است، تأویل کار 

صحیحی نیست. 

دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به رئیس  سازمان سینمایی برای تعیین 
تکلیف فیلم های توقیفی، بی سابقه و صریح بود. دو هفته ی پیش، درست در 
روزهایی که رئیس اداره ی کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از تشکیل 
کمیته ای برای بازبینی فیلم هــای بدون پروانه ی نمایش خبر داده بود، وزیر 

فرهنگ در نامه ای به رئیس سازمان سینمایی با تعیین فرصت دوماهه، اعالم 
کرد: »توقیف هر فیلم یا هر اثر هنری و فرهنگی، هم حبس و اتالف منابع و 
سرمایه های مادی و هم بی ثمر شدن رنج و کوشش شماری از انسان های هنرمند 
و فرهیخته است و مهم تر، محتمل است که توأم با تضییع حق الناس و حقوق 

فرهنگی تهیه کنندگان و سرمایه گذاران باشد.« او از معاونش خواست: »... با 
رعایت حق الناس و قوانین و ضوابط مربوط، هر چه سریع تر و به فوریت و 
جدیت به این موضوع رسیدگی و گزارش آن برای بنده ارسال شود و ظرف 
مدت دو ماه پرونده فیلم های توقیفی بسته شود.« به نظر می رسد با مشخص 

شدن سرنوشــت دولت آینده، وزیر وقت ارشاد هم مصمم است تا تکلیف 
پرونده های نیمه تمام دولت یازدهم را به سرانجام برساند؛ اقدامی که اگر با 
دقت انجام شود می تواند در حضور وزیر فعلی در کابینه ی آینده هم مؤثر 

باشد. اما این فیلم ها چه آثاری هستند؟ 

خیابان های آرام
کمال تبریزی درست بعد وقایع سال ۸۸ این 
به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی،  را  فیلم 
جلوی دوربین برد؛ فیلمی که در ارمنستان 
فیلمبرداری شد و داســتانش درباره ی فرار 
چند دیوانه از یک آسایشگاه بود که در شهر 
اخالل ایجــاد می کردند، درحالی که عده ای 
دیگر مدام بازداشت می شدند. در این فیلم، 
نیکی کریمی و حســن معجونی نقش های 
اصلی را برعهده داشتند و فیلم ، در جشنواره ی 

بیست وهشتم فجر هم نمایش داده شد. 
مشــکل چیســت؟ شــباهت وقایع فیلم 
به حوادث ســال ۸۸ دلیل اصلی برای عدم 
نمایش آن دانسته شــده. اگرچه چندباری 

شــایعاتی منتشــر شــد مبنی بر این که 
تهیه کننده ی فیلم، خــودش مایل به اکران 
آن نیست. راســت و دروغ چنین خبری با 

پخش کنندگان آن!
راهکار چیســت؟ قاعدتاً مهم ترین نگرانی 
باز شدن بحث رویدادهای آن سال هاست و 
این نگرانی دو جنبه هم دارد: از یک طرف 
سازندگان نگرانند متهم به فتنه گری شوند و 
از طرف دیگر دولت نمی خواهد حواشی و 
جنجال به راه بیندازد. راهکار نهایی اطمینان 
یافتن از این موضوع اســت که گروه های 
سیاسی فرصت سوءاســتفاده از آن را پیدا 

نکنند. 

دوست داشتنی آشغال های 
سومین فیلم محسن امیریوسفی است و در 
دوره ی جواد شمقدری و اساساً با بودجه ی 
دولتی در بنیاد سینمایی فارابی تولید شده. 
اما همان زمان و بعد از آماده شدن نسخه ی 
نهایی، ایرادهای متعــددی به آن گرفته 
شد. ظاهراً امیریوسفی فیلم را نعل به نعل از 
روی فیلمنامه ی مصوب ساخته ولی بعد، 
مشخص شد که مدیران انتظار چنین فیلمی 
را نداشته اند! »آشغال های دوست داشتنی« 
دربــاره ی گروهی از جوانان اســت که 
در تظاهرات ســال ۸۸ به خانه ی پیرزنی 
پنــاه می برند و با عالمــت زدن خانه ی 
پیرزن، معلوم می شــود که فردا نیروهای 
امنیتی ســراغش می آیند. ولی این پیرزن 
رویدادهای مختلف سیاســی را پشت سر 
گذاشته اســت و در خانه اش از حوادث 

ســال ۳۲ تا ماجراهای دهه ی شصت و... 
نشانه هایی دیده می شود. در این فیلم، شهاب 
حســینی، هدیه تهرانی، نگار جواهریان، 

صابر ابر و اکبر عبدی بازی می کنند. 
مشکل چیست؟ ماجراهای سال ۸۸، وقایع 
دهه ی ۶۰ و اشــاره هایی که فیلم با زبان 
فیلم  می کند.  سیاسی  به مسائل  طعنه آمیز 
چندباری سانسور شــده است ولی هنوز 
نتوانسته رضایت شورای پروانه ی نمایش را 
به دست بیاورد. آن ها که فیلم را دیده اند 
موضع فیلــم را مصلحانه ارزیابی کرده اند 
و گفته انــد که فیلــم، علیرغم پرداختن 
به موضوعات بحرانی و خط قرمز، محتاطانه 
با آن ها برخورد کرده و در شــرایطی که 
فضای سیاســی قطب بندی های رادیکال 

نداشته باشد می تواند اکران شود. 
راهکار چیســت؟ به نظر می رسد 
مشکل بیشــتر از آن که به فیلم 
سیاسی  به فضای  باشــد  مربوط 
کشور ربط دارد، به این که واکنش 
گروه های سیاســی نسبت به آن 
چطور خواهد بود و در برابر فیلمی 
که صریح است چه واکنشی نشان 

خواهند داد. 
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سینمای جهان  از نظر فیلم، ایمان، مسئله ای قلبی است و راستش، این همان سوال بزرگ دین مسیحیت است: آیا یهودا خائن بود؟ آیا رحمت و بخشش 
خدا شامل حال او می شود؟ آیا احساس گناه او و به دارآویختن خود نتیجه ی اندوه و پشیمانی و ایمانش است؟ اسکورسیزی سال هاست 

دنبال این جواب می گردد.

ایمان با تردید 
می شود آغاز 

کاتوليسيسم و کالونيسم در فيلم سکوت

QQQفیلم چطور ساخته شد
با »آخرین وسوسه ی مسیح«  همه چیز 
شروع شد. شاید اگر مارتین اسکورسیزی 
آن فیلم را نســاخته بود و درباره ی ایمان، 
مســیح و خدا حرف نزده بود هیچ وقت 
»سکوت« ساخته نمی شد. او در فیلم هایش 
وجه الهیاتی مســیحیت را بازنمایی کرده 
بود: در »باکــس کار برتا«، »خیابان های 
پایین شــهر«، »راننده ی تاکسی« و »گاو 
خشمگین«. ولی »آخرین وسوسه ی مسیح« 
فیلمی بود تمام و کمال درباره ی مســیح، 
همراه با همه ی شک و تردیدها درباره ی او، 
معماها و ایمان آدمی مثل او. نتیجه ی تضاد 
کاتولیسیسم اسکورسیزی و کالونیسم پل 
شریدر بود: سایه ی شک شریدر کنار ایمان 
به رابطه  ای  منجر  اسکورسیزی  بی پرسِش 
دیالکتیکی شده بود که انعکاسش در فیلم 
دیده می شــد؛ همان طور که در »راننده ی 
تاکسی« و »گاو خشمگین« هم بود. ولی 
این جا همه چیز واضح بود: خود مسیح بود 
و شــک هایش، او بود و ایمان به خدا و 
ســکوِت خدا. این فیلمی بود که از رمان 
نیکوس کازانتزاکیس اقتباس شــده بود؛ 
نویسنده ی ارتدوکس معتقد به مارکسیسم 
که اواخر عمرش ضد کلیســا و پاپ شده 
بود: ترکیب کازانتزاکیس، اسکورسیزی و 
شریدر مجموعه ای از تناقض ها را رقم زده 
بود. و این همه دودلی و تََرک و ایده های 
شکاکانه و پرسشگرانه، منجر به اثری شده 
بود که کلیسا نمی توانست آن را بپذیرد. 
مارتین اسکورســیزی از ایمان حرف زده 
بود ولی این ایمان، آن چیزی نبود که پاپ 
می خواست. به همین دلیل هم اسکورسیزی 
ناچار بود مدام درباره ی فیلمش حرف بزند. 
او در یکی از نمایش های فیلم با کشــیش 
اعظم کلیســای اسقفی نیویورک برخورد 
کرد؛ کشیش بعد تماشای فیلم به کارگردان 
گفت که فیلم از نظر مسیحیت نقص ندارد. 
او به تجربه ی مواجهه اش با کلیسای ُجلجتا 
اشاره کرد و به اسکورسیزی پیشنهاد کرد 
که رمانی را بخواند: »ســکوت« نوشته ی 
شوساکو اندو. ولی اسکورسیزی که گرفتار 
پاسخگویی به واتیکان و ممنوعیت نمایش 
فیلم در کشــورهای مختلف بود فراموش 
کرد. بعدها او درگیر ساخت فیلم »رفقای 
خوب« شــد و کمی بعد هم سر از ژاپن 
درآورد تا در فیلم »رؤیاها«ی اســتادش، 
آکیرا کوروســاوای کبیر، نقشی را بازی 
کند. در تمام این مدت، کتاب »سکوت« 
همراهش بود و آن را می خواند. ولی وقتی 
در قطار از توکیو به کیوتو می رفت آن را 
تمام کرد. این تقدیر او بود که کتاب در 
ژاپن تمام شود؛ در کشوری که اندو معتقد 
بود »مرداب« است و هیچ درختی در آن 
ریشه نمی گیرد، ســرزمینی که مردمش 
با طبیعت اُنس غریبــی گرفته و آیین و 
مذهب بومی شــان با آن گره خورده بود. 
اسکورسیزی می توانست در آن جا همه چیز 
را حس کند؛ آن حس غریب قطع شــدن 
مســیحیت در ژاپن، آن بی ریشــگی را. 
ژاپنی ها وقتی به دنیا می آمدند معتقد به آیین 
شینتو بودند، بعدها برخی در کلیسا ازدواج 

کریم نیکونظر
دبیر بخش سینما

می کردند اما همگی طبــق آیین بودایی 
تدفین می شدند. مسئله ی ایمان در آن کشور 
بغرنــج و پیچیده تر از هر جای دیگر بود. 
بود که اسکورسیزی  »ایمان« آن چیزی 
را همیشــه به فکر وامی داشت و کتاب 
شوســاکو اندو، روایتی تــازه از ایمان و 
دین داری بود. اسکورسیزی مشتاق شد که 
آن را بسازد. حق اقتباس رمان را ویتوریو 
چچی گوری برای او خرید و اسکورسیزی 
و جی کاکس، نگارش فیلمنامه را شروع 
کردند. سال ۱۹۹۲-۱۹۹۱ بود که نسخه ی 
اول تمام شد. اما اسکورسیزی راضی نبود: 
آن وجــه الهیاتی که مدنظــرش بود در 
فیلمنامه کامل نشده بود. طرح کنار گذاشته 
شد و او فیلم دیگری )عصر معصومیت( 
ساخت. در تمام این مدت، هم او و هم جی 
کاکس نسخه های متفاوتی از »سکوت« را 
نوشتند اما هیچ کدام آن چیزی نبود که باید 
باشد. ســال ۲۰۱5 بود که نسخه ی معقول 

»سکوت« آماده شد. 

QQQرمان شوساكو اندو
نکته ی مهمی است که بدانیم مواجهه ی 
شوساکو اندو، نویســنده ی ژاپنی با دین 
مســیح و آیین کاتولیک چگونه بوده. او 
ده ساله بود که غسل تعمید داده شد ولی 

تمــام دوران جوانی اش با این تردید 
ژاپنی  یک  چطور  که  گذشــت 

معتقد به مسیح باشد. خودش گفته 
است که مســیحیت مثل یک 
لباس عاریتی بــرای او بود: او 
نه یهودی بود نه رومی، و ژاپن 
سرزمین آیین های باستانی بود. 
احساس غربت از همین جا در 
او جوانه زد. مقایســه ی او با 
بابت  این  از  گراهام گریــن 
دقیق و درســت است: گرین 
هم مذهبــش را تغییر داد و در 
پرداخت  به ایمان  آثارش  تمام 

و احســاس گنــاه را در همه ی 
آن ها گنجاند؛ احساس گناه نسبت 

به تزلزل ایمان و لغزش های انسانی.  
آیا چنین آدمی یادآور یهودا و غبن او 

نبود؟ شوساکو اندو هم در آثارش مدام 
به این وجه می پرداخت اما این »سکوت« 
بود که عصاره ی فکر او را در خود داشت. 
»ســکوت« به نوعی یک داستان منطبق 
با واقعیت اســت: در قرن هفدهم میالدی 
هنوز ترویج آیین مســیحیت جرم نبود 
به »شورش  مشــهور  شورشی  این که  تا 
شــیمابارا« در جنوب غربی ژاپن رخ داد. 
سنگینی  مالیات های  نتیجه ی  شورش  این 
بود که دهقانان ژاپنی مجبور به پرداخت 
آن  بودند و دلیلش هم تمایل ماتسوکورا 
شیگه ماسا، ارباب آن منطقه به ساخت 
قلعه ای تازه بود. این شورش با پیوستن 
سامورایی های بی ارباب قوی تر شد و 
شش ماه منطقه را به آشوب کشید. 
در نتیجه ی این اتفاق ۳۷ هزار نفر 
سر بریده شدند و چون حکومت 
مرکزی معتقد بود که شورش، 
به ویژه  اروپایی ها،  کمک  با 
پرتغالی ها و کلیسا رخ داده، 
قانون انزوای عمومی را اجرا 
و همه ی تجار پرتغالی را از 
کشور اخراج کرد. مهم تر 

این که تبلیغ دین مسیحیت در ژاپن ممنوع 
شد. داستان »ســکوت« در همین زمان و 
در دوران ممنوعیت تبلیغ دین مســیح رخ 
می دهد. ماجرا از وقتی شروع می شود که 
ُمبلّغ  خبر می رسد »کریســتوائو فریرا«، 
کارکشته  ای که از طرف یسوعیان پرتغال 
به ژاپن رفته از دین خود برگشــته است. 
او که بیش از ده ســال در ژاپن مردم را 

به مسیحیت دعوت می کرد مسیح را انکار 
بود. فرانسیسکو گارپ و سباستین  کرده 
رودریگز دو کشیش پرتغالی که شاگرد 
فریرا هم بودند مأمور می شــوند تا بفهمند 
چه بر سر این ُمبلّغ آمده است. »سکوت« 
داستان این سفر است، داستان مواجهه ی آنها 
با مردمی که مخفیانه آیین مسیحیت را به جا 
می آورند و شکنجه های مختلفی را تحمل 

می کنند. ولی این ســفر، کم کم به نوعی 
شک و دودلی در کشیش ها منجر می شود: 
این که چرا خداوند در برابر این همه عذاب 
سکوت کرده است و چطور مردم حاضر 
نیســتند حتی به ظاهر هم که شده دست 
از دین شان بشویند. کم کم یکی از آن ها، 
رودریگز، خودش هم دچار شک می شود...

QQQنكته  ی اساسی
نکته ی مهم در مواجهه با »ســکوت« 
درک درست موقعیت افراد و اعتقاداتشان 
است؛ دو کشیشــی که عازم سفر به ژاپن 
می شوند یسوعی هستند. یسوعی ها به پاپ 
وفادار بودند و کلیسای کاتولیک ها را ارج 
می نهادند. این گروه در روزهایی که پذیرش 
آیین پروتســتان  در سرزمین های مسیحی 
شدت گرفته بود به پاپ و پادشاه اسپانیا )که 
مخالف قدرت گرفتن طرفداران لوتر بود( 
کمک کرد تا جنگی تمام عیار علیه آن ها 
به راه بیندازند. لقب یســوعی ها »همراهان 
مسیح« بود و آیین آنها اطاعت بی چون وچرا 
از کلیسا و اجرای فرامین پاپ، که با دو تعهد 
همراه می شــد: زندگی تهیدستانه و پرهیز 
جنسی. یســوعی ها دو اصل را مورد توجه 
تعالیم ضدپروتستان  آموزش  دادند:  قرار 
کاتولیک  آیین  گسترش  و  به جوانان 
بین غیرمســیحیان. به همین دلیل هم 
به کشورهای  از آن ها  فراوانی  تعداد 
مختلف سفر کردند. سفر تعدادی از 
آن ها به چیــن، ژاپن و هند هم در 
همین سده اتفاق افتاد. اما نکته ی 
مهم این است که بدانیم یسوعی ها، 
سرسخت تر از کاتولیک ها بودند 
متحجرانه ی  شاخه ی  واقع  در  و 
آن ها در اجرای آیین عشــای 
به حساب   ... و  اعتراف  ربانی، 
می آمدند. ایــن گروه هر نوع 
را  مســیح  دین  در  اصــالح 
بنابراین  می شــمردند.  خالف 
تردید به پاپ، آیین مســیح و 
هر موضوع دینی در مخیله شان 
نمی گنجید. در فیلم »سکوت« این 
دو کشیش با انکار مسیح از طرف 
معلمشــان روبه رو می شوند: این که 
یسوعی  بلندمرتبه ی  کشــیش  یک 
به کلی دینش را انکار کند بدترین اتفاق 
بود و مایه ی شرمساری. و اساس فیلم و رمان، 
در نظر گرفتن این وجه است که چنین امری 

چقدر برای این افراد سخت و پررنج بوده. 

QQQاسكورسیزی و مسئله ی ایمان
اسکوسیزی یک کاتولیک است. خودش 
گفته که زمانی می خواسته کشیش شود و 
در تمام عمرش هــم معتقد به این مذهب 
بوده. ولی جالب اســت که با وجود ایمان 
به تردیدها  مدام  سرسختانه اش، در آثارش 
می پرداختــه؛ تردیدهایی که گاه شــبیه 
به تفکر کالونیست هاســت. تردید چارلی 
در »خیابان های پایین شــهر« که آیا در 
آخر در آتش می سوزد یا بنده ی برگزیده ی 
خداست، یک ایده ی کالونی است: مطابق 
آیین لوتر، خدا در سکوت به سر می برد و 
جز بندگانی خاص، بقیه را هدایت نمی کند. 
بنده ی خاص خدا، خودش باید بفهمد که 
آیا برگزیده اســت یا نه و برای فهم آن 
باید تالش کند. ماکــس وبر در »اخالق 

پروتســتانی و روح ســرمایه داری« شرح 
دقیقی از این موضوع و تمایل پروتستان ها 
بــه کار و وجه دینی آن ارائه داده، در واقع 
شرح می دهد که پروتستان ها چطور به کار 
به عنوان یک امر دینــی نگاه می کنند و 
موفقیت در آن را نشــانه ی توجه خداوند و 
برگزیده شدنشــان می دانند. اما نکته ی مهم 
در فیلم های اسکورسیزی سرگردانی در این 
برگزیدگی است: چارلی »خیابان های پایین 
شهر« همان قدر سردرگم است که تراویس 
بیکِل »راننده ی تاکسی«. اصوال درک فیلم 
به وجه  توجه  بدون  تاکســی«  »راننده ی 
مذهبی فیلم که بیش از اسکورسیزی ناشی از 
تردیدهای جدی پل شریدر است غیرممکن 
است: تراویس بیکل مثل »راسکولنیکوف« 
خواهان حس برتری نسبت به اطراف است 
و برای این که حس کند برگزیده اســت، 
دست به عمل می زند تا دخترکی را نجات 
دهد. در »گاو خشــمگین« جیک الموتا 
تالش می کند تا برترین باشد و برگزیده و 
در »آخرین وسوسه ی مسیح« مسیح در برابر 
سکوت خدا در تردید است که آیا او درست 
عمل کرده و منتخب است یا نه. اصوال در 
تمام این فیلم ها، مسئله ی ایمان، انتخاب خدا 
و مواجهه با جهان مســئله ی اصلی است و 
در بیشتر این آثار، شخصیت اصلی باز هم 
حس برگزیدگی پیدا نمی کند، به نوعی خأل 
می رسد و ناکام می ماند. پس حسی از اندوه 
با شخصیت باقی می ماند. این نوع تردید در 
فیلم های دیگر اسکورسیزی هم دیده می شود: 
در »کازینو«، »بیــرون آوردن مردگان« 
و حتــی »کوندون«. ولــی در آثاری که 
اسکورسیزی جدا از شریدر ساخته حجم این 
تردیدها کمتر است. »سکوت« بازگشت او 
به فیلم های دوره ی شــریدر است؛ این بار با 
یک جواب قطعی تر. رودریگز گمان می کند 
که برگزیده است: وقتی در آب برکه ای نگاه 
می کند چهره ی مسیح را می بیند و خشنود 
اســت از اینکه برگزیده اســت و خداوند 
به ندای او پاسخ داده. ولی به مرور می فهمد 
که این تنها درک او از موضوع اســت و 
»ایمان« پیچیده تر از آن است که با احساسی 
ساده و اســتقامت مداوم روی آداب دینی 
پدید  آید. اسکورسیزی این تردید و به ایمان 
رسیدن را همراه با نگاهی اگزیستانسیالیستی 
ترکیب می کند: به آزادی و اضطراب بشر 
اشاره می کند و در عین حال رابطه ی »اتاق 
و فرد« داستایوفســکی را )مثل »راننده ی 
تاکسی«( بازنمایی می کند، برای این که در 
یک گفت وگوی درونی با خودش به نتیجه 
برسد. در »سکوت« انکار ظاهری است و 
اصوال هر امر ظاهری به خصوص فعالیت 
دینی مردود شــمرده می شود چون از نظر 
فیلم، ایمان، مسئله ای قلبی است و راستش، 
این همان سوال بزرگ دین مسیحیت است: 
آیا یهودا خائن بود؟ آیا رحمت و بخشش 
خدا شــامل حال او می شود؟ آیا احساس 
گناه او و به دارآویختن خود نتیجه ی اندوه 
و پشیمانی و ایمانش است؟ اسکورسیزی 
سال هاســت دنبال این جواب می گردد و 
حاال در دهه ی هشتم زندگی  انگار جوابی 
کم و بیش قانع کننده برای خودش پیدا کرده: 
ایمان از منظر کی یر که گور که ناشــی از 
جهش روح اســت و عقل به آن راه ندارد 
عقالنی  تردیدهای  دربرابر  بهترین گزینه 

است. 

اسکورسیزی درباره ی فیلم چه می گوید
آگوست و سپتامبر ۱۹۸۹ بود که »سکوت« را خواندم. آن 
موقع بود که گفتم این فیلم جالبی می شــود که یک وقت باید 
بسازمش. اوایل این طور فکر نمی کردم. اوِل کار اصاًل این حس 
را نداشتم. کتاب را که می خواندم دنبال این نبودم که بفهمم چطور 
می شود اجرایش کرد و درام سینمایی از دلش بیرون کشید، چون 
نمی دانستم جان کالمِ داستان چیست. در حقیقت اصاًل نمی توانستم 
به زبان سینما ترجمه اش کنم. به گمانم تمام این سال ها زمان الزم 
داشــت. چون بالفاصله در سال ۱۹۹۰ سعی کردم فیلم نامه اش را 
بنویسم. من و جی کاکس در ۱۹۹۱ می توانستیم حق اقتباسش 
را بخریم و بالفاصله فیلم را بســازیم. تا اواسط فیلم نامه هم رفتیم 
اما نمی دانستم داریم چه می کنیم. واقعاً نمی دانستم. بعدها فهمیدم، 
فهمیدم که ماجرا، ماجرای عمق ایمان اســت. جنگی است که 

ماهیت ایمان را به چالش می کشد و اضافاتش را کنار می گذارد. 
یک روز توی گوَشت می زند و به خودت می گویی »بیدار شو!«. 
وسیله ای که هر کس با آن به ایمان می رسد می تواند خیلی کمک 
کند. کلیسا، نهاد کلیسا و شعائر می توانند خیلی مفید و مؤثر باشند. 
اما در نهایت حساب کار با خودت است و تویی که باید آن را 
پیدا کنی. باید آن باور را بیابی و یا نهایتاً رابطه ای میان مسیح و 
خودت پیدا کنی، چون در نهایت این است که باید با آن مواجه 

شوی. 
می دانیم فیلم معترضان زیادی خواهد داشــت. گمان می کنم 
بیشترشــان هم افرادی باشــند که چندان ایمان و باوری ندارند. 
ایراد ماجرا هم ســر مسئلۀ یقین در جهان مدرن ماست، چون پای 
تکنولوژی به میان آمده است. مهم هم نیست در کدام برهه از تاریخ 

باشیم. خصوصاً از بعد از انقالب صنعتی، همیشه پیش خودمان فکر 
می کنیم که خب این بهترین وضعیتی است که بیش از هر زمان 
دیگر توانسته ایم برای خودمان رقم بزنیم. به بیان دیگر جهاِن حاِل 
حاضرمان بهترین حالت ممکن است و بسیار پیشرفت کرده ایم. و 
خب ممکن است این طور هم نباشد. اما، با به میدان آمدِن تکنولوژی 
و امکان توجیه کردن تجربه ی معنوی از طریق فرآیندهای شیمیایی 
درون مغز، به گمانم خیلی ها به شدت در مقابل فیلم جبهه بگیرند یا 
در بهترین حالت اسمش را یک »مأموریت« بگذارند و روی نقاط 
منفی اش تأکید کنند. و خب فیلم ها و کتاب های زیادی در این مورد 
ساخته شده است، مثل »آگوئیره، خشم خدا«. اما درهرحال به نظرم 
از این حد فراتر خواهد رفــت. به جوهر آنچه برایمان به ارمغان 

آورده اند خواهد رسید.
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سریال های سامان، خوب و بد، آثاری عاشقانه اند و همیشه یک طرف قصه را درگیر رویدادی نشان می دهند که نمی تواند با عشق کنار تلویزیون
بیاید. انتخاب بستر سیاسی، به خصوص پرداختن به سازمانی که منحرف شده و زیرزمینی است و بعدها علیه مردم هم طغیان می کند، 
فرصتی است برای نمایش گرفتاری میان عشق و وظیفه.

ون هیوالی در
همه ی آنچه می خواهيد درباره ی سریال نفس و سازنده اش بدانيد

تاریخ همیشــه حی و حاضر اســت، کنار ماســت، هر چــه از آن 
دورتر می شــویم باز هم تأثیرش را در روان و خاطره مان می بینیم، 
به خصوص تاریخ معاصر که انگار محونشدنی است. تاریخ ماندگار 
اســت چون هر اتفاقی در امروز رگ و ریشه ای در گذشته دارد، در 
دورانی که مــا ندیده ایم اما با روح آن زندگی می کنیم. می گویند 

تاریخ پر از درس اســت، اما کدام نسل از تجربیاتش درس گرفته؟ 
کدامیک تاریخ را یک بار از اول تجربه نکرده؟ کدام نسل تاریخ را 
درک کرده و اشــتباهات را کنار گذاشته؟ اهمیت تاریخ، در همین 
درنگی است که باید در جواب این سوال ها بکنیم. سریال »نفس« 
داستانی مربوط به دوران گذشته دارد، به ماجرایی اشاره می کند که 

حاال جزئی از تاریخ گذشــته اســت اما در عین حال، ما را با بخشی 
از زندگی مواجه می کند: این که چطور انحراف شــکل می گیرد و 
چطــور این انحراف آرمان خواهی را به ترور و مرگ می کشــاند. 
»نفس« اما فقط این نیست، داستانی است که می تواند هزاران سؤال 
در ذهن مخاطبش ایجــاد کند، درباره ی تاریخ، درباره ی ســادگی 

مردمی که قربانی شــدند، درباره ی وقایعی که زندگی را فدا کرد 
و هیچ به دست آورد. اگر با این نگاه به سریال نگاه کنیم، آن وقت 
»نفس« فقط یک قصه گویی محض نیســت، دســت کم می  شود 
ضعف هــا را فراموش کرد و از دل آن، به رویدادهایی رســید که 

کمتر از 4۰ سال پیش به چشم خورد. 

سه گانه ی جلیل سامان
QQQارمغان تاریكی

»لگد زدن به مرده«؛ این تعبیری بود که مدیران تلویزیون اولین بار در 
برخورد با قصه ای درباره ی منافقین به کار بردند. آن ها گمان می کردند 
که هر فیلم و سریالی درباره منافقین که جز جسدی از آن نمانده می تواند 
باعث یک جور احیا یا حتی به شــکل ناخودگاه به نفع آن ها تمام  شود. 
برای همین هم پرهیز داشتند از پرداختن به چنین موضوعاتی. ولی کم کم 

وقتی با فیلمنامه ای مواجه شدند که 
بستر  یک داستان عاشــقانه را در 
رویدادهای تاریخی روایت می کرد، 
عشــق را قربانی بازی های انحرافی 
گروهک ها نشان می داد و ایدئولوژی 
این گروهک ها را عامل بدبختی و از 
بین رفتن زندگی می دانست مقاومت 
را کنار گذاشــتند و از آن استقبال 
کردند. »ارمغان تاریکی« مهم ترین 
ســریالی بود که درباره ی فعالیت 

منافقین در ســال های بعد انقالب ساخته می شد؛ یک تراژدی تأثیرگذار 
درباره ی جوان های آرمان گرایی که فریفته ی عقاید انحرافی می شــدند. 
اولین طرحی که جلیل ســامان نوشت ربط چندانی به سازمان مجاهدین 
نداشت؛ داستان جانبازی بود که بعد از حادثه ای که برای همسرش پیش 

می آمد خودش را به نابینایی می زد. اما سامان کم کم متوجه شد که این 
قصه، با توجه به شخصیت اصلی، معقول نیست. بنابراین به سمت اتفاق 
دیگری کشیده شد: ازدواج سازمانی، ازدواجی که در گروهک منافقین 
وجود داشت و به جای عشق و عالقه، نوعی دستور و حکم و ایدئولوژی 
بر آن حکمفرمایی می کرد. ولی این ازدواج می توانست کم کم به یک 
داســتان عاشقانه ختم شود و شخصیت ها را به شناخت برساند. به همین 
دلیل هم بود که دستمایه ی »ارمغان 
تاریکی« شــد. جلیل سامان ایده ی 
خودش را با موضــوع تازه گره زد 
گرفت:  شکل  تاریکی«  »ارمغان  و 
داســتان جوانی به نام مجید که در 
اوایل انقالب، تحت تأثیر شعارهای 
سیاسی قرار می گیرد و به آرامی دچار 
تغییر می شود. اما مدتی که می گذرد 
شک و دودلی سراغش می آید: وقتی 
که با عشق مواجه می شود و می بیند 
که چطور ایدئولوژی که شــعار »زنده باد« می داد باعث نابودی آدم ها 
می شود. در »ارمغان تاریکی« آرش مجیدی، امیر آقایی، لیال زارع بازی 
می کردند؛ سریالی که در سال۸۹ از شبکه ی سوم سیما پخش شد و خیلی 

زود به فهرست محبوب ترین آثار آن دوره راه پیدا کرد. 

QQQپروانه
»پروانه« از یک خاطره ی عجیب و غریب شکل گرفت: یک 
زن و شوهر که در خانه ی تیمی زندگی می کردند هنگام مواجهه با 
حمله ی نیروهای ساواک، بچه شان را در یک زنبیل می گذارند و با 
طناب، او را از پنجره پایین می فرستند تا آسیبی نبیند. این داستان 

یک خطــی مایه ی اصلی بخش 
دوم سه گانه ی جلیل سامان شد؛ 
این بار او یک داستان خانوادگی 
را در دهه ی 5۰ مرور می کرد و 
می پرداخت.  تغییر  به ریشه های 
قصــه ی »پروانــه«، البته ربط 
یک  داستان  به آن  مســتقیمی 
این جا  نداشت:  الهام بخش  خطی 
اشــراف  طبقه ی  از  دختری  با 
به طور  که  )پروانه(  روبه روییم 

اتفاقی در دزدی خانه اش با یک مبارز )امیر( مواجه می شــود و 
به مرور به او دل می بندد. امیر هم که عضو تشــکیالت سازمان 
منافقین است به مرور با حقایقی آشــنا می شود که آن فکر را 
پس می زند و در آستانه ی انقالب، به یک فرد مؤمِن انقالبی بدل 

می شود. خود ســامان معتقد است که اگر تلویزیون بخواهد این 
دو ســریال را پخش کند بهتر است اول »پروانه« پخش شود و 
بعــد »ارمغان تاریکی«، چون این دو همدیگر را کامل می کنند. 
نکته ی مهم این جاســت که در »پروانه« هم ما با یک داســتان 
عاشقانه روبه روییم؛ یک ماجراجویی که در بستر حوادث سیاسی 
باعث  رخ می دهد و شــناخت 
تغییر افراد می شود. تغییر ماهیت 
ســازمان منافقیــن خودبه خود 
نشــانه هایی از انحراف را نشان 
می دهد و به تماشاگرش، به شکل 
چطور  که  می گوید  ناخودآگاه 
این سازمان می تواند علیه اصول 
به همه چیز  و  قیام کنــد  دینی 
پشت پا بزند. ســریال »پروانه« 
سال ۹۲ از شبکه ی سه پخش شد، 
اگرچه اول قرار بود در دهه ی فجر روی آنتن برود اما اســتمرار 
پخش یک سریال خانوادگی به نام »همه چیز آن جاست« باعث 
حذف آن از کنداکتور شد. در »پروانه« حامد کمیلی، سارا بهرامی 

و الهام چرخنده بازی می کردند. 

QQQنفس
جلیل ســامان قصد داشت در ســومین بخش سه گانه اش، 
به زمان حال بیاید و سرنوشت چند شخصیت قصه های »پروانه« 
و »ارمغان تاریکی« را مرور کند. ولی به مرور ایده های دیگری 
به ذهنش رســید. طرح اولیه ی او دو نام داشت: »وقتی هیوال 
آمد« که بعداً به »پروین« تغییــر کرد. اما این نام هم بر آن 

نماند و »نفس« آخرین انتخاب 
آن ها بود. سریال »نفس« مثل 
»پروانه« درباره ی آشنایی یک 
دختر با جوانی عضو گروهک 
منافقین بــود. این جا هم یک 
دختر بی خبر از جهان اطرافش 
در دام عشــق می افتاد که هیچ 
نسبتی با او نداشــت اما روی 
تمام وجــوه زندگی اش تأثیر 
می گذاشت. ولی این فقط شروع 

داستان بود و به خالف »پروانه« قرار بود سرنوشت شخصیت ها 
از سال ۱۳5۴ تا ۱۳۶5 دنبال شوند. سامان در سکوت خبری و 
بی هیاهو ساخت سریال را شروع کرد. سال ۱۳۹۴، دو سال بعد 
از »پروانه« پشت دوربین رفت اما دو هفته بعد سریال به دلیل 
مشکالتی در تهیه متوقف شد. روند کار جوری بود که جلیل 

سامان مطمئن بود نمی شود »نفس« را ساخت. مدیران تازه ی 
تلویزیون با بودجه ی کم از او می خواستند سرعت کار را باال 
ببرد و او نمی خواست که یک سریال تاریخی را سرسری بسازد. 
به سامان گفته بودند که روزی ۶ دقیقه فیلمبرداری کند و او 
می دانست فیلمبرداری در شهری که هیچ چیز آن به چهار دهه ی 
قبل ربط ندارد با چنین ســرعتی ممکن نیست. به همین دلیل 
هم سریال سه بار متوقف شد و 
در نهایت بعد دو سال آماده شد. 
»نفس« با مجموعه ی بازیگرانش 
تازه ترین تالش جلیل سامان در 
مواجهه با سازمان منافقین است 
و البته تازه ترین اثر تلویزیون در 
باره. اگرچه پخش آن در  این 
ماه رمضان احتماال روی میزان 
مخاطبش اثر می گذارد: تماشاگر 
این ماه عاشق ملودرام یا کمدی 
است. اما »نفس« یک درام عاشقانه است که فضاسازی سردی 
دارد و ممکن است چندان به دل مخاطب روزه دار ننشیند. اما 
این فقط یک قضاوت زودهنگام است و باید صبر کرد و دید 
که آخر ماه رمضان این سریال چه رتبه ای را در نظرسنجی ها 

به دست می آورد.

مسئله ی سریال سامان چیست
ایدئولوژی؟ تغییر ایدئولوژی؟ سیاست؟ 
تفکیک گروه ها و شرح دقیق آن ها؟ خود 
تاریخ؟ نه... واقعاً نه. هیچ کدام از سریال های 
جلیل ســامان سرراســت و صریح به این 
موضوعات نمی پردازد، هیچ کدام نمی خواهد 
اثری سیاسی باشــد و موضع گیری شفاف 
کند. سریال های سامان، خوب و بد، آثاری 
عاشقانه اند و همیشه یک طرف قصه را درگیر 
رویدادی نشان می دهند که نمی تواند با عشق 
کنار بیاید. انتخاب بستر سیاسی، به خصوص 
سازمانی که منحرف شده و زیرزمینی است 
و بعدها علیه مردم هم طغیان می کند، فرصتی 

اســت برای نمایش گرفتاری میان عشق و 
وظیفه: از یک طرف عشق است که می تواند 
زندگی را بســازد و از طرف دیگر آرمانی 
اولی  باشد.  است که می خواهد زندگی ساز 
به خاطر دومی نابود می شود و دومی به جای 
زندگی به مرگ و نیستی می انجامد. فرمول 
جذاب سه سریال جلیل سامان، در تضاد این 
دو بخش خالصه شده. او در سریالش وقت 
دارد کــه به آرامی یک مجاهد )منافق( را 
نشان دهد و درگیری ذهنی و عاطفی اش را 
هم پیش روی تماشاگر بگذارد. از آن طرف 
انسان معصومی را تصویر کند که در مواجهه 

با عشق متحول می شد در حالی که کنار این 
عشق آتشفشان سیاسی هم هست. او جاذبه 
و دافعه را کنار هم می گذارد و از ویژگی 
تغییرات گسترده ی سازمان منافقین استفاده 
می کند تا هر دو طرف را قربانی نشــان 
دهد. بنابراین نباید انتظار داشت که او دقیق 
و موبه مو مسائل حزبی و سیاسی و فعالیت 
چریکی را نشــان بدهد. این ها فقط بهانه  
و موقعیت های داستانی است که البته بکر 
و تازه و جذاب هم هســت و در عین حال 

به آثارش عمق هم می بخشد. 

سه نکته درباره ی نفس

سرد اســت، طول می کشد تا تماشاگر ۱ 
با شــخصیت ها و اتفاقات خو بگیرد. و 
این ســرما از درون فضاسازی، سکوت ها و 
وقفه های مختلف به روح تماشــاگر منتقل 
می شود. سرمایی که لحن سریال را متفاوت 
می کند، اما این خطر را هم دارد که تماشاگر 
خسته شود. چنین لحنی نیاز به ماجرا دارد، هر 
ماجرا مثل یک بمب بترکد و تماشاگر را از 
یکنواختی و بی روحی بیرون بکشد. »نفس« 
مدام ماجراجویی می کنــد و تالش می کند 
نشان دهد که این سرما، از زندگی یکنواخت 
و معمولی دخترک آن، ناهید، بیرون می آید. 
اما کم کم که ما با اعضای گروهک هم آشنا 
می شــویم هیجان زیادی سراغمان نمی آید، 
از کارهای آن ها احســاس ترس و نگرانی 
نمی کنیم، می فهمیم که همه چیز هولناک پیش 

می رود اما حســمان چیز دیگری می گوید. 
به همین دلیل مشکل »نفس« همین لحنش 
می شود، لحن سرد و خونسردی که انگار خیال 
ندارد گرم شود و ما را درگیر کند. ما وقایع و 
آدم ها را می بینیم اما جز معدود لحظاتی متوجه 
حس شان نمی شــویم. آن ها عاشق می شوند، 
دوری از هــم را تحمل می کنند، ســختی 
می کشند اما ما فقط نظاره گریم. این سرما چرا 

تمام نمی شود؟

اشتباهات تاریخی همیشه قابل اغما ض اند ۲ 
»نفس«  نه.  دراماتیک  اشــتباهات  اما 
اعضای گروهک را ساده لوح نشان می دهد، 
هــم در فکر هم در عمــل. روزبه، خودش 
اعتــراف می کند که مــدام در حال عوض 
کردن گروهش اســت و مدام تغییر منش 
می دهد. چرا؟ چون گروه ها مدام در حال تغییر 

نیست،  مهم  دارد؟  واقعیت  مرام شان هستند. 
مهم این است که شخصیت ما چنین تصوری 
دارد. ولی این شخصیت در عمل هم ساده لوح 
است: هنگام دزدی از آژانس مسافرتی یک 
پاســپورت را می دزدد، با بی احتیاطی سراغ 
خانواده ی پســری می رود که زمان مبارزه 
به زندان افتاده و... این اعمال، شاید ساده لوحی 
شخصیت ها را نشان دهد اما بیش از آن خود 
قصه را دچار مشــکل می کند؛ این ایرادها 

سهل انگاری در ساخت وقایع است.

»نفس« متفاوت است، ایدئولوژی اش را ۳ 
صاف و صریح مطرح نمی کند و با قصه، 
هرچند ناقص، و با ماجرا، هرچند سطحی کار 
را جلو می برد. »نفس« مثل »ارمغان تاریکی« 
و »پروانه« اولین گام هاست. هنوز تجربه ی 

پخته ای نیست اما معقول است.

جلیل سامان کیست
راستش جلیل سامان وقتی مشهور شد که »ارمغان تاریکی« را ساخت؛ 
اما سازنده ی این سریال قبل از آن هم کلی فیلم و سریال ساخته بود: جلیل 
سامان متولد ۱۳۴۸ تهران است و در رشته ی کارگردانی فیلم از دانشکده 
صداوسیما فارغ التحصیل شده. او فیلمنامه ی فیلم هایی مثل »هانیه« و »وقت 
بودن« و دو سریال »گذرگاه تاریکی« و »تافته جدا بافته« را نوشته است. 

اما مهم ترین کارهایش آثاری اســت که ساخته: فیلم سینمایی »وقت 
بودن« محصول تلویزیون که برنده ی سه جایزه از جشنواره فیلم 
فجر شده اگرچه تلویزیون نه آن را اکران کرده و نه حاضر است 
آن را پخش کند، سریال های »ترس و لرز« و »قصه ی قرارگاه« 
هم دو کار دیگر او هســتند که کنار مستند بازسازی شده ی 

آیت اهلل الری، »قیام جنوب«، »حدیث سرو« و »حدیث 
دلدادگی« کارنامه ی او را سروشکل داده اند. حاال باید 

به این ها سه سریال هم اضافه کرد. او که سال گذشته از صداوسیما بازنشسته 
شده مدت ها برای ساخت سریالی درباره ی شهید چمران تالش کرد: »جان 
شیفته« نام سریالی بود که دو سال عمر جلیل سامان صرف آن شد و ظاهراً 
به دلیل سانسور و حذف واضافه های فراوان و در آخر تأمین نشدن بودجه از 
خیرش گذشت. سامان از همان گروه نویسندگان برای تولید »نفس« بهره 
برد. حاال همه می دانند که تبحر او ساخت درام های عاشقانه با پس زمینه ی 
سیاسی است، حتی اگر خودش بخواهد کارنامه اش را رنگارنگ کند 
به سختی می تواند از این برچسب رهایی پیدا کند. ببینید، او ظاهراً 
یکی از گزینه های نگارش فیلمنامه ی »امکان مینا« بوده و چندین 
پیشنهاد از نهادهای امنیتی برای ساخت فیلم و سریال داشته است. 
باید منتظر بود و دید در نهایت جلیل سامان با چه نوع فیلم و سریالی 

کارش را ادامه می دهد. 
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تلویزیون جودت السحار، نویسنده ی کتاب »ابوذر«، یکی از نویسندگان فیلم درخشان و خاطره انگیز »محمد رسول اهلل)ص(« است؛ فیلمی 
ساخته ی مصطفی عقاد که نام واقعی اش »الرساله« بود و همان اوایل انقالب هم در ایران اکران شد. عبدالرحیم جودت السحار تنها ۶0 

سال عمر کرد، اما آثارش در سینمای عرب مشهور است. 

دکتر علی شریعتی و میرباقری
»به محض این که چشم باز کردم و با 
مفاهیم جدی تر آشنا شدم، مرحوم شریعتی 
را دیدم. کار او بیشــترین تأثیر را روی 
نســل ما گذاشت. نگاه تازه ای که نسبت 
به تاریخ اسالم و شخصیت های درجه اول 
این تاریخ داشــت، به نظرم تأثیر غیرقابل 
انکاری داشــت. این آشنایی همیشه مرا 
درگیر کرده بود. آرزو داشــتم که اگر 
مجال و توانی باشــد بتوانم به طرح این 
مسائل بپردازم. چون تأثیر این نوع نگاه 
را یک بار دیده بودم که چطور توانســت 
جامعه را به تحرک وادارد.« اینها را داوود 
میرباقری در گفت وگویش با مجله ی فیلم 
)شــماره ی ۱۹۸( گفته است. اشاره ی او 
به آشنایی با دکتر شریعتی یک نکته ی 
مهم در تولید »امام علی)ع(« است؛ او که 
تحصیالت حوزوی داشت در سال 55-5۶ 
وارد دانشگاه پلی تکنیک شد و آنجا بود 
که با کتاب های دکتر شریعتی آشنا شد. 
درست در روزهایی که گروه های چپ 
در این دانشگاه فعالیت می کردند میرباقری 
تحت تأثیر این نوشــته ها و گرایش های 
مذهبی اش عضو انجمن اسالمی شد. »آثار 
شــریعتی در آن مقطع حکم یک تفکر 
جدید را داشــت و از آن جا که شخصا 
نزدیک به دو ســال ســابقه تحصیالت 
به هر  نسبت  ناخودآگاه  داشتم،  حوزوی 
آنچه به مذهب مرتبط می شد، حساسیت 
نشــان می دادم و می خواستم از آن مطلع 
شوم. ادبیات مرحوم شریعتی هم تا آن جا 
که آثارش به دســت مان می رســید و 
می خواندیم، خیلی جذاب و تأثیرگذار بود. 
به شخصه چنین فضای ذهنی ای داشتم.« 
)عصر ایران/ فروردیــن ۱۳۹۱( اما این 

تأثیر تنها منجر به یک کنش شــخصی 
نشد و مثاًل فقط به فعالیت های سیاسی او 
جهت نداد. میرباقری سال ها بعد به دنبال 
این بود که همان تأثیر مســحورکننده  و 
بیان جذاب و تأثیرگذار شــریعتی را در 
کارش متبلور کند: »من نمی خواستم در 
برداشت  مخاطبان از مذهب ایجاد تحول 
کنم. تأثیری که شریعتی بر من داشت این 
بود که حرف  های تازه در حوزه ای چون 
سیاست و اجتماع را با رنگ و بوی مذهب 
طرح می کرد. البته من چنین داعیه ای نداشته 
و ندارم که می خواسته ام تبدیل به شریعتی 
در حــوزه کاری خودم شــوم، اما فکر 
می کردم شاید بیان نمایشی این قبیل مفاهیم، 
خیلی جذاب تر از بیانی که دکتر شریعتی 
دارد هم بشود.« )عصر ایران؛ همان( اگرچه 
میرباقری برخوردی هنرمندانه مدنظرش بود 
ولی از نظر تفکر چنان تحت تأثیر شریعتی 
بود کــه ارجاعات او به شــخصیت های 
دینی در ســریال »امام علی)ع(« کاماًل 
به نوشته های شریعتی برمی گردد. خودش 
گفته است: »]امام علی[ ۲5 سال به دالیلی 
در حاشیه ماند که عمده ترینش را مرحوم 
شریعتی به ما معرفی کرد. همان مسئله ی 
»مکتب، وحدت، عدالت« که روی عنصر 
وحدت آن خیلی تأکید شــده.« )مجله ی 
فیلم؛ همان( ارجــاع میرباقری به کتابی 
است شامل سخنان دکتر علی شریعتی در 
چهار کنفرانس »علی تنهاست«، »زندگی 
علی، پس از مرگش«، »علی، انسان تمام«، 
»مکتب، وحــدت، عدالت، علی« که در 
کتابی به همین نــام )مکتب، وحدت و 
عدالت علی( منتشر شده. ولی باز هم این  

نکته ها را مقدمات در نظر بگیرید!

سوسیالیست های خداپرست
این رســول جعفریان بود کــه اولین بار 
در یــک گفت وگو دربــاره ی »مختارنامه« 
اشاره  میرباقری  داوود  فکری  به جهت گیری 
کرد. جعفریــان تنها با تماشــای آثار این 
کارگردان »حدس« زد کــه او تحت تأثیر 
دکتر شریعتی است: »آقای میرباقری تربیت 
شده نسل انقالبی اســت که اتفاقا خیلی هم 
خود را گرفتار خطوط سیاسی نکرده و به نظر 
می رسد- تنها به نظر می رســد- نوعی تفکر 
سوسیالیســتی دینی- مذهبی دارد که اساس 
آن از شریعتی اســت. هرچه هست، به نظرم 
آقای میرباقری به آنچه می گوید معتقد است و 
باور دارد و بر اســاس آن تربیت شده است.« 
)تهران امروز/ ۳۰ آبان ۱۳۹۲( رسول جعفریان 
به ریشه ها اشاره می کند، به آنچه که احتماالً در 
ناخودآگاه میرباقری جا خوش کرده. میرباقری 
مثل بیشتر جوانان دهه ی پنجاه شیفته ی برداشت 
انقالبی شــریعتی از اســالم بود، روش او در 
تاریخ  شخصیت های  معرفی  و  عدالت خواهی 
اسالم را می پسندید و دیده بود که چطور این 

عدالتخواهی قادر اســت در برابر دو جریان 
فکری آن زمان، مارکسیسم و امپریالیسم قد علم 
کند. فارغ از اینکه تفکر شریعتی چقدر قابل 
قبول و مطابق اصول دینی است، باید پذیرفت 
که آثار او برای گروه های سیاسی مذهبی که از 
گرایش های سازمان های سیاسی مذهبی خسته 
شده بودند جذاب بود. شــریعتی نه بازرگان 
بود، نه آیت اهلل بروجردی، نه کیانوری بود نه 
جزنی. او توانسته بود با کمک جامعه شناسی و 
فلسفه ی غربی یک روایت تازه از مذهب ارائه 
کند. تفکری که شریعتی از جوانی پیرواش بود 
تحت تأثیر سازمان محمد نخشب و سیدجالل 
آشتیانی شکل گرفته بود؛ نهضت خداپرستان 
سوسیالیست. احتماال می دانید که این نهضت، 
توحید را به عنوان جهان بینی پذیرفته بود اما 
به لحاظ اقتصادی به سوسیالیسم گرایش داشت 
و از نظر سیاسی درصدد مبارزه با استبداد بود. 
شریعتی جوان همراه پدرش، محمدتقی، عضو 
این گروه بود. هواداری شریعتی از این اندیشه 
در کارهای ادبی اش هم تأثیر گذاشت: مثال نام 

کتاب جودت الســحار را که »ابوذر« بود در 
زمان ترجمه به »ابوذر غفاری اولین خداپرست 
سوسیالیست« تغییر داد. ولی این تغییر فقط یک 
تغییر شکلی نبود، شریعتی به این اندیشه باور 
داشت. او بعدها در سفر به فرانسه پخته تر شد 
و به چشــم خودش دید که متفکران مسیحی 
هم تالش می کنند ارتباطی بین آیین مسیحیت 
و مارکسیســم ایجاد کنند. توجه همزمان او 
به لویی ماســینیون و فرانتس فانون تنها یک 
نشانه است برای درک موقعیت او، همان طور 
که گرایشش به سارتر و جنبه ی انتقادی او از 
مارکسیسم هم وجهی دیگر از تفکر او را نمایان 
می کند. اما این ها چه ربطی به داوود میرباقری 
و ســریال »امام علی)ع(« دارد؟ آنچه که در 
سریال مطرح می شود، نگاهی آمیخته به دین و 
در عین حال گرایش به نوعی عدالت خواهی 
به شیوه ی شریعتی است؛ میرباقری که شیفته ی 
ابوذر  به شخصیت  بوده در پرداخت  شریعتی 
به نوشته ی ادبی این متفکر تکیه کرد و براساس 

او این شخصیت را طراحی کرد. 

ابوذر، شریعتی، میرباقری
گفتیم که شــریعتی کتاب »جودت السحار« را ترجمه کرده است؛ 
یک کتاب کم حجم که شرح زندگی ابوذر، تفکر او و نوع مواجهه اش 
با عثمان را بیان می کند. او با اشــاره به زندگی سخت ابوذر، به تبعیدش 
به شام توجه می کند و بعد مواجهه اش را با مرگ عبدالرحمن  بن عوف 

زیر ذره بین می برد. کلیدواژه ی شــریعتی در برخورد با 
ابوذر »شناساندن اشرافیت، ذلت و بت پرستی در جامه ی 
زیبا و نوین توحید«، »حق گویی به رغم مواجهه با تلخی«، 
»مبارزه با کاخ نشینی و تسلیم ناپذیری در برابر حاکمان« 
و در آخر پذیرش تنهایی و مرگ دو فرزند براثر بی پولی 
و نپذیرفتن رشوه از حکام وقت است. روایت شریعتی 
متکی بر زهد پارسایانه و تحمل سختی و زندگی میان 
بیابان علیرغم وعده ها و امکان بهره مندی از لذت هاست. 
او به ابوذر توجه می کند چون او مبارز است و نمی پذیرد 
که با لباس دین به مردم دروغ گفته شــود و مرگ او، 
یک جور شهادت در این راه است. میرباقری در سریال 

»امام علی)ع(« ابوذر را دقیقاً با این مشخصات تصویر می کند و روایت 
او از مرگ این مرد هم همان چیزی اســت که شریعتی نوشته: مرگ 
دختر و پسر ابوذر به خاطر گرسنگی و بعد، مرگ خودش. اگرچه ظاهراً 
در روایاتی تأکید شــده که دختر ابوذر هنگام مرگ او زنده بوده ولی 
قاعدتاً روایت دکتر شریعتی دراماتیک تر و تکان دهنده تر است و شیفتگی 

میرباقری هم به این توجه کمک می کند. اما در رویکرد کلی، میرباقری 
به برداشــت شریعتی پایبند است و عدالتخواهی امام و یاران او و پیامبر 
را هم در همان چارچوب تصویر می کند. روایت عبدالفتاح عبدالمقصود 
در کتابی که درباره ی امام نوشته و منبع سریال بوده نشانه ی خوبی است 
برای این توجه: عبدالمقصود می گوید که ُعَمر در زمان 
خالفت قانونی گذاشت که دو خلیفه را کشت. او بین 
کســانی که تازه اسالم آورده بودند و مجاهدان قدیمی 
در تقسیم بیت المال فرق گذاشت و به گروه دوم بیشتر 
توجه کرد. ولی خود او این حکم را اجرا نکرد و عثمان 
آن را تمام و کامل اجرا کرد: نتیجه ی این عمل، به وجود 
آمدن اختالف طبقاتی و اعتراض فقرایی مثل ابوذر بود. 
قتل عثمــان هم نتیجه ی این اختالف بود. این طغیان و 
اعتراض با ورود امام علی به حکومت تمام شــد، چون 
او قانون را لغو کرد. اما حاال امام با طبقه ای روبه رو بود 
که در این مدت بهره مند شده و ثروت عظیمی را جمع 
کرده بودند. آنها مهم ترین دشمنان امام علی)ع( بودند. این جا هم مسئله ی 
اختالف طبقاتی و اشرافیت، دین در جامه ی نو و... مطرح است. در سریال 
»امام علی)ع(« هم این نگاه کامال به چشم می خورد و جوانب مختلف آن 
مورد توجه قرار گرفته. تأثیر شریعتی و »ابوذر«ش مشهود است اما تأثیر 

فکری او زیر متن داستانی مخفی است. 

سریال »امام علی )ع(« مهم ترین سریالی 
است که در تلویزیون ما درباره ی تاریخ 
اسالم ساخته شده است: اولین اثری است 
که یک کشور شیعه درباره ی بزرگ ترین 
شــخصیت تاریخ مذهبش تولید کرده و 
به همان اندازه هم سخت ترین اثری است 
که در تلویزیون ساخته شده. بله، چند سال 
بعد سریال »تنهاترین سردار« ]درباره ی 
و »والیت عشــق«  امام حســن )ع([ 
]درباره ی امام رضا )ع([ هم ساخته شد اما 
راه برای ساخت آنها هموارتر بود. اگرچه 
حاال و بعد از گذشــت حدود ۲۰ سال، 
می شود گفت هیچ کدام از این سریال ها 
علی)ع(«  »امام  در حدواندازه ی  کیفیتی 
ندارند. برای آن که بدانیم این سریال در 
چه شرایطی ساخته شده باید کمی به عقب 
برگردیم؛ به سال ســاخت سریال. سال 
۱۳۷۰ رئیس ســازمان صداوسیما هنوز 
در دوره ی  بود.  محمد هاشمی رفسنجانی 
او دو ســریال بزرگ »هزاردستان« و 

»کوچک جنگلی« ســاخته شده بود و 
همه دهه ی شصت را با این دو اثر به یاد 
می آوردنــد. اگرچــه در دوران او چند 
سریال موفق دیگر هم تولید شده بود اما 
حاال تلویزیون مایل نبود سریال بزرگ و 
پرهزینه ای تولید کند. می گویند در سال 
۷۰-۱۳۶۹ بخشنامه ای در تلویزیون وجود 
داشت که طبق آن اعالم می کرد ما نه پول 
و نه امکانات تولید سریال بزرگ را داریم! 
بنابراین هیچ قــراردادی برای تولید آثار 
این چنینی بسته نمی شد. اما پیشنهاد داوود 
میرباقری یک پیشنهاد جذاب بود: او طرح 
ســریال »امام علی)ع(« را به تلویزیون 
بــرد و گفت که این ســریال می تواند 
مهم ترین اثر بعد انقالب شود. در سابقه ی 
او دو سریال وجود داشت: »گرگ ها« و 
»رعنا«. اولی را خودش هم دوست نداشت 
اما دومی یک سریال سیاه و جدی انقالبی 
بود که بازیگرانی مثل پرویز پرستویی و 
گلچهره سجادیه در آن بازی می کردند. 

تلویزیون پذیرفت که بودجه  ای معادل ۲۷ 
میلیون تومان را در اختیار آن ها بگذارد؛ 
اگرچه همــان وقت عده ای معتقد بودند 
که می شــود با این پول کلی خانه برای 
مستضعفین ســاخت و برخی دیگر هم 

مایل بودند که این بودجه صرف ساخت 
بیش از ۱۰ سریال شــود. اما تلویزیون 
تصمیم گرفت که سریال را بسازد. خود 
میرباقری گفته که وقتی از او پرســیدند 
برای ســاخت »امام علــی)ع(« چقدر 

تحقیق کرده او جواب داده که ۲۰ سال! 
یعنی درست از روزی که با تاریخ اسالم 
آشنا شده. فیلمبرداری سریال ۱۸ ماه طول 
کشــید و بیش از ۱۴۰۰ دقیقه تولید شد؛ 
بیش از ۱۲۰۰ نفر در صحنه های مختلف 

حضور داشتند و گروهی از بهترین ها، از 
مازیار پرتو )مدیر فیلمبرداری( گرفته تا 
فراهانی،  بهزاد  فتحی،  )مهدی  بازیگران 
داریوش ارجمند، اکبر عبدی و...( در آن 

حضور داشتند. 

لیسم  سیا سو
یونی تلویز

تأثير اندیشه ی دکتر علی شریعتی 
و کتاب ابوذر در سریال امام علی)ع(

زبان: داوود میرباقری در این سریال 
یک زبان و لحن تازه خلق می کند؛ 
زبانی موجز و شیرین که گاه کنایی 
به نظر می رسد و گاه صریح. او تحت 
تأثیر نثرسعدی، به نوعی زبان سلیس 
و در عین حال غنی دست پیدا کرده 
به هر شخصیتی هویتی مستقل  که 
می دهد. دیالوگ های سریال از این 

لحاظ منحصربه فردند. 

شــخصیت : خلق این همه شخصیت 
یکه در سریالی بزرگ و پر کاراکتر 
یک امتیاز ویژه اســت. همه ی این 
خارق العاده اند:  و  جذاب  شخصیت ها 
ولید ســخنور و طناز است و در عین 
حال که منفی است اما تماشاگر نسبت 
به او بی حس نیست. قطام، اغواگر و 
قدرتمند است و سحرش در کالم و 
است، عمروعاص  حرکات مشخص 
مکار و حیله گر اســت و انگار خود 
شیطان اســت که هر بار یک برگ 
برنده رو می کند، مالک اشتر، قدرتمند، 
جنگجو و کاریزماتیک است، مروان، 
سیاس اســت اما ترسو است و... این 
ویژگی هــا کمک کــرده که ما با 
مجموعه ای از »آدم ها« روبه رو شویم 

که می توانند ما را درگیر کنند. 

تعزیه: آثــار میرباقری یا کمدی اند 
یا مذهبی و جــدی. کمدی هایش 
به نمایش تخت حوضی ربط دارند اما 
آثار دینی اش ارتباط عمیقی با تعزیه. 
ایــن ارتباط هــم در رجزخوانی ها 
هم در اجــرای صحنه های جنگی 
و هــم در نوع لحظــات تراژیک 
به چشــم می خورد. شکل میزانسن 
دایره ای اشــقیا و محاصره ی یکی 
از اولیا، در آثــار میرباقری کامال 
دیده می شــود. حضــور تک تک 
هم  روایت گری شان  و  شخصیت ها 
از تعزیه به ســریال های او راه پیدا 
کرده. اگرچه بخش عمده ای از این 
تأثیرپذیــری در »مختارنامه« دیده 
می شود اما نشــانه های آن در »امام 

علی)ع(« به چشم می خورد.

ویژگی های سریال
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پیشنهاد
  سریال ایرانی

در امتداد شهر

تأسیس شبکه ی پنج که شبکه ی 
اختصاصی تهرانی ها بود، همراه بود 
با کلی برنامه ی تازه و نو درباره ی 
شهر. اگرچه قبل از این، شبکه های 
اســتانی فراوانی وجود داشتند که 
بیشــتر آن ها هم فیلم و ســریال 
تهران،  شــبکه ی  اما  می ساختند 
به دلیل مرکزیت، این شــانس را 
داشت که با کیفیت بهتر و حضور 
برنامه ســازهای مشهورتر کارش 
را جلو ببرد. یکی از این برنامه ها 
»در شــهر« بود؛ یک مجموعه ی 
مســتند واقعه نگارانه که هر روز 
شهری  روزمره  ی  به مشــکالت 
مردم می پرداخت. مشارکت مردم 
در این برنامــه کمک می کرد تا 
آن ها احساس کنند در اطالع رسانی 
و نقد وضع موجود شهر سهیم اند. 
»در شهر« به قدری برای مخاطبان 
جذاب بود که ایده های داســتانی 
هم به دنبال آن آمد. »داستان یک 
شهر« یکی از این مجموعه ها بود: 
ســال ۱۳۷۸ اصغر فرهادی همراه 
با علیرضا بذرافشــان، سریالی را 
نوشت در ۲۶ قسمت 5۰ دقیقه ای. 
در این ســریال گروه تلویزیونی 
در شــهر درگیر داستان آدم های 
سریال  جذابیت  می شدند.  مختلف 
این بود کــه هم زمان دو ماجرا را 
دنبال می کرد: هم داســتان گروه 
سازنده ی برنامه و هم مسائل مردم. 
استقبال از این سریال به حدی بود 
که خیلی زود ســری دوم آن هم 
تولید شد. نکته  جالب این بود که 
مؤلفه های سینمای فرهادی در این 
ســریال کاماًل به چشم می خورد، 
حتی برخی از قســمت ها، یادآور 
زنی  داستان  مثال  اوست.  فیلم های 
که بی اجازه ی شوهرش در خانه ی 
کســی کارگری می کند، همان 
قصه ای است که در »جدایی نادر 
از سیمین« دیده شد. همان طور که 
سکانس های دادگاه و دیالوگ ها هم 
ردی از آن مجموعه دارند. اما بیشتر 
از شباهت شکلی و ساختاری، این 
تم است که بی نهایت شبیه است: 
مســائلی که فرهادی در »داستان 
یک شهر« به آنها پرداخته، بعدها 
پررنگ تر و جذاب تر و حرفه ای تر 
در فیلم های او نمایان شده. قضاوت، 
تراژدی  اصــوال  و  تردید  دروغ، 
مدرن در »داستان یک شهر« کاماًل 
به چشم می خورد. به همین دلیل هم 
ضعف هایی  از  فارغ  آن،  تماشای 
که دارد، دســت کم مخاطب را با 
پیشــینه ی این کارگردان مواجه 
می کند. در »داســتان یک شهر« 
فرامرز صدیقی، آتنه فقیه نصیری، 
علی قربــان زاده، بهــاره رهنما، 
سروش صحت و... بازی می کردند 
و این ســومین ســریال او بعد از 
دو مجموعه ی »چشــم به راه« و 
»مجتمع مســکونی فرخ و فرج« 

است. 
داستان یک شهر

کارگردان: اصغر فرهادی
بازیگران: فرامرز صدیقی، آتنه فقیه 

نصیری، علی قربان زاده

  فیلم ایرانی

وتی هپر دنیای 

»مادر قلب اتمی« نامش را از ترانه 
و  آلبومی از گروه پینک فلوید گرفته 
اســت. پینک فلوید این نام را از تیتر 
سرمقاله ی یک روزنامه ی انگلیسی وام 
گرفته، سرمقاله ای که در آن به پیوند 
قلب مصنوعی یک مادر اشاره شده است. 
اما این ها چه ربطی به فیلم »مادر قلب 
اتمی« دارد؟ در فیلم اشاره ای به این ترانه 
می شود اما دومین فیلم علی احمدزاده پر 
از این کنایه ها و اشاره هاســت. این که 
این اشارات، معنایی می سازند یا به یک 
کل منسجم ختم می شوند، سوالی است 
که هر تماشاگر بعد از تماشای فیلم باید 
از خودش بپرسد. احمدزاده کارگردان 
جوانی اســت که از همان شروع کار 
گرفتار سانسور و حاشیه شده. اولین فیلم 
او، »مهمونی کامی«، داستان سفر چند 
نفر از شــمال به تهران بود که جسدی 
پیدا می کنند. مشکل،  ماشینشان  را در 
دیالوگ های فیلم و روابط آدم ها بود که 
باعث توقیف فیلم شد و احمدزاده همین 
چند ماه پیش، به ناچار فیلمش را برای 
تماشای مردم در یک سایت گذاشت. 
»مادر قلب اتمی« دومین فیلم اوست، با 
داستانی بسیار عجیب که ربطی به جریان 
اصلی سینمای ایران و قصه های معمول 
آن ندارد: دو دختر بــر اثر تصادف، 
مجبور به پرداخت خســارت می شوند 
در حالی که پولی همراه ندارند. اما مرد 
جوانی به آن ها کمک می کند و پس از 
آن، ماشین آن ها را ترک نمی کند! این 
مرد، مــدام از یک دنیای موازی با این 
جهان حرف می زند و اصرار دارد که این 
دو دختر را به آنجا ببرد. فیلم به همین 
عجیب و غریبی داستانش است، یک سره 
در شــب می گذرد و کنار متلک های 
سیاسی و اشاره هایش به وقایع روز، از 
جایی، یک سره از دنیای واقعی می بُرد 
و به عالم سوررئالیستی می رود. در این 
فضاست که هیچ رویدادی قاعدتاً منطق 
عقلی را دنبال نمی کند و خیال پردازی در 
آن حرف اصلی را می زند. در »مادر قلب 
اتمی« به صدام، انرژی هسته ای، توالت 
فرنگی، یارانه ها و... اشاره می کند. آیا در 
این اشاره ها حرف و نکته ای نهفته است؟ 
به هر حال هر فیلمی ایدئولوژی ای دارد 
و هر چقدر هم رها از جهان پیرامونش 
باشد، در نهایت واکنشی است به جامعه 
و اطرافش. اما »مادر قلب اتمی« منتظر 
است تا تماشــاگر تأویلش کند. آنچه 
که جلوی روی ما قــرار دارد، یک 
فضای نامفهــوم ذهنی و کابوس وار 
اســت که انگار آدم ها را در چنگال 
خودش قــرار داده. برای همین هم 
نمی کند و  تبعیت  واقعیت  منطق  از 
چون واقعیتی ندارد، نمی شود برای آن 
تعابیر انتقادی تراشید. و چون منطقی 
را هم دنبال نمی کند، حرف زدن از 
است!  بی معنی  قدری  هم  ســاختار 
اما با این حــال، »مادر قلب اتمی« 
فیلمی متفاوت، ِچت و عجیب است 
که بازی محمدرضا گلزار را در آن 
ستایش کرده اند. اگر این واژه ها شما 
را مشتاق تماشای فیلم می کند حتمًا 

به سینما بروید!
مادر قلب اتمی

کارگردان: علی احمدزاده
بازیگران: ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی

  كارتون

نوارها را بسوزان!

شــاید تا به حال هیچ اثر هنری در نقد 
آمریکا بهتر از کارتون سیمپسون ها عمل 
نکرده باشد؛ از سال ۱۹۸۹ تا امروز که این 
کارتون پخش شده، وقایع روز، آرمان ها، 
حماقت ها و سبک سری آمریکایی ها در 
آن مطرح شــده. پنج شخصیت اصلی این 
مجموعه، هومر، مارج، بارت، لیسا و مگی 
شخصیت های نمونه ای اند. داستان کارتون 
»سیمپسون ها« در شهر خیالی اسپرینگفیلد 
می گذرد؛ شــهری که مردمش با قیافه ی 
عجیب و غریبشان کنار هم زندگی می کنند. 
هومر که یک آدم دست وپاچلفتی و تنبل 
است، مأمور حراست از نیروگاه اتمی تولید 
برق شهر است و همسرش یک زن خانه دار 
کلیشه ای. بارت، پسر شر و شیطان و لیسا، 
متفکرشان است. مگی هم بیشتر اوقات در 
این خانواده  است.  انگشتش  حال مکیدن 
برای زندگی روزمره شان مدام دچار مشکل 
می شوند و ایده های حیرت انگیزشان همه 
را تحت تأثیر قــرار می دهد! ولی نکته ی 
جالب، ارتباط سریال با وقایع سیاسی روز 
اســت. آن ها تا به حال روسای جمهور و 
نخست وزیران کشورهای مختلف را وارد 
مجموعه شان کرده اند که مشهورترینش تا 
همین چند وقت پیش تونی بلر بود. ولی 
این روزها بــا حضور دونالد ترامپ، همه 
یاد این کارتون و تصویر این مرد در آن 
افتاده اند. حدود ۱۶ سال پیش، در یکی از 
قسمت های ســریال، لیسا رئیس جمهور 
آمریکا شــده بود، آن هم وقتی که کاخ 
بحران های خردکننده ای  گرفتار  ســفید 
بود. این لیساســت که می گوید همه ی 
این مشکالت تقصیر رئیس جمهور قبلی، 
دونالد ترامپ اســت! موضوعی که بعد 
به عنــوان رئیس جمهور  ترامپ  انتخاب 
انواع و اقسام نظریه ها شد و  آمریکا باعث 
حتی روزنامــه ی گاردین در مقاله ای این 
پیش بینی های »سیمپسون ها« را غیرعادی 
گرونینگ  مت  جــواب  کرد.  توصیف 
ساده بود: »انتخاب ترامپ در سال ۲۰۰۱ 
مسخره ترین رویدادی بود که می شد حدس 
زد و حاال که اتفاق افتاده، مضحک ترین 
حادثه ی ممکن است.« اما آن ها چند بار 
دیگر هم به ترامپ اشــاره کرده اند: یک 
بار پیروزی او و پایین آمدنش از پله برقی 
را مسخره کردند، یک بار مجبور بودن او 
به خوانــدن گزارش های مفصل درباره ی 
کشورها و یک بار موهایش را. در همه ی 
این ها ترامپ مــردی بی خبر از همه جا و 
مسخره اســت. در آخرین ویدیویی که 
»سیمپسون ها« منتشر کرده اند به مواجهه ی 
او با جیمز کومی پرداخته اند. درست چند 
روز قبل از شهادت رئیس سابق اف بی آی 
در کنگره ی آمریکا »سیمپســون ها« با 
انتشــار ویدیویی کار ترامپ را یکسره 
کردند. در ایــن ویدیو، مایکل پنس، نام 
معــاون اول را از روی میزش خط می زند 
به این امید که رئیس جمهور شود و روح 
نیکســون ســراغ ترامپ می آید و از او 
تشکر می کند که وضعش را میان بدترین 
رئیس جمهورها بهتر کرده است. او یک 
توصیه هــم به ترامپ می کند: »نوارهارو 
به مکالمات  است  اشاره ای  بسوزون« که 
او و کومــی! کارتون »سیمپســون ها« 
محبوب ترین کارتون آمریکایی است که 

طی ۲۸ فصل پخش شده است. 
سیمپسون ها

طراح: مت گرونینگ

  سریال خارجی

مکافات و  جنایت 

فارگو در اصل شــهری است در 
ایالــت داکوتای شــمالی؛ ایالتی در 
شــمال آمریکا که اصــوال نام آن از 
سرخ پوست های آن جا گرفته شده است. 
این ایالت، سرمای بی حدوحصری دارد، 
سرمایی استخوان سوز که زمستان هایش 
وحشتناک است: پر از برف و کوالک 
و یخ. ولی برای ما این شهر و ایالت، از 
یک نظر دیگر اهمیت دارد؛ »فارگو« 
نام فیلمی اســت که بــرادران کوئن 
سال ها پیش ساختند. فیلم، در این شهر 
یخ زده می گذشت و ماجرای آن یک 
باج خواهی بود که کم کم و مثل همه ی 
آثار کوئن ها به خاطــر یک ماجرای 
پیش پاافتــاده، بدل به یــک تراژدی 
سهمگین می شــد. بعد از گذشت ۱۸ 
ســال، نوا هاولی، که یک نویسنده و 
بود  تلویزیونی  سریال های  کارگردان 
با الهام از این فیلم، طرح یک ســریال 
را ریخت: »فارگو«ی او قرار بود یک 
سریال آنتولوژی باشد که هر فصل آن 
یک داستان کاماًل متفاوت را تعریف 
کند. ایده ای کــه به نظر کوئن ها هم 
بانمک بود و آن ها بعد خواندن طرح، 
تهیه کننده ی اجرایی آن شدند. موفقیت 
فصل اول آن کــه فقط لحنی کوئنی 
داشت، باعث شد که شبکه ی اف ایکس 
)FX(، ساخت آن را ادامه بدهد. فصل 
دوم آن به اندازه ی اولی محبوب نشــد 
اما حاال مدتی است که فصل سوم آن 
پخش شده؛ در »فارگو- فصل سوم« ما 
باز هم همان مؤلفه های فیلم را می بینیم: 
پلیس زن که کسی جدی اش نمی گیرد 
اما او به شــکل وسواسی حواس جمع 
است، یک توطئه ی احمقانه و حادثه ای 
که به شــکل ابهانــه ای منجر به قتل 
می شود! »فارگو« یک سریال کمدی 
سیاه جنایی اســت پر از موقعیت های 
عجیب: دو برادر، هر کدام در زندگی 
مشکالت خودشان را دارند. اما یکی از 
آن ها فکر می کند که در بچگی سرش 
کاله رفته و تمبرهایــی که برادرش 
عوض یک ماشین از او گرفته قیمتی 
کالن دارد. حاال او به فکر به دســت 
آوردن آنهاست؛ در حالی که برادرش 
هم گرفتاری خودش را با یک گانگستر 
بین المللی دارد. این خط داستانی یک 
سریال ۸ قســمتی است که نوا هاولی 
آن را طراحی و کارگردانی کرده. در 
این فصل ایوان مک گریگور نقش دو 
برادر را با دو گریم کاماًل متفاوت بازی 
می کند و در کنــار او، ماری الیزابت 
وینستاد و گوران بوگدان بازی می کنند. 
هر اپیزود 5۰ دقیقه است و طبق روایت 
ســریال، ماجرایی واقعــی را تعریف 
می کند که برای احترام به بازماندگان، 
نام شــخصیت ها تغییر کرده. اما شما 
این توصیه را جدی نگیرید؛ این همان 
ایده ای اســت که بــرادران کوئن در 
حالی که  در  کردنــد،  اجرا  »فارگو« 
هیچ وقت چنین داســتان مضحکی رخ 
نداده بود. »فارگو«ی جدید هم همان 
ابسورد  لحن و تازگی و موقعیت های 

را دارد و به شدت سرگرم کننده است. 
فارگو فصل سوم
طراح: نوا هاولی

بازیگران: ایوان مک گریگور، گوران 
بوگدان

  فیلم خارجی

عشق در جنگ

فرانســوا اوزون یکی از فیلمسازان 
موج نوی جدید فرانســه اســت؛ مثل 
فیلیپ راموس و ایو کامو. او ســبک 
منحصربه فردی در پرداخت به قصه دارد؛ 
در درجه ی اول هیچ قاعده و شــیوه ی 
ثابتی در روایــت قصه را برنمی تابد و 
هر بار یــک درام تازه را با مقتضیات 
آن از نو طراحی می کند. در یک فیلم 
همه چیز را از آخر شروع می کند و وقتی 
به انتهای فیلم می رسیم تازه اول ماجرا را 
می بینیم و درک می کنیم که این وقایع 
چطور شکل گرفته اند و چه عاملی در 
شکل گیری آنها مؤثر بوده اند، در فیلم 
داستان  از  اقتباسی  داستانی  در  دیگری 
راینر ورنر فاسبیندر، به کلی از شیوه ی 
معمول قصه گویی فاصله می گیرد و در 
فیلم دیگری سراغ موضوعی جنایی اما 
کمدی می رود. کارنامه ی او پر است از 
فیلم های هیجان انگیز و غافلگیرکننده که 
تماشاگر را همیشه منتظر فیلم تازه ای نگه 
می دارد. برخی او را با فاسبیندر مقایسه 
می کننــد و خود او اعــالم کرده که 
کارگردان مورد عالقه اش همین فیلمساز 
غیرمعمول آلمانی اســت. ولی او در 
پرداخت به آدم ها بیشتر وام دار فاسبیندر 
اســت تا فضاســازی و قصه پردازی. 
نمونه ی روشنش فیلم »فرانتز« تازه ترین 
ســاخته اش اســت؛ »فرانتز« از رمان 
»مردی که کشتمش« نوشته ی موریس 
روستاد برداشت شده که داستانی عاشقانه 
و کاماًل نامتعارف را در زمان جنگ اول 
جهانی روایت می کند. این همان رمانی 
اســت که قبل ترها، چیزی حدود ۸۰ 
سال پیش، ارنست لوبیچ، فیلمی به نام 
Broken Lullaby را از روی آن ساخته. 

اوزون هم که مشــهور است به طنازی 
در این فیلم از طنز بهره برده ولی خب، 
وقتــی از لوبیچ حرف می زنیم داریم از 
کارگردانی ماهر در طنز حرف می زنیم 
که دنیای منحصربه فردی می ســازد و 
همه ی آدم ها را بــا وجود پیچیدگی، 
شوخ نشان می دهد. ولی اوزون، داستان 
عاشقانه ی ساده  را با تصاویر سیاه و سفید، 
شبیه به فیلم های کالسیک کرده است 
و آن طنز درخشــان لوبیچی در فیلم 
به چشــم نمی خورد و بیشتر، به رمان 
داستان »فرانتز« در زمان  است.  شبیه 
جنگ اول جهانی می گذرد؛ وقتی که 
آلمانی  کشته شده ی  سرباز  همسر  آنا 
مدام سر مزار همسرش می رود و به طور 
اتفاقی با یک جوان فرانسوی روبه رو 
می شــود که آن جا اشک می ریزد. او 
کنجکاو می شود تا بفهمد که این مرد 
چه رابطه ای با همسرش داشته و مرد، 
اعتراف می کند که قاتل شــوهرش 
است. ولی این شــروع یک ماجرای 
در  مداوم  پیچ های  است.  هیجان انگیز 
قصه، شــخصیت پردازی نامتعارف و 
غافلگیری های فراوان معموال از جنس 
سینمای عاشقانه نیستند ولی این یکی 
از همه ی این امکانات استفاده می کند 
»فرانتز«  بســازد.  متفاوت  فیلمی  تا 
غافلگیرکننــده و جذاب اســت که 
منحصربه فردی  تجربه ی  تماشــایش 

است.
فرانتز

کارگردان: فرانسوا اوزون
بازیگران: پی یر نینی، پائوال بیر

  مستند

گورخواب

عکس هایی که از گورخواب ها منتشر 
شد، ضربه ای بود به وجدان عمومی؛ قبل آن 
هم کارتن خواب ها در شهر دیده می شدند، 
همان طور که حاال هم هستند. موضوعی که 
همه آن را عــادی فرض می کردند. چرا؟ 
کســی نمی داند! اما تصویر گورخواب ها، 
تکان دهنده بود؛ تصویر کسانی که به قبر 
پنــاه می بردند تا زنده بمانند، شــبیه آثار 
گروتسک به نظر می رسید و نشان می داد 
که کنار ما چه رویدادهای ترســناکی در 
حال وقوع هستند و چطور پشت حاشیه ها 
مخفی مانده اند. ایــن موضوع، یک باره در 
جامعه مهم تلقی شــد و حرف ها درباره ی 
آن زده شــد. ولی محمد کارت قبل تر از 
این ها سراغ کارتن خواب ها رفته بود: سراغ 
کسی که تا انتخای خط رفته بود و تصمیم 
گرفته بود که برگردد. یکی که می خواست 
وضعش را تغییــر دهد. محمد کارت البته 
برای طرفداران فیلم »بی خود و بی جهت« 
عبدالرضا کاهانی، نام آشــنایی است؛ او 
که  اســت  کمک راننده ای  نقش  بازیگر 
اسباب را به خانه ی عطاران آورده و چون 
الل اســت و نمی تواند حرف بزند، مجبور 
است با زبان اشاره حرف هایش را به افراد 
حاضر در خانه بفهماند. ولی این ها مربوط 
به یک دوره از زندگی هنری کارت است؛ 
او حاال یک مستندســاز مشهور است که 
فیلم هایش در جشنواره های مختلف، از جمله 
جشنواره ی سینماحقیقت، مورد توجه قرار 
می گیرد. محمد کارت قبل تر چند مستند 
ساخته است، اما این مستند »خون مردگی« 
بود که نامش را ســر زبان ها انداخت. او 
در »خون مردگی« ســراغ خالف کارهای 
شهر شــیراز رفت و همراه یکی از آن ها 
به پاتوق هایشان سرک کشید، حرف هایشان 
را شنید و شیوه ی رفتار و حرف زدنشان را 
نمایش داد. فیلم، به دلیل تصویر تازه ای که 
از زیســت این گروه آدم ها نشان می  داد، 
بســیار مورد توجه قرار گرفت. ولی این 
یک شروع بود، او که عالقه مند به ساخت 
فیلم هایی درباره ی مطرودین جامعه است این 
بار ســراغ یک پدیده ی تازه رفته است: او 
کارتن خواب ها را زیر ذره بین برده و بعد از 
یک پژوهش دقیق، یکی از آن ها را انتخاب 
کرده تا سوژه ی فیلمش بشود. فیلم »آوانتاژ«، 
به زندگی یکی از آن ها می پردازد و فقط هم 
محدود به حضور او در خیابان ها نمی شود. فیلم 
بیشتر اراده ی این شخص برای زندگی بهتر 
و دورشدن از کارتن خوابی را نشان می دهد. 
بنابراین فیلم، فقط تصویرگر یک موقعیت 
خاص نیســت، تالش یک نفر برای تغییر 
زیستش، مهم ترین نکته ای است که می شود 
در فیلم تازه ی کارت دید. او بدون دستکاری 
در زندگی فرد، بدون کم و زیاد کردن عناصر، 
راوی مسائل او می شود، به سوژه اش نزدیک 
می شود و با احتیاط فراوان سعی می کند او را 
باورپذیر نشان دهد. کاری که کارت می کند، 
مواجهه ی ما با آدم هایی است که معموال دیده 
نمی شوند و زندگی شان چنان در سایه است 
که به حساب نمی آید. کارت موفق شده که 
نوری بر این زندگی بتاباند. مســتند تازه ی 
کارت، کندوکاوی در زندگی حاشــیه ای 
شهر است، در زیســت مردمی که به چشم 
نمی آیند. اگر می خواهید فیلم را ببینید، سری 
به ســالن های هنروتجربــه بزنید. این یک 

تجربه ی دردناک اما امیدبخش است.
آوانتاژ

کارگردان: محمد کارت

هر هفته در این صفحه به سیاستمداران و شهروندان 
ایرانی پیشنهاد می کنیم چه فیلم و سریال و حتی 
کارتون هایی را ببینند



زندگی فصل 5:  تازه های شهر و جامعه

 قصــه پر غصه دریاچه خیلی پیش از این ها 
آغاز شــد. نمی دانم از کجا؟ شاید از زمانی که 
رئیس جمهوری کشیدن سریع جاده روی دریاچه 
را اولویت اصلی آذربایجان دانســت. شاید از 
زمانی که چاه ها پشت سر هم در محدوده دریاچه 
حفر می شد، شاید از آنجا که جلوی ریزش حدود 
پنج میلیارد متر مکعب آب به دریاچه گرفته شد 
و باعث شد دریاچه هر روز تشنه تر شود. نگین 
آبی درون نقشه ایران روز به روز کمرنگ تر و 
کوچکتر می شد و همه مردم ایران نگران بودند. 
کسی تصوری از ارومیه بدون دریاچه نداشت و 
کسی نمی توانست گربه نقشه ایران را بدون خال 

آبی زیبا روی چهره اش تصور کند. 

QQQشور اما سرشار از زندگی
دومین دریاچه شور دنیا در شمال غربی ایران 
واقع است. مساحت اولیه آن حدود پنج هزار و 
پانصد کیلومتر مربع و طول آن  به طور متوسط  
تقریبا ۱۴۰ کیلومتر و عرض آن از ۱۶ الی ۶۳ 
کیلومتر است. عمق متوسط این دریاچه چهار 
و نیم متر و حداکثر عمق سیزده متر در شمال 
دریاچه است و حجم تقریبی آن ۳۱ میلیارد متر 
مکعب بوده است.  دریاچه در ۱۶ سال گذشته 
حدود ۶ متر کاهش ســطح داشته است. بیش 
از شــصت رودخانه دائمی و موقت به دریاچه 
ارومیه می ریزند که مهمترین آنها رودخانه های 
تلخه رود، شــهرچای، گادر، زوال، زرینه رود، 

سیمینه رود، باراندوز و نازلو هستند.   

QQQدریاچه مهم
به دلیل آب و هوا و رودخانه های موجود در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، خاک حاصلخیزی 
به منظور کشاورزی وجود دارد؛ انواع گونه های 
پوشش گیاهی در این منطقه زیست می کنند و از 
نظر تنوع زیستی نیز این منطقه بسیار غنی بوده و 
اهمیت ویژه ای دارد. پرواز دسته جمعی فالمینگوها 
در گذشته نه چندان دور از تماشایی ترین صحنه ها 
برای گردشگران این دریاچه محسوب می شده 
اســت. اکراس، کفچه نوک، پلیکان، لک لک، 

چوب پا، نوک خنجری، اردک بلوطی، خروس 
کولی، عروس غاز، اردک پیسه، مرغ نوروزی 
و...  از دیگر پرندگان آبزی هستند که عموما 
به صــورت گروهی دریاچه ارومیــه را برای 
زمستان گذرانی محیطی مناسب می دیدند.  بیش 
از یکصد جزیره صخــره ای بزرگ و کوچک 
در دریاچه وجود دارد که محل مناســبی برای 
پرندگان به وجــود می آورد که مهمترین آنها 
عبارتند از جزیره کبودان )قویون داغی(، جزیره 
اشک، جزیره اسپیر، جزیره آرزو، جزایر نهگانه 
)محل تخمگــذاری پرندگان(؛ که البته در چند 
سال گذشــته با پایین آمدن سطح آب برخی 
جزیره ها به خشکی پیوستند.  دریاچه ارومیه از 
نظر گردشگردی اهمیت ویژه ای دارد و  دارای 
موقعیت های تفریحی، درمانــی )لجن مالی( و 
اجتماعی خاصی اســت که این دریاچه زیبا را 
در زمره پارک های  ملی و تاالب های بین المللی 
)ثبت شده در کنوانسیون رامسر( قرار داده است. 
بیش از 5۰۰ گونه گیاهــی در حوضه دریاچه 
ارومیه ثبت شده اند که شامل گیاهان شور پسند، 
گیاهان شن پسند، گیاهان خشکی زی و گیاهان 
آب پسند هستند.  مقدار زیادی جلبک سبز-آبی 
در دریاچه ارومیه وجود دارد که ســتون چرخه 
غذایی منطقه را به وجود می آورد.  کمتر از ۱۰ 
گونه دوزیست و بیش از ۲5 گونه ماهی، حدود 
۳۰ گونه پستاندار، حدود ۴۰ گونه خزنده و بیش 
از ۲۰۰ گونه پرنده در منطقه شناسایی شده است.  
در دو دهه گذشته بخشی از جمعیت موجودات 
زنــده در اثر تغییــرات به وجود آمده و نابودی 
زیســتگاه مورد نیازشان از بین رفته اند یا مکان 
دیگری را برای زندگی انتخاب کرده اند.  بسیاری 
از پرندگان هم ترجیح داده اند منطقه دیگری را 

برای زمستان گذرانی انتخاب کنند. 

QQQ خطر نابودی
در مورد سلسله دالیل نابودی دریاچه ارومیه 
می شود چندین مقاله مفصل نوشت که همگی 
زنجیروار به همدیگر وابسته هستند.  اما شاید اگر 
بخواهیم به صورت اجمالی موضوع را بیان کنیم، 
باید اشاره کرد که کارشناسان معتقدند بیش از 
۹۰ درصد نابودی دریاچه به علت عوامل انسانی 
شامل زدن بندها و منحرف کردن مسیر آب های 

منتهی به دریاچه، حفر چاه های غیر مجاز، ایجاد 
بزرگراه، اســتفاده از روش های غیر استاندارد و 
به روز در زراعت و... و کمتر از ۱۰ درصد آن به 
دلیل خشکسالی و گرمایش زمین است. احداث 
بزرگراه در وسط دریاچه به عنوان میان گذر به 
منظور سهولت در رفت و آمد، که بدون در نظر 
گرفتن استانداردهای محیط زیستی ایجاد شد، از 
عوامل موثر در تسریع نابودی دریاچه بود. در 
مطالعات اولیه در دولت هشتم نسبت به ساخت 
این میان گذر هشدارهایی داده شده بود و شروطی 
برای احداث وضع شده بود. متاسفانه در دولت 
نهم نیز به هیچ کدام از شــروط برای تسریع در 
احداث و بهره برداری توجه نشد. دریاچه حدود 
۲5 میلیارد متر مکعب آب کمتر از دهه هفتاد 
دارد و نسبت به حالت نرمال و تراز اکولوژیک 
حدود ۱۰تا ۱۲ میلیارد متر مکعب فاصله وجود 
دارد.  با توجه به عمق کم دریاچه و پایین آمدن 
سطح تراز بخش قابل توجهی از سطح دریاچه به 
خشکی متصل شد؛ به شکلی که در سال ۹۲ و ۹۳ 
بخش جنوبی دریاچه تقریبا خشک شد. می توان 
به جرات گفــت در صورتی که روند نابودی 
دریاچه با سرعت قبلی ادامه پیدا می کرد، مشخص 
نبود تا چند سال دیگر منطقه قابل سکونت بود یا 
خیر. پیش بینی می شد دریاچه ارومیه بتواند توفان 
یا سونامی نمک در منطقه ای بسیار وسیع تر از 
خاک ایران ایجاد کند و عالوه بر اســتان های 
شمال غربی و غربی، کشورهای همسایه را نیز 
تحت تاثیر خود قرار دهد و جمعیتی در حدود 
۱5 میلیون نفــر را تحت تاثیر خود قرار داده و 
مجبور به مهاجرت کند. حفظ دریاچه ارومیه به 
عنوان خواست و مطالبه ملی ملت ایران همواره 
مورد توجه بوده است. به شکلی که اخبار دریاچه 
توسط همه اقشار و اقوام پیگیری می شود؛ میزان 
تراز آب، دالیل تغییر رنگ آب و... توسط مردم 
رصد و پیگیری می شــود و این مهم شرایط را 
برای احیای دریاچه مهیا می کند.  البته برخی بر 
این باور بودند که دریاچه ارومیه قابل احیا نیست 
و باید سریع تر آن را خشک و تبدیل به پارک 

یا محلی برای زندگی حیوانات کرد. 

QQQتثبیت و احیای دریاچه
در ابتدای دولت یازدهم و بعد از خشک شدن 

۹۰ درصدی دریاچه ارومیه، کارشناسان پیش بینی 
می کردند تا 5 سال آینده دریاچه ارومیه تقریبا به 
صورت کامل خشــک  شود و ایده های خود را 
برای بعد از آن مرحلــه ارائه می کردند. دولت 
یازدهم پس از اســتقرار؛ جلوگیری از نابودی 
و احیای دریاچه ارومیه را در دســتورکار خود 
قرار داد و کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه به 
ریاست معاون اول دولت آقای دکتر جهانگیری 
شکل گرفت.  بیش از ۶۰۰ متخصص تراز اول 
داخلی و بین المللی در این کارگروه مشارکت 
و همکاری کردند. آسیب شناســی و مطالعات 
اولیه  حدودا شش ماه به طول انجامید؛ ماحصل 
آن طرح نجات شــد که در جلسه هیات دولت 
مطرح شد و به تصویب رسید.  مقرر شد که با 
مشارکت دستگاه های دولتی و جوامع محلی این 
پروژه عظیم آغاز شــود.  اقدامات علمی دارای 
انســجام به کار گرفته شدند و در چند جبهه به 
صورت همزمان شروع به کار کردند.  در مرحله 
اول و در ســال های ابتدایی هدف گذاری روی 
تثبیت دریاچه بود و سپس مراحل احیا آغاز شد. 
برای این منظور دو موضوع بیشــتر حائز 
اهمیت بــود : ۱- جلوگیری از هدر رفت آب؛ 

۲- تامین آب.
کارشناسان معتقدند که بیش از ۹۰ درصد 
آب حوضه صرف کشــاورزی می شــود، با 
یک حساب سر انگشــتی هزینه/فایده متوجه 
می شویم که  ارزش دریاچه ارومیه قطعا از تمام 
محصوالت کشاورزی منطقه بیشتر است.  برای 
این منظور باید محاسبه شود کل سرمایه ای که 
از طریق کشاورزی در این سه دهه ایجاد شده، 
به چه میزان بوده است و اکنون برای بازسازی 
به چه میزان هزینه نیاز است. دستورکار دولت 
برای تغییر در سیســتم کاشت، تعیین حقابه، 

آبیاری نوین، توقف سد ســازی، اصالح شیوه 
مصرف آب و... برنامه ریزی و انجام شــد و 
مقرر شــد منابع مصرف کشاورزی تا مرز ۴۰ 
درصــد کاهش یابد.  بدیــن منظور عالوه بر 
اینکه آموزش کشاورزان برای استفاده صحیح 
انجام شد، انتقال آب از منبع تا مزرعه با استفاده 
از لوله های پلی اتیلن انجام گرفت که تا امروز 
کارشناسان معتقدند براساس طرح های ایجاد شده 
بخش قابل توجهی از آن محقق شده و این آب 
که پیش از این صرف کشــاورزی می شد یا 
به هدر می رفت، به دریاچه واریز شــده است. 
وزارت نیرو با مدیریت بی ســابقه منابع آب و 
الیروبی رودخانه ها آب را به ســوی دریاچه 
گســیل کرد. دولت یازدهم تصمیم گرفت 
سیاست سازه ای وزارت نیرو را به آبخیزداری 
تغییر دهد و این خواست ملی بود که سبب شد 
از حقابه دریاچه ارومیه بیش از پیش پاسداری 
شــود.  نظارت دقیق بر ۱۲ سد بزرگ حوضه 
آبریز توسط وزارت نیرو پیگیری شد؛ به طوری 
که آب مازاد آن تحویل کشاورزی نشد و به 
سمت دریاچه ارومیه رفت. نظارت شبانه روزی 
بر بیش از ۲۰۰ نهــر و ایجاد محدودیت برای 
استفاده های زراعی،  الیروبی حدود ۷۰ کیلومتر 
از رودخانه ها و رهاســازی صدها میلیون متر 
مکعب آب ذخیره شــده در پشــت سد ها از 
دیگر اقدامات در این حوزه بود. با وجود اینکه 
حداکثر حد مجاز برداشت آب توسط انسان ۴۰ 
درصد است، بیش از ۸۰ درصد منابع تجدید پذیر 
آب برای مصارف گوناگون برداشت می شود، 
که یعنی حــدود دو برابر میزان مجاز که باید 
کاهش پیدا می کرد. بدین منظور شناســایی و 
انســداد چاه های غیر مجاز در دستورکار قرار 
گرفته و اقدامات موثری نیز با همکاری مردم 

در این زمینه انجام شــده اســت.  از آن جمله 
می توان به نصب ۳۸ هزار کنتور هوشمند روی 
چاه ها اشاره کرد. برگزاری منظم کارگاه های 
آموزشــی برای احیای دریاچه ارومیه و تداوم 
آن از اقدامات بســیار مهم دولت یازدهم بوده 
است. این اتفاق با تغییر شرایط اقلیمی منطقه، 
احتمال بروز بیماری های سخت و صعب العالج 
مانند بیماری های قلبی، ریوی، چشمی و... را به 
شدت افزایش می داد.  در گزارشات بیان شده 
که کشاورزان حوضه دریاچه از سموم شیمیایی 
استفاده می کردند که پساب آن وارد دریا می شد 
و در صورت خشــک شــدن دریاچه، همراه 
توفان نمک این عناصر نیز وارد ریه های مردم 
می شد.  بیماری های پوستی، سرطان، بیماری و 
آسیب های چشمی از محتمل ترین تهدیدهای 
ارومیه بدون آب است. در سال ۲۰۰۸ میالدی 
توفان نمک ایجاد شــده در دریاچه آرال حدود 
۶5۰ کیلومتر به حرکت درآمد که اگر مشابه 
آن در ارومیه اتفاق افتــد، می تواند از دریاچه 
ارومیه تا ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، تهران و 
خوزستان حرکت کند. از جمله اقدامات دولت 
که به منظــور جلوگیری از کانون های گرد و 
غبار انجام شــد می توان به کاشت وسیع نهال 
و مالچ پاشــی در حدود 5۰۰ هکتار اشاره کرد.  
فعالیت های بین المللی برای انتقال تجربیات و 
کمک در زمینه های سخت افزاری، نرم افزاری  و 
انتقــال دانش در جهت احیای دریاچه از جمله 
اقدامات موثر در این زمینه بوده اســت که با 
کشورهای صاحب تکنولوژی از جمله ژاپن، 
فرانسه، استرالیا و... انجام گرفته است. وزارت 
راه نیز برای اصالح میان گذر پس از مطالعات 
گســترده طرح هایی آماده کرده است که به 

زودی آنها را عملیاتی می کند.

نو حیات 
تالش گسترده و دامنه دار دولت یازدهم برای احيای دریاچه اروميه

علیرضا طاهری
فعال محیط زیست

زندگی به  بازگشت 
حجم آب دریاچه در  ســال ۹۲ و ۹۳ که  
شروع پروژه احیا در آن کلید خورد، به حدود 
5۰۰ میلیون متر مکعب رســیده بود و این سیر 
نزولی همچنان ادامه داشــت ولی امروز با پنج 
برابر شدن این آب و رسیدن به ۲/5 میلیارد متر 
مکعب، امید به بهبود حال دریاچه بسیار بیشتر 
شده و خط بطالنی روی نظریات غیر قابل احیا 

بودن دریاچه کشــیده شده است.  در حالی که 
بیش از یک دهه ساالنه ۳۰ تا ۳5 سانتی متر از 
سطح دریاچه کاهش پیدا می کرد، در چهار سال 
اخیر عالوه بر توقف این روند، شــاهد افزایش 
۸5 سانتی متری سطح آب هستیم.  این مهم در 
حالی اتفاق افتاده اســت که برخالف برخی 
ادعا ها متوســط بارش منطقه در این سال ها ۱۳ 

درصد کاهش داشته است. پایگاه اطالع رسانی 
سازمان ملل در ایران به نقل از هماهنگ کننده و 
نماینده برنامه عمرانی این سازمان در کشورمان 
پس از آخریــن بازدید از دریاچه ارومیه اعالم 
به دریاچه نمک  کرد: »زندگی آهسته آهسته 
خشک شــده ارومیه واقع در شمال غربی ایران 
برمی گردد.« به گزارش پایگاه اطالع رســانی 

یاد شده، »گری لوییس« گفت: »با بازگشت این 
دریاچه خشک شده به چشم انداز زمین، پس از 
چهار سال می توانم آب را در کف این دریاچه 
ببینم. آب خیلی زیاد نیست اما بسیار بیشتر از 
دفعه قبلی است که این دریاچه را دیدم.« لوییس 
تاکید کــرد: »دریاچه کم کم جان می گیرد و 
این نتیجه همکاری فوق العاده موفق دلسوزانی 

است که برخی ایرانی و برخی خارجی هستند.« 
کارشناسان و متخصصین زمان مورد نیاز برای 
احیــای دریاچه ارومیه را در حدود ۱5 ســال 
ارزیابی کرده اند که امروز بیش از یک چهارم آن 
طی شده است. می توان گفت که بعد از شناسایی 
بیماری دریاچه ارومیه، عزمی جدی برای رفع 
آن در دولت و ملت به وجود آمد و پس از آن 

چندین عمل جراحی و مراقبت های ویژه توسط 
بهترین و زبده ترین متخصصین روی آن صورت 
گرفت.  اما هنوز تا احیای کامل و بازگشت به 
حالت عادی راهی نسبتا طوالنی باقی مانده است. 
حسن مسیر طی شده این است که حاال همه به 
قابل درمان بودن این بیماری و همچنین کاربلدی 

تیم پزشکی ایمان آورده اند. 
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هاشمی رفسنجانی در هفتادمین اجالس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی با نگاه کارشناسانه خود برای آینده دانشگاه آموزش
توصیه هایی داشتند؛ توصیه هایی که می توان از آنها با عنوان وصایای دانشگاهی آیت اهلل یاد کرد. امید که مدیران جدید 
ضمن چاره اندیشی های نو این توصیه ها را نیز مورد مداقه قرار داده و آنها را به کارگیرند.

هنگامی که در روزهای آغازین خردادماه، 
سیدحســن خمینی در نامه ای خطاب به حسن 
روحانــی ضمن اعتراض به شــیوه برکناری 
حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد، خواهان 
ورود رئیس جمهوری به این فقره شد، بسیاری 
از ناظران امور این پرســش را طرح کردند که 
چرا این عضو هیات موســس دانشــگاه آزاد 
این قدر دیر به این تغییر و تحول واکنش نشان 
داده اســت؟ بیش از چهار هفتــه از برکناری 
پرحاشیه میرزاده توسط هیات امنای بزرگ ترین 
دانشگاه حضوری جهان اسالم سپری شده اما در 
این مدت شــاهد واکنش چندانی به این تغییر 
و تحول نبود ه ایم. عــزل میرزاده زمانی رخ داد 
که توجه افکار عمومی به ســوی رقابت های 
سرنوشت ســاز ۲۹ اردیبهشت ماه معطوف شده 
بود و حتی رســانه های میانه رو و اصالح طلب 
هم تنها فردای روز برکنــاری میرزاده به این 
اقدام هیات امنا توجه نشــان دادند و پس از آن 
تحوالت دانشگاه آزاد در هزارتوی اخبار انتخابات 
به فراموشی سپرده شد. در آن فضا، بسیاری از 
هیات  موثر  چهره های  ســکوت  تحلیل گران 
موسس دانشگاه در این زمینه را نشانه رضایت 
یا دســت کم عدم مخالفت آنــان با این تغییر 
ارزیابی کردند؛ به ویژه اینکه علی محمد نوریان- 
جانشین میرزاده- نیز در دوره مرحوم آیت اهلل 
اکبرهاشمی رفسنجانی)ره( به سمت دبیری هیات 
امنای دانشگاه منصوب شده بود و تصور چندانی 
از اختالف مشــی میان نوریان و سلفش وجود 
نداشت. با این حال نزدیک به دو هفته پس از 
پیروزی روحانی در آوردگاه ۲۹ اردیبهشت ماه، 
نامــه خمینی جــوان به رئیس جمهوری کنار 
خبــر برکناری یاسرهاشــمی- فرزند مرحوم 
دفتر  ریاست  از سمت  هاشمی رفسنجانی)ره(- 
هیات امنای دانشگاه آزاد مجددا نگاه ها را به سمت 
دانشگاه آزاد اسالمی معطوف کرد؛ دانشگاهی که 
به اعتراف دوست و دشــمن در این سه دهه 
به یکی از تاثیرگذارترین مولفه های فرهنگی و 
آموزشی این مرز پرگهر بدل شده است. پارامتری 
که با اکثر قریب به اتفاق پارامترهای دخیل در 
معادالت فرهنگی کشور تفاوتی بارز دارد؛ این 
موسسه عظیم آموزش عالی با بیش از۴۰۰ شعبه 
در کشــور، گردش مالی کالن، حدود ۳۱هزار 
کارمند، بیش از۷۰ هزار عضو هیات علمی اعم 
از دائمی، حق التدریس و پاره وقت، طبق اساسنامه 
خود به هیچ یک از بخش های دولتی و حاکمیتی 
تعلق ندارد. میزان دارایی های این موسســه نیز 
به استناد سخنان عبداهلل جاسبی در گفت وگویی 

با»همشهری ماه« حدود ۲5۰میلیارد دالر برآورد 
می شود؛ با این توضیحات می توان به گروه ها و 
جناح های سیاسی حق داد که رویای سکانداری 
این دانشگاه را در سر بپرورانند یا کوچک ترین 
تحرک حریف در این دانشگاه را زیر ذره بین 
ببرند. برای دست یابی به تحلیلی قرین با واقعیت 
از تحوالت امروز دانشــگاه آزاد و پیش بینی 
تحوالت آتی این موسسه آموزش عالی باید نقبی 

به رویدادهای ابتدایی دهه نود بزنیم.

QQQجلسه تلخ هیات امنا
شــاید بتوان گفــت یکــی از تلخ ترین 
و دشــوارترین تجربیــات مدیریتی مرحوم 
از  فعالیت های پس  هاشمی رفسنجانی در طول 
انقالب او، جلســه ۲۷ دی ماه سال۱۳۹۰ است. 
در آن صبح سرد زمستانی قرار بودجلسه هیات 
امنای دانشگاه آزاد در دفتر او برگزار شود. پس 
از حدود شش سال کشمکش میان او و محمود 
احمدی نژاد سر استقالل دانشگاه آزاد اسالمی، در 
اساسی  تغییراتی  دانشگاه  امنای  ترکیب هیات 
به وجود آمده بود که عمال به هاشمی رفسنجانی 
و هیات موســس دانشــگاه آزاد در این جمع 
دســتی پایین تر از دولت تحمیل شد. محمود 
احمدی نژاد هم ذوق زده از این فتح الفتوح، زین 
و یراق کرده بود که در نخســتین جلسه هیات 
امنا ضمن دمیدن در شیپور پیروزی، بیرق فتح 
خود را نیز در این دانشــگاه به اهتزاز درآورد. 
طبق شنیده ها جلسه سرد بوده و تا حدودی خارج 
از پروتکل های مرسوم برگزار شده است؛ نوع 
نشستن کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم 
در جلسه و ادبیات او و حتی برخی پریدن های 
بی موقع در سخنان رئیس هیات موسس و امنای 
دانشگاه آزاد، به هاشمی رفسنجانی متذکر می شد 
که دوران اقتدارش پایان یافته اســت و ستاره 
اقبال حلقه یاران محمود احمد ی نژاد در آسمان 
این موسســه بزرگ آموزش عالی درخشیدن 
گرفته است. در میانه جلسه نوای اذان به گوش 
رســید و هاشمی رفســنجانی برای اقامه نماز 
جلسه را به بعدازظهر موکول می کند. برخی از 
دوستان هاشمی پیشــنهاد کردند که برای ابتر 
ماندن چند هفتــه ای برنامه حامیان دولت دهم، 
جلســه بعدازظهر را به وقت دیگری موکول 
کند، هاشمی اما تاکید می کند جلسه ادامه یابد. 
از آن روز عکسی جالب به یادگار مانده است؛ 
تصویر یاسر فرزند آن مرحوم که کنار سجاده 
پدر نشسته اســت و دل نگران نسبت به آینده 
با او ســخن می گوید؛ عکســی که بارها در 
رسانه های مختلف منتشر شده است، اما احتماال 
بخش عمده ای ازمخاطبان از زمان و حال وهوای 
ثبت آن صحنه، توسط عکاس خوش ذوقی که 
آنجا حضور داشت، آگاهی نداشته باشند. جلسه 

بعدازظهر برگزار شــد و با وجود اصرار رئیس 
جلسه مبنی بر ارائه برنامه های همه نامزدهایی که 
برای جانشینی عبداهلل جاسبی معرفی شده بودند، 
کامران دانشــجو تنها اجازه حضور برادرش را 
در آن جلســه داد و نام فرهاد دانشجو به عنوان 
رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی به شورای عالی 
انقالب فرهنگی ارسال شــد. با توجه به اینکه 
کامران دانشجو خالف عرف وآیین نامه جلسه 
به جای رئیس، اقــدام به رای گیری کرده بود، 
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه با انتشار اطالعیه ای 
این اقدام را غیرقانونی اعالم کرده و تاکید کرده 
بود که از نظر رئیس هیات موسس، هنوز برای 
ریاست فرهاد دانشــجو، رای گیری انجام نشده 
اســت. با همه این احوال، فرهاد دانشجو سکان 
مدیریــت این دانشــگاه را در اختیار گرفت. 
شیوه مدیریتی دانشجو شباهت غیرقابل انکاری 
به مدیریــت محمود احمد ی نژاد داشــت، از 
تغییرات گسترده در مدیران این دانشگاه گرفته 
تا برخی اقدامات خلق الساعه در زمینه ممانعت از 
افزایش شهریه دانشجویان. در این ایام و به ویژه 
پس از جلسه تلخ آن صبح زمستانی، بسیاری از 
یاران حلقه محمود احمدی نژاد عالقه مند بودند 
هاشمی رفسنجانی قهر کرده و دانشگاه آزاد را 
به آنها بسپارد، در مقابل اما دولتمرد سردوگرم 
چشیده جمهوری اســالمی که فرازوفرودهای 
زیــادی را در دوره حضــورش در جغرافیای 
سیاست ایران به یاد داشت، راهبرد صبر و انتظار 
را در پیش گرفت؛ راهبردی که با استقرار حسن 
روحانی در پاســتور میوه آن را چید و درست 
چند هفته پس از استقرار دولت یازدهم کرسی 
ریاست دانشگاه را از فرهاد دانشجو بازستاند و 

به حمید میرزاده سپرد. 

QQQاتفاقی که نیفتاد
آن زمان این پرســش از ســوی برخی از 
تحلیلگران امور سیاسی ایران مطرح شد که چرا 
میرزاده به عنوان گزینه هاشمی و دولت برای 
اقامت در بلندی های حصارک معرفی شده است؟ 
میان معتمدان هاشمی رفسنجانی مدیران کارکشته  
متعددی در حوزه آموزش عالی حضور داشتند 

که احتماال می توانستند کارنامه ای بهتر از رئیس 
نه چندان موفق ســازمان برنامه وبودجه دولت 
سازندگی داشته باشند؛ چهره هایی که هیچ کدام 
شانس نشستن بر کرسی ریاست دانشگاه آزاد 
را نیافتند. در این زمینه قاعدتا در روزنوشت های 
ســال ۱۳۹۴ مرحوم هاشمی رفســنجانی)ره( 
مطالبی خواهیم یافت، با این همه اگر بخواهیم 
به تحلیل منطقی حــوادث آن روزها بپردازیم، 
درخواهیم یافت که میرزاده از معدود چهره هایی 
به شــمار می رفت که به سادگی می توانست از 
شــورای انقالب فرهنگی، رای اعتماد کسب 
کند؛ تحلیلی که در مدتی کوتاه لباس واقعیت 
به تن کرد و به دوران فرهاد دانشجو پایان داد. 
هاشمی رفســنجانی در دوره جدید همه توش 
وتوان خود را برای جبران کاستی های مدیریت 
پیشین صرف کرد و در دفاع از منافع دانشگاه 
آزاد اســالمی حتی در برخی موارد از اقدامات 
دولت مورد حمایتش نیز انتقاد کرد. با این حال 
باید به این نکته توجه داشت که به نظر می رسد 
او بــرای دوران پس از خود در این موسســه 
معظم آموزش عالی، برنامه مشخصی نداشت یا 
دســت کم تا ۱۹ دی ماه سال پیش گامی جهت 
اجرای برنامه اش برنداشته بود. سیاستمداری که 
نهمین دهه حیاتش را سپری می کرد، قاعدتا نباید 
نسبت به آینده یکی از بزرگ ترین میراث هایش 
با  بی تفاوت باشــد. او به زیرکی می توانست 
سپردن ریاســت هیات امنا به نیروی جوان و 
مورد اعتمادی چون سیدحسن خمینی از سویی 
این چهره را وارد گود مدیریت کند و از سوی 

دیگر مانع از گره خوردن همه امور دانشــگاه 
میرعبدالکریم  به خود شــود. رحلت آیت اهلل 
موسوی اردبیلی از اعضای هیات موسس دانشگاه 
نیز اگرچه ثلمه ای بزرگ برای دانشگاه بود، اما 
نباید موجب خالی ماندن دوماهه کرسی ایشان 
در هیات موسس می شد. قاعدتا اگر رئیس فقید 
هیات های موسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
در این زمینه ها اقداماتی انجام داده بود، فضا پرابهام 
نمی شد و برخی از اعضای هیات موسس نگران 
از سرنوشت این موسسه بزرگ آموزش عالی، 
از مقام معظم رهبری برای بن بست شکنی استمداد 

نمی طلبیدند.
به هر صورت بــا ورود به موقع مقام معظم 
رهبری به این فقره و انتصاب علی اکبر والیتی 
به ریاست هیات موسس دانشگاه عمال دورانی 
جدید در دانشــگاه آزاد اســالمی آغاز شد، 
برخالف نظر برخی تحلیلگران که به ســبب 
برخی قرابت ها در تحلیل های دیپلماتیک به ویژه 
در چند سال اخیر و همچنین دوستی چند ده ساله 
والیتی با مرحوم هاشمی، او را ادامه دهنده مسیر 
رئیس  فقید هیات موسس ارزیابی می کردند، آنان 
که بیشتر با محصوالت فکری والیتی آشنا بودند 
تاکید می کردند که نباید شاهد ادامه مسیر گذشته 
بود. نگاه کامال متفاوت والیتی به مقوله علوم 
انسانی، توسعه، بومی سازی علوم و... نشان از آن 
داشت که دیر یا زود باید منتظر آغاز تغییرات در 
دانشگاه آزاد باشیم. در این فضا میرزاده و سایر 
مدیران دانشگاه در موضعی کامال منفعالنه، تنها 
با استفاده از واژه هایی چون»استمرار« در سخنان 
خود و انتشار عکس های متبسم رئیس جدید در 
رسانه های خود انتظار همراهی رئیس جدید هیات 
موسس را داشتند. آنان همچنین با رای به والیتی 
برای حضور در هیات امنا عمال دست مدیرجدید 
را برای آغاز تغییرات باز کردند. بحث فرهنگ 
نیز طبق پیش بینی ها نخســتین چالش بزرگ 
والیتی و میرزاده بود، چالشــی که ســرانجام 
به عزل میرزاده انجامید. اگر چه ایراداتی درباره 
نحوه رای گیری یا اعضای حاضر در جلسه هیات 
امنا مطرح شده است، اما بعید به نظر می رسد که 
تغییری در وضعیت امروز دانشگاه آزاد اسالمی 

حاصل شود. به هر صورت باید پذیرفت که هر 
رئیســی حق دارد مدیرانی همسو با تفکرات و 
برنامه های خود انتخاب کند و والیتی نیز تالش 

دارد از این حق خود بهره بگیرد.

QQQو اما پایان
هنگامیکه حمید میرزاده بر کرسی ریاست 
دانشگاه آزاداسالمی تکیه زد، اعالم کرد که از 
حدود۴۷۰ واحد دانشگاه آزاد، ۲۳5 واحد زیان ده 
است. او تالش کرد در برنامه ای ضربتی ساختار 
سنگین و کند دانشــگاه که در دوره دانشجو 
به شــدت فربه شــده بود را کارآمد و چابک 
کنــد. در این زمینه تالش گســترده ای برای 
تجمیع واحدها، حذف پست های غیرضروری 
و... را آغاز کرد و به موفقیت هایی نیز دســت 
یافت، با این حال باید تاکید کرد که چالش های 
آینده دانشگاه آزاد بسیار بزرگ تر وکلیدی تر 
از مجادالت سیاســی امروز است. متاسفانه این 
دانشــگاه بدون توجه به آمار رشــد جمعیت، 
آمایش ســرزمینی و... به توسعه خود پرداخته 
است. این امر سبب شده است که به تدریج بخش 
عمده ای از صندلی های دانشگاه آزاد به ویژه در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خالی بماند. 
با توجه به اینکه بخش عمده درآمدهای دانشگاه 
متکی بر شهریه دانشجویان است، کاهش شدید 
درآمدهای این دانشگاه در سال های آتی کامال 
محتمل است. با توجه به اساسنامه، این دانشگاه 
از هرگونه فعالیت اقتصادی نیز منع شده است. 
با این توضیحات می توان پیش بینی کرد که از 
چند صباح دیگر عفریت ورشکســتگی روی 
این موسسه بزرگ سایه بیندازد. مدیران جدید 
دانشگاه باید برای این موارد نیز چاره ای بیندیشند. 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در هفتادمین اجالس 
شورای مرکزی دانشــگاه آزاد اسالمی با نگاه 
کارشناسانه خود برای آینده دانشگاه توصیه هایی 
داشتند؛ توصیه هایی که می توان از آنها با عنوان 
وصایای دانشــگاهی آیت اهلل یاد کرد. امید که 
مدیران جدید ضمن چاره اندیشــی های نو این 
توصیه ها را نیــز مورد مداقه قرار داده و آنها را 

به کارگیرند.

آیت الله ارثیه ی 
دانشگاه  آزاد  اسالمی به کجا می رود؟

سید حمید متقی
روزنامه نگار

 یادداشت

چالش بزرگ دانشگاه آزاد

در  تحــوالت  و  تغییــر  بحــث 
به یکی  روزها  این  دانشگاه آزاداســالمی 
از ســوژه های اصلی بسیاری از رسانه های 
کشور بدل شده است. این تغییر و تحوالت 
در صورتی می تواند با سنگ محک مناسبی 
سنجیده شــود که تحلیلگری در دانشگاه 
حضور داشته باشد و مناسبات درونی این 
نهاد را بشناســد و در عین حال تعامالت 
گوناگون آن را با نهادها و ســازمان های 
با  بشناسد.  به خوبی  باالدستی و هم عرض 
این توضیحات باید تاکید کنم هنوز برای 
والیتی  علی اکبر  مدیریــت  نوع  ارزیابی 
بسیار زود است و باید در فرصتی مناسب 
که بخشــی از هیجانــات روز فروکش 

کرد، به این مهم همت گمــارد. فارغ از 
این بحث رسانه ای، به عنوان چهره ای که 
در ســال های اخیر در بخش آموزش عالی 
فعالیت و مطالعه داشــته ام، باید چند نکته 
مهم را به دلســوزان دانشگاه آزاداسالمی از 
جمله مدیران جدید این دانشــگاه گوشزد 
نقصان های بزرگ  از  متاسفانه یکی  کنم؛ 
دانشگاه آزاداسالمی به ویژه در بحث توسعه 
به مطالعات  این دانشگاه عدم توجه کافی 
آمایش ســرزمینی بوده است. این نقصان 
در توسعه دانشگاه های دولتی نیز تا حدود 
زیادی وجود داشته است، اما باید این نکته 
را مدنظر داشت که دانشگاه های دولتی از 
بودجه بیت المال ارتزاق می کنند؛ در نتیجه 
مدیران آن دانشگاه ها دغدغه نبود دانشجو یا 
نرسیدن بودجه را ندارند. برخالف این روند 
دانشگاه آزاد بدون بهره گیری از بودجه های 
عمومی و دولتی و تنها بر پایه شهریه دریافتی 

از دانشــجویان امور خود را نظم و نســق 
می بخشد؛ در این موقعیت کاهش حضور 
داوطلبان تحصیــل در دوره های مختلف 
دانشگاه و خالی ماندن بسیاری از صندلی های 
دانشــگاه به ویژه در شهرهای کوچک، 
سبب ایجاد چالشــی بزرگ برای مدیران 
این موسسه آموزش عالی شده است. به نظر 
می رسد که در سال های اخیر نیز بسیاری 
داوطلبان  استقبال  به سبب عدم  از واحدها 
این واحدها، عمال  برای پرکردن ظرفیت 
حتی تــوان پرداخت حقوق اعضای هیات 
علمی و کارمندان خود را نیز ندارند؛ رگ 
حیات این واحدها به بودجه  سازمان مرکزی 
متصل است و در صورتی که به هر نحو، 
سازمان مرکزی نتواند بودجه آنان را تامین 
کند، باید منتظر تعطیلی تدریجی بسیاری از 
واحدها باشــیم. این مساله به معنای از بین 
رفتن میلیاردها تومان سرمایه گذاری های سه 

دهه گذشته خواهد بود. این وضعیت آنگاه 
بغرنج تر می شود که حال وهوای جامعه را 
نیز مورد بررســی قرار دهیم. رشد بی رویه 
دانشگاه های  در  دانشــجویی  صندلی های 
دولتی، آزاد، پیام نور و موسسات غیرانتفاعی 
ضمن اشــباع ظرفیت دانشگاهی، کشور 
را با بحرانی به نــام فارغ التحصیالن بیکار 
مواجه کرده اســت؛ روندی که تا حدودی 
موجب سرخوردگی بسیاری از عالقه مندان 
به تحصیل در دانشگاه ها شده است. امروز 
بسیاری از جوانان وخانواده های آنان به این 
نتیجه رسیده اند که راه اشتغال، موفقیت یا 
تولید ثروت از دانشگاه عبور نمی کند؛ این 
دیدگاه در کنار کاهش رشد جمعیت سبب 
شده است که کمتر تحلیلگری پیش بینی 
کند که در ســال های آتی ظرفیت های 
خالی دانشــگاه های دولتی و آزاد پرشود. 
برخی نســخه ها در زمینه افزایش ظرفیت 

در بخش کارشناسی ارشــد و دکتری نیز 
در حکم مســکن است و قاعدتا در کمتر 
از چندسال باردیگر به همین نقطه خواهیم 
رسید. به نظر می رسد دانشگاه آزاد اسالمی 
برای گــذر از این چالش باید عزم خود را 
جهت کاهش اتکا به شهریه ها جزم کند. 
این دانشگاه می تواند و باید تا جای ممکن از 
ظرفیت های خود برای تبدیل علم به ثروت 
این  به ظرفیت های  نگاهی  با  بگیرد.  بهره 
دانشگاه می  توان پیشنهاد کرد که بسیاری 
فعالیت های  به سمت  زیان ده  واحدهای  از 
پژوهشی مرتبط با صنعت سوق داده شوند. 
از دیگر اقدامات می توان به روند زمینه سازی 
برای ورود ایده های دانشجویی به عالم واقع 
نام برد و با اجرا و کارآمدسازی این ایده ها 
گامی بزرگ در جهادعلمی کشور برداشت؛ 
در صورت وقوع این مهم می توان پیش بینی 
کرد که بسیاری از نخبگان جذب دانشگاه 

آزاد شــده و شــعار رئیس جدید هیات 
موسس را جامه عمل بپوشانند. حمایت از 
مانند  می تواند  نیز  دانش بنیان  شرکت های 
گذشته به یکی از اولویت های دانشگاه آزاد 
اسالمی در دوره جدید فعالیت بدل شود. در 
این زمینه تجربیات کاربردی و قابل تاملی 
در سال های گذشته وجود داشته است که 
معتقدم مدیران جدید باید این تجربیات را 
مطالعه و زمینه بهینه سازی آنها را در ادامه 
مسیر دانشگاه آزاد اسالمی فراهم کنند. در 
پایان این نوشتار باید تاکید کرد که با توجه 
به مشــی آقای والیتی در چهار دهه اخیر، 
به نظر می رسد که حضور ایشان حاشیه های 
سیاسی چندانی در دانشــگاه نداشته باشد. 
به اعتقاد من والیتــی بیش از دغدغه های 
سیاسی به چالش های اقتصادی این موسسه 
مالی خواهد پرداخت تا این موسسه مانند 

گذشته بالنده و موفق باقی بماند.

میرحمایت میرزاده
عضو کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس

هفت وصیت دانشگاهی هاشمی رفسنجانی
کاهش وابستگی دانشگاه به شهریه

حضور موثر در پروژه های فناورانه پیشرفته چون ایتر
حضور فعال در پروژه های ملی برای حل معضالت زیست محیطی، کشاورزی و...

تالش برای حضور دانشگاه آزاد اسالمی در سایر کشورها
جلوگیری از تعطیلی واحدهای زیان ده با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان

تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی
حضور موثر دانشگاه آزاد اسالمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
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توی این ۲0 سال، چه داستان هایی از سرگذرانده ایم. قصه های شاید باورنکردنی برای نسل های بعد. نسلی که شاید هرگز درک 
نکند توی همین انتخابات آخری چرا تا اولین اعالم رسمی آرا دل توی دلمان نبود. نسلی که شاید شوق صف بستن برای انتخاب 

را درک نکند و سردر نیاورد که چه مان بود وقتی که قرار بود خداداد پاس علی دایی را بو کند

 مهدی طارمی که می رفت برای گل دوم، 
غــزال تیزپایی بود که دومین گل و پنجمین 
صعودمان را قطعی می کرد. بیست سال بعد از 
آنکه غزال اورجینال از غفلت مدافعان نامدار 
استرالیایی اســتفاده کرده بود تا ما را به بازی 
برگرداند و با دومین گل، ایران را به جام جهانی 

ببرد.
در فاصله دو غزال، از ۷۶ تا ۹۶، ما موهایمان 
ریختــه بود و این بار کســی که آن وقت ها 
می خواستیم شادی ناغافل صعود را با او سپری 
کنیم یا همسرمان شده، یا در یک بعدازظهر 
غمگین رهایمان کرده بود. پس، وسط یک 
شادی عمیق یک هو یادمان آمد که چه عمری 
گذشته و چه روزهایی. روزهایی که بین امید 
و بیم و ناامیدی و شوق گذشت. روزهایی که 
دوســتان مان رفتند و ما ماندیم. روزهایی که 
وسط اش، دو صعود دیگر به جام جهانی رقم 
خورد اما وقتی که به خیابان زدیم، انگار خالی 
بودیم از آن لبریز هشت آذر که پیاده از شرق 
تا شمال شهر را دویدیم بس که این مساوی، 
شبیه خودمان بود. شبیه یک روزنه، وقتی دایی 
توپ را به ما می رساند و ما توپ را از بغل پای 
بوسنیچ قل می دادیم به آن ته تور، جایی که 
نوری از آن به زندگی برمی گشت تا فکر کنیم 

بله، پیروز شده ایم. 
یک روز، بین آن دوره ها،در روزنامه شرق 
بسیج شــده بودیم برای پوشش صعود ۲۰۰۶. 
شب، پشــت هم پیام تبریک می آمد و آقای 
قوچانی، توی ستونی در صفحه آخر فونت ها 
را ریزتر می کرد تا جا برای همه باشــد. همه 
مقام های عالی که هنــوز این جور مثل حاال 

نبودند کــه حتی یک پیــروزی ملی کنار 
هم جمع شــان نکند. آن وقت ها، شرق پدیده 
روزنامه نگاری ایران بود و هرشماره اش با ۷۰ 
مطلب امضادار، ســفره عیش روزنامه خوان ها 
بود. از همان صفحه اول تا صفحه باکســی 
آخر. آن وقت ها در ساختمانی در الوند، توی 
اتاق هایی پر از بچه های نخبه که می توانستند 
آینده ایران باشند اگر از یکی دوسال بعدش 
نمی خــورد روی  نمی رفت و  بــاال  مهرها 
پاسپورتشان تا بروند و دیگر نیایند تا هشت 
سال و دوازده سال بعد حس کنیم چقدر نامردی 

است که توی این جشن ها کنار ما نیستند.
خب، بــرای ما که زندگــی را با فوتبال 
به یاد می آوریم، همه چیز هشــت آذر هم 
خوش نبود. آن وقت ها، کار صعود ســالنه و 
سالنه آغاز شده بود. با نسلی در اندازه بهترین 
تاریخ اما با مربی ای عجیب و دوست نداشتنی 
که البته حمایت بی واسطه رئیس وقت سازمان 
پشت  را  هاشــمی طبا  مصطفی  تربیت بدنی، 
خود داشــت. پس کمی بعد از یک استارت 
باشکوه، کار به یک امتیاز از سه بازی رسید 
تا مایلی کهن برود و ویه را بیاید و بعد ایران در 
موقعیتی عجیب با حذف استرالیا جهانی شود؛ 
آن هم در مسابقه ای که دروازه بان استرالیا تا 

دقیقه ۳۰ حتی یک توپ را لمس نکرد. 
چیزی  ناامیدی،  لحظات  توی  آن وقت ها، 
نداشــتیم جز محمد مایلی کهن و البته آقای 
هاشمی طبا. که اسم شان را بیاوریم و خودمان 
را خالی کنیم. اگرچه آخر ســر، وقتی سعید 
فائقی معاون هاشمی طبا بیخود از موفقیت پشت 
خداداد می دوید، بازهــم چیزی تغییر نکرده 
بود. البته ۲۰ سال بعد، در حاشیه یک رقابت 
انتخاباتی، هاشمی طبا آن سابقه را پاک کرد 
و کمتر حافظه ای یادش آمد که مرد منطقی 
و مبلغ اکسپورت اورینتد امروز، ۲۰ سال پیش، 

سرنوشــت و اعصاب ما را دست چه جنس 
بنجلی داده بود. 

بیست سال البته زمان زیادی است اما بعضی 
چیزها همیشــه در خاطر می ماند. چیزهایی 
مثل انتقال قــدرت دولت در مرداد ۸۴، کمی 
بعد از صعود به جــام جهانی، وقتی که هنوز 
نمی دانستیم رئیس جمهوری مردمی با تیم ویژه 
همراهان و نوابغ در رکاب جام جهانی ۲۰۰۶ را 
به چه مصیبتی تبدیل می کنند. مصیبتی ادامه دار 
تا ۴ سال بعد، شبیه به وضعیت همه جای ایران 
که صبح به صبح همگام با اخبار ارز و قیمت 
دالر فقیرتر می شدیم. آنقدر که فوتبال یادمان 
برود و برای مان مهم نباشد که چه کسی با یک 
تلفن علی دایی را سرمربی تیم ملی کرد و بعد 
با شکستی در نوروز دو سال بعد، دستور عزل 
فوری را صادر کرد. آنقدر درگیر وگرفتار و 
بی تفاوت که اگر مناظره های ۹۲ به خودمان 

نمی آورد، شــاید انرژی مثبتمــان را از تیم 
کی روش دریغ می کردیم و حسرتمان باز ادامه 
پیدا می کرد. اما موج بنفش امیدوارمان کرده 
بود، پس جشن انتخاب روحانی و صعود تیم 
ملی را با هم گرفتیم. وقتی که فکر می کردیم 
تدبیر و امید از راه رسیده و وقت جشن است. 
جشنی در غیاب همه آنهایی که تحمل نکرده و 
گریخته بودند، اما فکر می کردیم حاال که این 

۸ سال تمام شده و شاید برگردند.
وقتی که ســردار آزمون دفاع ازبک را 
جا می گذاشت، صدای جواد خیابانی می آمد 
که از غزال تیزپا به توصیف عجیب اسب 
ترکمن فروغلتیده بود. گزارشگر تازه نفس 
۲۰ ســال پیش که قدیمی ها را کنار می زد 
و اطالعات و گزارش های میدانی اش هوای 
تازه ای بود. او بیست سال مسن تر، حاال طعمه 
جوان های توئیتری سختگیری است که در 

انتظار گزارش های او هســتند. جوان هایی 
که نسل شــان مقتدرترین صعــود به جام 
جهانی را رقم زد اما همیشــه نگران یک 
چیزی هست؛ چیزهای کوچک)کی روش 
نرود؟(، چیزهای معمول )معیشت و کار( و 
چیزهای اساسی )...(. جوان هایی که حق شان 
اســت یک کی روش باالی سرشان باشد تا 
هدایتشان کند و نظم شان بدهد و سرشان داد 
بزند و نازشان را بکشد تا پشت هیچ دیواری 

نمانند. تا بمانند. 
توی این ۲۰ ســال، چه داســتان هایی از 
سرگذرانده ایم. قصه های شاید باورنکردنی برای 
نسل های بعد. نسلی که شاید هرگز درک نکند 
توی همین انتخابات آخری چرا تا اولین اعالم 
رسمی آرا دل توی دلمان نبود. نسلی که شاید 
شوق صف بستن برای انتخاب را درک نکند 
و ســردر نیاورد که چه مان بود وقتی که قرار 

بود خداداد پاس علی دایی را بو کند و از دفاع 
اســترالیا بکند و توپ را از عجیب ترین جای 
ممکن به قعر دروازه حریف بفرستد. وقتی که 
بعد بازی توی آن ساعت غیر معمول همه با 
هم به خیابان رفتیم که فریاد بزنیم .آن روز که 
بی قرار و نقشه و فکر قبلی سرازیر شدیم به شهر 

تا امید بورزیم. 
 ما اینطور مردمانی بودیم. امیدوار. امیدوار 
به آینده ای که آنطور که می خواستیم نشد اما 
چراکه نه برای آنهایی که امروز شبیه ۲۰ سال 
پیش مایند؟ پس مثل همه این ۲۰ سال، وقت 
به خصوصش که رسید رقصی چنین میانه میدان. 
درست مثل میانسال های ۲۰ سال پیش که شاید 
در تماشای ما جشــن فتح خرمشهر را مرور 
می کردند و به آینده نسل بعد امیدوار می شدند.

امید هیچ معجزه ای ز مرده نیســت، زنده 
باش...

آنهایــی که فکــر می کردنــد باالتر از 
سیاهی رنگی نیســت، این دفعه کم نبودند. 
بعضی هایشان بعد از پیامک باشگاه به موقع 
خود را به هتل المپیک رساندند و بعضی هم 
صاف رفتند دم سالن ۱۲هزار نفری که جای 
سوزن انداختن نبود، جایی که آدم ها آمده 
به رئیس جمهور  وفاداری  اعالم  برای  بودند 

مستقر.
 ورزشکارها در فعالیت های سیاسی کارنامه 
روشنی ندارند.دارند؟ شاید بشود از آقاتختی و 
دل سپردگی اش به جبهه ملی نوشت اما بعد 
یادمان می آید ســالی را که مهم ترین چهره 
فوتبــال و ورزش ایران پای بیانیه انتخاباتی 
هر چهار کاندیدای ریاســت جمهوری را 
امضا کرد؛ مضحکه ای عجیب، چهارســال 
بعد از اینکه برادران خادم در انتخابات دوم 
خرداد ۱۳۷۶ رسما در جبهه حامی علی اکبر 
ناطق نوری ایســتادند. مــردی که اگرچه 
گذشــت زمان وجهه اش را تغییر داد اما در 
آن انتخابات ویژه، چهره حاکمیتی کارزار 
ریاست جمهوری تلقی می شد و ایستادن کنار 
او، طبعا عاقالنه بود. همان طور که درست 
۲۰ ســال بعد، دو ورزشکارمشهور دیگر، 
برادرطور با فرزند مداح مشهور تهرانی پای 
صندوق رفتند تا مثل خادم ها کنار کســی 
بایستند که ریسک حمایت اش احیانا خطری 

نداشته باشد. 
 خب، آنها مثــل خادم ها در جبهه اقلیت 
بودند. اگرچه اول کار در ویدئویی که ازشان 

منتشر شده بود، شعارکمپین حسن روحانی 
را به زبان آورده بودند اما چندساعت بعد در 
اینستاگرام میلیونی شان، محترمانه حضور در 
کمپین روحانی را تکذیب کردند.بعدا مکرر 
از قول شان گفتند تهدید شده بودند اما بلوف 
بود. به نظر داستان چیزی جز دلخوری شان از 
نحوه پرشدن ویدئو بود؛ اینکه کسی به آنها 
نگفته بود شعار، شعار ستاد روحانی است و 
آنها به خیال دعوت به امر کلی انتخابات آن 
را بر زبان جاری ساخته بودند و با انتساب آن 
به روحانی تکذیبش کردند که ما بی طرفیم، 
آن هم در شــرایطی که برانکو ایوانکوویچ 
کروات با پاســپورت ایرانی رأیی مشابه با 
به صندوق می انداخت.  استقاللی اش  همتای 
علیرضا منصوریان که اول با ترس و لرز و 
بعد سفت و محکم پشت بلندگو از روحانی 
حمایت کرد، اگرچه در مسیر برگشت از 
نمی کرد.  پنهان  را  نگرانی اش  ورزشــگاه 
درست مثل طارمی و مسلمان، که فکر آینده 
بعد از انتخاب نامزد دیگر را می کردند و این 
که اگر او بیاید و خوشش نیامده باشد چی؟

 گفتیم برانکو، شــاید بعدهــا این مرد 
کروات اتوکشــیده از خاطرات ویژه سال 
آخر ســرمربیگری اش در تیم ملی بگوید، 
وقتی ایران در ســال ۱۳۸۴ به جام جهانی 
رفت و محموداحمدی نژاد ریاست جمهوری 
را تحویل گرفت. وقتــی که ملی پوش ها 
کمی قبل از جــام جهانی ۲۰۰۶ در مالقات 
با رئیس جمهور جدید که قبل تر او و پنالتی 

زدن اش را در تمرین تیم ملی با لباس ایران 
دیده بودند، تازه با اندیشــه های فوتبالی او 
آشنا شــدند. وقتی برانکو، ترجمه همزمان 
حرف ها را از زبان رضا چلنگر می شــنید و 
هی فکر می کرد مترجم وفادارش مشــغول 
جابه جایی لغات است ... برای او که چندی 
بعد با دخالت مستقیم دولت از تیم ملی ایران 
کنار رفت انتخابات و تغییر نظام سیاسی ایران 
اهمیت خاصی داشــت؛ اگرچه از دوستانی 
مثل سفیر کرواســی و البته روزنامه نگاران 
نزدیک شنیده بود که دوره روحانی ۴ سال 
دیگر تمدید می شود و همین طور هم شد، 
پس وقتی ساعت دوی شــنبه از راننده اش 
شنید که کار تمام است به دستیار بدبین اش 
یادآوری کرد که مثل همیشه پیش بینی دقیق 

با او بوده است. 
 در بین ورزشــکارهای اســم و رسم دار 
حامی حسن روحانی باید از دو اسم به ویژه 
یاد کرد؛ علی کریمی و فرهاد مجیدی. دو 
ســتاره مهم و اصلی فوتبال ایران که بعد از 
بازنشســتگی ذره ای از جذابیت خود را از 
دست ندادند. دو چهره ای که حرف دل شان 
را بی توجه به روابط حسنه با آدم های معروف 
شورا و ریاست جمهوری، علنی کردند. بین 
این دو، کار کریمی به واســطه سر پرباد 
و ســابقه اش در بازی ایــران و کره بعد از 
انتخابــات ۸۸، قابل پیش بینی بود اما فرهاد 
مجیدی که ارتباط نزدیکش با حبیب کاشانی 
عمری طوالنی دارد، این بار اســمی از حاج 

حبیب نیاورد و اتفاقا نام محسن هاشمی را 
در صفحه اینستاگرامش قید کرد؛ اشاره ای 
به فهرست پرسروصدای امید که به واسطه 
همه حرف ها می شــد آن را زیرپا گذاشت، 
اما نه، ورزشکارهای در سال ۹۶ طور دیگری 

بودند .
 علی دایــی از دولت محمود احمدی نژاد 
خاطــرات ویــژه ای دارد؛ اگرچه با حکم 
مستقیم رئیس جمهور سابق به سرمربیگری 
تیم ملی رسید اما برای وی، برکناری اش در 
مسابقه ای با حضور احمدی نژاد در فروردین 
۸۸ پس از شکست مقابل عربستان خاطره 
مهم تری است، اتفاقی به نشانه بازگشت علی 
دایی به سلیقه سیاسی قبلی، چیزی که باعث 
می شــد او را با چند تلفن به مهم ترین مقام 
اجرایی ایران برساند. او این بار در مصاحبه ای 
با روزنامه گل اعــالم کرد هوادار روحانی 
است و ســپس در مقام یک فعال اقتصادی 
برنامه های دیگر کاندایدا ها را زیر سئوال برد. 
دایی البته دل خوشی از دولت روحانی و وزیر 
ورزش منصوبش ندارد اما وقتی پای مصاحبه 
نشست حرف هایش را زد. حرف هایی تند 
علیه سیســتمی که به هر نحو به دنبال رای 
است، بدون اینکه بکشد به ماجراهای شب 
برکناری از سمت سرمربیگری تیم ملی و 
تماس ها و اظهارنظرها. فرموده و اجبار تاس 
که این بار بد نشســته بود و به باختی رسید 
که دایی هرگز فراموشش نمی کند، حتی اگر 
زمان برگردد به روز انتخاب و باز احمدی نژاد 

و مشایی و علی آبادی و کفاشیان که حکم 
سرمربیگری تیم ملی را به دایی ابالغ کرد. 

 در کمپین ورزشکارانه ریاست جمهوری 
مشهور  والیبالیســت های  روحانی،  حسن 
اما  نبودند  و کشــتی گیرها خیلی فعــال 
محبوب ترین دختر ورزشــکار ایران کیمیا 
علیزاده، با وجود همه ترس ها، چرا. او البته 
تنها زنی نبود که در رقابت سیاسی درست 
به هدف می زد اما نمایندگی شــان می کرد. 
زن هایــی که بی خوابی روزها و شــبهای 
اردیبهشت را به جان خریدند برای این که 
شاید روزی برســد که مثال حضورشان در 
جایی که دایی و منصوریان مشغول جنگ 
و جدل مردانه شان هستند، عجیب نباشد. حقی 
که مشخص نیســت چرا از آنها دریغ شده، 
وقتی که می توانند در کنسرت و فعالیت های 

معمولی از این دست حضور داشته باشند. 
 این که حســن روحانی حمایت تمام و 
کمال ورزشکاران را پشت سر خود داشت، 
چیز تازه ای بود. آنقدر تازه که در شور و حال 
این حضور همه جانبه، سستی آن دوسه نفر هم 
به چشم نیامد، حتی کاهلی آنهایی که با قول 
دریافت بودجه وعده حضور ورزشکاران در 
کمپین ها را می دادند غافل از اینکه، اینها این 
دفعه موج سوار نیستند که خود موج اند. موجی 
که از حسین شمس تا کاوه رضایی و مهدی 
رحمتی و علی بیرانوند را در بر می گرفت. 
موجی که ایــن بار زالل و خالص، طراوتی 

بی سابقه داشت. 

 فرض کنید شانس بزند و حسن روحانی 
این مقاله را در بولتن بریده های روزانه اش 
بخواند. فکر می کنید آن قدر نیرو و توان و 
انگیزه در او و اطرافیان اجرایی و فکری اش 
هست که دستی به محاسن بکشد و تغییری 
ایجاد کند؟ شــاید یک روز از خواب بیدار 
شــویم و ببینیم این انتخابات برای هرکس 
خوب نبود، ورزش و بنیــان بدقواره اش را 
برای همیشــه تغییر داد. آن وقت است که 
به خودمان و ورزشکاران آگاه دوره خودمان 
خواهیم بالید. آنهایی که فرزند زمانه خودشان 
بودند و عشق به مردم و سرنوشت هواداران 
بی شــمار به میدان شان فرستاد. آن هایی که 
حساب نکردند اما الیق اند رئیس جمهورشان 

حساب شان کند. 
 کســی نمی داند که ۴ ســال بعد بازهم 
میدان  به این  را  ورزشــکارها خودشــان 
می رسانند یا نه،اما بیایید امیدوار باشیم روحانی 
و دولت اش برای ســال ۱۴۰۰ کاری کرده 
باشند که هیچ ورزشــکاری از هزینه کرد 
شــخصی و توصیه به طرفداران برای رای 
به دولت اعتدال پشــیمان نشده باشد. آنها 
پای رای شان ایستاده و حاال توی ذهن شان 
رســیده اند به مرحله ای کــه نگاه می کنند 
ومشتاقانه در انتظار تغییرند.تغییری که باید 
همه جانبه، قابل درک و لمس و مشهود باشد. 
تغییــری بزرگ تر و مهیب تر از چیزی که 
بشود به هوای تازه تشبیه اش کرد. بی زحمت، 

توفان می خواهیم حاج آقا!

20سال 
پس از صعود 76

20سال و چند صعود

و کنیم رای کاشتیم تا توفان در
حسن روحانی چگونه به حمایت گسترده ورزشکاران در انتخابات پاسخ می دهد؟
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خانه تکانی گسترده در حاکمیت کشور! 
از  حاکی  ســازندگی  اختصاصی  خبرهای 
آن اســت که با رای مــردم در انتخابات 
ریاست جمهوری و شورای شهر تهران افراد 
تازه ای به مدیریت ملی و شــهری کشور 
خواهند پیوست و تغییرات مهمی در نهادهای 

اجرایی کشور رخ خواهد داد.
اصالح طلبان به یک فهرست 5 نفره برای 
نیز  شهرداری تهران رسیده اند و دولتمردان 
کابینه تــازه ای را تدارک دیده اند. کابینه ای 
جوان تر و مصمم تر. آنچه مسلم است اینکه 
دولت دوم روحانی از دولت اول او قوی تر 

خواهد بود.
اول از شهرداری تهران شروع می کنیم:

اصالح طلبان یکــی از این پنج نفر را به 
عنوان شهردار تهران انتخاب خواهند کرد:

۱- محمدعلی نجفــی، ۲-محمود حجتی، 
۳-سیدحسین مرعشی، ۴-حبیب اهلل بی طرف، 

5- محسن هاشمی رفسنجانی.
»ســازندگی«  خبرنگار  گــزارش  به 
اصالح طلبان در دو سطح سرگرم رایزنی با 
اول، در  تهران هستند:  نامزدهای شهرداری 
سطح اعضای شورای شهر تهران که آیین نامه 
جامعی را برای انتخاب شهردار تدوین و در 
آن مختصات شــهردار مطلوب تهران را با 
امتیازبندی های روشن تعیین کرده اند. دوم، در 
سطح احزاب سیاسی اصالح طلب بخصوص 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان که 
افراد و احزاب موثر در حال مذاکره با 5 نفر 

مطرح در این زمینه هستند:
  محمدعلی نجفی ۶۶ ساله متولد تهران، از 
قدیمی ترین مدیران اجرایی کشور است که 
سابقه عضویت در دولت های شهید رجایی 
میرحسین موسوی،  مهندس  باهنر،  و شهید 
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمد خاتمی و دکتر حسن 
روحانــی را دارد. او تصدی وزارتخانه های 
علوم، آموزش و ریاســت سازمان برنامه را 
در دولت هــای دفاع مقدس، ســازندگی و 
اصالحات برعهده داشــته است و در دولت 
یازدهم نیز نامزد وزارت آموزش و پرورش 
بود که تنهــا با یــک رای از تصدی این 
وزارتخانه در مجلس نهم بازداشته شد. نجفی 
در دولت یازدهم ابتدا رئیس سازمان میراث 
فرهنگی شــد. او در عین حال از مشاوران 
ارشد رئیس جمهور است. شنیده های خبرنگار 
ســازندگی حاکی از آن اســت که نجفی 
پیشنهاد ریاست دفتر رئیس جمهور دوازدهم 
را نپذیرفته است اما در صورتی که به سازمان 
برنامه و بودجه نرود، پیشنهاد شهرداری تهران 

را خواهد پذیرفت.
در صورت شهردار شدن نجفی، ریاست 
سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم 
به مسعود نیلی پیشنهاد خواهد شد. نجفی 
و نیلی در دولت اول سیدمحمد خاتمی از 
مدیران این ســازمان بودند که استراتژی 
توسعه صنعتی کشور و برنامه سوم توسعه 
کشور در آن زمان نوشته شد. اقتصاددانان 

معتقدند این برنامه بهترین برنامه کشور 
بعد از انقالب بوده است.

نجفی فرد مــورد اعتماد آیت اهلل 
هاشمی، آقای خاتمی و دکتر روحانی 
است که در کارنامه خود عضویت دوره 

سوم شورای شهر تهران را هم دارد. او از 
سازندگی  کارگزاران  حزب  بنیان گذاران 
ایران و در دوره ای رئیس شورای مرکزی 

این حزب بوده است.
  محمــود حجتــی متولــد نجف آباد، از 
مدیران جهاد ســازندگی است. حجتی در 
استاندار سیستان و  دولت هاشمی رفسنجانی 
بلوچستان بود و در دولت سیدمحمد خاتمی 
ابتدا وزیر راه و سپس وزیر جهاد کشاورزی 
شد؛ مســئولیتی که در دولت روحانی هم 

عهده دار آن شد. حجتی عضو شورای مرکزی 
جبهه مشارکت ایران اسالمی بود و در دوره 
وزارتش در هر دو دولت خاتمی و روحانی 
توانست پروژه ملی خودکفایی گندم را به 
سرانجام برساند. این پروژه ملی بارها از سوی 
سران عالی نظام تحسین شده است، هرچند 
در دولت محمود احمدی نژاد ایران دوباره به 
واردات گندم پرداخت. حجتی همچنین اولین 
وزیر جهاد کشاورزی ایران است که از ادغام 
دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی 
به وجود آمد و او به خوبی توانست این دو 
نهاد را ادغام کند. برخی معتقدند یکی از علل 
رای باالی روســتاییان به حسن روحانی در 
انتخابات سال ۱۳۹۶ کارنامه مثبت حجتی در 
وزارت کشاورزی بوده است. به همین علت 
برخی تغییر او را به صالح نمی دانند؛ هرچند 
که احتمال دارد بنا به میل حجتی خود او به 

وزارت نیرو برود.
 سیدحسین مرعشی 5۹ ساله متولد رفسنجان 
نیز از مدیران جهاد ســازندگی است که در 
ســلک مدیران جهادی کشور مانند اسحاق 
جهانگیری و محمود حجتی قرار دارد. مرعشی 
از مدیران میانی دولت میرحســین موسوی 
اســت. او در دولت  های موسوی و هاشمی 
اســتاندار کرمان بود سپس به ریاست دفتر 
رئیس جمهور آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی 
رسید و آن گاه در مجلس پنجم نماینده مردم 
کرمان شد. با وجود اکثریت جبهه مشارکت 
در مجلس ششــم، حســین مرعشی که از 
ایران  موسسان حزب کارگزاران سازندگی 
بود در این دوره نیــز نماینده مردم کرمان 
ماند و فراکسیون سازندگی مجلس ششم را 
اداره کرد و در یک رقابت درون فراکسیونی 
برای تصدی مقام نیابت رئیس مجلس رای 
باالیی آورد. مرعشی در دولت دوم خاتمی 
به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان 
میراث فرهنگی منصوب شد که اکنون نیز در 

دولت دوم روحانی همین جایگاه به او 
پیشنهاد شده است. مرعشی البته 

احتمال تصدی هرگونه مقام 
را تکذیب می کند.  دولتی 
حزب  سخنگوی  مرعشی 
کارگزاران سازندگی ایران 
و عضو موثر شورای عالی 
در  است که  اصالح طلبان 
چند انتخابات اخیر از سال 

۱۳۹۲ نقش مهمی در ایجاد ائتالف میان جبهه 
اصالحات داشته است.

 حبیــب اهلل بی طــرف، ۶۱ ســاله متولد 
یزد، سخنگوی دانشــجویان پیرو خط امام 
متحده  ایاالت  ســفارت  )تسخیرکنندگان 
آمریــکا در تهران( اســت. او در دولت 
سیدمحمد خاتمی وزیر نیرو شد و کارنامه ای 
موفق از خود بر جای گذاشــت. بی طرف 
نیز از نســل پایه گذاران جهاد ســازندگی 
اســت و در طول جنگ با عراق عضو سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی بود. بی طرف در 
سال های ۱۳۶5 تا ۱۳۶۸ در دولت میرحسین 
موسوی اســتاندار یزد بود. او فارغ التحصیل 
رشته مهندســی راه و ساختمان در دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران است و به علت اعتبار 
حرفه ای خــود مهمترین نامزد وزارت نیرو 
در دولت دوم دکتر روحانی است. بی طرف 
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران 

اسالمی بود.
  محســن هاشمی رفســنجانی 5۶ ســاله، 
متولد قــم، نفر اول منتخب مــردم تهران 
در شورای پنجم اســت. او وصی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی است و ۱۳ سال مدیرعامل 
شــرکت متروی تهران بوده است. محسن 
هاشــمی در دولت دوم پدرش رئیس دفتر 
رئیس جمهــور بود و قبل از آن ریاســت 
دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور را برعهده 
داشت. در سال های اخیر او معاونت عمرانی 
دانشگاه آزاد اسالمی را بر عهده داشته است. 
محسن هاشــمی کارشناسی ارشد مهندسی 
مکانیک از پلی تکنیــک مونترال کانادا را 
دارد. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی ایران است. او 
تهران است  نامزد شــهرداری  مطرح ترین 
اما برخــی اصالح طلبــان معتقدند با خالی 
شدن کرســی او در شــورای شهر تهران 
یک اصولگرا وارد شورا می شود؛ در مقابل 
برخی دیگر از اصالح طلبان این مســئله را 
کم اهمیت می دانند چراکه فرد راه 
یافته در مقابل اکثریت مطلق 
اصالح طلبان قــرار دارد و از 
سوی دیگر انتخاب شهرداری 
با بیــش از ۱/۷۰۰/۰۰۰ رای 
مردمــی می توانــد پایگاه 
اجتماعی شهرداری را تقویت 
کند. محســن هاشمی اعالم 

کرده اســت تنها در صورت اجماع شورای 
شهر تهران نامزد شهرداری تهران خواهد شد 
و اصل برای او حفظ وحدت شــورای شهر 
و جلوگیری از تکرار تجربه ی شورای اول 

است.
QQQ

خبرهای »ســازندگی« حاکــی از آن 
است که شانس پیروز حناچی دیگر نامزد 
شهرداری تهران برای این مقام کاهش یافته 
اما احتمــال وزارت او در دولت دوازدهم 
بر وزارت مســکن و شهرســازی می رود. 
در صورت تفکیــک دو وزارتخانه »راه و 
احتماال  ترابری« و »مسکن و شهرسازی« 
آخوندی وزیر راه و حناچی وزیر مســکن 

می شود.
QQQ

بیژن نامدار زنگنه اعالم کرده است که 
مایل به تداوم وزارت نفت نیست و محمود 
واعظــی وزیر کنونی ارتباطات را برای این 
مقام پیشــنهاد کرده است اما گفته می شود 
به علت عملکرد مثبــت واعظی در وزارت 
ارتباطات تاکیــد دولت بر حفظ او در مقام 
فعلی اســت؛ همچنان که زنگنه در وزارت 

نفت خواهد ماند.
QQQ

خبرهای ســازندگی از تغییرات جدی در 
بخش اقتصادی کابینه حکایت دارد. مســعود 
نیلی برای ســازمان برنامه و بودجه مهمترین 
تغییر است که در حقیقت فرماندهی اقتصادی 
دولت را از نهادگرایی به طرفداران اقتصاد آزاد 
تغییر خواهد داد. رئیس کل فعلی بانک مرکزی 
و وزیر کنونی اقتصاد و دارایی نیز در مقام خود 
باقی نخواهند ماند. وزارت صنعت و تجارت هم 
با تفکیک خود دارای دو وزیر جدید می شود: 
محمد نهاوندیان وزیر تجارت و رضا ویســه 
وزیر صنعت. بدین ترتیب محمدرضا نعمت زاده 

از کابینه بیرون خواهد رفت.
QQQ

در بخش علم و آموزش همه تالش برای 
قبول وزارت علوم از سوی دکتر رضا فرجی 
داناست اما گفته می شود او تا این لحظه این 
مسئولیت را قبول نکرده است اما تغییر وزیر 
کنونی علوم قطعی است؛ چنان که تغییر وزیر 

آموزش و پرورش.
QQQ

در بخش سیاســی دولت تغییر در وزارت 
کشور قطعی است. رحمانی فضلی معاون اجرایی 
رئیس جمهور می شود و از میان علی یونسی، 
مجید انصاری و مســعود سلطانی فر و محمد 
شــریعتمداری یک نفر به عنوان وزیر کشور 
انتخاب می شود. بدیهی است که کسی به فکر 
تغییر وزیر خارجه نیست! اما ممکن است دبیر 
شورای عالی امنیت ملی تغییر کند. از محمد 
فروزنده برای این مقام نام برده می شــود اما 
پیشنهاد طالیی به علی اکبر ناطق نوری است 
که در صورت پذیرش جایگاه، این مقام در 

دولت تغییر اساسی خواهد کرد.
QQQ

اجتماعی  و  فرهنگی  بخش  در 
ممکن اســت وزیر کنونی ارشاد 
اســالمی به سازمان ملی جوانان یا 
وزارت ورزش برود. در این صورت 
شانس مسعود سلطانی فر برای وزارت 
کشور باال خواهد رفت. گفته می شود اعضای 
زن کابینه نیــز تغییر خواهند کرد؛ هرچند 
ممکن است در کابینه جابه جا شوند. خبرهای 
ســازندگی حکایت از آن دارد که شانس 
انتخاب یک زن بــرای وزارت آموزش و 
پرورش رو به افزایش است. حسن قاضی زاده 
هاشمی در بخش اجتماعی کابینه موقعیتی 
شــبیه محمدجواد ظریف در بخش سیاسی 
دارد. گفته می شــود او در وزارت بهداشت 

باقی خواهد ماند.

هفته نامه سازندگی خبر می دهد

تغییرات بزرگ در دولت و شهر
علی اکبر ناطق نوری ممکن است دبير شورای عالی امنيت ملی شود
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 شنیده ها

گفته می شــود یکی از علل اوج 
به کارگــزاران  گرفتن حمــالت 
ســازندگی ایران از ســوی برخی 
احزاب سیاسی، مخالفت دبیرکل و 
سران حزب با انتشار فهرست های 
انتخاباتی موازی با لیســت اصلی 
امید بوده اســت. یکی از احزاب 
سیاســی که مدعی دفاع از حقوق 
کارگران است با وجود سهم قابل 
توجهی که از لیســت امید داشت، 
در پی انتشار فهرستی مستقل بود 
که بــا عدم همراهــی کارگزاران 
ناکام ماند. کارگــزاران با وجود 
انتقاداتی که به فهرست امید داشت 

از آن حمایت کرد.

گفته می شود یکی از روزنامه های 
تهــران که بــه علت یــزدی بودن 
مدیرمسئول خود احساس نزدیکی 
به دکتر محمدرضا عارف می کند 
کارگــزاران  میان  اســت  درصدد 
سازندگی و رئیس فراکسیون امید 
اختالف افکنی کنــد. این در حالی 
است که در چهار سال اخیر پس از 
انتخابات سال 13۹2 میان این حزب 
و رئیــس شــورای سیاســتگذاری 
اختالفی  کمتریــن  اصالح طلبــان 
وجود نداشته است. از سوی دیگر 
حزبی  فضاســازی های  برخــالف 
کمترین سهمیه حزبی در فهرست 
امید بــا 2 نفــر از آن کارگزاران 
اســت و نیز شــنیده می شود دکتر 
محمدرضــا عارف هیــچ اصراری 
بر شــکل گیری ترکیبی خاص در 
شــورای شهر یا شــهرداری تهران 
نداشــته اســت. یک منبع آگاه به 
خبرنگار ســازندگی گفت عارف 
هیچ ســهمیه ای از فهرست امید در 
اختیار نگرفت. هفته گذشــته یک 
روزنامه یزدی در سرمقاله ی خود به 

کارگزاران هشدار داده بود.

 گفته می شــود دبیــرکل حزب 
ایــران  ســازندگی  کارگــزاران 
نســبت به انتقال نادرست مصاحبه 
خود با ســایت انتخــاب اعتراض 
کرده اســت. خبرنــگار انتخاب از 
کرباسچی پرســیده بود آیا محسن 
هاشمی شهردار تهران خواهد شد و 
کرباسچی پاسخ داده بود که طبیعتًا 
او می تواند »یکــی« از نامزدهای 
شهرداری تهران باشــد اما انتخاب 
شــهردار بر عهده شــورای شــهر 
اســت. این نقل قول در رسانه ها با 

اعتراض هایی روبه رو شد.

 شنیده شــده اســت که یکی از 
علل لو رفتن عملیات گروه داعش 
در تهران ترافیک ســاعت ۹ صبح 
و ناهماهنگی میان دو تیم عملیاتی 
مجلس و حرم امام بوده اســت که 
سبب استفاده تروریست ها از تلفن 
همراه و لو رفتن عملیات شده است.

 شنیده شــده است حجت االسالم 
ناطق نوری  والمســلمین علی اکبر 
بــه زودی از مدیریت حوزه علمیه 
امام حســن مجتبی در لواســان هم 
کناره گیــری خواهــد کــرد و با 
ایجاد یک دفتر مســتقل در تهران 
به فعالیت سیاسی خواهد پرداخت.

 شنیده شــده اســت پرویز فتاح 
رئیس کمیته امداد امام خمینی یکی 
از گزینه هــای وزارت در دولــت 
دوازدهــم خواهد بــود. فتاح یکی 
از اصول گرایان میانه رو اســت که 
با وجود اصرار جمنا از نامزدی در 
انتخابات اخیر خــودداری کرد و 
از دولــت روحانی به علت افزایش 
کمیته  مســتمری بگیران  مستمری 

امداد تشکر کرد.

 اعالن

هفته آینده در هفته  نامه ی 
سازندگی افتتاح خواهد شد:

باشگاه سازندگی
صفحه ی خوانندگان و 

همراهان سازندگی

1
  خبرنگار سازندگی:

خبرها، گزارش ها و عکس های شما 
از شهرهای ایران

  2
تریبون سازندگی:

پیام های شما درباره مسائل روز 
کشور

 3
پرسش سازندگی:

هر هفته درباره یک موضوع روز 
از خوانندگان سازندگی نظرخواهی 

می کنیم

پرسش هفته  آینده: 
شهردار تهران را چگونه انتخاب کنیم:
با رای مستقیم شهروندان یا با رای 

شورای شهر تهران؟

 4
میهمان سازندگی:

هر هفته یکی از اعضای شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 

ایران به پرسش های شما پاسخ 
خواهد گفت:

میهمان هفته آینده: 
غالمحسین کرباسچی، دبیرکل

5
اندیشه سازندگی:

یادداشت های کوتاه سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شما 

درباره مسائل بنیادی توسعه

موضوع هفته آینده:
رابطه ی توسعه و عدالت چیست؟ 
آیا عدالت بر توسعه مقدم است یا 

برعکس؟

   ۶
شبکه سازندگی:

رصد شبکه های اجتماعی درباره 
مواضع کارگزاران سازندگی ایران

شماره پیامک سازندگی
3۰۰۰۷3125

@saazandegi
هفته نامه سازندگی ایران

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران

در پایان نخستین سالگرد انتشار 
سازندگی ایران برای خوانندگانی که 
بیشترین همراهی را با ما داشته باشند 
کارت خبرنگاری افتخاری سازندگی 

صادر خواهد شد

 اعالن 2

سایت رسمی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران افتتاح شد

www.kargozaran.net
اخبار و بیانیه ها

اساسنامه
سندمواضع
نشریات

راهنمای عضویت

خبرچین


