
 سرمقاله

انتخابات 
نبرد حق و باطل نیست

بیست سال پیش که سیدمحمد خاتمی 
در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد 
بســیاری این پیــروزی را یک اتفاق 
خواندند؛ یک واکنش از سوی مردمی که 
بیش از آن که بدانند »چه می خواهند«، 
می دانند که »چه نمی خواهند«!! مردمی 
که به اصولگرایان )راست گرایان وقت( 
نه گفتــه بودند نه اینکه به اصالح طلبان 

)چپ گرایان زمانه( آری می گفتند...
فروپاشی عمارت اصالحات پس از 
و  خاتمی  ریاست جمهوری  سال  هشت 
پس دادن یک به یــک همه ی قلعه ها و 
قله های فتح شده )دولت، مجلس و شوراها( 
بر صحت این گمانه زنی سیاسی افزود و 
به بن بست رسیدن مناسبات حاکمیت و 
انتخابات سال  اصالحات به خصوص در 
1388 بازگشت اصالحات به حاکمیت 
را به امری محال بدل ساخته بود. از این 
لحاظ سرنوشت جبهه اصالحات تکرار 
تجربه ی همه ی اصالح طلبان تاریخ ایران 
بود که در آخرین نمونه قبل از عصر ما،  
تجربه ی نهضت آزادی ایران قرار داشت 
که هنوز نتوانســته است با همه وجهه 
صالح طلبی خویش به حاکمیت بازگردد.

اما همه چیز از یک تک رأی شروع 
شد. برگ رأی احتماال سفید سیدمحمد 
خاتمــی در انتخابــات مجلس نهم که 
در حوزه انتخابیــه ای دور از تهران به 
صندوق رأی ریخته شــد و خط اتصال 
اصالحات و حاکمیت شــد. با وجود 
اصالح طلبان  اکثریت  راهبردی  خطای 
در تحریم انتخابات مجلس نهم، خاتمی 
همه ی زخــم  زبان ها را به جان خرید و 
رأی داد تا نخ بقای اصالحات پاره نشود. 
یازدهم  انتخابات دوره ی  بعد در  اندکی 
)و  روحانی  حســن  ریاست جمهوری، 
البته محمدرضا عارف در مقام نامزدی( 
بــه حلقه ی وصل جبهــه اصالحات و 
حاکمیت تبدیل شدند و نخ این تسبیح 
از همه گسسته اکبر هاشمی رفسنجانی شد 
که با علم اجمالی به احتمال رد صالحیت 
خویش در آخرین فصل حیات سیاسی 
خود نامزد ریاست جمهوری شد و صابون 
رد صالحیت را به تن خود مالید اما روی 

درهم نکشید و چهره به خشم نیالود.
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بولتن

سازندگی؟ چرا 
هدف کارگزاران از انتشار نشریه سازندگی چیست؟

کارگــزاران ســازندگی ایــران از آغاز 
فعالیت انتخاباتی و تشکیالتی خویش به 
روزنامه نگاری توجه داشته است. دبیرکل و برخی 
از اعضای شورای مرکزی حزب از پایه گذاران و 
مدیران و سردبیران روزنامه همشهری به عنوان 
نخستین روزنامه شهری و مدرن ایران بودند و در 
سال های بعد همین افراد در تاسیس روزنامه هایی 
مانند هم میهــن و شرق )دوره اول: 1382-1385( 
نقش داشتند و هفته نامه شهروند امروز )1387-
1385( توسط همین افراد منتشر شد که در نهایت 

به تشکیل گروه مطبوعاتی هم میهن انجامید.
در همان بدو تاســیس کارگزاران )1374( 
هفته نامه بهمن به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی 
ســیدعطاءاهلل مهاجرانی و ســردبیری علیرضا 
علوی تبار منتشر شد که نخستین ارگان غیررسمی 
کارگزاران بود. اما روزنامــه ی کارگزاران به 
عنوان ارگان رسمی حزب به سردبیری محمود 
صدری و سپس مهران کرمی در سال های میانی 
دهه ی 80 منتشــر می شد که البته فراتر از یک 
ارگان حزبی و به صورت یک نشریه حرفه ای 
بود. کارگــزاران در دوره جدید فعالیت خود 
)پس از بازســازی حزب در سال 1393( اقدام 
به انتشــار ضمیمه ای به نام »عصــر جدید« به 
پیوست هفته نامه صدا کرد که بیش از 7 شماره 
دوام نیافت و سرانجام با مصوبه کمیته سیاسی، 
درخواست انتشار نشریه ســازندگی به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شد.
هفته نامه ســازندگی از ایــن حیث دومین 
ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
است که از این پس در پایان هر هفته روزهای 
پنجشــنبه منتشر خواهد شــد. ما امید داریم به 
زودی ســازندگی را به صورت روزانه منتشــر 
کنیم و محتوای آن را در شــبکه های اجتماعی 
هم به اشتراک بگذاریم. سازندگی یک نشریه 
حرفه ای است و نه سرتاسر حزبی بدیهی است 
که با توجه به ماهیت غیرایدئولوژیک حزب ما، 

نشــریه ما نیز ایدئولوژیک نباشد اما این مانع از 
آن نخواهد شد که به مباحث تئوریک بپردازیم 
بلکه همت اصلی ما در انتشار این نشریه توجه به 
مبانی فکری و نظری حزب در گستره ی گفتمان 
سازندگی است. ما در تحریریه سازندگی، اندیشه 
توســعه را امری فراتر از یک حزب می دانیم و 
آن را مفهومی در درجه اول گفتمانی و آن گاه 
تشکیالتی می دانیم. توجه به تشکیالت و فرهنگ 
تحزب البته در سازندگی جایگاه خاص خود را 
خواهد داشت و در بخش های خبری و آموزشی 

به این موضوع توجه خواهیم کرد.
در جامعــه ی مطبوعاتی ایران گمان می رود 
که کار مطبوعاتی با کار حزبی در تضاد است. 
گرچه تاریخ مطبوعات ما آکنده از نشــریات 
حزبی حرفه ای است و بخش بزرگی از مهم ترین 
روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی مانند جالل 
آل احمد، احسان طبری، احمد شاملو، محمدتقی 
بهار، علی شــریعتی و بیژن جزنی در نشریات 
حزبی و شبه  حزبی قلم زده اند، اما هنوز فعالیت 
حزبی در کشــور ما به یک فرهنگ عمومی 
تبدیل نشده است. با وجود این ما بر این باوریم 
که بهترین راه آزادیخواهی و اصالح طلبی  )که 
هــدف روزنامه نگاری مســتقل و انتقادی هم 
هست( کار قانونی تئوریک و تشکیالتی است 
تا تنها شب انتخابات شعار ندهیم و مردم همیشه 
بدانند که ما به مســائل چگونه نگاه می کنیم و 
فراتر از روزنامه نگاری انتقادی و سیاست ورزی 
اپوزیسیونی در این نشریات و تشکیالت اعالم 
کنیم چه راهکار و راهبردی برای اداره کشــور 
و حل مشکالت آن داریم. نشریه حزبی، پیوند 
روزنامه نویسی و سیاست ورزی است. حرف هایی 
که در آن می نویســیم باید برآیند عقل جمعی 
و مسئولیت پذیری اجتماعی باشد و این کار را 
سخت می کند. سازندگی یک شروع تازه برای 
این راه و این کار است، نه همه مقاالت و اخبار 
این نشریه بیانگر دیدگاه حزب است و نه همه 

نویسندگان و همکاران آن عضو حزب هستند، 
بهتر است برای روشن شدن مواضع ما در همین 
آغاز آیین نامه پیشنهادی کمیته سیاسی و مصوب 
شورای مرکزی حزب در سال 1394 برای نشریه 

سازندگی را منتشر کنیم.

QQQآیین نامه ی انتشار نشریه سازندگی 
)ارگان حزب کارگزاران سازندگی ایران(

1 »سازندگی« نشــریه ی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران است که برای تامین اهداف زیر 

منتشر می شود:
1-1. انتشار اخبار و گزارش  فعالیت های حزب 

در سراسر کشور،
2-1. انتشار دیدگاه ها و مواضع حزب درباره ی 

مسائل جاری کشور،
3-1. تشریح و ترویج سند مواضع حزب: »منشور 

سازندگی و آزادی«،
4-1. آموزش هواداران، حامیان و اعضای حزب،

5-1. رشد فکر اصالح طلبی و توسعه گرایی در 
کشور،

6-1. تعمیق فرهنگ تحزب و کار تشکیالتی 
در کشور.

2  مطالِب »ســازندگی« در پنج سطح منتشر 
می شود:

1-2. اطالعیه ها و بیانیه های رسمی ارکان حزب 
)اعم از ملی و اســتانی( که با امضای آن ارکان 
منتشر می شــوند و بیانگر دیدگاه رسمی حزب 

است،
2-2. مقاالت، مصاحبه ها و سخنرانی های دبیرکل 
و ســخنگوی حزب که بیانگر دیدگاه حزب 

درباره مسائل روز است،
3-2. مقاالت، مصاحبه ها و سخنرانی های اعضای 
شورای مرکزی و شــوراهای استانی و روسای 
کمیته هــا و کانون های حزب کــه با امضای 
شخصی آن اعضا منتشر می شود و بیانگر دیدگاه 
فردی و شخصی ایشــان اما نزدیک به مواضع 

حزب است،
4-2. مقاالتی که بــدون امضا و در حقیقت با 
امضای نشریه »ســازندگی« منتشر می شود و 
بیانگــر دیدگاه تحریریه نشــریه از زاویه دید 

حرفه ای و روزنامه نگاری است،
5-2. مقــاالت، مصاحبه ها و ســخنرانی های 
سیاستمداران، اقتصاددانان، مدیران، روشنفکران 
و دیگر نخبگان جامعه که در چارچوب قانون 
مطبوعات منتشر می شوند و بیانگر دیدگاه فردی 
یا گروهی ایشان محسوب می شوند. این مواضع 
به حزب کارگزاران سازندگی  نسبت  می تواند 

ایران انتقادی یا اثباتی باشد.
3 »ســازندگی« زیــر نظر یک شــورای 
سیاستگذاری اداره می شــود که اعضای آن به 
پیشنهاد دبیرکل و تصویب کمیته سیاسی حزب 
انتخاب می شوند. تعداد اعضای این شورا حداکثر 
7 نفر اســت و پس از استقرار شورای مرکزی 
جدید دوباره باید از سوی کمیته سیاسی انتخاب 

شوند.
تبصره 1: عضویت مدیرمســوول و ســردبیر 
و رئیس کمیته سیاســی حزب در شــورای 

سیاستگذاری الزامی است.
تبصره 2: رئیس کمیته سیاســی رئیس شورای 

سیاستگذاری نشریه ی »سازندگی« است.
4  شورای سیاستگذاری نشریه ی »سازندگی« 

وظایف زیر را برعهده دارد:
1-4. تعیین خطوط کلی نشریه حزب و نظارت بر 

ُحسن اجرای آن،
2-4. بحث و بررسی درباره ی موضوعات روز 
به صورتی که به فرآیند تولید محتوا برای نشریه 

کمک کند،
3-4. رسیدگی و بررسی درباره ی مسائل اختالفی 
میان مدیرمسوول، ســردبیر و شورای مرکزی 

حزب،
5  مدیرمســوول نشریه ی »ســازندگی« به 
پیشــنهاد دبیرکل و تصویب کمیته سیاسی از 

میان اعضای شــورای مرکزی انتخاب می شود. 
مدیرمسوول در چارچوب قانون مطبوعات حق 
نظارت بر انتشار مطالب نشریه سازندگی را دارد 
اما می تواند از میان اعضای شورای سیاستگذاری 

برای خود قائم مقام تعیین کند.
6  سردبیر »سازندگی« به پیشنهاد دبیرکل و 
تصویب کمیته سیاسی از میان اعضای شورای 
مرکزی انتخاب می شــود. انتخــاب دبیران و 
همکاران تحریریه برعهده سردبیر است. سردبیر 
الزامی به انتخاب همکاران خود از میان اعضای 
حزب نــدارد و اصل بر توان حرفه ای همکاران 
نشریه است اما افرادی که به مخالفت با حزب 
شــهرت دارند نمی توانند به عضویت تحریریه 
درآیند. تشخیص مصادیق این مساله با شورای 

سیاستگذاری است.
7 حزب بــه عنوان صاحب امتیاز نشــریه 
ســازندگی می تواند امور مالی و اداری انتشار 
نشــریه را مستقیما عهده دار شــود یا آن را به 
صورت پیمانکاری واگذار کند. تامین منابع مالی 
مالی  برعهده کمیته  نشریه »سازندگی«  انتشار 
و پشتیبانی است و گزارش آن باید به صورت 
ساالنه از ســوی دبیرکل و دبیر کمیته مالی و 

پشتیبانی به اطالع شورای مرکزی حزب برسد.
QQQ

ریاست شــورای سیاســتگذاری هفته نامه 
ســازندگی در این آغاز بر عهده سیدحســین 
مرعشی است، سیدافضل موسوی مدیرمسئول آن 

است و محمد قوچانی سردبیر است.
شعار سازندگی: آبادی، آگاهی و آزادی ، تداوم 
شــعار محــوری حزب: عــزت اســالمی، تداوم 
ســازندگی و آبادانی ایران اســت که ذیل آیه ی 
شریفه ی ال إکراه في الدین قد تبین الرشد من الغي 
متجلی می شود. دســت دوستان خود را به گرمی 
می فشاریم و از منتقدانمان استقبال می کنیم. باشد 
که در راه رشد جامعه بکوشیم که توسعه ی واقعی 

در رشد است.

ضیافت افطاری حزب کارگزاران 
سازندگی ایران- خراسان رضوی با 
یاد و خاطره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( 
و در پاسداشت حضور پرشور مردم مشهد 
و کشور در انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، در مشهد 
برگزار شــد. در این ضیافت که با عنوان 
»تَکرار کردیم؛ ایــن بار بدون آیت اهلل« 
نام گذاری شــده بود؛ سید حسین مرعشی 
)رئیس کمیته سیاسی و سخنگوی حزب( 

شرکت و سخنرانی کرد.
در اولین بخش مراســم که با حضور 
جمع کثیری از مدیران اســتانی و محلی، 
مدیران اصناف و بخش خصوصی، نخبگان 
اقتصادی و سیاســی، نمایندگان اقوام و 
مذاهــب و فعاالن احــزاب و گروه های 
اصالح طلب و اعتدال گرای استان، به همراه 
اعضای منتخب دوره پنجم شورای اسالمی 
شهر مشهد همراه بود؛ امیر اقتناعی )دبیر 
اول حزب اســتان خراســان رضوی و 
نایب رئیس شــورای اصالح طلبان استان( 
با خوش آمدگویــی به مهمانان، برنامه را 
آغاز نمــود. در ادامه محمدرضا حیدری 
)سخنگوی منتخبان شورای شهر مشهد و 
رئیس شورای اصالح طلبان استان( به ایراد 

سخنرانی پرداخت. وی ضمن توضیح روند 
انتخابات شورا در شهر مشهد، با برشمردن 
قســمتی از مشکالت این شــهر به ارائه 
دیدگاه ها و راهکارهای اصالح طلبان برای 

اداره شهر پرداخت.
اصلی  سیدحسین مرعشی، ســخنران 
مراسم، ســخنان خود را با اشاره به حادثه 
بمب گذاری در کابل آغاز کرد و گفت: 
»در منطقه ای زندگــی می کنیم که دو 
خصوصیت مهم دارد؛ اول آتش ناامنی های 
موجــود در منطقه که متأســفانه به نام 
اســالم بر پا شده و دیگری عقب ماندگی 
سیســتم های حکومتی منطقه. در چنین 
شرایطی باید شاکر باشــیم که با وجود 
حضور در چنین منطقــه ای هم امنیت و 
هم مقدار معقولی از دموکراسی در ایران 
حاکم اســت.« وی در ادامه ضمن اشاره 
به روند انتخابات، به مصادره اسالم، رهبری 
و ارزش ها توسط جناح اصولگرا اعتراض 
نمود و چنین بیان کرد: »الزم می دانم تاکید 
کنم به دوستانی که ارزش ها را گروگان 
گرفته اند؛ ارزش هــا متعلق به همه مردم 
است، امام هشتم)ع( متعلق به همه است، 
رهبری به کل جامعه تعلق دارد، سپاه برای 
کل کشــور است. در 8 سال دفاع مقدس 

از رزمندگان نمی پرسیدیم مال کدام جناح 
هستید؛ چراکه همگی در یک جبهه و در 
حال دفاع از کشور بودیم.« وی ادامه داد: 
»ســال 76 می گفتند نظام فرد دیگری را 
برای ریاست جمهوری انتخاب کرده است؛ 
اما مردم آقای خاتمی را انتخاب کردند تا 
امروز که گفتند آقای رئیسی نیامده است 
که ببازد؛ ولی دیدید که آقای روحانی با 
رأی باالتر از دوره اول رئیس جمهور شد 
و در شــوراها هم مردم به لیست امید و 
حمایت آقای خاتمی از آن اعتماد کردند. 
این ها نعمت هایی است که امروز در اختیار 
ما قرار دارد و ریشه این نعمت ها آگاهی 

مردم است.«
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی 
ایران، با بیان جمله امــام خمینی درباره 
آیت اهلل هاشمی که تا هاشمی زنده است 
نهضت زنده اســت، افــزود: »امروز ما 
می توانیم به امام بگوییــم در نبود آقای 
هاشــمی هم چون مردم آگاه هســتند، 
نهضت زنده اســت و این آگاهی مردم 
پشــتوانه مهم حرکت کشور است.« وی 
با اشاره به جایگاه آیت اهلل هاشمی در نظام 
جمهوری اسالمی، خاطرنشان کرد: »یک 
روزی نشســتیم در حزب بحث کردیم 

که آیا درست است اگر بتوانیم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی را منحصر به حزب کنیم 
یا خیر؛ تحلیل کردیم دیدیم غلط است و 
آقای هاشمی اگر در حد حزب ما پائین 
بیاید، ما و ایشان کوچک می شویم. هاشمی 
متعلق به همه کشور است. به حزب اللهی ها 
می گویم که اگر اسالم، نظام و رهبری را 
دوســت دارید چه اصراری دارید بگویید 
دیگران با رهبر نیستند و خط کشی کنید 
و رهبری را به اقلیتی از نیروهای کشور 
محدود کنید؟ ایشان متعلق به تمام کشور 

هستند.«
آینده  حزب  سیاســی  کمیته  رئیس 
ایران را متعلق به کســانی دانســت که 
به مردم خدمت می کنند و عنوان کرد: »ما 
اصالح طلبان مفتخر هستیم که تمام حوادث 
ســال 88 و تلخی هایش را تحمل کردیم؛ 
حصر را تحمــل کردیم؛ حبس را تحمل 
کردیم؛ حــذف را تحمل کردیم؛ اما این 
سختی ها نتوانست لحظه ای ما را از مردم، 
رهبری و نظام جدا کند. خوشبختانه امروز 
جبهه اصالحات در ایران مخاطبان خودش 

را پیدا کرده است. در انتخابات مجلس94 
اختالف بین نفر سی ام و سی و یکم 35هزار 
رأی بود، درحالی که در شورای شهر تهران 
فاصله نفــر 21 و 22 چهارصد هزار نفر 
شــد! درود بر مــردم آگاه، این آگاهی 
مسئولیت ما را سنگین تر کرده است.« وی 
سخنان خود را خطاب به منتخبان شورای 
شهر مشــهد، این چنین به پایان رساند: 
»ما جبهه ای پیروز شدیم، اما مبادا حزبی 
عمل کنید. باید دوستان در شورای شهر 
به وسعت یک جبهه که حداقل 60درصد 
مردم مشهد را زیر پوشش قرار می دهد نگاه 
کنند و نگاه همراهی به مردم باشد. خدمت 
کنید و مردم آگاه را در صحنه نگه دارید 
که این گونه هم امنیت خواهید داشت و هم 

آینده ای خوش.«
در آخریــن بخش ضیافــت افطاری 
»تَکرار کردیم؛ این بار بدون آیت اهلل« نیز 
کلیپی از زندگی سیاسی و مبارزاتی آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی پخش شد و حضار با 
گوشه هایی مهم از نقش آفرینی آن مرحوم 

در تاریخ معاصر ایران همراه شدند.

بر این باوریم که بهترین راه آزادیخواهی و اصالح طلبی  
)که هدف روزنامه نگاری مستقل و انتقادی هم هست( 
کار قانونی تئوریک و تشکیالتی است

 تشکیالت

QQQ محسن هاشمی رئیس شورای
مرکزی کارگزاران شد

شــورای مرکــزی جدید حزب 
کارگزاران سازندگی ایران در نخستین 
جلسه ی خود در چهارم اردی بهشت ماه  
1396 هیات رئیسه جدید خود را انتخاب 
کرد. به گزارش سازندگی براساس این 
هاشمی  محسن  درون حزبی،  انتخابات 
به عنوان رئیس شورای مرکزی، یداهلل 
طاهرنژاد به عنوان نایب رئیس شورای 
مرکزی، فرزانه ترکان و علی جمالی 
به عنوان منشیان شــورای مرکزی و 
خزانه دار  عنوان  به  موسوی  سیدافضل 
برای سال 1396 انتخاب شدند. همچنین 
با رای شــورای مرکزی غالمحسین 
کرباســچی برای یک دوره ی دوساله 
مجددا به عنوان دبیرکل حزب انتخاب 

و در جایگاه خود ابقا شد.
این اســحاق جهانگیری  از  پیش 
رئیــس شــورای مرکــزی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران بود که 
به علت کثرت اشــتغاالت دولتی و با 
حفظ عضویت این عضو ارشد حزب 
این جایــگاه به نایب رئیس ایشــان 
شورای  شــد.  منتقل  هاشمی  محسن 
مرکزی همچنین در جلســه ی چهارم 
اردی بهشت ماه خود مقرر کرد »شورای 
عالی مشــورتی« حــزب مرکب از 
شخصیت های ملی و قدیمی مانند دکتر 
اســحاق جهانگیری، دکتر محمدعلی 
نجفی، دکتر رضــا ملک زاده و دیگر 
رجال سیاســی و اعضای ارشد حزب 
تشکیل شود تا ضمن انتقال تجربه به 
نسل های تازه حزب، امکان استفاده از 
چهره های حزب که در سطوح اجرایی 

عالی کشور حضور دارند، فراهم آید.
QQQدیدار کارگزاران با وزیر  ارشاد

کمیته فرهنگی و اجتماعی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران با دکتر 
رضا صالحی امیــری وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی دیدار کردند.
فائزه هاشــمی دبیــر اول کمیته 
فرهنگی و اجتماعی حزب در گفت وگو 
با خبرنگار سازندگی موضوع این دیدار 
را ارائه پیشنهادات حزب درباره الیحه 
جامع نظام رسانه ای کشور اعالم کرد 
و افزود: »از آنجایی که این الیحه در 
حال بررسی در کمیسیون مربوطه در 
دولت است و دولت برای نقد و بررسی 
آن فراخــوان داده، ما تصمیم گرفتیم 
نظرات خود را درباره آن با وزیر ارشاد 
بیان کنیم.« هاشــمی موارد انتقادی و 
پیشــنهادی کارگزاران درباره الیحه 
جامع نظام رسانه ای کشور را به شرح 

زیر اعالم کرد:
1- ضــرورت انتخــاب هیات منصفه 
اتفاقی برای دادگاه مطبوعات به جای 
هیات منصفه انتصابی که توسط مراجع 

حاکمیتی انتخاب می شوند.
2- ضــرورت جایگزیــن کــردن 
مجازات هــای مدنی بــه جای حبس 

خبرنگار و توقیف مطبوعات.
3- تغییر نظام مجوز مطبوعاتی از گرفتن 
مجــوز و امتیاز برای رســانه به ثبت 

مطبوعات.
به  انحصاری مطبوعات  4- پاسخگویی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به 
جای پاسخگویی به نهادهای دیگر مانند 

وزارت اطالعات، قوه قضائیه و... .
در این جلسه به جز فائزه هاشمی دبیر 
اول کمیته فرهنگی و اجتماعی حزب، 
اعضــای دیگر آن محمــود علیزاده 
طباطبایی، علی جمالی، طاهره میرسارد 
از شورای مرکزی و خانم ها گرایلی، 
سایرعلی و آقایان صفایی فر و استری 

حضور داشتند.
اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  وزیر 
در این دیدار با استقبال از پیشنهادات 
کارگزاران اعــالم کرد موارد فوق به 

معاونت مربوطه ارجاع خواهد شد.

روحانی
 تنها نیست

مبارزه انتخاباتی 
یا 

مبارزه طبقاتی؟

ادعای گزافی نیست اگر آغاز نهضت 

در جمهوری  اصالح طلبــی سیاســی 

اســالمی ایران را به انتخابات مجلس 

پنجم نسبت دهیم؛ هرچند که بی شک 

اوج این حرکت در دوم خردادماه 1376 

بود. امــا در انتخابــات مجلس پنجم 

)1374( دو جریان سیاســی- اجتماعی 

جدیــد در جامعه ی ایران متولد شــد: 

اول- جریان راست مدرن که با اعالم 

ایران  کارگزاران ســازندگی  موجودیت 

اندیشــه ی توســعه را از یک برنامه ی 

دولتی بــه یک راهبرد انتخاباتی/ حزبی 

بدل کــرد و دوم - جریان چپ مدرن 

که در شکل نخســتین خود در نشریه 

»عصر ما« )ارگان ســازمان مجاهدین 

انقــالب اســالمی ایــران( آرام آرام از 

جریان چپ ســنتی فاصلــه می گرفت 

و مهمتریــن نقطه تمایــز و تکامل آن 

پذیرش تدریجی مفهوم دموکراسی بود. 

این جریان سیاسی بعدا با تاسیس جبهه 

مشارکت ایران اسالمی پس از پیروزی 

اصالح طلبان در دوم خرداد ماه 1376 به 

اوج خود رسید و صورت تشکیالتی خود 
را پیدا کرد.

اصالح طلبی به معنای سیاسی خود 

البته سابقه ی تاریخی درازدامنی دارد که 

به هیچ حزب و جناح سیاســی و فکری 

محدود نمی شــود. اگــر میرزاتقی خان 

امیرکبیر را نخستین مصلح عصر جدید 

در ایران بدانیم که به فکر توسعه و ترقی 

ایران افتاد، در طــول زمان کارگزاران و 

وزیران و مدیران ارشــد بسیاری بودند 

که در درون نهاد دولت به فکر توسعه ی 

ایران بوده انــد افرادی مانند محمدعلی 

فروغی، علی اکبر داور، محمد مصدق و در 

پی انقالب اسالمی ایران و شکل گیری 

نظام جمهوری اسالمی؛ مهدی بازرگان، 

اکبر هاشمی رفســنجانی، ســیدمحمد 

خاتمی و حسن روحانی... اینان با همه ی 

تفاوت های ماهوی و فکری خود دارای 

سه ویژگی برجسته بودند: 

اول آنکه برخالف مبارزان و انقالبیون 

در بیــرون نهــاد دولــت و حاکمیت و 

دولت گریز نبودند. در واقع بخش عمده ای 

از کوشــندگان راه اصالح امور در ایران 

از مبارزان چپ گرا تا اســالم گرا افرادی 

بوده انــد که ضددولت ونــه فقط دولت 

مســتقر که کلیت نهاد دولت شــناخته 

می شدند و تنها راه اصالح امور را حرکت 

اجتماعی در میان خلــق یا توده یا امت 

می دانســتند، افرادی ماننــد دکتر علی 

شــریعتی، بیژن جزنی و حتی بزرگانی 

مانند آیت اهلل سیدمحمود طالقانی از این 
زمره بوده اند.

و  مدیــران  برخــالف  آنکــه  دوم 

فن ساالران عصر جدید در ایران منحصردر 

درون نهــاد دولــت و حاکمیــت نبود و 

دولت گرا نبوده اند؛ افرادی مانند احمد قوام، 

علی امینی و پس از انقالب اسالمی برخی 

مدیران عالی رتبه قوه مجریه را می توان 

در مجمــوع بورکرات هایی دانســت که 

مهمترین وظیفه ی آنها حفظ نهاد دولت، 

افزایش اقتــدار آن و اعمال قدرت برای 

اداره کشور بود. این افراد البته جزء اصلی 

هر نوع حکمرانی هستند و هر حکومتی 

به آنها به خصوص در دوره اســتقرار نیاز 

مبرم دارد. اما در دوران تغییر و تحول )که 

متاســفانه برای ما ایرانیان بیش از 150 

سال به درازا کشیده است( هنوز به گروه 

اول کارگزاران پیش از گروه دوم آنان نیاز 
وجود دارد.

ســومین ویژگی این نخبگان، آن 

است که برنامه سیاسی و فکری خود را از 

صورت یک دولت به شکل یک جنبش 

اجتماعی درآورده اند و با آن پیوند زده اند. 
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کتابخانه

آغاز اصالح طلبی انتخاباتی

بازخوانی بیانیه  اعالم موجودیت 

کارگزاران سازندگی ایران

12و13

هر دو مخالف بودیم

نگاهی به جلد تازه خاطرات 

آیت اهلل هاشمی: سال 73

گفتمان

منشور سازندگی و آزادی

سند مواضع حزب 

کارگزاران سازندگی ایران/1

14و15

پیوند لیبرالیسم  و سوسیالیسم

سند مواضع حزب دموکرات

ایاالت متحده امریکا در سال 2016

دیدار

رهبری به من گفتند 

اصالح طلبان فرزندان 

من هستند
گفت وگوی اختصاصی  با

دکتر اسحاق جهانگیری

8 تا 11

شوراها 
جای متخصصان است

گفت وگو با پروانه مافی

شهرداری تهران در 12 سال 

فقط برنامه نوشت

گفت وگو با محسن هاشمی

با 5 نامزد پوششی 

مذاکره کردیم
گفت وگو با یداهلل طاهرنژاد

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران- در جشن پیروزی شاخه خراسان اعالم کرد:

همه ی  به  متعلق  رهبری 
جناح هاست

شماره اول سازندگی به مناسبت 
انتخابات ریاست جمهوری 1396 در 
23 اردیبهست منتشر شد.
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وحانی؟ ر چرا 
بیانیه ی حزب کارگزاران سازندگی ایران پیش از دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری

دولت مذاکره ملی را آغاز کند
بیانیه حزب کارگزاران سازندگی ایران به مناسبت پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹6

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ملت شریف ایران

 
کمتر از 48 ساعت دیگر ما و شما در 
معرض یک آزمــون تاریخی دیگر قرار 
می گیریم؛ آزمون انتخــاب راه از بیراه و 
آزمون حرکت به سوی آینده یا بازگشت 

به گذشته.
نظام  در  ریاســت جمهوری  انتخابات 
جمهوری اســالمی گشــوده ترین روزن 
به دموکراســی اســت. در این میعادگاه 
سیاسی  و جناح های  چهارســاله چهره ها 
کشور خود را مستقیما در معرض آزمون 
و انتخاب و رای شما قرار می دهند. هیچ گاه، 
انتخابات مجلس شورای اسالمی،  حتی در 
امکان انتخابی این چنین »ملی« برای تعیین 
سرنوشت »دولت - ملت« ما وجود ندارد. 
به جــز جمهوریت، مظهر  انتخابات  این 
ایرانیت ما هم هســت چراکه خراسانی و 
تهرانی و اصفهانی، ترک و کرد و فارس 
و لر و عرب و گیلک و بلوچ و همه اقوام 
ایرانی باید به یک تن رای دهند و آن فرد 
مظهر همه ی ایران باشد. چنین انتخابی که 
به حق نماد اراده ملی همه ما ایرانیان است، 
در طول تاریخ این میهن سابقه نداشته است 
و تنها به برکت انقالب اسالمی محقق شده 
و بزرگترین نماد گذار ایران از حکومت 

سلطنتی به نظام جمهوری است.
اکنون برای پاسداشــت از این حق و 
جلوگیری از ســلطه ی طرز تفکری که 
ریاست جمهوری را در حد یک پیمانکار 
و پیشکار یک جناح سیاسی خاص پایین 
می آورد و در ســالهای اخیر بارها و بارها 
خواسته است حق انتخاب رئیس جمهور را 
از مردم گرفتــه و آن را مقامی درجه دوم 
بسازد، همه شــهروندان این »جمهوری« 

اســالمی تکلیف مدنی و شهروندی دارند 
که به پای صندوق بیایند و به تثبیت نهاد 

ریاست جمهوری در ایران رای دهند. 
ملت عزیز ایران 

این انتخابات تنها گزینش یک رئیس 
برای دولت برای مدت چهار سال نیست؛ در 
این انتخابات جهت گیری کالن و راهبردی 
نظام جمهوری اسالمی برای دهه های آینده 
تعیین خواهد شــد. این انتخابات رقابت 
میان دو طرز تفکر اســت که یکی نگاه 
به آینده ایران دارد و دیگری خواســتار 
بازگشت به گذشته است. یکی می خواهد 
راه دولت های هاشمی و خاتمی را به تکامل 
برســاند و دیگری می خواهد به راه دولت 

سابق بازگردد.
ما کارگزاران سازندگی ایران به عنوان 
طرفداران راه اول معتقدیم دکتر حســن 
روحانــی در نیمــه اول حکمرانی خود 
توانسته اســت با مهارت ماشین دولت را 
از پرتــگاه دور ســاخته و به جاده اصلی 
مانند  به این دولت  باید  بازگرداند. اکنون 
همــه دولت های بعــد از انقالب فرصت 
افزایش سرعت رشــد و توسعه کشور را 
داد. ما نیز معتقدیم به تناسب رایی که ملت 
ایران به مجلــس دهم دادند و در انتخابات 
29 اردیبهشت ان شاءاهلل تکرار خواهد شد، 
باید بر توانمندی کابینه آینده افزوده شود 
و دولــت با تزریق هوای تــازه و نیروی 
جوان بــه ارکان قوه مجریه، بر کارآمدی 
دولت بیفزاید. اما بدون شــک رای باالی 
شما به تداوم دولت، امکان تحقق این نوع 

مطالبات را بیشتر خواهد کرد.
مردم عزیز ایران 

ما دولتــی منتخب و مقتدر می خواهیم. 
دولتی کــه »تنها« نهــاد قانونی اعمال 
اقتدار در کشور باشــد. دولتی که بتواند 

بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، 
با قانون گذاری و نظارت مجلس شــورای 
اسالمی و در کنار یک قوه قضاییه مستقل 
و نیز جامعه مدنــی ناظر و آگاه به اعمال 
اراده ملی در کشور بپردازد. ما دولت های 
موازی نمی خواهیــم. ما یک ملت و یک 
دولت داریم و با رای خود از این ســاخت 
منسجم صیانت خواهیم کرد. هرگونه تالش 
برای ایجاد انشــعاب در این ملت متحد و 
ایجاد تضادهای طبقاتی و قومیتی و فرقه ای 

محکوم به شکست است. 
ما به عنوان یکی از پیشتازان »نهضت 
اصالح طلبی سیاسی« در جمهوری اسالمی 
ایــران تنها راه حل عبــور از بحران های 
اقتصادی و اجتماعی را توســعه همه جانبه 
و پایدار ایران می دانیم که هم بر شــکاف 
»فقیر و غنی« و هم بر شکاف »حاشیه و 
مرکز« فایق آییم. ما دامن زدن به جنگهای 
طبقاتی و قومیتی را عملی انقالبی نمی دانیم 
و تداوم انقالب اسالمی ایران را در توسعه 
کشور می دانیم و خوشحالیم که همه، حتی 
جناح مقابل امروز در اهمیت و ضرورت 
و فوریت توســعه و پیشرفت برای کشور 
تردیــد ندارند؛ هر چند که توســعه را با 
»تقسیم منابع« و توزیع پول اشتباه گرفته اند.

 از نظر ما دو راهبرد هنوز استراتژی 
کالن هر نوع اصــالح و تغییر مثبت در 

کشور باید باشد:
 اول، استراتژی »توسعه«ی همه جانبه 
و پایدار سیاســی و اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی با اتکا بر رشــد تولید صنعتی 
و توســعه تجــارت آزاد و تقویت بازار 
ملی و جذب ســرمایه گذاری خارجی که 
به رشد طبقه متوسط و کاستن از دو قطبی 
»محرومین - مسرفین« منجر خواهد شد. ما 
حزب طبقه متوسط هستیم و جامعه مطلوب 

خود را همان امت وســط و جامعه میانه 
می دانیم نه »جمهوری فقرا« یا  »پادشاهی 
اشراف« و تنها راه از بین بردن این دوقطبی 
نادرست را تقویت تولید و توسعه و خلق 
ثروت ملی در ایران می دانیم نه توزیع یارانه 

و پرورش روحیه تکدی گری.
 دوم، استراتژی »انتخابات« به عنوان 
تنها شکل مشروع و مقبول کنش سیاسی 

برای اصالح امور. 
ما معتقدیم انتخابات هم یک حق است و 
هم یک تکلیف. حق اســت چون خدا ما را 
بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و تکلیف 
است چون ما در برابر میهن خود مسوولیت 
داریم تا مبادا با راهکارهای منفعالنه ای مانند 
تحریم به دســت خود کشور و خانواده مان 
را در حصر و محاصره و عسر و حرج قرار 
دهیم. امروزه رای ندادن اعتراض نیســت، 
انفعال است؛ رادیکالیسم نیست، محافظه کاری 

است و راه اعتدال رای دادن مسووالنه است.
 ما در این دو دهه که از عمر حزبمان 
می گذرد همواره از دو راهبرد؛ »توسعه و 
انتخابات« جانبداری کرده ایم و برای تسری 
آن به همه اصالح طلبان کوشیده ایم. توسعه 
را تکلیف دولــت و انتخاب را حق ملت 
دانسته ایم و برای پیوند این دو از شما دعوت 
می کنیم که روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 
به پای صندوق رای برویــد و رای خود 
به دکتر حسن روحانی عزیز را تکرار کنید. 

اکنون نوبت شماست که تکرار کنید.
 این دولت تــداوم منطقی و تاریخی 
دولت هــای آیت اهلل هاشمی رفســنجانی 
و حجت االسالم و المســلمین سید محمد 
خاتمی است که پس از یک دوران سخت 
هشت ساله دوری ایران از شاهراه توسعه بر 
سرکار آمده است و نیمی از راه را پیموده 

است. راه را ناتمام نگذاریم.

 مــا معتقدیم تداوم دولــت تدبیر و 
امید راه را برای افــق ایران 1400 خواهد 
گشود تا نســلهای تازه نفس اصالح طلبان 
از راه برسند و ایران را به سرمنزل مقصود 
برسانند. ما درخشش امید به آینده را در این 
انتخابات به خصوص در مناظرات  از  دور 
دیدیم که چگونه چهــره ای مانند دکتر 
اسحاق جهانگیری، عضو ارشد کارگزاران 
ســازندگی ایران، در کنار دکتر حســن 
روحانی خوش درخشید و به افسانه ی پایان 
اصالحات پایان داد و نشــان داد که اگر 

»تدبیر« باشد، »امید« هم هست.
 بر همین اســاس ما به عنوان یکی از 
عالی اصالح طلبان  احزاب موسس شورای 
همزمان با رای به دکتر حســن روحانی 
به فهرست  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
مصوب این شورا برای انتخابات شوراها در 
سراسر کشور رای می دهیم. شوراها نمادی 
از دموکراسی مســتقیم و اداره امور مردم 
به دست مردم است و به نظر ما حفظ انسجام 
اصالح طلبان در سراســر ایران تنها با رای 
یکپارچه به  »فهرست امید« میسر خواهد 

شد، حتی اگر به مصادیق برخی فهرستها 
در شهرهای کشور ایراداتی وارد باشد. رای 
تشکیالتی و لیستی به انسجام کار حزبی و 
منتهی  فردمحوری  به جای  برنامه محوری 
خواهد شــد و ترویج این کار به رویش 
جوانه های امید و نسل تازه اصالح طلبان در 
سراسر کشور خواهد انجامید تا بگوییم راه 

اصالحات همیشه باز است.
 کارگزاران ســازندگی ایران با تاکید 
بر دو راهبرد بنیادی خود از همه شهروندان 
ایران دعوت می کند روز جمعه بیســت و 
نهم اردیبهشت ماه 1396 از حق رای خود 
برای تداوم راه توســعه ایران استفاده کنند 
و به دکتر حســن روحانی نامزد مشترک 
معتدل  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  همه ی 
ایران رای دهند. این یک انتخاب تاریخی 
است که تاریخ ایران را برای نیم قرن آینده 
رقم خواهد زد. خــود را از صفحه تاریخ 

حذف نکنیم... .
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بیست سال پس از حماسه تاریخی دوم 
خرداد 1376 مردم ایران در انتخاباتی دیگر 
نشان دادند که آن پیروزی بزرگ تاریخی 
نه اســتثنا که به قاعده ای ملی تبدیل شده 

است.

 مــردم ایران بــا رای چهل میلیونی 
خویش نشان دادند که مشارکت و رقابت 
به عنوان دو رکن دموکراســی در ایران 
تثبیت شده است و این کشور مانند همه ی 
دموکراســی های اســتوار و پایدار دارای 
دو جناح و جبهه سیاســی شناسنامه دار و 
هویت دار اســت که در یک رقابت مدنی 

خود را در معرض رای ملت قرار می دهند.
 کارگزاران ســازندگی ایران به عنوان 
بخشی از جبهه اصالحات در ایران خرسند 
است که در یک رقابت بی سابقه نامزد این 
جبهه یعنی حجت االسالم و المسلمین دکتر 
اعتماد  به جلب رای  حسن روحانی موفق 
اکثریت مطلق ملت ایران شد و به عنوان 
نماینده اکثریت در عین حال که به حقوق 
و آزادی های اقلیت اصولگرا در کشــور 
احترام می گذارد در ایران امروز پرچمدار 
ملت  قاطبه ی  تحول خواهی  و  اصالح طلبی 

است.

 ما روحانی را عصاره و میوه ی سنت 
سیاســت ورزی و دولت مردی در ایران از 
خواجه نظام الملک تا امیرکبیر و از امیر کبیر 
تا آیت اهلل هاشــمی می دانیم. بزرگانی که  
استوانه ی تدبیر و اداره کشور در ایرانشهر 
بوده اند . ما معتقدیم اقتدار و اعتبار این نهاد 
تاریخی، که اکنون متکی به رای مستقیم 
ملت اســت، باید بازگــردد و به همین 
علت نمی توانیم تاســف خود را از برخی 
شــیوه های غیر اخالقی در این انتخابات، 
قبل و بعد از رای گیــری ، پنهان داریم اما 
امر سیاسی مدرن  منظر شــکل گیری  از 
از اینکه اصولگرایــان با نامزدی واحد در 
روز رای گیری در انتخابات حضور داشتند 
خرســندیم و آن را به سود توسعه سیاسی 

کشور می دانیم.
 ایــن روش می تواند ملــت ایران را 
در مسیر انتخاب هایی روشن تر و دقیق تر 
قرار دهد، چنان که در این انتخابات میان 
بازگشت به گذشــته و حرکت به سوی 
آینده، راه دوم را برگزیدند و به مبارزات 
طبقاتی و برنامه های پوپولیستی و شعارهای 

غیراخالقی اصولگرایان، نه گفتند.
 اکنون اما نوبت رئیس محترم جمهور 
اســت که فروتنانه و عالمانه به این رای 
اعتماد ملت پاسخ شایسته دهد. ما قبال هم 
گفته بودیــم که از روز پس از پیروزی با 

دولت محترم مشفقانه سخن خواهیم گفت و 
اتحاد راهبردی خود با این دولت را بر اساس 

مطالبات ملت تداوم خواهیم داد: 
 عبور از رکود و ایجاد رشد اقتصادی، 
از عرصه های  تسری گفت وگوی سیاسی 
بین المللی به مسائل ملی برای حل مشکالتی 
که به ویژه از سال 1388 باقی مانده است، 
بازسازی و نوسازی و به ویژه جوانگرایی 
از  و چابکی کابینه، صیانــت همه جانبه 
حقوق شــهروندی و آزادی های اساسی و 
تبدیل آن از یک منشور اداری به برنامه ای 
اجرایی و تالش برای تداوم برنامه توسعه 
صنعتی کشــور مهمترین مطالبات ما از 
دولت دوازدهم است که در بیانیه های بعدی 

به اطالع دولت و ملت خواهد رسید. 
 ما بــا تبریک به رئیــس محترم و 
محبوب جمهور دکتر حســن روحانی در 
کسب رای اعتماد ملت ایران و با تقدیر از 
تدبیر مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای 
در تبیین و تثبیت حق الناس، با یاد آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی که به عنوان پایه گذار 
نهضت توســعه ی ایران پــس از انقالب 
اسالمی جایشــان در میان ما خالی است و 
با سپاس از حجت االسالم و المسلمین سید 
الهام بخش این پیروزی  محمد خاتمی که 
بزرگ بودند سر تعظیم بر آستان ملت ایران 
می ساییم و به دولت محترم توصیه می کنیم 

که قدر این ملت را بداند و شکر نعمت را با 
خدمت ادا کند. 

 کارگزاران ســازندگی ایران همچنین 
از اعضا، هــواداران و همفکران خود و 
همه ی هم میهنانی که با حضور در ستادها 
و پویش های انتخاباتی و حزبی و رسانه ای 
اگاهانه ملت یاری رســاندند  به انتخاب 
و زمینه مشــارکت و رقابت گســترده 
جناح های سیاسی را فراهم آوردند، تشکر 

می کند.
 چهره ی درخشان این دوره از انتخابات 
در کنار رئیس محتــرم جمهوری ، معاون 
اول ایشان و عضو ارشد حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران دکتر اسحاق جهانگیری 
بود که خالصانه و خاضعانه ظرفیت سیاسی 
خود را در خدمت دکتر روحانی قرار داد و 
به صالحدید جبهه اصالحات وارد انتخابات 
شد تا نشــان دهد درخت اصالح و اعتدال 
و ســازندگی ایران میوه های بسیار دارد و 

آینده ای روشن... .
 ظهور سیاســتمدارانی از این دست 
نمادی از پویایی نظام جمهوری اســالمی 
ایران است که افزون بر سرمایه اجتماعی 
مردم و رای دهندگان، از ســرمایه سیاسی 
نخبگان و رای سازانی برخوردار هستند که 
عنصر رقابت را پایه اصل مشارکت قرار 
می دهند و با این دو سرمایه بر مشروعیت 

نظام سیاسی ایران می افزایند.
 دور از ذهن نیســت که اینک نظام 
سیاســی و دولت دوازدهم به اتکای این 
دو سرمایه بزرگ اجتماعی و سیاسی برای 
عبور تاریخی از بحران هایی که در ســال 
سخت هشتاد و هشت دامن کشور را گرفت 
به راه اندازی یک »نهضت بزرگ مذاکره 

ملی« همت بگمارد.
 دستور کار این مذاکره ملی می تواند 
قانونی  سیاسی  جناح های  مناسبات  اصالح 
کشــور برای تقویت و تکامل رشــد و 
توسعه ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی ایران و تعمیق دموکراسی نوپای 
کشورمان باشــد تا زخم های گذشته التیام 
یابد و راه به سوی آینده گشوده شود. ما در 
سایه ی این انقالب یاد گرفته ایم که با هم در 
قالب نهاد انتخابات هماوردی کنیم. اینک 
باید فرآیند انتخابات در ایران را از صورت 
فصلی به شکل دائمی درآورد و از هم اکنون 
برای فصل های بعدی رقابت های سیاســی 

به برنامه ریزی و اندیشه ورزی پرداخت. 
 اذعــان اصولگرایــان در مبارزات 

انتخاباتی به ضرورت رشد اقتصادی و توجه 
آنان به اهمیت حقوق شهروندی برای جلب 
نظر مردم و پرهیز از ماجراجویی و تندروی 
سیاســی )ولو در حد شــعار( یک تحول 

بزرگ گفتمانی در این جناح است. 
 ما این تحول را به فال نیک می گیریم 
و دعوت به تداوم و تعمیق آن می کنیم. رای 
اصولگرایان در ایران بی اهمیت نیست و در 
یک رقابت شــفاف رقیب خوب می تواند 
ســبب رونق بازار سیاست شود، چنان که 
در این دوره چنین شد. اصولگرایان نباید 
از صنــدوق رای ناامید شــوند چراکه در 
جهان جدید راه حکمرانی از مردم ساالری 

می گذرد.
 انتخابات در ایران به یک نهاد ملی بدل 
شده و باید آن را حفظ کرد. این راه را ملت 
پیش روی ما قرار داده اســت. از میانه راه 
باز نگردیم، همان طور که ملت از  میانه راه 

بازنگشت... .

کارگزاران سازندگی ایران 
3۰ اردی بهشت ۹6

پوستر رسمی ستاد 
حزب در انتخابات 96: 
برای اولین بار دو نامزد 
ریاست جمهوری در یک 
قاب مشترک
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قانون

مجلس  سال  دومین  هیات رئیســه  انتخابات 
دهم برخالف دوره های آرام و بی حاشــیه قبلی، 
صحنه البی های درون و برون پارلمانی و حواشی 
رســانه ای شده اســت. چندین دوره بود که نام 
علی الریجانی و دو چهره نزدیک به او بی آنکه 
رقیب جدی در کار باشد به عنوان رئیس و نواب 
رئیس از گلدان رای نمایندگان بیرون می آمد. 9 
کرسی دیگر هیات رئیســه هم بیش و کم میان 
یاران الریجانی تقسیم می شد. اما ترکیب مجلس 
دهم راه نسبتا دشواری تا کرسی های هیات رئیسه 
پیش پای کاندیداها گذاشــته است. حاال نه علی 
الریجانی آن رئیس بی رقیبی اســت که خیالش 
از بابت تداوم ریاســتش راحت باشد و نه کسی 
می تواند تضمینی به فراکسیون امید برای حفظ دو 
کرسی نائب رئیسی اش بدهد. همه چیز به البی های 
سنگین پارلمانتاریست های سه فراکسیون سیاسی 
مجلس بستگی دارد؛ ســه فراکسیونی که هیچ 
کدام اکثریت مطلق را در اختیار ندارند. هرچند 
فراکســیون امید بــا عدد تقریبــی 125 عضو 
بزرگترین فراکسیون اســت اما فراکسیون های 
اصولگرایان والیــی )نزدیک به جبهه پایداری( 
با چیزی حدود 90 عضو و فراکســیون مستقلین 
)یاران الریجانی وهمان کسانی که با لیست امید 
وارد مجلس شــدند اما به فراکسیون امید وفادار 
با عدد تقریبی70عضو، آرایش سیاسی  نماندند( 
درون صحن را به گونه ای ترتیب داده اند که تنها 
ائتالف دو فراکسیون با هم در بزنگاه ها می تواند 
تصمیم نهایی را بگیرد. به خصوص که انتخابات 
هیات رئیسه مجلس در دومین سال کاری خودش 
به دو دلیل مهم تر از همیشه شده است؛ اول اینکه 
این هیات رئیسه انتخابی قرار است در برگزاری 
جلســات رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم 
نقش آفرینی کند و دوم اینکه ترکیب آن می تواند 
وزن فراکسیون های سیاسی مجلس را عیان کند.  
اما ائتالف فراکســیونی قرار اســت میان کدام 
فراکســیون ها رخ دهد؟ سناریوهای پیش روی 
فراکسیون ها برای رسیدن به هیات رئیسه چیست؟ 

QQQ روایت فراکسیون امید؛ چهار جلسه
بی نتیجه با فراکسیون مستقلین

امیدی ها از همان ابتــدای کار اعالم کردند 
ائتالف با فراکسیون مستقلین در دستور کارشان 
قرار دارد. یعنی ائتالف با بخشی از بدنه خودشان 
که با فهرست امید به مجلس راه یافتند اما در ادامه 
راهشــان را از امیدی ها جدا کردند و فراکسیون 
مستقلی برای خودشان ترتیب دادند و حاال تبدیل 
به اقلیتی در مجلس شده اند که ائتالفشان با یکی 
از دو فراکسیون دیگر مجلس آنها را به اکثریت 
تبدیل می کند. فراکســیون امید برای این کار 
یک کمیته تعامل متشــکل از محمدرضا تابش، 
الیاس  عبدالکریم حسین زاده، محمدعلی وکیلی، 

حضرتی و پروانه سلحشوری تشکیل داد.

QQQ دو شرط امیدی ها برای ائتالف با مستقلین
چه بود؟

به گفته بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون 
امیــد، هدف گذاری امیدی هــا تقویت جایگاه 
فراکسیونی شان در هیات رئیسه است. او توضیح 
داده با توجه به اینکه در سال اول فعالیت مجلس 
دهم دو نایب رئیس و ســه عضو هیأت رئیســه 
از فراکســیون امید بودند حاال با توجه به نتیجه 
انتخابات 29 اردیبهشــت انتظار این است که در 
این ترکیب تغییر ایجاد شود و جایگاه فراکسیون 
امید در هیأت رئیسه تقویت شود. پارسایی درباره 
چگونگی ائتالف احتمالی با فراکسیون مستقلین 
به اعتماد گفته بود:  »اگرچه ما نمی خواهیم هیچ 
گرایشی در هیات رئیسه حذف شود اما معتقدیم 
اگر بنا به ائتالف است باید هر فراکسیون به اندازه 

وزن خودش کرسی داشته باشد.« این یعنی که از 
نظر امیدی ها اختصاص 4 کرسی به هر فراکسیون- 
همان پیشنهادی که کاظم جاللی رئیس فراکسیون 
مستقلین مطرح کرده بود- منتفی است و پذیرفته 
شده نیست. پارسایی گفته بود دو فراکسیون اصلی 
در مجلس فراکسیون امید و اصولگرایان است و 
فراکسیون مســتقلین کم تعداد ترین فراکسیونی 
اســت که با ائتالف با هر کدام از دو فراکسیون 
دیگر می تواند به اهداف خودش برسد. او همچنین 
به ایسنا هم گفته است اگر نمایندگان فراکسیون 
اصول گرایان  فراکســیون  با  بخواهند  مستقلین 
)والیی( تعامل کنند، در این صورت فراکسیون 
امید لیست مستقلی از کاندیدای ریاست و سایر 
ارکان هیات رئیسه ارائه خواهد کرد. پس امیدی ها 
با دو شرط تقسیم تعداد کرسی های هیات رئیسه بر 
اساس وزن هر فراکسیون و همینطور عدم ائتالف 
فراکسیون مستقلین با فراکســیون والیی وارد 

مذاکره با فراکسیون مستقلین شدند.  

QQQ +3+4 + جلسه اول: تثبیت رئیس و نواب
1زن+1اهل سنت

اولین جلسه مذاکره فراکسیون امید و مستقلین 
در مرکــز پژوهش هــا و در دفتر کاظم جاللی 
رئیس فراکسیون مســتقلین برگزار شد. در این 
جلسه سناریویی که امیدی ها به دنبال آن بودند 
حفظ رئیس و نواب رئیس و تغییراتی در ترکیب 
منشی ها و کارپردازها با توجه به فضای بیرون از 
مجلس بود. به عالوه آنها پیشنهاد حضور یک خانم 
و یکی از نمایندگان اهل سنت در هیات رئیسه را 
هم مطرح کردنــد. آنطور که حضرتی به عنوان 
یکی از نمایندگان حاضر در این جلســه توضیح 
داده بود، فرمول مورد نظر امیدی ها گذشــته از 
تثبیت سه نفر رئیس و نواب آن، 4مستقل+3امید 
+1زن+1 اهل سنت بود. این پیشنهاد البته از طرف 
کاظم جاللی و بهــروز نعمتی مذاکره  کنندگان 
فراکسیون مستقلین پذیرفته نشد. چه آنکه با توجه 
به اینکه نمایندگان اهل سنت عضو فراکسیون امید 
هستند و ترکیب فراکسیون زنان هم به نفع این 
فراکسیون است، در عمل سهم فراکسیون امید 7 
کرسی از 12 کرسی هیات رئیسه می شد. با مخالفت 

مستقلین مذاکره به جلسه دوم کشید.

QQQ + جلسه دوم: تثبیت رئیس و نواب
4+4+1زن

دومین جلســه با حضور تابش، حسین زاده و 
حضرتی از فراکسیون امید و کاظم جاللی، بهروز 
نعمتی و مهرداد الهوتی از فراکسیون مستقلین در 
محل کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد. این 
بار این مستقلین بودند که بسته پیشنهادی خودشان 
را روی میز گذاشــتند. آنطور که حســین زاده 
توضیح داده بود، نعمتی پیشنهاد داده بود تثبیت 
رئیس و نواب رئیــس را می پذیریم و در مورد 
9 نفر هیات رئیســه 4 نفر از لیست امید و 4 نفر 
فراکسیون مستقلین و یک نفر هم از فراکسیون 
زنان حضور داشته باشند. مزیت این پیشنهاد برای 
مستقلین این بود که هم 5 کرسی ثابت خودشان 
را داشتند و هم می توانستند روی 4 کرسی »لیست 
امید« حساب کنند. اگرچه امیدی ها این پیشنهاد را 
پذیرفتند؛ اما یک هفته مانده به برگزاری انتخابات 
هیات رئیسه در حاشیه صحن مجلس بهروز نعمتی با 
این توضیح که فراکسیون مستقلین این پیشنهاد را 
تصویب نکرده، از آنها می خواهد در جلسه سومی 

شرکت کنند. 

QQQ +جلسه سوم: تثبیت رئیس و نواب
4+4+1 مرضی الطرفین

در جلسه سوم بهروز نعمتی و مهرداد الهوتی 
از طرف حامیان الریجانــی و الیاس حضرتی، 
تابش، حســین زاده و محمدعلی وکیلی از طرف 
فراکسیون امید حاضرشدند. باز هم بهروز نعمتی 
پیشــنهاد تازه ای را مطرح کرد. در این فرمول 
قرار بود رئیس و نواب آن ثابت باشــد و برای 

9 کرسی دیگر، 4 نفر از فراکسیون امید و 4 نفر 
از مستقلین و یک نفر هم مرضی الطرفین باشد و 
نه سهمیه فراکسیون زنان. به این ترتیب باز هم 
بیشتر  افزایش سهم فراکسیون مستقلین  احتمال 
بود. امیدی ها البته این پیشنهاد را هم پذیرفتند. اما 

به یکباره فضای گفت وگو ها متشنج شد.

QQQ آغاز کشمکش های رسانه ای
 صبح چهارشــنبه کاظم جاللــی با واکنش 
به اظهارات محمدرضا عارف که به روزنامه اعتماد 
گفته بود فراکســیون امید برای تمام پست های 
هیات رئیسه گزینه دارد، دوباره بر پیشنهاد اولیه 
خودش پافشاری کرد و روایت تازه ای از فضای 
گفت و گو ها بیان کرد. او به خانه ملت گفت: »ما 
اعتقاد داریم که در ترکیب هیأت رئیسه، هر سه 
فراکسیون نقش داشته باشند؛ به گونه ای که هر 
فراکسیون 4 نماینده در هیأت رئیسه داشته باشد 
اما در مذاکرات اولیه، دوستان اصالح طلب عنوان 
کردند که تحت هیچ شرایطی حاضر به ائتالف با 
فراکسیون اصولگرایان نیستند.« جاللی این را هم 
گفته بود که در نشست با فراکسیون امید تاکید 
داشتیم فراکسیون والیی با حدود 70-60 نماینده 
قابل حذف نیست و این فراکسیون باید متناسب 
با سهم خود در هیات رئیسه نقش داشته باشد. اما 
در نهایت مذاکره کنندگان فراکسیون امید معتقد 
بودند که حداکثر یک یا دو نفر از کرســی های 
هیأت رئیســه به فراکســیون نمایندگان والیی 
اختصاص پیدا کند. جاللی گفته بود: »شخصا با 
دکتر عارف گفت وگویی داشتم و تاکید کردم 
که نصاب هیأت رئیسه دوره اول را در دوره دوم 
نیز حفظ کنیم؛ چنانچه دکتر الریجانی را عضو هیچ 
فراکسیونی ندانیم، در حال حاضر 5 نفر از اعضای 
فراکسیون امید، 3 نماینده از فراکسیون مستقلین 
والیی و 3 عضو فراکســیون نمایندگان والیی 
)اصولگرایان( در ترکیب هیأت رئیســه حضور 
دارند و همین نصاب در سال دوم مجلس نیز تکرار 
شود. اما نپذیرفتند.« بعد از انتشار این سخنان این 
بار این بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید 
بود که به اظهارات جاللی واکنش نشــان داد. او 
تلویحا به جاللی گفت با درایت و منطق بیشتری 
در این زمینه اظهارنظر کند و به خاطر مسئولیت 
یک ساله در مجلس اخالقیات را زیر پا نگذارد، جو 
را متشنج نکند و اظهارات خالف واقع نداشته باشد. 

QQQ الریجانی به نفع حاجی بابایی وارد
می شود

اما در ادامه این فضای متشــنج رسانه ای میان 
دو فراکسیون عصر روز چهارشنبه سوم خردادماه، 
کمیته تعامل فراکسیون امید تصمیم به دیدار با 
علی الریجانی رئیس مجلس می گیرند. محمدعلی 
وکیلی، حضرتی و حسین زاده در جلسه ای با علی 
الریجانی حاضر می شوند. جلسه ای که دو روایت 
متفــاوت از آن وجود دارد. بنابــر آنچه الیاس 
حضرتی و عبدالکریم حســین زاده به سازندگی 
گفته اند، در این جلســه الریجانــی به امیدی ها 
گفته بود بهــروز نعمتی از ســوی او اختیاری 
نداشته و پیشنهادات مطرح شده هم منتفی است. 
علی الریجانی گفته بود ما جلسه مشترکی میان 
فراکسیون مستقلین و فراکسیون جبهه پایداری 
گذاشتیم و در آنجا تصمیم گرفتیم که حمیدرضا 
حاجی بابایی را به عنوان نایب رئیس معرفی کنیم. 
شــما می توانید در نهایت در ترکیب منشی ها و 
کارپردازها توافق کنید.  اما در حالی که سه عضو 
کمیته تعامل فراکسیون امید بر صحت این سخنان 
تاکید می کنند، غالمعلــی جعفرزاده ایمن آبادی 
نائب رئیس فراکسیون مستقلین روایت متفاوتی از 
جلسه دارد. او به اعتماد گفته است من مالقاتی با 
آقای الریجانی داشتم و ایشان تاکید داشت درباره 
این موضوع که گفته اند قرار است حاجی بابایی 
را به عنوان نایب رئیس معرفی کنند، حرفی نزده 
است. ایشــان قسم خورد و گفت این چه حرفی 
است و من چه کاره هستم که بخواهم شخصی را 

برای نایب رئیسی بیاورم. مجلس باید تصمیم بگیرد. 
آقای الریجانی درست گفته؛ بهروز نعمتی نماینده 
فراکسیون مستقلین است و نه نماینده الریجانی. 
ایشان در حضور خود آقای نعمتی گفت که نعمتی 
نماینده من نیســت و من اصال نماینده ای ندارم. 
به هر حال من شخصا پیش آقای الریجانی رفتم و 
از ایشان پرسیدم. او قسم خورد که من چنین حرفی 

را نگفتم و به شدت تکذیب کرد.

QQQ ائتالف فراکسیون مستقلین با نمایندگان
جبهه پایداری؛ فرمول 6+6

اما بعد از پایان جلسه بی نتیجه روز چهارشنبه 
کمیته تعامل و الریجانی، خبر رســید که کاظم 
جاللی درخواست برگزاری یک جلسه سه جانبه 
با حضور هر سه فراکسیون را داده است. امیدی ها 
در ادامه رعایت شرطشــان مبنی بر عدم ائتالف 
با فراکســیون والیی رسما در این جلسه حاضر 
نمی شوند اما علی مطهری را )به صفت شخصی( 
به این جلسه می فرستند. ازقضا این جلسه در دفتر 
علی مطهری برگزار شــد و کاظم جاللی رئیس 
فراکسیون مستقلین و حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
فراکسیون والیی به همراه بهروز نعمتی، عزیزی، 
امیرآبادی و یوســفیان مال خودشــان را به دفتر 
او می رســانند. در مورد این جلسه هم دو روایت 
متفاوت وجود دارد؛ اول روایت علی مطهری که 
محمدعلی وکیلی و الیاس حضرتی به نقل از او 
بیان کرده اند و دوم روایت بهروز نعمتی و کاظم 
جاللی. آنطور که وکیلی به نقل از مطهری به ایسنا 
گفته است مطهری در این جلسه کف مطالبات 
فراکسیون امید را حفظ ترکیب فعلی هیات رئیسه 
بیان کرده بود. اما آنها گفته بودند فراکســیون 
مستقلین و فراکســیون اصولگرایان، با یکدیگر 
به توافق رسیده اند که با یک لیست مشترک در 
انتخابات هیأت رئیسه حاضر شوند و این تصمیم در 
هر دو فراکسیون به رای گذاشته شده و تایید شده 
است و امکان تعامل با فراکسیون امید وجود ندارد. 
فرمول مورد نظر آنها هم ترکیب 6+6 است. یعنی 
از هر فراکسیون 6 نفر معرفی و در لیست مشترک 

آنها قرار بگیرند. 

QQQتالش برای حذف مطهری از دو ماه پیش
اما امیدی ها معتقدند تالش حامیان الریجانی و 
طیف نمایندگان جبهه پایداری برای حذف نواب 
رئیس که هر دو از گزینه های لیست امید هستند 
از دو ماه پیش آغاز شده بود. ظاهرا طیف جبهه 
پایداری به صورت علنی و حامیان الریجانی در 
خفا و پشت پرده این ایده را دنیال کرده اند. این 
تالش ها به ویژه بعد از دیدار اعضای فراکسیون 
امید با سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات 
به اوج خودش رسید. بعد از این دیدار نمایندگان 
جبهه پایداری عالوه بر نطق های تند و تیز علیه 
مطهری و وکیلی دو عضو هیات رئیسه حاضر در 
آن دیدار، شکایتی را هم به هیات نظارت بر رفتار 
نمایندگان داده بودند. شکایتی که البته به جایی 
نرسید و این هیات دیدار این دو نماینده را خارج 
 از چارچوب وظایف نمایندگی تشــخیص نداد.

اما همزمان با تالش پایداری ها روی صحنه، برخی 
از اصولگرایان معتدل در پس پرده به دنبال حذف 
نواب رئیس بودند. شاهد این مدعا هم اظهارات 
حضرتی درباره جلسه دو ماه قبل عده ای از آنها با 
برخی از اعضای فراکسیون امید است. به گفته او 
حدود یک ماه بعد از دیدار نمایندگان با سیدمحمد 
خاتمی، این عده  از اصولگرایان معتدل در محفلی 

اعالم کردند که ما می خواهیم آقایان پزشکیان و 
مطهری را از نایب رئیسی حذف کنیم و به جای 
آنها دو نفر دیگــر را بگذاریم. حضرتی گفته 
است کســانی که در آن جلسه حضور داشتند 
تاکید کردند که این اقدام نه عملی و نه عاقالنه 
و نه سیاستمدارانه است. به این دلیل که مطهری 
حیثیت و اعتبار مجلس، شجاعت و دلیری مجلس 
و تصویر حریت مجلس اســت و اگر دســت 
به آقای مطهری بزنید بیرون از مجلس حیثیت تان 
مخدوش می شــود. به عالوه آقای پزشکیان هم 
شخصیت معتبری است و محبوبیت خاص خود 
را دارد و در داخل مجلس فراکسیون ترک زبان ها 
پشتش ایســتاده اند. و با این استدالل ها از آنها 
می خواهند دست از این تالش بردارند. تالشی که 

ظاهرا متوقف نشد.

QQQبازی دولتی ها به نفع الریجانی؟
روز جمعه به موازات انتشــار خبر تالش ها 
برای حــذف مطهری از هیات رئیســه مجلس 
زمزمه هایی از البــی برخی چهره های دولتی هم 
منتشر شــد. موضوعی که بنا به گفته دو نفر از 
نمایندگان به ســازندگی صحت داشته و به طور 
مشــخص علی واعظی وزیر ارتباطات و عضو 
حزب اعتدال و توسعه در مسیر حذف مطهری از 
هیات رئیسه به نفع الریجانی و حامیانش وارد البی 
شده اســت. چند نماینده مجلس هم در صفحات 
توئیتر خودشــان به موضوع دخالت دولتی ها در 
انتخابات هیات رئیســه اعتراض کردند. از جمله 
محمود صادقی نماینده تهران در دو توئیت پیاپی 
با هشــدار به برخی وزرای دولت نوشت: »اگر 
برخی وزرا دوباره در انتخاب هیات رئیسه مجلس 
مداخله کنند سکوت نخواهم کرد. تکرار تعامل 
با فرصت طلبان عهدشکن در انتخابات هیات رئیسه 
مجلس به مناسبات فراکسیون امید دولت دوازدهم 
آســیب می زند.« عبدالکریم حسین زاده نماینده 
نقده و اشــنویه هم جمعه شــب توئیت کرد: 
»عهدشکنان فهرســت امید امشب با نمایندگان 
جبهه پایداری بر سر لیست مشترک توافق کردند. 
برخی وزرای دولت هم در کنار عهدشکنان قرار 
فراکسیون  سخنگوی  پارسایی  بهرام  گرفته اند«. 
امید هم به اعتماد گفته است بعد از انتخابات 29 
اردیبهشت و حمایت دوباره و قاطع اصالح طلبان 
از رئیس جمهور انتظار نداریم عناصری از دولت 
علیه فراکسیون امید وارد البی شوند. به گفته او 
به شکل آشکاری برخی چهره های دولتی در این 
روزها که بازار البی ها گرم است در مجلس حاضر 
می شوند. پارسایی گفته است ما می دانیم که آنها 
در چه جلساتی شرکت می کنند و با چه کسانی 
می نشینند. این اقدامات به روابط فراکسیون امید و 

دولت ضربه خواهد زد.
اما محمود واعظی هم در واکنش این متن را 
در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد: »اخبار 
نادرستی مبنی بر دخالت برخی از اعضای دولت 
در انتخاب هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
برخی شــبکه های اجتماعی مطرح شده که قویا 
تکذیب می شــود. انتخاب هیأت رئیسه مجلس، 
حق نمایندگی است و دولت هیچ دخالتی در این 
امر ندارد، به نظر می رسد این گونه شایعه ها برای 
ایجاد اختــالف و بر هم زدن رابطه خوب دولت 
و مجلس اســت و هدفی جز کاستن از شیرینی 
انتخابات ندارد.« حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهــور هم گفت دولــت در انتخابات 

هیات رئیسه مجلس نقشی ندارد. 

QQQروز رای گیری
اگرچه فراکسیون امید کف مطالبه خودش در 
انتخابات هیات رئیسه مجلس را حفظ ترکیب فعلي 
هیات رئیسه گذاشته بود و در واقع به دنبال حفظ 
5 کرســي اش در این انتخابات بود اما در نهایت 
توانست تنها ســه کرسي خودش را تکرار کند. 
دو کرســي ارزشمند نواب رئیس و یک کرسي 
دبیري به ترتیب به مسعود پزشکیان، علي مطهري 
و محمدعلي وکیلي از فراکسیون امید اختصاص 
پیدا کرد. در عوض اما قسیم عثماني و یوسف نژاد 
جاي خودشان را به دو نماینده از فراکسیون والیي 
و نزدیک به جبهه پایداري دادند تا شیریني تکرار 

سه عضو امید در هیات رئیسه دوامي نداشته باشد. 
تنها  مجلس  سیاسي  فراکسیون های  آرایش 
چند ساعت مانده به انتخابات هیات رئیسه تغییر 
کرد. به ویژه آنکــه محمدرضا عارف و علي 
مطهري شــب قبل از انتخابات دیداري با علي 
الریجاني رئیس مجلس داشتند که تصمیم مهمي 
در آن گرفته شد. فراکسیون امید اگرچه از ابتدا 
حاضر به قبول ائتالف با فراکسیون والیي نبود اما 
بعد از آن دیدار امیدي ها می پذیرند تا با مستقلین 
و فراکسیون والیي، مدل ائتالف پیشنهادي علي 
الریجاني را عملي کنند. بر مبناي این مدل، گزینه 
هر سه فراکسیون براي ریاست مشترک خواهند 
بود، در نواب رئیس هر ســه فراکسیون رقابت 
کنند و در 9 عضو دیگر هیات رئیسه به صورت 
3-3-3 لیست مشــترک بدهند. ریاست علي 
الریجاني که در این مدل قطعي بود. دو گزینه 
مسعود پزشــکیان و علي مطهري از فراکسیون 
امیــد هم در رقابت بــا دو گزینه هادي قوامي 
)فراکسیون مستقلین( و حمیدرضا حاجي بابایي 
)فراکسیون والیي( قرار گرفتند و با راي امیدي ها 
و بخشي از بدنه فراکسیون مستقلین گزینه های 
فراکسیون امید نواب رئیس شدند. ماجرا اما در 
انتخاب 9 نفر دبیر و ناظر هیات رئیســه به این 
خوبي پیش نرفت. چه آنکه از همان ابتداي صبح 
و همزمان با ورود نمایندگان به صحن مجلس 
نشــانه های بدعهدي فراکسیون های مستقلین و 
والیي خود را نشان داد. طبق مدل ائتالفي هر یک 
از سه فراکسیون قرار بود تا سه نفر از نمایندگان 
خــود را کاندیدا کنند تا همــه به همان 9 نفر 
راي دهند. از فراکسیون امید محمدعلي وکیلي، 
قســیم عثماني و فریده اوالد قباد، از فراکسیون 
مستقلین رسول خضري، بهروز نعمتي و غالمرضا 
کاتب و از فراکسیون والیي هم اکبر رنجبرزاده، 
امیرحســین قاضي زاده و محمدحسین فرهنگي 
در لیســت ائتالفي قرار گرفتند. اما صبح روز 
صندلي های  پشت  نمایندگان  وقتي  راي گیري 
خودشان قرار گرفتند با یک اعالمیه مواجه شدند 
که روي آن نوشــته شده بود »ناظر:آشوري« و 
»دبیر: امیرآبادي«. در واقع این اعالمیه داشــت 
دو کاندیدای تازه از دو فراکســیون مستقلین و 
والیي را به نمایندگان پیشنهاد می داد. عالوه بر 
این اسداهلل عباسي هم خارج از لیست ائتالفي و از 
سوي فراکسیون والیي در بخش ناظرین کاندیدا 
شد. امیدي ها وقتي با این بدعهدي مواجه شدند، 
تصمیم گرفتند یوسف نژاد که شب قبل از آن 
در مجمع عمومي با تنها یک راي کمتر از فریده 
اوالد قباد در لیســت ائتالفي قرار نگرفته بود را 
کاندیدای انتخابات کنند. تصمیمي که به گفته 
پروانه سلحشوري نماینده تهران خوب اما بسیار 
دیرهنگام گرفته شــد تا نتواند آنطور که باید 

اثرگذار باشد.

ائتالف بزرگ؟
چگونهنوابرئیسمجلسدهماصالحطلبماندند

زینب صفری
خبرنگار پارلمانی سازندگی

حاال نه علی الریجانی آن رئیس بی رقیبی است که خیالش از بابت تداوم ریاستش راحت باشد 
و نه کسی می تواند تضمینی به فراکسیون امید برای حفظ دو کرسی نائب رئیسی اش بدهد. همه 
چیز به البی های سنگین پارلمانتاریست های سه فراکسیون سیاسی مجلس بستگی دارد



5چهارشنبه 17 خرداد 1396 سال اول . شماره دو

چه باید کرد؟

ادامه سرمقاله از صفحه 1
شــاید ردصالحیــت او می توانســت تکرار 
ردصالحیت مهدی بازرگان در دوره چهارم انتخابات 
ریاســت جمهوری )1364( باشد که برای همیشه 
نهضت آزادی از حاکمیت جمهوری اسالمی کنار 
رفت، اما هاشــمی که خردمندانه و صبورانه حسن 
روحانی را حتی پــس از نامزدی خود به ماندن در 
رقابت های ســال 1392 فراخوانده بود میوه ی عمل 
خویش را چید و عصر تازه ی اصالح طلبی را رقم زد. 
آمیزش اعتبار سیاسی هاشمی رفسنجانی و سرمایه ی 
اجتماعی سیدمحمد خاتمی پدیده ی حسن روحانی 
را پدیدار ساخت و اصالحات را از بایگانی شدن به 
تاریخ نجات داد. دوم خرداد دوم در 24 خردادماه 92 
شکل گرفت و بار دیگر اصالح طلبان وارد حاکمیت 
شــدند. اندکی بعد مجلس دهم دارای فراکسیونی 
قدرتمند از اصالح طلبان شــد که قدرت خود را در 
انتخاب نواب رئیس نشان داد و اکنون پس از تکرار 
ریاست جمهوری حسن روحانی اکثریت شوراهای 
شــهرهای بزرگ در اختیار جبهه اصالحات قرار 
گرفته است. اکنون دیگر دوم خرداد نه یک اتفاق 
که یک فرآیند است و مردم نه فقط می دانند که چه 

نمی خواهند که می دانند چه می خواهند.
اصالح طلبان برای آنان نه یک هندوانه ی دربسته 
که سفره ای گشوده هستند. آنان دوران اصالحات را 
به عنوان یکی از پررونق ترین و پاک ترین دوران 
حکومت جمهوری اسالمی به یاد دارند و در قیاس 
با دوران دولت محمود احمدی نژاد می توانند سره و 
ناســره را از هم تمییز دهند. هر رأیی البته به همان 
اندازه که اثباتی اســت، نفی هم هســت اما جبهه 
اصالحات می تواند ادعا کند که مردم به کارنامه و 
برنامه ی آنان به صورت نسبی و تقریبی رأی داده اند. 
افزایش رأی به حسن روحانی و نیز رأی یکپارچه، 
دربست و لیســتی به فهرست اصالحات در تهران 
)برای دومین انتخابات سیاسی( و در مشهد و اصفهان 
و... نشــان دهنده یک رشد و ثبات سیاسی در سطح 
کشورهای توســعه یافته جهان است؛ نه فقط از این 
جهت که مردم به اصالح طلبان رأی داده اند بلکه از 
آن رو که به فهرست های انتخاباتی رأی داده اند. دور 
از ذهن نیســت که ادعا کنیم رخداد دوم خرداد نه 
فقط در رفتار اصالح طلبان که در کردار اصولگرایان 
هم دیده می شود: سیدابراهیم رئیسی نامزدی اصولگرا 
بود که چون سیدمحمد خاتمی عمامه ی سیاه بر سر 
داشت، چون میرحسین موسوی شال سبز بر گردن 
داشت، چون حسن روحانی به جای قبا، لباده بر تن 
داشت و همسرش به عنوان زنی تحصیلکرده برای 
رئیســی مبارزه انتخاباتی می کرد. رئیسی از عدالت 
اجتماعی و حقوق شــهروندی سخن می گفت و 
کوچک ترین اشــاره ای به اصــول محافظه کاری 
مذهبی مانند نفی موسیقی نداشت. از رئیسی فراتر، 
اصولگرایان این بار با برپایی جمنا به عنوان کنگره 
ملی اصولگرایان سعی کردند همچون کنگره های 
انتخاباتــی جمهوری خواهــان )و دموکرات ها(ی 
ایاالت متحده آمریکا رقابت درون گفتمانی خود را 
مهار کنند و در نهایت با یک نامزد اصلی و رسمی 
در برابر اصالح طلبان قرار گرفتند. جایگاه محمدباقر 
قالیباف در کنار سیدابراهیم رئیسی همانند جایگاه 
اسحاق جهانگیری در کنار شیخ حسن روحانی بود 
که هر دو ره توشه ای برگرفته از رقابت های انتخاباتی 
سال 1392 )استراتژی نامزد پوششی: مشابه روحانی 
در کنار هاشــمی( بود که البته خود آن نیز یادآور 
مبارزات انتخاباتی مشترک رؤسای جمهور و معاونان 
آنان در انتخابات ایاالت متحده آمریکاست. اشکال 
اولیه ای از این نوع مبارزه انتخاباتی در سال 1384 با 
معرفی محمدرضا خاتمی به عنوان معاون اول مصطفی 
معین )نامزد حزب مشارکت( و معرفی غالمحسین 
کرباسچی به عنوان معاون اول مهدی کروبی )نامزد 
حزب اعتماد ملی/ بخشی از کارگزاران سازندگی( 
وجود داشت که اینک در انتخابات سال 1396 تثبیت 
شده است؛ تا جایی که بعید است در انتخابات سال 
1400 اوال هیچ حزب و جبهه سیاســی )اصولگرا/ 
اصالح طلب( با چند نامزد در روز انتخابات باقی بماند 
و ثانیا نامزدهای سایه/ پوششی در جریان مبارزات/ 
مناظرات انتخاباتی خود را در مقام مدعیان معاونت 
ریاست جمهوری نشان خواهند داد. از این حیث دوم 
خرداد به عنوان ســرآغاز رقابت سیاسی معنادار در 

انتخابات ریاست جمهوری ایران اثری روشن بر هر 
دو جریان اصالح طلب و اصولگرا گذاشته است و 
جمهوری اسالمی ایران را به الگوی یک حکومت 
انتخاباتی/ رقابتی نزدیک تر کرده است. اصول این 

نظم سیاسی مدرن عبارت است از:

QQQاصل اول:  نظام دو حزبی
ایران دارای دو جبهه سیاســی تعریف شــده و 
شناسنامه دار است: اول اصالح طلبان که در گذشته به 
چپ گرایان )مذهبی( مشهور بودند و اکنون میانه روتر 
شده به تعریف احزاب مرکز در جامعه شناسی سیاسی 
نزدیک تر شده اند و دوم اصولگرایان که در گذشته 
به راست گرایان )مذهبی( مشــهور بودند و اکنون 
رادیکال تر شــده به تعریف احــزاب رادیکال در 
جامعه شناسی سیاسی نزدیک تر شده اند. هیچ رقابت 
سیاســی در جمهوری اســالمی به دور از این نظم 
دوقطبی شکل نخواهد گرفت. حتی حسن روحانی هم 
به عنوان پرچمدار اعتدال گرایی سیاسی و میراث دار 
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان پایه گذار این گفتمان 
سیاسی دریافته است که اصولگرایان با وجود خشمی 
کــه از محمود احمدی نژاد دارنــد، اکنون به تجربه 
دریافته اند که تنها فردی مانند رئیس  دولت های نهم 
و دهم است که می تواند آنان را به پیروزی نزدیک 
کند. در آینده نیز هرگونه رقابت سیاسی حول این دو 
قطب خواهد بود و اگر افراد مستقلی مانند روحانی یا 
احمدی نژاد بخواهند به پیروزی سیاسی برسند باید ابتدا 
در مبارزه درون گفتمانی بر همفکران یا رقیبان خود 
در درون دو جبهه اصالح طلبی و اصولگرایی فائق آیند 
و آنگاه وارد صحن جامعه شوند. تاکید نامزدی مانند 
اسحاق جهانگیری بر این هویت تشکیالتی از سوی 
نامزدها و رأی یکپارچه مردم تهران و مشهد و اصفهان 
به فهرســت اصالح طلبان و جا گذاشتن اصالح طلبان 

منفرد بیرون از فهرست گویای این وضعیت است.

QQQ اصل دوم: احیای مقام معاون اول
رئیس جمهور

هر یک از دو جبهه سیاسی ایران )اصالح طلبان 
و اصولگرایــان( با یک نامزد نهایی در رقابت های 
انتخاباتی حضور خواهند یافت. وجود نامزد دوم کنار 

ایشان می تواند گویای یکی از این اهداف باشد:
1- اصالح طلبان با وجود نهاد شــورای نگهبان 
نگران ردصالحیت احتمالــی نامزد انتخاباتی خود 
هستند و نمی خواهند روز اعالم صالحیت ها غافلگیر 
شــوند و از آن باالتر با توجه به سطح رو به توسعه 
مبــارزات انتخاباتی در میانه ی راه نامزد نهایی خود 
را از دست ندهند. چنان که در این انتخابات نه تنها 
نامزدی اســحاق جهانگیری ضریب ردصالحیت 
حسن روحانی را کاهش داد بلکه پس از مبارزات 
انتخاباتی و به خصوص مناظرات تلویزیونی احتمال 
ردصالحیت او را از بین بــرد چراکه در صورت 
ردصالحیت روحانی در حیــن مبارزات انتخاباتی 
احتمال انتقال آرای او بــه جهانگیری به صورت 
طبیعی باال می رفت و پدیده ای شــگفت آورتر از 
ریاســت جمهوری روحانی پــس از ردصالحیت 

هاشمی رفسنجانی در سال 1392 شکل می گرفت.
2- اصولگرایان بدون دغدغه شــورای نگهبان 
می توانند رقابت هــای درونی خود را با طرح نامزد 
دوم یا نامزد ســایه به صحن جامعه بکشــانند و با 
نظرســنجی های پیاپی هر دو نامزد را در معرض 
آزمــون افکار عمومی قرار دهنــد و در نهایت با 
رضایت نسبی نامزد دوم او را به کناره گیری تشویق 
کنند. در واقع حضور در صحنه مبارزات انتخاباتی 
به کاتالیزوری برای تصمیم گیری تبدیل می شود؛ 
چنان که محمدباقر قالیباف در همین انتخابات پس 
از مناظره سوم و افت شــدید رأی ناگزیر شد که 
از صحنه رقابت های انتخاباتی کناره گیری کند. از 
این نظر نیز البته اصالح طلبان نسبت به اصولگرایان 
انتخابات ریاست جمهوری سال  پیشتازترند چه در 
1392 محمدرضــا عارف در پی نظرســنجی های 
اصالح طلبان پس از مناظره های تلویزیونی به سود 

حسن روحانی کناره گیری کرد.
تاکتیــک نامزد پوششــی در نهایت انتخابات 
ریاست جمهوری ایران را به سوی تثبیت مقام معاون 
اول رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی هدایت خواهد 
کرد. اهمیت مقام معاون اول در نظام های ریاستی و 

جمهوری های جدید تاکنون در ایران مورد توجه قرار 
نگرفته است. از آغاز شکل گیری این مقام در سال 
1368 معاون اول در ســطح دبیر هیات دولت بوده 
اســت و با وجود همه ی احترامی که وزیران برای 
افرادی مانند دکتر حسن حبیبی و دکتر محمدرضا 
عارف قائل بودند این مقام را فروتر از نخست وزیران 
و صدراعظمان تاریخ ایران می دیدند. گرچه پایه گذار 
این کم توجهی خود اکبر هاشمی رفسنجانی بود اما 
او بــه عنوان پدر جمهوری دوم، اولین کســی بود 
که فهمید باید ســطح این مقام را در عمل ارتقا داد. 
پیشنهاد هاشــمی به خاتمی برای انتخاب روحانی 
به عنــوان معاون اول در ســال های 1376 و 1380 
نشانه ی فهم هاشــمی از مقام معاون اول به عنوان 
رئیس جمهور آینده بود. اما کاریزمای خاتمی و نقش 
منفی برخی نزدیکان او مانع از این شــد که معاون 
اول رئیس جمهور به جایگاه واقعی خود برسد. محمد 
احمدی نژاد در آغاز مانند هاشمی رفســنجانی سعی 
کرد معاون اول رئیس جمهور را در ســطح دستیار 
رئیس جمهور پایین آورد اما از میانه راه که به آینده 
خود نظر داشت سعی کرد اسفندیار رحیم مشایی را به 
این سطح ارتقا دهد. فرآیندی که در نطفه خفه شد. 
در دولت روحانی در آغاز به نظر می رسید همان راه 
گذشته پیموده شود اما انتخابات 96 در هر دو جناح 
اصالح طلب و اصولگرا نشان داد که دوران تازه ای در 
فهم مقام معاون اول ایجاد شده است و آن طرح معاون 
اول رئیس جمهور بــه عنوان »نایب« رئیس جمهور 
اســت. همان چیزی که در ایاالت متحده آمریکا 
وجود دارد؛ و نایــب رئیس جمهور در واقع ولیعهد 
رئیس کشور در نظام جمهوری است که باید خود را 
به عنوان وارث حقیقی دولت در معرض رأی اعتماد 
ملت قرار دهد. در واقع اهمیت این مقام از آن روست 
که به همان اندازه که رؤسای جمهور در دوره ی دوم 
از حیث منع قانونی برای نامزدی سه باره در انتخابات 
کم انگیزه می شوند، معاونان اول از حیث آینده سیاسی 
خود باید انگیزه بیشتری برای ادامه راه داشته باشند. 
و اکنون عملکرد اســحاق جهانگیری می تواند مقام 
معاون اول را به موقعیت گذشته بازگرداند یا آن را 
در جایگاه جدید خود به عنوان مدعی شــماره یک 

ریاست جمهوری آینده تثبیت کند.

QQQاصل سوم، تثبیت رأی تشکیالتی
هویت تشــکیالتی و جبهه ای در ایران امروز 
تثبیت شده اســت. اگر در گذشــته نامزدهای 
ریاست جمهوری ســعی می کردند خود را مستقل 
از جناح های سیاسی معرفی کنند امروزه این حربه  
کارآیی ندارد. سیدمحمد خاتمی عضو ارشد مجمع 
روحانیون مبارز در انتخابات بیســت سال پیش به 
صورت مستقل وارد مبارزات انتخاباتی شد و جواب 
گرفت اما نامزدی ســیدابراهیم رئیسی عضو ارشد 
جامعه روحانیت مبارز در انتخابات اخیر نتوانست 
آرای اصالح طلبان را به سوی او جلب کند. رئیسی 
معتقد بود شخصیتی فراجناحی است و گاه ستادها 
و پوســترهای اصالح طلبانه ای هم از او دیده شد 
اما در نهایت کســی به صفت اصالح طلبانه به او 
رأی نداد. در مقابل اسحاق جهانگیری اولین نامزد 
ریاست جمهوری در ایران جدید بود که به صراحت 
در جلــوی دوربین تلویزیون گفت به عنوان یک 
اصالح طلب و از آن فراتر عضوی از جبهه اصالحات 
و به خواست سران جبهه اصالحات وارد انتخابات 
شده است. حسن روحانی هم که همیشه میان یک 
چهره مصلــح و یک چهره معتدل در حرکت بود 
و به عنوان یکــی از پایه گذاران جامعه روحانیت 
مبارز چندان نمی توانست بی مهری این نهاد سیاسی 
و جانبداری رقیب اصلی اش مجمع روحانیون مبارز 
از خود را برجسته کند در این انتخابات صراحتا یک 
اصالح طلب تمام عیار شد و از بسیاری از اصالح طلبان 

دیگر پیش افتاد!
تثبیت این هویت تشــکیالتی البته محدود به 
سران و سیاستمداران نبود. اتفاق مهم تر در بدنه ی 
جامعه رخ داده بود. در گذشته رأی لیستی محدود 
به تهران بود اما اکنون رأی لیستی به همه ی شهرها 
به خصوص کالنشهرها تسری یافته است. در گذشته 
مردم از اتصاف به اصالح طلبی یا اصولگرایی پرهیز 
داشتند اما اکنون مردم به اصالح طلبی یا اصولگرایی 
خود افتخار می کنند. کلبی  مسلکی سیاسی در جامعه ی 

ایران به شدت کاهش یافته است و روشنفکران و 
هنرمندان و نویســندگان و حتــی کارآفرینان و 
بازرگانان گرایش سیاسی خود را پنهان نمی کنند. در 
واقع از لحاظ جامعه شناسی سیاسی میان رأس و بدنه 
سیاسی در ایران پیوندی عمیق برقرار شده است و 
هویت تشکیالتی و هویت اجتماعی در حال منطبق 
شــدن بر یکدیگر در ایران هستند. اکنون می توان 
با اطمینان از کف رأی ثابت برای اصالح طلبان و 
اصولگرایان سخن گفت و اصل مبارزات را برای 

کسب آرای خاکستری دانست.

QQQاصل چهارم: رقابت عرفی
رقابــت سیاســی و انتخاباتــی در ایــران 
ایدئولوژی زدایی شده است و جالب اینجاست که 
در این فرآیند عرضی شدن انتخابات اصولگرایان 
از اصالح طلبــان رادیکال ترنــد! گرچه می توان 
اصالح طلبان را در توجه به اقشــار خاکستری و 
بدنه ی اصلی رأی دهندگان پیشــتاز دانست اما این 
اصولگرایان هستند که در این کار گوی سبقت را 
از اصالح طلبان ربوده اند. ماجرای تتلو تنها یک نمونه 
از این رفتار اصولگرایان است که اگر در اردوگاه 
اصالح طلبــان رخ می داد آن اندازه عجیب نبود که 
در اردوگاه اصولگرایــان رخ داد. در واقع پس از 
مبارزات انتخاباتی و بیرون از مجادالت سیاسی )که 
در نهایت به ضرر اصولگرایان تمام شد( باید از این 
اقدام اصولگرایان استقبال کرد. اصولگرایی هنگامی 
متولد شــد که به نظر می رسید واژه محافظه کاری 
گویای تالش متدینین ســنتی جامعه برای حفظ 
سنت ها، ارزش ها و اصول مذهبی و اخالقی نیست 
و اصالح طلبی نیز به تغییر ســنت ها، ارزش ها و 
اصول مذهبی و اخالقی می انجامد. در چنین شرایطی 
حامیــان این پرنســیب های اجتماعی و فرهنگی 
خود را اصولگرا خواندنــد. اکنون پس از 5 دوره 
ایدئولوژیک ترین  انتخابات ریاست جمهوری آنان 
چهره ی بیست ساله خود )ســیدابراهیم رئیسی( را 
رفتاری غیرایدئولوژیــک هدایت کردند که  به 
در آن به صراحت گفته می شــد شــهروند درجه 
یک و شــهروند درجه دوم نداریم، زن نباید فقط 
خانه دار باشد و باید وارد جامعه شود، موسیقی حتی 
زیرزمینی باید به رسمیت شناخته شود و می توان با 
دگراندیش ترین الیه های جامعه نیز باب گفت وگو 
را باز کرد. این رفتارها چون در هنگامه انتخابات 
بود البته از سوی اصالح طلبان جامعه )بدنه اجتماعی 
جبهه اصالحات( باور نشد و از سوی اصولگرایان 
جامعه )بدنه اجتماعی اصولگرایی( هم پذیرفته نشد 
و حتی به نوعی فرصت طلبی و بی   پرنسیبی تعبیر شد 
و در نهایت آرای اصولگرایان را فروریخت. اما اگر 
این باور در رفتار و گفتار اصولگرایان تداوم یابد، 
باید از آن استفاده کرد چرا که می تواند هم موجب 
استحکام دموکراســی در ایران شود و هم آنان را 
براساس اصول مردم ساالری به قدرت برساند. به این 
جمله دقت کنید: »تنها راه موفقیت ما این اســت 
که نگرش  مان را عــوض کنیم و خود را موظف 
به خدمت رســانی به همه مردم بدانیم. به ما ربطی 
ندارد که فرد نمــاز می خواند یا نه؛ این فرهنگ 
اهــل بیت و قرآن کریم اســت.« این نه ســخن 
یک روشنفکر دینی که سخن محمدباقر قالیباف 
نامزد پوششــی اصولگرایان است که می توانست 
به عنوان یک تکنوکرات اصولگرا برنده انتخابات 
باشد اما به علت اشــتباهات تاکتیکی و تکنیکی 
باخت. قالیبــاف اما همچون جهانگیری اثری مهم 
بر انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. اگر روحانی 
و رئیسی نمادی از نسل گذشته مدیران جمهوری 
اســالمی بودند و به علت هویــت روحانی خود 
مظهری از صورت ایدئولوژیک مبارزه انتخاباتی در 
ایران امروز هستند، جهانگیری و قالیباف به عنوان 
تکنوکرات های اصالح طلب و اصولگرا نسل آینده 
مدیران جمهوری اسالمی هستند. این دو هم به عنوان 
مولود و هم به عنوان مولد گفتمان فن ســاالری یا 
کارآمدی )در دو تعبیر اصالح طلبانه و اصولگرایانه 
از تکنوکراسی غربی( گفتمان انتخابات در ایران 
را به جای ایدئولوژی به ســوی کار سوق دادند و 
رؤسای خود را نیز در پی آوردند. این همه تاکید بر 
اقتصاد، معیشت، کسب و کار و دیگر شاخص های 
توسعه یا پیشرفت در انتخابات ایران بی سابقه بوده 
است و نشــان می دهد که نهاد دولت در ایران در 
حال گذاری تاریخی اســت. گرچه اصالح طلبان 
به درســتی بر صورت سوسیالیستی- پوپولیستی 
راهکارهای اقتصــادی اصولگرایان و اصولگرایان 
بر شکل لیبرالیستی- اشرافی راهکارهای اقتصادی 
اصالح طلبــان خرده می گیرند اما هــر دوی این 
برنامه ها و دست کم شعارها ماهیتی تکنوکراتیک 
و دموکراتیک دارد که در تحلیل نهایی، مبارزات 

انتخاباتــی را از صورت نبرد حق و باطل به رقابت 
میان دو برنامه تبدیل می کنــد. از این حیث البته 
گفتمان اصولگرایان مبنــی بر رقابت میان جبهه 
انقالبی/ غیرانقالبی )کــه در نامگذاری جمنا هم 
مشــهود بود( یک خطای استراتژیک بود که در 
انتخابات خبرگان پنجم هم مرتکب شــده بودند و 
این بار هم از آن نتیجه نگرفتند: رقابت در انتخابات 
ریاست جمهوری جنگ حق و باطل نیست، رقابت 
میان دو تفسیر از حقانیت و حقیقت برای خدمت 

به جامعه است.

QQQاصل پنجم: تثبیت نظام ریاستی
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران به مظهر 
جمهوریت در این کشور بدل شده است و هیچ کس 
نمی تواند این نظام انتخاباتی را تغییر دهد و اگر تغییری 
باشد هم در جهت ارتقای این روش حکمرانی است 
نه اسقاط آن. انتخاب مستقیم عالی ترین مقام اجرایی 
کشور و دومین مقام رسمی پس از رهبری مهم ترین 
دستاورد دموکراتیک انقالب اسالمی ایران و شاخصه 
جمهوری اســالمی ایران است. ایران با وجود بیش 
از 110 سال مشــروطیت تا 40 سال قبل هیچ مقام 
عالی  خود اعم از پادشاه، نخست وزیر و نیز رؤسای 
مجلسین را با رأی مستقیم جمهور شهروندان انتخاب 
نمی کرد. پس از انقالب همه ی مقام های عالی کشور 
انتخابی هستند. انتخاب مقام رهبری و ریاست مجلس 
با رأی خبرگان و نمایندگان ملت است و انتخاب 
مقام ریاست جمهوری با رأی مستقیم همه مردم رخ 
می دهد. بدیهی اســت که اقتضای مقام رهبری یا 
ریاست مجلس انتخابات با واسطه است اما انتخاب 
بی واسطه مقام ریاســت جمهوری گذشته از شور و 
شوق و شادی و شادابی سیاسی و اجتماعی به عیار 
مشــروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران بدل شده 
است که شبهات موجود درباره ی تحدیدات شورای 
نگهبان را هم برطــرف می کند. در نهایت با همه 
نقدهایی که بر عملکرد این شــورا وارد است؛ در 
انتخابات ریاســت جمهوری اکثریت افکار و آرای 
سیاسی نامزدهای نسبتا نزدیک به خود را می یابند، 
تا جایی که در این انتخابات به جز سلطنت طلبان و 
مجاهدین خلق که در پی جایگزینی کودتا،  شورش، 
ترور و جنگ برای تغییر سیاسی در ایران هستند هیچ 
نیروی سیاسی عمده ای انتخابات را تحریم نکردند. 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران به ملی ترین 
فرآیند سیاسی در کشور بدل شده است که در آن 
شیعه و سنی، خودی و غیرخودی،  شهری و روستایی، 
مومــن و منکر به یک اندازه حق رأی دارند و رأی 
آنها موثر  هم هست. یکی از برکات این انتخابات 
بستن باب شــبهات فقهی مانند رأی حالل و رأی 
حرام بود؛ تا جایی که طرفداران سیدابراهیم رئیسی 
قول دبیرکل جامعه روحانیت مبــارز درباره رأی 
حالل و حرام را نادیده گرفتند و آن را در ســخنان 
رئیس جمهور ردیابی کردند و البته در عمل نادرستی 
این تفکر را پذیرفتند. این یک واقعیت اســت که 
در فرآیندی عرفی مانند انتخابات رأی یک مومن و 
رأی یک منکر برابر است و نمی توان از رأی سفید 
یا سیاه سخن گفت. در انتخابات رأی حالل و رأی 
حرام نداریم؛ رأی قانونی و غیرقانونی داریم. حتی از 
نظر یک متدین مومن رأی مقبول رأیی اســت که 
با نیت پاک و بر اســاس وعده های درست و قابل 
راستی آزمایی نامزدها داده شود که ممکن است به هر 

یک از دو نامزد اصلی انتخابات داده شود.
بدین ترتیب انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
از فرآیندی شــکلی در راه دموکراسی به صورتی 
محتوایی در این مسیر بدل شده است. اگر در گذشته 
انتخابات فقط طریقیت داشــت اکنون حقانیت هم 
می آورد. حقانیت نه بــه معنای حقیقت )که کار 
سیاست نیست و در ذیل الهیات است( بلکه حقانیت 
کردن  حکومت  شایســتگی  شایستگی.  به معنای 
و شایستگی حکومت شــدن که هدف اصلی آن 
خدمت است و به تعبیر علم سیاست؛ مدیریت و مهار 

قدرت... تا کمتر شر برساند و به خیر نزدیک شود.

QQQ اصل ششم: شکست تئوری تحریم و طراح
تکلیف مدنی

انتخابات در ایــران در آغاز یک تکلیف بود؛ 
تکلیفی ایدئولوژیک بــرای حفظ نظام جمهوری 
اســالمی که حفظ آن به تعبیر امام خمینی بر حفظ 
دین فرد هم مقدم بــود چراکه در نهایت این نظام 

سیاسی است که اعتقاد دینی را حفظ می کند.
از ســال 1376 انتخابات به یک حق نزدیک تر 
شد. مردم حق دارند رأی دهند تا سرنوشت سیاسی 
خویش را تغییر دهند و آن را تعیین کنند. این حق 
البته مانند همه حقوق دیگر دو سویه داشت: حق رأی 
دادن و حق رأی ندادن که بنا به میل ملت و اراده ی 

آنان قبال استیفا بود.
از ســال 1392 انتخابات افزون بر آن تکلیف 
شرعی و حق عرفی به یک تکلیف مدنی تبدیل شده 
است. انتخابات در ایران الزامی نیست اما از نظر افکار 
عمومی رأی ندادن نه تنها فضیلتی نیست بلکه به یک 
ضدفضیلت بدل شده است. فضیلت مدنی آن است 
که با رأی خود مانع از بدتر شــدن اوضاع شویم و 
نگذاریم با اهمال ما در حق اعمال حاکمیت ملی یک 

جریان اقلیت بر اکثریت حکومت کند. 
هر انتخاباتی سه ضلع دارد: اول، اکثریت؛ دوم، 
اقلیت؛ ســوم، آرای خاموش. رسیدن به این معادله 
ریاضی که در نهایت ضلع سوم در کنار ضلع دوم 
قرار می گیرد و اقلیت را بر اکثریت حاکم می کند 
محصول یک تجربه تاریخی است. این که در دوره ی 
دوم انتخابات ریاســت جمهوری سال 1384 میزان 
افرادی که رأی ندادند از میزان افرادی که به محمود 
احمدی نژاد رأی دادند بیشتر بود، نشان می دهد که 
آرای خاموش می تواند دشمن دموکراسی باشد. اگر 
افرادی فکر می کنند که با تحریم به کمک مخالفان 
وضع موجود می آیند، این تجربه تاریخی نشان داده 
که تحریم در نهایت به سود موافقان وضع موجود 
تمام می شــود و به جای آنکه عملی رادیکال باشد 
محافظه کاری تمام است. در اینجاست که رأی دادن 
به تکلیفی مدنی برای حاکمیت ملی بدل می شود و به 

آسانی نمی توان آن را فروگذارد.

QQQاصل هفتم: انتخابات زنجیره ای
انتخابات در ایران یک زنجیره به هم پیوسته است. 
نمی توان در یک انتخابات شرکت کرد و انتخابات 
دیگر را رها کرد. رسیدن به چنین حکمی نیازمند 
فهم مقدماتی تاریخی و سیاسی است: پس از انتخابات 
دوم خردادماه 1376 یک حزب سیاســی مترقی در 
ایران به نام جبهه مشارکت پدیدار شد که در آغاز با 
ائتالف توانست کرسی های حاکمیت را به خصوص 
در مجلس ششم در دست گیرد. پیروزی های پیاپی 
این حزب سیاسی را چنان مغرور ساخت که گمان 
برد به تنهایی می تواند بــه حزب حاکم ایران بدل 
شــود. اکثریت مطلق اصالح طلبان در مجلس ششم 
آنان را به ســوی سکتاریسم در انتخابات دوره دوم 
شورای شــهر هدایت کرد و در نهایت اولین حلقه 
از زنجیره شکســت های اصالح طلبان آغاز شد. اما 
جبهه مشــارکت از شکست در انتخابات دوره دوم 
شوراها درس نگرفت و در انتخابات مجلس هفتم به 
بهانه ردصالحیت های گسترده سران خود به تحریم 
انتخابات دست زد و با وجود فهرستی از اصالح طلبان 
موثر در آن انتخابــات )مانند مهدی کروبی، علی 
هاشــمی،  جمیله کدیور، مجید انصاری و... که در 
قالب ائتالف برای ایران وارد انتخابات شده بودند( 
حتــی در روزنامه ی ارگان حزب خود از انتشــار 

آگهی های انتخاباتی اصالح طلبان سر باز زد. 
با وجود این، این حزب سیاسی اصالح  طلب در 
انتخابات دوره ی نهم ریاست جمهوری شرکت کرد 
اما خط سکتاریستی خود را ادامه داد و این بار با تکرار 
تجربه ی انتخابات دوره دوم شوراهای شهر شکستی 

بزرگتر را بر اصالح طلبان تحمیل کرد.
یک دهه بعد جبهه مشارکت و بزرگان آن از این 
تجربه درس گرفتند و به ائتالف اصالحات بازگشتند 
و با آمیزش وزن سیاسی آنان و دیگر اصالح طلبان 
پیروزی های زنجیره ای ابتدا در ریاســت جمهوری، 
سپس مجلس شورای اســالمی و شوراهای شهر و 
روستا پدید آمد. پیروزی در ریاست جمهوری مقدمه 
پیروزی در مجلس بود چراکه با استقرار یک دولت 
اصالح طلب مردم به صورت طبیعی به هواداران آن 
دولت رأی می دهند )چنان که با وجود یک دولت 
اصولگرا مردم به هواداران آن دولت رأی می دهند( و 
استقرار یک مجلس معتدل مقدمه پیروزی در شوراها 
بود چراکه نظارت بر شوراها بر عهده پارلمان است 
نه شورای نگهبان و نه تنها مردم به شوراهای همسو 
با پارلمان و دولت رأی می دهند بلکه اصالح طلبان با 
گشودن دریچه های مشارکت و رقابت در شوراها 
در مرحله ی بررسی صالحیت ها یک توان مدیریتی 
تازه و جوان را به بدنه اجرایی کشور تزریق می کنند 
که در دوره حاکمیت اصولگرایان امکان آن وجود 

نداشت.
شوراها از این منظر عرفی ترین انتخابات در ایران 
است که جز اعمال قانون هیچ گزینش ایدئولوژیکی 
برای آن وجــود ندارد و این راه را بر توســعه ی 
جمهوریت در کشور می گشاید. اما همین انتخابات 
ربط روشــنی به کارگزاران و برگزارکنندگان آن 
دارد: ناظران و مجریانی که به جای محدود ساختن 

حق انتخاب مردم به آن مجال ظهور و بروز دهند...
در این باره در شماره ی آینده سخن خواهیم 

گفت.

اگر روحانی و رئیسی نمادی از نسل گذشته مدیران جمهوری اسالمی بودند و به علت هویت روحانی 
خود مظهری از صورت ایدئولوژیک مبارزه انتخاباتی در ایران امروز هستند، جهانگیری و قالیباف به عنوان 

تکنوکرات های اصالح طلب و اصولگرا نسل آینده مدیران جمهوری اسالمی هستند. 

انتخابات نبرد حق و باطل نیست
انتخاباتریاستجمهوریایرانرابطهیایدئولوژیودموکراسیراتغییردادهاست
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دولت

اتفاقی که می تواند عنوان حماسه به خود بگیرد 
امسال در اردیبهشت ماه 96 ظهور و بروز پیدا کرد. 
به اعتقاد من حماسه 96 فراتر از حادثه انتخاباتی 
شکوهمند ســال 92 است. به تعبیری حماسه 96 
هم وزن حماسه ســال 76 قابل ارزیابی است و در 
همان قد و قامت رخ نشــان می دهد. اگرچه از 
جهاتی هم از حماسه سال 76 پیشی گرفت و در 
جهات کیفی وجه تعمیمی بیشتری پیدا کرده بود. 
در مقدمه می خواهم اشــاره ای داشــته باشم 
به نقشــی که رهبری در ایجاد امنیت و ارامش و 
اعتماد عمومی در فضای انتخاباتی داشتند. چراکه 
در تحوالت فراگیر از جنس حماسه ها و تحوالت 
بزرگ نقش صاحبان قدرت بســیار موثر است. 
به خصوص کســانی که واجد قــدرت بی بدیل 
هستند. مشــخصا وقتی رهبری در چنین ظرفیت 
تاریخی فضایی را ترسیم کرده و امنیت خاطر ایجاد 
می کنند و فضای انتخاباتی را از هر دخالت نابجایی 
صیانت می کنند این حماسه خواسته یا ناخواسته 

مرهون این نقش آفرینی است. 
QQQ

سال 76، سیدمحمد خاتمی پرچمدار اصالحات 
بود و در کنــار این نقش مهــم و فرآیندی و 
محتوایی ریاست کابینه را هم عهده دار بود. آقای 
خاتمی واجد دو حیثیت محتوایی و ساختاری بود. 
وجه ساختاری ریاســت کابینه و وجه محتوایی 
پرچمداری جریان اصالحات. باور من این است 
که در سال 96 هم آقای روحانی با چنین وجاهتی 
که یادآور سیما و نقش آفرینی و مدیریت پرفروغ 
آقای خاتمی بود ظاهر شــد. ایشان هم واجد دو 
نقش بود: »اول پرچمداری عقالنیت و اعتدال و 

دوم مسئولیت ساختاری و ریاست کابینه.« 
از این جهت به نظر می آید حماسه 96 نوعی 
وجه متناظر حماسه ســال 76 به حساب می آید. 
این واقعیت پرشــکوه داللت مهمی بر استمرار 
و پیوســتگی حیات طیبه انقالب اسالمی دارد. 
حماسه 76 عمال ترجمان انقالب اسالمی بود که 
در کسوت رویکرد اصالحی خودش ظاهر شد و 
فرآیند تحوالت اجتماعی آن را نمایندگی می کرد 
و به جنبه های انسانی انقالبی که به هیچ وجه خشن 
نبود اعتبار گسترده ای بخشید. باور من این است که 
حماسه سال 96 هم ترجمان عقالنیت نظامی است 
که برخاسته از همان انقالب است. انقالبی که برای 
حضور موثر و مسئولیت پذیر انسان توسعه یافته و 
هوشمند هدفگیری کرده تا بتواند در تراز جهانی 
ایفای نقش کند و ایران را در مدار مدیریت جهانی 
در جهت نوعی امنیت و صلح جهانی هدایت کند. 
حلقه های اتصالی که ایــن دو جریان اصیل 
را به هم پیوند می دهد، ریشــه در گذشته خودش 
دارد. به ایــن معنا که این دو جریان اصیل که از 
انقالب امام خمینی در سال 57 آغاز شد در سلسله 
توالی روزگاران و ایام خود و تحوالتی که جامعه 
ایرانی و عرصه جهانی به خود دیده است فراز و 
فرودهای بسیاری را به همراه داشته است. اما آنچه 
که در ذهن و ضمیر صاحب نظران و سیاستمداران 
نقش بسته، اتصال ادواری است که این انقطاعات 
تاریخی را به هم پیوند می دهد. حرکت از دولت 
دفاع مقدس و در رأس آن ریاســت جمهوری 
آیت اهلل خامنه ای آغاز شــد و در ادامه به دولت 
سازندگی به پیشقراولی آیت اهلل هاشمی، شخصیت 
فقید و جاودانه تاریخ انقالب ایران رسید و از این 
نقطه در ادامه در مسیر تقویت همان رسم و رسوم 
گذشته به دولت اصالحات می رسیم و به تحولی 
می رســیم که وجه مکمل دوران سازندگی است. 
دولت توسعه گرای آقای هاشمی مراحل تکمیل 
خودش را در سیمای دولت اصالحات دید. اگرچه 
مدتی این زنجیره صالح و موثر به نفع مردم ایران 
به ظاهر گسسته شد و عوامفریبانی که چند صباحی 
توانستند قدرتی را به دست بیاورند تالش کردند 
با تمام ظرفیت و عمدتا با رویکرد توفق بخشیدن 
منافع شخصی بر منافع ملی با رفتار غیرعقالنی و 
ســاده لوحانه منابع سرشاری را از بین ببرند، اما با 

وجود این حوادث تلخ در میانه راه، به ســرعت 
انسجام انقالبی ملت و تفسیر اصالح طلبانه اجتماعی 
فرهنگی انقالب در وجه اعتدالی و عقالنی خودش 
مجددا با پیوند کامال واقع بینانه در دولت اعتدالی 
آقای روحانی ظاهر شد و آثار گرانقدر خودش را 
در انتخابات پرشکوه و معنادار 96 به همه مخالفان 

و مدعیان نشان داد. 
اگر بخواهیم انتخابات ســال 76 و 96 را با هم 
مقایسه کنیم باور من این است که عرصه رقابت 
در ســال 96 در خانواده انقالب رخ داده و عمال 
می توانیم تاکید کنیم که ایدئولوژیک نبود. کما 
اینکه در انتخابات سال 76 هم اینچنین بود. به این 
معنا که در آنجا هم ما در خانواده انقالب رقابت 
کردیم و ایدئولوژیک رفتار نشد. رقابت در سال 
96 حزبی نبود کما اینکه در سال 76 هم اینچنین 
نبــود. عرصه رقابت در ســال 96 میدانی بود از 
رفتارهای خردمندانه و رویکرد عقالنی در برابر 
احساســات عوامفریبانه ای که به هر حال قصد 
کسب قدرت داشت ولی با رفتارهای غیرمشروع. 
کما اینکه در سال 76 هم ما سنت های ناصوابی را 
شاهد بودیم که با وجود تالش هایی عمال در برابر 
اراده مردم تسلیم شدند. تاکید می کنم به حق باید 
باور کرد عرصه رقابت در سال 96 بین دو جبهه 
بود. یکی جبهه اصالحی و تا حدی توسعه گرا که 
آرمان های انقالب را در ثبات و پایداری و تقویت 
توسعه نظام اسالمی تفســیر می کند و عالقه مند 
اســت که مردم در این روند تعلقات خودشان را 
به نظام اســالمی بیازمایند. جبهه دومی هم وجود 
دارد که متاســفانه در ظاهر به آرمان های انقالب 
متوسل می شــود و با تحرکات افراطی و برخی 
اقدامات ساختارشکن با حیله گری هر چه بیشتر 
و خالف گویی هر چه تمام تر چشــم در چشم 
عقالنیت سیاسی جبهه مقابل بدوزد. جبهه ای که 
متاسفانه هیچ مسئولیتی را هم در برابر رفتارهای 
خودش بر عهده نمی گیرد و به ســادگی از کنار 
هر حادثه ای که علیه منافع ملی رخ می دهد عبور 
می کند. جبهه دوم عمدتا به امکانات و اختیارات 
و درآمدها و منافع حزبی توجه می کند اما هیچگاه 
قرینه آن که مســئولیت پذیری و پاسخگویی 
است را به رسمیت نمی شناسد. جبهه ای که بعضی 
از عناصر افراطی آن با اســتفاده از مقدســات و 
از نهادهای غیر انتخاباتی و  نامشروع  بهره گیری 
ظرفیت های  که  به شخصیت هایی  نابجا  تمسک 
ملی و متعلق به مردم هستند و بهره گیری از برخی 
نسبت ها برای دست یابی به قدرت اقداماتی را انجام 
می دهند و در مقام تجلیل از دوران گذشته و پیوند 
زدن این دوره با دوره انحطاطی ســال های 84 تا 
92 هستند. با این همه امروز ما خوشبختانه شاهد 
پیروزی عقل بر احساسات هستیم. عقالنیتی که بر 
شعار پیروز می شود. اما برنامه ما در چنین وضعیتی 

باید چه باشد؟
به نظر می رسد که متناظر آنچه که در سال 76 
رخ داد و جامعه و نظام به ظرفیت های نهفته و ذاتی 

در درون خودش پی برد در سال 96 هم می توانیم 
به همان وجوه مجــددا تکیه و آنها را احیا کنیم. 
در ســال 96 می توانیم به محوریت آقای روحانی 
دوره ای از تجدید حیات واصالح ســامانمند نظام 
اداری کشور را آغاز کنیم. این آغاز بسیار مبارکی 
است که در پیوند با گذشته انقالبی و توسعه گرای 
خودش است. آقای روحانی در کسوت پرچمداری 
عقالنیت اعتدال و همچنین ریاســت کابینه نزد 
مردم و نــزد نهادهای حقوقی، رهبری، احزاب و 
نزد همفکران و همچنین نزد مخالفان به رسمیت 
شناخته شده است و با تنفیذ حکم ایشان این قبولیت 
و جامعیت برای آقای روحانی مقبول همگان قرار 

خواهد گرفت. 
آقای روحانی با پیامد این پیروزی ارزشمند پر 
قــدر و قیمت حداقل با چهار چالش عمده مواجه 
اســت. به خصوص چالش ها و فراز و فرودهایی 
که در شعارهای انتخابی خودشان مطرح کرده و 
از تجارب دوره پیشــین اش هم نکاتی را مطرح 

می کرد که موید این چالش هاست. 
اولیــن چالش کــه سراســر مناظره ها را هم 
به خودش اختصاص می داد و به خصوص رقیب 
بی انصاف و کم توجه به منافع ملی با برخی از بیانات 
به شدت فضا را مشوش می کرد موضوع »اشتغال« 
است. اشتغال، سهم عمده ای در فرآیند توسعه مندی 
ایران دارد که باید بتوانیم با فراهم سازی فرصت ها 
نیروهــای جوان جامعه را کــه بخش بزرگی از 
اقدامات توسعه ای بر دوش آنان است با درآمدهای 

آبرومند به کار بگیریم. 
چالش دوم موضوع فقرزدایی و رفع محرومیتی 
است که بر اثر سیاست های خطایی که دولت های 
نهم و دهم داشــت به وجود آمد. با ظاهر فریبنده 
پرداخت یارانه عمال از جیب طبقات محروم چند 
برابر آن را برداشــت کردنــد و حاال این فقر و 
محرومیت یکی از چالش های عمده دولت است. 

چالش ســوم فســاد و مبارزه با آن اســت. 
به خصوص فساد ســاختاری که در کانون های 
قدرت پنهان نقش ایفا می کنند و متصل به مراکزی 
هســتند که بقا و دوام سوءاستفاده خودشان را در 
عدم شفافیت می بینند و هر چه قدر دولت به سمت 
شفافیت قدم بردارد با ترفندهایی برای کسب منافع 

بیشتر از جیب ملت در مقابل آن می ایستند. 
چالش عمده چهــارم موضوع تقویت، اصالح 
و تشــدید اعتمادســازی بین دولت و مسئوالن 
ارشد نظام و البته چهره های منصف گروه رقیب 
است. این موضوع بسیار مهمی است. دولت باید 
تالش کند پل ارتباطی اعتمــادی میان مردم و 
نظام ایجاد کند و پاســخگوی مطالبات مشروع 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم باشد که بستر 
اعتمادســازی را تقویت می کند. به کار گرفتن 
گروه ها و شخصیت ها و چهره هایی که مرجعیت 
سیاسی اجتماعی و فرهنگی دارند و توجه به آنها 
منجر به تقویت طبقه متوسط می شود که پایداری 

نظام عمدتا روی دوش این طبقه است. 

من در این مقام می خواهم توصیه ای داشته باشم. 
این توصیه معطوف به یک مطالبه مشروع و یک 
پیشنهاد خاضعانه از آقای روحانی است. اوال آقای 
روحانی برای هنجارمند کردن مشروع خودش و 
رفع ناهنجاری های فساد و موضوع اعتمادآفرینی 
باید شخصا مسئولیت محوری آن را عهده دار شود و 
با ترمیم ساختار تیم همراه و تکیه بر نخبگان سیاسی 
اجتماعی و فرهنگی و بخشی از گروه های منصف 
رقیب گام های مهمی را در این راســتا بردارد. در 
ادامه مسئولیت پذیری ایشان در رابطه با دو چالش 
دیگر، به نظر می رسد ایشان باید به صورت نیابتی 
وارد عمل شود. به این معنا که ماموریت فقرزدایی 
و مهم تر از آن اشتغالزایی را بر دوش معاون اول 
خودش قرار دهد. ترجیحا آقای جهانگیری است که 
می تواند این ماموریت را عهده دار شود. به خصوص 
اینکه آقای جهانگیری در مناظره ها نشان داد چه 
شخصیت مناسبی به عنوان شخص شماره دو دولت 
دارد و آقای روحانی می تواند از این ظرفیت بهره 
بگیرد. آقای جهانگیری در این انتخابات با تسلط 
کافی و با تواضع بســیار و با اعتقاد هر چه بیشتر 
نشان داد اگرچه زیر سایه آقای روحانی تعریف 
می شود اما به راحتی این ظرفیت بزرگ در ایشان 
نهفته است که برای سال 1400 ادامه دهنده راه آقای 
روحانی باشد. وی چنین استعدادی را دارد که این 
دو ماموریت مهم را بر دوش او بگذارند. به بیان 
صریح تر انتظار من این اســت که آقای روحانی 
مدیریت کابینه و امور فوریتی و مسائل روزمره که 
به زندگی و معیشات مردم و ایجاد اشتغال و تقویت 
بنیه خرید مردم بر می گردد را در حیطه ماموریت 
آقای جهانگیری قرار داده و با آزاد شــدن بخش 
بزرگی از وقتشــان که در گذشته صرف دولت 
می شد این وقت و همت را صرف امور مهم تر و 
کلیدی تر بکنند. ماموریتی که به گسترده تر کردن 
دوســتان و کاهش بدنه مخالفان داللت می کند، 
از ماموریت هــای عمده ای اســت که بر دوش 
آقای روحانی قرار می گیرد اما مسائل روزمره و 

فوریت دار بر عهده دولت خواهد بود. 
این واگذاری نقش اجــازه خواهد داد حول 
محور آقای جهانگیری وزرایی انتخاب شوند که 
همه ضعف های دولت گذشته و ناکارآمدی های 
پیشین را رفع کنند و به جامعه نخبگانی ایران و از 
جمله رقیب نشان دهند که دولت آینده روحانی 
پایبند  به همه جهت گیری های اصالحی خودش 
اســت و همانطور که صادقانه به بعضی ضعف ها 
اذعان داشت و به آنها اشاره کرد در دولت دوم با 
محوریت آقای جهانگیری می خواهد آنها را مرتفع 
کند. به این ترتیب آقای روحانی مسئولیت تقویت 
سرمایه های اقتصادی را بر عهده آقای جهانگیری 
معاون اول قرار خواهد داد. فکر می کنم ایشان در 
این شرایط با اختیاراتی که خواهد داشت دولت را 
به خوبی اداره خواهد کرد و به طور مشخص مردم 
را از این مدیریت خودشان بهره مند خواهند کرد. 

محمد عطریانفر
سیاستمدار عضو کمیته سیاسی

1400 ایران  جهانگیری:  یت  مامور
رئیسجمهوریومعاوناولاوبایدبهتفکیککاردرکابینهدوازدهمدستزنند

 یادداشت حقوقی

از طرف ملت  نمایندگی  به  حاکمیت 
قدرت را در دست می گیرد و ملت و دولت 
هر کدام تالش می کنند قدرت را در سیطره 
مردم می خواهند دولت  باشند.  داشته  خود 
خدمتگزار و کارگزار و وکیل ملت باشد و 
دولت ها معموال قدرت خود را در درون خود 
می یابند و داعیه والیت و قیمومیت مردم را 
دارند. رئیس جمهور منتخب در سخنان اخیر 
خود، خود را وکیل مردم نامید و برخالف 
عرف متداول آمادگی خود را برای اعمال 
قدرت به نیابت از مردم اعالم کرد. بر اساس 
اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی 
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی 
که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی 
به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس 
شورای اســالمی مسئول است و مجلس به 
استناد اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم 
و رهبر به استناد بند دهم اصل یکصد و دهم 
قانون اساسی می توانند رئیس جمهور را مورد 

بازخواست قرار دهند.
مسئولیت  این  مقابل  در  رئیس جمهور 
سنگین اختیارات وســیعی را طبق قانون 

اساسی بر عهده دارد.
به استناد اصل یکصد و سیزدهم قانون 
اساســی رئیس جمهور پس از مقام رهبری 
عالی ترین مقام رســمی کشــور است و 
مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده 
دارد و به اســتناد اصل یکصد و بیست و 
یکم قانون اساسی رئیس جمهور در پیشگاه 
قرآن کریــم در برابر ملت بــه خداوند 
قادر متعال ســوگند یاد می کند که پاسدار 
قانون اساسی باشــد و از آزادی و حرمت 
اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای 
ملت شــناخته است حمایت کند و از حق 
و عدالت پشتیبانی کند و قانون ابزار الزم 
را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. 
رئیس جمهور عالوه بر ریاست قوه مجریه 
در مجامع و شوراهای عالی بر هر سه قوه 
و حتی نیروهای مسلح نیز ریاست دارد. به 
اســتناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون 
اساســی رئیس جمهور رئیس شورای عالی 
امنیت ملی اســت که عالوه بر دولت، قوه 
قضائیه و قوه مقننه، رئیس ستاد فرماندهی 
کل نیروهای مســلح نیز در آن عضویت 
دارند و به استناد اصل یکصدوهفتادوهفتم 
قانون اساسی، رئیس جمهور ریاست شورای 
بازنگری قانون اساسی را عهده دار است که 
عالوه بر اعضای شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تعدادی از اعضای 
مجلس خبرگان رهبری نیز در آن عضویت 
دارند و به استناد اصل یکصدویازدهم قانون 
اساسی ریاست شورای موقت رهبری نیز بر 
عهده رئیس جمهور است و اگرچه پاسداری 
تقنین قانون اساســی به استناد اصل نود و 
یکم قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان 
است ولی پاسداری اجرای قانون اساسی بر 
عهده رئیس جمهور است و بر اساس قانون 
تعیین حدود اختیارات و مســئولیت های 
 1365/8/22 مصوب  ریاســت جمهوری 
نظارت، کســب  از طریق  رئیس جمهور 
اطالع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات 
الزم می تواند بر اجرای قانون اساسی نظارت 
کند و در صــورت نقض و تخلف و عدم 
اجرای قانون اساسی رئیس جمهور می تواند 
متخلفین را تعقیب قضایی کند و در صورتی 
که مقامات منصوب رهبری نظیر فرماندهان 
عالی نظامی، فقهای شورای نگهبان،  ریاست 
قوه قضائیه، ریاست سازمان صداوسیما و... 
از قانون اساسی تخلف کنند رئیس جمهور 
حق اخطار و هشــدار به مقامات ذی ربط 
را دارد و در صــورت عدم توجه مقامات 
مذکور به تذکر رئیس جمهور به جهت آنکه 
رئیس جمهور در مقابل رهبری مسئول است 

می تواند موارد تخلف را به رهبری گزارش 
دهد و اجرای قانون اساسی توسط مقامات 
منصوب رهبری را از معظم له درخواســت 

کند.
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون 
اساسی جدای از ریاست وی بر قوه مجریه 
است و این مسئولیت ناقض اصل تفکیک 
قوا نیست و رئیس جمهور ریاست شورای 
انقالب فرهنگی را هم بر عهده دارد که در 
این شورا رؤســای قوای سه گانه عضویت 

دارند.
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم 
قانون اساســی، مســئولیت امور برنامه و 
بودجه و امور اداری و اســتخدامی کشور 
مستقیما بر عهده رئیس جمهور است، یعنی 
رئیس جمهور عالوه بر سازماندهی کشور 
اختیار منابع کشــور را هم عهده دار است 
و قدرت اداره منابع مالی می تواند ضمانت 
اجرای سایر اختیارات رئیس جمهور باشد. 
رئیس جمهور حق دارد در ســازماندهی و 
ایجاد یا حذف تشکیالت همه سازمان هایی 
که از بودجه عمومی استفاده می کنند اعمال 
نظر کند و از گسترش بی رویه سازمان های 
مزبور جلوگیری کند. رئیس جمهور می تواند 
با تامین اعتبار یا عــدم تامین اعتبار برای 
جزء  جزء فعالیت همه دستگاه های عمومی 
بر عملیات اجرایی همه دستگاه ها نظارت 
کند و از انجام هر فعالیتی که آن را مغایر 
قانون اساسی یا قانون عادی تشخیص دهد 
جلوگیری کند. به استناد اصل پنجاه ودوم 
قانون اساسی، بودجه ساالنه کشور از طرف 
دولت تهیه و برای رســیدگی و تصویب 
به مجلس شــورای اسالمی تسلیم می شود 
و به استناد اصل پنجاه وسوم قانون اساسی، 
کلیه دریافت های دولت در حســاب های 
خزانه داری کل متمرکز می شــود و همه 
به  اعتبارات مصوب  پرداخت ها در حدود 
موجب قانون انجام می گیرد و به استناد اصل 
پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات 
به کلیه حساب های دســتگاه هایی که از 
بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی 

می کند.
اگر رئیس جمهور بتواند با اقتدار بر منابع 
مالی و سازماندهی تشکیالت عمومی نظارت 
کند بودجه می تواند ضمانت اجرای کلیه 
اختیارات و مســئولیت های رئیس جمهور 
باشــد. رئیس جمهور می تواند بر جزءجزء 
فعالیت همه دستگاه های عمومی از طریق 
بودجه نظارت کند و از هر فعالیتی که آن 
را مغایر قانون می داند یا در برنامه اجرایی 
است  نشده  پیش بینی  دستگاه های عمومی 
جلوگیری کند. اگر رئیس جمهور در این 
مسئولیت خود مسامحه کند و دستگاه های 
عمومی بتوانند برخالف اصل پنجاه و سوم 
قانون اساســی درآمدهای خود را به خزانه 
واریز نکنند و بدون تصویب بودجه از محل 
درآمدهای خود حتی برای انجام فعالیت های 
قانونی خود هزینه کنند رئیس جمهور اقتدار 
خود را مخدوش کــرده و زمینه را برای 
هرج و مرج مالــی و اجرای فعالیت هایی 
که قانونگذار برای آن تامین اعتبار نکرده 
فراهم می کند. بودجه می تواند وسیله اقتدار 
رئیس جمهور در اجــرای وظایف قانونی 
همه دســتگاه ها باشــد زیرا هیچ فعالیتی 
بدون انجام هزینه امکان پذیر نیست و اگر 
رئیس جمهور سازمان برنامه مقتدری داشته 
باشد همه دستگاه ها تحت امر رئیس جمهور 
قرار می گیرند. امید اســت در دوره دوم 
برنامه،  سازمان  احیای  با  ریاست جمهوری 
زمینــه را برای اجرای دقیــق وظایف و 
کنند.  فراهم  رئیس جمهور  مسئولیت  های 
رئیس جمهور ســابق برای آنکه سرفصل  
حساب های ملی را به هم بریزد و از نظارت 
قانونی بر فعالیت های خود جلوگیری کند 
ســازمان برنامه و بودجــه را منحل کرد. 
احیای این سازمان احیای اقتدارات قانونی 

رئیس جمهور است.

جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

سیدمحمود علیزاده طباطبایی
حقوقدان 

عضو کمیته فرهنگی اجتماعی

آقای جهانگیری در مناظره ها نشان داد چه شخصیت مناسبی به عنوان شخص شماره دو دولت دارد و آقای روحانی می تواند از این 
ظرفیت بهره بگیرد. آقای جهانگیری در این انتخابات با تسلط کافی و با تواضع بسیار و با اعتقاد هر چه بیشتر نشان داد اگرچه زیر سایه 
آقای روحانی تعریف می شود اما به راحتی این ظرفیت بزرگ در ایشان نهفته است که برای سال 1400 ادامه دهنده راه آقای روحانی باشد
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انتخابات

دولت  نیازمند نوسازی است
غالمحسینکرباسچیدرگفتوگوباسازندگیبهبررسیزمینههاونتیجههایپیروزی

روحانیدرانتخاباتریاستجمهوری96پرداخت

اصولگرایان سنگین  خواب 
اصولگرایاندردودههگذشتهچشمانخودرابرواقعیتبستهاند

وبرجعاجنشینیراپیشهکردهاند

صادق زیباکالم
استاد علوم سیاسی

  آقای کرباسچی مشــارکت باالی مردم در 
این دور از انتخابات ریاست جمهوری خیلی ها را 
بهت زده کرد. چه ارزیابی ای درباره آن دارید؟ 
مشارکت باالی مردم در انتخابات چند دلیل 
داشت؛ اول خود فضای باز فعالیت های سیاسی 
احزاب بــود که دولت به وجــود آورد. بعد 
عبور از دولت ســال 88 که شاهد بودیم در آن 
احزاب و فعالیت های سیاسی به نوعی قفل شده 
بود، در دولت آقای روحانی شــاهد این بودیم 
که هم خود ایشــان و هم وزارت کشور، مردم 
را تشــویق به حضور در فعالیت های سیاسی و 
انتخاباتی می کردند و در فضای گفت وگو ها و 
مطبوعات یک نوع گشایشی ایجاد شده بود. حاال 
نه به صورت کامل اما وضعیت بهتر از قبل شده 
بود. به عالوه استفاده از فضای مجازی هم موثر 
بود که دولت در گســترش امکانات زیربنایی 
برای استفاده از آن بسیار موثر بود. شاید حرفی 
که در ایام بعد انتخابات رد و بدل می شود، درست 
باشد که می گویند نه روحانی و برنامه هایش و 
نه رقبای ایشان و اشتباهات آنها عامل پیروزی 
روحانی نبود؛ بلکه آنچه عامل پیروزی ایشــان 

بود، گسترش فضای باز مجازی بود. 
اما بخش دیگر مربوط به این بود که دولت 
آقای روحانی واقعا دولت موفقی بوده است. البته 
نقایصی هم داشته اما هر دولتی هرچقدر موفق 
نمی تواند همه خواســته ها را برآورده کند. در 
مجموع به لحاظ سیاست خارجی و داخلی، مسائل 
اقتصادی و کنترل قیمت ها و رسیدگی به مناطق 
محروم با وجود تبلیغات و حرف هایی که زده 
شد، بسیار موفق بوده است. دولت بعد از برجام 
زمینه ها را در این دو سال اخیر برای بخش هایی 
که در دولت قبل متوقف شده بود، فراهم کرد و 

مردم خوب از این ها اطالع داشتند. 
اما بخش سوم که نقش مهمی داشت رقبای 
ایشان بودند. مجموعه شخصیت رقبای ایشان و 
برخوردهایشان در تبلیغات و حرف ها و کارها و 
نوع نگاهی که داشتند مردم را تشویق کرد که 
نگذارند شرایط آرام و معتدلی که در دولت آقای 
روحانی به وجود آمده، به هم بخورد و شرایط 
بدی برای کشور به وجود بیاید. به اعتقاد من این 
سه عامل برای اینکه مردم جهت حضور جدی 

پای صندوق ها احساس وظیفه کنند، موثر بود. 
 خیلی هــا ایــن دوره از انتخابــات را مهم 
می دانستند؛ به این دلیل که معتقد بودند ایران با 
نتیجــه ایــن انتخابــات یــا در مســیر تثبیــت 
مردم ســاالری قرار می گیرد یا در مسیر عکس 
آن. آیا شــما این تحلیل را قبــول دارید و فکر 
می کنید با این پیروزی چشم انداز مردم ساالری 

در ایران زوایای روشن تری پیدا کرده است؟
ببینید در همه دوره هایی که انتخابات انجام 
شده، همیشــه انتخابات مهم بوده و هیچ وقت 
انتخابات غیرمهمی نداشتیم. این دوره هم اهمیت 
خودش را داشت. االن با شرایط خارجی مواجه 
هســتیم که اگرچه تالش دولت آقای روحانی 
شرایط ما را به لحاظ ارتباط با دنیا تا حدودی آرام 
و تثبیت کرده اما در مقابل ما کسانی روی کار 
آمده اند که نمی شود انتظار حرکات عاقالنه ای 
از آنها داشت. بنابراین بخشی از حساسیت این 
است که تثبیتی که در دوره 4 ساله آقای روحانی 
اتفاق افتــاده و این آرامش دیپلماتیک، االن از 
طرف مقابل در معرض خطر اســت؛ اگر این 
طرف هم تشکیکی داشته باشد و کاندیداهایی 
روی کار بیایند که می گویند تحریم ها برای ما 
نعمت است و به دنبال این تحلیل ممکن است 
حرکتی کنند که بهانه ای به دشمنان ما داده شود، 

وضعیت به هم خواهد خورد. 
به لحاظ داخلی هم برگشت امید به جامعه در 
دوره آقای روحانی بعد از چند دوره فراز و فرودی 
که در 40 سال گذشته داشتیم، مهم است. مردم با 
انقالب امیدوار بودند فضای پرنشاط سیاسی داشته 
باشند اما به دلیل جنگ و خشونت های تروریستی 
اول انقالب در ده ســال اول نتوانســتیم فضای 
پرنشاط سیاسی آزاد را در جامعه داشته باشیم. بعد 
از جنگ در دوره سازندگی به تدریج نشاطی در 
جامعه ایجاد شد. این نشاط به دوره دوم خرداد و 

سال 76 رسید. با آمدن آقای خاتمی روحیه ای در 
جامعه دمیده شد و امید به مسائل سیاسی و حضور 
در صحنه های مختلف زنده شد. اما با اشتباهات 
دو طرف هم اصالح طلبــان و هم طرف مقابل، 
ما به دوران احمدی نژاد رسیدیم که برخوردهای 
تند و خشــنی هم در دوره اول و هم دوره دوم با 
کسانی شد که می خواستند فضا را باز کنند و نقد 
کنند و فضای پرنشاطی ایجاد کنند. این شرایط 
به آنچه که ما در اواخر دولت آقای احمدی نژاد 
دیدیم، منتهی شد که فضایی خمود و پر از ناامیدی 
بود. نماد بارز آن هم مهاجرت های گسترده ای بود 
که در طول آن 8 ســال میان جوانان و نخبگان 

به خارج از کشور اتفاق افتاد.
در دوره آقای روحانی در این چهار ســال 
یکی از اقدامات مهم و حیاتی، زنده شدن نشاط 
و امیــدواری به آینده در شــرایط اقتصادی و 
سیاسی و اجتماعی کشور بود. وقتی این رفت 
و برگشت فضای امید و نشاط خیلی تکرار شود، 
خودش ناامیدی مضاعــف ایجاد می کند. اگر 
بعد از این چهار ســال و بعد از برنامه هایی که 
همه آنها هم در دولت آقای روحانی به نتیجه 
نرسیده است، با شــرایطی مواجه می شدیم که 
یکباره فضای بسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
پیش رویمان می گذاشت ناامیدی را دامن می زد. 
چیزی که از شخصیت و گفتمان رقبای آقای 
خاتمی در جامعه القا شد، نویددهنده یک فضای 
پرنشاط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
نبود. فضایی بود که برای مردم شناخته شده بود. 
آدم هایی بودند که مردم آنها را می شــناختند و 
مردم هم در مورد آقــای قالیباف و هم آقای 
رئیسی چنین برداشتی نداشتند. لذا این حساسیت 
باعث شد که دو مرتبه به دوره ناامیدی و بدون 

داشتن آینده روشن برنگردیم.
 بخشــی هم مربوط به نگاه به آینده است. 
تحوالتی که ممکن اســت با مــرور زمان در 
تغییر نهادها و شــخصیت هایی که نقش دارند 
ایجاد شــود، مهم بودن این دوره از انتخابات را 
به مردم گوشزد می کرد. اینکه بتوانیم فضای امن 
و پرنشاطی در جامعه داشته باشیم و آن را تداوم 

بدهیم برای مردم مهم بود. 
 دولت دوازدهم بــرای تداوم این امید باید 
چه سمت و سویی بگیرد؟ به خصوص در چینش 
کابینه و ترکیب دولت باید چه تغییراتی ایجاد 

شود؟
االن که دیگر از فضــای انتخابات فاصله 
گرفته ایــم، باید ایــن را بگوییم که مجموعه 
نگاه  دولت  به عملکرد  نســبت  اصالح طلبان 
موفقیت صددرصدی ندارند و نسبت به شرایط 
منتقد هستند. اما به صورت نسبی نگاه می کنند. 
مثال اگر وزارت کشور امروز آقای روحانی را 
نگاه کنیم، با وجود اینکه ایشان بسیار خوب و 
فراتر از توقعات ظاهر شــد و انتخاباتی که 94 
و امســال برگزار کردند و عزل و نصب ها هم 
در مجموع قابل دفاع هستند اما مدیران وزارت 
کشور در ســطوح میانی و سطوح پایینی نیاز 
به تغییر دارنــد و باید افراد همــراه دولت و 

بانشاط تر و فعال تر روی کار بیایند. 
متاسفانه در شــرایط انتخابات گزارش هایی 
از سراسر کشور داشــتیم که مدیران میانی و 
مدیران درجه ســه وزارت کشــور همگام و 
همراه با سیاســت های دولت نبودند. این حتما 
باید تغییر کند. نمی شود مجموعه ای کنار دولت 
برخالف سیاست های دولت عمل کند. در سایر 
وزارتخانه ها هم به همین ترتیب است. در وزارت 
صنعت و تعاون و بخش های دیگر هم ما منتقد 
هستیم. منتها فکر می کنیم وزارت کشور امروز 
و مدیران پایینی این وزارتخانه نســبت به دوره 
قبل آقای روحانی اصال مقایسه نیستند اما ایده آل 
هم نیســتند و دولت آقای روحانی باید با توجه 
به همراهی مجلس نیروهای بهتری را در سطوح 
مختلف وزارتخانه ها و معاونت ها و مدیران کل 
به کار بگیرد. از همه مهم تر سیاســت هایی که 
بتواند پاسخگوی مشکالت و نیازهای جامعه باشد 
را بایــد در پیش بگیرد. به نظر من وقتی که از 
دولت با توجه به مخالفت های داخلی و خارجی ای 

که در دوره اول آقای روحانی بود، گرفته شــد 
و وقتی که برجام و سیاست خارجی و اقدامات 
اقتصادی ضروری از دولت گرفت، زمانی برای 
پرداختن به سایر مسائل دولت نگذاشت. دولت 
در ایــن زمینه وقت کــم آورد. اما حاال آقای 
روحانی باید در این جهت پرتوان و فعال حرکت 
کند. مجموعه نیروهای همراه ایشان از نیروهای 
اصالح طلب و اعتدال گرا هم این انتظار را دارند 
که نگاه آقای روحانی به آینده، نگاه برنامه محور 
برای تداوم این بینش و اصالح و اعتدال باشــد. 
بحث شخص مطرح نیســت. درست است که 
آقای روحانی در دور بعد نمی تواند برای بار سوم 
رئیس جمهور شود اما باید به گونه ای عمل شود 
که مردم نسبت به تداوم سیاست اصالح و اعتدال 
خوشبین باشند و دفاع از دولت دوازدهم به سختی 
دفاع از دولت یازدهم نباشد. باید حتما کارنامه 
قابل قبولی در همه زمینه ها داشته باشیم. نمی شود 
فقط به سیاست خارجی و کنترل تورم پرداخت. 
باید رکود را از بین ببریم و به مسائل اجتماعی 
و فرهنگی بپردازیم. باید حتما دانشگاه ها فعال تر، 
زنده تر و شاداب تر باشند. جوان هایی که نیازشان 
به فضای باز سیاسی را نشان دادند و اینگونه در 
صحنه حاضر شدند باید مورد توجه قرار بگیرند 
و محیط را برای فعالیت پرنشاط آنها فراهم کنیم. 
یکــی از وزارتخانه هایی که حتما باید در نحوه 
مدیریت آن تجدید نظر شود وزارت علوم است. 
من فکر می کنم دولت دوازدهم باید به فکر 
این باشد که چطور در چهار سال آینده عمل کند 
که ایــن مردمی که اینطور آمدند و رای دادند، 
همینطور پشتوانه دولت و جبهه بزرگ اعتدال و 

اصالح طلبی باقی بمانند. 
  اولویت هایی که دولت دوازدهم باید دنبال 
کند چه اولویت هایی هســتند؟ ضمن اینکه در 
ایام انتخابات شاهد تقاضای حامیان دولت برای 
رفع حصــر و اقداماتی این چنینــی بودیم فکر 
می کنیــد در این دولت این موضوع به اولویت 

تبدیل خواهد شد یا خیر؟ 
رفع حصر در اختیار دولت نیســت. دولت 
هم در دور اول هم در دور دوم، از شــعارها و 
درخواســت های مردم این را درک کرده که 
باید شرایط سیاسی کشــور را به سمت عادی 
شدن پیش ببرد. ولی این موضوع فقط در اختیار 
دولت نیست. مجموعه نهادهای تصمیم گیر باید 
در این زمینه به آرامش خیال و اعتماد به نفسی 
برسند که احساس کنند این کار به نفع آرامش 
کشور و به نفع بازگشت همبستگی ملی و رفع 
کدورت هاست. این تقویت کننده حاکمیت ملی 
در کشور است و می تواند بسیاری از دلخوری ها 
را از بین ببرد.  این فضا را فقط دولت نمی تواند 
ایجاد کنــد. دولت می تواند قدمی در این زمینه 
بردارد اما بخشی از آن در اختیار نهادهای دیگر 
است و بخشی دیگر هم وابسته به کنشگرهای 
سیاسی اســت که باید زمینه های گفت وگو و 
مذاکره ملی را میان سلیقه های مختلف سیاسی 
به وجود بیاورند؛ این مسائل را به خواست همه 
جناح ها اعــم از اصولگرا و اصالح طلب تبدیل 
کنند و فکر کنند که اینها به نفع کشور و مصالح 

کشور است. 
به اعتقاد من یکی از کارهایی که گذشــته 
از سیاست خارجی و اقتصاد در سیاست داخلی 
اهمیت دارد، این است که ما دوباره به مذاکره 
ملی با همه جناح های سیاسی در کشور برگردیم 
تا همه تالش و نگاه آنها را به مشکالت بزرگ 
سیاســی و اقتصادی و اجتماعــی و فرهنگی 

معطوف کنیم. 
دولت خوشــبختانه در مرکز آینده پژوهی 
برای سال 96 صد چالش و معضل را شناسایی 
کرده که همه نیروها بایــد صرف به حداقل 
رســاندن این معضالت شوند. من فکر می کنم 
اگر دولت بتوانــد در فضای داخلی محیطی را 
این رویکرد مذاکره محور  برای عملیاتی شدن 
میان گروه های سیاسی برای حل این معضالت، 
ایجاد کند همه آن خواســته ها از رفع حصر و 
ممنوع التصویری در قالب این مذاکره ملی قابل 

حل و فصل است. 

»آقای روحانی 4 ســال فرصت برای 
تبلیغات داشتند، در حالی که آقای رئیسی 
فقــط 40 روز«، »آقای روحانی از تمامی 
انتخابات  جریــان  در  دولتــی  امکانات 
بهره برداری کردنــد، در حالی که آقای 
رئیســی هیچ امکان دسترسی به امکانات 
دولتی نداشتند.«، »آقای روحانی از مدت ها 
پیش برای مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی 
کرده بودند، در حالی که مســئله نامزدی 
آقای رئیسی کم وبیش ظرف چند هفته بعد 
از عید بود که جدی شد.«، »آقای روحانی 
در جریان مناظره ها و سخنرانی ها از وارد 
آوردن هیچ تهمت و نســبت دروغی به 
آقای رئیسی خودداری نکردند، در حالی که 
آقای رئیسی به رغم آنکه خیلی حرف ها و 
مطالب علیه آقای روحانی داشتند اما حاضر 
نشدند از آنها بهره برداری کنند هم به واسطه 
مالحظات اخالقی و هم به واســطه آنکه 
نمی خواستند نظام آسیب ببیند«، »16میلیون 
ایرانی محروم و اقشار فقیر و آسیب پذیر 
در جامعه از فردای 29 اردیبهشــت چشم 
امیدشان به آقای رئیسی است«، »مسئولیت 
خطیر مطالبات 16میلیون ایرانی که به واسطه 
سیاست های نادرست اقتصادی روحانی به 
ستوه آمده اند، ظرف چهار سال آینده روی 
دوش  رئیسی قرار گرفته است«، »رئیسی 
و  مکتبی ها، ؟؟؟  انقالبیــون،  محرومان، 
طرفداران واقعی انقــالب را تنها نخواهد 

گذاشت.« 
گزاره هایی از این دست بیانگر آنست 
که اصولگرایان چندان به واقعیت های نتایج 
انتخابات 29 اردیبهشــت کاری ندارند و 
صرفا خیال خودشان را با سردادن شعارهای 
همیشگی ســرگرم کرده اند. در نخستین 
ســاعات اولیه صبح روز شنبه 30 خرداد 
و در حالــی که اولین نتایــج رای گیری 
حکایت از پیــروزی خیره کننده روحانی 
داشت و میلیون ها نفر بی صبرانه منتظر اعالم 
نتایج بودند، دکتــر عال ء الدین بروجردی 
ریاست محترم کمیسیون خارجه و امنیت 
در برنامه زنده سیما ظاهر شده بودند و به 
جای پرداختن به نتایج انتخابات ســرگرم 
دادن شــعارهای همیشــگی بودند: »این 
مردم شجاع، مومن و معتقد به آرمان های... 
یک بار دیگر وفاداری خود را به نظام، به 
انقالب، به شــهدا و... نشان دادند. یک بار 
دیگر به سیاست های تجاوزکارانه استکبار 
جهانی به رهبری آمریکا »نه« گفتند، نشان 
دادند که از تهدیدات ترامپ و وابستگانش 
در منطقه باکی ندارند و...« همان حرف ها 
و شعارهایی که قریب به چهار دهه است 
سرمی دهند. تنها چیزی که برایشان اهمیت 
ندارد درک تغییر و تحوالتی است که در 
جامعه شان، منطقه و جهان طی این 39 سال 
اتفاق افتاده است. فی الواقع اگر آقای رئیسی 
هم پیروز می شدند، اصولگرایان همین ها را 
می گفتند و حاال هم که شکست خورده اند 
همان ها را تکرار می کنند. اصولگرایان یک 
ترجیع بند بیشتر نمی دانند و صرف نظر از 
آنکه بر ایران چه رفته و مردم چه می گویند، 
چه می خواهند، چه می بینند و طی این 39 
سال چه تغییراتی کرده اند، همان شعارها و 

همان ترجیع بند را تکرار می کنند.
شاید اگر طرحی را که چند سال پیش 
شــماری از اصولگرایان در سر داشتند که 
بســاط انتخابات ریاست جمهوری را جمع 
کنند و به جای انتخاب رئیس قوه مجریه 
از طریق رای مستقیم مردم، آن را تبدیل به 
پارلمانی کرده و انتخاب رئیس قوه مجریه 
را در قالب نخست وزیر به مجلس واگذار 
می کردند، هرگز ما متوجه نمی شدیم که 

چه تغییر و تحوالتی در جامعه ما پیدا شده 
است. مجلس فعلی مان به رغم حضور یکصد 
و چند نماینده فراکسیون امید، با نزدیک به 
200 رای رئیسی یا هر کاندیدای دیگری 
که مورد نظــر اصولگرایان بود را انتخاب 
می کرد. پارلمانی شدن انتخاب رئیس قوه 
مجریه عمال به معنای آن می شد که آخرین 
نماد مردم ســاالری و انتخاب رئیس قوه 
مجریه از طریق رای مستقیم مردم هم عمال 
همانند بخش های دیگــر نظام »انتصابی« 
می شــد. در این صورت مطلقا دیگر این 
امکان برای اصولگرایان پیش نمی آمد تا 
نظر مــردم را که در قالب رای آنان ظاهر 
می شود را ببینند. البته مراد ما این نیست که 
حاال که نظر مردم در پای صندوق های رای 

می بینند، خیلی به آن ترتیب اثر می دهند.
ســخن به اغراق نرفته اگر گفته شود 
که این وضعیت یعنی در دنیای دیگر به 
ســر بردن و بستن چشمان روی واقعیات 
یا همان عبارت »رفتن به خواب سنگین« 
بیش از دو دهه است که اصولگرایان را در 
خود فروبرده. آنان طی این دو دهه تمامی 
فرصت هایی را که صندوق رای در کشور به 
وجود آورده و به موجب آن به راحتی و به 
وضوح می شد تغییر و تحوالت به وجودآمده 
میان بخش های وسیعی از مردم را مالحظه 
کرد را از دســت دادند. یا درست تر گفته 
باشیم نخواستند و حاضر نشدند چشمان شان 
را روی واقعیت ها بگشــایند. نخستین بار 
درست دو دهه پیش و در جریان انتخابات 
دوم خرداد 76 بود که کسر قابل توجهی از 
مردم نشان دادند که خیلی دیگر همراهی 
با آرمان ها و تفکرات اصولگرایان ندارند. 
20 میلیون از رای دهندگان به نامزدی رای 
دادند که مطلوب و مورد نظر اصولگرایان 
نبود. دو ســال بعد و در حالی که شورای 
نگهبان مجبور شده بود تن به یک انتخابات 
آزاد بدهــد، مردم در جریــان انتخابات 
مجلس ششم، همان پیام را تکرار کردند. 
اصولگرایان به جای آنکه لختی بیندیشند 
که »جامعه ما را چه می شود؟« و جوانانی 
که در دوران انقالب خردسال بودند اما حاال 
به ســن رای دادن رسیده اند چه گرایشاتی 
پیدا کرده اند،  ســعی کردنــد تا آنجا که 
می  توانند جلوی رونــد تغییر و تحول را 
ســد کنند. در دوران ریاســت جمهوری 
احمدی نژاد مجددا و با تمام وجود بازگشتند 
به همان پارادایم قبلی؛ به همان تفکرات و 
همان رویکردهای گذشته. یکسره فراموش 
کردند که مــردم در انتخابات 2 خرداد 
76 و مجلس ششــم چه خواسته ها و امیال 
و آرزوهایی را به نمایش گذاشــته بودند. 
نام  آمریکایی«  »اصالحات  را  اصالحات 
نهادند و مجلس ششم را یک »انحراف«. 
پرونده آن 8 سال را به کل بستند و از تیر 
84 با همه انرژی و توان بازگشتند به همان 
مسیر قبلی. حاصل شد انفجار سال 88 که 
آن را هم تحت عنــوان »فتنه«، انحرافی 

دیگر خواندند.
تنها درســی هم که از مجلس ششــم 
گرفتنــد، آن بود که بــا تنگ تر کردن 
ندهیم  اجــازه  نامزدها،  حلقه گزینــش 
»غیرخودی ها« بــه مجلس راه پیدا کنند. 
حاصل ردصالحیت های گســترده شــد 
مجلس هفتم، هشتم و نهم که عمال مجالسی 
گوش به فرمان و مطیع بودند. اما واضح بود 
که آتش ســال 88 را نمی شد با گفتمان 
»فتنه« از یکسو و بزرگ کردن »حماسه 

9 دی« زیر خاکستر کرد. 
اصولگرایان به منظور جلوگیری از فوران 
آن آتش حتی تن به ردصالحیت مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی دادند اما این 
اقدام شان هم بی نتیجه ماند. روحانی توانست 
با 19 میلیون رای قوه مجریه را از انحصار 
خرداد   24 انتخابات  درآورد.  اصولگرایان 

92 فرصت سومی را برای اصولگرایان به 
وجود آورد که واقعیت ها را ببینند. اما آنان 
همانند انتخابات 2 خرداد و مجلس ششــم 
به جای تالش بــرای درک واقعیت ها، از 
همان فردای تشــکیل دولت یازدهم بنای 
ناسازگاری و رویارویی با آن را گذاشتند. 
این بار مستمســک و بهانه شان مذاکرات 
هســته ای بود و اینکه چرا دولت روحانی 
»خط قرمز فتنه« را رعایت نمی کند و بعضا 
با »فتنه گران« همراهی می کند. حتی یک 
ثانیه هم حاضر نشدند که درنگ و بازنگری 

در سیاست ها و رویکردهایشان بکنند. 
شوک چهارم به اصولگرایان در جریان 
انتخابات مجلس در اسفند 94 وارد شد. به رغم 
همه ســختگیری ها و قلع و قمع گسترده 
غیرخودی ها توســط شورای نگهبان، همان 
اندک فضا و چهره های غیراصولگرا که از 
فیلتر شورای نگهبان توانسته بودند عبور کنند، 
شکستی سنگین و باورنکردنی بر اصولگرایان 
در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ وارد 
کردند. حتی نتایج شــگفت انگیز انتخابات 
تهران که باعث شد یک تن از اصولگرایان 
هــم نتواند به مجلس دهــم راه یابد، باعث 
تشییع جنازه  ایضا  نشد.  بیداری اصولگرایان 
باشــکوه مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در دی ماه 95 هم باعث بیداری اصولگرایان 
نشــد. تنها پیامد انتخابات اسفند 94 آن شد 
که تندروهــا بر حمالت و هجمه های خود 
بر دولت یازدهم بیفزایند. مستمسک شان هم 
برجام بود و اینکه روحانی وعده داده بود که 
برجام همه مشکالت و گرفتاری های کشور 
را برطرف خواهد کــرد، اما هیچ تغییری 
صورت نگرفته و وضع اقتصادی بهتر نشده، 
آمریکایی ها دروغ گفته اند و سر ظریف را 
کاله گذاشته اند، همه امتیازها را ایران داده و 
آمریکایی ها هیچ امتیازی نداده اند، حقوق های 

نجومی کشور را ویران ساخته و...
و اکنون به انتخابات 29 اردیبهشت و 
نتایج شــگفت انگیز آن رسیده ایم. شوک 
پنجمی بعد از 2 خرداد، مجلس ششــم، 24 
خرداد 92 و اسفند 94 بر اصولگرایان وارد 
شــد، اما به نظر نمی رسد که این شکست 
هم آنها را وادار ســاخته باشد تا اندکی به 
خود آیند و درنگی در سیاست ها، باورها 
و رویکردهایشــان در عرصــه داخلی و 
بین المللی بکنند. همانند موارد گذشته که 
بعد از شکســت به جای درس گرفتن از 
آن و تجدیدنظر در سیاست هایشان، یک 
گفتمانی را به راه می انداختند و خود را با آن 
سرگرم می کردند، این بار هم در حال تکرار 
همان رویه هستند: »16میلیون به روحانی نه 
گفتند«، »ما به این 16میلیون قول می دهیم 
که خود را متعهد می دانیم تا مطالبات آنها 
دنبال کنیم«، »دولت دوازدهم موظف  را 
است خیلی سریع برای 5 میلیون بیکار ایجاد 
اشــتغال کرده و اقتصاد کشور را فوری از 
رکود بــه درآورد«، »مدیریت جهادی را 
جایگزین مدیریت واخورده و محافظه کار 
کند«، »مسئولین و مدیران غیرانقالبی، پیر 
و میلیاردر را کنار گذاشته و جوانان انقالبی، 
مومن، ایثارگر و... را جایگزین آنان کند«، 
»به جای نگاه به غرب و آمریکا، نگاه به 
مردم انقالبی و درون کشور داشته باشد«، 
»به جای پر کردن بازارهای کشــور از 
واردات خارجی، به تولید داخلی بها دهد« 

و سایر شعارهای دهان پرکن. 
این چرخه ندیدن واقعیت ها، این چرخه 
در برج عاج نشستن و بستن چشمان خود 
روی واقعیت ها و در یک کالم همچنان در 
خواب سنگین فرورفتن، معلوم نیست که تا 
به کی ادامه یابد. اما آنچه مسلم است آینده 
کشور و مصالح و منافع نظام می طلبد که 
سرانجام تا دیر نشــده اصولگرایان از این 
خواب سنگینی که بیش از دو دهه است در 

آن فرورفته اند، بیدار شوند.

به اعتقاد من یکی از کارهایی که گذشته از سیاست خارجی و اقتصاد در سیاست داخلی اهمیت 
دارد، این است که ما دوباره به مذاکره ملی با همه جناح های سیاسی در کشور برگردیم تا همه تالش 

و نگاه آنها را به مشکالت بزرگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی معطوف کنیم. 



چهارشنبه 17 خرداد 81396 سال اول . شماره دو

انتخابات

   آقای هاشــمی طبا فکر می کردید پدیده 
این انتخابات شوید؟

نمی دانم. دیگران حتما ناجور بودند که ما 
پدیده شدیم )خنده(. ولی فکر نمی کنم اینطور 

باشد. این را هم شما می گویید. 
   فکر می کنم شما در این دوره از انتخابات 
پدیده شدید؛ به این دلیل که از چهره ای که 
حضورش در ابتدا اصال جدی گرفته نمی شد 
و حتی برخوردهای طنزآمیزی با او می شد، 
در نهایت تبدیل به چهره ای تحسین برانگیز و 
محبوب شدید که خیلی ها منتظرند در دولت 

بعدی آقای روحانی، به شما پستی بدهند... 
نه، اینکه دیگر از ما گذشته است. 

   چرا؟
من همیشه به جوان گرایی اعتقاد دارم. باید 

فضا را خالی کرد تا جوان ترها بیایند. 
   یعنی اگر در دولت دوازدهم به شما پستی 

هم پیشنهاد شود قبول نمی کنید؟
خیــر. قبول نمی کنم. قبال هم شــده اما 

نپذیرفتم. 
   در دولت یازدهم؟

بله.
   چه پستی؟

یکی از پســت های حــوزه ورزش بود. 
نپذیرفتم چون فکر کنم از ما دیگر گذشته و 

باید به جوان ها فرصت داد. 
   خودتان چه ارزیابی از واکنش ها از روز 
اول مطرح شدن کاندیداتوری تان تا آخرین 

مناظره و بعد از آن دارید؟ 
بازتاب ها خوب بود. در فضای مجازی هم 

دیدم خوب بود.
   همیشه فضای مجازی را دنبال می کنید؟

خودم دنبال نمی کنم. این چند وقت کم تر 
هم حضور داشــتم. اما واکنش ها را نشــانم 

می دهند. 
   در مجمــوع از روندی کــه طی کردید 

راضی هستید؟
بله. چون آن گفتمانی که می خواســتم 
مطرح کنــم را مطرح کردم. حرف هایی که 
بقیه هم قبول دارند. منتها آنها که دنبال رای 
هستند، حرف های دیگری می زنند؛ وگرنه این 
مسئله سرزمینی ما چیزی نیست که بشود با 
آن شوخی کرد. من البته از دو سال پیش این 
مسائل را مطرح کردم. واقعیت این است که 
زیستگاه انسانی ما به خطر افتاده و این هم چیز 
کمی نیست. خیلی مهم است و به زودی اگر 
به داد آن نرسیم، شاید 10 تا 15 میلیون مهاجر 

از روستا به شهر داشته باشیم. 
   گفتمانــی که از آن صحبــت می کنید، 

مهم ترین مولفه اش بحث محیط زیست است؟
زیستگاه انسانی است. ما چیزی به نام ایران 
داریم. این ایران مرزهایش در جنگ ایران و 
عراق تهدید شد. بهای سنگینی هم پرداختیم. 
حدود یک میلیون شهید و جانباز و آزاده اسیر 
دادیم تا این مــرز را حفظ کردیم. ولی االن 
این پیکره سرطان گرفته. این سرطان را باید 

معالجه اش کنیم که خیلی کار سختی است. 
   فکــر می کنیــد ایــن ســرطان بیشــتر 
زیست محیطی است تا اینکه ناشی از ساختار 

سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی باشد؟
به نظر من همه آنها را می شود اصالح کرد. 
ولی اگر زیستگاه انسانی ما اصالح نشود دیگر 

نمی شود درســتش کرد. این روند تخریب 
یکطرفه اســت. یعنی خراب که می شــود، 
دیگر نمی شــود درســتش کرد. دوم اینکه 
سرمایه گذاری مملکت و اشتغال مملکت، اینها 
با حرف  درست نمی شود. به دلیل روابط متقابل 
کشاورزی و زیستگاه، کشاورزی ما در خیلی 
جاها باعث تخریب شده. شهرنشینی در خیلی 
جاها باعث تخریب شده. بنابراین کشاورزی 
ما و صنعت ما، سرمایه گذاری ما باید اصالح 
شود. تولید صنعتی ما هم حتما باید بتواند صادر 
شــود. برای اینکه اگر تولید ما صادر نشود، 
متوقف می شود؛ دیگر نمی شود تولید کرد. 
برای اینکه اگر کسی جنس و کاال را نخرد، 
کارخانه متوقف می شود. اینها چیزهایی است 
که همه را در زندگی ام حس کرده ام و تجربه 
عینی آن را دارم. در کتاب، اینها را نخواندم. 
البته کتاب هم خوانده ام ولی اینها، به اصطالح 
مسائلی هستند که آنها را لمس کرده ام. اگر 
هزار کارخانه دیگر داشته باشیم ولی محصول 
آن را نتوانیم بفروشیم، دوباره تولید متوقف 
می شود. این ســرمایه گذاری به هدر می رود. 
حاال همه این کارها را که انجام دهیم، اشتغال 
ما را جواب نمی دهد. اشتغال فقط با توریسم 
حل می شــود. بنابراین من تقریبا این بحث 
را هــم زنده کردم. امیدوارم که دولت آینده 
پی بگیرد. منتها خیلی بعید می دانم با ساختار 

سیاسی ما این موضوع به درستی پیش برود.
   دقیقا به همین دلیل پرسیدم که چرا شما 
فکر می کنید این سرطان دلیل زیست محیطی 

دارد و نه سیاسی و اجتماعی.
به این  ببینید عدم حساسیت مسئولین ما 
مسایل، می تواند قابل حل و فصل باشد. منتها 
مرتب مسایل روی هم اضافه می شود. پیوسته 
کشــاورزی ما تهدید می شود. روستاهای ما 
تخلیه می شود. حاشیه نشــینی شهرها بیشتر 
می شــود. مصرف بیشتر می شود جای اینکه 
تولید بیشتر شود. کشاورزی ما به دلیل اینکه 
به آب های شور می رســد، بی آب می شود؛ 
کشاورزی  وابسته به چاه هم از بین می رود. 
از طرفی آلودگــی رودخانه ها را داریم. مثال 
در خیلی جاها به خاطر مصرف سم زیاد برای 
مبارزه با آفت ها یا کودهای زیاد، آب ها آلوده 
شده. سرطان در خیلی جاها رشد کرده. مسئله 
آلودگی هوا در شهرهای ما هم مطرح است 
که هیچ کس هیچ کاری برای آن نمی کند. 
همه گذاشتند روی اتو پایلوت به قول معروف.

   مباحث توسعه ای زنجیره ای به هم مرتبط 
هســتند. اتفاق هــای خوبی که شــما در این 
حوزه ها به آنها اشــاره می کنید، به مســایل 
سیاسی و اجتماعی هم می توانند مرتبط باشند. 
من حداقــل در صحبت های شــما ندیدم که 
برنامه ای برای ســاختار سیاســی و اجتماعی 
داشته باشید. شما کاســتی ای در این بخش ها 
نمی بینید یا برنامه ای برای آنها ندارید یا اصال 

به نظر شما این بخش ها خیلی مهم نیستند؟
آن چیزی کــه االن به عنــوان تهدید 
ســرزمینی مطرح اســت موضوع زیستگاه 
انســانی اســت. اگر این را حل نکنیم، هر 
کار دیگری کنیم بدتر می شــود. یعنی مثال 
در مســایل سیاسی و اجتماعی، وقتی حاشیه 
شهرها، پر از روستاییانی می شود که به حاشیه 
شهرها آمده اند، مگر شما می توانید در مسائل 

اجتماعی، راه حلی پیدا کنید؟ 
   مشــخصا در حوزه سیاسی چه برنامه ای 
داریــد؟ چه دغدغه ای در این حوزه دارید یا 

دست کم چه کاستی ای می بینید؟
 در مسایل سیاسی در درجه اول به نظر من 
آگاهی مردم معضل است. باالخره مردم وقتی 
رای می دهند، باید بدانند به چه رای می دهند یا 
به که رای می دهند. متاسفانه می توانم بگویم 
چنین آگاهی ای در قاطبه مردم نیست. در یک 
دوره به آقای خاتمی رای می دهند، در یک 
دوره به آقای احمدی نژاد رای می دهند؛ یعنی 
به دو قطب متضاد. چرا به آن رای می دهند؟ 
چرا به این رای می دهند؟ اینجاست که نقطه 
ابهام اســت که اکثریت دنبال چه هستند. 
به نظرم کال آگاهی ها در جامعه ما کم است و 

روزبه روز هم بدتر می شود.
   مقصرش کیست؟

خود مردم هستند. مردم باید اهل فکر و 
مطالعه باشند. االن که مطالعه مردم شده فضای 
مجازی. به هیچ وجه، آگاهی دهنده نیســت. 
یکسری اطالعات ســطحی و به طور متضاد 
در ذهن مردم جای می گیرد. تا وقتی ســطح 
آگاهی ها باال نرود و مردم دقت نکنند در کار، 
جواب نمی دهد. متاسفانه االن حتی دانشجویان 
ما اینطور هستند. خیلی جو زده می شوند. مسائل 
اجتماعی، مســائل پیچیده ای هستند. ولی در 
حقیقت آن چیزی که مهم تر است، این است 
که زیستگاه ما به خطر افتاده است. درست 
عین این اســت که دشمن در جایی، به مرز 
ما حمله کرده باشد. چطور آنجا مردم بسیج 
شدند که دفاع کنیم و شهید و اسیر شدند؛ این 
هم مثل همان است. حتی شاید این بدتر باشد. 
برای اینکه کامال زیســتگاه ما را هدف قرار 

داده و مردم دچار استیصال می شوند. 
   با این حساب فکر می کنید دولت یازدهم 
در این حوزه ضعیف عمل کرده و درست بود 

که به میدان آمدید؟
من معتقد نیستم که می شود کار ضربتی 
کرد؛ وگرنه جور دیگر در انتخابات شرکت 

می کردم. 
   یعنی چطور؟

یعنی جوری شــرکت می کردم که رای 
بیاورم. کار، بســیار پیچیده اســت. تا یک 
همدلی و وفاق بین مســئولین اصلی کشور 
در این مورد نباشد و بسیج نشود، کار، پیش 
نمی رود. باید همه کم مصرف کنند، زیاد کار 
کننــد، از خیلی از منابع  خود در بعضی جاها 
صرف نظر کنند تا بشــود کار کرد؛ وگرنه 
همین روال اســت؛ چاه ها عمیق تر و شورتر 
می شود.  آلوده تر  هم  رودخانه ها  می شــود؛ 
فاضالب ها همینطور وارد رودخانه  می شود و 
مسئله حل نمی شود. اما در مورد دولت معتقدم 
آقای دکتر روحانی هم مانند ماجرای پالسکو، 
رسید به جایی که این ساختمان فرو ریخته بود 
و بعد شروع به آوار برداری کرد.  در مسئله 
برجام، در مهار تورم قوت ها را خوب نشان 
دادند. ما تورمی داشتیم که اگر 45 هزار تومان 
به مردم داده می شــد، ماهی 250 هزار تومان 
حاصل تورم بود که از جیب شــان می رفت. 
چون فقط بنزین که گران نمی شــود. سلسله 
واقعا  ایشان  ایجاد می شود. خالصه  گرانی ها 
مشــغول آواربرداری و رسیدن به یک نقطه 

تعادل بود. تا حاال هم عملکرد ایشان خوب 
بوده و االن هم به نظر من می تواند برنامه هایش 
را ادامه دهد. اما آن کاری که من می گویم، 
به دلیل همین آوارهایی که در کشور وجود 
دارد، کار عظیمی را در مملکت طلب می کند.

   شما واقعا وارد انتخابات شدید که صرفا 
این موضوع را مطــرح کنید و توجه  همه را 

به آن جلب کنید.
بله. مردم باید انتخاب کنند. آینده کشور، 
میراث کشورشان را برای آینده می خواهند یا 
به روزمره گی خودشان دلخوش هستند. مهم 
این اســت که آدم برای خودش، چه میراثی 

بگذارد. ما میراث خوبی نگذاشتیم.
   می خواهم بدانم برای چه وارد انتخابات 
شــدید؟ بــرای اینکــه فقــط ایــن خطــر 
زیست محیطی را مطرح کنید و توجه بقیه را 
جلب کنید یا واقعا قصدتــان گرفتن دولت 

بعدی بود؟
نه، می خواســتم به بقیه بگویم این معضل 
وجــود دارد. البته به من هــم رای می دادند، 
می ایســتادم و کار می کردم. ولی مردم باید 
آگاه شوند که جامعه شان در چه وضعی است. 
خیلی طبیعی بود که مثال آدم هایی که پشت 
آنها بعضی افراد سیاسی و اقتصادی هستند و 
توان تبلیغات خوب دارند یا خود آقای دکتر 
روحانی به عنوان رئیس جمهور، شانس بیشتری 
از من داشته باشــند. ولی قرار نیست اگر در 
مسابقه صد متر، 8 نفر می خواهند بدوند، همه 
آنها از اول بدانند برنده می شوند. خود شرکت 
کردن اصل مهمی اســت. خــود حضور و 
شرکت کردن اصل مهمی است که آدم بتواند 
در مبارزه  و مسابقه ای شرکت داشته باشد حتی 

اگر چندان شانس پیروزی نداشته باشد.
   گفتیــد اگر می خواســتم رای بیاورم، به 
گونه دیگری عمل می کردم. می شود بگویید 
چطور عمل می کردید؟ یا رقبای شما که فکر 
می کنید دنبال رای بودند چطور عمل کردند؟ 
چون ابتدای صحبت هایتــان گفتید خیلی از 
حرف هایی که می زنیــد را رقبایتان هم قبول 
دارنــد امــا چــون دنبــال رای هســتند بیان 

نمی کنند... 
بله، قبول دارند ولی نمی گویند و دنبال آن 
هم نمی روند. بــرای اینکه فکر می کنند این 
مســئله رای ای برای آنها ندارد. وقتی کسی 
می گوید من ســه برابر یارانه می دهم، فکر 
می کند این رای مــی آورد. ولو اینکه نتواند، 
ولو اینکه دروغ بگوید. ولی فکر می کند رای 
می آورد. من می گویم اگر می دانستم این وفاق 
را می توانم در مملکت ایجاد کنم، جور دیگری 
برخورد می کردم و در تمام شهرها و استان ها 
ستاد می زدم و تبلیغات کف خیابانی، داشتم. 
ولی من فکــر می کردم که باید این موضوع 
را مطرح کنم و اینطور مطرح کردم و معتقد 
هســتم که مردم ما، باید این قابلیت را داشته 
باشند که از صدا و سیما، حرف ها را بشنوند و 
به عکس و پوســتر و پول یارانه رای ندهند. 
امیدوارم که حقیقت نسبی را حداقل فهمیده 

باشند و رای خوبی به آقای روحانی بدهند.
   احتمال داشت اگر امیدوار بودید که آن 
وفاق را می توانید ایجــاد کنید، آن وقت در 

مناظره ها طور دیگری عمل می کردید؟ 
بــه هر حــال مطمئنا وعــده بی خودی 

نمی دادم. من همیشه گفتم: ان مع العسر یسرا. 
یعنی باید مقداری سفت بگیریم تا به اوضاع 
خوب برسیم. همینجوری پول پخش کردن 
و قربان تان بروم، به جایی نمی رسد. مملکت 

روزبه روز دچار اضمحالل بیشتری می شود. 
   فکر می کنید وفاقی کــه از آن صحبت 
می کنید باید در کدام ســطوح ایجاد شــود؟ 

ضعف آن در کدام قسمت ها بیشتر است؟
در مدیریت عالی مملکت. اگر رهبری را 
مستثنی کنیم؛ قوه قضاییه و قوه مقننه هم باید 
خیلی در این زمینه جدی باشند. در کنار اینها 
مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت 
هم هستند. اینها باید در نجات زیستگاه انسانی 
ایرانی ها همدلی و هم فکری داشته باشند و با هم 
این کار را انجام دهند. این کار خیلی سنگین 

و بزرگی است. 
   فکر می کنید دولــت این دغدغه را دارد 
ولــی بخش هــای دیگر هنــوز به ایــن نگاه 

نرسیده اند؟
به این جدیت،  یازدهــم  نمی دانم دولت 
دغدغه دارد یا نه. ولی می دانم دغدغه هایی دارد. 
مثل وزارت کشاورزی یا وزارت نیرو یا خانم 
ابتکار، دغدغه هایی دارند. ولی فکر می کنم آن 

مشکلی که من گفتم را هم دارند. 
کــه  می کردیــد  پیش بینــی     شــما 
تایید صالحیــت شــوید یــا وقتی شــنیدید 

جا خوردید؟ 
نه، اوال دلیلی نداشــت که تایید صالحیت 
نشــوم. بــرای اینکه یک دفعــه دیگر هم 
تایید صالحیت شــده بودم. اما بعضی وقت ها 
احساس می کنم شورای نگهبان خط کشی های 
خاصی دارد یعنــی معیارهای خاصی دارد. از 
این بابت مطمئن نبــودم. هر چند خودم در 
معیارهایی که معموال هســت، نقطه ضعفی 
ندارم. من در خیلی از زمینه ها کار کرده ام و 
تجربه های زیادی دارم، تحصیالتش را هم دارم، 
آدم سالمی هم هستم. کسی نقطه ضعفی از من 
به آن معنا نداشته؛ بنابراین دلیلی نداشت که 

امیدوار به تایید صالحیت نباشم.
   از آن جهت می گویم که ستادی نداشتید، 
یا حتــی وقتی بعد از تایید صالحیت از شــما 
خواستند که نماینده خود را به شورای نگهبان 
و صدا و کمیســیون تبلیغــات معرفی کنید، 
نماینده نداشــتید. یعنی چندان آماده به نظر 

نمی رسیدید.
بله، االن هم ســتاد ندارم.)خنده( بنابراین 
اصال دنبال این نبودم کــه بخواهم از طریق 
دیگــری کار تبلیغات کنم. معتقد هســتم 
صدا و سیما باید کفایت کند برای مردم. من 
حرف هایم را گفتم و شــما هم که می گویید 
پدیده شدم. اگر مطالب من مورد پذیرش قرار 

گرفته باشد، گام بزرگی به جلو بوده است. 
   سال 8۰ در دولت دوم آقای خاتمی وارد 
انتخابات شــدید. دغدغه های شــما آن موقع 

نسبت به االن چقدر تغییر کرده؟
االن دغدغه های من مقداری متفاوت است. 
آن موقع بیشتر روی مسایل اجرایی مملکت 
حرف داشــتم. اصل این است که آدم بتواند 
حرف خــودش را مطرح کنــد و بزند. من 
آن موقع معاون آقــای خاتمی بودم. رفتم و 
به عنوان رقیب مقابل ایشان ایستادم. به نظرم 
هیچ اشکالی نداشت. خیلی ها می گفتند مگر 

می شود؟ دیدیم که شــد. آقای شمخانی هم 
وزیر دفاع بودند. بنابراین کمی دغدغه من با 

آن موقع فرق کرده.
   دغدغــه اجرایی یعنی چــه؟ ایرادی در 

عملکرد دولت خاتمی می دیدید؟
احساس می کردم مسایل اجرایی مملکت 

بهتر و بیشتر می تواند جلو برود.
   آن موقــع چــه ضعف هایــی در دولت 
می دیدیــد و چه برنامــه ای برای حــل آنها 

داشتید؟
ببینید می شود گفت آقای هاشمی رفسنجانی 
مولــف بودند. یعنــی اگــر کاری را الزم 
می دانستند خودشــان پیگیری می کردند و 
خودشان دغدغه آن را داشتند. آقای خاتمی 
که بنده خیلی به ایشــان ارادت دارم، با یک 
دیدگاه سیاسی اجتماعی خاصی آمدند و داخل 
شدند. ولی بعد، مخالفان ایشان نگذاشتند ایشان 
کار خودشان را بکنند. بنابراین به سمت مسائل 
اقتصادی سوق داده شدند. در مسایل اقتصادی، 
ایشان اگر کسی کار خوبی می کرد، تشویقش 
هم می کردند. اما مولــف نبودند. مثال آقای 
هاشمی رفسنجانی در زمینه مترو، مولف بودند. 
یعنی خودشــان پیگیری می کردند. مثال در 
مورد اصالح کشاورزی، اصالح آبیاری، ایشان 
خودشان مولف بودند و می گفتند باید این کار 
انجام شــود و دنبالش بودند. اگر کار ایشان 
را ادامه می دادند امروز این مســایل را کمتر 
داشتیم. در حقیقت آقای خاتمی مولف نبودند 
ولی مشوق بودند و به اصطالح اگر کسی هم 
کار خوبی می کرد، تشویق می کردند. من فکر 
می کنم آدم بایــد مقداری هم در کار مولف 

باشد.
   یعنی آن موقع فکر می کردید می توانید 
مولف باشید و یکسری کارها را خودتان انجام 

دهید و پایه گذاری کنید؟
تجربــه ای که به هر حــال در کارهای 

مختلف دارم، کمابیش این را نشان می دهد. 
   حاال در این دوره فکر می کنید باید زاویه 

نگاه را تغییر دهید؟
نه. موضوع این است که در این 15 ساله، 
تخریب خیلی بیشتر شده. یعنی االن نسبت 
به 15 سال پیش، تخریب های زیستگاهی ما 
بسیار بیشتر شده است. من مخصوصا کلمه 
زیســتگاهی را جای محیط زیست می آورم. 
تخریب ها خیلی بیشــتر شده. یعنی آب های 
زیرزمینــی به شــدت فرو رفتــه. خیلی از 
دشت هامان نشست کرده. بعضی از سدهامان 
جواب منفی داده. دریاچه ارومیه داشت از بین 
می رفت. البته آقای روحانی کار کردند ولی 
حتما باید احیا شود. اینها خطراتی هستند که 

زیستگاه انسانی ما را تهدید می کنند.
   چرا ســال ۹2 کاندیدا نشدید؟ آن موقع 

به نظرتان اوضاع بدتر نبود تا االن؟
نمی دانــم چرا آن موقع کاندیدا نشــدم. 

)خنده(
   گفتید اگر به شما پیشنهادی هم در دولت 

دوازدهم شود، نخواهید پذیرفت؟
نه. من معتقد هســتم جوان ترها باید کار 
کنند. جمهوری اسالمی ایران باید کادرهای 
جوان و جدید بسازد. اگر پیرمردها سر کار 
بمانند که می شود اتحاد جماهیر شوروی که 
سیاستمدار آن در 84 سالگی رئیس شد و بعد 

یم باید کادرهای جوان بساز
سیدمصطفیهاشمیطباازموسسانکارگزارانسازندگیایران

چهرهدوستداشتنیمناظرههای96بود
سازندگیبااودربارهانتخابات96گفتوگوکردهاست

زینب صفری: انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم فقط تکلیف رئیس جمهور را روشــن نکرد؛ بلکه تکلیف سیاسی بعضی از کاندیداها را هم معلوم کرد. مثال 
همانطور که ثابت کرد محمدباقر قالیباف نمی تواند گزینه نهایی ریاست جمهوری حتی برای گروه های مرجع اصولگرا باشد اما از هاشمی طبا یک چهره محبوب 
ساخت؛ آن هم به واسطه شخصیت دور از انتظاری که از خودش در مناظره ها به نمایش گذاشت. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 8۰ و رقابت با سیدمحمد 
خاتمی و ریاست 8 ساله هاشمی طبا )از سال 75 تا 83( بر کمیته ملی المپیک کمتر کسی دیگر این روزها او را به یاد می آورد اما حاال خیلی ها منتظرند او در 
دولت دوازدهم پستی داشته باشد. گفت وگو با هاشمی طبا که از موسسین حزب کارگزاران سازندگی هم بوده در دفتر کارش در طبقه سوم یک ساختمان قدیمی 

در خیابان مطهری انجام شد. 

آقای هاشمی رفسنجانی مولف بودند. یعنی اگر کاری را الزم می دانستند 
خودشان پیگیری می کردند و خودشان دغدغه آن را داشتند. آقای 
خاتمی که بنده خیلی به ایشان ارادت دارم
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  لیســت اصالح طلبان برای شورای شهر 
تهــران، انتقــادات زیــادی را برانگیخت. 
می خواهم ارزیابی شــما را از لیســت بدانم. 
به ویژه اینکه قرار بود سهمی برای زنان در 

این لیست قائل شوند.
با اینکه خانم های زیادی کاندید شــدند 
که تعدادی از آنهــا تخصص های مربوط 
به مسائل شهری را هم داشتند، اما ترکیب 
لیستی که بیرون آمد به خصوص در رابطه 
با بخش زنان لیســت مناســبی نبود. البته 
خانم هایی مانند خانم صدراعظم نوری و خانم 
امانی گزینه های مناســبی در لیست بودند. 
خانم امانی در مسائل مربوط به محیط زیست، 
بهزیستی و آســیب های اجتماعی فعالیت 
کرده یا خانم صدراعظم نوری شهردار منطقه 
بوده و تجربه و تخصص مســائل شهری را 
دارد. اما مثال در لیســت خانم هایی داریم 
که تخصص آنها مامایی یا روانشناســی و 
جامعه شناسی و پژوهشگری است. من اصال 
نمی فهمم ارتباط یک ماما با این لیست چه 
می تواند باشد. البته شاید ایشان تخصص های 
دیگری داشــته باشــد که من نمی شناسم. 
ولی تا جایی که می دانم پژوهشگران کار 
اجرایی در شــورای شهر ندارند و اینها باید 
در سیستم پشتیبانی شورا و در کمسیون ها و 
کارگروه های آن به کار گرفته شوند و کار 
پژوهشــی و مشورتی برای اعضای شورای 
شهر انجام بدهند تا در تصمیم گیری ها موثر 
باشند. ما خانم های متخصصی داشتیم که در 
زمینه مسائل شهری کار کرده بودند و آنها 

باید وارد لیست می شدند. 
   البته این انتقــادات در مورد آقایان هم 

مطرح بود...
بله. در قســمت آقایــان هم حرف و 
حدیث زیاد است. به اعتقاد من معیارهایی 
برای انتخاب افراد در لیست در نظر گرفته 
شده که یا به آنها عمل نشده یا در میانه راه 
از آن معیارها منحرف شده اند. به هر حال 
نتیجه کار جالب نبود. خود آقای خاتمی 
هم به نظر می رسد که چندان از این لیست 
راضی نبود. من شنیدم که ایشان هم معترض 
بود. بنابراین باید فکری برای آینده شود. یا 
معیارها و پرسشنامه هایی که برای ارزیابی 
افراد در نظر گرفته شده بود و کاندیداهایی 
که می خواستند در لیست قرار بگیرند آن را 
امضا کرده بودند اشکال و ایرادی داشته و 

یا درست به آن معیارها عمل نشده است. 
همین هم باعث شد آن چیزی که قرار 
بود از درون این ســازوکار بیرون بیاید و 
وارد لیست شــود خوب از آب درنیاید. 
مثال آن سهمیه ای که برای نهادهای مدنی 
در نظر گرفته شــده بود چه شد؟ آیا ما از 
نهادهای مدنی نماینده ای در لیست داشتیم؟ 
من از خانم ها، خانم لیال ارشد و دکتر یلدا 
را می شناختم اما دیدیم که در لیست قرار 
نگرفتند. به هر حال بخشی از این لیست باید 
نهادهای  می گرفت.  تعلق  مدنی  به جامعه 
مدنی ما درباره مسائل شهری کار کرده اند. 
من فکر می کنــم در مجموع ترکیب 
مناسبی ارائه نشد. نه در مورد سهمیه زنان 
نه در مورد مشارکت دادن نهادهای مدنی 
در لیســت. عمدتا سیاســیون در لیست 
قرار گرفته اند. این رویه مناســبی نیست. 
چهره  است  ممکن  شــهری  متخصصین 
سیاسی نباشــند اما در زمینه مسائل شهری 
متخصص باشــند و به صورت فردی هم 
اصالح طلب باشند. پس باید روی معیارهای 
زیاد دیگری کار می شد تا این لیست بیرون 
نمی آمد و لیست بهتر و قوی تری می داشتیم. 
   درست اســت که لیســت امید پیروز 
انتخابات شــد اما ما شاهد بودیم لیست های 
موازی زیادی بیرون آمد که خودش یک 

آسیب جدی است...
بله متاسفانه افراد گروه گروه شدند و ما 
دیدیم که خیلی ها لیست های متفاوتی ارائه 

دادند. 
   حاال که همین لیســت پیروز شده و به 
شورا رفته فکر می کنید با چه نقاط ضعفی 

مواجه خواهد بود؟
اینکه بعدها اعضای شورای شهر از این 
لیســت دچار چه ضعف هایی در عملکرد 
بشوند موضوعی است که بعدا باید درباره 
آن صحبت کنیم. ببینید شورای شهر یک 
نهاد سیاســتگذار و برنامه ریز محسوب 
می شود. از آنجایی که در میان این 21 نفر 
هستند کسانی که بتوانند مسائل شهری را 
دنبال کنند شاید نباید چندان دغدغه داشته 
باشیم. ولی این لیســت از لحاظ اعتباری، 
دلخوری اعضا را به دنبال داشتند و از لحاظ 
اینکه با وجود شعارهای اصالح طلبی کار 
غیر کارشناسی در بستن آن انجام گرفته و 
نگاه انحصارطلبانه ای در آن اعمال شده است 
با ضعف مواجه است و برای اصالح طلبان 
آسیب ایجاد می کند. اما اینکه بعدها ممکن 
است در عملکردش در شورا مشکلی ایجاد 
کندهنوز نمی توان حرفی درباره آن به میان 
آورد. چون انتظار این بــود که با توجه 
می دهند  اصالح طلبان  که  به شــعارهایی 
موضوع را تخصصــی ببینند و آرمان های 
آنها چیز دیگری باشد اما به نظر می رسد 
در عمل این اتفاق نیفتاد. من معتقد هستم 
تعدادی از این کاندیداها با نگاه انحصاری و 
به واسطه موضوعات دیگری انتخاب شدند 

و در لیست قرار گرفتند. 
   این مشکل فقط در تهران هم نبود. مثال 
در یزد آنقدر لیست امید با انتقاد مواجه شد 
که شورای عالی استان یزد در نهایت اعالم 

کرد از لیستی حمایت نخواهد کرد...
خوب من هم معتقدم خوب عمل نکردند. 
به نظر من نیاز است که بعد از انتخابات یک 
بازنگری در روش کار شورای عالی صورت 

بگیرد. 
   ایراد کار از کجاست؟ چه نقاط ضعفی 

در شورای عالی باید برطرف شود؟ 
ببینید به نظر من هم آن ترکیبی که در 
آنجا نشسته باید مورد بازبینی قرار بگیرند 
و هم مکانیزم های کاری شان را باید مورد 
آسیب شناسی قرار دهند و ایرادهای کارشان 
را دربیاورند. باالخره یک پوســت اندازی 
الزم است تا اتفاقات اینگونه تکرار نشود. 
حاال ممکن است این بار چهره  های شاخص 
اصالح طلب به خاطر وحدت چیزی نگویند 
و اعتراض نکننــد اما این روش قابل ادامه 
دادن نیســت. یعنی باید روال کار طوری 
باشد که در عمل هم وحدت آفرین باشد. نه 
اینکه مصنوعی بخواهیم وحدت ایجاد کنیم. 
ممکن اســت این وحدت مصنوعی یک 
بار شدنی باشد اما برای دور بعد نمی شود. 
به خصوص که وقتی حــزب و جریانی 
به قدرت می رسد تازه اختالفات درونی آنها 
شروع می شود. وقتی در اقلیت هستیم با هم 
به قدرت رسیدیم  اما وقتی  وحدت داریم. 

تازه اختالفات شروع می شود و این می تواند 
چالش ایجاد کند. 

   اصال فکر می کنید نقطه ضعف اصلی در 
کجا بود؟ چرا ما در کل کشــور و در مورد 

شوراها به مشکل برخوردیم؟
به این دلیل که مثال در انتخابات ریاست 
جمهوری یک کاندیدا داشتیم و تکلیف 
معلوم بود. آقای روحانی دور قبل هم بود 
و عملکرد خوبی هم داشت و منطق ایجاب 
می کرد دور بعد هم باشد تا کارش را ادامه 
دهد و برنامه هایش را به نتیجه برساند. این 
متفاوت با شــورای شهری است که همه 
مدعی هستند. در ریاست جمهوری تعداد 
زیادی رد شدند. شاید اگر تعداد بیشتری در 
صحنه مانده بودند باز هم ما مشکالتی پیدا 
می کردیم. اما در شورای شهر همه احزاب 
و چهره های شناخته شده آمدند و ثبت نام 
کردند. تعــداد کاندیداها خیلی باال بود و 
اکثرا تایید صالحیت شــدند. برای همین 

رسیدن به وفاق در اینجا دشوارتر بود. 
   ظاهــرا هنوز اصالح طلبــان منتظرند تا 
کدخدا منشانه مسائلشــان حل شود و هنوز 
به آن سیســتم دموکراتیکی که شعار آن را 

می دهند قائل نیستند. اینطور نیست؟
نه من فکر می کنم به آن سیستم رسیده اند 
اما این بار آنطور که باید عمل نشد. وگرنه 

دور قبل در مجلس اوضاع بهتر بود. 
   خــب در آنجا خیلی هــا رد صالحیت 

شدند...
بله درست است. کسی نماند که بخواهد 
اختالف ایجاد شود. شاید اگر شورای نگهبان 
آن موقع هم تعداد زیادی را باقی می گذاشت 
با همین مســائل مواجه می شــدیم و این 
اختالفات اتفاق می افتاد و باعث می شد خود 
بشوند. ولی  باعث شکستشان  اصالح طلبان 
نباید انتظار داشته باشیم که آن بلوغ سیاسی 
در همه اصالح طلبان واقعا حادث شده باشد. 
باالخره همه افراد همین مرز و بوم هستیم. 
وقتی در موقعیتی قرار می گیریم که قدرت 
داریم، اولین نگاهمان انحصاری است. معدود 
افرادی داریم که اینطور فکر نمی کنند. باید 
انقدر پیش برویم و حتی گاهی خطا کنیم تا 

راه درست در ما نهادینه شود. 
   غیر از لیســت تهران ارزیابی از ســایر 

لیست ها در استان های دیگر داشتید؟
نه. در جریان لیســت های دیگر نبودم. 
اما من می خواهم این را بگویم که اگر قرار 
است بعد از این انتخابات هم با هم بمانیم و 
انتظار داشته باشیم مردم هم به ما رای بدهند و 
خودمان با هم به توافق برسیم این روش کار 
نمی تواند ادامه پیدا کند. حتما این سازوکار 
باید مورد بازنگری قرار بگیرد، آسیب شناسی 
شود و ایرادهای کار بیرون بیاید. آن هم با 
تعداد افراد و گروه های بیشتری. یعنی فقط 
تعداد محدودی از افراد ننشینند و کار را انجام 
دهند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که 
مشکل حل شود. وگرنه ما اصالح طلبان هم 
بعد از این مشــابه اصولگرایان دچار تفرقه 
خواهیم شد و درانتخابات و برنامه های بعدی 

شکست خواهیم خورد. 

فائزههاشمیدرگفتوگوباسازندگی

طلبان  اصالح  لیست بندی 
باید اصالح شود

هم فروپاشید. باید در تمام زمینه ها کادرهای 
جوان بیایند. 

   شما در مناظره ها اغلب به آقای روحانی و 
آقای جهانگیری کمک می کردید. در واقع از 
موضــع دولــت و اصالح طلبــان حمایــت 
می کردید و گاهی حتی حمالت خیلی خوبی 
هم به رقبای اصولگرا داشتید؛ به خصوص در 
مناظره ســوم. اســتراتژی خاصی پشت این 

حرکات شما بود؟
مطمئن باشــید اگر آقای رئیسی و آقای 
قالیباف حرف حسابی می زدند از آنها دفاع 
می کردم. این را مطمئن باشید. چون من اصال 
جناحی فکر نمی کنم. واقعا اگر حرف درست 

و حسابی می زدند از آنها حمایت می کردم. 
   در برنامــه آنها هیچ نکتــه قابل حمایتی 

ندیدید؟
نه. نقطه مثبت نداشتند. نصف بیشتر برنامه 
آنها حمله به شــخص آقای روحانی و آقای 
جهانگیری بود که اصال این را درست نمی دانم. 
نصف دیگرش هم وعده و وعید به آینده بود 
که مردم نظرشان جلب شود که ما همه فساد 
را برطرف می کنیم. آقای رئیسی 30 سال در 
قوه قضاییه بودند. کســی که 30 سال در قوه 
قضاییه بوده و ابزار مبارزه را دارد، حاال به قوه 
مجریه بیاید، اصال نمی تواند با فساد مبارزه کند. 
این قوه قضاییه اســت که می تواند آدم ها را 
تحت تعقیب قرار دهد و دستگیرشان کند. قوه 
مجریه فقط می تواند شناسایی کند و مدارکی 
جور کند و بگوید شما این کار را کنید. در 
همه مسایل واقعا اینطور بود. چون در حقیقت 
همه اش وعده می دادند و من هم با آن وعده ها 
به کلی مخالف بودم، طبیعتا نمی توانستم از آنها 
دفاع کنم. ولی مطمئن باشید اگر حرف درستی 

می زدند از آنها دفاع می کردم. 
   پس در واقع بدون برنامه ریزی قبلی این 

مواضع را داشتید و در لحظه اتفاق افتاد...
اینها  نیســت.  لحظــه ای  اینها  البتــه 
پس زمینه هایی اســت که در وجود انسان، 
سال ها بوده؛ آن وقت آنجا و در لحظه مناظره 

بروز می کند. 
   بعــد از مناظره هــا آقــای روحانــی و 

جهانگیری از شما تشکر کردند؟
نه. من اصال با آنها صحبتی نداشتم. 

    بعد از ســه مناظره بــا یکدیگر صحبتی 
نکردید؟

فقط بعد از مناظره اول من چون گفته بودم 
4 سال اســت که آقای روحانی را ندیده ام، 
ایشــان بعد مناظره گفت واقعا مرا ندیدی؟ 
که گفتم ندیدم. اگر همدیگر را دیدیم، شما 

بگویید کجا بوده. 
   در آن استراحت 15 دقیقه ای شوخی و 

بگو و بخند هم با هم داشتید؟
من نــه. من هم رعایــت جایگاه آدم ها 
را می کنم و هم بلد نیســتم شوخی کنم. ولی 
آقای روحانی و بعضی از دوستان، شوخی هایی 

می کردند.
   آقــای روحانی با ســه رقیبش شــوخی 

می کرد یا با شما و آقای جهانگیری؟
هم با رقبایش شوخی می کرد و هم با بقیه. 
آنجا مثل اینکه همه بــا هم صمیمی بودند. 
باالخره آدم هــا می دانند که باید در جاهایی 
کارهایی کننــد و بعد هم حد و مرز خود را 
در جاهای دیگر حفظ کنند. بیرون از مناظره، 

رفتار خیلی معمولی و با احترام بود.
   بعد از مناظره سوم که فضا خیلی تند شده 

بود، همینطور بود؟
نه، دیگر آنجا نشستی نداشتیم. همه بعد از 
مناظره رفتنــد. ولی االن هم آقایان در جایی 

باشند، رعایت احترام هم را می کنند.
   در آن فرصت 15 دقیقه ای چطور؟

در آن 15 دقیقه همه متفرق می شدند. هر 
کس می رفت با تیم خودش صحبت می کرد. 
بعد از مناظره ســوم همه رفتند. ولی بعد از 
مناظره اول و دوم دو، ســه نفری با هم گپ 

می زدیم. 
   راجع به حرف هایــی که در مناظره زده 

می شد، گپ می زدید؟
نه. اصال راجع به آنچه آنجا گفته می شد، 
هیچ کس حرفی نمی زد. به قول سینمایی چی ها 

همه چی کات می شد.
   شــما تجربه بازیگری هم داشتید. چطور 
به آن ســمت رفتید و موسســه آیت فیلم را 

تاسیس کردید...؟ 

بله. ما آن را قبل از انقالب برای کار راه 
انداختیم. 

   االن هم موسسه را دارید؟
نه. بعد از انقالب تعطیل شد. قبل از انقالب 
آن را تاسیس کردیم. اما بعد از انقالب دیگر 
همه ما رفتیم دنبال کارهای مختلف و اینطور 

شد که سینما تعطیل شد.
   با چه کسانی این موسسه را راه انداختید؟ 
آقای نجفی که فیلم سربداران را کارگردانی 
کردند. آقای انوار بود که در وزارت ارشاد، 
معاونت ســینمایی بود. آقای مهندس محمد 

بهشتی. و خالصه 6-5 نفر بودیم.
   همان موقع هم تجربه بازیگری داشتید...

بله. آنجا شروع به ساخت آن فیلم کردیم. 
تهیه کننده آن هم خــود من بودم. چون من 
آن موقع در یک کارخانه کار می کردم، در 
قزوین. آنجا هم یک نقش به من دادند و بازی 

کردم.
   چه شد که ادامه ندادید؟

به کارهای دیگر پرداختم. یعنی بالفاصله، 
روز 22 بهمن، به صدا و ســیما رفتم و آنجا 
مجری رادیوشب شــدم. شب ها آنجا برنامه 
اجرا می کردم. بعد مدیر تولید شدم. بعد هم از 
آنجا بیرون آمدم و به کارهای دیگر پرداختم. 

دیگر فرصتی نشد. 
   شــما از اعضای اولیه حزب کارگزاران 
بودید. ایده تشکیل حزب از چه زمانی مطرح 

شد؟ چه کسی به شما پیشنهاد داد؟ 
قبل از انتخابات مجلس پنجم و سال 74 بود. 
گفتند برای اینکه حرارت انتخابات مقداری 
باال رود و مشارکت مردم بیشتر شود، خوب 
است که چنین جمعیتی تشکیل شود و مردم 

را تشویق به انتخاب کند.
   چه کسی گفت؟ 

به نظرم آقای دکتر نوربخش بیشتر این 
بحــث را مطرح می کرد و دنبال آن بود. بعد 
با آقای هاشمی رفسنجانی هم مشورت کرده 
بودند و خالصه این جمعیت تشکیل شد که 
تعدادی از وزرا بودند و معاونان رئیس جمهور. 
مقام معظم رهبری گفته بودند وزرا نباشند. در 
نتیجه مثال نوربخش که رئیس بانک مرکزی 
بود و من که معاون بودم ماندیم، اما بقیه اعضا 
به قول معروف مقداری هرس شدند و آنچه 
ماند، جمعیت کارگزاران شد و فعالیت خودش 

را آغاز کرد. 
   شما عضو هیات موسس بودید؟

بله، من جزو همان هسته اولیه بودم. 
   جز شــما و آقای نوربخــش، دیگر چه 

کسانی حضور داشتند؟
آقایان کرباسچی، محمد هاشمی، مهاجرانی 

و خانم فائزه هاشمی هم بودند. 
   چرا تصمیم گرفتید از کارگزاران بیرون 

بیایید؟ چه زمانی بیرون آمدید؟
خیلی طول نکشید. شاید مثال 5-6 ماه بعد 
آمدم بیرون. احساس کردم دو گروه مختلف 
در حزب هستند. یک گروه آقای مهاجرانی و 
چند نفر دیگر و یکی هم آقای محمد هاشمی 
بود. من احســاس کردم خیلی در آنجا موثر 

نیستم.
   نقطه نظر هر کدام چه بود؟ چه اختالفاتی 

با هم داشتند؟
دیدگاه هایشان متفاوت بود. مثال مدل نگاه 
آقای محمد هاشــمی این بود که مثال اگر 
آقای هاشمی، نظری و دستوری دارد ما آن 
را عینا عمل  کنیم. آقای مهاجرانی می گفت 
اینطور نیست و حتی ممکن است هر چه آقای 
هاشمی بگوید عکسش را عمل کنیم. من دیدم 
تشتتی در حزب ایجاد شده که دیگر ماندن در 

آن فایده ندارد و در نتیجه بیرون آمدم. 
   در جلســاتی که پیش از تشکیل حزب با 
آقای هاشمی داشتید، بیشتر درباره چه مسائلی 
صحبت می کردید؟ ایــن تفاوت دیدگاه در 
مورد رابطه آقای هاشمی و حزب هیچ وقت با 

خود ایشان مطرح نشد؟
ما خیلی با آقای هاشــمی جلسه نداشتیم. 
به ندرت می شد با ایشان صحبت کنیم. راجع 
به کارگزاران شــاید یک دفعه یا دو دفعه با 

ایشان صحبت کردیم. 
   موضوع صحبت چه بود؟

همان اوایــل کار که مثال برای انتخابات 
باید چه کنیم. بعد از آن اصال ارتباط آنچنانی 
با آقای هاشــمی در رابطه با حزب نداشتیم. 
البته طبیعی است که آقای محمد هاشمی یا 

خانم فائزه هاشمی ارتباط شان بیشتر  بود، چون 
باالخره خانواده هســتند. ولی جمع دوستان 

حزب اینطور نبود. 
   آقای هاشمی مشــخصا راجع به فعالیت 

حزب چه نظری داشت؟
آقای هاشــمی مســایل کلی را مطرح 
می کردند و اصال روح شان هم با این موضوع 
سازگار نبود که در مسئله خاصی بخواهند فشار 
وارد کنند و ما را مجبور کنند که باید این کار 
را بکنید. خودشان می شدند یک پای بحث. بعد 
هر کس به هر نتیجه ای می رسید همان کار را 
می کرد. اصال روحیه ایشان این گونه نبود که 
بگویند حتما همان کاری را که من می گویم 

باید انجام بدهید. 
   شــما ترجیــح می دادید رونــد کار در 
کارگزاران چطور پیش برود که بتواند تاثیر 

گذار باشد؟
اصوال در احزاب، یک هســته مرکزی 
وجود دارد که جریان را هدایت می کند. آن 
موقع در کارگزاران تشتت ایجاد شده بود و 
به آن شکل نمی توانستیم جواب بگیریم. یعنی 
هیچ وقت عضو حزبی نبوده ام. روحیه ام با کار 

حزبی همخوانی ندارد.
   یعنی اعتقادی ندارید؟

من احساس می کنم که هر حزبی توسط 
گروهی هدایت می شود و اعضا مجبور هستند 
آن را بپذیرند. در حزب های بزرگ دنیا هم 
اینطور است. می شــود گفت اعضا معموال 
هوادار هستند. عضو و هوادار در ترمینولوژی 
سیاســی متفاوت است ولی معموال اعضا هم 
هوادار هستند. بیشتر، هسته مرکزی است که 
هدایت می کند. حاال من چون خودم روحیه ام 
این نیســت که هم به عنوان هسته مرکزی، 
عده ای را دنبال خودم بکشــم، و هم دوست 
ندارم دنبال کسی بدوم، بنابراین نمی توانم وارد 

چنین جریاناتی شوم.
   سال 8۰ رقیب شما آقای خاتمی بود. اگر 
بخواهید مقایسه کنید، رقابت با آقای روحانی 

سخت تر بود یا خاتمی؟
نمی شود به راحتی جواب داد. هر دو خیلی 
به ایران عالقه مند هســتند. واقعا می خواهند 
مملکت به خوبی اداره شــود. هر دو باسواد 
هســتند؛ خالصه هر دو خوب هستند. من 
دوست داشــتم آقای روحانی رئیس جمهور 
دوازدهم باشــد. چون ایشان خیلی خدمت 

کردند به مملکت.
   باز هم قرار است کاندیدا شوید؟

نه. دیگر اصال شــرایط سنی ام را از دست 
می دهم. البته االن الحمــداهلل انرژی دارم و 
می توانم کار کنم. از سالمت خوبی هم خدا 
را شکر برخوردار هستم. ولی، 4 سال دیگر 
من در انتخابات نیستم. اگر زنده باشم نیستم. 
اگر هم مرده باشم به طریق اولی نیستم.)خنده(

   اگر آقای روحانــی رای نمی آورد، چه 
شرایطی قابل تصور بود؟

خیلی بد می شد. االن من استنباط می کنم که 
دشمنان ما در خارج از کشور یعنی صهیونیسم، 
یعنی مخالفین قسم خورده ما و آمریکایی های 
تندرو، دنبال این بودند که آقای روحانی رای 
نیاورد.  مثال منافقین از رنگ بنفش استفاده 
کردند. اینطور تظاهر می کنند و خالصه دنبال 
این هستد که تنفری از ایشان را ایجاد کنند. 
یا مثال آقای امیر احمدیان علیه آقای ظریف 
خیلی بد صحبت کرد. دنبال این هستند که 
مردم نسبت به آقای روحانی بدبین شوند که 
آقای روحانی با آنهاست و به او رای ندهند. 

   عملکرد صدا و سیما را به طور کلی در این 
مــدت و در رابطه با دولت و انتخابات چطور 

می بینید؟
عملکــردش در مورد مــا 6 نفر و آن 
مناظره ها عادالنه و خوب بود. اما در بخش های 
دیگر من احساس می کنم که خط و خطوط 

دیگری را دنبال می کرد.
   منظورتان از کارهای دیگر چیست؟

منظورم برنامه های دیگر جز مناظره این 
شش نفر است. صدا و سیما در جهت انتخابات، 

شیطنت می کند.
 شیطنت به نفع چه کسی؟
به ضرر آقای روحانی. 

 شــما گفتید خودتــان هــم به روحانی رای 
می دهید ولی کنار نمی کشید...

نه، کنار نکشیدم ولی توصیه کردم همه 
به آقای روحانی رای دهند. 

دیدگاه هایشان متفاوت بود. مثال مدل نگاه آقای محمد هاشمی این بود که مثال اگر آقای 
هاشمی، نظری و دستوری دارد ما آن را عینا عمل  کنیم. آقای مهاجرانی می گفت اینطور 

نیست و حتی ممکن است هر چه آقای هاشمی بگوید عکسش را عمل کنیم

آن سهمیه ای که برای نهادهای مدنی در نظر گرفته شده بود چه شد؟ آیا ما از نهادهای 
مدنی نماینده ای در لیست داشتیم؟ من از خانم ها، خانم لیال ارشد و دکتر یلدا را می شناختم 
اما دیدیم که در لیست قرار نگرفتند
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   شما جزو چهره هایی بودید که از همان 
ابتدای تشکیل کارگزاران حضور داشتید. 
اگر برگردیم به آن زمان، شرایط آن موقع 
چگونه بود که شما را به تشکیل کارگزاران 

واداشت؟
وقتی می خواهیــم دالیل بروز و ظهور 
یک جریان را بررسی کنیم باید به شرایط 
محیطی همان دوران توجه کنیم. به هر حال 
24 سال از آن موقع گذشته و شرایط فعلی 
خیلی متفاوت شده است و اگر شرایط واقعی 
آن زمان به درستی ترسیم نشود در تحلیل ها 
عموما دچار گسست می شــویم و اشتباه 

تحلیلی می کنیم.
بعد از فوت حضــرت امام جامعه دچار 
یک نوع عدم تصمیم گیری بود و نهادهای 
جمهوری اســالمی از رهبری تا مجلس و 
بازتعریف خودشــان  دولت و... در حال 
بودند؛ در بحث انتخابات هم بعد از جرح و 
تعدیل هایی که صورت گرفته بود دو جناح 
شکل گرفته بودند؛ یکی مجمع روحانیون 
مبارز که در اصطالح به آنها چپ می گفتند 
و دیگری جامعه روحانیت مبارز که به آنها 

راست گفته می شد. 
در انتخابــات مجلس چهــارم تقریبا 
تصمیم شــورای نگهبان بر این بود که با 
نظارت استصوابی بیشتر کاندیداهای مجمع 
روحانیــون مباز را حذف کنــد. این در 
مدیریت کشور حادثه جدیدی بود. اولین 
اثری که در آن انتخابات گذاشت این بود 
که میزان مشارکت در انتخابات را کاهش 
داد. یعنی نفــر اول مجلس چهارم حداکثر 
رای اش حدود 700 هزار بود. این نشان داد 
می رود.  پیش  نامتعارفی  به شکل  وضعیت 
به عالوه انتخابات تک جناحی شده بود و 
تقریبا این بحث مطرح بود که هر کســی 
در لیست جامعه روحانیت مبارز در سراسر 
ایران قرار بگیرد می تواند وارد مجلس شود. 
در آن شــرایط جناح چپ هم تقریبا رها 
کرده بودند و می گفتند مایل نیستیم در بازی 

انتخابات باشیم. 
طبعیتا رهبری و سران نظام از این عدم 
مشارکت ناراحت بودند چون عدم مشارکت 
به پایــه جمهوریت نظام لطمــه می زند. 
به همین دلیل در همه دوره های انتخاباتی از 
جمله همین انتخابات اخیر تاکید رهبری بر 
مشارکت باال است و حتی ایشان گفته بودند 
افرادی که من یا نظام را قبول ندارند به خاطر 
کشور پای صندوق رای بیایند. این موضوع 
مهم است. حتی در عربستان که دموکراسی 
و انتخاباتی وجود ندارد به نحوی شــاهد 
مشــارکت قبایل هستیم. همین باعث شد 
نظام این کشور پایدار بماند چون به هر حال 
مشارکت های قبیله ای هم نوعی از مشارکت 
در جهان است هرچند شکل اولیه آن است 

و یکی از علت هایی که عربستان به نسبت 
کشورهای دیگر عربی پایدار مانده همین 

مشارکت قبیله ای است. 
نکته دیگر اینکه در آن زمان )73-74( 
کشــور از مرحله انقالبی و جنگ تا سال 
68 وارد مرحله توســعه ای شده بود. توسعه 
صورت می پذیرفت و طبقه متوسط شکل 
گرفته بود. طبقه ای که مشــارکت سیاسی 
می خواســت و این امر با وجود یک جناح 
معنا پیدا نمی کرد. آن موقع در شــهرهای 
کوچک که جنــس رقابت ها منطقه ای و 
متفاوت بود مشــارکت باال بود. ما وقتی 
به کالنشــهرها می آمدیم مشارکت حتی 

به زیر 30 درصد می رسید. 
نیروهایــی که با آقای هاشــمی کار 
حذف  می کردند  احســاس  می کردنــد 
نهایی شان نزدیک اســت چون دو دوره 
آقای هاشــمی تمام شــده بود و با تمدید 
قانون اساسی موافقت نشده بود )آن موقع 
که  می شد  برگزار  مختلفی  ســمینارهای 
انقالب نیاز به ثبات دارد و دو دوره دیگر 
باید ریاست جمهوری آقای هاشمی تمدید 
شــود اما رهبری با این موضع در ارومیه 
مخالفت کردند و آقای هاشمی هم بالفاصله 
پذیرفت که این موضوع با جمهوریت تطابق 

ندارد(.
این شــرایط محیطی باعث شــد همه 
به دنبــال ایجاد یک گروه دیگر باشــند 
و انتخابات به شــکل رقابتی و دست کم 
به صورت دو جناحی باشد. هم نظام تمایل 
داشت که الاقل دو گروه در انتخابات باشند 
و هم مردم مایل بودند گروه دیگری غیر از 
روحانیت در میدان باشــد و هم گروه ها و 
احزاب دیگر مایل بودند شرایطی باشد که 
بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند. همان 
دوران قرار شــد برویم و صحبت کنیم تا 

گروه های مختلف به میدان بیایند. 
من ماموریت پیدا کردم با آقای کروبی 
صحبت کنم. حدود 4 ســاعت با ایشــان 
راجع به این موضوع صحبت کردم. وقتی 
من به دیدن ایشان رفتم، گفتند اتفاقا قبل 
از شــما آقای ری شهری هم آمده و همین 
بحث را مطرح کرده است. آقای ری شهری 
به ایشان گفته بود رهبری از شما انتظار دارد 
که وارد انتخابات شوید و خوب نیست تنها 
یک جناح در کشور باشد. آقای ری شهری 
در آخــر صحبت هایش هم گفته بود اگر 
شــما نیایید ما خودمان یک گروه درست 
می کنیم. بالفاصله آقای ری شــهری گروه 
»دفاع از ارزش های انقالب« را ایجاد کرد 
که بیشتر نیروهای ارزشی که خیلی هایشان 
هم اکنون هم مشغول به کار هستند از جمله 
آقای محمد شریعتمداری )رئیس ستاد آقای 
روحانی( و آقای پورنجاتی و... در شورای 

مرکزی آن حضور داشتند. آنها می گفتند 
با جناح راســت اختالف نظــر داریم اما 

می خواهیم در انتخابات شرکت کنیم. 
   آقای کروبی در آن دیدار چه پاسخی 

به شما داد؟
من وقتی با آقای کروبی مسئله را طرح 
کردم ایشــان گفت ما نمی توانیم وارد این 
انتخابات شــویم. تصور ایشان هم این بود 
که من از طرف آقای هاشمی این حرف ها 
را می گویم. چون آقای هاشــمی آن موقع 
رئیس جمهور بود و جریان چپ ایشــان را 
هم در حذف خودشان مقصر می دیدند. در 
صورتی که االن وقتی به خاطرات ایشــان 
مراجعه می کنیم، می بینیم ایشان خیلی تالش 
کرد با روش های کدخدامنشانه جریان چپ 
از رقابت ها حذف نشــود. اتفاقا آن موقع 
جناح راست با شــعار حمایت از هاشمی 

به میدان آمده بود. 
آقای کروبی می گفت ما مانند شناگری 
هستیم که دستمان را بسته اند و درون استخر 
انداخته اند و می گویند حاال مسابقه بده. ایشان 
گفت شورای نگهبان همه گزینه های ما را 
رد می کند، آن وقــت چطور در انتخابات 
شرکت کنیم. ایشان می گفت ما به عملکرد 
شورای نگهبان انتقاد داریم اما وقتی انتقادمان 
را مطــرح می کنیم می گویند انتقاد به نظام 
است. لذا گفتند ما اصال شرکت نمی کنیم. 
بعدها هــم در انتخابات مجلس پنجم آقای 
کرباســچی به آقای خاتمی گفته بود در 
لیســت تهران قرار بگیرید و ایشان گفته 
بود فرد دیگری را پیدا کنید ما فعال تصمیم 

به شرکت نداریم. 
   آن زمان فقط با آقای کروبی و مجمع 
روحانیون صحبت کردیــد؟ با جریان های 

سیاسی دیگر چطور؟
اتفاقا آن زمان وقتی با فعاالن سیاســی 
دیگر صحبــت کردیــم، دیدیم همگی 
آمادگــی حضور دارنــد. جناح های چپی 
که غیر روحانی بودنــد به نام گروه های 
خط امــام )دفتر تحکیم وحدت، مجاهدین 
انقالب، انجمن اسالمی معلمان و...( گفتند 

در انتخابات شرکت می کنیم. 
اگر ما آن موقــع با اینها ائتالف کرده 
بودیم حتما در انتخابات آن ســال پیروز 
می شــدیم. اما متاســفانه ائتالفی صورت 
نگرفت. اما هر کسی که در لیست ما و آنها 
مشــترک بود به غیر از خانم هاشمی رای 
الویری، محجوب  نوری،  مثل آقای  آورد. 

و.... 
غیر از این گروه ها هم ملی مذهبی ها و 
آقای سحابی هم اعالم کردند در انتخابات 
حاضر می شوند اما ما شــرایط خودمان را 

داریم. 
این موضوع با آقای هاشمی مطرح شد 

که چنین تقاضایــی از جانب گروه های 
سیاسی وجود دارد. صحبت آقای هاشمی 
این بود که آنقدر اختالف نباشــد که دو 
گروه باشــد. به ما گفتند شما چه کسانی 
مدنظرتان است، به روحانیت مبارز می گوییم 
که آنها را در لیستشــان بگذارند. خوب ما 
این را نمی خواستیم چون مشارکت را باال 
نمی برد. فقط گزینه های ما را با این لیست 
وارد مجلس  کرد، مجلس را از یکدســتی 
خارج می کرد. آقای هاشــمی در نهایت 
گفت گزینه های شــما را مطرح می کنیم، 
اگر جامعه روحانیت پذیرفت در لیستشان 
بگذارد، الزم نیست حزب و گروه جدیدی 

تاسیس شود. 
به هر حــال 5 نفر آقایان عبداهلل نوری، 
دعایــی، محجوب و معیــن و خانم فائزه 
را معرفی کردیم کــه جامعه  هاشــمی 
روحانیت در لیست بگذارند. آنها هم بعد از 
جلسه ای گفتند جز آقای دعایی را در لیست 
نمی گذاریم و مذاکرات آقای هاشمی با آنها 

به نتیجه نرسید. 
در این اثنا که چه باید بکنیم هسته اصلی 
کارگزاران )البته آن موقع هنوز اســمی از 
کرباسچی،  آقایان  یعنی  نبود(  کارگزاران 
مرعشــی، بنده، نوربخش و محمد هاشمی 
که این بحــث را هدایت می کردیم، نتیجه 
گرفتیم خودمان لیست مستقلی بدهیم چون 
ما نمی توانستیم وارد گروه های خط امامی 
شــویم. آنها جزو منتقدین آقای هاشمی 
بودنــد. دفتر تحکیم، ســازمان مجاهدین 
و انجمن اســالمی معلمــان و... همه از 
منتقدین سیاست های آقای هاشمی بودند. 
با ملی مذهبی ها هــم از نظر فکری اتحادی 
نداشتیم. لذا در همان جلسه چند نفره تصمیم 
بر این شد که به عنوان یک گروه تازه وارد 

انتخابات شویم.
   خــود نام »کارگــزاران ســازندگی« 

پیشنهاد چه کسی بود؟
من از طرف همان جمع مامور شــدم 
بررســی کنم که چه نامی می توانیم برای 
خودمان انتخاب کنیم. گروهی در دانشگاه 
صدا و ســیما بود که با آنها موضوع را در 
میان گذاشتم و آنها چند اسم پیشنهاد دادند. از 
جمله »انجمن ارشد مدیران«، »خدمتگزاران 
جمهوری اسالمی«، »کارگزاران جمهوری 
اسالمی«، »مدیران توسعه آبادانی ایران« و 
خالصه حدود 20 اسم پیشنهاد دادند. بحث 
آنها این بود که وقتی از این نام ها استفاده 
می کنید در پس زمینه پوسترها باید پرچم 
ایران و نمادهایی از ملی گرایی اســالمی 
در آن قرار بگیرد چــون تبلیغات ما باید 
به اتکای این پوســترها انجام می شد. الزم 
بود تا این نمادسازی ها انجام شود. گرایش 
راســت و جامعه روحانیت در تبلیغاتشان 

متکی به مساجد و این قبیل پایگاه ها بودند 
و به عالوه بیشتر بر عناصر مذهبی تاکید 

می کردند. 
جالب است اولین موضوعی که بعد از 
انتخابات مجلس پنجم در مورد ما مطرح شد 
این بود که می گفتند شما انتخابات را گران 
کرده اید. در حالی که قبال این تبلیغات الزم 
نبود. یک پوستر معمولی می دادیم. اما حاال 
باید چند پوســتر و عکس و زندگینامه و 

برنامه و... بدهیم. 
خالصه نام های پیشــنهادی را در جمع 
خودمان مطرح کردم و دو نامی که خیلی 
پسندیده شد، »خدمتگزاران سازندگی ایران« 
و »کارگزاران سازندگی ایران« بود که بعد 
رفتند و با آقای هاشمی در میان گذاشتند و 
در نهایت کارگزاران سازندگی انتخاب شد. 

این اولین قدم برای متشکل شدن بود.
در پوسترهایمان دو شعار اصلی داشتیم. 
یکی اصل مشــارکت باال در انتخابات که 
مــورد نظر رهبری بــود و دیگری اینکه 
ما چه گروهی هســتیم. چون آن موقع ما 
هنوز حزب نبودیم با حقوقدان ها مشورت 
کردیم که گفتند وقت عبارت »جمعی از 
کارگزاران« را بــه کار ببرید بار حقوقی 

نخواهد داشت. 
   عبارت کلی »جمعــی از کارگزاران« 
غلط انــداز نبــود؟ یعنی بــرای خودتان و 
مخاطبین تان روشــن بود چــه جمعی و چه 

افرادی منظور است؟
ما برای تعیین اسامی که در لیست قرار 
می گرفتند از چند روش اســتفاده کردیم. 
اول امضای شخصیت ها و وزرا. دوم ایجاد 
سازمان و نام جدید و تایید گروه های سیاسی 
و انجمن های صنفــی. یعنی به جای اینکه 
برویم بگوییم سازمان مجاهدین انقالب از 
ما حمایت کنید تصمیم گرفتیم از نهادهای 
صنفی مانند خانه کارگر، پزشکان، اساتید 
دانشگاه ها، وکال و... استفاده کنیم. به عالوه 
معاونین وزارتخانه ها و نمایندگان ادوار هم 
بیایند لیست جمعی از کارگزاران را امضا 
کنیم و بیرون بدهیم. در جلسه ای که داشتیم 
آقای کرباسچی گفت اگر بخواهیم توافق 
همه این هــا را بگیریم زمانبر خواهد بود و 
انتخابات تمام شده است. قرار شد یک هسته 
مرکزی با تعدادی از وزرا و دوســتانی که 
در دولت داریم تشــکیل بدهیم و بعد هر 
کس دیگــری از بخش های دیگر هم که 
موافقت کرد همان را امضا کند. در نهایت 
16 وزیر و 5 معاون وزیر و شهردار تهران 
امضا کردند و اولین بیانیه را بیرون دادند. این 

بیانیه سرآغاز توفان شدیدی شده بود. 
همانطور که گفتم مجمــع روحانیون 
که اعالم نکرد وارد انتخابات نمی شــود. 
گروه های خط امام هم که قصد ورود داشتند 

امکانات ضعیفی برای تبلیغات وسیع داشتند. 
ملی مذهبی ها هم ســال ها از حکومت دور 
بودند. وقتی این اســامی و بیانیه منتشر شد 
مخالفت ها با این اقدام هم شروع شد. بعد از 
اعالم موجودیت 160 نماینده نامه نوشتند به 
آقای هاشمی و سران نظام که چرا وزرا که 
خودشــان با رای مجلس منصوب می شوند 
باید درباره مجلــس اظهارنظر کنند. گفته 
بودند این حمایت وزرا شــائبه استفاده از 
به ویژه در شهرستان ها را  امکانات دولتی 
دارد و ممکن است آرای ما را در آنجا تحت 
تاثیر قرار دهد. به عالوه گفته بودند این اقدام 
به نوعی مقابله با روحانیت محسوب می شود. 
در نهایت هم یکی از آنها موضوع استیضاح 

آقای هاشمی را مطرح کرد.
این  بود.  موضوع خیلی پیچیده شــده 
فشــارها آنقدر زیاد شــد که در مقطعی 
آقای هاشمی به نتیجه رسید که ما تعطیل 
کنیم چون فشار خیلی زیادی روی دولت 
بود. اگر اشتباه نکنم در مراسم افطاری که 
دولتی ها به دیدار رهبری رفته بودند ایشان 
گفته بود وزرا نباید باشند چون حضور وزرا 
باعث می شود شبهه مجلس وکیل الدوله ای 
ایجاد شود. به عالوه در مورد هزینه ها هم 
می تواند شــائبه ایجاد کند. به همین دلیل 
قرار شــد بعد از انتخابات ما صورت کامل 
هزینه کرد را به صورت شــفاف بفرستیم. 
آن موقع آقای کرباســچی گفته بود هر 
دو طرف باید هزینه های انتخاباتی شــان را 
به صورت شفاف بفرستند که البته این اتفاق 
نیفتاد. اما من به عنوان رئیس ستاد انتخابات 
کارگزاران کلیه هزینه ها را بعد از انتخابات 
به دفتر رهبری دادم و مشخص کردیم چقدر 
از چه کسانی پول گرفته ایم و در کجا هزینه 
کرده ایــم. به هر حال بعد از صحبت آقای 
هاشــمی با رهبری قرار شد به جز 5 نفر از 
معاونین به اضافه آقای کرباسچی بقیه وزرا 

خارج شوند. 
   بعد از خارج شدن وزرا بهانه جویی ها و 
فشارها کم شد؟ یا اساسا با خود این جمع و 

کارگزاران مشکل داشتند؟
فشارها ادامه داشت. ببینید یکی از اعضای 
اصلی ما آقای نوربخش بود و بانک مرکزی 
نمایندگان  با مجلــس و  کارهای زیادی 
داشت اما آنها تقریبا همه درهای ارتباطی را 
می بستند. اگر وزیری هم همکاری می کرد 
با سوال و استیضاح با او برخورد می کردند. 
تقریبا جوی را ایجاد کرده بودند که هیچ کس 
دیگر به ما نپیوندد. یک شب آقایان تصمیم 
گرفتند و گفتند ما فعالیت مان را منتفی کنیم. 
وقتی نظام نمی خواهد ما شرکت کنیم چه 
اصراری است که ما این کار را انجام دهیم. 
نامه ای به رهبری نوشتیم و فشارها و اتفاقاتی 
که افتاده بود را تعریف کردیم و گفتیم اگر 

نام کارگزاران را 
هاشمی  آقای 
کرد انتخاب 
تاریخشفاهیحزبکارگزارانسازندگیایراندرگفتوگو
باعلیهاشمیعضوهیاتموسس/بخشاول

زینب صفری: علی هاشــمی از آن تیپ چهره هایی اســت که کمتر مقابل رسانه ها آفتابی می شود. با 
اینکه در هسته اولیه کارگزاران حضور داشته و جزو چهره های موثر آن به شمار می رود اما کمتر نام 
او را می شنویم. از این حیث گفت وگوی او درباره فرازوفرودهای کارگزاران جالب است؛ چه وقتی 
از نامه رهبری به کارگزاران برای ادامه فعالیتشان حرف می زند و چه آنجا که ماجرای بازگشت عبداهلل 
نوری کاندیدای اختصاصی حزب در انتخابات مجلس پنجم به انتخابات با خواست رهبری را تعریف 
می کند خاطراتش شنیدنی است. در حین گفت وگو به بخش های زیادی از سخنانش مستنداتی از اولین 
پوسترهای انتخاباتی کارگزاران، سندهای مالی، دستورالعمل های حزبی و لیست های انتخاباتی و... را 
ضمیمه می کند. اولین نظرسنجی های انتخاباتی و شیوه های نوین تبلیغاتی به ابتکار و همراهی او در ستاد 
انتخاباتی حزب کارگزاران پایه ریزی شدند.  بخش اول گفت وگو با علی هاشمی را که تا دوران افول 

حزب کارگزاران در دولت اصالحات است در ادامه می خوانید: 

 نام های پیشنهادی را در جمع خودمان مطرح کردم و دو نامی که خیلی پسندیده شد، »خدمتگزاران سازندگی 
ایران« و »کارگزاران سازندگی ایران« بود که بعد رفتند و با آقای هاشمی در میان گذاشتند و در نهایت کارگزاران 
سازندگی انتخاب شد. این اولین قدم برای متشکل شدن بود
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مصلحت می دانید فعالیتمان را متوقف کنیم. 
در آن مقطع هم ما فقط یک کار انجام داده 
بودیم و آن هم نصب بنر هایی برای تشویق 
به شرکت در انتخابات بود. آقای هاشمی 
این را منتقل کردند و رهبری تاکید کرده 
بودند که با رعایت این دو شرط که وزرا 
نباشند و هزینه های انتخاباتی تان روشن باشد 
به فعالیتتان ادامه بدهید و کنار نکشید. لذا ما 

وارد مبارزه سنگینی شدیم.
به ســراغ گروه های اصنافــی رفتیم 
که بخشــی از آنها از ما حمایت کردند. 
خانه کارگر کامال با ما ادغام شــد. هر جا 
کارگــزاران با احزاب دیگر هم پوشــانی 
داشت رایش به شــدت باال رفت. اما آن 
مواردی را که خودش مستقل وارد لیست 
کرده بود نفرات ســی ام به بعد شدند. مانند 
آقای آشوری. ما تبلیغات میدانی وسیع را 
شروع کردیم تا مردم را بدون اینکه نامی 
از کاندیداهــا ببریم به حضور در انتخابات 

دعوت کنیم. 
آن موقع یکــی از انگ هایی که به ما 
می زدند این بود که اســالمی نیســتید. به 
همین دلیل این شــعار را طراحی کردیم: 
»عزت اسالمی در سایه والیت فقیه، تداوم 
سازندگی در سایه عدالت اجتماعی، آبادانی 
ایران در ســایه وحدت اسالمی« و در همه 
پوسترهایمان آن را آوردیم. به ما می گفتند 
سازندگی مردم را خرد کرده است. لذا این 
شــعارها را در پوسترها طراحی کردیم. یا 
می گفتند شما ضد رهبری هستید. در حالی 
که در گوشــه یکی از پوسترهایمان این 
جمله از رهبری را که »شرکت در انتخابات 
تکلیف آحاد مردم است« چاپ کرده بودیم. 
   با این تفاسیر مبنای تهیه لیست مستقل 
خودتان بــرای مجلس پنجم چه بود؟ یعنی 
چه مولفه هایی را برای انتخاب اشخاص در 

نظر گرفته بودید؟
ما لیستی تهیه کردیم که از نظر خودمان 
مناســب بودند. قاعده این بود که بیشتر 
به جناح چپ متمایل شویم. به دو دلیل؛ اول 
اینکه کسانی که هسته مرکزی کارگزاران 
بودند بیشتر از افراد چپ بودند. مثل دکتر 
نوربخش یا هاشمی طبا یا دکتر مهاجرانی. 
دوم اینکه جناح راستی ها پایگاه خودشان را 

داشتند که جامعه روحانیت بود. 
ما به ســمت اعتدالیون مستقل، برخی 
مدیران از جمله مدیران شهرداری به عنوان 
سمبل سازندگی و زنان رفته بودیم. آقایان 
دعایی، حســن روحانی، دری نجف آبادی، 
موحدی کرمانی و ابوترابی که در لیســت 
به عالوه  بودنــد.  جامعه روحانیــت هم 
آقایان آشــوری، غیوری، رحمتی، هادی، 
تاجران،  منش،  تقوی  سیفیان،  سعیدی کیا، 
عباس شیبانی، عرفانیان، سیدمحمد خاتمی، 
عبداهلل نوری، انواری، موسویان، محمدعلی 
انصاری، محجوب، حجتی، توسلی، فاضل، 
میرمعزی، ری شهری و... هم حضور داشتند. 
آن موقع اولین بار بود که ما می گفتیم باید 
خانم ها هم حضور داشــته باشند که به این 
ترتیب خانم ها فائزه هاشمی، زهرا شجاعی، 
شــفیقه رهیده همسر دکتر حبیبی و دکتر 
معظمی در لیست پیشنهادی ما قرار گرفتند. 
به این ترتیب ما معجونی از معتدلین راست و 

مدیران را انتخاب کرده بودیم. 
به هر حال همان طور که گفتم حمله ها 
باز هم شدیدتر شــد. آنقدر که ما نامه ای 
به رهبری نوشــتیم که اگر اجازه دهید، ما 
هم در انتخابات شرکت نکنیم. اما از آنجا 
که ایشان خواستار مشارکت بیشتر بودند، 
گفتند شما حتما شرکت کنید. جالب است 
که در آن مقطع آقای عبداهلل نوری هم که 
کاندیدای اختصاصی ما بودند به دلیل فشارها 
قصد انصراف داشتند، اما رهبری به ایشان هم 
پیغام دادند که شما هم در انتخابات شرکت 

کنید و حضور داشته باشید. 
   در آن مقطع، کارگزاران از نظر سیاسی 
سعی کرده بود خط مرزهایی بین خودش و 
رقبــا ایجاد کند؟ نه در افراد لیســت مورد 
حمایتش، منظورم در شعارهاست. مثال چه 

شعارهای سیاسی داشتید؟
دو شعار جدی داشتیم. یکی اینکه انحصار 
در جامعه نباشد و دوم، مشی توسعه گرایانه در 
حوزه های اقتصادی و صنعتی و آزادی های 

اجتماعی و فــردی. آن موقع حتی درباره 
اینکه روسری خانم ها و شکل روسری چه 
باشد هم بحث بود. آقای هاشمی در دانشگاه 
شهید بهشــتی گفت اشکال ندارد که زنان 
روسری رنگ های دیگر هم بپوشند. حتما 
نباید رنگ های تیره باشد. این در آن موقع 

تابوشکنی توسعه گرایانه محسوب می شد. 
   اگر اشــتباه نکنم کارگــزاران در آن 
مقطــع برای اولین بار پوســترهای رنگی با 

تیراژ باال را به میدان آورد.
ما نظام تبلیغاتی را عوض کردیم. یعنی 
نظام تبلیغاتی جدید کــه ملهم از تبلیغات 
میدانی، تبلیغات پوســتری، تبلیغات سینه 
به ســینه و چیزهایی از این دست بود را 
شــروع کردیم. اینها باعث شــد که آنها 
مخالفت خود را باال ببرند و به اینجا رسید 
که باالخره باز سران نظام موافقت کردند که 
ما باقی بمانیم. رهبری گفتند اشکال ندارد و 

شما ادامه دهید. 
مدتی که گذشت، معلوم شد که وضعیت 
ما نسبتا خوب پیش می رود. در شهرستان ها 
انتخاب ها بسیار ساده بود چون بیشتر انتخابات 
محلی شکل می گیرد. قرار شد در شهرستان ها 
به سراغ کسانی برویم که در لیست جامعه 
روحانیت نبودند و البته ســابقه کار اجرایی 
داشتند و حضورشان در مجلس به واحدهای 
اجرایی کمک می کرد، لذا لیست شهرستان ها 
سریع بسته شد. ماند لیست تهران که لیست 
30 نفره سختی بود. یکی از اشکاالت کار ما 
این بود که با جناح گروه های خط امام برای 

ائتالف مذاکره نکردیم. 
   خوب آن موقع آنها جزو منتقدین آقای 
هاشــمی بودند. چطور می خواســتید با آنها 

ائتالف کنید؟
درست اســت. آن موقع خط امام جزو 
گروه های انتقادی آقای هاشمی بودند. وقتی 
سازمان  بیانیه های  به روزنامه ســالم،  شما 
مجاهدین نگاه می کردید، کامال منتقد آقای 
هاشــمی و به ویژه مشی اقتصادی او بودند. 
یا دفتر تحکیم، کال شعارهایشــان تند بود. 
البته با همه آنها ارتباط داشتیم. حتی تحکیم 
دفتری در خیابان جمهوری داشتند که آقای 
مهاجرانی گاهــی به آنجا می رفت. باالخره 
ارتباطات بود ولی به دلیل اینکه آنها در جناح 
منتقد آقای هاشمی قرار داشتند ما کمتر با آنها 
ارتباط داشتیم. ما بیشتر، اعتدال را شعار قرار 
می دادیم، می گفتیم هر کس در لیست های 
دیگر هست و قابلیت اعتدال گرایی دارد و 
جزو معتدلین هر جناح است، ما او را جذب 

می کنیم. 
به لیست ما هم که نگاه کنید همینطور بود. 
یعنی در روحانیون آن آقایان دکتر روحانی، 
موحدی کرمانی، ابوترابی، دری نجف آبادی، 
عبداهلل نوری و محمود دعایی حضور داشتند 
ولی آقای نوری، کاندیدای انحصاری روحانی 
ما بود. بقیه همه از لیست های دیگر گرفته 

شده و بیرون آمده بودند. 
   شــما حتی آقــای ناطق کــه آن موقع 
سرلیســت جناح مقابل بود را هم در لیستتان 

گذاشته بودید...
این فرق می کرد.  داستان  است.  درست 
ما مشغول کارهای انتخابات بودیم که یک 
شب گفتند دفتر رهبری با یکی از مقامات 
کارگزاران مالقات کرده و گفته شما اگر 
مصلحت می دانید و گروه تان هم موافق باشند 

آقای ناطق نوری را در لیست بگذارید. 
کما اینکه به آقای نوری توصیه کردند 
که برگردند و ایشــان هم که قهر کرده و 
رفته بود، دوباره بازگشت. به هر حال رهبری 
گفته بود اگر مصلحت می دانید و گروه شما 
هم موافق است، آقای ناطق را هم در لیستتان 
بگذارید. تقریبا وقتی این را در جمع اعالم 
کردیم، جمع کارگزاران ســازندگی موافق 
بودند چون نوع افرادی که در آنجا بودند، یا 
معاون رئیس جمهور بودند یا شهردار تهران و 

نسبت به رهبری هم ارادت داشتند. 
اعالم  به ســتادها  اینکه  به محض  ولی 
کردیم، تقریبا نصف ســتادهای ما تعطیل 
شدند. گفتند باالخره اگر بخواهیم در انتخابات 
رقابت کنیم، نمی شود سرلیست یک نفر باشد 
و معنی ندارد. ما هم که نمی توانستیم اعالم 
کنیم رهبری به ما گفته او را در لیســت 
بگذارید. باالخره ایشان مصلحتی دیده و این 

را خواسته بود. خالصه اگر ما مثال 20 ستاد در 
تهران داشتیم، 8 ستاد باقی ماند که پذیرفتند. 
این اصال عاملی شد که مقداری هم روحیه 
مردم ضعیف  شود. می گفتند شعبده بازی در 
کار است که یک نفر در دو لیست است ولی 
به خاطر تکلیف گرایی باالخره ما پذیرفتیم و 
این کار را انجام دادیم. پس سرلیست ما در 
حقیقت در بخش روحانیت، آقای ناطق نوری 
بود و در بخش عادی خانم فائزه هاشمی. جمع 
کارگزاران اعتراضی نداشتند ولی مخاطبان ما 

مشکل داشتند. 
به هر حال ما دوباره ستادها را سازماندهی 

کردیم.
   چند وقت مانده به انتخابات توصیه شد 

که آقای ناطق را در لیست بگذارید؟
تقریبا دو روز مانده بود که لیست ها را 
منتشــر کنیم. حتی ما یک لیست را بدون 
آقای ناطق چاپ کرده بودیم ولی همه چیز 

را تغییر دادیم.
   آقــای ناطــق را که گذاشــتید، مجبور 

نشدید کسی را حذف کنید؟
از نظر تعداد مشــکلی نداشتیم. 4 تن از 
تقوی منش،  آقایان  بودند.  هم  شــهرداران 
تاجران، آشــوری معــاون عمرانی و یک 
نفر دیگر که اینها جــزو کاندیداها بودند. 
جابه جایی آنها از نظر ما مشــکلی نداشت. 
به هر حال با این آهنگ وارد انتخابات شدیم 
و بعد از انتخابات آقای ناطق نفر اول شد و 

خانم هاشمی دوم. 
   آن موقــع بحث هایی هــم درباره اینکه 
خانم هاشــمی نفر اول تهران بوده و نه دوم 

مطرح شد... 
بله اما بیشتر شایعه به نظر می آمد چون 
وزارت کشور دست آقای هاشمی بود. آقای 
محسن هاشمی آن موقع بازرسی ویژه بود. 
رفــت مطالعه کرد و گفت نه، همین نتیجه 
درست است. اختالف آرا هم خیلی کم بود. 
مثال در حد 40-30 هزار رای بود. این دو نفر 
در مرحله اول وارد مجلس شدند. ماند مرحله 
دوم و شهرستان های زیادی که در مرحله دوم 
می خواستند شرکت کنند که دیگر کامال 
انتخابات جناحی شد. مثال در یک شهرستان 
دو نفر در مرحله دوم می ماندند. کســی که 
جناح راســت، جذبش می کرد، قاعدتا نفر 
مقابل او به سمت ما جلب می شد. به همین 

دلیل این انتخابات گرمی را نوید می داد. 
در آن دوره مشارکت به 72 درصد رسید 
که در تمام 10 دوره مجلس سابقه نداشت. تا 
قبــل از آن انتخابات روی مرز 40 درصد یا 
50 درصد مشــارکت رفته بود. اگر آمار را 
مالحظه کنید فقط انتخابات دور اول کمی 

باالی 60درصد بود.
مــا خودمان ایــن را غیر قابــل باور 
می دانستیم. مثال آرای تهران به 2/5 میلیون 
رای رسید. این خیره کننده شده بود. فرض 
کنید اگر جناح های ملی مذهبی هم شرکت 
می کردند حتما مشارکت باالتر هم می رفت. 
با وجود اینکه تعدادی از آنها در آن انتخابات 
تایید صالحیت شده بودند اما کنار کشیدند. 
هیچ وقت هم دالیل خود را روشن نکردند 

که در آن دوره چرا تصمیم گرفتند نیایند، 
در حالی که شانس بازگشت به حاکمیت را 

داشتند. 
   شــما آماده بودید که احتماال آنها را در 

لیست بگذارید؟
نداشتیم ولی  با آنها مذاکره ای  نمی دانم. 
می دانید که هــر گروهی در یک تاریخی 
شانس بازگشت مجدد به حاکمیت را پیدا 
می کند. مثل اصالح طلبان کــه بعد از 88 
دوبــاره در انتخابات مجلس نهم و بیشــتر 
در ریاســت جمهوری 92 شانس برگشت 
به حاکمیت داشتند و از آن استفاده کردند. 
ولی هنوز از نظر تاریخی نه آقای سحابی نه 
دوستان ایشان روشن نکردند چه اتفاقی افتاد 
که با آنکه تایید صالحیت شــدند نیامدند. 
به نظر می آمد اگر آنها می آمدند، باز انتخابات 

پرشورتر می شد. 
   چه تعداد از افراد لیست  شما موفق شدند 

وارد مجلس شوند؟
در تهران 6 کاندیدای انحصاری لیســت 
ما وارد مجلس شــدند. در دور دوم، حمالت 
به ما بسیار وسیع شد. برای اولین بار بود که 
فرمانده سپاه وقت )محسن رضایی( علیه این 
لیست مصاحبه کرد. افراد لیست ما را تحت 
عنوان لیبرال خطــاب کردند و گفتند نباید 
به اینها رای دهید. بیــن مرحله اول و دوم 
انتخابات فاصله کوتاه بود. فرصت تبلیغات 
هم خیلی کم. بیشتر ائمه جمعه و جماعات 
هم به لیست ما حمله کردند. تا جایی که 4 
نفر )آقای مجتهدشبستری و موحدی کرمانی 
و دو نفر دیگر( از لیســت ما بیرون رفتند. 
یعنی هر لحظه تهاجمی بود و اتفاقی برای ما 
می افتاد. مثال گاهی به ستادها حمله می شد. آن 
موقــع گروهی بود به نام انصار حزب ا... که 

به ستادها حمله می کردند. 
ولی به هــر حال با همه این تفاصیل بعد 
از انتخابات دیدیــم از 270 نماینده نزدیک 
به 140 کرسی در مجلس را در سراسر کشور 
گرفتیم. تقریبا می توانســتیم رئیس مجلس 
را هم تعیین کنیم. اما متاســفانه 20 حوزه را 
شورای نگهبان، باطل اعالم کرد. اکثرا آن 20 
حوزه حوزه هایی بود که کاندیدای ما در آنجا 
حضور داشت و با این اقدام شورای نگهبان 
ما از اکثریت افتادیــم. در آن دوره تعداد 
حوزه های ابطالی خیلی باال رفت و به تعداد 

24 نماینده رسید که بی سابقه بود. 
   شما مناسبات داخل مجلس را هم جهت 
دهی می کردید؟ مثــال تالش می کردید آن 
12۰ نماینــده از لیســت خودتــان را با هم 

هماهنگ کنید؟
بله ما جلسات متعددی برای آنها برگزار 
می کردیم. آن موقع برای اولین بار بود که 
در تاریخ مجلس رقیب برای رئیس مجلس 
درست می شــد. تا آن موقع رقابت جدی 
نبود. مدتی آقای هاشمی بود و بعد هم آقای 
کروبی و بعد هــم آقای ناطق. رقیب جدی 
برای هیچ کدام نبود. اتفاقا جلسات ما هم در 
حسینیه شماره دوی جماران برگزار می شد. 

خود این مکان معنادار بود. 
به هر حال ما اعالم کردیم که در انتخابات 

ریاست مجلس شرکت می کنیم. رقیب، آقای 
ناطق بود که4 دوره ســابقه مجلس داشت. 
کاندیدای ما هم آقای نوری بود که دو دوره 
سابقه نمایندگی داشت؛ چون نماینده اصفهان 
بود. به هر حال مبارزه شروع شد. در انتخابات 
رئیس موقت مجلس ما شکست خوردیم. با 
توجه به همین حوزه هایی که باطل شده بود، 
فکر می کنم 116 رای آقای نوری آورد که 
خیلی رای قابلی بود و 142-141 رای آقای 
ناطق آورد که تعداد حوزه های باطله در اینجا 

اثرش را گذاشته بود.
   با این شکســت دیگــر برنامه تان تبدیل 

شدن به یک اقلیت قدرتمند در مجلس بود؟
 البته آدم از شکســت ناراحت می شود. 
خیلی تالش شــده بود؛ از اول مهر روی این 
لیســت و جمعی از کارگزاران کار کرده 
بودیم. ولی بالفاصله ما متوجه شدیم که حاال 
یک اپوزوسیون و یک فراکسیون قوی در 
مجلس داریم. به نظرم مجلس پنجم یکی از 
بهترین مجالس ایران بود که دو فراکسیون 
بودند. یک فراکســیون با 150 نفر و یک 
فراکسیون با 110 یا 115 نفر. با قدرت راجع 
به قوانین و همه چیز با هم چالش می کردند. 
این خودش یک نکته مثبت است. اگر هم 
نگاه کنید، قوانیــن خوبی در مجلس پنجم 
به نســبت مجالس دیگر که یکدســت تر 
بود تصویب شــد. در آن مجلس سه بار سر 
قوانین مختلفی که می خواست تصویب شود 

آبستراکسیون شد. 
   شما با این پیروزی نســبی در انتخابات 
مجلــس توانســتید نظــر گروه هــای دیگر 
اصالح طلــب بــرای شــرکت در انتخابات 

ریاست جمهوری را جلب کنید؟
نکته اصلی این بود که همیشه مجلس و 
ریاست جمهوری، یک سال و نیم با هم فاصله 
دارند. وقتی در خرداد سال 75، مجلس شورای 
اسالمی تشکیل شد، خرداد 76 هم قرار بود 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود که 
دیگر، همه گروه ها دوباره به صحنه آمدند. 
مجمع روحانیون دوباره به صحنه سیاســی 
کشور برگشــت. کارگزاران دیگر اینجا 
تنها نبود. چون واقعا مبارزه تنهایی، بســیار 
کار سنگینی بود. این هم که می گویم اگر 
با مجمع نیروهای خط امام یکی می شــدیم، 
احتماال رای مــا خیلی باال بود، که وقتی به 
خاطر این بود لیســت تهران را باز کردند، 
نفر بعد لیست تهران، آقای نبوی بود. یعنی 
نفر سی و یکم آقای نبوی بود که خودش 
نشان می داد که آنها هم موقعیت مناسبی در 

جامعه دارند. 
بعد از لیست ما، لیست آنها بود. یعنی در 
انتخابات مجلس اول لیست جامعه روحانیت و 
لیست مشترک، رای آورده بود. یعنی فائزه 
خانم و آقای ناطق سر لیست و آقای نوری 
در میانه های لیســت بودند؛ آقای انصاری و 
آقای محجوب و آقای سرحدی زاده وسط های 
لیســت بودند. بالفاصله که این لیست تمام 
می شــد، نوبت به آقای نبوی و دوستان شان 
می رسید. اگر ما شکست سنگین می خوردیم، 
اصال هیچ کــدام از مــا رای نمی آوردیم، 
می رفتیم نفر صدم می شــدیم، معلوم بود که 
انتخابات ریاست جمهوری هم می گفتند حرفی 

برای گفتن ندارید. 
 76 ریاســت جمهوری  انتخابــات     در 
کارگزاران آخرین گروهی بود که از آقای 
خاتمی حمایت کرد. چرا؟ شــما گزینه های 

دیگری داشتید؟
بحث انتخابات ریاست جمهوری که شد ما 
تقریبا همان شیوه گذشته را در پیش گرفتیم. 
گفتیم یک لیســت از افراد مختلف آماده 
می کنیم. اولین بــار بود که تصمیم گرفتیم 
ببینیم این لیست چقدر شانس رای آوری دارد. 
آن موقع در جامعه اینطور جاافتاده بود که 
آقای ناطق قرار است رئیس جمهور شود. نوع 
سخنرانی ها و صحبت هایی که ایشان می کرد 
و سفرهایی که انجام می داد، این را جا انداخته 
بود. با این همه ما بررســی کردیم، 11 اسم 
را درآوردیم. گفتیم ببینیم کدام یک از اینها 
محبوب تر هستند که با او صحبت کنیم. از 
افرادی که می توانم نام ببرم تا جایی که یادم 
هســت، آقای دکتر حبیبی بود که در راس 
بود؛ آقای دکتر والیتی، آقای روحانی، محمد 
هاشــمی، آقای غرضی، دکتر نجفی، دکتر 

نوربخش، آقای کرباسچی، آقای هاشمی طبا، 
آقای ری شهری و آقای خاتمی هم گزینه های 

دیگری بودند که مطرح شدند. 
قاعده این بود که هر کس ماموریت پیدا 
می کرد که با هر کدام از اینها صحبت کند 
و ببیند شرایط چگونه است. ما یک نظرسنجی 
کلی از چند شهر، انجام دادیم. آن موقع برای 
اولین بار بود کــه در بحث های انتخاباتی 
نظرســنجی مطرح می شد. من خودم مسئول 
نظرسنجی بودم. اتفاقا یکی از چهره هایی که 
محبوبیتش خیلی باال بود آقای والیتی بود. آن 
موقع وزیر خارجه بود و در موقعیتی شبیه به 
آقای ظریف قرار داشت و مذاکرات قطعنامه 
598 و مســایل جنگ، برعهده ایشان بود. 
به عالوه محمد هاشمی هم رای باالیی داشت. 
بعــد از او آقای دکتر حبیبی و دکتر نجفی 
بودند. ما این گزارش ها را تهیه می کردیم و 
به شورای مرکزی می دادیم که هفتگی یا دو 

هفته یک بار تشکیل می شد. 
برای آقای کرباسچی معوناتی  از طرفی 
درست شده بود که می گفتند دیگر نمی شود 
ایشان کاندیدا شــود. آقای کرباسچی در 
انتخابات مجلس خیلی فعال بود و به این خاطر 
برای ایشان مشــکالتی ایجاد کرده بودند. 
سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگر 
نظارتی می گفتند که هزینه هایی شده که باید 
روشن شــود از کجاست که اتفاقا ما لیستی 
از هزینه ها را به همه آنها دادیم. البته شــرط 
گذاشته بودیم که همه لیست هزینه هایشان را 
هم به دفتر ما رهبری و هم به جاهای دیگر 
بدهند؛ نباید تنها بدهیم. اما گفتند نه، آنها چون 
سابقه دارند و کمک هاشان بیشتر از طرف 
بازار است الزم نیست. آن موقع تازه زمزمه 

محاکمه آقای کرباسچی مطرح شده بود. 
به هر حال ما شروع کردیم به مطالعه اینها 
و یکی یکی بحث کردیم. من خودم با آقای 
والیتی صحبت کردم. ایشان گفت به دلیل 
اینکه آقای ناطق می خواهد بیاید، من از نظر 
اخالقی تعهــد دارم، و بنا ندارم در انتخابات 
شــرکت کنم. نفر دوم آقای حبیبی بود که 
اصرار روی او زیاد بود که ایشان حتما کاندیدا 
شود. من به جلسه آخری که برای گفت وگو 
با ایشان تشکیل شد رفتم. در آن جلسه ایشان 
گفت من حاضر نیستم کاندیدا شوم. هر چه 
آقایان گفتند چرا، ایشان گفت آقای هاشمی 
مقاومت ویژه ای دارد، صبر خاصی دارد، من 
چنین صبری نــدارم. نهادهای غیردولتی در 
این دولت خیلی دخالت می کنند؛ من اصال 
طاقت این دخالت ها را ندارم. چون من آدم 
قانون گرایی هســتم؛ و در نهایت گفت در 
انتخابات شــرکت نمی کند. ولی از طرف 
کارگزاران اصرار زیادی بود که ایشان بیاید. 
من یادم اســت هر وقت بحث می شد که ما 
باید از آقای خاتمی حمایت کنیم، می گفتند 
نه، باید تکلیف آقای حبیبی روشن شود، بعد 

به سراغ کاندیدای دیگری برویم. 
در آن لیســت آقای محمد هاشمی هم 
بود که رای ایشــان نسبتا مناسب بود. اما او 
هم با منع آیت اهلل هاشمی مواجه شده بود و 
حضورش منتفی شــد. دکتر نجفی و دکتر 
نوربخش هم نظرشــان از ابتدا روی آقای 

خاتمی بود. 
با آقای خاتمی خود آقای کرباســچی 
صحبت کرد. آقــای خاتمی گفته بود من 
نیستم و نمی آیم. ولی در اسفند آن سال اعالم 
کرد که تقاضاها خیلی زیاد شده، باید فکر 
کنم. آقای خاتمی می گفت به طور کلی من 
کار فکری می کنم و کتاب می نویسم و اصال 
عالقه ای به این کارها ندارم. این گزارشی بود 
که آقای کرباسچی به جلسه داد. آقای عبداهلل 
نوری هم جزو ده نفــری بود که ما بحث 
کرده بودیم، و ایشان گفت من مجلس هستم، 
باالخره اپوزوسیون به هم می ریزد اگر من 
بیرون بیایم. منتها از ابتدا آقای دکتر نجفی 
و دکتر نوربخش نظرشان این بود که حتما 
آقای خاتمی می آید و موافقت می کند. اولین 
مالقاتی که به عنوان مسئول ستاد کارگزاران 
با آقای خاتمی داشتم، وقتی بود که با آقای 
دکتر نجفــی و نوربخش و فائزه خانم یک 

شب به منزل ایشان رفتیم. 
   در چه بازه ای بود؟ چقدر به انتخابات 

مانده بود؟
هنوز در اسفند بودیم. پوستر تبلیغاتی کارگزاران سازندگی ایران در انتخابات مجلس پنجم

کسانی که هسته مرکزی کارگزاران بودند 
بیشتر از افراد چپ بودند. مثل دکتر نوربخش 

یا هاشمی طبا یا دکتر مهاجرانی

هنوز از نظر تاریخی نه آقای سحابی نه دوستان ایشان روشن 
نکردند چه اتفاقی افتاد که با آنکه تایید صالحیت شدند نیامدند. 
به نظر می آمد اگر آنها می آمدند، باز انتخابات پرشورتر می شد
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آبی های فرانسوی
نگاهی اجمالی به ساختار و 

برنامه های حزب لیبرال دموکرات 

ترکیبــی از رنگ هــای آبی 
آدمکی  تندیس  و طالیی  آسمانی 
را می سازد که بر پیشانی ساختمانی 
در پاریس خودنمایی می کند. این 
ساختمان از ســپتامبر سال 2008 
در فرانســه به عنــوان مقر اصلی 
لیبرال دموکرات ها شناخته می شود. 
نــگاه سیاســی لیبرال دموکرات های 
فرانســوی لیبرالیسم ســنتی است و 
موضع گیری های سیاسی آنها بر پایه 
راست میانه در میدان سیاست فرانسه 
تنظیم می شود. نگرش ملی این حزب 
با نگرش آنها در قالب اتحادیه اروپا 
تفاوت دارد. لیبرال دموکرات ها در 
سطح ملی با شعار اتحاد لیبرال ها و 
مستقل ها حرکت می کنند، در حالی 
که شــعار آنها برای اتحادیه اروپا 
»حــزب اروپایی برای آزادی های 

فردی« است. 

QQQتاریخچه
سنگ بنای حزب لیبرال دموکرات 
فرانســه )PHD(، در آوریل سال 
2008 توسط اورلین ورون بنا نهاده 
شــد، حزبی که با حضور رهبران 
احزابی چون اتحاد برای جنبش ملی 
فرانسهUMP، حزب میانه رو UDF و 
گروهی از لیبرال هایی که به حاشیه 
رانده شده بودند، ایجاد شد و پروژه 
اش کلید خورد. در 13 اکتبر 2009، 
رهبر این جریان اعالم کرد که برای 
لیبرال های  جریان  دو  با  همکاری 
میانه رو ها  اتحادیــه  و  جایگزین 
طراحی  را  مشــترکی  برنامه های 
کرده اند. در طول انتخابات ریاست 
جمهوری سال 2012، حامیان حزب 
از  اول  لیبرال دموکــرات در دور 
نامزدی فرانسوا بایرو حمایت کردند 
و پس از آن برای مقابله با فرانسوا 
اوالند پشت سر نیکوال سارکوزی 
قرار گرفتند. حزب لیبرال دموکرات 
در سال 2012 تنها حزب فرانسوی 
بود کــه از نامزدی میت رامنی در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
حمایت کرد، ایــن در حالی بود 
که سایر احزاب فرانسوی از جمله 
به پیروزی  فرانســه  ملی  جنبش 
بــاراک اوباما امید داشــتند. در 
انتخابات منطقه ای که در سال 2015 
برگزار شد، حزب لیبرال دموکرات 
فرانسه از افتتاح خطوط اتوبوسرانی 
هم  آن  بخش خصوصی  توســط 
بدون حمایــت اتحادیه کارگری 
حمل و نقل اســتقبال کرد و حتی 
در این زمینه پیشــنهادهایی را هم 
ارائــه داد. این جنبش پیش از این 
افزایش  مورد  میانه بحث ها در  در 
مالیات ها خواستار اعمال اصالحاتی 
اجباری شــد، در ماه آوریل 2016 
نامزدی  از  لیبرال دموکرات  حزب 
رما یاد حمایت کرد تا وی بتواند 
در ســال 2017 بر مسند ریاست 
جمهوری تکیه بزند. اما پس از آن 
با رصد وقایع، این حزب به یکی از 
مهم ترین حامیان فرانسوا فیون تبدیل 

شد.

فرانسوی   لیبرالیسم  
باپیروزیامانوئلماکروندرفرانسهبحثراهسوممیانسوسیالیسمومحافظهکاریدراینکشورداغشدهاست

QQQ چشم انداز
»دموکراســی فرانسه بیمار است. وابستگی 
به نهادهای مختلف معضل اساسی در دموکراسی 
این کشور اســت. موسساتی که طماع هستند 
و شــهروندها را در ساختاری قرار می دهند که 
تمایلی به حضور در آنهــا ندارند.« در همین 
راســتا لیبرال دموکرات ها قصــد دارند با ارائه 
بازتعریفی از این ســاختارها شهروندان را در 
جایگاه حقیقی شان قرار دهند، جایگاهی که در 
آن یک شهروند به صورت همزمان در مرکز و 
قلب سیستم سیاسی حضور پیدا کند. دموکراسی 
در فرانسه درگیر رقابت های سیاسی دو قطب و 
آسیب دیده است. لیبرال دموکراسی قصد دارد که 
شهروندان با همبستگی بیشتری در جامعه رفتار 
کنند و از این فضای دوقطبی خارج شوند. هدف 
لیبرال دموکراسی فرانسه آن است که شهروندان 
دارای قدرت شــده و بر تصمیم های عمومی 
اثرگذار باشند. شــرکت ها، احزاب سیاسی و 
اتحادیه ها باید توانایی جذب مشتری  ها و افراد را 

برای تولید سود و منافع ملی دنبال کنند. کاهش 
میزان مالیات یکی از برنامه های اصلی اســت. 
سیستم دریافت مالیات در حال حاضر در فرانسه 
ناکارآمد اســت. یکی از موضوعات در مورد 
سیستم معیوب دریافت مالیات به میزان آن بر 
می گردد. لیبرال دموکرات های فرانسه می خواهند 
میزان دریافت مالیات را برای همه افراد معقول 
کنند؛ چراکه اهرم مالیات نباید به عنوان عنصری 
تنبیهی به کار گرفته شود اما می توان با اصالح 
قانون، آن را به اهرمــی کارآمد تبدیل کرد. 
دولت مرکزی نیازمند تمرکز دوباره بر مفاهیمی 
چون عدالت، نیروهای نظامی و انتظامی، ارتش 
و سیاست خارجی اســت. دموکراسی محلی 
نیازمند تغییر و مدرن ســازی است. همه پرسی 
در این مســیر می توان راهکاری مناسب باشد 
و باعث می شــود اصالح در همه این زمینه ها 
صورت پذیرد. لیبرال دموکرات ها ارزش باالیی 
بــرای رای مردم قائلند. آنها برای آن که ارزش 
آرای عمومی افزایش پیدا کند از حامیان کاهش 
تعداد نمایندگان در مجلس شــورای ملی و سنا 
هستند. بر اساس دموکراسی مدرن، این حزب 
 در تالش است تا اعتماد عمومی را به نهادهای 

اجتماعی- سیاسی بازگرداند.

QQQ ساختار 
 PLD  یا لیبرال دموکراســی حزبی است 
که اعتقادات و اهدافی آرمانی برای اعتالی 
جامعه دارد اما در عین حال جاه طلبی ویژه ای 
که الزمه فعالیت های سیاســی است در این 
حزب دیده می شــود. اعضــای این حزب 
برای رســیدن به کرســی های پارلمانی و 
جایگاه  های حساس سیاسی تالش می کنند 
تا جایگاه خود را در عرصه سیاســت مانند 
مهره های شطرنج بر صفحه بازی، به صورت 
تعیین کننده و اثرگذار تعریف کنند. اعضای 
این حزب عملکردی پویا دارند و از ســوی 
فدراسیون گروه بندی شــده اند و از این رو 
سلسله مراتب برای دستیابی به موقعیت های 
حســاس به درســتی رعایت می شود.  در 
سطح ملی این حزب چهار بخش اصلی دارد؛ 
شــورای ملی، دفتر ملی، کمیسیون اخالقی 
و کمیســیون اجرایی. نمایندگان حزب در 
شورای ملی حضور دارند. دفتر ملی در کنار 
شورا وظیفه تایید گرایش ها و اتحادهای مهم 
در حزب را بر عهده دارد. کمیسیون اخالقی 
تضمین کننده انطباق عملکرد حزب با قوانین 
است و در بخش آخر نیز کمیسیون اجرایی 

عامل حرکت حزب به صورت روزانه است. 
استخدام، آماده سازی برای انتخابات و تامین 
امــورات مالی و بودجه های مــورد نیاز از 

وظایف این کمیسیون به حساب می آید.

QQQرهبری حزب و رسانه ها
اورلین ورون فعال آزادی خواه فرانســوی 
است که در سال 2008 حزب لیبرال دموکراسی 
فرانســه را تاسیس کرد. او از آن زمان تاکنون 
ریاســت این حزب را بر عهــده دارد. با آغاز 
به کار حــزب و دبیر کلی ورون این مجموعه 
جریان های تازه ای را در فضای سیاسی اجتماعی 
فرانســه راه اندازی کرد. کاهــش هزینه های 
عمومی، کاهش فشــار مالیات برای گروه های 
نیازمند و اصالح قوانیــن مربوط به پرداخت 
حقوق بازنشستگان از مهمترین موضوعاتی بود 
که لیبرال دموکرات ها در ســال های اول آغاز 
به کار خود پیگیر آنها شــدند. اورلین ورون 
46 ســاله پیش از آنکه وارد عرصه سیاســت 
شود ریاست کمپینی موسوم به » لبرته ِشقی« 
را بر عهده داشــت. او در جریان تظاهرات 15 
ژوئن سال 2003 به عنوان چهره ای ملی شناخته 
شد و در تظاهرات جنبش های کارگری نقش 

مهمی در شکســتن اعتصابات ایفا کرد. ورون 
تا نیمه سال 2000 کامال از دنیای سیاست دور 
بود تا این که بعد از آن فهمید که هیچ کدام از 
احزاب موجود در فرانسه نمی توانند پاسخگوی 
نیاز های مردم کشور باشند. در نهایت در سایه 
فعالیت های ورون حزب لیبرال دموکرات برای 
ایجاد و به ثمر نشستن پروژه ای ملی بر اساس 
آرمان های آزادی، برابری فرصت ها و برادری 
متولد شد.  رســانه های دست راستی در فرانسه 
از اغلب احزاب سیاســی با دیدگاه های لیبرالی 
حمایت می کنند اما در این میان روزنامه فیگارو، 
آشکارتری  وابســتگی  فرانسه  صبح  روزنامه 
به این جریان دارد. بنــا بر آخرین آمار تیراژ 
این روزنامه تا سقف 700 هزار می رسد. روزنامه 
فیگارو از سال 1826 در پاریس منتشر می شود. 
فیگارو در کنار روزنامه لوموند از معروف ترین 
و قدیمی ترین روزنامه های منتشرشده در جهان 
است. موضع گیری های روزنامه فیگارو عموما 
به صورت محافظه کارانه اســت و از همین رو 
نزدیکی بیشتری به طبقه متوسط جامعه فرانسوی 
دارد. برنامه های حزب لیبرال دموکرات فرانسه 
اغلب در این روزنامه و رسانه هایی مشابه فیگارو 

نمود و بازتاب پیدا می کند. 

ساناز نفیسی
خبرنگار گروه بین الملل

وری بر برنامه ی حزب لیبرال دموکرات فرانســه »نه«  به  دولت ســاالری اقتصادی؛ مر

زمینه ســازی برای اشــتغال و شکوفایی 1 
استعدادها

نرخ بیکاری در فرانســه طی برهه ای از 
زمان افزایش یافته بود که خوشبختانه در پرتو 
سیاست هایی که در دهه های اخیر در این زمینه 
اتخاذ شد، این مشکل تا حدودی حل شد. با این 
حال باید گفت که افزایش فرصت های شغلی 
از 40 هزار به 70 هزار آن هم در شــرایطی 
که یک چهــارم کارفرمایان و کارگران از 
عدم داشتن مهارت درست در حوزه فعالیتشان 
می گویند، مناسب نیست. طبیعتا اشتغال نتیجه 
سیاست های اقتصادی و کسب و کار است. 
جذب نیروی کار برای کسب سرمایه بیشتر 
و در مقابل اعمال محدودیت قانونی و مالی 
بر کارگران جزو یکی از سیاست هایی است 
که زمینه را برای ایجاد فرصت های شــغلی 
ایجــاد خواهد کرد؛ با این حــال به باور ما 
نیروی کار باید براساس نیاز بازار تامین شود 
و در راســتای تحقق این امر باید زمینه برای 
شود،  فراهم  حرفه ای  آموزش های  گسترش 
آن هــم از طریق برگزاری کارگاه هایی که 
توسط کمپانی ها و یا شرکت های خصوصی 
راه اندازی می شود. در این میان دانشگاه ها نیز 
باید خود را برای پرورش مدیران برجسته که 
به عنوان نمایندگان ما در حوزه جهانی فعالیت 
می کنند آماده کنند. از منظر ما قانون کار نه 
باید صرفا تامین کننده منافع کارگران باشد نه 
کارفرمایان. از طرفی دیگر ما از خوداشتغالی 
و ایجاد فرصت های شغلی به شکلی مستقل 
حمایــت خواهیم کرد، به شــرط آن که 
مالیاتی  از فرار  کارآفرینان برای جلوگیری 
براســاس قواعد و معیارهای مشخصی عمل 
کنند. در ارتباط با حقوق کارگران نیز ما بر 
این باوریم که برای پرداخت دستمزدها باید 
سه موئلفه )بیمه بیکاری، بیمه سالمت و بیمه 
بازنشستگی( لحاظ شــده و قرارداد با میل و 
تمایل کارگر با پایه حقوقی که برایش لحاظ 

شده، محاسبه شود. 

بازنگری فعالیت های دولتی2 
 57 دربرگیرنده  عمومی  هزینه های 
درصد از تولید ناخالص ملی کشور است. در 
این میان هزینه وزارتخانه های دولتی فرانسه در 
قیاس با سایر کشورهای اروپایی در پایین ترین 
سطح قرار دارد. با این حال باید گفت که از 
منظر ما دولت باید ســاختاری انعطاف پذیر 
داشته باشد که در عین پایبندی به ارزش های 
اساسی فرانســه برای نیل به اهداف خویش 

براساس نیازهای کشور و با در نظر گرفتن 
منابع انسانی کارآمد فعالیت کند. بدهی های 
عمومی همچون تهدیدی جدی علیه آزادی 
و رفاه جامعه فرانسه است، چراکه بخشی از 
هزینه های دولــت باید صرف پرداخت این 
بدهی ها شود. در همین راستا دولت باید تالش 
کند تا طی ده سال میزان بدهی ها را به میزان 
یک سوم کاهش دهد. امنیت اجتماعی یکی از 
مهم ترین مقوله هایی است که باید بدان توجه 
شــود. در همین راستا باید دوره بازنشستگی 
با در نظر گرفتن یک سری از محدودیت ها 
طوالنی تر شود. دولت همچنین باید در زمینه 
ارتقای ساختار بودجه نیز فعالیت کند. یکی 
از نگرانی های حزب لیبرال دموکرات فرانسه 
به تضعیف ساختار قوه قضائیه مربوط است. 
در میان 600 هزار متن قانونی، دولت باید برای 
تحقق عدالت و همچنین زمینه سازی برای فهم 
همگانی این متون، بخشــی از آن را مورد 
بازنگری قرار دهد. بازنگری روی فعالیت های 
پلیس نیز یکــی از مهم ترین وظایف دولت 
است تا از این طریق بتواند در برابر برخی از 

سوءاستفاده ها ایستادگی کند.

جدایی اقتصاد از بدنه دولت3 
بحران کنونی حاکم بر فرانسه ناشی 
از همکاری دولت با بانک ها است؛ بدین معنا 
که دولت برای تامین بدهی  هایش به سرمایه 
بانک ها متوسل خواهد شــد، سرمایه ای که 
بعضا از طریق فعالیت های نادرست اقتصادی 
به دست آمده است. بدین معنا که اگر دولت 
به کارمندانش یارانــه تخصیص دهد، آنها 
می توانند از ســرمایه فوق در بخش تولیدات 
کاال استفاده کنند و همین امر زمینه ساز کاهش 
رقابت  میان کمپانی ها و بخش های نوظهور 
خواهد شد، مسئله ای که با اصل توسعه پایدار 
مغایر است. در این میان باید برخی از قوانین 
منسوخ را نیز نادیده گرفت، دولت نمی تواند 
برای مدتــی طوالنی از پول مالیات دهندگان 
برای جلوگیری از ورشکستگی استفاده کند. 
دولتمردان نباید به منابع مالی دسترسی داشته 
باشند. این امر برای تضمین ساختار دولت و 

همچنین کاهش تورم ضروری است. 

مالیات4 
ما اعضای حــزب لیبرال دموکرات 
فرانســه بر این باوریم که باید برای دریافت 
مالیات ســاختار مشــابهی را طراحی کرد، 
ســاختاری مبتنی بر دو پایه اصلی. دریافت 
مالیات غیرمســتقیم از دولت و از مقام های 

محلی. میزان این مالیات کم تر از 16 درصد 
برآورد شــده است. این ســاختار می تواند 
زمینه ساز افزایش مالیات ها و همچنین کاهش 
تقلب شــود. در راستای این طرح شهروندان 
فرانسوی برای نشــان دادن شایستگی ها و 
مهارت هایشان تالش خواهند کرد، همچنین با 
تحقق چنین امری زمینه برای ریسک پذیری 
در انجام معامــالت افزایش یافته و وضعیت 
اقتصادی می تواند مشــکالت را پشت سر 
گذاشته و فضا برای بهبود ساختار اقتصادی 
کشور فراهم شود. ما از این طریق قادر خواهیم 
بود تا بودجــه الزم را تامین کنیم. همچنین، 
کارفرمایان تمامی حقوق کارگرانشان را بدون 
کم و کاست پرداخت خواهند کرد بدون آن 
که از میزان حقوق کارگرانشــان اندکی را 
به بهانه بیمه کســر کنند. در چنین شرایطی 
کارگران حق انتخاب خواهند داشت تا برای 
مواردی چون بیکاری، بیماری و بازنشستگی 
با خود ساختار بیمه به شکلی مستقیم ارتباط 
داشته باشند. در ســطح نهادهای محلی نیز 
اجرای این طرح زمینه را برای مدیریتی آزاد 
فراهم کرده، هر منطقه براساس شرایط خاص 
حاکم بر آن می تواند نرخ مالیات را افزایش 

یا کاهش دهد. 

نظارت بر آموزش5 
کیفیت نظام آموزشی موجب افزایش 
توانایی های ما برای حفظ استانداردها خواهد 
افزایش  و  فرهنگی  ارتقای  شــد. خالقیت، 
توانایی های فردی برای مقابله با مشــکالت 
پیش رو فرآیندی پیچیده است اما رمز سعادت 
جامعه در گروی تحقق آن اســت. ما بر این 
باوریم که ســاختارهای آموزشی، معلمان و 
مدرســان ما باید از آزادی کامل برای تقسیم 
بودجه در چارچوب ساختار آموزشی برخوردار 
باشند. کشوری چون سوئد از این شیوه پیروی 

کرد و به نتایج مثبتی دست یافت. 

تضمین آزادی ها6 
شــاید بتوان گفت که آزادی بیان 
مادر تمامی آزادی ها اســت. اگر این آزادی 
در جامعه محقق نشود، زمینه برای گسترش 
فریب، فراتر از آن نابودی محیط زیســت و 
حتی افزایش قدرت دولــت و تحمیل این 
قدرت به شهروندان جامعه فراهم خواهد شد. ما 
به آزادی کامل به خصوص آزادی در حوزه 
بیان و اندیشــه باور داریم چراکه تحقق این 
اصل می تواند زمینه را برای کاهش خشونت ها 
فراهم کند. در همین راستا نمی توان مانع از 

آزادی بیان گروهی مخالف یا منتقد شــد، 
فضایی مبتنی بر شفافیت باید بر جامعه حاکم 
شود و اعمال محدودیت بر آزادی شهروندان 
آن هم به دلیل نظرات مخالف صرفا زمینه ساز 
تنش خواهد شــد و فضایی از بی اعتمادی را 

میان دولت و شهروندان ایجاد می کند. 

گنجاندن خدمات مدنی در حقوق عمومی 7 
کارگر و در زمینه بازنشستگی

سیستم بازنشستگی باید برای همه یکسان 
باشد، خواه فرد مورد نظر کارگر عادی باشد، 
هنرمند یا شــخص رئیس جمهور. در شرایط 
فرصت  به گروهی  حاکم  طرح های  کنونی 
می دهد تا از مزایای بازنشســتگی بیش از 
سایرین اســتفاده کند. در همین راستا باید 
گفت که مدیریت منابع انسانی باید به شکل 
کلی انعطاف پذیر باشــد و در مورد هر فرد 
با هر گروه ســنی به شکلی برابر اجرا شود. 
در همین راســتا باید اصالحاتی تدریجی در 
این زمینه اعمال شــود و خود کارمندان باید 
در زمینه توزیع سرمایه نقش داشته و آن را 
مدیریت کنند. این تنها راه تضمین پرداخت 
حقوق بازنشستگی در درازمدت خواهد بود. 
کارمندان دولت نیز باید همچون دیگران تابع 

قوانین عمومی کار باشند.

لغو امتیازات نمایندگان منتخب8 
هیــچ کــدام از برنامه های فوق 
نمی تواند برای عموم شهروندان قابل قبول 
باشــد مگر آن که نمایندگان و مقام های 
منتخب نیز مشــمول این قانون شــوند. 
به بیانی دیگر کارکنان دولت زمانی که 
وارد این ساختار دولتی می شوند باید فارغ 
فعالیت کرده و  از حقوق شهروندی شان 
پس از ترک پست دولتی بتوانند بار دیگر 
از این حقوق برخوردار شــوند. در همین 
راستا استخدام در مناصب دولتی نباید از 
طریق رابطه انجام شود و دولت در صورت 
برخورد با چنین مواردی باید فرد یا گروه 
خاطی را براساس مفاد قانون مجازات کند. 
اینجاست که بحث شفافیت و اعتماد متقابل 
میان شهروندان و دولت حاکم حائز اهمیت 

خواهد شد. 

به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت۹ 
در فرانسه صاحبان مسکن باید برای 
ملک خود مالیات های ســنگینی پرداخت 
کنند و در این زمینه موانع نظارتی می تواند 
مشکالتی برای مالکان ایجاد کند، در چنین 
شرایطی تنها ده درصد شهروندان فرانسه در 

موقعیت مناسب قرار دارند. در همین راستا 
باید گفت که فعالیت دولت در حوزه مسکن 
بیش از آن که زمینه ساز کاهش محدودیت ها 
شود، دردسرساز شده است. ما باید حق آزادی 
زمین را به رسمیت شناخته، به مالکان اجازه 
دهیم در زمین های خود امالکشان را بسازند، تا 
آغاز قرن بیستم طرح توسعه شهری به سرعت 
پیش می رفت اما حاال باید محدودیت هایی که 
در زمینه نقل و انتقال ملک و قوانین مربوط 
به فروش اجباری وجود دارد را حذف یا بهتر 
بگوییم تعدیل کنیم. در چنین شرایطی مالکان 
ملک مسئولیت فعالیت هایشان در این زمینه 
را بر عهده گرفتــه و دولت صرفا در مواقع 

اضطراری دخالت خواهد کرد. 

احترام به اموال عمومی و محیط زیست1۰ 
مسئولیت پذیری  کنار  در  آزادی 
معنا پیدا می کند. احترام به حق مالکیت زمانی 
معنا خواهد یافت که هر شهروند فرانسوی در 
ازای زیانی که وارد می کند، غرامت پرداخت 
کرده و مسئولیتش را بپذیرد. در همین راستا 
ما نیازمند یک رویکرد نظارتی هستیم. نکته ای 
که باید مورد تامل قرار بگیرد این است که 
دولت باید برای حراست از محیط زیست از 
تخصیص یارانه به فن آوری های پیشرفته که 
چرخش سبز را متوقف می کند و به محیط 

زیست آسیب می زند، خودداری کند. 

تاکید بر یکپارچگی اتحادیه اروپا11 
لیبرال دموکرات  اعضای حزب  ما 
بر این باوریم که ساختار نهاد منطقه ای چون 
اتحادیه اروپا باید به صورتی یکپارچه حفظ 
شود، چراکه در صورت فقدان یک ساختار 
سیاسی منسجم اروپا با خطراتی بالقوه و در 
عین حال جدی دست به گریبان خواهد بود. 
تالش برای تحقــق صلح، تبادل اطالعات و 
همکاری های متقابل از جمله اصولی است که 
دموکرات مسیحی ها بدان باور دارند و برای 
تحققشان از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد. 

احیای سیستم دموکراسی مستقیم12 
اخالق سیاسی ما به وسیله ی گروهی 
از نمایندگان منتخب تعیین و اجرایی خواهد 
شد و ادامه این شرایط ممکن است شهروندان 
فرانســوی را در موضع ضعف قرار دهد. ما 
می توانیم با الهام از ساختار حاکم بر سوئیس 
که همانا نظامی مبتنی بر دموکراسی مستقیم 
است از روش همه پرسی استفاده کرده و زمینه 
را برای مشارکت همه شهروندان فرانسوی در 

اداره امور کشور فراهم کنیم. 

رسانه های دست راستی در فرانسه از اغلب احزاب سیاسی با دیدگاه های لیبرالی 
حمایت می کنند اما در این میان روزنامه فیگارو، روزنامه صبح فرانسه وابستگی 
آشکارتری به این جریان دارد
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شکی نیست که امروزه سیاست داخلی و 
خارجی چنان درهم تنیده اند که جدا کردن 
متدیک آنها هم مقدور نیســت تا چه رسد 
به تفکیک عینی آنها. خوشــبختانه دولت 
دوازدهــم از دوره قبلی تجربه ای ارزنده در 
این مــورد دارد که به یقین راهنمای عمل 
آن در این دوره قرار می گیرد و آن مسئله 
برجام و آثار عدیده آن بر سیاســت های 
داخلی است. در بعد کالن سیاستگذاری باید 
به جامعه بین المللی و نگاه آن به ایران توجه 
کرد. رابرت گیپلین از نظریه پردازان عرصه 
بین المللی به نکته جالبی توجه می کند و آن 
را محور نظریه های روابط بین الملل خود قرار 
می دهد و آن عبارت است از نقش قدرت های 
بزرگ در ثبات و امنیت بین المللی. از آنجا 
که یک قدرت بزرگ در جایگاه مطلوبی 
قرار دارد سیاســتش هم بر حفظ و استمرار 
وضــع موجود قــرار دارد و برای این کار 
خواسته های خود را تبدیل به حقوق و سپس 
تبدیل به نهادها و ســازمان های بین المللی 
می کند. این گزاره مرا به یاد یکی دیگر از 
توانمندی هــای قدرت های بزرگ انداخت 
و آن این اســت که نگاه و سیاست خود 
نسبت به یک موضوع را نیز تبدیل به نگاه 
و موضع جامعه بین المللی می کند. کشور ما 
ممکن است با قدرت بزرگ آمریکا و یکی 
دو کشور از متحدان آن مشکل رابطه داشته 
باشد یا در برابر سیاست های آنها بایستد. ولی 
در عمل چنــان می نماید که گویی ایران با 
جامعه جهانی در تعارض و جنگ اســت. 
تاریخ شواهدی دردناک از رویارویی یک 
کشــور با جامعه بین المللی عرضه می دارد 
که یکی از آنها ناپلئــون و دیگری هیتلر 
اســت. از مواردی که تصنعا کشوری را در 
برابر جامعه جهانی و بین المللی قرار داده اند 
می توان به لیبی قذافی و عراق صدام حسین 
اشــاره کرد. در چنین مــواردی ابتدا روند 
شیطانی جلوه دادن  )Diabolisation( کشور 
و سیاستمدار مورد نظر را به اجرا می گذارند 
و وقتی افکار عمومی جهان را علیه آن بسیج 
کردند شروع به تنگ کردن عرصه می کنند 
و در نهایت آن را از پا درمی آورند. نتیجه ای 
که از این بحث می خواهم بگیرم این است 
در درجــه اول دولت دوازدهم باید ایران را 
از افتادن در چنین ورطه ای حفظ کند و هیچ 
بهانه ای به دست ندهد که کسی بتواند چنین 
اندیشه ای در مخیله خود بپرورد و برعکس 
تعامالت بین المللی را چنان افزایش دهد که 
برای ایــران حیثیت و کرامت به بار آورد. 
مبارزات خشــن و آشکار ضدامپریالیستی 
هیچکدام ره به جایی نبردند بلکه کشورهایی 
پیروز شــدند که خود را به ابزارهای علمی 
امپریالیســت ها مجهز کردند و خود را از 
ورطه جهل و فقر بیرون کشیدند. ره چنین 
رو که عاقالن رفتند. گام دیگر ایجاد موازنه 
بین شرق و غرب است. جنگ سرد پنهانی 
که از نو بین روســیه و آمریکا در اروپا و 
جنگ سردی که بین چین و آمریکا در آسیا 
آغاز شده متاسفانه راه های میانبر و میانی را 
مسدود می کند. هریک از طرفین می خواهد 
انحصار روابط خارجی ما را در دست بگیرد و 
قبول آن به معنای وابستگی است و وابستگی 
هم صرف نظر از اینکه در کدام جهت باشد 

آثار خود را بر جای می گذارد.
امــا روابط بالفصل ما در منطقه تعریف 
می شود که روابطی پیچیده و درهم آمیخته 
با روابط جهانی ماست. زیرا به طور طبیعی 
تضادها و گرایش هایی بین کشورهای یک 
منطقه وجود دارد که مورد توجه قدرت های 
خارج از آن قرار می گیرد. همان طور که یک 
تضاد اصلی در ســطح جهان وجود دارد که 
سایر تضادها را تحت تاثیر خود قرار می دهد 
در مناطق مختلف جهان هم می توان به چنین 

تضادهایی برخورد. ماتیو صعب از متخصصان 
خاورمیانه طی مقاله ای )ســایت اکتوآلیته( 
سعی کرده است نزاع های خاورمیانه را حول 
یک نزاع ماژور یعنی تضاد ایران و عربستان 
نتیجه  سعودی جمع بندی کند. دراین مقاله 
می گیرد که اغلب کشــورها به جز ترکیه 
و عمان که ظاهــر قضیه را حفظ می کنند 
جانب یکی از دو کشور عربستان و ایران را 
گرفته اند و به رغم نمایش های عربستان که 
می خواهد قدررت خود را برتر از ایران نشان 
دهد نوعی موازنه بین این دو بر قرار است. 
نکته مهم در این مقاله این است که قوت این 
تضاد در حدی است که عربستان و اسرائیل 
را بر ســر یک سفره نشانده است و این دو 
دشمن دیرینه اختالفات خود را برای مقابله 
با ایران کنار گذاشته اند. واقعیت این است 
که هر دو کشور با مخاطراتی روبه رو هستند. 
مرزهای شرقی ایران هم مانند مرزهای غربی 
ناامن است ولی ایران توانسته از نفوذ خطر 
به داخل خاک خــود جلوگیری کند. ولی 
این به معنای امنیت نیست. عربستان پس از 
چند سال هدایت یک ائتالف گسترده علیه 
حوثی ها همچنان اندر خم یک کوچه باقی 
مانده است. خطر تندروی هر دو کشور را 
تهدید می کند و ممکن است عربستان قربانی 
همان سازمان های تندرویی بشود که خود 

برای مقابله با شوروی ساخته بود.
آنچه می تواند صلح را در منطقه خاورمیانه 
به وجود آورد تفاهم قدرت های بزرگ منطقه 
در مورد مناطق نفوذ و لحاظ منافع یکدیگر 
اســت. رقبای ایران فکر می کنند که این 
کشور به دنبال هالل شــیعی است و بدتر 
از آن گمان می کنند که اگر بشــار اسد را 
ساقط کنند برنامه ایران بهم می خورد و دست 
ایران هم کوتاه می شود. این در حالی است 
خطرناکتر  به مراتب  سوداهایی  ترکیه  که 
در سر می پروراند ولی چون به ظاهر متحد 
غرب است و درهای دیپلماسی خود را هم 
نبسته است و به راحتی با اسرائیل به تعامل 
می پــردازد کمتر به چشــم می آید، مگر 
به چشــم های تیزبین روزنامه نگاران خبره. 
اساســا خطر ترکیه ای که به سوی شخصی 
شــدن قدرت به پیش می رود از عربستان 
اگر بیشتر نباشــد کمتر نیست. ایران باید 
یکی از این دو گزینــه را انتخاب کند یا 
به سوی تفاهم پایداری با عربستان و ترکیه 
حرکت کند که به پیمانی ماندگار هم منجر 
شود. زیرا استمرار وضعیت کنونی که پای 
قدرت های بیگانــه را به منطقه باز می کند 
و تفرقه ای که جهان اســالم را فرامی گیرد 
با شــعارهای انقالب اســالمی در تعارض 
است. افزون بر این ادامه این وضع می تواند 
به بحران های پیچیده ای منجر شود که آتش 
آن دامن همه کشورهای منطقه را گرفته و با 
فروپاشی رژیم های کنونی بی ثباتی و جنگ 
همه علیه همه برای ســال ها مردم محروم و 
مسلمان را از پیشرفت و رفاه محروم سازد. 
گزینه دیگر این اســت که ایران خود را از 
خاورمیانه کنار بکشــد و به یاد آورد که 
هیچ تخمی در بیابان های عربســتان به ثمر 
نمی رسد. مردم عرب دیوانه پسند هستند و 
همیشه پذیرای دیوانگانی چون صدام، قذافی 
و ناصر بوده و خواهند بود. می دانم که عده ای 
از بردن نام ناصر در کنار صدام خشمگین 
خواهند شد ولی فراموش نکنند که این ناصر 
بود که با سیاست های غلط و توهمی خود 
مصر طرب انگیز را به خاک ســیاه نشاند. 
اگر امروز مردم مغرور قاهره در تپه غارهای 
اطراف قاهره زندگی می کنند و اگر دولت 
مصر دستش پیش بیگانگان دراز است نتیجه 
همان سیاست های غلط ناصر است. در کنار 
تمدنی  این گزینه توصیه می شود رویکرد 
را در سیاســت خارجی کشور احیاء کنند. 
کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
آذربایجان و ارمنستان و گرجستان در داخل 
جغرافیای فرهنگی ما قرار دارند و هیچ کدام 

هم جنگ طلب نیستند. 

رویکرد تمدنی
دولت  دوازدهم در سیاست خارجی با چه چالش هایی مواجه است؟

احمد نقیب زاده
رئیس کمیته آموزش حزب

یکا وازی امر حزب بورژ
سندمواضعحزبدموکراتایاالتمتحدهامریکادرسال2016/بخشدوم

QQQامنیت اجتماعی
بدان پرداخت،  باید  مســئله دیگری که 
موضــوع تامیــن امنیت اجتماعی اســت، 
خوشبختانه برنامه های دولت در این زمینه تا 
حدی موفقیت آمیز بوده است. ما از هرگونه 
تالشی برای مقابله با تضعیف خصوصی سازی 
و هرآنچه که موجب کاهش امنیت اجتماعی 
خواهد شد دریغ نخواهیم کرد، بدین معنا که با 
هر تصمیمی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی 
یا کاهش بهره مندی از مزایای حاصل از آن 
مقابله می کنیم. دموکرات ها فضا را برای ارتقای 
تامین اجتماعی فراهم خواهند کرد تا شهروندان 
امریکایی به خصوص زنان بتوانند به سهولت از 
فرصت کافی برای مراقبت از فرزندان، پدر و 
مادرشان بهره مند شوند. در همین راستا و برای 
تضمین امنیت اجتماعی برای نسل های آینده 
باید مالیات ها را با در نظر گرفتن درآمد افراد 
تعیین کرد، افرادی که درآمدی بیش از 250 
هزار دالر دریافت می کنند باید مالیات بپردازند. 
حزب دموکرات برای ارائه حمایت های مالی، 
مزایا و خدماتــی باکیفیت باال آمادگی دارد. 
خب بایــد گفت که طرح و برنامه های ما در 
این زمینه با سیاست های دونالد ترامپ درتضاد 
اســت. ترامپ از طرح تامین امنیت اجتماعی 
تحت عنوان طرح »پونــزی« یاد می کند و 
یکی از برنامه هایش افزایش سن بازنشستگی 
است. بازنشستگی یکی از دغدغه های حزب 
دموکرات است، شــهروندان امریکایی باید 
بــرای هزینه های احتمالی شــان در آینده از 
پس انداز مناســبی برخوردار باشند. در همین 
راستا ما از حقوق کارگران برای بهره مندی از 
حق بازنشستگی و سایر مزایای مرتبط با آن 
دفاع خواهیم کرد، در همین راستا دموکرات ها 
برابر تالش جمهوری خواهان و وال استریت 
که خواهان به تاخیر انداختن قانون حمایت از 
بازنشستگان هستند خواهند ایستاد، گروهی که 
صرفا منافع مالی مشتریان خویش را در اولویت 

قرار می دهند.

QQQخدمات پستی
سرویس خدمات پستی، بخشی از گنجینه 
ملی ایاالت متحده امریکا است. به همین دلیل 
اســت که دموکرات ها در تالشند تا خدمات 
سرویس پســتی امریکا فراگیر شده و جنبه 
جهانی پیدا کند، این حزب با هرگونه اقدامی 
جهت خصوصی ســازی و همچنین به حاشیه 
راندن سرویس خدمات پستی امریکا به شدت 
مخالفت خواهــد کرد. ما متعهدیم که احکام 
ناپایدار مربوط به صندوق هزینه های پزشکی و 
درمانی بازنشستگان را لغو کنیم. در همین راستا 
ما تالش می کنیم که سطح ارائه خدمات پستی 
را ارتقا دهیم، مجموعه اقدامات ما شامل تحویل 
شبانه پیام ها و نشریات مهم در محدوده شهرها و 
مناطق عمده کشور و تحویل در منزل، انتصاب 
اعضای هیئت فرمانداری و همچنین کمیسیون 
تنظیم مقررات پستی است، کمیسیونی که قادر 
است خدمات پستی را به بهترین شکل ممکن 
از گسترش  ارائه دهد. دموکرات ها همچنین 
حوزه خدمات پستی حمایت می کنند، این امر 
می تواند ارائه خدمات مالی را نیز دربر بگیرد، 
خدماتی چون نقد کردن چک. عالوه بر این 
با ارتقای سطح خدمات پستی می توان سیستم 
پستی رای گیری الکترونیکی را تقویت کرد تا 
به واسطه آن مشارکت رای دهندگان را افزایش 

دهیم. 

QQQایجاد فرصت های شغلی با درآمد خوب
دموکرات ها به خوبی می دانند که هیچ چیز 
جز داشتن یک شغل خوب و درآمدزا نمی تواند 
برای طبقه متوسط جامعه بااهمیت باشد و زمینه 
را برای ارتقای عزت نفس اقشار مختلف جامعه 

چون پرستاران، آتش نشانان، معلمان، کارگران 
ســاختمانی، کارگران کارخانه ها و صاحبان 
سایر مشاغل دیگر فراهم کند. اگر حقیقتا در 
مورد وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد طبقه 
متوسط جامعه نگران هستیم باید برنامه دقیقی را 
در سطح فدرال و دو حوزه خصوصی و عمومی 
طراحی کنیم. مــا باید همچون، آیزنهاور که 
سیستم ایجاد بزرگراه های بین ایاالتی را اعمال 
کرد، در حوزه زیرساخت های ایاالت متحده 
امریکا زمینه را برای سرمایه گذاری بلندپروازانه 
فراهم کنیم. ما باید سیستم حمل و نقل عمومی، 
فرودگاه ها، خطوط راه آهن و جاده ای و راه های 
ارتباطی امریکا را بهبود بخشــیده و بازسازی 
کنیم. ما همچنین باید سیســتم هایی را برای 
بهره مندی از انرژی و آب ایجاد کرده، زمینه 
را برای نوســازی مدارس و گسترش پهنای 
بانــد و ضریب نفوذ اینترنــت فراهم کنیم. 
ما باید با تکیه بر ســرمایه گذاری در حوزه 
از جامعه  انعطاف پذیر و سبز  زیرساخت های 
خویش برابر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی 
حراست کنیم. سرمایه گذاری در این حوزه هم 
می تواند برای طبقه متوسط فرصت های شغلی 
ایجاد کند و هم میزان تقاضا برای صنایع فوالد 
امریکا و سایر تولیدات این کشور را افزایش 
دهد. در همین راستا باید گفت که با کمک 
به رشد اقتصادی به شکلی عادالنه و منصفانه 
و تقویت رقابت های بلندمدت و ســالم، این 
ســرمایه گذاری ها در سال های آینده زمینه را 
برای ایجاد فرصت های شــغلی خوب فراهم 
خواهد کرد. دموکرات ها همیشــه از ایجاد 
بانک ملی مســتقل جهت حمایت از ارتقای 
زیرساخت های حیاتی حمایت کرده و خواهند 
کرد. طبیعتا این بانک برای سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلفی چون انــرژی، منابع آبی، 
گســترش باند اینترنت، بهبود حمل ونقل و 
پروژه های زیربنایــی، ارائه وام و کمک های 

مالی دیگر مناسب است. 

QQQساخت تولیدات داخلی
دموکرات ها معتقدند که بهترین شیوه برای 
تحقق نوآوری، ایجاد رفاه و آسایش و همچنین 
ایجاد فرصت های شــغلی خوب و درآمدزا 
و حمایت از برنامه هــای مربوط به تولیدات 
باید ساخت  ما  امریکا( است.  داخلی)ساخت 
تولیدات داخلی را احیا کرده، رونق تولیدات 
داخلی را افزایش دهیــم و با اعمال معافیت 
مالیاتی در مورد شرکت های فعال در خارج از 
کشــور، از تولید حمایت کنیم، این در حالی 
است که برای دونالد ترامپ تولیدات خارجی 
در اولویت قرار دارد، اما کارگران امریکایی 

سزاوار بهترین ها هستند. 

QQQبهره مندی از انرژی پاک
ما باید بــه کارگران امریکایی و صاحبان 
مشاغل کمک کنیم تا در حوزه کاری شان از 
انرژی پاک اســتفاده کرده و برای کمک به 
حراست از انرژی پاک جهانی، تولیدات حاصل 
از تکنولوژی پیشرفته و ساخت وسایل نقلیه 
سرمایه گذاری کنیم. در همین راستا صاحبان 
صنایــع امریکا نه تنها بایــد تولیدات داخلی 
خویش را با تکیه بــر اصول انرژی پاک به 
شکلی کارآمد بسازند، بلکه می توانند در سطح 
جهانی رقابتی گسترده و سالم به خصوص در 

بهره مندی از انرژی صنعتی ایجاد کنند. 

QQQتحقیقات، علوم و فن آوری
حزب دموکرات از هرگونه سرمایه گذاری 
بلندپروازانه در حوزه هــای خصوصی، علوم 
و فن آوری و تحقیقــات حمایت می کند. ما 
نسلی از دانشمندان، مهندســان، کارآفرینان 
را پرورش خواهیم داد، نســلی که فارغ از هر 
تفاوتی در رنگ، نژاد و جنســیت و صرفا با 
تکیه بر نوآوری و خالقیت با ســایر جهان 
رقابت خواهند کرد. عالوه بر این دموکرات ها 
بــر این باورند که باید فضــای الزم را برای 

تحقق خالقیت در حــوزه تکنولوژی آن هم 
در جهت مشارکت بیشتر افراد معلول و ناتوان 
فراهم کرد، ایــن امر به خودکفایی اقتصادی 
کمک خواهد کرد. در همین راستا ما متعهد 
می شویم که به دیگر کشورها فرصت دهیم 
تا از فن آوری و تکنولوژی پیشــرفته امریکا 
استفاده کنند و مشوق آنها برای ایجاد نوآوری 
تحقیقات خواهیم  در زمینه علوم، فن آوری و 
بود. دموکرات ها از برخورداری شــهروندان 
امریکایــی از اینترنت پرســرعت حمایت 
می کنند؛ برخالف جمهوری خواهان که بر این 
باورند که کمیسیون فدرال ارتباطات امریکا باید 
از تعرفه قدیمی و استاندارد اینترنت پرسرعت 
استفاده کند که به معنای سرعت دانلود و آپلود 
4 و 1 مگابیت بر ثانیه اســت. دموکرات ها 
معتقدند که هرگونه عملکرد نوآورانه باارزش 
است و این مسئله یکی از نقاط قوت و مثبت 
کارنامه امریکا است. ما همچنین حامی رعایت 
حق مالکیت معنوی برای هنرمندان و خالقان 
هرگونه آثار هســتیم، خواه خالق در امریکا 
زندگی کند یا خارج از مرزهای این کشــور. 
زمانی حراســت از تمامی آثــار فرهنگی و 
هنری منحصربه فرد که توسط زنان و مردان 
امریکایی ساخته شده موفقیت آمیز است که 
فهرســت این آثار به عنوان بخشی از میراث 
فرهنگی کشورمان ثبت شود. در همین راستا 
دموکرات ها با هرگونه ســرقت آثار فکری 
و هنری مخالفند. ما همچنین باید زمینه برای 
دسترسی به آثار فکری و هنری امریکایی ها 
در بازار را فراهم کنیم، البته بدون آن که در 
این زمینه به اصول تبعیض آمیز متوسل شویم. 

QQQصنایع کوچک
در حالی که دونالد ترامپ تمایل چندانی به 
صنایع کوچک ندارد و ممکن است با توسل به 
شیوه های فریبنده ای که شرکت های بزرگ از 
آن استفاده می کنند، فضا را برای ورشکستگی 
این صنایع فراهم کند، اعضای حزب دموکرات 
بر این باور هستند که باید زمینه را برای ایجاد 
صنایع کوچک فراهم کنند. ما باید برای صنایع 
کوچک قائل به اعتبار شویم چرا که صاحبان 
بسیاری از این صنایع از بهترین کارآفرینان 
این کشور محســوب می شوند، به باور حزب 
دموکــرات کارهای ســبک بــرای زنان، 
رنگین پوستان و ساکنان مناطق روستایی امریکا 
بسیار مناسب است و به گسترش کارآفرینی 

کمک زیادی خواهد کرد. 

QQQشغل جوانان
دموکرات هــا میلیون ها فرصت شــغلی 
برای جوانان ایجاد خواهنــد کرد، حدودا از 
ده جوان امریکایی که سنشــان میان 16 تا 
24 اســت، یک نفر بیکار است، آماری که 
دو برابر میانگین سراسری کل کشور است. 
نرخ بیکاری در میان آفریقایی های ســاکن 
امریکا، التین تبارها، امریکایی های آسیایی تبار 
و همچنین سرخ پوستان بســیار باال است. به 
همین دلیل است که دموکرات ها درصددند تا 
بخش عمده ای از بودجه دولت را برای ایجاد 
فرصت های شغلی محلی، آن هم برای جوانان 

امریکایی اختصاص دهند. 

QQQ برقراری عدالت اجتماعی و مقابله با
هرگونه نابرابری

دموکرات ها بر ایــن باورند که اختالف 
شدید درآمدها و نابرابری اقتصادی حاکم، هم 
برای امریکا و هم شهروندانش تاثیرات منفی 
به دنبال خواهد داشت. رشد و بالندگی اقتصاد 
امریکا به عملکرد طبقه متوسط وابسته است و 
این در حالی اســت که ثروت بیست درصد 

شهروندان امریکا بیش از دیگران است. 

QQQتثبیت سیستم مالی
دموکرات هــا معتقدند که بــرای احیای 
عدالت اقتصادی باید بــا زیاده طلبی های وال 

اســتریت مقابله کرده و از قابلیت این نهاد 
بــرای ایجاد فرصت های شــغلی و ارائه وام 
جهت ایجاد مشاغل و صنایع کوچک استفاده 
کنیم. وال استریت نمی تواند همچون جزیره ای 
مستقل عمل کرده و برای کسب سود بیشتر 
دســت به قمار زده و به یکی از دغدغه های 
مالیات دهندگان تبدیل شود. ما باید با هرگونه 
اقدام مخاطره انگیز در بانک های امریکا و سایر 
موسسات مالی این کشور مقابله کنیم. ما نیاز 
داریم تا مانع عملکرد نادرســت وال استریت 
شــویم، اجازه ندهیم تا این نهاد با توسل به 
آژانس های مرتبط به خود برای کاالهایی خاص 
اعتبار قائل شده و در ادامه هزینه های سنگینی 
را بر مصرف کننــدگان تحمیل کند. افراد و 
شرکت ها باید در برابر هرگونه قانون شکنی 
مسئول شناخته شــده و مجازات شوند، هیچ 
بانک یا موسسه مالی نباید آنقدر بزرگ شود تا 
ورشکستگی را تجربه کند و هیچ مجازاتی جز 
حبس نباید قدرتمند باشد. »عدالت و تساوی 
در برابر قانون« تنها یک عبارت حک شــده 
بر در ورودی دادگاه عالی امریکا نیست، بلکه 
معیار و اصل بنیادینی است که همه شهروندان 
امریکایی و وال اســتریت باید آن را لحاظ 
کنند. قانون اصالح وال اســتریت و حراست 
از حقوق مصرف کننده »موسوم به قانون داد-

فرانک« باید به درســتی و دقت اجرا شود و 
تضعیف  جهت  جمهوری خواهان  تالش های 
آن متوقف گردد. ما به حراســت از حقوق 
مصرف کنندگان و موسسات مالی حامی شان 
»CFPB« در برابر حمالت جمهوری خواهان 
ادامه خواهیم داد. هدف اصلی مان ایجاد ساختار 
اقتصادی و مالی عادالنه برای همه شهروندان 
امریکایی اســت، نه حراست از حقوق تعداد 
انگشت شماری از میلیاردها. ما از تعیین مالیات 
بر معامالت مالی وال استریت برای پایان دادن 
بــه گمانه زنی ها و همچنین اعمال محدودیت 
بر فعالیت های تجاری ایــن نهاد که حقیقتا 
تهدیدی علیه بازارهای مالی هم لحاظ می شود، 
حمایت خواهیم کرد. هرچند به خوبی می دانیم 
که میان اعضای حــزب دموکرات در مورد 
اعمال مالیات بــر معامالت مالی دیدگاه های 
متفاوتی وجــود دارد. دموکرات ها برای در 
هم شکستن نهادهای اقتصادی و تنظیم قواعد 
جهت ثبات مالی بدون لحظه ای درنگ از تمام 
توان و اعتبار خویش اســتفاده خواهند کرد. 
بانک ها و نهادهــای مالی حق ندارند با تکیه 
بر سپرده مالیات دهندگان دست به قمار بزنند، 
دموکرات ها بــرای جلوگیری از وقوع چنین 
رخدادی از تمام توانشان استفاده خواهند کرد. 
حزب دموکرات با مدرن ســازی مفاد قانون 
Glass-Steagall و در هم شکستن موسسات 

مالی عریض و طویلی که خطرات سیستماتیکی 
بر ثبات مالی اقتصادمان تحمیل می کند راه را 
برای هموار کردن این مســیر فراهم خواهد 
کرد. ما بر این باوریم که این افراد هستند که 
می توانند سیاست ها را درست یا غلط اجرا کنند. 
در همین راستا ما افراد قابل اطمینانی را تعیین و 
قواعدی را تنظیم می کنیم که زمینه برای جلب 
اعتماد عمومی فراهم شود. ما دیواری که میان 
وال اســتریت به خصوص بخش خصوصی و 
دولت فدرال اســت در هم می شکنیم و اجازه 
نمی دهیم افرادی تحت لوای مشاغل دولتی از 
شرایط موجود به نفع خویش بهره مند شوند، 
ما برای اصالح ســازمان خزانه داری امریکا 
برنامه داریم، ســازمانی که نماینده منابع مالی 
امریکا است. ما برای این که موسسات مالی 
و اجرایی نتوانند از طریق عزل و نصب اعضای 
نهادهای منطقه ای زیرمجموعه این سازمان در 
عملکرد این نهاد مداخله کنند، از تمام توانمان 
استفاده خواهیم کرد. درست زمانی که بسیاری 
از بانک ها و موسسات مالی در سراسر امریکا 
گوشه عزلت برگزیده اند، دموکرات ها بر این 
باورند که می تــوان با تکیه بر نهادهای مالی 
مقرون به صرفه و تقویت خدمات پستی زمینه 
را برای ارائه خدمات عمومی مالی فراهم کرد. 

ترجمه: ساناز نفیسی
مترجم و خبرنگار

کسانی که هسته مرکزی کارگزاران بودند 
بیشتر از افراد چپ بودند. مثل دکتر نوربخش 

یا هاشمی طبا یا دکتر مهاجرانی
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سیاستمداران

دموکرات ها ایدئولوگ  مرگ 
زیبیگنیوبرژینسکیمشاورامنیتملیدولتکارتردر89سالگیدرگذشت

زیبیگنیو برژینسکی، ژئو استراتژیست آمریکایی 
در سن 89 سالگی درگذشت. همان کهنه سیاستمداری 
که باراک اوباما از وی تحت عنوان »حامی تمامی 
رهبران ایاالت متحده یاد کرد« فرزند ناسیونالیست 
لهستانی که نقش برجســته ای در میدان سیاست 
ایاالت متحده آمریکا بر جای گذاشت و طرح ها و 
تئوری های سیاسی اش راه را برای ورود جدی ترش 
به عرصه سیاست این کشور هموارتر کرد تا جایی 
که روزی بر کرســی مشاور امنیت ملی آن هم در 
کابینه کندی تکیه زد و پس از آن شــد کسینجر 
دیگر. حاال همانگونه که براون اسموت، کارشناس 
ارشد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد می گوید، انگار 
ایاالت متحده با مرگ برژینسکی یکی از مهره های 
اصلی اش را از دست داده؛ مهره ای که رهبران امروز 

به سختی می توانند جایگزینی برای آن بیابند. 
QQQ

زیبیگنیو برژینســکی در 28 مارس 1928 در 
لهســتان متولد شد. پدرش تادوســز برژینسکی، 
ناسیونالیستی افراطی بود که زمانی به عنوان دیپلمات 
لهستانی فعالیت می کرد. وی در سال 1936، همزمان 
با رویدادی موسوم به »تصفیه بزرگ« در اتحادیه 
جماهیر شوروی به این کشــور فرستاده شد و در 
ســال 1938 در قالب ماموریتــی به کانادا رفت؛ 
سفری بی بازگشت. برژینسکی همانجا در دانشگاه 
میک گیــل مدرک فوق لیســانس اش را دریافت 
کرد، برای خواندن دکترا به آمریکا ســفر کرد و 
در دانشــگاه هاروارد دکترای علوم سیاسی اش را 
گرفت. برژینسکی هیچگاه دانشگاه را رها نکرد؛ چه 
آن زمان که در عرصه سیاســت حضوری پررنگ 
داشت و چه زمانی که در حاشیه قرار گرفت. وی 
زمانی در قامت استاد سیاست خارجی در دانشکده 
مطالعات بین المللی پیشرفته پاول اچ.نیتز، دانشگاه 
جان هاپکینز در واشنگتن دی . سی تدریس می کرد 
و به عنوان کارشناس در مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین الملل فعالیت داشت؛ عالوه بر این عضو برجسته 
چندین کارگروه و شورای تخصصی در حوزه روابط 
بین الملل و سیاست خارجی هم بود و در طول سالیان 
دراز نظریات بنیادینی را در باب روابط بین الملل و 
ژئواســتراتژی مطرح کرد. برژینسکی زمانی که 
به عنوان استاد در دانشگاه هاروارد تدریس می کرد، 
سیاست موســوم به »عقب گرد« آیزنهاور و جان 
فاستر دالس را به چالش کشید چراکه بر این باور 
بود که اعمال خشونت و دامن زدن به تنش ها زمینه 
را برای گرایش کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه 
جماهیر شــوروی فراهم خواهد کرد؛ ادعایی که 
در ســال 1956 صحتش اثبات شد، یعنی زمانی که 
لهســتانی ها و مجارستانی به تظاهرات و اعتصابات 
گســترده دســت زدند و از همه تالش شان برای 
کاهش سلطه شوروی استفاده کردند. برژینسکی در 
سال 1959 به نیویورک رفت و در دانشگاه کلمبیا 
مشغول به تدریس شد. در آنجا بود که کتاب موسوم 
به »بلوک شوروی: اتحاد و منازعه« را نوشت و طی 
آن به فضای حاکم بر اروپای شــرقی پس از پایان 
جنگ ســرد پرداخت. وی یکی از حامیان اصلی 
مکتب فکری واقع گرایی بود، حقیقتا برژینســکی 
یک رئالیست بود و در همین راستا به لحاظ فکری 
با هالفورد مکیندر و نیکالس جی در راستای احیای 

سنت ژئوپلیتیک همگام و هم صدا شد. 

QQQکارنامه استراتژیست ارشد آمریکا
میراث برژینســکی در میدان سیاست ایاالت 
متحده بسیار چشم گیر است. همان او بود که زمینه 
را برای عادی ســازی روابط ایاالت متحده و چین؛ 
امضای توافقنامه منع گسترش تسلیحات استراتژیکی 
و همچنین امضای پیمان کمپ دیوید فراهم کرد. 
وی در طول دوران فعالیتش هیچگاه فراموش نکرد 
که یک لهستانی االصل اســت و در همین راستا 
فعالیت هایش در اروپای شــرقی را متوقف نکرد و 
به رغم هشدار ژنرال دوگل، رئیس جمهوری فرانسه 
مبنی بر این که گستره اروپا از اقیانوس اطلس آغاز 
شده و تا مرزهای اورال ادامه دارد، با تکیه بر اصول 

حقوق بشر تالش داشــت تا زمینه را برای طغیان 
عمومی علیه اتحادیه جماهیر شــوروی فراهم کند؛ 
به عبارتی دیگر وی راهی خالف راه پدرش برگزید؛ 
اگر پدرش برای مقابله با اتحادیه جماهیر شوروی 
به مبارزات مســلحانه باور داشــت، استراتژیست 
واقع گرای آمریکایی به تاکتیک دیگری متوسل شد 
تا با توسل بدان بتواند پایه های این اتحادیه کمونیستی 
را تضعیف کند. مسلح کردن مجاهدین افغان علیه 
نیروهای متجاوز شوروی و همچنین امضای معاهده 
توریخوس-کارتر در سال 1999، که بر مبنای آن 
به کنترل ایاالت متحــده بر کانال پاناما پایان داده 
شد، نیز از دیگر فعالیت هایی است که در کارنامه 
سیاسی مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا ثبت شده 
است. با این حال استراتژیست اصلی آمریکا در یکی 
از قمارهای سیاسی اش باخت؛ ماجرا مربوط می شد 
به عملیاتی موسوم به »پنجه عقاب«که طی آن قرار 
بود زمینه برای آزادی گروگان های آمریکایی در 
ایران فراهم شود، عملیاتی که هیچگاه اجرایی نشد 
و پس لرزه هایش گریبان برژینســکی را گرفت و 
موجب شد طی یک برهه زمانی از وی تحت عنوان 

منفورترین چهره دولت کارتر یاد کنند. 

QQQصدای رقیب کسینجر
درســت زمانی که جیمی کارتر دموکرات در 
میانه کارزار رقابت های انتخاباتی اش خود را همچون 
کرد،  توصیف  برژینسکی  کنجکاو«  »دانش آموز 
پروژه فعالیت های رسمی سیاسی برژینسکی کلید 
خورد. کارتر پس از پیروزی در انتخابات ســال 
1976، برژینسکی را به سمت مشاور امنیت ملی خود 
برگزید. این اولین عنوان رسمی برژینسکی در عرصه 
سیاست قلمداد شد. مشاور ارشد امنیت ملی کارتر از 
همان ابتدای کار می دانست که می تواند از فرصت 
به دست آمده برای ایجاد تغییراتی در حوزه سیاست 
خارجی آمریکا استفاده کند. وی به خوبی می دانست 
که کارتر در جست وجوی کسینجر دیگری نیست 
و خود می خواهد در مورد تصمیمات کلیدی سیاست 
خارجی، تصمیم گیری کند؛ با این حال حتی یک 
گام هم عقب ننشست. وی فعالیتش را با تأکید بر 
اصول حقوق بشر که در بیانیه هلسینکی مورد تاکید 
قرار گرفت، شروع کرد؛ اصولی که اندکی بعد زمینه 
را برای شکل گیری گروه فصل 77 در چک اسلواکی 
فراهم کرد؛ برژینسکی در همان روزهای آغازین 
فعالیت سیاسی اش برای معترضان شوروی پیام مثبتی 
را ارســال کرد؛ پیامی که خشم شوروی و رهبران 
اروپای غربی را برانگیخت. معترضان، پیام برژینسکی 
را در تقابل با اصل »دستورالعمل تشنج زدایی« قلمداد 
کردند؛ اصلی که توسط نیکسون و کسینجر تدوین و 
اجرا شده بود. اینجا بود که اختالفات میان برژینسکی 
و دیگــر اعضای حزب دموکــرات باال گرفت، 
حزبی که برژینســکی بخشی از بدنه آن بود. یکی 
منتقدان برژینسکی، سایروس ونس  از جدی ترین 
وزیر امور خارجه وقت بــود. به باور وی ایاالت 
متحده نباید برای توافق با شوروی در مورد مذاکرات 
منع گسترش تسلیحات استراتژیک، بیش از حد بر 
حقوق بشر تأکید کند. اما در مقابل برژینسکی باور 
دیگری داشــت.  دو تاکتیک باید همزمان اجرایی 
شود. با تداوم این اختالفات برژینسکی نه تنها کوتاه 
نیامد بلکه در فرمانی از فرستنده های رادیو آزاد اروپا 
خواست تا برنامه هایشان را به شکلی گسترده پخش 
کنند؛ فرمانی که در تقابل با سیاست های نیکسونـ  
کسینجر قرار داشت. این فرمان پس لرزه های فراوانی 

را به دنبال داشت.  

QQQمعمار بنیادگرایی
از برژینسکی تحت عنوان »معمار بنیادگرایی« 
یاد می شود؛ کسی که در برهه ای از زمان برای مقابله 
با اتحادیه جماهیر شوروی و زیاده خواهی های این 
کشور در خاک افغانستان زمینه را برای شکل گیری 
گروه های رادیــکال در افغانســتان فراهم کرد؛ 
گروه هایی که ابتدا تحت عنــوان مجاهدان افغان 
شناخته می شدند، اما پس از گذشت زمان شبه نظامیان 
طالبان از دل آن سر برآوردند. برژینسکی در سال 
1979 در راستای حمایت از مجاهدین در پاکستان 
و افغانســتان به ســرویس های امنیتی پاکستان و 
اطالعات  مرکــزی  آژانس  مالــی  حمایت های 

)سی آی اِی( آمریکا و ام آی سیکس، انگلستان متوسل 
شــد. در همین راستا وی توانست برنامه هایی را در 
جهت تجهیز، آموزش و راهنمایی مجاهدین افغان 
طراحی و اجرا کند. هدف از این سیاست قدرت دادن 
به گروه های رادیکال بود تا ایاالت متحده با تکیه 
بر توانشان بتواند در مقابل جاه طلبی های شوروی در 
خاک افغانستان ایستاده و حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان که سکوالر کمونیست بود، را سرنگون 
کند. سال ها بعد، برژینسکی در مصاحبه ای با سی ان ان 
به نقش برجسته اش در جنگ افغانستان اعتراف کرد. 
وی درست یک ماه پس از حمله شوروی به خاک 
افغانستان به پاکستان سفر کرد و با کمک مقام های 
پاکستانی، ســعودی ها، مصری ها، انگلستان و چین 
منابع مالی و تسلیحاتی مجهزی را در اختیار مجاهدین 
افغان قرار داد. آنگونه که خودش گفته است، وی 
برخالف وزیر خارجه وقت آمریکا می خواســت 
به هر طریقــی به جنگ افغانســتان پایان دهد و 
به همین دلیل یکی از پرهزینه ترین و طوالنی ترین 
عملیات های مخفی ســیا را رقم زد و بستر را برای 
شکل گیری گروه بنیادگرایی چون القاعده به رهبری 
شخصی چون بن الدن فراهم کرد؛ گروهی که سال ها 

بعد تراژدی تلخ یازده سپتامبر را رقم زد. 

QQQغروری که شکست
با وقوع انقالب اســالمی ایران، شاه بار دیگر 
به ایاالت متحده متوسل شد چراکه به تنهایی قادر 
به رویارویی با انقالبیون نبود و می دانست ایران 
به لحاظ استراتژیکی برای آمریکا بااهمیت است. 
در همان زمان ویلیام ســولیوان، سفیر آمریکا در 
ایران، از قول برژینسکی به شاه برای خروج از این 
بحران اطمینان خاطر داد. درست در همان زمان، 
برخی از مقامات ارشد وزارت خارجه اعالم کردند 
که شاه باید کشــور را ترک کند؛ بدون آن که 
جایگزینی بــرای وی در نظر بگیرند؛ با این حال 
برژینسکی و جیمز شلزینگر، وزیر انرژی آمریکا 
همچنان بر حمایت نظامی آمریکا از شــاه تاکید 
داشــتند. این حمایت حتی در آخرین روزهای 
منتهی به انقالب نیز ادامه داشت، انگار برژینسکی 
نمی توانست شکست شاه را باور کند. او تا جایی 
پیش رفت که ناو هواپیمابر کانستلیشن را به حالت 
آماده باش درآورد، اما در نهایت شکست خورد. 
وی پس از پیروزی انقالب اســالمی، در سالگرد 
بیست و پنج سالگی اســتقالل الجزایر با مهدی 
بازرگان دیدار کرد. نخســت وزیر دولت موقت 
به شــدت از اقدام آمریکا برای پذیرفتن شــاه 
ناخشــنود بود و تنها می خواست ایاالت متحده، 
شاه را بازگرداند. 29 سال بعد رابرت گیتس وزیر 
دفاع وقت آمریکا طی ســخنانی در دانشگاه ملی 
امور دفاعی آمریکا برخی جزئیات دیدار زیبیگنیو 
برژینســکی با مهندس مهدی بازرگان را تشریح 
کرد و گفت در پایان این نشســت برژینسکی 
برابر درخواســت انقالبیون مبنی بر استرداد شاه 
برخاست و گفت تحویل شاه به شما با غرور ملی 
ما ناسازگار است. غرور ملی ای که برژینسکی از 
آن سخن می گفت، سه روز بعد از سوی دانشجویان 
پیروی خط امام لگدمال شــد و برژینسکی برای 
دومین بار برابر انقالبیون شکست سختی خورد. 
رفتن شــاه به آمریکا و اعتراض به دیدار اعضای 
بلندپایه دولت موقت با برژینســکی به تسخیر 
سفارت آمریکا در تهران منجر شد. در این میان 
شکست پروژه آزادی گروگان ها با اقدام نظامی 
بخش مهمی از طرح هایی بود که برژینسکی در 
آن نقش کلیدی ایفا کرد، اما در نهایت به بن بست 
رسید. شاید پرونده ایران تنها شکستی بود که در 
کارنامه سیاسی مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا و 
استراتژیست اصلی ایاالت متحده ثبت شد؛ درست 
زمانی که هلکوپترهای نظامی آمریکا در طبس 

زمینگیر شدند.

QQQمردی در سایه
از برژینسکی تحت عنوان »مردی در سایه« 
نیز یاد می شود؛ کســی که پس از پایان ریاست 
کارتر، ظاهرا سمت مشاور ارشد امنیت ملی را کنار 
گذاشت، اما در برهه های مختلف در قامت مشاور و 
تئوریسین، سکان سیاست را به شکلی غیرملموس 

در دست داشت و تا جایی که توانست 
می خواســت  خود  که  به ســمتی 

استراتژیســت  می چرخانــد. 
انتخابات  اصلــی آمریــکا در 

 1960 ریاســت جمهوری 
آمریکا، در جریان فعالیت های 
اف.کندی  به جان  انتخاباتی 
مشاوره می داد و در آن زمان 
هم از سیاست عدم عقب گرد 
در قبال حکومت های اروپای 
شــرقی حمایت می کرد. وی 
در سال 1964 در کنار لیندون 
جانسون قرار گرفت و به یکی 
از حامیان اصلی سیاست هایی 
حقوق  و  بزرگ  جامعه  چون 
مدنی تبدیل شد. بین سال های 
1966 تا 1968، برژینسکی در 
شورای  اعضای  از  یکی  قامت 
وزارت  در  سیاســت گذاری 
خارجه آمریکا فعالیت هایش را 
اغاز کرد. نقشش آن قدر برجسته 
لیندون  متن ســخنرانی  بود که 
تاثیر  تحت  در 1966  جانســون 
سخنرانی ها و تئوری های برژینسکی 
مبارزات  در  برژینسکی  شد.  تنظیم 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1968 
آمریکا، ریاست کارگروه تخصصی 
سیاســت خارجی هابرت همفری را 

بر عهــده گرفت و در گام اول از 
از  برخی  تا  خواست  همفری 
رئیس جمهور  سیاست های 
جانســون را کنار بگذارد؛ 
باالخص سیاست های مربوط 

اتحادیه  به ویتنام، خاورمیانه و 
جماهیر شــوروی. برژینسکی در 
ســال 1970 کتابی تحــت عنوان 
نقش آمریکا در  »مابین دو دوره: 
دوره تِکنِترونیک« را تدوین کرد 

و طی آن از کشــورهای توسعه یافته 
خواست تا سیاستی هماهنگ و یکپارچه 

را در اولویت برنامه هایشان قرار دهند تا 
با توسل بدان بتوانند با بی ثباتی جهانی مقابله 

کنند. برژینســکی برای تحقق خواسته اش 
با کمک دیوید راکفلر کمیسیون سه جانبه ای 

تشکیل داد و از سال 1973 تا 1976 سرپرستی 
آن را بر عهده گرفت؛ کمیسیونی که متشکل از 
سیاستمداران، تجار برجسته و اساتید دانشگاهی بود 
که از آمریکا، اروپای شرقی و ژاپن گرد هم جمع 
شده بودند. ظاهرا هدف از برگزاری این کمیسیون 
تقویت روابط میان سه منطقه دنیای کاپیتالیسم بود 
که به لحاظ پیشرفت صنعتی در اوج قرار داشتند. 
مشاور ارشد امنیت ملی کارتر در سال 1985، در 
دوران ریاست ریگان، به عنوان یکی از اعضای 
کمیسیون تسلیحات شیمیایی رئیس جمهور فعالیت 
کــرد. وی همچنین از ســال 1987 تا 1988 در 
شورای امنیت ملی آمریکا، کمیسیون استراتژی 
کالن و بلندمدت وزارت دفاع و از ســال 1987 
تا 1989 نیز در جمع هیات مشــاورین اطالعاتی 

خارجی رئیس جمهور مشارکتی فعال داشت.

QQQهشدار یک واقع گرا
از مهم ترین اقدامات برژینسکی که در کارنامه 
سیاسی اش ثبت شد، تحقق قرارداد کمپ دیوید 
در ســال 1978 بود؛ با تالش های برژینسکی، 
استراتژیســت آمریکایی بود که انور ســادات 
رئیس جمهوری پیشین مصر و مناخیم بگین رهبر 
وقت اسرائیل پشــت یک میز نشسته و قرارداد 
صلح را امضا کردند. توافقنامه ای که پس از دوازده 
روز مذاکرات مخفی و با میانجی گری آمریکا در 
کمپ دیوید که یکی از اســتراحتگاه های مقام 
ریاست جمهوری بود، امضا شد و زمینه را برای 
تحقق صلح میان مصر و رژیم اسرائیل فراهم کرد. 
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که برژینسکی 
نقش فعالی در امضای این توافقنامه داشت چراکه 
بر این باور بود که منافع ایاالت متحده در گروی 

خاورمیانه  در  صلح  تحقق 
اســت. وی در سال 2007، 

درست در آســتانه نشست 
جورج  برای  نامه ای  خاورمیانه 

دبلیو بــوش و کاندولیزا رایس 
ارسال کرد؛ نامه ای که وی و تنی 

چند از همفکرانش طی آن از رهبران 
آمریکا خواســته بودند به جای به حاشیه 

راندن حماس، این گروه را به رسمیت شناخته 
و با آن وارد مذاکره شوند. به باور برژینسکی این 
تاکتیک های  آمریکا  سیاست  میدان  شطرنج باز 
نومحافظه کارانه ای که اســرائیل نیز در تدوینش 
سهیم است، برای آمریکا و اسرائیل گران تمام 
خواهد شــد. به گفته وی اگر این سیاست های 
نومحافظه کارانه همچنان ادامه یابد، آمریکا وادار 
به خروج از خاورمیانه خواهد شد و این سرآغازی 
است برای پایان اسرائیل. موریس فلون تحلیلگر 
مسائل خارجی بر این باور است که این عبارت 
برژینســکی شاید آخرین هشــدار جدی یک 
استراتژیست واقع گرا در مورد فعالیت های ایاالت 

متحده در خاورمیانه بود.

ساناز نفیسی
خبرنگار گروه بین الملل

برژینسکی تحت عنوان »معمار بنیادگرایی« یاد می شود؛ کسی که در برهه ای از 
زمان برای مقابله با اتحادیه جماهیر شوروی و زیاده خواهی های این کشور در خاک 
افغانستان زمینه را برای شکل گیری گروه های رادیکال در افغانستان فراهم کرد



توسـعه فصل 2:  تازه های اقتصاد و صنعت

»هرجــا تعداد چک های برگشــتی بیشــتر 
بوده، بیشــتر به روحانی رای دادند و کمتر 
به رئیسی.« ســاده ترین تحلیلی که از سوی 
یک فعــال اقتصادی در مورد انتخابات ارائه 
شده، احتماال گویاترین هم به شمار می آید. 
حتی برآوردهــای آماری دیگــر هم تایید 
می کنند که رای به حسن روحانی در مناطق 
با وضعیت اقتصادی نامطلوب بیشتر از نقاط 
دیگر بوده اســت. حاشیه نشــینان مذهبی تر 
هم با رفتارهای انتخاباتی خود همین باور را 
تایید می کنند. اطالعاتی که از سوی وزارت 
کشور منتشــر شــده، تایید می کند که 57 
درصد اسالمشــهری ها در مقابل 37 درصد 
آنها به روحانی رای داده اند. 51 درصد اهالی 
پاکدشــت هم نام روحانی را روی برگه های 
رای نوشــته اند و در سوی مقابل رئیسی تنها 
43 درصد رای آورده است. 62 درصد اهالی 
پردیس هم نظرشان روی روحانی بوده است 
که با توجه به بافت جدید سازوکارمندنشین 
منطقه چندان عجیب نیســت. اما 53 درصد 
اهالــی پیشــوا به روحانــی رای داده اند تا 
مذهبی ترین منطقه نزدیک تهران هم روحانی 
را برگزیده باشند. وضعیت در رباط کریم نیز 
به همین شــکل بــوده و 52 درصــد اهالی 
این منطقه حاشیه نشــین صنعتی روحانی را 
برگزیده اند. 54 درصد اهالی ری نیز همین 
بــاور را داشــته اند تا نظریــه رئیس جمهور 
ونــک به باال و ونک به پایین برای همیشــه 
در ســاحت سیاســی ایران رنگ ببازد. 7۰ 
درصد از شــهروندان تهرانی هم به روحانی 
رای داده اند. گزارش های مرکز آمار نشــان 
می دهد کــه 88 درصد از جمعیت تهران را 
مهاجران تشــکیل می دهند. بر همین اساس 
رای اهالی پایتخت نشــان دقیقی از وضعیت 
عمومی ایران دارد. هر 1۰درصد مشارکت 
بیشتر اهالی تهران 7۰۰ هزار رای به صندوق 
روحانی ســرازیر می کــرد و به همین دلیل 
اهمیت پایتخت برخالف تحلیل های ســنتی 
بیش از بســیاری از شهرســتان های کوچک 
کشور اســت. در کوران تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری، آمارهــای انتخابات ۹2 
به کلی فراموش شــده بــود. روحانی پیش 
از این موفق شــده بود، شــهرهای کوچک 
و شهرستانی ها را به ســمت خود بکشاند و 
این بار اهالی تهران و تحریمی ها را نیز پای 
صندوق آورد تــا در مجموعه دو انتخابات 

اقبال سراسری پیدا کرده باشد.

QQQ وضع اقتصادی خراب، زندگی
امیدوارانه 

شاخص های اقتصادی مانند تورم، بیکاری 
و رشد اقتصادی تایید می کنند وضع عمومی 
مردم ایران در قیاس با 4 ســال قبل بهتر شده 
است. آخرین اطالعاتی که از سوی مرکز آمار 
منتشر شــده، نشان می دهد که شرایط دخل و 
خرج مردم به سمت بهبود می رود. براین اساس 
47.7 درصد ایرانی ها هر ماه حتما فســت فود 
ثروتمندترین ها  یعنی  دهم  دهک  می خورند. 
ســالیانه 2 میلیون و 900 هــزار تومان خرج 
رستوران و فســت فود می کنند و دهک اول 
و فقیرترین ها ســالیانه 16 هزار تومان برای 
فست فود هزینه می کنند. این اعداد همگی در 
قیاس با 4 ســال قبل بهبود نسبی داشته است. 
14.3 درصد ایرانی ها حداقل ماهی دوبار فست 
فود می خورند، 2.6 درصد از مردم هم در ماه 
بیشتر از 5 بار فســت فود می گیرند. از سوی 
دیگر 42.3 درصد مردم کشور در ماه حداقل 
یکبار بیرون از خانه و در رستوران غذا صرف 
می کنند. هر ایرانی هم به طور متوسط سالیانه 
750 هزار تومان برای رستوران هزینه می کند. 
دهک اولی ها هم سالیانه 35 هزار تومان از این 

نوع هزینه ها انجام می دهند. این آمارها نشان 
از بهبود وضعیت درآمدی مردم ایران دارد. با 
این وجود همچنان نرخ بیکاری میان جوانان 
تحصیلکرده بــاالی 26 درصد و هزینه های 
جاری خانوار نیز بیش از ماهیانه 2 میلیون و 900 
هزار تومان است. شاخص های اقتصادی سیمای 
دقیقی از وضعیت عمومی طبقه متوسط ایران 
ارائه نمی دهد. با این وجود انتخابات ریاســت 
به بهبود  امید  جمهوری مشــخص کرد که 
شرایط بیش از نقد وضعیت فعلی کارآیی دارد. 
گزارش های رسمی هرچند از وجود بحران های 
اقتصادی کشــور خبر می دهند ولی همچنان 
شعارهای اقتصادی بدونه پشــتوانه و تکرار 
تجربه دوران دولت نهم و دهم، رای دهندگان را 
واقع بین کرده است. آخرین بررسی های بانک 
مرکزی از وضعیت مالی خانوارها نشان می دهد 
که درآمدهــای پولی ناخالص خانوار، درآمد 
از مزد و حقوق بخش عمومی و دولتی 14.2 
درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی 
12.8 درصد، درآمد از مشــاغل آزاد بخش 
کشاورزی 11.4 درصد، درآمد از مشاغل آزاد 
غیرکشاورزی 14.1 درصد ودرآمدهای متفرقه 
مردم 13.3 درصد رشد داشته است. اطالعات 
بانک مرکزی هم نشان می دهد 30.1 درصد از 
اعضای خانوارها شاغل، 4.6 درصد بیکار، 11.7 
درصد با درآمد بدون کار، 21.6 درصد محصل 
و 27.7 درصد خانه دار هستند. این آمارها نشان 
می دهد که همزمان با کاهش نرخ تورم به 9.5 
درصد، وضعیت افراد شاغل بهبود یافته ولی در 
ســوی مقابل همزمان با ورود جمعیت جدید 
جویای کار از دانشگاه ها، این گروه تحت فشار 

معیشتی قرار گرفته اند. 
خانوارها مشخص  عمومی  شرایط  بررسی 
می کند برخالف تالش کاندیداهای اصولگرا 
برای ترســیم مرزبندی هایی مانند 96 درصد 
به 4 درصد، شرایط عمومی کشور بهبود یافته 
و همین اتفاق هم موجب شده تا شکاف فقیر و 

غنی در کشور شکل نگیرد. 
QQQ رای فقرا به روحانی

دولت روحانی طی 4 ســال گذشته بیش 
از 2 میلیون کارگر ســاختمانی را با هزینه 4 
هزار میلیارد تومانی بیمه کرده است. همچنین 
11 میلیون نفر از حاشیه نشــینان کشور نیز 
تحت پوشــش بیمه درآمده اند. هر دوی این 
اقدامات موجب شده تا رای روحانی در مناطق 
یابد. حتی رئیس  افزایش  حاشیه نشین کشور 
کمیته امداد امام خمینی هم با بیش از 4.5 میلیون 
نیازمند تحت پوشش، چند روز قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری با اظهارنظرهایی در پرده تایید 
کرد که روحانی میان فقرا بیش از کاندیداهای 
دیگر محبوبیت دارد. بخش مهمی از جمعیت 
این حاشیه ها را زنان تشکیل می دهند. به گفته 
رئیس سازمان بهزیســتی کشور 2.5 میلیون 
زن سرپرســت خانوار در کشور زیر نظر این 

سازمان هســتند. همسران یک میلیون و 800 
هزار نفر از این زنان سرپرســت خانوار فوت 
شده اند. شــوهران 350 هزار نفر از این زنان 
نیز ازکارافتاده یا زندانی هســتند، 250 هزار 
نفر آنها طالق گرفته انــد و حدود 100 هزار 
نفر نیز دختران مجردی هستند که به صورت 
خودسرپرست زندگی می کنند. ابراهیم رئیسی 
در جریان مناظره های انتخاباتی ســعی کرد 
رای این گروه را به ســمت خود جلب کند. 
اما بررسی شیوه رای دهی حاشیه نشینان تهران 
نمایان ساخت که الگوی رفتاری در حاشیه ها 

برخالف تصور اصولگرایان بوده است. 
مشــابه همین اتفاق در روستاهای کشور 
نیز رخ داده است. دولت حسن روحانی موفق 
شد تمام روستاهای باالی 40 نفر جمعیت را 
صاحب برق کند و تنها 9 روســتا در سراسر 
کشور هنوز به برق دسترسی ندارند. همچنین 
به پنج هزار و 200 روســتا آب سالم رسانده 
شــده یعنی بیش از 4 میلیون نفر به آب سالم 
دســت پیدا کرده اند. دولت یازدهم همچنین 
به 9 هزار روستا گازرسانی هم انجام داده است. 
روستاهای برخوردار از گاز در سال 85، 3هزار 
و 45 روستا بوده اند که در پایان سال 1394، 19 
هزار و 157 روستا به سیستم گازرسانی متصل 
شده اند. دولت موفق شده وضعیت بهداشت و 
درمان در روستاهای کشور را نیز بهبود بخشد. 
در حال حاضر 995 خانه بهداشــت و 2 هزار 
و700 مرکز درمانی به روســتاییان خدمات 
می دهند و بیش از 6 هزار مرکز نیز هم اکنون 
در دست ساخت هستند. همچنین دولت یازدهم 
طی 4 سال به 25 هزار روستای کشور اینترنت 
پرسرعت رسانده است. همه این اقدامات در 
کنار خرید تضمینی محصوالت زراعی و باغی 

با قیمت های باال سبب شده تا مردم روستاهای 
کشــور حتی بیش از شهرنشینان به روحانی 

عالقه پیدا کنند. 

QQQ شکاف فقیر و غنی؟ 
یکی از کارگردانان قدیمی تلویزیون در 
هنگام پخش مســتند ابراهیم رئیسی در اتاق 
فرمان یکی از شــبکه های تلویزیونی خطاب 
به همکاران خود، فیلــم تبلیغاتی کاندیدای 
اصولگرا را چنین تفسیر کرد: »شبیه مستند 
شوک بود که در مورد تزریق و اعتیاد جوانان 
است.« رئیسی و قالیباف هر دو سعی کردند 
براساس باور قدیمی شکاف فقیر و غنی و ارائه 
تصویری متشنج از وضعیت اقتصادی کشور 
رای دهندگان را به سمت خود متمایل کنند. اما 
دقیقا برخالف باورهای آنان در مناطقی که 
وضعیت اقتصادی وخیم تر بود، رای روحانی نیز 
رشد پیدا کرد. تهرانی ها بیش از تمام استان ها 
به روحانی رای داده اند، در حالی که تنها طی 
یک ماه 7 هزار میلیارد تومان چک برگشتی 
در این اســتان صادر شده است. این وضعیت 
در مورد استان های دیگر هم صادق است. 68 
درصد مردم کرمانشاه به روحانی رای داده اند 
درحالی که نرخ بیکاری این استان 24.5 درصد 
است. اهالی کرمانشاه چشم به راه اندازی چند 
مجتمع بزرگ پتروشــیمی دارند و طی این 
4 سال شــاهد رونق دوباره مرز قصرشیرین 
شــده اند. همین امید آنها را پای صندوق رای 
کشاند. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی این استان می گوید:»برای اولین بار 
روســای کارخانه ها و کارگرها بدون هیچ 
حرفی یک نظر داشــتند. مدیران کارخانه ها 
به ثبات رای دادند و کارگرها هم متوجه شدند 

که بازگشت دوباره جریان قبلی چقدر می تواند 
روی درآمد و شغلشان اثر داشته باشد.« آنها 
چندان هم بیراه نرفته اند چراکه گزارش سازمان 
شهرک های صنعتی نشان می دهد طی یک سال 
49 واحد صنعتــی راکد و نیمه راکد به مدار 
تولید بازگشته اند. کمی دورتر 55 درصد اهالی 
چهارمحال و بختیــاری با نرخ بیکاری 20.6 
درصد بازهم به روحانی رای داده اند. کردستان 
هم به عنوان یکی از استان های رکورددار رای 
به روحانی به شمار می آید. میانگین درآمدی 
اهالی اســتان 27 میلیون تومان است که این 
عدد 3 میلیون و 200 هزار تومان از میانگین 
درآمدی کشور هم کمتر است. این وضعیت 
در مورد استان سیستان و بلوچستان هم صدق 
می کند. 73.2 درصد اهالی این استان درحالی 
به روحانــی رای داده اند که 51 درصد اهالی 
روســتایی منطقه حتی به آب آشامیدنی هم 
دسترسی ندارند و 70 درصد مردم کل استان 

زیرخط فقر هستند. 
این اطالعات آماری نشــان می دهد که 
روحانی تحلیل سنتی فقیر و غنی را بهم زده 
اســت. عباس عبدی و محسن گودرزی دو 
جامعه شناس سیاسی هم در مقاله ای که برای 
روزنامه ایران نوشــته بودند، به این موضوع 
اشاره کرده اند: »نظرسنجی انجام شده در شهر 
تهــران در دو روز پایانی رقابت ها )27 و 28 
اردیبهشت( نشان می دهد که نسبت رأی آقای 
روحانی به آقای رئیسی 2/6 است. به عبارت 
دیگــر، در مقابل هر 5 رأی به آقای روحانی 
تقریباً 2 رأی به آقای رئیسی داده شده است. 
ولی این نسبت در گروه های مختلف اجتماعی 
یکسان نیست. جوانان تهرانی بیشتر از میانگین 
جامعه به آقای روحانی رأی داده اند. نســبت 
رأی آقای روحانی به رئیسی در گروه سنی 
24-18 سال 3/3 است. یعنی تقریباً در برابر 
7 رأی به آقــای روحانــی، 2 رأی به آقای 
رئیسی داده شده است. عالوه بر آن رأی آقای 
روحانی میان گروه هــای افراد تحصیلکرده 
تهرانی بیشتر است. هر چه سطح تحصیالت 
افزایش می یابد، نســبت رأی آقای روحانی 
به آقای رئیسی افزایش می یابد. برای نمونه بین 
افراد دارای تحصیالت کارشناسی نسبت رأی 
آقای روحانی به آقای رئیسی 3/9 است یعنی 
تقریباً در مقابل هر 8 رأی به آقای روحانی، 
2 رأی به آقای رئیسی داده شده است و بین 
دارندگان تحصیالت باالتر از کارشناسی ارشد 
این نسبت 5/8 است یعنی تقریباً در برابر هر 
12 رأی به آقای روحانــی، 2 رأی به آقای 
رئیسی داده شده است.« براساس تحلیلی که 
از ســوی گودرزی و عبدی ارائه شده، حتی 
افراد بیکار هم روحانی را به رئیســی ترجیح 
داده اند. این دو در مقاله شان می نویسند: »همین 
وضعیت بین افراد شاغل دیده می شود. نسبت 
رأی آقای روحانی بین شاغالن هم بیشتر است 
)3/2(، در حالی که رأی آقای رئیسی بین افراد 
بیکار بیشتر است )1/1(. در بین افراد بیکار 
در مقابل هر یک رأی به آقای روحانی یک 
رأی به آقای رئیسی داده شده است. حتی افراد 
بیکار هم نتوانسته اند نسبت به شعارهای آقای 
رئیسی چنان جذب شوند که به نحو معناداری 
او را بیش از روحانی انتخاب کنند و در نهایت 

به طور مساوی رأی داده اند.« 

QQQ رئیس جمهور پایین میدان ونک
روحانی طی دو دوره انتخابات موفق شده 
بیشترین میزان رای در شهرستان ها و مناطق 
مرکزی و جنوبی شــهرهای بــزرگ را به 
دست آورد. حتی تالش های گسترده رئیسی 
و قالیباف در روســتاها و نقاط حاشیه نشین 
کشور نیز چندان موفق نبود تا این شرایط را 
برهم بزند. باور سنتی اصولگرایان روی این 
ایده استوار است که چهره های اصالح طلب در 
مناطق شمالی شهرهای بزرگ محبوبیت دارند 
ولی روحانی رئیس جمهور مردم ونک به پایین 

هم شد. 

متوسط  طبقه  رئیس جمهور 
آمارهایاجتماعیواقتصادینشانمیدهدروحانیرایمردمجنوبشهرهاوروستائیانراهمدرکناراقشارفرادستدارد

درصد رای به روحانی در حاشیه نشین های تهران

رئیسی روحانی شهر

37 57 اسالمشهر

45 49 بهارستان

43 51 پاکدشت

32 62 پردیس

41 53 پیشوا

32 62 دماوند

42 52 رباط کریم

44 50 ورامین

41 55 مالرد

46 49 قرچک

35 60 شهر قدس

31 63 فیروزکوه

34 60 شهریار

نسبت رای به نرخ بیکاری در استان ها

نرخ بیکاری درصد رای به رئیسی درصد رای به روحانی استان

24.5 30 68 کرمانشاه

20.6 32 55 چهارمحال و بختیاری

16 20 72 کردستان

15.6 38 60 اردبیل

11.5 22 73.2 سیستان و بلوچستان

10.8 33 65 تبریز

9.3 44 55 گیالن

12.1 36 62 مازندران

11.8 41 55 اصفهان

12.1 37 62 فارس

12 46 53 کرمان

10.1 42.5 55.5 هرمزگان

11.6 40 58.93 بوشهر

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

 یادداشت

تکیه بر یک نظریه 
کهنه

بحث تبعیض در سال های پس از 
انقالب، در نیمه دهه 80 خورشیدی با 
شعار آوردن پول نفت به سفره مردم 
پررنگ شد. در سال 84، سه گفتمان 
توســط هفت نامزد ریاست جمهوری 
مطرح شد؛ گفتمان اول، توسعه سیاسی 
با نمایندگی دکتر معین بود. گفتمان 
دوم، توسعه اقتصادی بود که با حضور 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مطرح شد و 
گفتمان پنج نامزد دیگر، بر محور شعار 
توزیع ثروت شکل گرفته بود. جذابیت 
این شعار نه به دلیل وخامت در اوضاع 
توزیع درآمد و بدتر شدن شکاف بین 
فقیر و غنی، بلکه به دلیل افزایش شدید 
درآمدهای نفتی بود؛ افزایشــی که به 
نامزدهای ریاست جمهوری و دولت ها 
این امکان را می داد تا به جای شــعور 
مردم، معده آن ها را مخاطب قرار دهند. 
در نیمه دهه هشــتاد  به دلیل افزایش 
قابل توجه درآمد نفتی اوضاع کشور 
خوب بود و همین زمینه ای برای طرح 
شعار توزیع ثروت شد. این  شعار در 
دو دوره پی درپی نقش تعیین کننده ای 
در تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه 
ایرانی ایفا کرد اما در سال های 92 و 
96 اتفاق تازه ای افتاد و آن هم کهنگی 
شعار توزیع ثروت  بود. دالیل مختلفی 
باعث کهنگی  شعار توزیع ثروت شد. 
اوال ضریــب جینی از 0/40   در نیمه 
دهه80 خورشــیدی به 0/36 در سال 
92 کاهش پیدا کرده بود. از ســوی 
دیگر درآمدهای نفتی آنچنانی وجود 
نداشت که نامزدها بخواهند با تکیه بر 
آن قول نظام توزیع ثروت کارآمدی 
را به مردم بدهند و نکته ســوم که از 
همه مهم تر اســت، این بود که مردم 
تجربه تلخ پوپولیسم سال های 84 تا 92 
را به تازگی از ســرگذرانده بودند. در 
انتخابات سال 96، تنها سه سال و نیم 
از این تجربه می گذشت و هنوز آثار 
اجتماعی و اقتصادی ناشی از  وعده های 

عوام فریبانه مردم را آزار می داد. 
دولــت روحانی تا حــد زیادی 
ضربات وارده به طبقات فرودســت 
جامعه را در چهارسال گذشته از طریق 
کاهش شدید نرخ تورم جبران کرده 
اســت. می توان گفت دولت یازدهم 
روی طبقات محروم جامعه اثر گذاشته 
است. اگر به آمار انتخابات نگاه کنید، 
می بینید که در 16 شهرستان از استان 
تهران جز دو یا سه تا )که با اختالف 
است(،  جلوتر  رئیســی  آقای  کمی 
بیشترین رای متعلق به روحانی است 
و در شهرستان های دور از پایتخت و 
محروم  استان های سیستان و بلوچستان، 
بوشهر و یزد رای روحانی باالست. این 
نشان می دهد که روحانی در کاهش 
اقتصادی برطبقات فرودست  فشــار 
اجتماعی عملکرد موفقی داشته است.  
شعارهای پوپولیســتی جذابیتی برای 
رای دهندگان در انتخابات ســال 96 
نداشت و کســانی که این شعارها را 
افکار  بیشــتر کهنگی  کردند  مطرح 
خودشــان را به نمایش گذاشتند.   در 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری فقدان 
نظریه مشهود بود و نامزدهایی که در 
انتخابــات رای نیاوردند، بیش از هر 
چیز از عدم شناخت درست از ساختار 
اقتصادی، اجتماعــی و طبقاتی ایران 
ضربه خوردند و نیز اینکه با نظریه ای 
اشــتباه وارد کارزار انتخابات شدند؛ 
نظریه ای که کهنگی آن به همه ثابت 

شده بود. 

سعید لیالز
دبیر کمیته اقتصادی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران
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صنعت

ایــن روزها بــا افزایــش آلودگی های 
زیست محیطی مخصوصا آلودگی هوا و کاهش 
و رو به اتمام بودن ســوخت های فسیلی همه 
به دنبال یک راه حل خوب و مناسب برای جبران 
این خســارات و جلوگیری از اتفاقات ناگوار 
پیش رو هســتند. یکی از مواردی که بسیاری 
بر سر آن متحد شــده اند تغییر ناوگان حمل و 
نقلی از ماشــین هایی با مصرف سوخت فسیلی 
به خودروهایی با مصــرف هیبریدی یا برقی 
است. در این بخش به صورت کامل به بررسی 
خودرو های برقی که مزایای بســیار زیادی را 
همراه خود دارند می پردازیم. در ابتدا بهتر است 
یک تعریف ساده و کاربردی از این وسیله های 
حمل و نقــل ارائه دهیم. خــودروی برقی یا 
خودروی الکتریکی به خودروهایی گفته می شود 
که از باتری جهت نیروی محرکه به جای موتور 
درون سوز استفاده می کنند که نحوه عملکرد و 

ساختارشان متفاوت است.

QQQ... از قرن نوزدهم تا
خودرو های برقی از ابتدا در نظر خودروسازان 
بوده  اند اما ساخت آنها به دالیل مختلفی به تعویق 
می افتاده تا اینکه اولیــن خودروهای برقی در 
قرن نوزدهم ظاهر شدند. فناوری تولید اینگونه 
خودروها با تولید انبوه اتومبیل احتراقی دچار افت 
شدید شــد. در دهه های 1970 و 1980 میالدی 
با وقوع بحران شــدید انرژی مجدداً خودروی 
برقی مــورد توجه صنعتگران قرار گرفت ولی 
این عالقه مندی ســبب تولید انبوه و ایجاد بازار 
رقابتی نشــد. از ســال 2008 میالدی با توجه 
به پیشرفت فن آوری باتری ها و مدیریت شبکه 
برق، نگرانی ها در خصوص قیمت نفت و نیاز 
به کاهش گازهای گلخانه ای تحول اساسی در 

تولید خودروهای برقی صورت گرفته است.
از مزایای خودروی برقی نسبت به خودروی 
احتراقی می توان به کاهش قابل مالحظه آلودگی 
هــوای محلی، کاهش گازهــای گلخانه ای و 
کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد. برخی از 
کشورها و دولت های مربوطه به منظور ترویج و 
گسترش بازار خودروهای برقی از انگیزاننده های 

دولتی برای خودروهای برقی استفاده می کنند.

QQQسیستم برقی ها
خودروهای الکتریکی از خودروهای معمولی 
که با سوخت فسیلی کار می کنند قدرتمندتر، 
جمع وجورتــر و کارآمدتر بوده و هیچ گونه 
آلودگی تولید نمی کنند. برای مثال، موتورهای 
دوگانه القایی AC شــرکت تسال در خودروی 
Model SD قادر به تولید توان 691 اسب بخار 

و 687 پوند فوت نیروی گشــتاور هستند؛ این 
موتور تقریبا 91 کیلــو از موتور خودروهای 
فسیلی ســبک تر بوده و درست بین چرخ های 
خودرو قرار گرفته و از این رو فضای بیشتری 
برای صندوق عقب و صندلی های عقب خودرو 

فراهم می کند.
خودروهای الکتریکی ترکیبی منحصربه فرد 
از عملکرد و بهــره وری ارائه می دهند؛ راندمان 
انرژی از چاه تا چــرخ در این مدل ها به هیچ 
عنوان قابل قیاس بــا نمونه موتورهای احتراق 
داخلی نیست. این خودروها در هر سرعتی که 
باشند باالترین میزان گشــتاور را تولید کرده 
و با استفاده از سیســتم ترمزگیری احیاکننده 
قادر به بازیافت انرژی هنگام کاهش ســرعت 
خودرو هستند. بخش خودروهای سنگین مثل 
اتوبوس های ترانزیتی و کامیون های حمل بار 
پیشگام الکتریکی ســازی حمل و نقل خواهند 
بود، زیرا از نظر اقتصادی خودروهای الکتریکی 
بهترین گزینه برای مسیرهای کوتاه محسوب 

می شوند. شــرکت هایی مثل Proterra امکان 
حمل و نقل ارزان، بی  سر و صدا و فاقد هر نوع 
آلودگی را فراهم کرده و جذابیت حمل و نقل 
خودروهای سنگین را چند برابر خواهند کرد. 
شــرکت هایی مثل ChargePoint و ابزارهایی 
 Constellation Energy and Southern مثــل
California Edison در حــال برطرف کردن 

مشکالت و حصول اطمینان از در دسترس بودن 
ایستگاه های شارژ کافی در تمام نقاط مورد نیاز 

خودروهای الکتریکی هستند.

QQQ باتری
قابل شارژی که ذخیره سازی  باتری های 
برق را در خــودرو امکان پذیر می کند، در 
سال 1859 میالدی و توسط یک فیزیکدان 
فرانسوی به نام گاســتون پالنته اختراع شد. 
 این باتری ها، باتری سربی اسیدی نام گرفتند.
اولین خودروی برقی را توماس پارکر یک 
مهندس اهل لندن در ســال 1884 میالدی 
ساخت. پارکر که نگران آلودگی شهر لندن و 
نیز عالقه مند به ساخت خودروهای با مصرف 
کارآمدتر ســوخت بود در نهایت توانست 
یک خودروی برقی قابل استفاده تولید کند. 
اما ســرمایه گذاری در فناوری های باتری ها 
مثل کارخانه Gigafactory شرکت تسال در 
متحول کننده ای که  نوآوری های  با  ترکیب 
از سوی شرکت های فعال در حوزه ساخت 
باتری عرضه می شــوند، هزینه ذخیره سازی 
انرژی را به طرز قابل توجهی کاهش خواهند 
داد. جریان الکتریسته با کربن پایین همچنان 
به کاهش قیمت ادامه خواهد داد، در حالی که 
هزینه تهیه و استفاده از سوخت های فسیلی 
در دراز مدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه 
بخش های بیشــتری از صنعت حمل و نقل 
در برابر بازار خودروهای الکتریکی تســلیم 

خواهند شد.

QQQعملکرد
خودروهــای هیبریــدی به گونه ای از 
خودروها گفته می شــود که هــم از انرژی 
الکتریسیته و هم از انرژی سوخت های فسیلی 
بــرای تولید نیروی پیش رانــش خود بهره 
می گیرند، بدین صورت که عالوه بر موتور 
احتراق داخلی قدیمــی )ICE( یک یا چند 
موتور الکتریکی نیز به صورت موازی با آن 

موتورها قرار دارد.
ترتیب قرار گرفتن نیز به گونه ای است 
که نیروی تولیدی توســط هر موتور اثری 
هم پوشان روی شفت انتقال دهنده نیرو داشته 
باشــد و بدین طریق امکان استفاده همزمان 
تمــام موتورها و یا تنها یکی از آن ها فراهم 
باشد. خودروهای هیبریدی به گونه ای پاسخ 
بود،  الکتریکی  خودروهای  به مشــکالت 
بدین گونه که این نــوع خودروها آلودگی 
بسیار کمتر و همچنین میزان مصرف سوخت 
فسیلی بسیار کمتری را نسبت به خودروهای 
قدیمــی دارند و از منظر دیگر اشــکاالت 
خودروهــای الکتریکی مثل برد کم و توان 
پایین را کمتر دارا هستند. سیستم خودروهای 
به گونه ای طراحی شــده  هیبریدی معموالً 
است که در مناطقی که خودرو سوخت زیاد 
مصرف می کند از الکتریســیته استفاده کند 
و در مناطقی که خودرو کمتر از ســوخت 

اســتفاده می کند )مثل اتوبان ها( از بنزین یا 
گازوییل استفاده کند و برخی اوقات از هر 
دو منبع انرژی به صورت همزمان اســتفاده 
می کند که این موضوع را سیستم کنترل این 

نوع خودروها تعیین می کند.

QQQ تفاوت خودرو های بنزینی و خودرو های
الکتریکی

همان طور که از نام آن ها مشــخص است، 
اتومبیل های بنزینی و اتومبیل های برقی از منابع 
انرژی مختلف برای به حرکت در آوردن ماشین 
استفاده می کنند. اتومبیل های بنزینی دارای یک 
موتور احتراق داخلی هستند که سوخت را در 
داخل موتور می سوزاند و انرژی ایجاد می کند. در 
اتومبیل های برقی، یک بسته باتری وجود دارد 
که از طریق یک کنترل کننده برای یک موتور 
الکتریکی برق فراهم می کند و تعیین می کند 
ماشین چه مقدار انرژی در هر لحظه نیاز دارد. 
این موتور الکتریکی گیربکس را می چرخاند 
و گیربکس چرخ هــا را می چرخاند. در کل 
می شود گفت: اتومبیل های الکتریکی گران تر 
اتومبیل های  بنزین سوز هستند.  اتومبیل های  از 
الکتریکی از بسته باتری به عنوان منبع قدرت 
اســتفاده می کنند و اتومبیل های بنزینی قدرت 
خود را از بنزین به دست می آورند. اتومبیل های 
الکتریکی یک موتور کوچک تر در مقایســه 
با موتور بنزینی دارند. اتومبیل های بنزین سوز 

قوی تر از اتومبیل های الکتریکی می باشند.
اتومبیل های الکتریکی بیشتر از اتومبیل های 
بنزینی با محیط زیست ســازگار هستند زیرا 
هیچ آالینده ای منتشــر نمی کنند، در حالی که 
اتومبیل های بنزینی برخی از گازهای گلخانه ای 
ناسالم را تولید می کنند. اتومبیل های الکتریکی 

کارآمد تر از اتومبیل های بنزین سوز هستند.

QQQ پرچم داران
پس از دوران طالیی خودروهای الکتریکی 
در ســال های 1920 میالدی شــرکت تویوتا 
به کمک چند شرکت دیگر در سال 1997 برای 
بار دیگر پا به عرصه تولید چنین خودروهایی 
گذاشت، ولی این بار با موفقیت چشمگیری در 
ژاپن مواجه شد به گونه ای که توانست تنها در 
ژاپن چیزی در حدود 18000 دستگاه را فقط در 
سال اول تولید خود بفروشد و بعد از این موفقیت 
ژاپنی ها، دیگر شــرکت های خودروسازی در 
جهان شــروع به تولید خودروهای الکتریکی 
کردند ولی هیچ کدام نتوانســتند به موفقیت 

تویوتا دست یابند.
جالب است بدانید که شرکت هوندا برای 
اولین بار در ســال 1999 با خودروی هیبریدی 
خود پا به بازار آمریکا گذاشت و شرکت تویوتا 
سال بعد نیز توانست برای خود در بازار آمریکا 
جا باز کند. آمار فــروش این گونه خودروها 
تنها در ســال 2009 چیزی در حدود 2 میلیون 
دستگاه بوده است و همچنان با توجه به پیشرفت 
تکنولوژی و به تبع آن پیشــرفت میزان برد و 
قدرت این نوع خودروها بازاری بســیار خوب 
برای آن متصور می شــوند. البته امروزه عالوه 
بر شــرکت های بزرگ خودروسازی آسیایی 
شــرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی نیز 
باقدرت وارد عمل شده اند و رقابت تنگاتنگی 
را با آســیایی ها برای تصاحب این بازار شروع 

کرده اند.

QQQایران
اغلب افراد بر این باور هستند که خودروهای 
برقی به اندازه خودرو های عادی خوش  آیند و 
جالب نیستند و بر این باور هستند که خودرو 
باید سر و صدایی بسیار مهیب به پا کند.  در این 
میان کشور ما نیز گام های کوتاه و بلندی را در 
خصوص خودروهای برقی ساخت ایران برداشته 
است که می توان به طرح های اولیه ای که تنها 
به دانشگاه ها محدود می شــود و یا طرح های 

بزرگ تر اشاره کرد.

QQQخودروی برقی ایرانی دو نیرو
اکنون ایران گام بلند تر و بهتری را برداشته 
اســت که دو نیرو نام دارد. دو نیرو محصولی 
اســت که می تواند با برق و یا بنزین کار کند. 
خریداران این خودرو می توانند تا 80 کیلومتر 
بدون مصرف هیچ بنزینی ســفر کنند و حتی 
در مواردی اگر مکانی برای شارژ مجدد موتور 
برقی وجود نداشته باشد می توانند از یک موتور 

اضطراری استفاده کنند.

QQQ»خودروی برقی ایرانی »قاصدک نصیر
این خودرو محصول مشترک دانشکده های 
برق و مکانیک دانشــگاه خواجه نصیر است. 
خودروی برقی دو سرنشــین ایرانی با حمایت 
علمی و نظارت دانشــگاه خواجه نصیرالدین 
طوســی در کیش تولید خواهد شــد. رئیس 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی 
از تولیــد انبوه خودروی برقی این دانشــگاه 
در کیش خودرو خبر داد و گفت: دانشــگاه 
صنعتی خواجه نصیر امتیاز تولید انبوه نخستین 
خودروی برقی دو سرنشین ایرانی را به شرکت 
خودروســازی کیش خودرو فروخت. رئیس 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درباره 
این خودرو گفت: این خودرو با یک بار شارژ 
100 کیلومتر را با سرعت 80 کیلومتر در ساعت 
می پیماید، ضمن اینکه آلودگی هوایی و صوتی 
نیز ایجاد نمی کند. همچنین 8 باتری 120 آمپر 
و 12 ولــت برای یک بار شــارژ این خودرو 
کافی اســت. مدیریت بهینه مصرف انرژی را 
می توان به عنوان مزیت قابل توجه نخســتین 
خودروی برقی دو سرنشین ایرانی نام برد، این 
خودرو بازیافت انرژی نیز دارد زیرا موتور آن 
در سراشیبی ها انرژی را به باتری برمی گرداند. 
به طور کلی می توان گفت کــه این خودرو 

راندمانی باال با کمترین مصرف انرژی دارد.
رئیس دانشــگاه خواجه نصیر با اعالم اینکه 
مدارک علمی مربوط به ساخت این خودروی 
برقی آماده اســت، افزود: این مدارک علمی 

به زودی به کارخانه تحویل داده می شود. 
البتــه قــرارداد و تفاهم نامه با شــرکت 

خودروسازی منعقد شده و مقرر شده که شرکت 
دانشگاه  علمی  حمایت  به ازای  خودروســاز 
خواجه نصیر، درصــدی از فروش این خودرو 
را برای تقویت بنیه علمی دانشگاه خواجه نصیر 

به این دانشگاه ارائه دهد.

QQQ»خودروی برقی ایرانی »یوز
خودروی دو سرنشــین کوآدرا Q1 با نام 
تجــاری »یوز« با قابلیت طــی 200 کیلومتر 
مسافت با سه ساعت شارژ و سرعت 80 کیلومتر 
در ساعت توسط فناوران دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوین طراحی و ساخته شده است. این خودروی 
شارژی که 120 سانتیمتر عرض و 2 متر طول 
و 400 کیلوگرم وزن دارد می تواند مشــکالت 
پارک در خیابان ها را کاهش دهد و همچنین 
هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارد. در حال 
حاضر نمونه اولیه این خــودرو بدون ایربگ 
طراحی شده است، اما طراحان آن قصد دارند در 
نمونه های بعدی ایربگ نیز روی آن نصب کنند.

QQQناوگان حمل و نقل
در ایران و کشــور های بزرگ تصمیمات 
مهمی بــرای ورود ایــن خودروها به ناوگان 
حمل و نقل عمومی انجام شــده است تا طی 
فرآیندهای مختلفی این روند افزایش پیدا کند. 
در حال حاضر این فرآیند در شهرهای بزرگ 
و صنعتی مانند تهران، اصفهــان و... در حال 
انجام است، خودروهایی با ظرفیت 4 مسافر که 
از فرآیند برق و هیبرید در خطوط مسافربری 
شهری سازماندهی شده اند. حتی برنامه ریزی هایی 
نیز برای تولید مینی بوس و اتوبوس های برقی 
و هیبریدی و جایگزینی با خوردوهایی که با 
سوخت فسیلی و آلودگی ســاز کار می کنند 
انجام گرفته است. همچنین در این باره قوانین 
و تصمیمات مهمی نیز صورت گرفته اســت. 
معاون بــرق و انرژی وزیر نیرو در مراســم 
افتتاح خودروی الکترونیکی گفت: »توسعه و 
جایگزینــی خودروهای برقی می تواند بیش از 
70 درصد از آلودگی کالنشــهر تهران بکاهد 
که مستلزم تدوین الزام های محکم قانونی است.« 

QQQدر سیاست
برخــی از ناظــران تاکید دارنــد که دو 
کاندیدایی که مناظرات انتخاباتی را به چالش 
کشاندند به نوعی خود مقصران اصلی آلودگی 
هوا شناخته می شوند. شهرداری تهران و دولت 
اگر چه طی سال های گذشته فعالیت های نمادینی 
برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ صورت 
دادند اما هیــچ یک از این فعالیت ها هم اکنون 
به چاره ای برای این معضل شهری تبدیل نشده، 
چراکه به نظر می رسد برای حل آلودگی باید 
برنامه ریزی جامع و هماهنگی صورت گیرد. 
در این بین وجود خودروهای فرســوده خود 
دلیل روشنی است بر تشــدید آلودگی هوای 
کالن شــهرها. این در شرایطی است که دولت 
می تواند با هماهنگی بانک ها و خودروســازها 
خروج فرسوده ها را تســریع کند. در حال 
حاضر وظیفه از رده خارج کردن فرسوده ها 
را تنها واردکنندگان به دوش می کشند و 
دولت با وجود واردکنندگان با خیالی آسوده 

تنها به ارائه آمار و ارقام در این زمینه بســنده 
کرده است. اما موضوع دیگری که با شهردار 
تهران در مورد خودرو پیوند می خورد عملکرد 
وی در زمینه تردد هیبریدها است. هم اکنون با 
توجه به پیشرفت خودروهای هیبریدی و برقی 
در دنیا که به خودروهای پاک معروفند، بسیاری 
از کشورها مشوق هایی برای خرید خودروهای 
مذکور برای مشتریان در نظر می گیرند، این در 
حالی اســت که با توجه به ورود خودروسازی 
کشورمان در این مسیر، نیاز به مشوق های خرید 
و بسترســازی در این زمینه احساس می شود. با 
این حال فروردین ماه سال جاری عضو کمیسیون 
حمل و نقل شورای شهر تهران خیال دارندگان 
خودروهای هیبریدی در کشور را راحت کرد 
و اظهار داشــت که در صورت ثبت اطالعات 
خودروهای هیبریدی در ســامانه الکترونیک، 
عبور و مرور وســیله های حمل و نقل پاک در 
محدوده طرح ترافیک آزاد اســت. اما اعتبار 
این خبر خیلی دوام نیاورد چراکه چندی پیش 
شهرداری تهران رســما به مالکان خودروهای 
هیبریــدی اعالم کرد که باید بــرای تردد در 
محدوده طرح ترافیک، 50 درصد هزینه طرح 

را بپردازند.
در این شرایط، به  نظر می رسد حاال که دولت 
با حذف تعرفه واردات خودروهای پاک، مشوق 
ایجاد کرده، شهرداری ظاهرا عالقه ای  مناسبی 
به توسعه این خودروها ندارد چراکه مشوق خود 
در این زمینه را به راحتی حذف کرد. اما دیگر 
میرسلیم،  ریاست جمهوری، مصطفی  کاندیدای 
که خود نیز به نوعی با خودروسازی کشور در 
ارتباط اســت در اظهاراتی جداگانه به موضوع 
خودرو پرداخت، به طوری که با تاکید بر توسعه 
مراکز تحقیق و توسعه اظهار نظر کرده که یکی 
از نقاط ضعف در خودروســازی کشور نبود 
رقابت پذیری است و اگر بخواهیم رقابت پذیر 
بوده و کاالیمان بــا کاالی تولید خارج قابل 
مقایسه باشد باید قطعا کیفیت خودرو را بهبود 
ببخشیم نه اینکه با زور و فشار از مردم بخواهند 
کاالی ما را خریداری کنند. وی اما از واردات 
خودرو نیز دفاع کرده و اظهار داشته برای بهبود 
کیفیت خودروهای داخلی در گام نخست باید 
به پیشــرفت های دیگران بی توجه نباشیم. وی 
همچنین اظهار کرده که باید در بخش خودرو 
2 تا 3 درصد واردات داشته باشیم تا مردم ببینند 
چه کارهایی در دنیا انجام می شود و خودرو سازان 
داخلی را تحت فشار قرار دهند تا کیفیت را باال 

ببرند.
اما یکی از جنجال های مناظره ها یکی از 
سخنان مصطفی میرسلیم بود که واکنش های 
توئیتری پررنگی به دنبال داشت. او در جایی 
از مناظره گفت: خودرو برقی را بردیم آقای 
روحانی سوار شد، بعد مجوز واردات از ژاپن 
داد! اما جالب اینکــه یکی از مدیران پروژه 
خودروی برقی که میرسلیم به آن اشاره کرد، 
با انتشار عکسی، واکنش سریعی به حرف های 

این نامزد انتخابات نشان داد.
محمدحسین انصاری در توئیتر نوشت: »این 
خودرو رو ما )#پاراکس_موتور( ساختیم و االن 
هم با حمایت دولت داره مراحل پالک گذاری و 

راه اندازی خط تولید رو میگذرونه«.

پاک وهای  خودر
خودروهایالکترونیکیآیندهصنعتخودروراتغییرمیدهند

امیرحسین باقری
خبرنگار

یکی از جنجال های مناظره ها یکی از سخنان مصطفی میرسلیم بود که واکنش های توئیتری پررنگی به دنبال داشت. او در جایی 
از مناظره گفت: خودرو برقی را بردیم آقای روحانی سوار شد، بعد مجوز واردات از ژاپن داد! اما جالب اینکه یکی از مدیران 
پروژه خودروی برقی که میرسلیم به آن اشاره کرد، با انتشار عکسی، واکنش سریعی به حرف های این نامزد انتخابات نشان داد
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هیچ یک از خبرنگاران ایرانی و خارجی 
داخل »ساختمان کنترل صادرات گاز ایران 
به ترکیه« حضور نداشتند. من از اتفاق، آنجا 
بودم. وزرای نفــت و انرژی ایران و ترکیه 
وارد ساختمان شــدند اما خبرنگاران را راه 
ندادند. وزیر انرژی فورا ایســتاد و جمله ای 
به بیژن زنگنه گفت. 16 سال است که آن 
جمله را از یاد نبــرده ام. »من بدون حضور 
خبرنگاران کشورم نمی توانم پروژه را افتتاح 
کنم.« با هماهنگی مسئوالن برگزاری مراسم، 
خبرنگاران ترکیه ای وارد سالن شدند و پروژه 
صــادرات گاز ایران به ترکیه، با حضور دو 
وزیر رسما افتتاح شد. بهمن ماه سال 1380 بود. 

مرز بازرگان. 

QQQ قرارداد گازی؛ میراث اربکان و
هاشمی رفسنجانی 

هنوز هیچ کدام از فازهای پارس جنوبی 
افتتاح نشده بود. در ایران اما عصر سازندگی 
بود. هاشمی رفسنجانی، به عنوان رئیس جمهور 
وقت ایران می دانست که منبع عظیم گازی 
یافت.  باالخره توسعه خواهد  پارس جنوبی 
ایران با داشــتن بزرگتریــن مخزن گازی 
جهان می توانســت، بازی های استراتژیک 
طراحی کند. جدا از افزایش سهم گاز در سبد 
انرژی کشور به عنوان یک سوخت پاک و 
ارزان، ایران می توانست امنیت ملی خود را 
با صادرات گاز به همسایگانش افزایش دهد. 
ترکیه یکی از مهم ترین همسایه های ایران در 
این سناریو، اهمیتی مضاعف داشت. خاک 
ترک ها می توانســت گاز ایران را به اروپا 
برساند و آینده توســعه اروپای غربی را با 
امنیت ایران گره بزند. شاید به همین دالیل 
بود که هاشمی رفسنجانی، به قدرت رسیدن 
حزب اســالمگرای نجم الدین اربکان را قدر 
شمرد و به ســرعت قرارداد گازی ایران با 
ترکیه را امضا کرد. اربکان نیز شــیپور این 
موفقیت را زد که یــک منبع جدید انرژی 
هاشمی رفسنجانی  اســت.  آورده  به ترکیه 
و نجم الدیــن اربکان، ســال 1374 )1996 
میالدی( بــرای امضای قــرارداد صادرات 
گاز به ترکیه بین شرکت ملی گاز ایران و 
شــرکت بوتاش ترکیه کف زدند. قرارداد 
26 ساله ای که به موجب آن، ایران باید ساالنه 
10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه 
صادر کند. رقم قرارداد برای ایران شــیرین 
بود و شیرین تر می شد اگر ترکیه مسیرش را 
برای ترانزیت گاز ایران به اروپا می گشود. 
حکومت نجم الدین اربــکان در ترکیه اما، 
»دولت مســتعجل« بود. این اســالمگرای 
ترک، آنقدر در قدرت نماند تا اســتراتژی 
ایران برای ورود به بازار گازی اروپا محقق 
شود. میرات هاشمی رفسنجانی و اربکان، هنوز 
 بزرگترین قرارداد انرژی بین دو کشور است.

QQQ پرداخت خسارت یک میلیارد دالری
به ترک ها در سال 88

بهمِن سال 1381، نخستین فازهای پارس 
جنوبی )فازهای 2 و 3( افتتاح شد. یک سال 
از صادرات گاز ایران به ترکیه گذشته بود. 
ترک ها برای اولین بار در این سال به قیمت 
گاز وارداتی از ایران اعتراض کردند. ترکیه 
عالوه بر ایران از کشورهایی نظیر روسیه و 
آذربایجان هم گاز وارد می کرد. بر اســاس 
یکی از بندهای قرارداد گازی ایران و ترکیه، 
اگر شرایط قیمت گاز تغییر کند، دو کشور 
می توانند هر سه سال یکبار تقاضای تجدید نظر 
در قیمت کنند و چنانچه به تفاهم نرسیدند 
به داوری بین المللی مراجعه کنند. ترکیه با 
استفاده از همین بند، برای اولین بار در سال 
بین المللی  به داوری  میالدی(   2005(  1384

شکایت کرد. دعوای حقوقی ایران و ترکیه 
نزدیک به چهار ســال طول کشید و دیوان 
داوری بین المللی در سال 2009 میالدی به نفع 
طرف ترک رای داد. دادگاه شرکت ملی گاز 
ایران را ملزم کرد تا از ســال 2005 میالدی 
به بعد، »12 و نیم درصد« از قیمت گازش 
را کاهش دهد. بر اساس حکم دادگاه، ایران 
باید یک میلیارد دالر بابت پول بیشتری که 
از ســال 2005 از طرف ترک گرفته است 
به ترکیه بازگرداند. بنابراین دولت محمود 
احمدی نژاد در سال 1388، یک میلیارد دالر را 
به ترکیه پرداخت کرد. از مدیرعامل شرکت 
ملی گاز می پرسم: »آیا ایران در سال 88، یک 
میلیارد دالر را نقد به ترکیه پرداخت کرد یا 
در ازایش گاز به این کشور داد؟« حمیدرضا 
عراقی می گوید: »بله. در تسویه حساب هایی 
که با ترکیه داشتیم، ظرف چند ماه، همه یک 
میلیارد دالر تسویه شد.« ایران برای اولین بار 

در سال 88 به ترک ها خسارت داد. 

QQQ دیوان داوری چگونه و کجا تشکیل
می شود؟

مقامات شرکت بوتاش ترکیه که مسیر 
را هموار کرده بودند مجددا در سال 2012 
میالدی، به بهانه گران بودن گاز صادراتی 
ایران و نیز نامطمئن بودن شرکت ملی گاز 
در تحویل مقادیر گاز ساالنه، دو دعوا نزد 
دیوان بین المللی داوری طرح کردند. دیوان 
بین المللی داوری ایران و ترکیه در سوئیس 
تشکیل می شود. یک داور از اعضای دیوان 
داوری بین المللی را ایــران و یک داور را 
ترکیه مشــخص می کند. این دو داور هم 
یک نفر را به اتفاق آرا به عنوان داور سوم 
انتخاب می کنند. شرکت بوتاش ترکیه در 
دعوای اول ادعا کرد که شرکت ملی گاز 
ایران قادر نیست تعهداتی را که در قرارداد 
جهت تامین مقادیــر گاز بر عهده گرفته 
اســت، به طور کامل اجرا کند. مستندش 
هم قطع گهگاه گاز در ماه های ســرد سال 
بود. بوتاش ادعا کرد که ایران در ماه های 
ســرد، یا جریان گاز صادراتی را متوقف 
می کند یا مقادیر کمتری از درخواســت 
ترکیه، گاز تحویل آنهــا می دهد. در این 
بخش از شکایت، ترک ها از دیوان داوری 
دو خواسته داشتند؛ اول اینکه، قیمت گاز 
ایران را 25 درصد کاهش دهد و دوم آنکه، 
این کاهش قیمت را از سال 2005 میالدی 
تا پایان دوره قــرارداد اعمال کند. ایران 
شرایط ســختی داشت. تحت تحریم بود و 
حتی نمی توانست به راحتی وکیل بگیرد و 

پولشان را پرداخت کند. 

QQQدعوای 37 و نیم درصدی ترکیه
ترک ها در یک دعوای دیگر خواســتار 
تجدیدنظــر در قیمــت گاز وارداتی ایران 
شدند. آنها با این اســتدالل که قیمت گاز 
در دنیا پایین آمده است و گاز ارزان تری از 
کشورهای دیگر نظیر روسیه وارد می کنند و 
همچنین با ارائه کاهش قیمت سایر سوخت ها 
در بــازار ترکیه، خواهان کاهش »37 و نیم 
درصدی« قیمت گاز ایران شدند. همچنین از 
دیوان داوری خواستند این تخفیف را از سال 
2011 اعمــال کند. بنابراین اگر این دعوای 
ترکیه همراه با دعوای قبلی شــان در دیوان 
داوری پذیرفته می شد، ایران باید »62 و نیم« 
درصد از بهای گازش را کمک می کرد و با 
توجه به ارقام قرارداد، تا پایان دوره قرارداد، 
زیانی معادل 40 میلیارد دالر را تحمل می کرد؛ 
ضرری که کشور تاب آن را نداشت. ایران 
از طرفی تحت فشار تحریم های بین المللی بود 
و از سوی دیگر درگیر دفاع در جبهه ای که 
حتی نمی توانست تدارکاتش را تامین کند. 
چه، وکیل مبرز گرفتن در آن شرایط دشوار 
بود. وکال و حقوقدانان داخلی و خارجی ایران 

4 سال جنگیدند.

QQQ نجات ایران از ضرر 11 میلیارد
دالری با رای دادگاه

اولین رای داوری درباره کاهش قیمت در 
ســال 2014 میالدی صادر شد. در این رای، 
داوران دعوای شرکت بوتاش را به طور کامل 
مردود اعالم کردند و ایران از ضرر 11 میلیارد 
دالری نجات پیدا کرد. درباره شکایت دوم 
ترکیه مبنی بــر تجدید نظر در قیمت گاز، 
دیوان داوری در سال 2016 به رای رسید. در 
این رای، داوران دیوان با کاهش »13 و نیم« 
درصد از قیمت گاز ایران موافقت کردند و از 
ایران خواستند تا این کاهش قیمت را از سال 
2012 میالدی اعمال کند. به عبارت ساده تر، 
در رای دوم هم ترکیه به خواسته خود مبنی بر 
کاهش »37 و نیم درصدی« قیمت گاز ایران 
نرســید؛ و این حاصل بیش از 3000 صفحه 
دفاعیات پرونده بود. بنابر رای دیوان، ایران 
ملزم شد تا حدود یک میلیارد و 900 میلیون 
دالر را به عنوان اضافه پرداخت به شرکت 
بوتاش مسترد کند. ترکیه ابتدا تقاضا کرد که 
این مبلغ یکجا و نقدا تسویه شود اما بر اساس 
رای داوران دیوان، ایران مکلف شد تا مبلغ 
فوق را از صورت حساب های فروش گاز که 
ماهانه به وسیله شرکت ملی گاز صادر می شد، 
کســر کند. »انتظار داریم تا زمستان امسال 
مبلغ بدهی به طور کامل تسویه شود.« این را 
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ایران می گوید. 

QQQ تعبیر اشتباه درباره قرارداد گازی
ایران و ترکیه چه بود؟

ماجرایی که مربوط به ســال گذشــته 
بود، بعد از انتخابات، با تعابیر اشتباه سر تیتر 
خبرها شد. در برخی از این تعابیر آمده بود 
که ترکیه به خاطر قیمــت گاز در قرارداد 

کرسنت شکایت کرده است و توانسته این 
تخفیف را بگیرد. حال آنکــه اوال قرارداد 
صادرات گاز به امارات عربی متحده، موسوم 
به کرسنت، هنوز اجرایی نشده است و ثانیا، 
این قرارداد مربوط به فروش گاز ترش است 
و با کیفیت گاز صادراتی به ترکیه فرق دارد: 
و  هستند  درازمدت  بین المللی  »قراردادهای 
هیچ ارتباطی به هم ندارند، شــما نمی توانید 
قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات 
گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط 
دهید.« این را معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی گاز می گوید و می افزاید: »هر 
قرارداد با خود آن قرارداد باید سنجیده شود، 
هیچ گونه ارتباطی میان قرارداد گازی ترکیه 
و ایران با کرسنت وجود ندارد.« حمیدرضا 
قیمت  عراقی درباره نحــوه تجدید نظر در 
فروش گاز ایران به ترکیه این گونه توضیح 
می دهد: »ترکیه ای ها در مرحله نخست طبق 
قــرارداد باید طی یک اعالمیه ای به ما اعالم 
کنند که گاز طبیعی که شما به ما می دهید 
گران است و باید در قیمت ها بازنگری شود، 
البته در دولت قبل این اعالمیه داده شــد و 
شــرکت ملی گاز ایران نیز چند بار با آن ها 
مذاکره کــرد. در دولت قبل همکاران من 
در شرکت ملی گاز ایران تالش های زیادی 
داشتند و بر اساس نظر رئیس جمهوری وقت 
حاضر شدند 10 درصد تخفیف گازی برای 
ترکیه اعمال کنند تــا موضوع وارد داوری 
نشود، اما ترکیه با توجه به تجربه ای که داشت 
و همچنین با توجه به ادعاهایش درباره سقوط 
قیمت های گاز در دنیا، ادعای بیشتری مطرح 
کرد که به طور طبیعی طبق قرارداد، موضوع 
وارد داوری شــد.« معاون وزیر نفت، نکته 
جالبی را درباره دو ادعای اخیر ترک ها مطرح 
می کند: »ترک هــا 2 ادعا را مطرح کردند، 

آن ها معتقد بودند موضوع باید در 2 دادگاه 
مختلف، یکی درباره بحث تامین نشدن به موقع 
حجم گاز تعهد شده و دیگری نیز بحث گران 
بودن قیمت گاز رسیدگی شود که مشاوران 
بین المللی ما این ادعا را رد کردند، مشاوران 
ما معتقد بودند که نخست، این یک موضوع 
است و در 2 دادگاه نباید مطرح شود، بنابراین 
هر دوی آن ها در یک دادگاه مطرح شــد.« 
شرح آنچه بر این دو پرونده گذشت و رای 
دادگاه را خواندید. تا پایان امسال هم با تسویه 
تمام دیون ایران، پرونده شکایت ترکیه بسته 

می شود. اما آینده از آن کیست؟

QQQ در استفاده از قدرت گاز، از روسیه
یاد بگیریم

نزدیک اند.  به هم  امروز  ایران،  روسیه و 
پس خوب است در موضوع گاز از آنها الگو 
بزرگترین صادرکننده گاز  بگیریم. روسیه 
به اروپاســت. این کشور یکی از مهم ترین 
منابع تامین گاز ترکیه است. روس ها، به چشم 
بر هم زدنی، کریمه را منضم با خاکشان کردند 
و غرب، با آن همه رجز خوانی، جز تعدادی 
تحریم غیر کلیدی، کاری از دستش بر نیامد. 
اروپایی ها می ترســیدند که روســیه، شیر 
صادرات گازش به اروپا را سفت کند. پس 
تند نرفتند و نهایتا هم پوتین را به کاخ ورسای 
دعوت کردند. اگر نه همه قدرت روسیه، که 
یکی از قدرت های مهم روس ها در مذاکره با 
اروپایی ها، »قدرت گازی« این کشور بود. 
به ترکیه نگاه کنید. ترک ها جنگنده روسیه 
را سرنگون کردند. پوتین خط و نشان کشید 
و جهانگردان روســیه راهشان را از مناطق 
گردشــگری ترک ها کج کردند. اردوغان 
با هوش بود که نگذاشــت پوتین دســت 
به شــیرهای گازش بزند. نامه عذرخواهی 
نوشت و به دیدار رئیس جمهور روسیه رفت. 
قطعا »گاز« همه مهره پوتین برای تنبیه ترکیه 
نبود اما یک ابزار مهم بود که فقط نشان داده 
شــد. ایران نیز می تواند با استفاده از »قدرت 
گاز« هم نفــوذش را در منطقه افزایش دهد 
و هم امنیت ملــی اش را ارتقا دهد. ترکیه با 
همه فراز و نشیب هایش محتاج گاز ایران بود. 
به نظرتان این احتیاج تبعات مثبتی برای ایران 

نداشته است؟

QQQ چطور می توانیم هاب گازی منطقه
باشیم؟

»بایــد یــاد بگیریم که قرار اســت 
ایران هــاب گازی شــود، از این رو باید 
قراردادهــای بین المللی مختلفی امضا کند 

و ایــن قراردادهــای بین المللی هیچ گونه 
ارتباطی با هم ندارند و نخواهند داشــت.« 
این را مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
می گوید. این درســت که ایران با داشتن 
بیشترین ذخایر گازی دنیا می تواند به »هاب 
گازی« منطقه تبدیل شود و این هم روشن 
است که همسایگان منطقه ای ایران همگی 
محتاج گازند اما مگر با شرایط فعلی می توان 
به ســمت چنین رویایی حرکت کرد؟! 
وقتی کشور آنقدر سیاسی است که روال 
قراردادی دو شرکت و اجرای رای دادگاه، 
آن هم بعد از اطالع همه مراجع تصمیم گیر، 
تبدیــل به جنجالی بزرگ می شــود، آیا 
می توان به امضــای قراردادهای صادراتی 
دیگر فکر کرد؟ آیا مدیران قدرت مذاکره، 
گرفتن تصمیم و امضا را از دست نداده اند؟! 
حتی همان قرارداد صــادرات گازی که 
پس از ســال ها مذاکره امضا شد نیز امروز 
امکان اجرا ندارد. کسی به این فکر کرده 
است که چرا پاکستان به رغم الزام قراردادی 
برداشــت  ایران گاز  از  نمی خواهد  هنوز 
کند، آن هم در شــرایطی که ایران گاز 
را تا مرز این کشــور برده است؟! تا وقتی 
»قراردادهای گازی« به عنوان وسیله ای برای 
تسویه حساب های سیاسی استفاده می شوند، نه 
کســی در داخل دلی برای امضا دارد و نه 
اطمینان جلو می آیند.  با  مشتریان خارجی 
استفاده  از قدرت گازی اش  ایران می تواند 
کند؛ به شرط آنکه 1- تمام فازهای باقیمانده 
پارس جنوبی را تکمیل کرده و با توســعه 
دیگر میادین گازی کشــور، تولید گاز را 
به بیش از 1000 میلیون متر مکعب در روز 
افزایش دهد. 2- مصرف لجام گسیخته گاز 
را کنترل کرده و کاهش دهد. 3- با استفاده 
از دیپلماسی انرژی، روابطش را با کشورهای 
منطقه بهبود بخشــد. 4- یک نگاه ملی و 
همگرایانه برای صادرات گاز داشته باشد. 
از ظرفیت های LNG عمان  به سرعت   -5
برای تبدیل گاز به مایع اســتفاده کرده و 
آن را به مقاصد صادراتی بفرستد و همزمان 
برای خودش ظرفیت LNG بسازد. و 6- همه 
درک کنند که: »ایران بیش از اینکه نفتی 
باشد یک کشور گازی است، قراردادهای 
گاز بلندمدت اســت و دو کشور فروشنده 
و وارد کننــده را به هم متصل می کند، در 
قراردادهای بلند مدت دادگاه رفتن غیر طبیعی 
نیست، باید به ضوابط داد و ستد بین المللی 
پایند بود.« قرارداد صادرات گاز به ترکیه، 
هنوز جزو بهترین قراردادهای ایران است؛ 

قراردادی پر منفعت و استراتژیک. 

رضا زندی
خبرنگار و تحلیلگر

روسیه و ایران، امروز به هم نزدیک اند. پس خوب است در موضوع گاز از آنها الگو بگیریم. روسیه بزرگترین صادرکننده گاز 
به اروپاست. این کشور یکی از مهم ترین منابع تامین گاز ترکیه است. روس ها، به چشم بر هم زدنی، کریمه را منضم با خاکشان 

کردند و غرب، با آن همه رجز خوانی، جز تعدادی تحریم غیر کلیدی، کاری از دستش بر نیامد
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کارآفرین

ایرانی کامیون  پدر 
چگونهاصغرقندچیبهعنواننمادیازبورژوازیملیایرانرقیبصنعتخودرویامریکاشد؟

فریده عنایتی: نرسیده به سه راه آذری، بعد از 
میدان قزوین، ســاختمانی قدیمی وجود دارد 
که داســتان اهالی داخلش را حکایت می کند. 
فردی در این ساختمان روزگار سپری می کند 
که ســال های ســال افتخارآفرین بوده است. 
اصغر قندچی، پدر کامیون ســازی ایران، این 
روزها در داخل سوله قدیمی و بزرگ شرکت 
ایران کاوه ساعت ها را می گذارند. ساعت هایی 
که البته قدیم ترها برایش پرشورتر و جذاب تر 
بوده اســت. مثل زمان هایی که با نشــان دادن 
گوشــه تا گوشــه ســوله و بیان خاطراتی از 
دهه هــای، 4۰، 5۰ و 6۰ چشــم هایش بــرق 
می زند و او را ســر ذوق مــی آورد. اتاقش پر 
از لوح های تقدیر از زمان های مختلف و زمان 
جنگ اســت. اولین ســاختمان از در اصلی، با 
یک مقداری عقب نشینی از خیابان، ساختمان 
اداری ایران کاوه اســت. پشــت ساختمان هم 
گاراژ بزرگی قرار دارد که تعمیرات شــرکت 
را انجــام می دهند. البته حــاال دیگر به انباری 
پــر از قطعه های مــاک تبدیل اســت. داخل 
حیاط ساختمان هم چند کامیون ماک، یادگار 
روزهــای فعالیــت قندچی و شــرکت وجود 
دارد. یادگارهایی که قندچی از آن ها به عنوان 

»فرزندانش« نام می برد.
قندچی کــه در دوره های مختلف، در صنعت 
ایــران اقدامات زیادی انجام داده و ســال های 
جنــگ هــم تجهیــزات جنگــی را به مناطق 
جنــگ زده برده اســت، حــاال در گوشــه ای 
خلــوت از گاراژی قدیمی روزگار می گذراند 
و خاطراتــش را مــرور می کنــد و گاهی هم 
به دلیل بعضی مســائل آهی از ته دل می کشد. 
مثل زمانی که پسرش می آید و خبر خرید ۹۰۰ 
دستگاه اتوبوس از روسیه را می خواند و او هم 
در جواب می گوید: »حرکت ما سروته شده، 
ما خودمان اتوبوس ســاز بودیم و حاال کارمان 
به  جایی کشــیده که از روس هــا می خواهیم 

اتوبوس بخریم.«
QQQ

اصغــر قندچی متولــد فروردین 1307 
است و دوران کودکی را در محله قنات آباد 
تهران سپری کرده است. او در خانواده ای با 
اصالت بازاری اما پدری درس خوانده و وکیل 
پرورش یافته اســت. قندچی در گفت وگو 
با مجله آینده نگــر از خاطرات کودکی اش 
می گویــد: »پدرم وکیل بــود و به درس و 
مدرسه اهمیت زیادی می داد. حتی آن زمان 
خواهرم مدرســه می رفت امــا من از درس 
خواندن اصال خوشــم نمی آمد و همیشه از 
مدرسه یک ثلث یک ثلث فرار می کردم و 
می رفتم سرکار؛ یک بار مادرم به دایی ام گفت 
که این مدرسه نمی رود، آن بنده خدا هم من 
را کشــید کنار و گفت اصغر چرا مدرسه 
نمی روی؟ من هم هیچی نداشتم بهش بگویم؛ 
این جوری شد که خودش با من فرداش آمد 
مدرسه و از مدیرمان پرسید این چند روز است 
مدرســه نیامده؟ آن بنده خدا هم گفت یک 
ثلثی هست! بعد دایی ام گفت که باید مدرسه 
بروم و من را سپرد به مدیر، ولی خب هنوز 
از مدرســه بیرون نرفته بود که از درخت و 
دیوار رفتم بــاال و پریدم تو کوچه و دوباره 
فرار کردم. من این جوری درس خواندم و کال 
7 کالس مدرسه رفتم و از بچگی جذب کار 

شدم.«
قندچی که همیشه از مدرسه فراری بود، با 
رفتن به کارگاه آهنگری مستاجرشان جذب 
کار می شود. احتماال نقطه عطف فنی شدن او 
هم از همین جا کلید می خورد، از همان زمان 
و مدتی بعد از آن که وارد تشکیالتی می شود 
که تمام اســتادکارهایش خارجی بودند. او 
درباره این نقطه از زندگی اش و ورود به این 
تشکیالت ادامه می دهد: »یک آلمانی، یک 
روس و فکر کنم یک اســتادکار اهل چک 
آنجا کار می کردند. آن ها کار تعمیرات انجام 
می دادند که البته بعــد از جنگ جهانی دوم 
هم کال برچیده شد. من آنجا کار مکانیکی 

و آهنگری می کردم، می دانید بچه زرنگ و 
عالقه مندی بودم و از این اســتادکارها خیلی 
یاد گرفتم و چشــم و گوشم به کار باز شد، 
آنجا انواع تعمیرات انجام می شد، موتورهای 
آســیاب، لوکوموتیو و... چــون تعمیرگاه 
بزرگ و استادکارهای حرفه ای آن زمان در 
کشور نداشتیم خیلی کار برای آن مجموعه 

می آوردند.«
به  این  ترتیب او از همان زمان شــروع 
به کار کرد. حاال هم که چند ده سال از آن 
روزگار می گذرد، می توان »فنی بودن« را از 
تمام وجودش مشاهده کرد. مثل دست هایش 
که کامال مشخص اســت برای مردی است 
که ســال ها کار یدی انجام داده و هرکدام از 
خط و خطوط آن احتماال داستانی دراز از او 

به همراه دارد.

QQQنوجوانی و استقالل کاری
با ایــن روند، قندچی کار مکانیکی روی 
ماشین های سنگین را انجام داد، البته می گوید 
وقتی  که در 16 ســالگی کارگاه خودش را 
بازکرده ابتدا از ماشــین های سواری شروع 
کرده و کم کم ســراغ ماشین های سنگین و 
مخصوصا ماک رفته است. به هرحال قندچی 
با تمام مشکالت بدون کمک مالی و سرمایه 
خاصی اولین کارگاهش را راه اندازی می کند. 
کارگاهی که هنوز هم برایش خاطره است 
و درباره آن می گوید: »جای اولین کارگاهم 
هنوز هســت، توی همیــن خیابان قزوین 
نزدیک ســی متری بود، اسم کافه شکوفه را 
حتما شنیده اید. روبه روی آن یک گاراژ بود 
که ما آنجا بودیم، هوا روشــن می شد کار را 
شروع می کردم و با عشق و عالقه تا دیروقت 
کار می کردم و فقط به فکر پیشرفت بودم، 
فقط کار، کار و کار... آن وقت ها دوچرخه 

داشتم و با آن می رفتم سرکار و خانه.«
به رونق  رو  قندچــی  کار  رفته رفتــه، 
می گذارد. مخصوصا ســال های بعد از جنگ 
جهانی که خودروهــای آمریکایی و ماک 
در ایران و کشــورهای همسایه افزایش پیدا 
می کند. به قول قندچی، با پایان جنگ جهانی، 
کلی ماشین های اسقاطی آمریکایی مثل ماک 
و... در هند، پاکستان، سنگاپور و... اوراق شده 
بودند یا اینکه آمریکایی ها همان جا ولشــان 
کرده بودند. او هم از این فرصت اســتفاده 
می کند و از دالل ها جنس و قطعات ماشــین 

را خریداری و روی ماشین ها سوار می کند.

QQQاوضاع کاری بهتر می شود
بعد از جنگ جهانی و ســرریز شــدن 
خودروهای باقی مانده به تهران، کار قندچی 
هــم رونق می گیرد و توســعه پیدا می کند 
و حتــی ماجرای تولید به میــان می آید. او 
می گوید: »چند سالی که گذشت دیگر خودم 

شروع کردم به تولید؛ چون آهنگری را کنار 
مکانیکی آموخته بــودم و فوالد و فلزات را 
می شناختم بعضی از قطعات را می ساختم و یا 
کیفیت آن ها را ارتقا می دادم تا جایی که اسم 
گاراژم پیچید و هرچی ماشین سنگین تصادفی 
و چپ کرده بود، می آوردند پیش خودم؛ ما هم 
مثل پینه دوز، همه چیز را وصله پینه می کردیم 
تا ماشین درست شود. می دانید اول کار نگاه 
می کردم، کپی می کردم و می ســاختم ولی 
خب کم کم می فهمیدم نه بابا، مسئله ای نیست، 
همه چیز می شــود درست کرد.  مثال قطعات 
زیربندی ماک را تغییر می دادم چون ما جاده 
درستی در کشــور نداشتیم و همگی خاکی 
بودند و خیلی وقت ها زیربندی ها آســیب 
می دید. اتفاقا آن زمــان یک آقایی هم بود 
در تهران که نمایندگی ماک داشت و بعضی 
وقت ها به من قطعه می داد، خیلی وقت ها برای 
دیدن کار و تغییراتی که می دادم به گاراژ ما 
می آمد و از نزدیــک کار را با تعجب نگاه 
می کرد یا به خاطــر دارم که رادیاتورهای 
کامیون ها را بزرگ می کردم تا تو جاده های 
آن زمان ایران جوش نیاورند یا حتی موتور را 
از این به آن منتقل می کردم، مثال اگر یک 
موتور ماک 120 اســب بود، من 150 اسب 

روی آن می گذاشتم و تقویتش می کردم.«

QQQهمزمانی نیازمند و قندچی
دوران زندگی قندچــی باال و پایین های 
زیادی داشته است. یکی از این باال و پایین ها 
آشــنایی او با رضا نیازمند، مرد صنایع نوین 
ایران در دهه 40 بوده است؛ نیازمندی که در 
گسترش و نوسازی صنایع ایران حرف اول 
را می زند. این قســمت از زندگی قندچی در 
کتاب خاطرات نیازمند هم آورده شده است. 
درست همان جایی که نیازمند نیاز دارد یک 
نفر در ایران خودرو تولید کند تا بتواند پزش 

را به شاه بدهد.
داستان رویارویی نیازمند و قندچی از زبان 
نیازمند این طور بیان شده است: »یک روز در 
وزارتخانه بودم که خبر دادند یک آلمانی آمده 
و می خواهد من را ببیند، نماینده شرکت بنز 
بود، پذیرایی شد و چایی آوردند، گفت که 
آمده ام تا پروانه ساخت مرسدس را در ایران 
بگیرم، گفتم به به مرسدس بهترین اتومبیل دنیا 
است، خب برنامه تان چیست؟ گفت برنامه 
چی؟ گفتم برنامه ساخت، باالخره شما یک 
صندلی خودرو را می توانید اینجا بســازید، 
دستگیره را می توانید؟ بعد خب سال های بعد 
قطعات دیگری می سازید و مثال 10 سال دیگر 
موتور خودرو را می سازید. با تعجب گفت تو 
به من می گویی ما یکی از قطعات مرسدس را 
اینجا بسازیم؟! گفتم، بله چراکه نه؟ در سیاست 
ما در وزارتخانه مونتاژ غدغن است، شما مگر 
پروانه ســاخت نمی خواهید، یا اینکه دنبال 

مونتاژ هستید، نکند یک اتاق گنده که حتی 
درها هم به آن چسبیده را می آورید، موتور را 
می آورید و ... بعد هم اینجا با 6 تا پیچ همه چیز 
را به هم وصل می کنید؛ این که تولید نیست 
ما به دنبال تولید در ایران هستیم. بعد مرتیکه 
)با عصبانیت( برگشت به من گفت این سه 
تا خط جلوی مرســدس )درحالی که دستش 
را گرد کرده بود و منظــورش آرم جلوی 
ماشین بود( را هم شما نمی توانید تا 15 سال 
دیگر اینجا بسازید؛ من هم به او گفتم خب 
اگر من تا 15 سال دیگر هم اینجا باشم به تو 
پروانه نمی دهم؛ خیلی عصبانی شد و از اتاق 
من رفت.« عصبانی کردن نماینده مرسدس 
برای نیازمند گران تمام می شود، چراکه شاه 
از این برخورد عصبانی می شود و به نیازمند 
اولتیماتوم می دهد که 6 ماه وقت دارد اتومبیل 
بســازد، در غیراین صورت باید برود. او در 
این مدت تعمیرگاه و اوراق چی ها را بررسی 
می کند تا ببیند چه کسی می تواند قطعه ای از 
خودرو در کشور بسازد تا اینکه اصغر قندچی 
را پیدا می کنــد. نیازمند می گوید: »نزدیک 
میدان قزوین تو یک گاراژ بزرگ که برای 
کامیون ماک بود و دیدم روی زمین کارگرها 
نشسته اند و با چیزهایی که در دست داشتند 
تق، تق، تق گلگیرهــا را صاف می کردند، 
صاحب گاراژ را صدا زدم و بعد اصغر آقای 
قندچی آمد. از همــان لحظه اول از این مرد 
خوشم آمد، من را یاد کارگران کارخانه ونک 
می انداخت که قبال در آنجا کار می کردم، با 
همان لهجه؛ سالم کردم و گفتم اصغر آقا ببینم 
شاهکارهایت چیست؟ اصغر هم نشان داد که 
گلگیر ساخته، یک چیز مچاله بهش داده بودند 
و از اول درستش کرده بود. بعد هم نشان داد 
که رادیاتور ماک ها را بزرگ کرده اســت، 
گفتم چرا ایــن کار را می کنی، گفت یک 
آقایی هست این ها را وارد می کند و اکثراً در 
جاده مشهد کار می کنند ولی برای این راه )آن 
زمان هنوز آسفالت نشده بود( خوب نیست و 
تابســتان ها جوش می آورد، من هم این ها را 
بزرگ می کنم، با خودم گفتم خب رادیاتور 
هم که می سازد این شد دو قطعه. گفتم دیگه 
چی بلدی بسازی، گفت می خواهم یک چیزی 
نشان شما بدهم که حظ کنید، گفتم برویم، 
رفتیم تو یک اتاق؛ در را که باز کردم دیدم 
یک اتاق کامیون ساخته است، گفت این اتاق 
را من ساخته ام، تعجب کردم و پرسیدم یعنی 
همه اش را خودت ساختی؟! گفت آره، درش 
را باز کردم و به هم زدم تا امتحانش کنم، پاپ 
صــدا داد؛ حتی نرم تر از اتومبیل های فرنگی 
بــود؛ قندچی برگ برنده ما بود، بهش گفتم 
اصغر فردا بیا وزارتخانه می خواهم به تو جایزه 
بدهم و بعد هم خوشحال رفتیم وزارتخانه.« این 
ماجرا باعث می شود نیازمند به قندچی پروانه 
کار بدهد. بعد هم در نمایشگاه صنعتی کشور 

از تولیدات قندچی برای شاه رونمایی می کند و 
به این ترتیب این شر از گردن نیازمند می افتد. 
قندچی هــم از زبان خــودش این تکه 
از زندگــی اش را این گونه تعریف می کند: 
»گمانم ســال 1341 یا 1342 بود که دکتر 
نیازمند معاون وزیر وقــت اقتصاد )دکتر 
عالیخانی( که رئیس ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایع هم بود، آمد گاراژ و این 
فکر را مطرح کرد و برای این کار پیش قدم 
شد؛ آن ها دنبال کسی می گشتند که کمکش 
کنند تا ماشین بســازد و من را پیدا کردند. 
نماینده بنز آمده بود ایــران و اعالم کرده 
بود که می خواهد اینجا خط تولید راه اندازی 
کند ولی چون دنبــال مونتاژ بود و نه تولید 
با دکتر نیازمند دعواش شــده بود و شاه هم 
به نیازمند و عالیخانی گفته بود حاال که با این 
نماینده بنز دعوا کردید 6 ماه وقت دارید که 
اینجا ماشین تولید کنید وگرنه باید وسایلتان 
را بردارید و از وزارتخانه بروید. این جوری 
بود که آن ها هم دنبال کسی می گشتند که 
کار را بلد باشد و آن ها هم حمایت کنند تا 
ماشین بسازد؛ من اصال تا قبل از آن روز که 
آقای نیازمند آمد گاراژ، او را ندیده بودم. یادم 
می آید داشتم کار می کردم که دیدم یک مرد 
با کت شلواری شیک وارد گاراژ شد با چند 
نفر و خــودش را معرفی کرد و گفت که 
معاون وزیر اقتصاد است و برای دیدن کار ما 
آمده، خالصه شروع کرد به سؤال پیچ کردن 
من که چه کار می کنید و چه کار نمی کنید 
و... من هم حسابی همه چیز را توضیح دادم 
و قطعاتی را که ساخته بودم نشان دادم؛ هرچه 
من بیشتر تعریف می کردم و قطعات بیشتری 
که خودمان درست کرده بودیم بهش نشان 
می دادم هیجان زده تر می شدند تا اینکه گفتم 
بیایید یک چیز ویژه می خواهم به شما نشان 
دهم، بعد آقای نیازمند و همکارانش را بردم 
داخل سوله گاراژ و به آن ها هیکل کامیونی 
)بدنه اسبی کامیون( را که با دست ساخته بودم 
نشان دادم؛ چهره آقای نیازمند در آن لحظه را 
هیچ وقت از یاد نمی برم، انگار همین حاال بود، 
آن قدر خوشحال شد که کم مانده بود من را 
بغل کند؛ بعد از دیدن گاراژ، نیازمند رفت و 
گفت که یکی، دو روز بعد بروم وزارتخانه. 
وقتی رفتم، پرســید اگر ما حمایت کنیم تو 
می کنی؟  راه اندازی  کامیون  تولید  کارخانه 
من هم که عشق تولید بودم سریع گفتم بله. 
می دانید وزارت صنایــع واقعا آن زمان در 
اختیار ما بود، دکتر نیازمند و علیخانی به من 
گفتند هر کاری داشتی بیا اتاق ما؛ حتی باور 
کنید من فکر نمی کردم تا این حد حمایت 
کنند ولی هرچه می خواستم فراهم می کردند، 
مثال آن زمان ما برق نداشتیم و با موتوربرق 
کار می کردیم که صــدای قارقار و دودش 
همه جا را برمی داشت ولی تا تقاضا دادم سریع 
15 آمپر برق سه فاز به ما دادند. دکتر نیازمند 
مرد باهوش و خبره ای است و به نظرم اصاًل 
صنعت جدید را در مملکت ایشان راه انداخت 
و من هم با حمایت هایش بود که ماشین ساز 
شدم و کارخانه ایران کاوه را راه اندازی کردم 
و آنجا خط تولید کامیون ماک را تأســیس 
کردم. خاطرم هست که چند ماه بعد مالقات 
اول ما، یک نمایشــگاه دستاوردهای دولت 
بود و شاه هم برای بازدید می خواست بیاید 
و نیازمند و عالیخانی به من گفته بودند که 
باید تا آن زمان یک نمونه ماشین بسازم. تو 
نمایشگاه به من هم غرفه دادند و دکتر نیازمند 
هم روزی که قرار بود شاه بیاید بهم گفت که 
وقتی شاه وارد غرفه شد تو توضیحات کاملی 
به او بده تا متوجه شود که کامیون ساخته ای 
و همین هم شــد، وقتی شاه آمد من بردمش 
داخل غرفه و توضیحات را شــروع کردم و 
آن قدر ماجرا برای شاه جالب شد که شروع 
کرد به سؤال پرسیدن؛ از اینکه وام گرفته ام یا 
نه؟ تا اینکه با چه مواد و فلزهایی قطعات و 

بدنه ها را درست می کنم و...«

  سند خوانی

انقالب کاوه 
زمان انقالب قندچــی برای باطل 
کردن 4 هزار سفارش قطعه به آمریکا 
رفته بود و پیشنهاداتی برای برنگشتن 
ایران  به خاطر کشــور و  اما  داشت، 
برگشت، حتی برادرش از شهدای 16 
آذر است. او می گوید: »از آمریکا که 
آمدم رفتم مستقیم کارخانه؛ کارگرهای 
زیادی داشــتیم. آن زمان همه را جمع 
کردم و در نطقــی قراضه )با خنده(، 
به آن ها گفتم که مملکت اسالمی  شده 
و کشور دنبال توسعه و پیشرفت است 
و بهتر اســت با توجه به شرایط و نیاز 
کشور ما هم تغییراتی بدهیم و پیشنهاد 
دادم تولید کامیــون را کم کنیم و در 
عوض تولید وانت را به مجموعه اضافه 
کنیم.« قندچی از جزییات دیدارش با 
رسیدیم  »وقتی  می گوید:  خمینی  امام 
رفتیم داخل نــزد امام خمینی، یکی از 
مســئوالن دفتر امام من و کارخانه را 
معرفی کــرد و بعد من به امام خمینی 
ســرمایه گذاری  می خواهم  که  گفتم 
کنم و االن هم تعداد زیادی شغل ایجاد 
کرده ام. بعدازاین حرف ها امام خمینی 
گفتند که مالکیت در اســالم محترم 
است و ایجاد شغل و کارآفرینی بسیار 
مهم اســت و ثواب دارد و هرچقدر 
می خواهی ســرمایه گذاری کن.« در 
آن سال ها، ایران کاوه شامل ملی شدن 
برخی کارخانه هــا و مصادره اموالش 
نشد. تا اینکه جنگ شروع شد و قندچی 
هم درگیــر آن شــد. او از خاطرات 
زمان جنگ می گویــد: »من از همان 
روزهای اول درگیر جنگ شــدم؛ اول  
نیروی  از همه تیمسار فالحی فرمانده 
زمینی ارتش دنبالم فرســتاد و من را 
بردند پادگان نیروی زمینی؛ گفت ما 
»تانک بر« نداریم که تانک های ارتش 
را به منطقه ببرند تا این را گفت، چون 
آمار ماشین های ســنگین تانکربر را 
داشتم گفتم شما 560 تا تانک بر دارید؛ 
گفت این ها همه خوابیده است و کار 
می اندازم،  راهشان  من  گفتم  نمی کند، 
فردا صبح رفتم و ماشین ها را دیدم و کار 
را شروع کردم و چندساعتی نگذشت 
که توانستم 15- 20 ماشین را راه بیندازم. 
ماشین درست کرده بودیم که موتورش 
بنز و دیفرانسیلش  بدنه اش  ماک بود، 
چیز دیگری بود، حتی برای بنی صدر در 
جبهه سؤال شده و پرسیده بود این ها را 
کی درست کرده و راه انداخته که گفته 
بودند قندچی. بعــد زنگ زد و دعوتم 
کرد دفترش و گفت باید مجسمه تو 
را با طال درست کنند؛ من هم خندیدم 
نمونه های  قباًل درست کردند.«  گفتم 
این لوح های تقدیــر بعد از حدود 30 
سال هنوز روی میز و دیوارهای دفتر 
گاراژ قدیمی قندچی دیده می شــود؛ 
همان دفتر قدیمی نرســیده به سه راه 
آذری. تا اینجای داستان زندگی قندچی 
روند صعودی طی کرده اســت اما در 
سال های 62 و 63 درگیر مسائل دیگری 
می شــود. او از آن روزها این طور یاد 
می کند: »مشکل اصلی از وقتی شروع 
شد که من را خواستند وزارت صنعت 
و معدن و سازمان گسترش و نوسازی 
صنایــع و اعالم کردند که مدیریت و 
مالکیت کارخانه را باید فراموش کنم. 
من اصال نمی دانستم که چه کاری باید 
انجــام بدهم و دردم را به چه کســی 
بگویم؛ انگار فرزندم را گرفته بودند.« 
بعد از آن، دیگر همین گاراژ قدیمی، 
باقی می ماند.  قندچی  یار دوران رونق 
او در آستانه 90 سالگی است. به قول 
خودش »نتوانستم بروم، دلم نبود، آن ها 
فرزنــدم را گرفتند«. با این  حال هنوز 
هم چند کامیون ماک داخل گاراژ را 
با لذت نگاه می کند؛ همان فرزندانی که 

با دست خودش ساخته است.

دوران زندگی قندچی باال و پایین های زیادی داشته است. یکی از این باال و پایین ها آشنایی او با 
رضا نیازمند، مرد صنایع نوین ایران در دهه 40 بوده است؛ نیازمندی که در گسترش و نوسازی 
صنایع ایران حرف اول را می زند
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سرمایه منچستر نام شهری است که خیلی زود به برنامه ای سیاسی تبدیل شد. همین شهر بود که برای 
لیبرال ها حکم تجسم همه ی امیدهایشان درباره ی روند عمومی پیشرفت و رفاه را داشت و برای 

محافظه کاران مترادف بود با همه ی شور انقالب صنعتی

زنده باد تجارت آزاد
فردریکباستیایکیازپدراناقتصادازادواندیشهانقالبصنتیاست

کلود فردریک باستیا در 29 ژوئن 1801 در 
بایون )جنوب غربی فرانســه( به دنیا آمد. در 9 
سالگی یتیم شد و پس از آن با پدربزرگش زندگی 
کرد. پس از تحصیل در 17 سالگی وارد تجارت 
پدربزرگ شد. در آن زمان باستیا دوست داشت 
شاعر شود. هرچند این آرزو هیچ گاه محقق نشد، 
اما می تواند توضیحی برای ویژگی ادبی کارهای 
بعدی اش باشد. البته زندگی تجاری، جهت عالیق 
فکری اش را تغییر داد. باستیا به اقتصاد عالقه مند 
شد. او آثار کالســیک های انگلیسی مثل آدام 
اســمیت و دیوید ریکاردو و البتــه کارهای 
اقتصاددانان بزرگ فرانسوی مثل فیزیوکرات ها 
و ژان باپتیست ِسی را مطالعه کرد. با چند نفر از 
دوستانش یک کلوپ بحث راه انداخت؛ جایی که 
در آن در مورد مسائل اصلی آزادی اقتصادی و 
تجارت آزاد بحث می کردند. در 1825 مزرعه ای 
در نزدیکی روستای موگرون به ارث برد که او 
را از لحاظ مالی مستقل کرد. در 1831، با ماری 
کلوتید هیارت ازدواج کرد، اما آن ازدواج دیری 
نپایید. استقالل مالی جدیدش در مقام زمین دار به او 
این فرصت را داد تا درگیر زندگی اجتماعی شود؛ 
اولین نمود این درگیــری این بود که در 1831 
قاضی صلح ]رئیس نهاد دادرسی مردمی یا شورای 
حل اختالف. مترجم[ آن منطقه شد و پس از آن 
به شــکل حرفه ای به نویسندگی اقتصادی روی 
آورد. در آن سال در نشریه ی معروف »ژورنال 
اقتصادی« مقاله ای چاپ شد که مؤلفش را تقریبًا 
یک شبه مشــهور کرد. عنوان این مقاله آینده ی 
باســتیا را رقم زد: »تأثیر تعرفه بندی انگلیسیان 
و فرانســویان بر آینده ی مردم این دو کشور.« 
باستیا در این مقاله سیاست های تجارتی بریتانیا را 
که معطوف به تجارت آزاد بود، با سیاست های 
حمایت گراتر فرانسوی مقایسه می کند. این گونه 
تأثیرات سودمند »اتحادیه ی مخالفان قانون غله«، 
جنبش هواداران تجــارت آزاد در بریتانیا، مورد 

توجه فرانسویان قرار گرفت.
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منچســتر نام شهری اســت که خیلی زود 
به برنامه ای سیاسی تبدیل شد. همین شهر بود 
که برای لیبرال ها حکم تجسم همه ی امیدهایشان 
دربــاره ی روند عمومی پیشــرفت و رفاه را 
داشــت و برای محافظه کاران مترادف بود با 
همه ی شور انقالب صنعتی. دو کارآفرین این 
شــهر، ریچارد کابدن و جان برایت، در 1840 
»اتحادیه ی مخالفان قانون غله« را بنیاد نهادند. 
رمان نویس و سیاست مدار محافظه کار، بنجامین 
دزراییلی، ]اشــراف زاده ای که از بنیان گذاران 
حــزب محافظه کار، و دو دوره نخســت وزیر 
بریتانیا بود[ وقتی در مورد سیاست های تجارت 
آزاد »اتحادیه« حرف می زد، اصطالح طعنه آمیز 
»مکتب منچستر« را باب کرد؛ اصطالحی که 
باقی ماند و امروز هم در نبرد علیه لیبرالیسم و 
تجارت آزاد، کاربردی تأثیرگذار دارد. دست کم 
در اروپای امروز هم وقتی اصالح طلبان بازار از 
سوی مخالفان لقب »منچستری« می گیرند، بار 
گناه بر سرشان سوار می شود و اعتمادبه نفس شان 
را می بازند. البته این مسأله تنها زمانی عملی است 
که از گذشــته ی »اتحادیه« غفلت شده باشد. 
اگر بخواهیم بفهمیم که چرا افرادی مانند باستیا 
و دیگران از چنین نوشته های وجدآوری الهام 
به دستاوردهای  دقیق تر  نگاهی  باید  گرفته اند، 

کابدن، برایت، و همکاران شان بیندازیم.
ما دهه ی 1840 را به واسطه ی رمان های چارلز 
اقتصادی، شهر نشینی  دیکنز می شناسیم. رکود 
و شیوع فقر مشکالتی را برای بریتانیا به وجود 
آورده بود. به عالوه، در خالل سال های 1845 تا 
1847 قحطی شدیدی در ایرلند رواج یافت که 
جان صدها هزار نفــر را گرفت. فهم )یا بهتر 
است بگوییم کلیشه ی( عمومی امروز از تاریخ 
این پدیده ها به »لیبرالیســم اقتصادی افراطی« 
نسبت داده می شود. البته تعداد اندکی از مردمان 

آن دوره با این نظر موافق  بودند. ایشان احتمااًل 
بر این نظر بودند که علت اصلی تنگدستی شان 
هزینه ی مصنوعاً باال نگاه داشته شده ی زندگی شان 
نتیجه ی سیاســت های  امر  این  اســت.  بوده 
بود که  از زمین داران کشاورز  حمایت گرایانه 
نفع  آن نیز بیش از همــه به جیب زمین داران 
بزرگ می رفت. مخصوصاً »قوانین غله« قیمت 
نان را باال نگاه می داشت که این مسأله در زمان 
نیازمند  اقتصاد  رکود چیزی مصیبت آمیز بود. 
محرک بود. این مســأله تصادفی نیســت که 
تجارت آزاد در برنامه های سیاسی نقش موتور 
پیشرفت اجتماعی را ایفا کرد. و این مسأله هم 
تصادفی نیست که آشکارا تجارت آزاد حامیان 
بسیاری را در طبقه ی متوسط جامعه به خود جلب 
کرد. در واقع، مشکل آن روزها زیادی بزرگ 
شدن لیبرالیسم اقتصادی نبود، بلکه زیادی نحیف 
ماندن آن بود. از این رو، در نظر مردم آن عصر، 
برنامه ی لیبرال تجارت آزاد مسبب بدبختی نبود، 

بلکه اتفاقاً در نظرشان بهترین عالج بود.
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تنها یک بازنویســی تقریباً نظام مند تاریخ 
می توانــد غرض ورزی های امــروز در مورد 
»مکتب منچســتر« را به ایدئولوژی خشک و 

بی عاطفه ای در حوزه ی افکار عمومی بدل کند.
مخالفان  »اتحادیــه ی  کــه  واقعیت  این 
قانون غله« در واقــع، یکی از اولین نمونه های 
سازمان یابی سیاسی بسیج مردمی بود، گواه بر 
نادرستی این تصویر کلیشه شده است. از 1840 
به بعد، در بــازار گل و گیاه لندن، هواخواهان 
تجارت آزاد هر هفته تظاهراتی بر پا می کردند. 
فقط در منچستر یک تاالر بزرگ با نام »تاالر 
تجارت آزاد« به همین منظور ســاخته شد. 9 
میلیون نسخه از جزوه های آموزشی در این زمینه 
توزیع شد. در 1842، تقریباً یک ونیم میلیون نفر، 
دادخواست هایی برای تجارت آزاد را امضا کرده 
بودند. این مســأله در کنار مسائل دیگر فشار 
افکار عمومــی را آن قدر زیاد کرد که پارلمان 
دیگر نمی توانست به آن بی توجه باشد. در سال 
1846، این محافظه کاران بودند که تحت رهبری 
نخست وزیر ِسر رابرت پیل، »قانون غله« را ملغا 

کردند.
این دستاورد را نمی توان دست کم گرفت. 
برای اولین بار در تاریخ بشر، گرسنگی شکست 
خورده بــود. از 1847 تا به امــروز، اروپا در 
روزگار صلح، هیچ گاه با قحطی روبه رو نشده 
است. قیمت غذا شــروع به پایین آمدن کرد 
و بهره وری تولید افزایــش یافت. برای اولین 
بار، آرمان ثروت بــرای همگان-نه فقط برای 
اقلیتی کوچک-دیگر یک آرمانشهر نبود بلکه 

تحقق اش بختی واقعی داشت.
این موفقیت نشــان می دهــد که تصویر 
تحریف شده ای که امروز از »مکتب منچستر« 
وجــود دارد، تا چه انــدازه از واقعیت به دور 
است. کابدن و برایت نیروی محرکه ی جنبش  
به آموزش  را  بودند. آن ها خودشــان  تعاونی 
عمومی متعهــد کردند. آن ها فعاالنی بودند که 
با امپریالیسم و ارتش ساالری مخالفت می کردند 
و خواســتار سیاســت صلح برای اروپا بودند 
)سیاســتی که تجارت آزاد نقش مهمی در آن 
ایفا می کرد(. خالصه اینکه »مکتب منچستر« 

برنامه ای آرمان گرایانه داشت.
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موفقیت و آرمان گرایی تجارت آزاد بریتانیا 
خیلی زود الهام بخش بقیه ی اروپا شد. در فرانسه، 
فردریک باســتیا رهبری فکری و سیاسی این 
جریان را به عهده گرفت. وی که پیشــتر در 
اقتصــادی« عالقه اش را  مقاله اش در »ژورنال 
به جریان های بریتانیا نشــان داده بود، در 1845 
به انگلستان رفت تا اطالعاتی دسته اول به دست 
آورد. او بــا »قهرمان«ش، کابــدن، که بعدها 
به یکی از دوستان نزدیکش تبدیل شد، مالقات 
کرد. تحت تأثیر چیزهایی که مشاهده کرد، در 
همان ســال کتابی با عنوان »کابدن و اتحادیه« 
منتشر کرد و در آن کارزار »اعضای اتحادیه« 
را توصیف و ســخنرانی های عمومی آن ها را 

به فرانسوی ترجمه کرد.

QQQریچارد کابدن- فردریک باستیا
باســتیا از آن به بعد هر کاری از دســتش 
برمی آمد انجام داد تا اشــتیاق به تجارت آزاد را 
در دل مردم فرانســه ایجاد کند، همان طور که 
هــواداران تجارت آزاد بریتانیــا این کار را در 
کشــور خود انجام داده بودند. در 1846 »انجمن 
آزادی دادوســتد« را تأسیس کرد- این انجمن 
چتری سازمانی بود برای انجمن های تجارت آزاد 
موجود در فرانسه که حاال فعالیت هایشان را در 
ســطح ملی با هم یکی کرده بودند. باستیا برای 
این جنبش مجله ای به نام »تجارت آزاد« چاپ 
می کرد که مقاالت متعددی در آن چاپ شد. او 
گروهی از نویسندگان بااستعداد را در آن مجله 

دور هم گرد آورد.
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وقتی باستیا کار نویسندگی اش را شروع کرد، 
عرصه ی سیاسی بســیار آشفته شده بود. انقالب 
1848 که ســلطنت لوئی فیلیپ را پایان داد و 
جمهوری دوم را بنا نهاد، در عین حال هم نویدی 
بود برای تغییر و هم خطری بود متوجه آن اهدافی 

که باستیا به هواخواهی شان ایستاده بود.
باســتیا همیشــه تا حدودی به رژیم سابق 
مشــکوک ماند. دوران حکومت لوئی فیلیپ را 
که پس از انقالب 1830 مســتقر شد، اغلب اوج 
می کنند.  قلمداد  »بورژوا«  لیبرالیسم  خوشبختی 
این مســأله در بهترین حالت، نیمی از واقعیت 
است. این رژیم که میان سلطنت طلبان کم و بیش 
اصالح طلب و نیروهای متعــدد بورژوا پیوندی 
ایجاد کرده بود، از اصول لیبرال بازار و تجارت 
آزاد سر بر نیاورده بود؛ بلکه بیشتر اجتماعی بود 
برای حفاظت از منافع مستقر گروه هایی خاص 
در برابر جمهوری خواهی ای که افراطی و بالقوه 
بنابراین، گروه های  می آمد.  به نظر  سوسیالیست 
دارای منافع خاص متعدد آرام آرام در تشکیالت 
قوه ی مقننه سنگر گرفتند-تشکیالتی که به نوبه ی 
خود تقریباً به کلی فاسد به نظر می رسید-و به راستی 
هم این چنین بود. آن بورژوازی زمین دارانی که 
به تازگی قدرت گرفته بود و جانشــین نخبگان 
اشراف زاده ی  قدیم شــده بود، خواستار حمایت 
دولت از منافع بخش کشــاورزی شد. همچنین، 
صنایع جدیدی مثل فوالد و زغال سنگ کم کم 

پشت تعرفه های باال پنهان شدند.
تأثیر فاجعه بــار این اقدامات که همه ظاهراً 
به اسم ارتقای اقتصاد فرانسه انجام می شد، خیلی 
زود آشــکار شــد. حمایت گرایی کشاورزی 
هزینه ی زندگی را برای فقرا به نحو چشم گیری 
باال برد. حمایت گرایی صنعتی احتماالً به افزایش 
تولید در برخی از بخش ها کمک کرد )در طول 
حکومت لوئی فیلیپ معادن زغال سنگ سه برابر 
و معادن آهن دو برابر شدند(، ولی نرخ افزایش 
به وضوح از نرخ افزایش در انگلستان عقب افتاده 
بود. به عالوه، قیمت باالی زغال ســنگ و آهن 
کم کم شروع به خنثی کردن رشد عمومی اقتصاد 
کرد. از آن بدتر این که نوسازی صنعتی پشت 
حصار تعرفه ها شــدیداً ُکند شده بود. به ویژه در 
حوزه هایی که برای پیشــرفت اقتصادی کشور 
خیلی مهم بودند، مثل ســاختن راه آهن، فرانسه 
احســاس می کرد که نه تنها از انگلستان که از 
آلمان هم عقب افتاده اســت؛آلمانی که در آن 
زمان خیلی فقیرتر و از لحاظ سیاسی چندپاره تر 

بود.
»شبه لیبرالیسم« اقتصادی سلطنت لوئی فیلیپ 
بود که باســتیا را وادار به برداشتن قلم کرد. او 
در این خشم تنها نبود. در 1848 نارضایتی تقریبًا 
به همه ی اردوگاه های سیاسی رسید، تا حدی که 

وقوع انقالب اجتناب ناپذیر شد.
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انقالب 1848 که باســتیا امید زیادی به آن 
بسته بود، خیلی زود گرایشی غیرلیبرال پیدا کرد. 
در فوریه »حق اشتغال« ]حق بیکاران به داشتن 
اشتغال ضمانت شده ی دولتی[ اعالم شد و خیلی 
زود کار بیش از 10 ساعت در روز ممنوع شد. 
باستیا هنوز آن قدر خوش بین بود که برای مجلس 

ملی نامزد و در آوریل 1848 به نمایندگی انتخاب 
شود.

باســتیا در مجمع ملی با ائتالفی گسترده از 
گروه های دارای منافع خاص روبه رو شد که در 
ضدیت با لیبرالیسم اشتراک داشتند. جرج روشه، 
زندگی  نامه نویس آمریکایی باســتیا، در 1993 
به درستی می نویسد که تنها الگوی پایدار که در 
رأی دادن های باســتیا وجود دارد این بود که او 

اغلب همراه اقلیت رأی می داد.
برخالف وضعیــت دوران پیش از انقالب، 
حاال باستیا نه تنها با حمایت گرایِی نخبگاِن مرتجع 
اشــراف زاده که با یک نیروی سیاسی جدید 
روبه رو بود که مداخله گرایی حمایت گرایانه ی 
تبدیل  برای »ترقی خواهی«  به الزامی  دولت را 
کرده بود. سوسیالیســم داشت روی زشتش را 
نشان می داد. گرچه باستیا هیچ گاه در مقاومت در 
برابر تمنای محافظه کاران به تمسک به اقدامات 
سوسالیست ها  علیه  ضدلیبرال  سرکوب گرانه ی 
کــم  نمی آورد، بــا این همه سوسیالیســم را 
دشمن آینده می دانســت. او با نماینده ی اصلی 
سوسیالیست ها در مجلس، لوئی بالن، مشاجرات 
شــدیدی کرد. نامه نگاری های او و پیر ژوزف 
پرودون )که مدعی بود »دارایی دزدی است«( 
چاپ و باعث به وجود آمدن مجادالت عمومی 

آتشینی شد.
باســتیا که به نیروی اســتدالل متکی بود، 
نتوانســت جلوی چرخش غلط سیاســت را 
بگیرد. یکی از این چیزهای نادرســت تأسیس 
»کارگاه های ملی« برای ضمانت اجرای »حق 
اشتغال« توســط دولت بود. آن  کارگاه ها هیچ 
وقت واقعاً به هدف شان نرسیدند و احتماالً چنین 
قصدی هم نداشتند. اما به سوسیالیست ها اجازه 
دادند تــا »در خیابان ها« صداهای مخالف را با 

خشونت تهدید کنند.
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باستیا زنده نبود تا آن بزرگ ترین فضاحت را 
ببیند. در میان آشوب سیاسی که بیشتر ناشی از 
شورش های سوسیالیستی بود، برادرزاده ی ناپلئون، 
لوئی ناپلئون بناپارت )که به »ناپلئون کوچک« 
هم معروف اســت( وارد عرصه ی سیاست شد. 
فریاد تمنای »مــردی قدرقدرت« هرچه بلندتر 
شد. باســتیا فاجعه را پیش بینی کرد. در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری، او از نامزد مخالف 
لوئی ناپلئون، ژنرال کاونیاک حمایت کرد. ولی 
بیهوده بود. در اکتبر 1848 لوئی ناپلئون با کسب 

اکثریت سه چهارم برگزیده شد.
این موقعیت سیاسی اسفناک انرژی باستیا در 
مقام یک نویسنده را بیشتر کرد. در این دوران 
در مقام یک اقتصاددان، جاه طلبانه ترین اثرش، 
»هارمونی های اقتصادی« را نوشت که توصیفی 
جامع از اصــول اقتصادی از منظری لیبرال بود. 
تقریباً همه ی آثاری که پس از مرگش در هفت 
جلد به چاپ رسید، در همین دوره ی کوتاه بین 

1844 تا 1850 نوشته شدند.
»کودتای« لوئی ناپلئون-تالشی برای کسب 
قدرت دیکتاتــوری-در نهایت در 1851، یعنی 
زمانی که باستیا دیگر نبود، کل رؤیای دستاورد 
لیبرال انقالب را نابود کــرد. در آوریل 1850 
بیماری شدید ِســل کل برنامه های باستیا برای 
آینده را نابود کرد. در سپتامبر به ایتالیا سفر کرد 
که آب وهوایی مناسب برای بیماری اش داشت؛ 
ولی دیگر خیلی دیر شده بود. باستیا تا آخرین 
لحظات زندگی اش با بی قراری روی »هارمونی 
اقتصادی« کار کرد که البته پس از مرگش چاپ 

شد. وی در 24 دسامبر 1850 در رم درگذشت.
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آثار باستیا، حتی تا مدت ها پس از مرگش، 
پرفروش بود. هرچند امروز تا حدودی فراموش 
شده، ولی باستیا در میان اقتصاددانان هم عصر 
خویش احتماالً بیش تریــن آوازه ی مردمی را 
داشت. آثار او به زبان های بسیار ترجمه شده اند.
را  به ایجاد سرگرمی  باستیا  عالقه ی شدید 
می توان در نمونه ی روشن آن در مقاله ی »آنچه 
دیده می شود و آنچه دیده نمی شود« او در 1850 
یافت. وی در این مقاله تفاوت میان اقتصاددان 

خوب و اقتصــاددان بــد را توضیح می دهد. 
اقتصاددان بد که اغلب طرفدار حمایت گراها و 
مداخله گراها است، تنها وجهِ »مرئی« مسأله ی 
اقتصادی را می بیند. او می داند که مداخله چگونه 
به گروه ذینفعــی که می خواهد به آن خدمت 
کند، سود می رساند. باستیا ادعا می کند که این 
تأثیِر همیشه بی واسطه مرئی است. اما اقتصاددان 
بد نمی فهمد که اثر دیگر این اســت که منابع 
در اختیار دیگران تقلیــل می یابد. برای مثال، 
اقتصاددان بد فکر می کند سنگی که به پنجره ای 
پرتاب می شــود، برای شیشــه بر کار درست 
می کند؛ ولی فرامــوش می کند که این اتفاق 
مصرف بیشتر یا سرمایه گذاری بیشتر صاحب 

پنجره را کاهش می دهد.
این مثاِل به ظاهر چرند، آن گونه که باستیا 
اثبات می کند، مطلقاً بی ربط نیست. این دقیقًا 
همان روشی اســت که حمایت گراها همیشه 
اســتدالل می کنند. حمایت گرایی صنایعی را 
که می توان دید ارتقا می دهــد؛ ولی در عین 
حال منابع صنایع دیگری را که توجه به آن ها 
معطوف نیست، نابود می کند. باستیا همه ی آن ها 
را بر می شمارد: هنرمندان، پزشکان، دانشمندان، 
دهقانان، همگی می توانند از قدرت دولت سود 
ببرند، اما همیشه به هزینه ی دیگران. بنابراین 
همه چیز تحت شــعار »آنچه دیده می شود و 
آنچه دیده نمی شود« بررسی می شود. فردریش 
آگوســت فون هایک، برنده ی جایزه ی نوبل، 
می گوید که باســتیا را تنها برای این مقاله اش 
می توانیم »نابغه« بنامیم؛ زیرا این مقاله »استداللی 
قطعی برای آزادی اقتصاد« صادر می کند. دیگر 

توضیحی بیش از این ضروری نیست.
این مفهوم که دولت مستقیم یا غیرمستقیم 
به منافع حیاتی شهروندانش آسیب می رساند، 
در مقاله ی »دولت« او دنبال شده است. باستیا 
پس از آنکه همه ی نظریه هایی را که دولت را 
پرچم دار »خیر عمومی« معرفی می کنند، ویران 
می کند، به تعریف خودش می رســد: »دولت 
افســانه ای بزرگ است؛ دولت جایی است که 
در آن همه در تقال هستند تا با  هزینه ی دیگری 
زندگی کننــد.« به مقاله ی »قانون« او هم باید 
اشاره کنیم؛ زیرا باستیا در اینجا بر اساس فلسفه ی 
ارائه  برای دیدگاه اش  اســتوار  مبنایی  حقوق 
می دهد. تنها دولتی قانونی است که از »چپاول« 
دولت  سپهر  می پرهیزد.  شهروندان اش  دارایی 
باید به فراهم کــردن امنیت خارجی و داخلی 
تقلیل یابد تا بتواند ضوابط مفهوم فردگرایانه ی 

باستیا از قانون طبیعی را به اجرا گذارد.
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برای جانبداری باستیا از مکتب فرانسه دو 
توجیه وجود داشت: اول اینکه، بیشتر نویسندگان 
مکتب فرانسه )به ویژه ِسی( به نظریه ی ارزش 
ذهنی اعتقاد داشــتند. در میان کالسیک های 
انگلیسی )به ویژه ریکاردو( نظریه ی ارزش عینی 
و بیشتر در شکل نظریه ی ارزش کار-بنیاد مسلط 
بود. این نظر کــه ارزش یک کاال می تواند از 
کاری منتج شود که صرف آن می شود، از نظر 
باستیا نه تنها غلط که خطرناک بود. از نظر وی، 
ارزْش نتیجه ی ترجیحات ذهنی مصرف کننده 
بود. این واقعیت که مارکس بعدها کل نقدش 
بر سیستم لیبرال را بر اساس نظریه ی ارزش عینِی 
کار بنا نهاد، مهر تأییدی است بر ترس باستیا. 
مارکس مجبور نبود که این نظریه را جعل کند؛ 
زیرا اقتصاددانان لیبرال ماننــد ریکاردو آن را 

مجانی در اختیارش قرار داده بودند.
باستیا به سادگی می گوید که »ارزْش« رابطه ی 

میان دو خدمت اســت که با هم مبادله شده اند. 
مبادله تنها زمانی انجام می شــود که دو طرف 
مزیتی در آن ببینند. صرف نظر از اینکه باستیا 
گاهی تعهدش را به ذهنی گرایی حفظ نمی کرد-

مثــاًل وی در »هارمونی اقتصــادی« با دفاع از 
اجاره ی زمین به نظریه ی عینی عقب گرد می کند 
آنجا که می گوید که موجر از پیش کاری انجام 
داده است-اما می توان گفت که در این فقره در 

مجموع پای باستیا روی زمین سفت بود.
اما برای باستیا بیشتر این خوش بینی مکتب 
فرانسه بود که اهمیت داشــت و نه نقد آن بر 
اقتصاددانان کالســیک  عینی.  ارزش  نظریه ی 
انگلیســی، تحت تأثیر دیوید ریکاردو که در 
»اصول اقتصاد سیاسی و وضع مالیات« )1817( 
ادعا می کند که حقوق کارگران هیچ گاه نمی تواند 
از سطح امرار معاش شــان باالتر رود، ته صدایی 
بدبینانه دریافت می کنند که با مرام اصالح طلبانه 
هم خوانی ندارد. این شگفت آور نیست که باستیای 
فرانسوی-و نه ریکاردوی انگلیسی-به اقتصاددانی 
تبدیل شد که نام اش با برنامه ی اصالحی »مکتب 

منچستر« انگلیسی گره خورده است.
شاید ابطال »قوانین آهنین دستمزد« ریکاردو 
بالغ ترین دستاورد پیشگامانه ی باستیا در مقام یک 
اقتصاددان باشد؛ هرچند که حتی در اینجا هم، در 
زمان حیات باستیا، منازعه ای در مورد اصالت این 
ابطال شکل گرفت. اقتصاددان آمریکایی، هنری 
ســی. کری، در 1850 ادعا کرد که باستیا از او 
سرقت ادبی کرده است. البته تحقیقات اخیر نشان 
می دهد که در این مورد، هر دو اقتصاددان مستقاًل 
نظریه ی واحــدی را پیش می بردند که می تواند 
ناشی از این باشد که هر دوشان منابعی مشترک را 

مطالعه کرده بودند.
باستیا استدالل خود را با سهم کار و سرمایه در 
تولید کل شروع می کند. اگر سرمایه افزایش یابد، 
نرخ بهره کاهش می یابد. بنابراین، اگر تولید کل 
رشــد کند، همراه با آن سهم سرمایه نیز به طور 
مطلق افزایش می یابد، اما سهم اش به طور نسبی 
کاهش می یابد. از دیگر سو، سهم نسبی کار از 
تولید افزایش می یابد. او در فصل هفتم »هارمونی 
اقتصادی«، این مسأله را با جدولی از ارقام فرضی 
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نمی تــوان گفت کــه این یــک قانون 
اقتصادی به معنای اکیِد آن اســت-چیزی که 
رشد  نرخ های  درباره ی  کّمی  به پیش بینی های 
خطی فرض شــده اجازه می دهد- این کار باید 
دقیق تر انجام شود؛ همان طور که لودویگ فون 
میزس بعدها در 1922 در کتاب »سوسیالیسم« 
خود چنین کــرد. اما در زمانی که فون میزس 
آن کار را کرد انقالب مارژینال در اندیشــه ی 
اقتصاد ُخرد اتفاق افتاده بود ]و در زمان باستیا 
هنوز خبری از آن نبود[. فون میزس می نویسد: 
»این در ذات نظم اجتماعی کاپیتالیستی است 
که سرمایه مستمراً از نو شکل گیرد. هر اندازه 
که ذخیره ی سرمایه بیشتر شود، بهره وری نهایی 
)مارژینال( نیــروی کار باالتر خواهد رفت، 
و دســتمزد نیروی کار هم به طورمطلق و هم 

به طورنسبی باال خواهد رفت.«

دتمار دورینگ
مترجم: حسین کاظمی یزدی

یکی از گردهمایی های اتحادیه ی مخالفان قانون غله، 1846، لندن، تاالر اکستر
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 ارز

بازی انتخاباتی  دالر 
کم توجهی بازار به سیاست 

بازار ارز بعد از انتخابات ســعی 
کرد کمترین واکنش را به تحوالت 
سیاسی نشان دهد. دولت طی 4 سال 
بود که روند  گذشته موفق شــده 
قیمت گذاری هــا را منطقی و بدون 
نوسانات گسترده کند؛ به همین دلیل 
که  دارند  اعتقاد  کارشناسان  برخی 
شرایط توام با ثبات بازار به سادگی 
تغییر نمی کند. برخی کارشناسان بر 
این باورند بخشــی از نوسان گیران 
ارزی از روند بازار خســته شوند و 
ترجیح دهند از روند معامالت بیرون 

بروند. 

حسین سلیمی
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

برخی توقع داشتند بعد از انتخابات 
انتخابات  نتیجه  ارز تحت تاثیر  بازار 
واکنش نشــان دهد اما بــازار ارز 
با نوســانات اندکی رو به رو شد. از 
طرفی برخی منتقدان این موضوع را 
بد می دانند اما این خبر خوبی برای 
اقتصاد کشور اســت. تحت تاثیر 
قرار نگرفتــن بازار ارز با اتفاق های 
سیاسی در کشــور به این معناست 
که وضع اقتصاد کشــور در جهت 
ثبات حرکت کرده اســت. قیمت 
ارز به دلیــل افزایش بدهی ارزی یا 
افزایش نیاز در بازار صعود می کند 
کــه این اتفاق در بــازار رخ نداده 
اســت. از طرف دیگر تحت تاثیر 
قرار نگرفتن بازار ارز داخلی با توجه 
به تغییر ارزش دالر نسبت به یورو 
نشــان دهنده تقویت ریال ایران در 
بازارهای جهانی است. در حال حاضر 
قیمت دالر در بازار هــای آزاد در 
کانال 3 هزار و 700 تومان نوســان 
دارد و این خبر خوبی برای فعاالن 
اقتصادی و اقتصاد کشور است. در 
واقع عامل افزایشــی در بازار وجود 
ندارد و به همین ترتیب دلیلی برای 
افزایش قیمت در بازار وجود ندارد. 
ثبات نسبی قیمت ارز، آرامشی را بر 
بازار حاکم کرده و فعاالن اقتصادی با 
اطمینانی بیشتر از گذشته به معامالت 

خود می پردازند. 

QQQپیش بینی
توافق اخیر اعضای اوپک برای 
تمدید کاهــش نفت به مدت 9 ماه 
موجب شده است نرخ ارز نیز کمی 
تحت تاثیر قرار بگیرد. اما به جز این 
دلیل دیگری در بازار وجود ندارد که 
قیمت دالر باال یا پایین رود یا حتی 
نوسانات شــدیدی داشته باشد. تنها 
موضوع تاثیرگذار بر قیمت دالر در 
هفته جاری می تواند قیمت نفت باشد؛ 
البته این نیز خالف انتظار پیش رفته 
اســت. بازار نفت به توافق واکنش 
نشان داد و روندی کاهشی  عکس 
به خود گرفــت. به همین ترتیب 
به نظر می رســد بازار ارز نوسانات 
اندکی را در هفته جاری داشته باشد. 
اگر اتفاق تنش آور سیاسی در جهان 
رخ ندهد، همیــن روند بر بازار ارز 

حاکم خواهد بود. 

  طال

غیرقابل پیش بینی
انتخابات روی طال 

بی اثر بود؟

هر اونس طــال در آخرین هفته ماه می، 11 
دالر رشد کرد تا به بهای 1267 دالر برسد.  
این در حالی اســت که در روز پنج شنبه به 
دلیل نشست اوپکی ها در وین قیمت نفت 
افت پیدا کرد به همین ترتیب طال نیز همسو 
با قیمت نفت افت قیمت را در بازار جهانی 
تجربه کرد. پس از چند روز قیمت طال مجدد 
به روند صعودی خود بازگشت و به قیمت 
هزارو 267 دالر رسید. در روز شنبه این فلز 
گران  بها به 1268 دالر رســید که باالترین 
قیمت در ماه می به حساب می آید. بررسی ها 
نشان می دهد اقدام ترامپ مبنی بر برکناری 
جیمز کومی ، رییس اف بی آی در افزایش 
2.1 درصدی بهای طال در هفته های اخیر بی 
تاثیر نبوده است. در بازار داخلی سکه امامی 
در آخرین روز هفته با 2 هزار تومان کاهش 
به قیمت یک میلیــون و 202 هزار تومان 
رسیده بود. روز شنبه 4 هزار تومان افزایش را 
تجربه کرد و روی قیمت یک میلیون و 206 
هزار تومان قرار گرفت و به همین ترتیب 
در روزهای بعد آن نیز در کانال قیمت یک 
میلیون و 206 هزار تومانی نوســان داشت. 
به همین ترتیب برخی کارشناسان افزایش 
قیمت سکه را به دلیل بازار جهانی می دانند 
اما برخی دیگر بر ایــن باورند که در بازار 
سکه، فعالیت های هیجانی برخی معامله گران 

باال بوده است.

محمد کشتی آرایی 
رییس اتحادیه طال و جواهر

در هفته گذشته قیمت طالی جهانی افزایش 
پیدا کرد. باید گفت که به هیچ عنوان انتخابات 
به طور مستقیم در بازار تاثیری نداشته  اما به 
طورغیرمستقیم می تواند روی قیمت ارز تاثیر 
گذاشته باشد. برخالف همیشه، طال و سکه 
در بازار داخلی همسو با بازار جهانی حرکت 
نکردند و با روندی کاهشی رو به رو شدند. 
قیمت طالی جهانی روندی صعودی داشته 
است و افزایش قیمت را تجربه کرد اما در 
بازار داخلی قیمت طال برعکس حرکت کرد. 
قیمت طــال در بازارهای جهانی تحت تاثیر 
کاهش ارزش دالر از یک ســو و همچنین 
انتشــار متن مذاکرات نشست اخیر فدرال 
رزرو آمریکا از ســوی دیگر با رشد روبرو 
شده است.به نظر می رسد دلیل اینکه قیمت 
در بازار داخلی افزایش پیدا نکرد، این بود که 
در بازار ارز تغییری ایجاد نشد و قیمت دالر 
افزایش پیدا نکرد. در هفته ای که از 6 خرداد 
آغاز شد سکه و طال هر دو چه در بازار داخلی 
چه در بازار خارجی روندی کاهشی داشتند. 
از طرف دیگر یکــی از دالیلی که قیمت 
ســکه افت پیدا کرده، ماه رمضان است. در 
ماه رمضــان به دلیل کاهش تقاضا در بازار، 

قیمت ها روندی نزولی به خود گرفتند.

QQQپیش بینی
نمی توان بــرای هفته بعد قیمت ســکه را 
پیش بینی کرد. قیمت سکه بیشتر وابسته قیمت 
طالی جهانی اســت. قیمت طال به اتفاق های 
اقتصادی و حتی سیاسی جهان وابسته است. 
نمی توان عوامل جهانی را پیش بینی کرد و به 
همین ترتیب قیمت سکه و ارز در بازار داخلی 
غیر قابل پیش بینی اســت. طال در بازارهای 
جهانی دچار هیجان های غیر منتظره می شود 
که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. به طور 
مثال اتفاق های تروریستی و سیاسی در جهان 
از قبل معلوم نیست ولی می تواند بازار را تحت 
تاثیر قرار دهد. به همین دلیل صعودی یا نزولی 
بودن قیمت سکه در بازار داخلی را نمی توان به 

طور قطع پیش بینی کرد.

  بورس  خودرو  نفت  مسکن

بهار بازار مسکن
افزایش قیمت مسکن در سال 

۹6 رخ نمی دهد

تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
سایه رکود بر بازار مسکن حاکم بود اما 
هم اکنون به نظر می رســد دوران رونق 
می رسد  به نظر  است.  فرارسیده  مسکن 
که همچنان احتمال خروج بازار مسکن 
نباشــد. آخرین  از رکود چندان قوی 
آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد 
رشد بازار مسکن در سال 94، به منفی 17 
درصد رسیده  بود. البته پالس هایی از بازار 
به چشم می خورد که خبر از رشد احتمالی 
قیمت ها می دهــد. هرچند که آخرین 
گزارش بانک مرکزی تایید می کند که 
مسکن طی 4 سال گذشته افزایش قیمتی 

کمتر از میزان تورم داشته  است. 

بیت اهلل ستاریان
 تحلیلگر بازار مسکن

در حال حاضر هنوز شائبه رکود 
در بــازار وجــود دارد اما با توجه 
به منابعی که دولت در این دو سال 
کسب کرده و با برداشتن تحریم ها و 
برجام، زمینه هایی برای رونق دوباره 
بازار مسکن ایجاد شده است. مسکن 
همیشــه جزو کاالهای سرمایه ای 
بوده و با توجه به انتخابات و نتیجه 
آن، این جایگاه محکم تر شده است. 
شرایط بازار مســکن از اواخر سال 
95 نشان دهنده رونق در بازار نبوده 
اســت اما به نظر می رسد در شش 
ماهه نخست سال 96، تقاضا در بازار 
افزایش یابد و بازار وارد دوران رونق 
شود. افزایش تولید، افزایش سرمایه، 
افزایش درآمــد مالیاتی و افزایش 
رونق در بازار و حجم معامالت در 
بازار به عنوان عوامل رونق محسوب 
می شوند. در حال حاضر مسکن واجد 
این 4 شرایط است و عالوه بر آن در 
گذشته تنش های روانی نیز بر بازار 
به نظر  اما  تاثیر می گذاشت  مسکن 
می رسد هم اکنون این موارد به سمت 
تنزل می رود و همین جریان احتمال 
رونق را ایجاد کرده است. در مجموع 
با توجــه به ارزیابی  ها می توان این 
احتمال را داد که اگر مشکل خاصی 
به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی 
کشور ایجاد نشــود، شاهد تغییر و 
تحوالتی در بخش مسکن و ساختمان 

خواهیم بود. 

QQQپیش بینی
به نظر می رسد با اقداماتی که دولت 
یازدهم در چهار ســال گذشــته انجام 
داده اســت، حدود 3 الــی 4 ماه دیگر 
تحرکاتی در بازار مســکن دیده شود و 
بیاید.  بازار به چشم  نشانه های رونق در 
این تحرکات شــامل افزایش معامالت 
خرید و فروش و افزایش سرمایه گذاری 
در بازار مسکن است. احتمال رونق در 
بازار مسکن در ماه های آینده زیاد به نظر 
می رسد. از طرف دیگر، برخی معتقدند 
که دولت جلــوی رونق بازار را به طور 
عمد گرفته است اما بعید می دانم دولت 
دوازدهــم بخواهد عمــدا جلوی رونق 
مسکن را بگیرد. به طور معمول در ماه 
مبارک رمضان، در بازار افت معامالت 
مســکن را داریم اما پس از ماه رمضان 
افزایش معامالت را در بازار مشــاهده 
خواهیم کرد. می توان این  طور پیش بینی 
کرد که برجام در سال 96 روی خوشش 

را به بازار مسکن نشان بدهد. 

روزهای بی رونق نفت
کاهش غیرمنتظره قیمت نفت 

پس از اجالس اوپک

4 خرداد اعضــای اوپک مجددا در 
وین جمع شــدند تا راهکاری را برای 
افزایش قیمــت نفت پیدا کنند. پس از 
چند ســاعت جلسه پشت درهای بسته، 
روسیه و برخی کشورهای دیگر به این 
نتیجه رسیدند که کاهش تولید نفتی که 
در نوامبر سال گذشته به توافق رسیدند 
را به مدت 9 ماه دیگــر تداوم دهند. با 
توجه به اعالم این خبر، تحلیلگران آماده 
بازار مانند گذشته بودند.  واکنش موثر 
مهمترین تحلیل ها نیز روی مدار انتظار 
برای رشد قیمت ها استوار بود. اما قیمت 
نفت برخالف پیش بینی ها افزایشی پیدا 
نکرد و روندی کاهشی به خود گرفت. 
نفت روز پنج شــنبه دو هفته گذشته با 
به تصمیم  واکنش منفی معامله گــران 
اوپک بیش از 5 درصد ســقوط کرد و 
به پایین ترین سطح برای مدت هفت روز 
قبل از اجالس رسید؛ به طوری که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ایران پس از نشست 
اوپک و تحت تاثیر واکنش بازار به این 
اتفاق اظهار کرد: »مقداری عکس العمل 
بازار من را شــگفت زده کرده اســت. 
قیمت ها افت کرد و جای تعجب دارد. 
نباید این طور می شد؛ انشاءاهلل در روزهای 

بعد بازار به روند صعودی بازگردد.« 

محمود خاقانی
 کارشناس بخش انرژی

 با توجه به قیمت هایی که در بازارهای 
جهانی یا بازارهای نفتی دیده می شود، باید 
در نظر گرفت که چه کسانی در بازارها 
فعال هســتند. مردم عادی در این بازارها 
فعالیت نمی کنند؛ اکثرا کســانی هستند 
که با پول هــای بزرگ می توانند در این 
بازارسازها و  بنابراین  بازارها کار کنند. 
بازار گردان ها به بازار نفت به عنوان یک 
بازار پولی نــگاه می کنند نه بازاری که 
عکس العمل  مصرف کننده  نیاز  براساس 
نشــان دهد؛ به عبارتی دســت هایی در 
بازار هســتند که از دید ما خارج هستند. 
آنهایی که در این بازارها فعال هســتند، 
به واقعیت ها نگاه می کنند، به همین دلیل 
بازار واکنش شدیدی به این موضوعات 
مانند نشست اوپک نشــان نمی دهد. از 
طرف دیگر بــا روی کار آمدن ترامپ، 
با توجه به سیاســت های ترامپ قیمت 
فرآورده های نفتی در بازار پایین خواهد 
ماند و در نتیجه رقابت با تولیدکننده های 
اروپایی در تولید کاال افزایش پیدا می کند. 
در واقع دوران نفت دیگر به ســر آمده 
است؛ در حال حاضر بیشتر بر انرژی های 
تجدیدپذیر تمرکز شده است، کشورهای 
پیشــرفته دیگر به نفت تکیه نمی کنند 
تجدیدپذیر  انرژی هــای  به ســمت  و 

به خصوص انرژی خورشیدی رفته اند. 

QQQپیش بینی
در بازارهای نفــت، بورس نفت و 
انرژی و بازار های جهانی بحث عرضه و 
تقاضا و واقعیت های بازار آنقدر مطرح 
نیست و دیگر عرضه و تقاضا قیمت ها را 
تحت الشعاع قرار نمی دهد. در حال حاضر 
برخی افراد شــایعه ها را در بازار روان 
می کنند و بر اساس این شایعه ها، قیمت 
را باال و پایین می برند. از طرف دیگر، 
برخی ها مانند سیاست مداران کشورهای 
خارجه پشت پرده با این افراد همکاری 
می کنند و موجب تغییرات قیمت نفت 

در بازار می شوند. 

هیجان سیاسی
رشد پایدار در بازار سرمایه با 
روی کار آمدن دولت دوازدهم

بورس بیش از بازار ارز و سکه به نتیجه 
انتخابات واکنش نشان داد تحلیل ها نشان 
می دهد که بازار سرمایه طی ماه  های آینده 
می تواند فرآیند توام با رشــد را تجربه 
کند. برخی تحلیلگران بازار بر این باورند 
که روند حرکتی بازار همزمان با بهبود 
شرایط کالن اقتصادی کشور رو به بهبود 
می رود. پیش بینی ها نشــان می دهد رشد 
اقتصادی کشور طی سال جاری از مرز 
7 درصد عبور می کند. به خصوص اینکه 
طی همین دوره شرایط خودروسازان نیز 
به سمت بهبود می رود و در نتیجه احتمال 
حرکت شاخص به سمت باال نیز افزایش 
می یابد. بــا این ورود تحلیل گران بدبین 
بازار هم روایت می کنند که باید در انتظار 
احتمال رشــد کمتر از سال 95 هم بود. 
در این شرایط بازار روند عکس به خود 
می گیرد و شاخص هم نزولی می شود. اما 
با توجه به شرایط فعلی کشور احتمال رشد 

بیش تر است. 

عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

شــاخص کل بورس در روز اعالم 
نتایج اولیــه دوازدهمین دوره انتخابات 
به کانال  و  کرد  رشد  ریاست جمهوری 
باالتر رسید. بخشی از این رشد ناشی از 
هیجان تحوالت سیاسی بود. دلیل عمده 
روند صعودی بورس در هفته گذشــته، 
به همین  بود که  هیجان های سیاســی 
ترتیب باید رشــد امروز بازار سرمایه 
را پایدار دانســت. اما در حال حاضر با 
گذشــت از فضای انتخابات و با توجه 
به آرامش حاکم بر فضای سیاسی، هیجان 
بــازار نیز در روزهــای اخیر فروکش 
کرده و به روند گذشته بازگشته است. 
بازار ســرمایه ایران، یکی از بخش های 
اثرپذیر اقتصاد از رخدادهای سیاسی در 
ایران و جهان است. بقای دولت یازدهم 
و ادامه روند چهار سال گذشته در چهار 
سال آینده، بار بخشی از این رشد مثبت 
را به دوش می کشد. بورس مانند دماسنج 
عمل می کند و به خوبی نشان دهنده رشد 
مناســب در اقتصاد است. رشد واقعی و 
پایدار در بورس بستگی به تحرک بیشتر 
اقتصاد دارد. ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، 
از مهم  ترین مســائلی هستند که در کل 
بازارها اثرگذار هســتند؛ لذا دولت باید 
در این چهار سال تمرکز خود را بر این 

موضوع بگذارد. 

QQQپیش بینی
رشد محسوسی که تاکنون داشته ایم 
هیجانی بوده است. از طرف دیگر در هفته 
آینده به نظر نمی رســد اتفاق خاصی در 
بازار رخ دهد تا رشدی را در بازار شاهد 
باشیم. اگر دولت گذشته بتواند در ادامه 
روی کار آمدن به عنوان دولت دوازدهم 
بخش هایــی از اقتصاد را که هنوز دچار 
رکود است به حرکت دربیاورد می توان 
به رشد پایدار در بازار سرمایه امید داشت. 
بحث تقسیم سود شرکت ها روندی است 
که هر ساله در شش ماهه اول سال دنبال 
می  شود و درصدی از رشد بازار سرمایه 
در ماه های آینده ناشــی از همین روند 
همیشگی خواهد بود. اما به نظر می رسد 
در هفته های آینده با توجه به آرامشــی 
که در فضای سیاسی کشور وجود دارد، 
صعود آنچنانی ناشی از هیجانات سیاسی 

در بازار دیده نخواهد شد.

بازار بی اعتنا
مبارزه خودروسازان داخلی با 

خارجی

بعد  اقتصادی  کارشناســان  برخی 
از انتخابات اظهار داشــتند که صنعت 
خودروسازی و نفت، دو صنعت بزرگی 
هســتند که بعد از اعالم نتایج انتخابات 
دور دوازدهم ریاســت جمهوری، مورد 
اقبال شرکت های خارجی قرار گرفته اند. 
این  اســت پیش فروش  قرار  به زودی 
خودرو در ایران آغاز شــود.  از طرف 
دیگــر، گمانه زنی هایــی در خصوص 
کاهش تقاضا در بــازار خودرو ایجاد 
شده است. در حالی که حدود یک سال و 
نیم از شکست کمپین »خرید خودروی 
صفر ممنوع« می گذرد، به نظر می رسد 
بار دیگر کمپینی مشابه شکل گرفته که 
مشتریان را از خرید خودروهای داخلی 
منع می کند. اگر ایــن اتفاق رخ دهد، 
کاهش  به دلیل  دوباره  خودروســازان 
فــروش، باید قیمت محصوالت خود را 

کاهش دهند. 

بهرام شهریاری
کارشناس صنعت خودرو

ایجاد شده  بر اســاس گمانه زنی های 
به نظر می رســد که دوباره کمپین »نه 
به خرید خودرو« در بازار ایجاد شــده 
اســت. به نظر من دفعه گذشــته یکی 
بازارهای  این کمپیــن،  ایجاد  از دالیل 
خودروهای خارجی بوده است. آنها برای 
افزایش فروش خودروهای خود در بازار 
دسیسه کرده بودند و از وضعیتی که در 
بازار داخلی ایجاد شده بود، استفاده کردند 
تا بتوانند با نصیحت ها و حرف های خود 
مردم را به سمت خرید خودروی خارجی 
سوق دهند. دلیل دومی که عمال نشان داده 
بود دلیل اصلی است، نبود نقدینگی نزد 
مردم بود؛ کما اینکه به محض اینکه وامی 
برای مشتریان ارائه دادند کل خودروهایی 
که تولید شده بود، فروخته شد. بنابراین 
باید دید که چه کســانی با چه اهدافی 
این کمپیــن را راه انداختند. با این وجود 
هم چنان بحث کمبود نقدینگی در بازار 
وجود دارد و به همین دلیل تقاضا برای 
خودرو در بازار زیاد نیســت. باید توجه 
داشت برای بهتر شدن قیمت ها باید دست 
از رقابت با خودروهای خارجی برداشت. 
در حال حاضر رقابتی میان خودروسازهای 
داخلی و خارجی وجود دارد که این به نفع 

خریداران خودرو نیست. 

QQQپیش بینی
ایران خودرو  گذشــته،  هفته های  در 
و ســایپا اعالم کردند کــه می خواهند 
خودروهای جدیــدی را وارد بازار کنند 
که این باعث شده برخی از مشتریان این 
خودروها منتظر بماننــد. در حال حاضر 
مردم انتظــار دارند ببینند خودروی 2008 
چگونه خواهد بــود یا خودروی جدیدی 
که ســایپا تولید می کند، چه خودرویی 
اســت؟ در واقع انتظار کاالی جدیدتر و 
انتظار محصــول جدید و با کیفیت بهتر 
باشــد که جلوی خرید  می تواند عاملی 
خــودرو را در بازار بگیــرد. اما در بازار 
هنوز کمپینی مشاهده نشده است. از طرف 
دیگر خودروســازان داخلی برای رقابت 
با خودروســازان خارجی قیمت ها را باال 
برده اند، در این صورت افراد با عدم استقبال 
از بازار خودرو می توانند با افزایش قیمت ها 
مبارزه کنند. اما در کل به نظر می رســد 
بــازار تا زمــان ورود محصوالت جدید 

ایران خودرو و سایپا تغییر خاصی نکند. 

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

وقتی مترجم کتاب »منطق اکتشاف علمی« 
کارل پوپــر درگفت وگویی کــه برای مجلة 
»کیان« با او داشــت، خبر از ترجمة فارســی 
»جامعة باز و دشــمنان آن« می دهد، پوپر با 
تعجب می گوید: »از شنیدن این مطلب خوشحالم، 
اما مگر چاپ چنان کتابی در کشــور شما با 
ممانعت یا حتی آزار سیاسی برای مترجم و ناشر 
روبه رو نمی شود؟« حسین کمالی به او می گوید 
هیچ ممانعت رسمی برای انتشار کتاب در کار 
نبوده، اما مطالب آن موافقان و مخالفان بسیاری 
پیدا کرده و برخی مخالفان از بدگویی نســبت 
به نویسنده و حامیانش چیزی فروگذار نکرده و 
نمی کنند. در نیمة دوم دهة 60 و کل دهة 70 تب 
پوپرخواهی و پوپرستیزی داغ داغ بود و اغلب 
آثارش به فارسی ترجمه شد. عزت اهلل فوالدوند 
با ترجمة »جامعة باز و دشمنان آن« که مهم ترین 
کتاب او در حوزة فلسفة سیاسی لیبرال بود نقش 
و ســهم مهمی در معرفی و شناســاندن پوپر 
به فارسی زبانان دارد، اما در آن سال ها نزاع اصلی 
بین عبدالکریم سروش به عنوان مهم ترین چهرة 
مدافعان پوپر و رضــا داوری اردکانی به عنوان 
برجسته ترین نمایندة هایدگری هاِی ضدپوپری 
بود. داوری در مقالة  »علم و آزادی آری، التقاط 
نه« که فروردین 65 در کیهان فرهنگی منتشر شد 
پوپر را یک سوفسطایی وابسته به منورالفکری 
قرن هجدهم دانست و نوشت: »این پوپر کیست 
که هم دشمنان انقالب اســالمی در خارج از 
کشــور اثر او را وسیلة  مخالفت کرده اند و هم 
در داخل جمهوری اسالمی گروهی برایش سر و 

دست و پا می شکنند و مخالفت با او را مخالفت با 
مقدسات می شمارند... تعجب می کنم که چگونه 
پوپر در یک کشور اسالمی ظهیر دین می شود 
و هیچ کس تعجب و اعتراضی نمی کند و فریاد 
بر نمی آورد که چگونه یک ملحد حامی اسالم 
شده اســت.« نکتة عجیب و جالب آن که 31 
سال بعد و در دوم خرداد 96، رضا داوری یکی 
از ســخنرانان مراسم رونمایی از کتاب ارجنامة 
فوالدوند بود و از تالش های او برای ترجمة آثار 
فلسفی قدردانی کرد و گفت: »قسمت زیادی 
از دانشــی که دانشجویان فلسه و فلسفه دوستان 
ایران دارند، مدیون کار و همت دکتر فوالدوند 
است. ایشان هم به معنای لغوی لفظ و هم به معنی 
اصطالحی فیلسوف است و امروز اینجا آمده ام 

که به ایشان ادای احترام بکنم.«
فوالدونــد پیش از ترجمــة »جامعة باز و 
دشمنان آن« در حوزة فلسفة سیاسی دو کتاب 
»خشــونت« و »انقالب« هانا آرنت را ترجمه 
کرده بود، اما ترجمة کتاب پوپر بود که مسیر 
فعالیت حرفه ای او را در مقام مترجم تثبیت کرد 
و در عرصة روشنفکری بیشتر شناخته شد و در 
کانون توجه قرار گرفت. فوالدوند از آن به بعد 
بیشــتر وقت و انرژی خود را مصروف ترجمة 
آثار مهمی در فلســفة سیاسی و اندیشة سیاسی 
ضدچپ کرد؛ آن هم در دوره ای که اندیشة چپ 
بر تمام حوزه ها و فضاهای دولتی و روشنفکری 
حکم فرما بود و از در و دیوار شعارها و فریادهای 

چپ گرایانه می بارید. 

QQQ گریز از پزشکی و در جست وجوی
فلسفه

عزت اهلل فوالدوند 5 دی 1314 در خانه ای 
نزدیک میدان نقش جهانـ  بین کاخ چهل ستون 

و کاخ هشت بهشتـ  به دنیا آمد. پدرش قاضی 
دادگستری و دادیار دادســرای اصفهان بود. 
تحصیالت مقدماتی و بخشی از متوسطه را در 
تهران می گذراند. ســپس برای ادامة تحصیل 
به انگلستان می رود ولی به علت تحوالتی که 
در ایــران روی داده بود و گران شــدن نرخ 
ارز درســش را ناتمام می گــذارد و به ایران 
بازمی گــردد و دورة دبیرســتان را در تهران 
به پاریس می رود و  به پایان می رساند. سپس 
دو سال در آنجا پزشکی می خواند، اما پزشکی 
رشته ای نبود که نهاد ناآرام او را آرام و راضی 
کند. پس از خواندن کتاب »مســائل فلسفه« 
برتراند راسل درمی یابد که گمشده اش را یافته 
و آن چه در جست وجویش بوده فلسفه است؛ 
بنابراین پزشکی را رها کرده و برای تحصیل 
فلسفه راهی نیویورک می شــود و دوره های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه 
را در دانشــگاه کلمبیا می گذراند. از اساتید او 
می توان به آرتور دانتــو، رابرت کامینگ و 
سیدنی مورگن بسر اشاره کرد. موضوع رسالة 
دکتری اش »نقد قوة حکم« کانت بود و پس 
از دفــاع از آن در اواخر پاییز 1341 به ایران 
بازمی گردد. فوالدوند از سال 1343 تا 1359 در 
سمت های مختلف در شرکت ملی نفت ایران و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به کار 
بوده و در کنار فعالیت های شغلی، به فعالیت های 
فرهنگی از جمله ترجمه می پرداخت. مدتی پس 
از بازگشت به اصرار یکی از دوستانش به دیدن 
کریم امامی و نجف دریابندری می رود و برای 
ترجمــة »گریــز از آزادی« )1348( اریک 
فروم با انتشــارات فرانکلین قرارداد می بندد و 
این نخستین کتابی است که ترجمه می کند. 
مدتی پس از انتشار »گریز از آزادی« علیرضا 

حیدری، مدیر انتشــارات خوارزمی به دیدن 
فوالدونــد مــی رود و از او می خواهد کتاب 
دیگری ترجمه کند و فوالدوند کتاب »آلبر 
کامو« )1349( کانر کــروز اوبراین را برای 
ترجمه انتخاب می کند ولی پــس از ازدواج 
و مشــغله های کاری ترجمه را رها می کند تا 
این که بعد از انقالب و بازنشستگی اجباری و 

زود هنگامش دوباره به ترجمه رو می آورد. 

QQQکارنامة آقای مترجم
فوالدونــد در روزهای خلوت و انزوا و در 
زمانه ای که خشونت هم از سوی جوانان مکتبی 
و انقالبــی و هم از ســوی مخالفان چریکی، 
توده ای و مجاهد تقدیس می شــد و در کوران 
درگیری های خیابانی و تعطیلی دانشــگاه ها 
»خشونت« )1359( و »انقالب« )1361( هانا 
آرنت را ترجمه کرد و در مقدمة خود بر کتاب 
»خشونت« نوشت: »شــاید بتوان گفتة خانم 
آرنت را تصدیق کرد که خشونت گری معلول 
ناکام ماندن قوة عمل در جهان ماست و سرطان 
دیوان ساالری و قدرت بی نام دیوانیان و کالنی 
دستگاه های حکومتی، مردم سرگردان و ناکام 
جوامع جدید را به  خشــونت می انگیزد و اگر 
به مردم فرصت عمل و مشارکت در امور عام 
داده شود، بنیان اقتدار دولت سالم تر خواهد ماند 
و انگیزة خشونت گری کاستی خواهد گرفت.« 
مجموعة آثار ترجمه شده توسط عزت اهلل 

فوالدوند را می توان در سه دستة کلی قرار داد:

آثاری که به فلســفة سیاسی و اندیشة 1 
سیاســی اختصاص دارند و بخش مهم و 
قابل توجهی از آثار ترجمه شده توسط ایشان 
است؛ سه گانة »آگاهی و جامعه« )1369(، »راه 
فروبسته« )1373( و »هجرت اندیشة اجتماعی« 
)1376( استیوارت هیوز، »آزادی و قدرت و 
قانون« )1373( فرانتس نویمان، دو مجموعه 
مقالة »خرد در سیاست« )1377( و »فلسفه و 
جامعه و سیاست« )1387(، »در سنگر آزادی« 
)1385( فردریش فون هایک، »مراحل و عوامل 
و موانع رشد سیاسی« )1386( سی. ایچ. داد و 
دیگران، »اندیشة سیاسی کارل پوپر« )1386( 
جرمی شی یرمر، دو کتاب »آزادی و خیانت 
به آزادی« )1387( و »قدرت اندیشه« )1391( 
آیزایا برلین از مهم ترین کتاب های ترجمه شده 

توسط فوالدوند در این حوزه هستند. 

آثار فلسفی مثل »فلسفة کانت« )1367( 2 
اشتفان کورنر، »فالسفة بزرگ« )1372( 
و »مــردان اندیشــه« )1374( بریان مگی، 
»ارسطو« )1374( مارتا نوسباوم، »ماکیاولی« 
)1372( کوئنتین اسکینر، »زندگی نامة فلسفی 
من« )1374( کارل یاسپرس، »هگل« )1379( 
پیتر سینگر، »نیچه و مسیحیت« )1380( کارل 
یاسپرس، »اخالق در فلسفة کانت« )1380( 
راجر سالیوان، »آغاز فلسفه« )1382( هانس 
گئورگ گادامر و... ترجمة این آثار فلسفی 
بی ارتباط با آثار ترجمه شــده حوزة فلسفة 
سیاسی و اندیشة سیاسی نیستند و در واقع این 
آثار را می توان کوششی دانست در تبیین مبانی 
فلســفی آثاری که فوالدوند در زمینة اندیشة 

سیاسی و فلسفة سیاسی ترجمه کرده است.

آثار ترجمه ای در حوزة ادبیات و تاریخ 3 
که کمتر از دو بخش دیگر اســت و از 
جمله می توان به »آلبر کامو« )1349( کانر 
کروز اوبراین، »به یــاد کاتالونیا« )1361( 
جــورج ارول، »آمریــکای آرام« )1363( 
فردریش   )1372( »قــول«  گرین،  گراهام 
دورنمات و »برج فــرازان« )1380( باربارا 

تاکمن، اشاره کرد.
همان طور که داود فیرحی در مراســم 
رونمایــی ارجنامــة فوالدونــد می گوید 
نوع  از  فوالدونــد  عــزت اهلل  ترجمه های 
ترجمه های هدفمند و اندیشــیده شده است 
که موضوع و متن آثار ترجمه شده از زبان 
مبداء آگاهانه انتخاب شده و یکی از مهم ترین 
اهداف او در شکستن سیطرة ادبیات چپ در 

حوزة ترجمه بوده است. 

آزادی مترجم 
چگونهعزتاهللفوالدوندباترجمههایشمروجاندیشةسیاسیآزادیخواهانهشد

بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

 گفتار

عقل است که چراغ راه زندگی ست
سخنرانی عزت اهلل فوالدوند در نشست رونمای از کتاب 

»در جست وجوی خرد و آزادی«

اعتقاد راســخ من همواره در سراسر 
عمر بر این بوده که هیچ کوشش بشری 
هم ســنگ تالش برای دستیابی به آن دو 
گوهر کمیاب یعنی خرد و آزادی نبوده 
است و نیست. ولی از بازی های چرخ، که 
چه به تکرار بیضه در کاله کوشندگان آن 
اغلب چگونه حاصلی  اینکه  راه شکسته، 
که از آن تالش های بی دریغ به دســت 
آمده، عکس مقصود اصلی بوده اســت و 
درختی که به آن همه امید و آرزو کاشته 
شــده، میوه تلخ به بار آورده است. خرد 
به بندگی  بدل شده و آزادی  به نابخردی 
تغییر ماهیت داده اســت. به نظر می رسد 
که در این راه نیز مانند دیگر نامرادی های 
آدمی علل متعدد وجود داشته اما شاید بیش 
از همه علت شکســت گزینش وسایل و 
راه های نادرست برای حصول مقصود بوده 
است. یعنی درست در جایی که بیش از هر 
 وقت به خردمندی نیاز وجود داشته است. 
از خــرد می توان همچنین به دانایی تعبیر 
کرد و از بی خردی به نادانی اما این معادله 
همه جا درست درنمی آید. کسانی بوده اند 
و هستند که الف دانســتن زده اند یعنی 
خردمندانه  ولی  داشته اند  فراوان  اطالعات 
عمل نکرده اند؛ بی اطالعی به یقین به زیان 
می انجامد و اطالعات شــرط الزم و مایه 
کار است، ولی شرط کافی نیست. آنچه 
انبوه اطالعــات را از اعتبــار می اندازد، 
گزینشی عمل کردن است. اگر هر آنچه 
را به مذاق و مشرب مان خوش آمد، پایه 
به خطا خواهیم  قرار دهیم، بی گمان  کار 

رفت. دلیل این امر که 
وضوح  شدت  از  شاید 
اغلب به چشم نمی آید، 
روشــن اســت. همه 
می دانیم یــا باید بدانیم 
به تنهایی  هیچ کس  که 
قادر به فهم کل واقعیت 
عینی جهان نیست؛ زیرا 
در  فقط  همواره  جهان 
به او  یک چشــم انداز 
این  می شــود.  نمایان 
چشم انداز تعیین کننده و 

متناظر با نقطه دید یا نظرگاه او در جهان 
اســت. به گفته دانای بزرگ جالل الدین 
مولوی »از نظرگاه اســت  ای مغز وجود/ 
اختالف مومــن و گبر و یهود.« به گفته 
هانا آرنت اگر کســی بخواهد جهان را 
آنگونه که به واقع هست، ببیند و به تجربه 
درآورد، تنها از ایــن راه قادر به آن کار 
خواهد بود کــه جهان را چیزی بداند که 
دیگران نیز در آن شــریک و سهیم اند، 
چیزی که آنان را از یکدیگر جدا می کند 
و در عین حال به یکدیگر پیوند می دهد، 
چیزی که چهــره ای متفاوت به هرکس 
می نمایانَد. چیزی که همان قدر قابل فهم 
می شود که بسیاری کسان بتوانند درباره 
آن با هم گفت وگو کنند و قادر به تبادل 
افکار و چشم اندازهایشان با یکدیگر باشند. 
یگانه شــرط پدیدار شدن جهان واقعی و 
عینی از زوایا و جهات مختلف، آزادی ما 
در گفت وگوی آزادانه با یکدیگر است. 
اگر به تاریخ جهان بنگریم، بسیار می بینیم 
دوره های دراز در سرگذشت اقوام و ملل 
که آوار سهمگین ُجمود و تعصب، آزادی 
اندیشــه و گفتار را خفه کرده و مجالی 
برای نیل به دانایی باقی نگذاشــته است. 
نباید تصور کرد که فقــط فرمانروایان 
خودکامــه و حاکمان جّبار در این ماجرا 
مقصر بوده اند. گناه ایدئولوژی جامد نیز اعم 
از دینی و دنیوی کم از آنان نبوده است. 
به عنوان نمونه به خاطر بیاورید رفتار محاکم 
تفتیش عقاید کلیســای کاتولیک را در 
قرون وسطی که در 1233 میالدی نخست 

در جنوب فرانسه به فرمان پاپ گریگوی 
نهم برای برانداختن عقاید مخالف و ریشه 
کردن پروتستانتیســم و حفظ کاتولیسم 
تاسیس شد. محاکمات به کلی خودسرانه 
و سری بود. متهم پیشــاپیش گناهکار 
و جرمش مســلم دانســته می شد و برای 
اعتراف گیری مدت های دراز در حبس زیر 
شکنجه های غیرانسانی به سر می برد و البته 
در مواردی به شیوه های تبهکارانه به قتل 
می رسید. فرمانروایان دوران فئودالیسم نیز 
نه تنها پشتیبان این جنایات کلیسا بودند، 
بلکه شــریک منافع آن در مصادره اموال 
محکومان می شــدند. دامنه تفتیش عقاید 
در نزدیک به 500 ســال بعد به ایتالیا و 
آلمان و اسپانیا و حتی بعضی از بخش های 
نیز  کاتولیک مذهب آمریــکای التین 
کشیده شد و گریبان مسلمانان و یهودیان 
ساکن آن کشورها را هم گرفت. نه تنها 
مردم عادی، بلکه بسیاری از دانشمندان و 
فیلسوفان و متفکران هم قربانی آن شدند. 
از معروف ترین افــراد این گروه یکی 
البته گالیله بود که محکوم به استغفار از 
این نظریه شد که زمین به دور خورشید 
می گردد و نه به عکس و دیگری فیلسوف 
و دانشمند عالیقدر ایتالیایی جوردانو برونو 
بود که بعدها در فیلسوفان بزرگی همچون 
اسپینوزا تأثیری عمیق گذاشت. برونو با 
وجود پایبندی به مذهب کاتولیک متهم 
به بدعت و خروج از دین شد و هفت سال 
تحت استنطاق و محاکمه بود و سرانجام 
به فرمان محکمه زنده به آتش کشیده و 
حکایت  شد.  سوزانده 
جمــود و تحجر بیش 
از اینهاست و با کمال 
تاسف محدود به قرون 
وســطی نماند و دامنه 
به اصطالح  به عصــر 
مردمی  ایدئولوژی های 
نیز  ما  روشــن بین  و 
کشــیده شــد. چنان 
که در داســتان سلطه 
همچون  فرمانروایانی 
استالین و هیتلر و مائو 
و پل پوت نیز دیده ایم و شنیده ایم و امروز 
نیز چشم مان به ظهور فرقه داعش روشن 
شده است: »از هر زبان که می شنوم نامکرر 
است«. تا بدین جا در ستایش عقل گفتیم 
که ِســر نیک فرجامی است. عقل است 
که چراغ راه زندگی است و سرپیچی از 
فرمان های آن، آینده را چه آینده افراد و 
چه آینده دولت ها را تیره و تار می کند. اما 
هرچه در ستایش عقل بگوییم، باز می بینیم 
عرصه ای پهناور و پرراز ناگفته مانده و آن 
قلمروی دل است و عشق. به قول مولوی: 
»هر چه گویم عشق از آن باالتر است.« 
من تا هر جا که به یاد دارم در سراســر 
به ایران  زندگی دل در گروی عشــق 
داشــته ام. ایران اگر درســت بنگریم و 
دلتنگی ها را کنار بگذاریم، از شگفتی های 
جهان است. کشــوری است یگانه که 
برخالف بســیاری کشورهای دیگر که 
محو شده اند و به گذشته ها پیوسته اند، در 
سهمگین ترین  به رغم  سال  هزاران  طول 
حوادث و به رغم هجوم رومی و مغول و 
به رغم کینه های کســانی که از بیرون و 
درون کمر به برانداختن آن بسته بودند، 
با متانت و سرســختی ایستاد و آشکار و 
پنهان مبارزه کرد و نگذاشت بدخواهان و 
کینه ورزان و ویرانگران به کام دل برسند. 
مردم  میراث های  گرانمایه ترین  از  یکی 
این سرزمین زبان فارسی بوده است؛ زبانی 
که در فلسفه و تاریخ و علوم و شعر و نثر، 
پیوسته در اوج قدرت بوده است و همچنان 

امروز زنده و پابرجاست.
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حکمت

از فقه انقالبی تا فقه حکومتی
بررسینقشامامخمینیدرتحولاسالمسیاسیدرگفتوگوباسیدعلیمیرموسوی

مهدی دریس پور:تلقی های مختلف از اسالم 
و حدود و ثغور آن بحثی است که یک پای 
آن در قــدرت و پــای دیگــرش در محافل 
آکادمیک اســت. اسالم سیاسی یکی از این 
تلقی هاست که اهالی قدرت و آکادمیسین ها 
تفاسیر مختلفی از آن ارائه کرده اند. در بحث 
اسالم سیاسی، پیدایی و گسترش آن، به نام 
امام خمینی برخورد می کنیم که جدیت این 
مباحث در ایران را دو چندان کرده اســت. 
»ســازندگی« برای بررســی ایــن مبحث با 
سیدعلی میرموسوی، دانش آموخته حوزه و 
دانشگاه و استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید 
گفت و گو کرده است؛ گفت وگویی که از 
ســیر تطور اندیشه  اسالم سیاســی آغاز و به 

تأثیر ملزومات دولت مدرن بر آن ختم شد. 
QQQ

محور اصلی گفت و گوی ما اســالم سیاســی و 
جایگاه آن در اندیشــه امام خمینــی و در واقع 
بررســی نقش ایشــان در غلبه یافتن این قرائت 
از اســالم بر اسالم فقاهتی است اما نخست بهتر 
است بحث را با توضیح تفاوت های برداشت های 

گوناگون از اسالم آغاز کنیم.
اسالم سیاســی به مثابه یک گفتمان است. 
منظور از گفتمان مجموعه ای از مفاهیم اســت 
که به شــکلی خاص حول یک دال مرکزی 
انسجام و صورت بندی یافته و به غیریت سازی 
اسالم  و هویت بخشی می پردازند. دال مرکزی 
سیاسی حکومت اسالمی است. یعنی این قرائت 
برداشتی از اسالم است که به دنبال ارائه تئوری 
برای اداره کردن جامعه و حکومت براســاس 
اسالم است. این گفتمان در برابر گفتمان سنتی، 
گفتمان مشروطیت و گفتمان تجددگرایی  آمرانه 
مطرح شــد؛ عالوه بر این اسالم سیاسی رقیبی 
بود در برابر گفتمان چپ و مارکسیسم که آن 
زمان در ایران در حال شــکل  گیری بود لذا به 
نظر می رسد گفتمان اسالم سیاسی واکنشی بود 
به بحران و بی قراری به وجود آمده در گفتمان 
مشــروطیت و تجددگرایی آمرانه. به بیان بهتر 
اسالم سیاسی می خواســت نوعی سنت گرایی 
ایدئولوژیک را مطرح کند. البته شکل گیری این 
تلقی از اسالم، منحصر به ایران نبود و موجی از 
خیزش به ســمت اسالم سیاسی در جهان اسالم 
پــس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد که آن 
هم به تقویت این گفتمان در ایران کمک کرد. 
 اســالم سیاســی گفتمان واحدی بود یا با توجه 
به زمینه  ظهور، چهره هــا و داللت های مختلفی 

داشت؟
با بررسی زمینه ظهور اسالم سیاسی می توان 
از یک نوع دســته بندی ســخن گفت. اسالم 
سیاســی دربرگیرنده خرده گفتمان هایی چون 
اسالم سیاســِی چپ، اسالم سیاسِی محافظه کار 
)یا راست( و اسالم سیاسِی میانه )یا لیبرال( بوده 
البته تقسیم بندی دیگری نیز امکان پذیر  است. 
اســت و می توان از اسالم سیاســِی فقاهتی و 
غیرفقاهتی ســخن گفت. همه این اقسام را نیز 
می توان به دو نوع رادیکال و غیررادیکال تقسیم 
کرد. به هر روی، اســالم سیاسی در ایران دو 
کانون مهم داشت؛ قم و تهران. در قم امام خمینی 
و در تهران چهره هایی همچون مرحوم بازرگان 
و شریعتی چهره های برجسته محسوب می شدند. 
 در کانتکســت جامعه اسالمی، اسالم سیاسی در 
برهــه ای به عنوان یگانه راه نجات جامعه مطرح 
شــد. این برداشــت جدید نوعی گسســت از 
نگرش های موجود در اســالم بود یا می توان از 

آن به پوست اندازی برای بقا تعبیر کرد؟ 
پاســخ به این ســؤال را بایــد در وجه 
ایدئولوژیک اسالم سیاسی و غیرسیاسی جستجو 
کرد یعنی نسبت اســالم سیاسی و سنتی را در 
قالب صورت بندی ایدئولوژیکی که در اســالم 
سیاسی وجود دارد، شناسایی کرد. اسالم سیاسی 
در واکنش به ایدئولوژی  هایی که خاستگاه شان 
در تجدد بود به مثابه سنت گرایی ایدئولوژیک 
مطرح شــد همانطوری که آقای شایگان بحث 
ایدئولوژیک شدن سنت را مطرح کرده اند؛ در 
واقع اسالم سیاسی صورت بندی جدید از سنت 

در شرایط جدید است که ادعای پاسخگویی به 
مسائل روز را دارد که این به معنای عبور از اسالم 
سنتی نیست بلکه به معنای وجهه ایدئولوژیک 

دادن به آن است. 
 نقطه پیوند امام خمینی با اسالم سیاسی را در کجا 
می توان یافت؟ بعضی این نقطه را در ســال های 
ابتدایی دهه 2۰ و زمان نگارش کشــف االسرار 
می جویند و برخی به نامــه  درون حوزه ای امام 
اشــاره دارند که وی در رد اندیشــه های احمد 
کسروی نوشــته بود. کشف االسرار و مجموعه 
آن تالش ها در پروســه سیاســی شدن اسالم در 

ایران آن دوران چه نقشی ایفا کرد؟
کشف االسرار در پاسخ به جریان اصالح گری 
مذهبی که حکمی زاده و کسروی در کانون آن 
قرار داشتند، نوشته شد. پس از آنکه حوزه علمیه 
قم توسط مرحوم حائری به شکل جدید تأسیس 
شد، نشــریه ای به نام »همایون« با حمایت وی 
منتشر شد که حکمی زاده سردبیری آن را برعهده 
داشت. حکمی زاده احساس می کرد در شرایطی 
که موج تجددگرایی در ایــران به راه افتاده و 
دولت پهلوی نهادهای مدرنی را در فضای فکری 
وارد می کند، برداشــت سنتی پاسخگوی موج 
مدرنیسم نیست؛ به همین علت نتیجه گرفت که 
باید برداشت جدیدی از دین ارائه کرد که بتواند 
پاسخگوی مسائل عمومی باشد. لذا می توان گفت 
حکمی زاده در مقاالتی که در نشــریه همایون 
منتشر می کرد به دنبال نوعی اصالح و رفرم بود؛ 
البته این نشــریه بیشتر از یکسال دوام نیاورد و 
سردبیر آن نیز ناگزیر شد از قم به تهران برود. 
تهرانی که آن زمان کانون روشنفکری بود. از 
طرفی حکمی زاده با کســروی ارتباط نزدیکی 
داشت؛ کسروی بحث پاک دینی و نگاه جدید 
به مذهب را مطرح می کرد و حسب ارتباطی که 
حکمی زاده با کسروی پیدا کرد کتاب »اسرار 
هزار ساله« در نقد برداشت سنتی از اسالم نوشته 
شد؛ در این شرایط قم خود را مکلف به پاسخ به 
این نوشته دانست و دو پاسخ انتقادی به اشکاالتی 
که حکمی زاده مطرح کرده بود، منتشــر کرد. 
حکمی زاده مطرح کرده بود که تشیع با توجه 
به نگاه سلبی اش نسبت به حکومت نمی تواند در 
فضای موجود نقش مؤثری ایفا کند؛ همچنین 
درباره نهاد مرجعیــت و روحانیت بحث هایی 
مطرح کرده و اشاراتی به این موضوع کرده بود 
که شریعت به تنهایی نمی تواند منبع قانون گذاری 
باشد و بایستی به تفکر و عقل بشری هم به عنوان 
منبع قانون توجه داشت. دو پاسخ به اشکاالت 
حکمی زاده منتشر شد؛ یکی متعلق به خالصی زاده 
با عنوان »کشف االســتار« و دیگری متعلق به 
مرحوم امام بود که تحت عنوان »کشف االسرار« 
منتشر شد که البته کتاب امام برجسته تر شد چرا 
که ســنت فکری شیعه را بیش از کتاب دیگر 
نمایندگی می کرد. با مطالعه این کتاب می بینیم 
که امام بیشتر به دنبال دفاع از سنت فکری شیعه 
و پاســخ به انتقادات حکمی زاده است که در 
ذیل آن ایده حکومت اسالمی نیز طرح می شود 
اما نه به صورت برجســته. امام در آن کتاب 
تفاوت های حکومت اسالمی  و دیگر حکومت  ها 
را  برمی شمارد و می گوید در حکومت اسالمی 

برخالف ســایر نظام ها منبع  
در  خداســت.  قانون گذاری 
مجموع می تــوان گفت امام 
به نوعی  کشف االســرار  در 
بازسازی  را  مشــروطه  نظام 
کــرده اســت؛ وی از نوعی 
تحت  که  مشروطه  پادشاهی 
دارد، سخن  قرار  علما  نظارت 
می گوید و از اقتدار حکومتی 
نمی آورد.  میان  به  فقها سخن 
بنابراین به نظر من رگه هایی از 
اسالم سیاسی در کشف االسرار 
حضور دارد ولی هنوز به طور 
دقیق صورت بندی نشده  است 
اسالم  نطفه  لذا می توان گفت 
سیاسی که در منظومه فکری 
امام در کشف االسرار بسته شده 

هنوز نوپاست و نیازمند بستری برای رشد است. 
 اســالم سیاســی که به تعبیر شــما نطفه آن در 
کشف االسرار بسته می شــود، نوعی واکنش به 
جو غالب به حســاب می آید تا کنشــی مستقل 
مبتنی بر دغدغه. بر این مبنا می توان این پرسش 
را مطــرح کرد که چرا حوزه در مقابل ابهامات 
و اشــکاالت حکمی زاده وارد دیالوگ شد چرا 
که بسیاری معتقدند براساس جو غالب این امکان 
وجود داشت که از ابزارهایی همچون ارتداد و 
تخطئه در مقابل نویسنده کشف االسرار استفاده 

کرد؟
پاســخگویی به پرســش های حکمی زاده 
به نوعی ترس مربوط می شــد؛ زعمای حوزه از 
طرح برخی مباحث در جامعه هراس داشتند چرا 
که نسل جوان به راحتی می توانست تحت تأثیر 
اقوال دگراندیشانه قرار بگیرد. به  همین دلیل قم 
نیاز می دید از اسالمی که نزد نسل جوان مورد 
هجمه قرار گرفته بود، دفاع کند و به شــبهات 
پاسخ دهد. ضمناً باید به این نکته توجه کرد که 
این ایرادات توسط کسانی مطرح می شد که خود 
پایگاهی درون دینی داشتند؛ مرحوم حکمی زاده 
و کســروی چهره های ضددین نبودند و جزو 
روشنفکران دینی محسوب می شدند که برداشت 
رســمی و رایج از دین را مورد انتقاد قرار داده 

بودند.
 اشاره داشــتید که در کشف االسرار اشاراتی به 
اسالم سیاسی یا حکومت اسالمی به  معنی االخص 
می شود ولی به موضوع به طور کامل و مبسوط 
پرداخته نمی شود. سیر تکامل اسالم سیاسی در 

تفکر امام چگونه ادامه پیدا کرد؟
آقای فرهنگ رجایی این سیر تکامل را در 
کتاب »اسالمیسم و مدرنیسم« به خوبی توضیح 
داده است. ایشان اســالم خواهان یا کسانی که 
دغدغه اسالم دارند را به چهار نسل تقسیم کرده 
است؛ نسل اول کسانی بودند که نوعی احیاگری 
مذهبی را دنبال می کردند که دغدغه  مهم شان این 
بود که در فضای مواجهه با تجدد مذهب اسالم را 
به عنوان مذهبی پاسخگو معرفی کنند. نسل دوم 
انقالبیونی بودند که تفسیر انقالبی از اسالم ارائه 
می کردند که این نسل تا پیروزی انقالب اسالمی 
ادامه پیدا می کند. نسل سوم اسالمیست ها هستند 
که پیاده سازی تئوری های مشخص در جامعه را 
دنبال می کنند و نسل چهارم کسانی هستند که به  
بازاندیشی دینی می پردازند که جریان اصالحات 
نماینده بارز آن است. براساس این تقسیم بندی، 
در مقطعی که کشف االســرار نوشــته شده با 
احیاگران مذهبی مواجه هســتیم که شامل دو 
طیف هستند؛ طیفی در قم دغدغه دفاع از اسالم 
سنتی را دارند و طیف دیگر در تهران که نوعی 
پروتستانتیسم در اسالم را دنبال می کنند. طیف 
نخســت به دنبال بازتفسیر اسالم برای وضعیت 
جدید است؛ این ها از یک طرف ایدئولوژی های 
جهان جدید را نقد می کنند و از سوی دیگر ایده  
بازگشت به خویشتن را مطرح می کنند؛ یعنی 
به نحوی می گویند اگر در سنت قدمایی خودمان 
بازنگری کنیم می توانیم برای پرسش های جدید 
پاسخ درخور پیدا کنیم؛ این مرحله تا اواخر دهه 
40 ادامه پیدا می کند. البته همزمان می بینیم افرادی 

همچون مرحوم طالقانی، بازرگان و ســحابی 
معتقدند که می  توان با بازگشت به سنت فکری 
مشروطه و مشروطه خواهانی مثل نائینی تفسیری 
روزآمد که پایی هم در سنت دارد، ارائه کرد. 
امام خمینی در این وضعیت همچنان به برداشت 
سنتی شیعه پایبند است؛ یعنی تفسیر حکومتی از 
اقتدار نهــاد مذهب و فقها ندارد ولی زمینه های 
شکل گیری این تفکر را می توان در وی مشاهده 
کرد. مرحوم آیت اهلل منتظری روایت می کرد 
که در درس های امام به همراه شــهید مطهری 
می گفتند اگر تا زمان ظهــور بخواهیم منتظر 
تشکیل حکومت بمانیم بسیاری از احکام معلق 
می مانند که امام پاسخ می دادند اگر ظهور ده هزار 
سال هم به طول بینجامد، راه دیگری وجود ندارد. 
یعنی برداشت آیت اهلل منتظری در دهه 30 این 
بوده که امام نگاه حکومتی به دین نداشته است. 
ولی در دهه 40 زمانی که برخورد حکومت تند 
می شود، تفکر اسالم سیاسی و به تبع آن تشکیل 

حکومت اسالمی در امام پررنگ  می شود. 
  گفتمان مطرح شــده توســط امــام خمینی در 
ســیر طی شــده از ابتدای دهه 2۰ تــا دهه 4۰ 
که بدان اشــاره کردید، در کدام تقســیم بندی 
جای می گیرد؛ اسالم سیاسِی محافظه کار، میانه 

یا چپ؟
امام در آن شرایط نســبت به سنت نوعی 
تجدیدنظرطلبی دارد؛ از این رو نمی توان وی را 
درون این سه تقسیم بندی جای داد ولی می توان 
رگه هایی از هر ســه آن ها را در تفکر ایشان 
مشــاهده کرد. امام نیک دریافته بود که ادامه 
راه با اتکا بر برداشت  سنتِی صرف امکان پذیر 
نیست و نیاز به تجدیدنظر وجود دارد که در این 
راه به نظرم ایشان به جریان محافظه  کار یا راست 
نزدیک تر است چرا که ضمن تجدیدنظرطلبی، 

دفاع از سنت می کند. 
 امــام در ادبیات خود از تقســیم امور حکومتی 
میــان فقهــا و دولتمردان ســخن می گوید و تا 
مقطعی بــر  نقش آفرینی همزمــان یا تفکیک 
وظایف تاکید می کند و برای این سنخ اختالط ها 
از مثال چشــم و پا استفاده می کند. آنچه واضح 
اســت از این موارد، اســالم سیاسی معطوف به 
تشــکیل حکومت برداشــت نمی شــود؛ از چه 
زمان امام از پیاده ســازی اسالم سیاسی در قالب 

حکومت سخن گفت؟
در دیدگاه ســنتی و تا زمان حیات مرحوم 
بروجردی میان حوزه شــرع و عرف تفکیک 
وجود داشت و اقتدار فقها عمدتاً در حوزه شرع 
و اقتدار حکومت در حــوزه عرف بود؛ یعنی 
تقسیم بندی وجود داشت که نهاد دین را از نهاد 
دولت تا حدودی مستقل می کرد؛ به بیان بهتر 
نهاد حکومت ضمن داشتن استقالل تحت اشراف 
نهاد دین بود و فقهــا برای خود حق اظهار در 
مواردی از عرف که به شــرع مربوط می شد را 
قائل بودند و جایگاه خود را فراتر از حکومت 
می دانستند ولی در عین حال از ادغام این دو نهاد 
سخن نمی گفتند. به نظر می رسد تبعید امام به نجف 
و درس خارجی که در آنجا ارائه می کردند زمینه 
برداشت حکومتی از اسالم سیاسی را فراهم کرد. 
در درس هایی که بعدها تقریرات آن با عنوان 

حکومت اسالمی و والیت فقیه به چاپ رسید، 
امام،  والیت فقیه را به شکلی نو مطرح و تفسیری 
حکومتی از اقتدار فقیه ارائه کرد. سنت فقهی ما تا 
پیش از آن مقطع دایره فعالیت ولی فقیه را عمدتًا 
در امور حسبیه می دانست. امور حسبیه اموری 
بودند که از دید فقها نباید در زمان غیبت معطل 
می ماندند ولی در مورد گستره شان اختالف نظر 
وجود داشت؛ افرادی همچون مرحوم بروجردی 
نه تنها حکومت بلکه نماز جمعه را هم درون دایره 
امور حسبیه نمی دانستند و نماز جمعه را از جمله 
اختیارات امام می دانستند که در عصر غیبت قابل 
واگذاری نیست. در مقابل برخی دایره را وسیع تر 
قلمداد می کردند اما هر دو گرایش اقتدار فقها را 
در امور حسبیه به رسمیت می شناختند؛ یا از باب 
جواز تصرف و یا از باب والیت. ولی هیچ گاه 
از تشکیل حکومت توسط فقیه سخن نمی گفتند. 
امام در درس های والیت فقیه بحث تشــکیل 
حکومت توســط فقیه را مطرح کردند که این 
موضوع را می توان یک واکنش به حساب آورد؛ 
نســل جوانی که با حکومت استبدادی در حال 
مبارزه بود نیازمند نظریه ای برای دوره پساپهلوی 
را   تئوری های خاص خود  مارکسیست ها  بود؛ 
ارائه می دادند و نیروهای مسلمان هم نیاز می دیدند 
مدینه فاضله شان را ترسیم کنند. این فضا بر ارائه 
تفسیر حکومتی از والیت فقیه تأثیر داشت و در 
اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه بود که تئوری 
حکومت اسالمی با محوریت والیت فقیه جنبه 

بیرونی پیدا کرد. 
 امــام در مکتوبات خود همه نظام های سیاســی 
بشری را در مقابل حکومت اسالمی قرار داده و 
استدالل کرده است که در همه آن  حکومت ها، 
فرد یــا برخی افــراد بر دیگــران قانون وضع 
می کنند که خود صالحیت ذاتی قانون گذاری 
ندارند. در اینجا باز هم صحبت امام جنبه سلبی 
دارد و راهبــرد اجرایــی و مختصات حکومت 
مطلوب ارائه نشــده اســت. حکومت اسالمی 

مطلوب امام چگونه مشخصاتی داشت؟
امام در کتاب حکومت اســالمی، اسالم را 
به عنوان دینی جامع و کامل مطرح می کند که 
نه تنها بــرای اداره جامعه ایده هایی دارد بلکه از 
دستگاهی برای اداره جامعه نیز برخوردار است. 
امام تصریح می کند که اسالم صرفاً به معنای بیان 
احکام نیست و در اجرای احکام نیز حق ورود 
دارد. فی الواقع در نظریه حکومتی امام مجموعه ای 
از احکام اســالمی به عنوان قوانین وجود دارد و 
از نهاد مجری این قوانین سخن به میان آمده و 
مشخصاتی برای آن ها ترسیم شده است، آن گونه 
که می گویند این نهاد عالوه بر شایســتگی و 
علم بر احکام باید از خصوصیات مدیریتی نیز 
برخوردار باشد. امام مرزهای حکومت اسالمی 
را با حکومت های مدنظر رقیب مشخص می کند 
هر چند که بحث هایی را ناتمام گذاشته اند ولی 
با این حال پس از پیروزی انقالب و اســتقرار 
نظام جمهوری اسالمی، مرحوم آیت اهلل منتظری 
به این نتیجه می رسند که حکومت اسالمی و ابعاد 
آن باید به طور دقیق مطرح و از بخش های مبهم 
ابهام زدایی شود به همین دلیل ایشان درس های 
والیت  فقیه را آغاز می کنند تا تئوری مد نظر 

امام را تکمیل کنند.
 با مروری بر گفته ها و مکتوبات 
امام باالخص در دوره پساانقالب 
مشاهده می کنیم که اسالم  سیاسی  
و نماد آن »حکومت اســالمی« 
از مقطعی شــکل  پررنگ تری به 
خود می گیرد، تا حدی که ایشان 
یک سال پیش از درگذشت شان 
از تقــدم حکومت اســالمی بر 
مناســک نیز ســخن می گویند. 
چنین تأکیدی بنا به چه ضرورتی 

مطرح شد؟
برای پاسخ به این پرسش 
باید اسالم سیاســی را به دو 
دوره تقسیم کنیم. اسالم سیاسی 
تا پیش از پیــروزی انقالب 
اعتراضی  ایدئولــوژی  یک 

بود؛ ایدئولوژی اعتراض بیشتر بر مسائل سلبی 
تأکید می کند و به بیان عامیانه از نخواســتن ها 
ســخن می گوید اما پس از پیــروزی انقالب، 
اسالم سیاســی به ایدئولوژی قدرت تبدیل شد. 
ایدئولوژی قدرت باید سازوکارهای سازماندهی 
قدرت و تحقق و اجرای برنامه ها را مشــخص 
کند؛ طبیعتــاً بعد از پیروزی انقالب، اســالم 
سیاسی با مجموعه ای از مشکالت عملی مواجه 
شد که خاستگاه شان به تضاد سنت و مدرنیسم 
باز می گشت چرا که اسالم سیاسی با نهادهای 
مدرنی مواجه شــد که روزی خود را در مقابل 
آن ها تعریف کرده بود. از یک سو روند تحقق 
دولت مدرن که ریشه اش به مشروطه می رسید 
در جریان بود و از سوی دیگر ایدئولوژی وجود 
داشت که می خواست نهادها را مجدداً بازتعریف 
و اسالمی ســازی کند؛ در این فضا باید به هر 
ترتیب پیوندی میان اسالم سیاسی و دولت مدرن 
برقرار می شد که اولین بحث آن نسبت قانون 
و شریعت بود. در دولت مدرن خاستگاه قانون 
اراده مردم اســت ولی در اندیشه دینی شریعت 
به عنوان قانون الهی بر زندگی مسلمانان حاکم 
اســت و باید به نحوی برای این پرسش پاسخی 
ارائه می شــد و تغییراتی به وجــود می آمد. در 
آغاز با ســازوکارهایی همچون احکام ثانویه 
که در شــریعت پیش بینی شده بود این امکان 
وجود داشت که این تعارض برطرف شود ولی 
به تدریج در مواجهه با واقعیت ها مشاهده شد که 
سازوکارهای موجود در شریعت پاسخگو نیست 
لذا نتیجه گرفتند که برای حل این ناسازگاری ها 
باید پا را از دایره شرع فراتر گذاشت که در آن 
شرایط بحث مصلحت مطرح شد. درون مایه بحث 
مصلحت این بود که دولت صرفاً ابزاری برای 
اجرای احکام شرعی نیست بلکه مسئولیت هایی 
فراتــر از اجرای احکام شــرعی دارد که گاه 
موجب عبور از آن ها می شود؛ به دلیل این گونه 
پیشــامدها بود که بحث تقویت اسالم سیاسی 
مجدداً به شکلی پررنگ تر مطرح شد. البته نباید 
دو نکته را نادیده گرفت؛ نخست آنکه حکومت 
برای برطرف کردن برخی معضالت خود نیاز 
به انباشت قدرت داشــت که این مقوله طبعًا 
موضع گیری های صریح تری را طلب می کرده 
است و دیگر آنکه جمهوری اسالمی جایگزین 
نظام سلطانی شده بود که نمی توانست به راحتی 
بنیان ها و خصلت های آن را از بین ببرد. این سنخ 
تناقض ها به هر ترتیب وجود داشــت و به نظر 
می رسد در زمان مرحوم امام حل نشده باقی ماند 
و زمینه را برای دو نوع تفســیر دموکراتیک و 

اقتدارگرایانه از آن فراهم کرد.
 به عنوان آخرین پرسش با توجه به مطرح شدن 
مواردی چون قانون اساســی که »مشــروط«  
شدن از دل آن اســتخراج می شود، بحث اسالم 
سیاســی چه جایگاهی پیدا کرده است؟ برخی 
معتقدند »قوانین مصنوع بشــری« همواره فرع 
بر اســالم سیاسی است و برخی در مقابل، بحث 
»بازگشت به دوگانه امور سیاسیه و حسبیه« را 

مطرح می کنند. 
قانون اساسی یک نهاد مدرن است و توافقی 
اســت میان نیروهای موجود در جامعه بر سر 
سامان سیاسی و چگونگی اداره جامعه. در قانون 
اساسی، اصل خواســت و منافع عموم است و 
طبیعتاً اسالم سیاسی زمانی که قانون اساسی را 
به عنوان نهاد می پذیرد باید به ملزومات آن هم 
پایبند باشد؛ این الزامات پیامدهای خاصی دارند 
که براساس آن باید نهادهای جدید مردم ساالر 
پذیرفته شوند و میان اسالم سیاسی و دموکراسی 
نوعی آشتی برقرار شود. من تصور می کنم این 
الزامات تغییرهای جدی در رویکرد به اســالم 
در پی داشــته است و شاید بتوان گرایش هایی 
که تحــت عناوینی چون پسااســالم گرایی و 
اصالح طلبانــه مطرح شــده اند را در زمره این 
تغییرات دانست بنابراین می توان گفت پذیرش 
قانون اساسی به معنای مشــروط کردن اسالم 
سیاسی یا به تعبیری بازگشت به فضای مشروطه 
است که در اقتدار نهاد دین در حد نظارت است 

و نه دخالت ایجابی.

اسالم سیاسی زمانی که قانون اساسی را به عنوان نهاد می پذیرد باید به ملزومات آن هم پایبند باشد؛ 
این الزامات پیامدهای خاصی دارند که براساس آن باید نهادهای جدید مردم ساالر پذیرفته شوند و 
میان اسالم سیاسی و دموکراسی نوعی آشتی برقرار شود
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سیاست چرا هابز را می توان هم هوادار تجمیع و واگذاری همه حقوق شهروندان به یک حاکمیت و هم 
پایه گذار وجهی از آزادی خواهی و لیبرالیسم دانست؟ چرا اندیشمند راست گرایی نظیر کارل اشمیت 

معتقد است کرم لیبرالیسم در درخت تناور هابز جا خوش کرده است

کرم لیبرالیسم در درخت هابز
بازخوانیآثاروآراءپدرانبنیانگذارلیبرالیسم:موردتوماسهابز

لئــو اشــتراوس »توماس هابــز« را 
متفکری بی احتیاط، پر از شیطنت، بی محابا، 
شمایل شکن و سخنگوی محبوب هر کوی و 
برزن می نامد و او را به خاطر صداقت طلبی، 
روشنفکری  نقص،  و  بی عیب  انسان دوستی 
می ستاید.  اندیشه اش  شگفت انگیز  قدرت  و 
اشتراوس با اینکه متفکری افالطونی است و 
سر سازگاری با ایده های هابز ندارد، نهایت 
احترام را برای او در تاریخ اندیشه غرب قائل 
است. کارل اشــمیت نیز »توماس هابز« را 
به عنوان یکی از پایه ها و ستون های لیبرالیسم 
می شناسد و برای او عظمتی غیرقابل تکرار 
قائل اســت. دیگر بزرگان اندیشه معاصر 
همانند بلومنبــرگ، لویت، کوزلک و ویله 
هم به مراتب برای هابز مقام شــامخی قائل 
هستند. جواد طباطبایی در کتاب »نظام های 
نوآئین در اندیشه سیاسی« با ذکر اشاره های 
اجمالی به دیدگاه های نظریه پردازان جدیدی 
نظیر اشتراوس، اشمیت و کوزلک و تفاسیر 
آنها از نظام فکری هابز به بســته شدن نطفه 
همه مباحث اساســی اندیشه سیاسی جدید 
در رســاله های توماس هابز اذعان می کند و 
می نویسد: »هابز در تاسیس نظام جدید خود، با 
تکیه بر دستاوردهای علم جدید، حتی از مبانی 
ماکیاوللی فراتر رفت و کوشش کرد از فلسفه 
سیاست توضیحی علمی عرضه کند. از این 
حیث، اندیشه سیاسی تامس هابز را می توان 
آغاز نویی در فلسفه سیاسی دانست که کانون 
آن انگلستان بود.« )طباطبایی. 1393. صفحه 
90( انگلستان در زمانه زیست هابز، درگیر 
منازعات خشــن و بلندمدتی میان هواداران 

پادشاه و طرفداران پارلمان بود.

QQQجنگ داخلی و اندیشه ورزی
بحران های  و  انگلســتان  داخلی  جنگ 
برخاسته از آن یک آموزشگاه ایده پردازی 
بــرای توماس هابز بــود. به عبارت دیگر 
درسی که می شد از این جنگ گرفت عدم 
کارایی طبیعیات و الهیات در منظم و متحد 
نگه داشــتن افراد یک جامعه انســانی بود. 
»توماس اسپریگنز« در کتاب مشهور خود 
که رابطه ی نظریه سیاسی اندیشمندان بزرگ 
تاریخ با بحران زمانه خودشان را بررسی کرده 
است، آشــوب ها و جنگ داخلی بریتانیا را 
به نفع  نظریه پردازی  هابز در  نقطه عزیمت 
دولت مطلقه ارزیابی می کند و می نویسد: »در 
نظر هابز بنیانی ترین مشکل جامعه انگلیس 
بحران اقتدار بود. او می نویسد: مردم معموال 
فاسد هســتند. کشیشان و فیلسوفان مردم را 
به این وضع غیرقابل کنتــرل درآورده اند. 
کشیشان کاتولیک و پروتستان هر دو تبلیغ 
می کنند که زمامداران سیاسی از اربابان کلیسا 
فرمانبرداری کنند و فیلســوفان پادشاهی را 
با اســتبداد یکی می شمارند. نتیجه این وضع 
تجزیه قدرت حاکمیت پادشــاه است. هابز 
معتقد بود که آشوب ها و جنگ های داخلی 
زمانــه او چیزی جز نتایــج قابل پیش بینی 
شکست ریشــه ای اقتدار در جامعه نیست.« 
)اسپریگنز. 1387. صفحه 61( پرواضح است 
که اندیشه پردازی هابز برای رفع این بی نظمی 
و هرج مرج ناشی از آشوب و جنگ داخلی، 
برگرداندن اقتــدار به جامعه از طریق انعقاد 
قرارداد غیرقابل لغو با یک قدرت مطلقه که 
جانور افسانه ای لویاتان تمثیلی از قدرت فائقه 
آن است، بود. اگر چه تفویض همه اختیارات 
شهروندان به یک حاکم مقتدر با سنجه های 
امروزین غیردموکراتیک به نظر می رســد 
و حتی برخــی از تحلیل گــران از قرارداد 
اجتماعی هابز به عنوان استبداد یاد می کنند، 
گامی مهم در استیفاء اطالق قدرت حاکمیت 
و شکل گیری مفهوم جدیدی از نهاد دولت 

در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است. »حسین 
بشیریه« درباره اینکه هابز را بتوان در اردوگاه 
استبداد و اطالق جای داد موضعی منفی دارد و 
قاطعانه می گوید: »تصور درباره هابز به عنوان 
متفکری محافظه کار و مطلق گرا تصور بی پایه 
و نادرستی است. هابز مهمترین نظریه پرداز 
دولت در همه قرون و اعصار است.« بشیریه 
در گفت وگو با شماره 101 »هفته نامه صدا« 
می افزاید: »بنیاد اندیشــه های دموکراتیک 
چون قــرارداد اجتماعی و فردگرایی را باید 
در اندیشه او یافت. به جای محافظه کار باید 
گفت که هابز اندیشمندی ضد جنگ و صلح 
طلب بود. او به شــکل حکومت ها عالقه ای 
نداشت بلکه به وجود آنها می اندیشید. مثل 
شکسپیر برای هابز هم مسئله این بود: بودن 
یا نبودن )دولت(. همه دولتها باید لزوما مطلقه 
باشند و هستند.« این جمله واپسین بشیریه 
که جمله ای ایجابی است، در حالت منفی اش 
جمله ای مشهور اســت: دولت ها یا مطلقه 
هستند، یا دولت نیستند. طبیعی است که این 
آموزه سیاســی پیش از پیدایش آموزه های 
دموکراســی خواهانه و ایده های حقوق بشر 
دوستانه، سنگ بنای تحکیم مدرنیته سیاسی 
در تاریخ اروپا بود. از ســوی دیگر توجه و 
تمرکز روی وظایف شهروندان و تفویض 
تنهــا معطوف  به حکومت  حقوق آنهــا 
به اندیشــه هابز نیســت. تحقیقات جدید 
زمینه گرایانه ای که »کوئینتین اسکینر« انجام 
داده است نشــان می دهد که »در آغاز قرن 
هفدهم، مفهوم دولت- ماهیتش، امکاناتش و 
حقش در اطاعت خواستن- در اندیشه سیاسی 
اروپا مهمترین موضوع تحلیل انگاشته می شد. 
هابز همین نکته را نشــان می دهد، وقتی در 
پیشگفتار مبانی فلسفی اش می گوید هدف علم 
مدنی پژوهشی کاونده در حقوق دولت ها و 
وظایف اتباع است.« )اسکینر. 1393. صفحه 
533( اما برخی ها مقامی که در باب تاسیس 
علم سیاست جدید به هابز تعلق دارد را سزاوار 
ماکیاوللی می دانند. به راستی چه نسبتی میان 
متفکر ایتالیایی و فیلسوف بریتانیایی وجود 

دارد؟

QQQسیاست مدرن؛ مدرنیته سیاسی
اگر چه این ماکیاوللی بود که سرزمین 
الزم برای بنای نظریه توماس هابز را کشف 
کرد، نمی توان لقب موسس سیاست مدرن را 
بدون امعان نظر جدی به توماس هابز یکسره 
به ماکیاوللی بخشید. البته می توان پا را از این 
هم فراتر گذاشت و گفت هابز مالک بی چون 
و چرای لقب موسس سیاست مدرن است. چه 
اینکه ماکیاوللی همانند یک فرهنگ شناس، 
با کاربســت دقیق کلماتی نظیر ویرتو و 
فورتونا، نخســتین جوانه هــا و انگاره های 
معطــوف به تحلیل ذات قــدرت را مطرح 
می کند. اما هابز به مثابه یک سیاست شناس 
با رویکردی کالن، نخستین کوشش منسجم 
در جهت تحلیل ذات قــدرت را در تاریخ 
اندیشه سیاســی غرب رقم می زند. به همین 
خاطر نیز هابز خود را الیق لقب موســس 
دانش سیاسی مدرن می دانست و نه ماکیاوللی 
را. از لحــاظ تاریخی نیز ماکیاوللی در زمان 
حیاتش نتوانست به عنوان یک متفکر مطرح 
شود، برخالف هابز که در بیشتر عمر دراز 
خویش به مثابه یک متفکر مطرح بود. با این 
همه نمی توان از نقش تاسیسی ماکیاوللی در 
اندیشه سیاسی مدرن چشم پوشید، اما کار هابز 
پس از ماکیاوللی در تدوین سیستماتیک یک 
تحلیل واقع گرایانه از قدرت سیاســی کامال 
بی سابقه و منحصر به شخص اوست. بین دو 
متفکر اروپایی همانندی ها و تمایزات متعددی 
وجود دارد. هر دو به قدرت سیاسی نزدیک 
بودند و هر دو بحران حاکم بر کشورشان را 
دســتمایه ای برای تئوری پردازی قرار دادند. 
ماکیاوللی مسئله دولت-شهرهای ایتالیایی و 
هابز مسئله جنگ های داخلی انگلستان را پایه 

و مایه ای برای تدوین تحلیل خود از قدرت 
سیاسی قرار داد. بین آنها اختالفات روشنی 
هم وجود دارد: ماکیاوللــی جنگ را ادامه 
اما هابز غایت سیاست  سیاست می دانست، 
را پرهیز از جنگ می دانســت. ماکیاوللی با 
مشاهده به تحلیل می پردازد اما هابز با مداقه 
ایــن کار را انجام می دهد. ماکیاوللی در پی 
نشــان دادن نکات مهم است و هابز در پی 
ارائه نظامی منسجم اســت. به همین دلیل، 
اگرچه فضل تقدم در اندیشــه سیاسی مدرن 
با ماکیاوللی اســت تقدم فضل با هابز است. 
به عبارت دیگر با وجود اینکه ماکیاوللی در 
توجه به ذات سیاست و میدان جاذبه قدرت 
سیاســی از همه اندیشمندان پیش و پس از 
خود پیشــروتر بوده است، این توماس هابز 
است که با طرح حاکمیت مطلق، دولت را در 
معنای مدرن کلمه تبیین می کند و سرسلسله 
می شود.  محسوب  سیاسی  مدرنیته  متفکران 
البته باید تذکر داد کــه »نظریه هابز هیچ 
نســبتی با تمامیت خواهی ندارد. مطلق بودن 
قدرت حاکمه در نظریه هابز بیشتر به مفهوم 
مطلق بودن حاکمیت است که بعدا به شیوه 
دیگری به وسیله اندیشمندان بعدی پذیرفته 
شد. هابز نه تنها با تمامیت خواهی نسبتی ندارد، 
بلکه بنابر نظر بسیاری از اندیشمندان بنیانگذار 
لیبرالیسم است« )پوالدی. 1387. صفحه 76( 
البته اگر نگوییم هابز پایه گذار لیبرالیســم 
است، می توان او را به عنوان پیشرو لیبرالیسم 
در برخی از اندیشه ها شناخت. به دلیل تاثیری 
که توماس هابز روی تاریخ تکوین برخی از 
لیبرالیسم، نظیر فردگرایی و  مفاهیم اساسی 
دولت مستقل از کلیســا، دارد او را می توان 
به مثابه یکی از کوشــندگان اولیه راهی که 
به لیبرالیسم می انجامد دانست. از سوی دیگر 
هابز به شکل روشن طرفدار حکومت مطلقه 
و یک دولت مقتدر است. البته همانطور که 
ذکر شد هر چند وی طرفدار حکومت مطلقه 
است رگه هایی فکری در او وجود دارد که 
راه را برای اندیشــه های لیبرالی و همچنین 
اندیشــه  در  جمهوری خواهانه  نگرش های 
سیاسی مدرن بعد از خود باز می کند. اما این 
تناقض چگونه قابل توضیح است؟ چرا هابز 
را می توان هم هوادار تجمیع و واگذاری همه 
حقوق شــهروندان به یک حاکمیت و هم 
پایه گذار وجهی از آزادی خواهی و لیبرالیسم 
دانســت؟ چرا اندیشمند راست گرایی نظیر 
کارل اشمیت معتقد است کرم لیبرالیسم در 
درخت تناور هابز جا خوش کرده است؟ آیا 
لویاتان به عنوان مقتدرترین حکومت حقوق 
اتباع خود را نقض نمی کند؟ شــاید بتوان با 
امعان نظر به اندیشه اتمیستی توماس هابز و 
نگرش فیزیکی او این گونه پاسخ داد که »از 
آنجا که لویاتان، هم چون فرمانبرداری، نسبت 
به فردها جنبه بیرونی دارد و فردها ذره های 
قدرت به شــمار می روند، پس قدرت مطلق 
فرمانروا با آزادی فرمان گزاران تضادی ندارد. 
در واقع هر آنچه بیرون از پهنه فرمانبرداری 
از قانون باشد آزاد است: در خاموشی قانون، 
فرمان گزاران می توانند هر آنچه را به نظرشان 
خوب می آید به آسانی انجام دهند. ذره قدرت 
هر آنچه می تواند انجام می دهد و نمی تواند از 
قدرت عمل خود به این سبب دست بردارد 
که قدرت است.« )منان. 1394. صفحه 84( 
با این استدالل می توان گفت که به یقین در 
تاریخ فکری لیبرالیسم جایگاه بلندی به هابز 
تعلــق دارد. جایگاهی که با اعراض هابز از 
اندیشــه قدمایی و قدم گذاردن در سرزمین 
اندیشه جدید به دست آمده است، سرزمینی 
که در قرن هفدهم کشــف شد و آوازه آن 

پیچیده شد. 

QQQهابز و طبیعت سیاسی
»ارنست کاسیرر« نیز در کتاب کم نظیر 
»اسطوره دولت« بصیرت های مهمی درباره 
تجدد و سویه سیاسی آن عرضه می کند. او در 

این کتاب به نحوی ماهرانه از پس توصیف 
فضــای فکری قرون پانزدهم و شــانزدهم 
میالدی به عنوان اعصاری که غرب دچار درد 
زایمان مدرنیته بوده برآمده است. کاسیرر با 
بررسی موشکافانه نظام فکری و اثرگذاری 
اجتماعی خردگرایان قرن هفدهم، عدم توجه 
آنان به مراجع بیرون از خرد آدمی را از مسیر 
اتکا به ریاضیات و بی اعتنایی به الهیات تبیین 
می کند. ناگفته پیدا است که گالیله به عنوان 
به عقالنیت  نظری  امعان  سرفصل هر گونه 
مبتنی بر فیزیک در کانون تحلیل ارنســت 
کاســیرر قرار دارد. در همین راستا کاسیرر 
کار فیلسوفی سیاســی چون توماس هابز را 
در کنار گذاشــتن روش شناسی تاریخی و 
به روش شناسی  آوردن  روی  و  روانشناسانه 
تحلیلی و قیاسی تحلیل می کند. او می نویسد: 
»هدف بزرگ فلسفه هابز از همان آغاز ارائه 
نظریه ای درباره نظام سیاسی بود که از لحاظ 
وضــوح و روش علمی معادل نظریه گالیله 
درباره اجسام فیزیکی باشد.« )کاسیرر. 1382. 
صفحه 262( بنا بر نظر کاسیرر، توفیق عظیم 
هابز این بود که توانست اصول نظریه سیاسی 
خود را از طبیعت انســان و طبیعت دولت 
استنتاج کند و این خود یک گام بزرگ در 
فلسفه مدنی برای خروج از قیومیت کلیسا و 
دیگر قیومیت ها بود. اما مبنای این خروج از 
قیومیت و اعراض از پارادایم های پیشینیان چه 
بود و چگونه آغاز شد؟ »مبنای نظری فلسفه 
سیاسی هابز دریافت جدید او از طبیعت است 
که فلسفه طبیعی جدید در تعارض آن با نظام 
ســنت قدمایی و به ویژه دریافت ارسطویی 
مطرح کرده بود.« )طباطبایی. 1393. صفحه 
92( یکی از شارحان حقوق طبیعی اشتراوس 
است که این مفهوم را در وضعیت گسست 

میان اندیشه قدیم و جدید بررسی می کند.

QQQهابز و گسست سیاسی
لئو اشتراوس در کتاب پراهمیت »حقوق 
طبیعی و تاریخ« که وظیفه تفحص در بنیادهای 
اندیشه سیاســی جدید را بر عهده دارد، ذیل 
بررسی حقوق طبیعی مدرن به توماس هابز و 
فکر سیاسی او می پردازد و می نویسد: »هابز 
فلسفه سیاسی سنتی را با جست وجوی بهترین 
رژیم یا نظم اجتماعی به خودی خود درست 
یکی می شمرد... او فلسفه سیاسی سنتی را با 
سنت خاصی همانند می کند که نگرانی نسبت 
به خیر عمومی جزء ذاتی آن است، سنتی که 
بنا به اصطالح نادقیق ولی هنوز قابل فهمی که 
همچنان رایج است سنتی ایدئالیستی است.« 
)لئو اشتراوس. 1393. صفحه 188( اشتراوس 
این همانند کردن ضمنی فلسفه سیاسی قدمایی 
و فلسفه سیاسی یونانی توسط توماس هابز را 
نشانی از موافقت باطنی اندیشمند بریتانیایی 
با تلقی ایدئالیستی از داعیه های فلسفه سیاسی 
ارزیابی می کند و ضمن اذعان به ترس هابز 
از اینکه رساله لویاتان یادآور رساله جمهور 
افالطون باشــد، این موضع به ظاهر دوگانه 
هابز را اینگونه شرح می دهد: »مخالفت هابز 
با سنت ایدئالیســتی بر پایه موافقتی بنیادی 
با آن اســت. هدف وی این است که کاری 
انجام دهد که سنت سقراطی نتوانسته بود انجام 
دهد و در جایی موفق شود که آن سنت در 
آنجا شکست خورده بود. وی این شکست را 
به اشــتباهی بنیادی نسبت می دهد.« )همان. 
صفحه 189( اما این اشتباه بنیادین یونانیان در 
فلسفه سیاسی چه بود؟ هابز بر خالف متفکران 
یونانی که انسان را بالطبع مدنی و جانوری ذاتا 
سیاسی می دانســتند، بر آن بود که آدمیان 

در ذات خود مدنیتــی ندارند، بلکه آن را در 
فرآیند قرارداد اجتماعی می آفرینند و تابع آن 
می شوند. هابز با بازآفرینی وضع طبیعی پیش 
از انعقاد قرارداد اجتماعی، به مثابه وضعی که 
هر انسانی برای دیگری یک تهدید محسوب 
می شود، ترس از مرگ را به عنوان یک ملکه 
ذهنی و سپس یک واقعیت معطوف به عقد 
قرارداد اجتماعــی مطرح می کند. به عبارت 
دقیق تر »هابز قانون طبیعی را به قانون حزم و 
احتیاط و حقوق طبیعی را به حق صیانت نفس 
تحویل کرد.« )پوالدی. 1387. صفحه 41( این 
تحویل هابز ناظر به تاسیس فلسفه سیاسی ای 
بود که از نظر هابز تا پیش از خودش مجال 
تاسیس نیافته بود. به عبارت بهتر هابز با رد 
پیش فرض های فلسفه سیاسی قدمایی در پی 
آن بود که فلسفه به مثابه جست وجوی دانش 
را تبدیل به خــود دانش کند. به همین دلیل 
او مفهوم حقــوق طبیعی را در معنای تازه ای 
به کار بــرد و پایه گذار حقوق طبیعی مدرن 
شد تا به جای تکیه بر غایات، تکیه بر امیالی 
نظیر حفظ نفس و صیانت از حیات به عنوان 
محور تحلیل جوامع مدنی و سیاسی به رسمیت 
شناخته شود. بدین ترتیب است که هابز یک 
انقطاع و انفکاک مبرهن میان فلسفه سیاسی 
پیش و پس از خود به وجود می آورد. هر چند 
که اعراض توماس هابز از افالطون و عدول از 
پارادایم های فلسفه سیاسی یونانی به مذاق لئو 
اشتراوس به عنوان فیلسوفی که فلسفه سیاسی 
مدرن را دچار انحطاط می بیند خوش نمی آید 
و در صورتــی هابز را الیق عنوان بنیادگذار 
فلسفه سیاسی می داند که سرانجام جهان بشری 
و کار بشر در جهان هیچ در هیچ دانسته شود! 
اصوال اشتراوس بر آن است که هابز، آنقدر 
افِق دیِد آدمــی را تقلیل می دهد که ما پس 
از او تنها قادر هســتیم اموری را ببینیم که از 
انسان نازل تر است. نقد بنیادین هابز از سوی 
اشتراوس معطوف به زدایش فضیلت مستتر در 
فلسفه سیاسی قدمایی است. نکته ای که نه تنها 
کارل اشمیت بدان باور ندارد، بلکه بر خالف 

آن می اندیشد.

QQQهابز و تداوم سیاسی
کارل اشمیت بر آن است که همه مفاهیم 
روشــن آموزه های دولت مدرن، از جمله هر 
آنچه در نظام فکری هابز وجود دارد، صورت 
سکوالر شده الهیات است. اشمیت با تاکید بر 
این مســاله که در گذشته فرمانروایی دین و 
دولت، قــدرت روحانی و قدرت دنیایی یکی 
بوده اند، این نتیجه را می گیرد که جدایی که 
در عصر حاضر بین آنها افتاده اســت اساسًا 
تحریف آمیز شده اســت و در این میان تنها 
چیزی که وجود دارد، دگردیسی مفاهیم قدیم 
و اندیشه جدید است و نه گسست میان اندیشه 
قدیم و جدید. در همین راستا شرح پیچیده کارل 
اشمیت از لویاتان توماس هابز سعی در آن دارد 
که قدم در مســیری بگذارد که منتهای آن 
تلفیق فلسفه توماس هابز با گونه ای از اندیشه 
مسیحی است. پرپیدا است که برکشیدن طرح 
سیاسی هابز از نقشه ای مکانیکی به رویکردی 
تعالی گرایانه هدف اصلی کارل اشمیت از بحث 
و بررسی نظام اندیشه سیاسی هابز است. این 
بحث و بررسی طبیعتا به وسیله ی لئو اشتراوس 
به چالش کشیده می شود. »طبق تعبیر اشتراوس 
از فلسفه ی سیاسی هابز، شرایِط امکاِن نظریه ی 
حاکمیِت هابز، تدویِن فلسفه ی فرهنگی است 
که نسبِت خود با طبیعت را به دست فراموشی 
بسپارد. این در حالی است که به زعم اشمیت، و 
با عنایت به سویه های پررنِگ هگلی در تفکر 

او، وضِع طبیعی نزد هابــز، در وضِع مدنی و 
سیاسی حل و رفع می شود. درواقع وضِع طبیعی 
در وضِع سیاسی و مدنی، محو نمی گردد، بلکه 
به شکلی دیالکتیکی در معنای هگلِی آن، الغاء 
شــده و در عیِن حال، در سطحی واالتر، حفظ 
می شود.« )اشــمیت. 1395. صفحه 12( البته 
اندیشمند محافظه کار آلمانی در شرح خود از 
نظام فکری هابز و لویاتان به مثابه دولت مطلقه 
از برخی وجوه غافل می شود. یکی از این وجوه 
که با توجه به دیگر آثار هابز قابل تبیین است 

مقوله تربیت سیاسی است. 

QQQهابز و تربیت سیاسی
وضع طبیعی که هابز آن را تبیین می کند، 
شرایطی است که انسان گرگ انسان است و 
مترصد ضربه زدن و یا حذف دیگری است. 
البته »به نظر هابز، آدمیان نمی خواهند صرفا 
به یکدیگر  به دیگران  به خاطر آزار رساندن 
آزار برسانند و گرچه خواستار اعمال قدرت 
بر دیگران هستند ولیکن منظورشان از این کار 
صرفا تضمین بقای خودشــان است.« )تاک. 
1387. صفحــه 87( یکی از راهکارهای هابز 
برای حفظ همزمان اقتدار حکومت و همچنین 
حفظ و ارتقاء حس امنیت شــهروندان بهره 
بردن از احســاس ترس شهروندان است تا با 
کمک آن ثبات سیاســی را در جامعه حفظ 
کرد. چه اینکه »به نظر هابز عقل و استدالل 
بیش از اندازه بی تمکین و چوبین اســت که 
بتوان پایه های ثبات سیاســی را بر آن استوار 
ساخت. بنابراین نظام تربیت سیاسی در اندیشه 
هابز مبتنی بر آموزش تعقل و استدالل است. 
آموزه اصلی در تربیت سیاسی از دیدگاه هابز 
القای ترس است. البته ترس و هراس بی مهار 
و ناسنجیده و بی اختیار مورد نظر نیست. از نظر 
هابز، ترس احساس و انگیزه ای سودمند و در 
حقیقت مهمترین انگیزه و احســاس سیاسی 
است، اما معموال تحت انضباط و هدایت قرار 
نمی گیرد و در نتیجه ممکن است مردم بیش از 
حد و اندازه الزم بترسند. تربیت سیاسی هابز 
به این معنا هم آموزش معنای ترس و هم القای 
ترس به مردم اســت.« )وگان. 1395. صفحه 
19( بدین ترتیب بخشیدن اقتدار به حاکمیت 
و شکل دادن به هیئت حاکمه ای که تفوقش 
از تفویض اختیارات شهروندانش شکل گرفته 
است، گام نخست در مسیر آزادیخواهی است. 
گامی که توماس هابز توانست بردارد و پیش 
از جــان الک جایگاهی برای خود در تاریخ 

اندیشه لیبرالیسم باز کند. 

منابع و مآخذ:
از دولت عقل تا دولت اقتدار. کمال پوالدی. چاپ دوم. 

تهران. نشر مرکز. 1384 
هابز. ریچارد تاک. ترجمه حســین بشیریه. چاپ دوم. 

تهران. انتشارات طرح نو. 1387 
فهم نظریه های سیاسی. توماس اسپریگنز. ترجمه فرهنگ 

رجایی. چاپ پنجم. تهران. نشر آگه. 1387 
اسطوره دولت. ارنست کاسیرر. ترجمه یداهلل موقن. چاپ 

دوم. تهران. انتشارات هرمس. 1382 
حقوق طبیعی و تاریخ. لئو اشتراوس. ترجمه باقر پرهام. 

چاپ سوم. تهران. انتشارات آگاه. 1393 
نظام های نوآئین در اندیشــه سیاســی. جواد طباطبایی. 

انتشارات مینوی خرد. 1393 
بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن. جلد دوم: عصر دین پیرایی. 
کوئینتین اسکینر. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران.انتشارات 

آگاه. 1393 
تاریخ فکری لیبرالیسم. پی یر منان. ترجمه عبدالوهاب 

احمدی. تهران. نشر آگه. 1394
لویاتان در نظریه دولت تامس هابز. کارل اشمیت. ترجمه 

شروین مقیمی. تهران. انتشارات روزگار نو. 1395
تربیت سیاسی در اندیشــه هابز. جفری وگان. ترجمه 

حسین بشیریه. تهران. نشر نی. 1395

حامد زارع
روزنامه نگار فلسفه و ادبیات



چهارشنبه 17 خرداد 1396سال اول . شماره دو24

هر هفته در این صفحه کتاب هایی که باید کتابخانه
سیاستمداران و شهروندان ایرانی بخوانند را 
معرفی می کنیم

  جامعه شناسی

  تاریخ سیاسی

  اندیشه سیاسی

سخن گفتن 
به نیابت از قربانیان

درباره باقی مانده های آشویتس 
جورجو آگامبن

کتاب  در  آگامبــن  جورجو 
شاهد  آشویتس:  »باقی مانده های 
و بایگانی )یا از آشــویتس چه 
می ماند( پروژة هومو ســاکر را 
پژوهشی  پروژه ای  می دهد.  ادامه 
که او پیش از آن با کتاب »هومو 
ســاکر: حیات برهنــه و قدرت 
حاکم« آغاز کرده بود و سال های 
پــس از آن را نیز درگیر نگارش 
و انتشــار جلدهای پرشمار دیگر 
بود. عنوان »هومو ســاکر«  آن 
)انسان مقدس( که به اعتقاد مراد 
فرهادپور »انســان نجس« برای 
آن شــاید برگردان بهتری باشد، 
به کســانی تعلق داشت که فاقد 
هرگونه منزلتی بودند؛ کسانی که 
محاکمه یا حتی قربانی کردن شان 
به هیچ وجه جایز نبــود، زیرا نه 
قانون بشری و نه قانون الهی شامل 
حال شــان نمی شد. با این حال هر 
آن ها  می توانست  عادی  شهروند 
را بکشــد بی آن که به این سبب 
مرتکب جرمی شده باشد. به اعتقاد 
آگامبــن برای فــرد حاکم )در 
استثنایی( هر شهروندی  وضعیت 
می تواند به »حیات برهنه« یا هومو 
ساکر بدل شود در حالی که برای 
هومو ساکر هر شهروندی می تواند 
نقش حاکم یا پادشاه را ایفا کند. 
»بازمانده های  کتاب  در  آگامبن 
آشویتس« می کوشد معنا و امکان 
شهادت را روشن سازد. او در مقابل 
و  اردوگاه  »بیان ناپذیری«  موضع 
شروع  آشویتس،  دربارة  سکوت 
به سخن گفتن می کند و به تأسی از 
پریمو لوی، پرسش از اقتدار شاهد 
چگونه  این که  می کشد؛  پیش  را 
نجات یافتگان می توانند به نیابت از 
غرق شدگان سخن بگویند و به جای 
آن ها شهادت دهند؟ چگونه آنان 
دهند  گواه  به تجربه ای  می توانند 
نگذرانده اند؟  سر  از  خودشان  که 
رابطة  بر  به باور آگامبن شهادت 
دیرین میان امــر ناگفتنی و امر 
بیرون  میان  است،  استوار  گفتنی 
و درون زبان. اقتدار شاهد عبارت 
است از توانایی او به سخن گفتن 
در سخن  ناتوانی  یک  به نام  تنها 
گفتن. در واقع آگامبن ویرانه های 
اخالقیــات آشــویتس را برای 
شهادت  نوین  اخالق  نوعی  طرح 
این  نتیجة  می کند.  جســت وجو 
تحریک کننده  کتابی  جست وجو 
اندکی  دربارة آشویتس است که 
پس از انتشارش به زبان ایتالیایی 

آغازگر بحث های دامنه داری شد.

دموکراسی همچون آرمان
کتابیازیکمنتقددموکراسیآمریکایی

وایت کاپوشچینسکی انقالب ایران به ر
دربارةکتابشاهنشاه

پال وودراف مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
تگزاس است که فلســفة یونان باستان را با تئاتر و 
متون نمایشــی آن پیوند می زند. وودراف مثل نوام 
چامسکی معتقد اســت بین حرف و عمل آمریکا 
دربارة دموکراســی تفاوت از زمین تا آسمان است، 
اما دوســت دارد در دل دولت و نهادهای آن بماند 
و در عین حال بافت قدرت دولت و پندارهای مردم 
در پیوند با کشورشــان و ارتباط آن با جهان را نقد 

ســطحی نگری  او  به اعتقاد  کند. 
تودة آمریکاییان را به ورطة جهل 
مرکب کشانده و این بی خبری تا 
حدی اســت که آنان تفاوت بین 
بر  مبتنی  و  دوحزبی  خودســری 
پنداشته اند و  ثروت را دموکراسی 
برای آن که این نظرش را ثابت کند 
دموکراسی«  »نخستین  کتاب  در 
به بررســی زیرساخت های جامعة 
یونان باســتان، به ویژه در دو سدة 
شــکوفایی آرمان دموکراســی، 
می پردازد. نخست به مفاهیم کلیدی 
قانون گذاری،  دولت شــهر،  چون 
عرف/ ســنت، مذهب، ادبیات و 
تئاتر برخاسته از عرف، مذهب و 
آموزش و پــرورش در فرهنگ 
یونان باستان و دولت شهرهای آن 

می پردازد تا نشــان دهد در نبود این مفاهیم یا بیگانه 
بودن آمریکاییان با بیشتر این مفاهیم یا آشنایی ناقص 
و تحریف شده شان از این مفاهیم، نه مردم آمریکا از 
دموکراسی برخوردارند و نه دولت برخاسته از چنین 
کژپنداری هایــی صالحیت دارد خــود را پرچم دار 
دموکراسی در جهان بداند. وودراف نتیجه می گیرد: 
»باید دموکراسی را همچون آرمان بشناسیم تا در دام 
این خیال نیفتیم که دموکراسی فقط همان کاری است 

که مردم در آمریکا، آلمان یا اسرائیل انجام می دهند. 
به آرمان صرفاً می توان تقرب جست، نمی توان به آن 
دســت یافت؛ تازه می توان از جهات مختلف به آن 
تقرب جست.« به اعتقاد او دموکراسی آرمانی است 
که در هر فرهنگی که مردم آن با هم تصمیم می گیرند 
به کار می آید، حکومتی از سوی مردم و برای مردم، 
آرمانی است که همه جا به آن ارج می گذارند و غالبًا 
در اعمال مرسوم زندگی خانوادگی یا روستایی نمایان 

است. 
بهزاد قادری که دارای دکترای 
ادبیات نمایشــی از انگلستان است 
و پیش از ایــن کتاب »ضرورت 
تئاتر« پال وودراف را ترجمه کرده 
»نخستین  فرهادی  سمانه  به همراه 
و  کرده اند  ترجمه  را  دموکراسی« 
نشر بیدگل آن را در شکل و شمایلی 
مناسب و چشــم نواز منتشر کرده 
اســت. به اعتقاد قادری »نخستین 
دموکراسی، به ســه دلیل خواندنی 
را  دموکراسی  روزها  این  است:1ـ 
صادراتی یا پدیده ای اعطایی معرفی 
می کنند، بی آن که عرف جوامع را 
در نظر بگیرند. 2ـ از دید نویسندة 
این کتاب مبانی فلسفی، سیاسی و 
باشد  چه  هر  دموکراسی  اجتماعی 
)که در این کتاب کم از آن ها ســخن نرفته( بخش 
بزرگی از دموکراســی یونان باستان حاصل آرمان 
تراژیک در ادبیات و آیین نمایشی آن جا است. 3ـ 
بررسی تطبیقی بین نخستین دموکراسی در یونان باستان 
و آمریکای قرن بیست ویکم یکی از موارد کمیاب 
به ویژه آن که پژوهشــگرش آمریکایی تبار  است، 
و استاد دانشگاه باشــد و این پژوهش را در فضای 

مشترک بین فلسفه، تاریخ و تئاتر مطرح کند.

ریشــارد کاپوشچینســکی، روزنامه نگار و نویسندة 
لهستانی که شاهد بیست وهفت انقالب در جهان سوم بوده، 
در کتاب »شاهنشاه« روزهای پرتب وتاب انقالب ایران را 
به  عنوان یک شاهد عینی روایت می کند. کاپوشچینسکی 
در ســال 1932 در شهر پینسک، که اکنون در بالروس 
است، به دنیا آمد. در سال 1957 به آفریقا رفت و از آن 
پس به مدت 40 سال دائماً به آنجا سفر کرد و در سال های 
بعد حوزه ماموریتش نه تنها آفریقا، بلکه 50 کشــور در 

خاورمیانه  و  جنوبی  آمریکای  آسیا، 
بود و وقتی در پایان عمر به لهستان 
برگشت، 27 انقالب و کودتا را دیده 
بود، 40 بار به زنــدان افتاده بود و از 
چهار حکم اعدام قبایل آفریقایی جان 
سالم به در برده بود. کاپوشچینسکی 
به شرح  صرفاً  »شاهنشاه«  کتاب  در 
فرار شــاه و بازگشت امام خمینی از 
تبعید نپرداخته، بلکه می کوشــد علل 
بروز این اتفاقــات را مطرح کند. او 
در  خود  روزنامه نگارانة  به مشاهدات 
قیاس با اطالعــات انتزاعی تاریخی 
اهمیت بیشتری می دهد و پس از ثبت 
آشفته اش  یادداشت های  وسط  آن ها 
می نشــیند تا به آن ها معنا و مفهومی 
بدهــد. او ما را به جایی می رســاند 
احتمااًل  ایــران  انقالب  بپذیریم  که 

اجتناب ناپذیر بوده و ضمناً این باور را به چالش می کشد 
که انقالب ایران حاصل دسیســه های خارجی بوده است. 
شاهنشاه عاری از خودپســندی رویکرد روزنامه نگار در 
جایگاه قهرمان اســت. درواقع بیش تر حجم کتاب شامل 

تأمالت کاپوشچینسکی است دربارة تصاویری معمولی و 
عکس هایی که در دسترس همگانند. با وجود این که بخش 
زیادی از کتاب کاپوشچینسکی مبتنی بر تفسیر و تحلیل 
تصاویر آن زمان است، در کمال تعجب در ترجمة فارسی 
بدون هیچ توضیحی این تصاویر نیامده است، در حالی که 

وجود این تصاویر برای کتاب کاماًل ضروری است.
روایت کاپوشچینســکی در »شاهنشاه« به سه بخش 
»ورق ها، چهره ها، گلــزاران«، »عکس های قدیمی« و 
»شعله خاموش« تقســیم می شود. او 
کتابش را این گونــه آغاز می کند: 
انگار پلیس  »همه چیز به هم ریخته، 
همیــن حاال تفتیش خشــونت بار و 
پراضطرابی را تمام کرده. روزنامه ها، 
داخلی و خارجی، همه جا پخشــند؛ 
شــماره های ویژه، تیترهای درشت و 
چشمگیر...«. نکتة مثبت درباره آنچه 
وصف  می نویسد  کاپوشچینســکی 
حال و فضا در قامت گزارشــی ادبی 
است. نویسنده در میان آتش و خون 
آن روزهای ایــران حرکت کرده و 

گزارش ویژه ای را نگاشته است. 
»شاهنشاه« در واقع سومین کتاب 
اســت.  دیکتاتوری«  از »ســه گانة 
کاپوشچینسکی این سه گانه را بر اساس 
مشاهداتش از حکومت های خودکامة 
سه کشور آنگوال، اتیوپی و ایران نوشته است. »یک روز 
از زندگی« و »امپراتور و بازی امپراتور« دو کتاب دیگر 
این مجموعه هستند که اولی را بهرنگ رجبی و دومی را 

حسن کامشاد ترجمه کرده اند.

  اقتصاد سیاسی

  ادبیات سیاسی

پول در ایران جدید
تاریخپولازصفویهتاقاجاریهبهروایتمته،فلوروکالوسون

وزنامه باج گیری با شماره صفر ر
دربارةآخرینرماناومبرتواکو

با قــرار گرفتن ایران در کانــون تحوالت جهانی از 
عهد صفویه، موضوع پول و مسائل پیوسته با آن نیز ابعاد 
پیچیده تری به خود گرفت. پوِل ایران در معرض رقابت 
با دیگر پول ها از شــبه قارة هند و بعد ژاپن در مشرق تا 
مغرب اروپا قــرار گرفت. به این ترتیب اهمیت پول در 
اقتصاد و حتی سیاست ایران بیش از پیش و مسائل مرتبط 
با آن تبدیل به دغدغه ای با اهمیت بیشتر برای فرمانروایان 
شد. پیش از این چند کتاب در مورد تاریخچه پول و سکه 

در دوره هــای مختلــف تاریخ ایران 
نگارش یافته، اما اغلب آن ها از معرفی 
و توصیف ظاهری ســکه ها یا طرح 
حاشیه ای مباحث پولی در ضمن تاریخ 
اقتصادی فراتر نرفته اند. به عبارتی این 
آثار بیشتر آگاهی های خام و عمومی 
را در خصوص پیشینه پول در تاریخ 
بررسی  تا یک  فراهم آورده اند  ایران 
تاریخی پیرامون نقش، چگونگی عمل 
و تأثیرگذاری آن بــر اقتصاد ملّی، 
حکومت،  و  سیاست  مردم،  زندگانی 
مناسبات خارجی و مانند آن ها. از این 
جهت می توان کتــاب »تاریخ پولی 
ایران؛ از صفویه تا قاجاریه« را اثری 
پیشگام به شــمار آورد که با گذر از 
توصیفات فنی و ظاهری پیرامون پول 
)انواع ســکه، جنس آن ها، نقوش و 

نوشته های آن، مشخصات فنی و...( به بررسی اقتصاد پولی، 
سیاســت پولی و عرصه هایی کاماًل نو از سرگذشت پول 
در ایران پرداخته اســت. »تاریخ پولی ایران؛ از صفویه تا 
قاجاریه« نوشته رودی مته، ویلم فلور و پاتریک کالوسون 
از محققان و پژوهشگران مشهور عصر صفویه و قاجاریه 
با ترجمه جواد عباسی در 384 صفحه و توسط نشر نامک 
راهی بازار نشر شــده است. نویسندگان این کتاب شرط 
خاص پولی در تاریخ نوین ایران را مورد بررســی قرار 

داده اند که اســتفاده از پول نقد، نظام سه فلزی شامل طال، 
نقره و مس و شــرایط متغیر ضراب خانه های کشور را در 
بر می گیرد. همچنیــن آن ها نقش حکومت در مدیریت 
پول از راه ضرب سکه و دست کاری آن با کاهش معیار 
وزنی یا پایین آوردن عیار فلز برای کســب سود را مورد 
توجه قرار داده اند. نویســندگان به ایران به عنوان بخشی 
از یک ساختار اقتصادی بزرگ، منطقه ای و حتی جهانی 
می نگرند. ایران که بــا کمبود مزمن پول و فقدان معادن 
طال و نقره روبه رو بود، تا زمان کشف 
نفت تقریباً به طور کامل برای جریان 
فلز قیمتی خود به دنیای بیرونی وابسته 
بود. آن ها اثر متقابل میان پول داخلی 
و حرکت بین المللی شمش بین اروپا و 
هندوستان را با توجه  ویژه بر کوشش 
دولت برای جلوگیری این حرکت از 
مالیات گیری  یا  اعمال محدودیت  راه 
دنبال می کنند. کتاب به عنوان نخستین 
مطالعه در تاریخ پولی ایران متنی الزم 
برای پژوهشگران تاریخ ایران و تاریخ 
اقتصادی اســت. این بررسی به رغم 
محتوای قابل توجه و جذابی که فراهم 
آورده، همچنان که نویسندگان کتاب 
یادآور شده اند نه پایانی برای شناخت 
برآمدن  از زمان  ایــران  پولی  تاریخ 
صفویــان تا برافتــادن قاجاریه بلکه 
ســرآغازی برای ورود به اعماق تاریخ پولی و مالی ایران 
در معنای همه جانبه آن اســت. کتاب خواننده را همراه با 
خود یا به عبارت دقیق تر همراه با پول از معدن و منبع فلز 
تا ضراب خانه و دربار و از کوچه و بازار شهرهای ایران تا 
کاروان های تجارتی و بازارهای پولی در امپراتوری عثمانی، 
اروپا و شبه قاره هند می برد تا در این همراهی زوایایی تازه 
از زندگی جامعه ایرانی را در پرتو نقشــی که پول در آن 

داشته است به تصویر بکشد. 

»شمارة صفرم« هفتمین رمان چاپ شده و آخرین اثر 
پیش از مرگ اومبرتو اکو، نویسندة ایتالیایی، است. این 
رمان رفته  رفته با قدم زدن در میالن 1992 ما را با موقعیت 
کنونی ایتالیا آشنا می کند. موضوع رمان روزنامه ای است 
که هرگز قرار نیســت منتشر شــود و در شمارة صفر 
باقی می ماند ولی خبر آماده ســازی برخی از مقاالت آن 
به گوش متهمانی می رسد که مجبورند برای جلوگیری از 
انتشار آن، سِر کیسه را شل کنند و مدیر روزنامه را در 

قبال سکوت و چشم پوشی از چاپ، 
به روشنی  اثر  این  دارند.  نگه  راضی 
سیستم مافیایی، فراماسونری، کامورآ، 
و  کلیسا  بستة  سیستم  و  کوزانوسترا 
اعمال نفوذ واتیکان را نشان می دهد 
بخشودگی  سیســتم  مشــکالت  و 
بعــد از جنگ را کــه در تار و پود 
نظام دموکراتیــک النه کرده برمال 
می سازد. از آن گذشته به نویسندگان 
جوان می آموزد چگونه برای نوشتن 
یــک رمان داده هــای گوناگون را 
کنند. طرح  طبقه بندی  و  جمع آوری 
خوش ســاخت این رمــان که خود 
به خوبی  اســت،  فرامتنی  تجربه ای 
طراحی پیــش از تولید را به نمایش 
می گذارد. اطالعــات تاریخی، ادبی، 
تحلیل وقایع و ســرک کشیدن در 

روزنامه های بعد از جنگ دوم حتی انفورماتیک درباره 
اتومبیل ها و اشرافیت ِکبک و دربار سلطنتی هم به کار 
می آید. هر چند در اندیشــه ای کلی، نویسنده، اطالعات 
آخرالزمانی و پارانوئیک و نیهیلیستی را در اثر برجسته 

می کند: »دولت همه چیز است و تو هیچ نیستی.«
نویســنده، با تجربة روزنامه نگاری خود، زمینه های 
مختلفی را به نــام موضوع مقاله هــا در هیأت تحریریه 
به بحث می گــذارد. این بحث هــا، در واقع بیان کنندة 
محافظه کاری  و احتیاط رســانه ها از وحشِت دست های 
پرقدرت پشت پرده است. شــمارة صفرم به سبک  و 
سیاق رمان های آمریکایی نوشــته شده است، همراه با 
موتیف های مرگ، سیاست، عشق و خشونت. این  رمان 
ســاختاری منظم دارد و با رمان های 
نوشته های  مانند  پیشــین،  دوره های 
حدود  است.  متفاوت  داستایوفسکی، 
پنج بخش آن عاشــقانه و احساسی 
اســت، با اندک دل خوشی هایی که 
مانند میان پرده هایی البه الی بخش های 
ریاکارانــه جای  و  خشــونت آمیز 
می گیرد و از درون آن، دنیای ویران 
هم چون کورسویی از حقیقت انسانی 
چشمک می زند. بحث های دونفره و 
جمعی در دفتر هیأت تحریریه، کافه، 
خانه، خیابان ها و دیگر جا ها؛ هم چنین 
چند بخش حاشیه ای مانند بحث دربارة 
اتومبیل ها به طور جداگانه گرد آوری 
و نوشته می شــود! جذابیت »شمارة 
صفرم« در کشــش دراماتیک اثر و 
آمیختگی دو لحن جدی و شــوخی  
است که نشــاِن حرفه ای بودن نویسنده در بازتاب دادن 
تاریخ تلخ ایتالیاســت.  این اثر را سیروس شاملو، فرزند 
بزرگ احمد شاملو از زبان ایتالیایی، به فارسی برگردانده 

و انتشارات نگاه منتشر کرده است.

تاریخ پولی ایران 
از صفویه تا قاجاریه

رودی مته، ویلم فلور، پاتریک 
کالوسون

ترجمه جواد عباسی
نشر نامک / 384 صفحه/ 35۰۰۰ تومان

شمارة صفرم
اومبرتو اکو

ترجمه سیروس شاملو
انتشارات نگاه

246 صفحه
باقی مانده های آشویتس175۰۰ تومان

شاهد و بایگانی
جورجو آگامبن

ترجمه مجتبی گل محمدی
نشر بیدگل

1۹2 صفحه/ 2۰۰۰۰ تومان 

 نخستین دموکراسی
پال وودراف

ترجمه بهزاد قادری و سمانه فرهادی
نشر بیدگل

3۰7 صفحه
32۰۰۰ تومان

شاهنشاه
ریشارد کاپوشچینسکی

ترجمه بهرنگ رجبی
نشر ماهی

148 صفحه
12۰۰۰ تومان



تماشـا فصل 4:  تازه های هنر و سینما

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی

انتخابــاِت اردیبهشــت 96 ماجراهــا و 
قهرمان های خــود را داشــت. دوگانه هایی 
که مخصوصن در ســه هفته ی منتهی به روز 
رای گیری به شکل های گوناگونی رخ نمودند. 
از تقابِل اســحاق جهانگیری با باقر قالیباف تا 
حسن روحانی با ابراهیم رئیســی. درواقع در 
بسیاری از فضاهای سیاســی در ایران و شاید 
جهان همیــن دوگانه ها هســتند که قصه را 
می سازند. دوگانه هایی فراوان و گاه خارج شده 
واقعی شان. دوگانه ی رای دهنده گان  از جایگاهِ 
و رای ندهنده گان، دوگانــه ی اصولگرایان و 
اصالح طلبان، ... و تمــامِ این دوگانه ها باعث 
می شــوند در روز رای گیری کفــه ی ترازو 
به نفِع کسی سنگین تر شود و دیگری برگردد 
به شهرش و شکســت را بپذیرد. اما گاه این 
انتخاباتی  از رویاهای  فراتر می روند  دوگانه ها 
و تبدیل می شــوند به نشانه هایی برای سنجِش 
ضرباِن فکری تکه هایی از جامعه یا سیاسیون. 
امیرحســین مقصودلو ملقب به تتلو بی تردید 
پدیده ی ایــن دوگانه ها بود که خواســته یا 
ناخواسته مقابِل محمدرضا شجریان قرار گرفت. 
این پســِر پر نقِش جوان و ناآرام چند سالی 
هست که در جریان های تبلیغاتی سیاست در 
ایران نقش بازی می کند اما این بار قصه طوری 
رقم خورد که او به نحــوی نمادِ یک جریاِن 
اصول گرا شود، نمادی که انگار قرار بود مقابِل 
خواننده ی کهنسال و اسطوره ای موسیقی سنتی 

ایران، محمدرضا شجریان، قرار بگیرد...

QQQپسری با تتوی اژدها
تتلو یک خواننده ی زیرزمینی ســبک های 
پاپ و رپ است. او سال هاست که بین بخش 
به این  نوجوان های عالقه مند  از  گســترده ای 
جنس موسیقی طرفدار دارد و یکی از فعال ترین 
خواننده های این جریان است در فضای مجازی. 
درواقع علی رغم تمامِ ممنوعیت ها موسیقی ای که 
او صادر می کند طرفداران بســیار زیادی دارد 
و قطعن تحلیل های کســی مثل دکتر اباذری 
نیز نمی تواند این جماعــت را از طرفداری و 
هواخواهی اش بــازدارد. بی تردید جریانی که 
خواننده گانــی چون او یا مرحوم پاشــایی را 
حمایت می کنند در بخش هایی مختلف از جامعه 
حضور دارند که نمی شود با نگاهی یکسان کننده 
را طبقه بندی کرد. هرچند جامعه شناس  آن ها 
بی کتاِب ما )ایشــان یک کتاب منتشرشــده 
دارند که تِز دکتری شــان بوده( که هنوز دل 
در گروِ چارچوب های مارکسیســتی اش دارد 
جز خشم نسبت به جمعیتی که برای مشایعت 
پاشــایی رفته بودند چیزی بــرای ابراز ندارد. 
بنابراین با نگاه های احساسی و ارتجاعی ای که 
امثال اباذری ها دچارش هســتند فقط می توان 
به امثال تتلو لنترانی خواند و او و طرفداران شان 
را محکوم کرد به ابتذال... بی تردید موسیقی ای 
که تتلو تولیدکننده ی آن است چندان اهمیِت 
زیبایی شناسانه ای ندارد اما امبرتو اکو به ما نشان 
داد که چه طور می توان هنــِر عامه را به مثابه 
بخشی از هویِت آرمان خواهِ نسلی درک کرد 
و چشم بستن بر این واقعیت چیزی نیست جز 
پاک کردِن صورت مســاله. از ســویی دیگر 
امیرحسین مقصودلو یکی از فرزنداِن جامعه ی 
ایران اســت که جا و فرصتی برای شان فراهم 
نکرد... حضور این مردِ جوان در فضای مجازی 
و اظهارنظرهای عجیب اش درباره ی بازیکنان تیِم 
پرسپولیس تهران باعث شد تا برای اولین بار به 
صورت جدی نام اش در رسانه های رسمی ایران 
بیاید. شب نشینی های او با برخی بازیکنان جوان 
یا قدیمی تیم مذکور باعِث دردسر برای ایشان 
شد و عکس هایی که او در صفحاِت مجازی اش 
از بودن با آن ها منتشر می کرد حاشیه هایی به 
همراه داشت. کار به جایی رسید که مربیان تیم 
مذکور به او اجازه ی حضور سِر تمرین های تیم 

ندادند. اما تتلو به کارش ادامه داد. او به خوبی 
دریافته بود که وقتی به عنوان یک خواننده ی 
زیرزمینی پای اش به اخبار رســمی باز شود تا 
چه حد می تواند تاثیرگذار باشد. اما در این برهه 
او فقط یک خواننده ی عاشــِق تیم پرسپولیس 
بود کــه در آرزوی بــازی در این تیم بود و 
همراهی اش. و این چیزی بی خطر بود. بعِد این 
جریان و این که او نتوانست به هدف اش برسد، 
در چرخشی صد و هشــتاد درجه ای به سمِت 
تیم نخســت پایتخت؛ اســتقالل تهران رفت 
و آبی پوش شــد. از نمادهای این تیم گفت و 
شــورِ گل های فرهاد مجیدی. حتا توانست با 
چند بازیکن این تیــم هم عکس هایی بگیرد. 
هرچنــد در همین مدت عکس ها و تصاویری 
نیز از خود در فضای مجازی منتشــر می کرد 
که او را در مهمانی با جوان های مختلف نشان 
می داد. پیگیری او برای چنین رفتاری تا آن جا 
پیش رفت که توانست زودتر از خیلی سایت ها 
لیست تیم ملی فوتبال را روی صفحه اش بگذارد 
و نشــان دهد دوستانی متنفذ دارد در این فضا! 
به این رفتارها واکنش  وزارت ورزش رسمن 
نشان داد و برخی مربیاِن سخت گیرتِر فوتبال 
ایران هشدار دادند که بودِن کسی چون او باعث 
می شود بازیکنان تمرکزشان بر زندگی حرفه ای 
را از دست دهند. یک مطرود کامل. مطرودی 
که در آهنگ های اش کلیه ی خطوط قرمز را رد 
می کرد و ظاهرش و شکِل تتوهای پرشمارش 
با هیچ چارچوبی نمی توانست او را برای نگاهِ 

رسمی موجه نشان دهد. 
اما قصه ی این مطرود پر نقش را آهنگی رقم 
زد که او برای انرژی هســته ای خواند و دهاِن 
خلق باز ماند... او بــا اونیفورمی نظامی، روی 
ناوچه ای ایرانی و در حضور ســربازان نیروی 
دریایی درباره ی توان هســته ای ایران آهنگ 
خواند. کلیپی که تمام شبکه های پخش کننده ی 
موسیقی آن را بارها نشان دادند و روی برخی 
سایت های اصول گرا نیز آپلود شد. این بار دیگر 
بحث از فرهاد مجیدی یا علی کریمی نبود. بحِث 
تشییع جنازه ی پاشایی نبود یا این که چرا باید باخ 
گوش داد و با شعور شد! بلکه بحث از حضور 
جوانی مطرود بود که توانســته بود به دعوت 
یک ارگان نظامی و در راســتای منویاتِ اش 
آهنگی بخواند. جوانی که فارغ از هر قضاوتی 
درباره ی کار هنری اش اجازه ی آلبوم دادن هم 
نداشــت، چه رسد کنسرتی رسمی. جوانی که 
آلبوم عکس های مثبت هجده و شانزده اش را 
به عنوان نشانه هایی از ابتذال نسل جدید توی سِر 
جریان های اصالح طلب کوبیده بودند، حاال برای 
انرژی هسته ای آهنگ می خواند و پا بر ناوچه ی 
ایران می کوبید. شــخصن وقتی آن روزها این 
تصاویر را دیدم، شوکه شدم اما گمان نمی کردم 
بازی تتلو بیش از این پیش رود... بعِد آن کلیپ 
مشهور خبری مخابره شد که احتمالن به برخی 
خوانده های این مــرد جوان مجوز خواهند داد. 
حضور همیشــه گی تتلو در فضای مجازی و 
باعث  قریب الوقوع اش  مجوزگرفتن  از  نوشتن 
شد تا انبوهی از خواننده های جدی تر و پرکار 
زیرزمینی نیز معترض شوند که چرا سال هاست 
در چنین تنگنایی قرار گرفته اند. نامِ »رپ« یا 
»هیپــاپ« که تا چندی قبل  از مصادیِق تذکر 
بود در مطبوعات تبدیل به پرونده شد. ساختارِ 
فرهنگی اصول گرایان به شــدت به این رویه 
حمله کرد و برآشفت، در حالی که نمی دانست 
در زمانی بسیار کمتر باید شاهِد نمایش فیلمی 
باشــد که در آن این مردِ جــوان نقش های 
روی پوســت اش را به نامزدِ نهایی شان برای 
ریاست جمهوری نشان می دهد و آن ها نیز باید 
زبان در کام کشند! تتلو که موِج رسانه ای بسیار 
قدرتمندش کرده بود باز سِر پی فوتبال گذاشت 
و باز به ورزشگاه راه داده نشد... اما در صفحه اش 
وقتی او را به استادیوم راه ندادند نه فحش داد، 
نه تندی کرد. فقط نوشــت »بچه ها بازی چند 
چنده؟ منو راه ندادن« )نقل به مضمون( بعدش 
صفحات اش پر شــد از اظهارنظــر درباره ی 
شخصیت های سیاســی. روزی نبود که او با 

نظراِت عجیب اش باعث نشود که در کانال های 
پر تعداد تلگرامی مطرح نشود. او ابایی نداشت از 
به سخره گرفته شدن و البته طرفداران میلیونی اش 
نیز مدام از او حمایت می کردند. تا این که خبر 
آمد او را به خاطر شکایتی به زندان برده اند. کار 
به جایی رسید که برخی از طرفداران اش که او 
»تتلیتی« می نامدشان، به خاطر او مقابل دادسرا 
رفتند! تتلوی زندانی شده...به نظر می رسید عمِر 
مفید تبلیغاتی او برای پاره ای جریان ها دیگر تمام 
شده است. اما او از زندان برای طرفداران اش پیام 
می فرســتاد! پیام صوتی. از زندان می نوشت و 
این که چه قدر انسان ساز است و چه قدر ورزش 
می کند و چنیــن چیزهایی. نصیحت می کرد 
جوانان را و از تهذیب نفس می گفت. او دیگر 
پای ثابت اخبار زرد و حاشیه ای و البته رسمی 
بود. طوری که حتا کسانی هم که کوچک ترین 
شناختی از جهان مجازی نداشتند با نام اش آشنا 
شدند. او سرشــار از انرژی بود برای شهرت 
به چنگ آوردن... و وقتی از زندان آزاد شد و با 
همراهی برخی دوستان اش به خانه برگشت تازه 

ماجرای اش آغاز شده بود.

QQQمردی که خواند  ای ایران
اما قصه ی محمدرضا شــجریان قصه ای پر 
حاشیه اســت. خواننده ی اسطوره ای موسیقی 
سنتی ایران...مردی که حتا کسانی که چندان 
به این موســیقی عالقه ای ندارند و بعید است 
بخواهند قطعه ای از او گوش دهند نیز عمیقن 
به او احترام  می گذاشتند. شجریان بعِد ماجراهای 
ســال هشتاد و هشــت و برخی ممنوعیت ها 
که برای او و صــدای اش رقم زدند به یکی از 
چهره های محبوب تبدیل شــد. حمالت تند و 
گاه هتاکانه ی سایت هایی چون فارس و تسنیم 
و روزنامه ای چون کیهان و نسخه ی افراطی اش، 
»وطن امروز«، باعث شد حتا انبوهی از کسانی 
هم که ممکن بود با مشــی سیاسی شجریان 
هم سویی نداشته باشند به هواخواهی اش برخیزند. 
شجریان و البته »ربنا«. دعایی کهن که سال ها 
بود با صدای او در ماهِ رمضان پخش می شد و 
در حافظه ی بخِش مهمــی از جامعه حضوری 
تاریخی داشت. با دستور عدمِ پخِش این قطعه 
و حمالِت تند به شخِص شجریان او جایگاهی 
خاص یافت. جایگاهی که باعث شد بزرگاِن 
اصالحــات از جمله ســیدمحمد خاتمی او را 
ستایش کنند و حتا حســن روحانی در اولین 
دوره ی حضــورش برای انتخابــات از او در 
مناظره ها نام ببــرد. این جا دیگر بحث اهمیت 
این که هواخواهان اش چه قدر  او و  موسیقیایی 
می توانند آثارش را گوش کنند در میان نبود. 
بلکه وضعیِت نمادین شــده اش اهمیت داشت. 
چیزی که برخی نویســنده گاِن ایرانی آن را 
نفهمیدند و هواداری از او را با این سوال پاسخ 
دادند که آیا این آدم ها می توانند یک آلبوم او 
را گوش کنند؟ پاسخ در بسیاری نمونه ها قطعن 
منفی ست. اما شجریان به خاطر چند سرود ملی-
میهنی درخشان و البته رفتارهای اصالح طلبانه اش 
از یک سو و هتاکی و عربده کشی های برخی از 

همان سایت ها و روزنامه ها به نمادی تبدیل شد 
که رقیبی نداشت در جریاِن مقابل... در دوره ی 
محمود احمدی نژاد، رحیم مشــایی تالش کرد 
تا برخی هنرمندان را به اردوی بهار بکشــاند 
و در ایــن راه هزینه های فراوان کرد. از جمله 
علیرضا افتخاری. اویی که با اشتباهی تاریخی 
و حمله به شجریان )کاری که بعدها بابت اش 
عذر خواســت( به خود ضربه ای عمیق وارد 
کرد. از سوی دیگر در فضای انتخابات حضور 
امری ست  نمادهای فکری  به عنوان  هنرمندان 
مرسوم که بسیاری از این حضورها با خواسِت 
خود این هنرمندان، به خصوص بازیگران سینما 
انجام می شود. اما شجریان بی تردید بی رقیب بود 
برای ساختِن دوگانه ای که از دِل موسیقی سنتی 
بیرون آمده باشد. در همین احوال خبر بیماری 
ســخت اش فضای مجازی را پر کرد. سرطانی 
که باعث شد صدها یادداشت و مقاله درباره ی 
اهمیت او در مطبوعات رســمی نوشته شود و 
هزاران در فضای مجازی. حتا برخی چهره های 
مهم دولت و البته اصالح طلبان بعد از بازگشت 
این مرد به ایران با او دیدار کردند. چیزی که 
صدای تندروهای رادیکال را درآورد. آن ها مدام 
به طبِل فتنه می کوفتند و با آدم های درجه چندم 
مصاحبه می کردند تا بگویند شجریان خواننده ی 
مهمی هم نیست! اشتباه های استراتژیک. شخصن 
جوان هایی را در گوشه و کنار می دیدم که جز 
موســیقی روزآمد چیزی گوش نمی دادند اما 
به محمدرضا شجریان احترام می گذاشتند. یک 
بار از چند تای شان در این باره پرسیدم و این که 
آن ها که اصلن نمی توانند و نمی خواهند آثار 
او را گــوش کنند چه طور چنین نگاهی دارند 
و یکی شان پاسخ داد: »اشکال از ماست قطعن. 
اون که کارش درسته«... چنین باوری نسبت 
به محمدرضا شجریان باعث شد تا در سال های 
اخیر او بیش از هر زمانی شکلی نمادین پیدا کند 
و محبوب نسِل جوان تری شود که احتمالن چیز 
زیادی از او گوش نداده است. بعد از باالگرفتِن 
خبر بیماری شجریان و واکنش های احساسی 
فراوانی که نســبت به آن انجام شــد، دوباره 
بحِث قطعه ی ربنا پیش کشــیده شد. تندروها 
اعالم می کردند شخص شجریان اجازه ی پخش 
این اثر را لغو کرده و او نیز پاسخ داد که صدا 
و ســیما می تواند این کار را پخش کند! چنین 
دوگانه گی عمیقی تا چند هفته مانده به انتخابات 
ادامه داشت. شجریان عملن به یکی از نشانه های 
جریان های اصالح طلب تبدیل شد و خودش نیز 
از چنین وضعیتی استقبال می کرد. قصه زمانی 
تندتر شد که طالبی کارگردان فیلِم بی اهمیت 
»قالده های طال« سرطان داشتِن شجریان را در 
نشستی عمومی به ســخره گرفت و موجی از 

نفرت و خشم برانگیخت.

QQQدیدار در مهرآباد
اوج داســتاِن مقصودلو در یک ماهِ منتهی 
به انتخابات بود. او عملن از محمدباقر قالیباف 
حمایت کرد و از تتلیتی های اش خواســت 
به او رای بدهند. تتلو قبل تر نیز در صفحه ی 

و  عجیب  سیاسی  نظرات  اینســتاگرامی اش 
غریبی منتشر کرده و باعث تفریِح مخاطبان 
شــده بود. او عملن خواننده گی را رها کرده 
و مشغول سیاست ورزی شــده  بود! درباره ی 
برجام و کاندیدای اصلح نظر می نوشــت و 
گاهی هم به حسن روحانی پیشنهاد می کرد از 
صحنه ی انتخابات کنار برود. این جوان مطرود 
برخی مشاوران  بازیچه ی دســت  پرشور  و 
فرهنگی ســتاد قالیباف شده بود! چیزی که 
در ابتدا با بی توجهی سراِن تندروها همراه بود 
اما در روزهای آخر به یکی از معضالت شان 
تبدیل شد. با کنار رفتِن قالیباف تتلو از رییسی 
حمایت کرد. انگار برنامه ریزان جناح اصولگرا  
واقعن روی رای چهار میلیون هوادار مجازی 
تتلو حساب ویژه ای باز کرده بودند! اما نقطه ی 
عطِف این قصه دیدار تتلو بود با ابراهیم رییسی 
در فرودگاه... دیداری که به ســرعت فیلم و 
عکس های آن در فضای مجازی منتشر شد. 
ریاست تولیت آستان امام هشتم در حالی که 
متعجب به تتلو خیره بود نظرات اش را درباره ی 
قهرمانی او در انتخابات می شنید... امِر ممنوع 
کاملن فروپاشیده بود. تتلو برخی تتوهای اش را 
به رییسی نشان داد و معنای اش را تفسیر کرد! 
صدای نارضایتــی از اردوگاهِ اصول گرایان 
ســنتی برآمد. جوان خواننــده ای که هنوز 
نتوانسته بود برای طرفداران اش یک کنسرت 
بدهد ادعا می کرد بــه زودی در برج میالد 
خواهد خواند و این غم انگیزترین بخش ماجرا 
بود برای من. چیزی که بسیاری به آن توجه 
نکردند. بازی ای که با این خواننده ی زیرزمینی 
شــد و البته او بود که مرزهای این بازی را 
گسترده تر کرد. انگار در این رفتار ناخواسته 
بخشی از چهره ی اصول گرای نظام ناچار شد 
به این تکه ی همیشــه مطرود جامعه ی جوان 
نگاه کند. به تِن پر نقش و نگارش. به شکِل 
بیان اش. به حقی که همیشه از آن ها سلب شده 
بود برای خواندن. تتلو نفرینی بود بر اردوگاهِ 
اصول گرایان تندرو. و این امر زمانی درک شد 
که دیگر کار از کار گذشته بود. به سرعت 
در فضای مجازی انبوهی پوستر ساخته شد که 
قاضی را کنار تتلو نشــاند و روحانی را کنار 
شجریان. رسانه های اصول گرا کمی گیج شده 
بودند تا تحلیل رسید که از »توبه« بگویند و 
این که ظاهر افراد مالک قضاوت نیست. از 
جوانانی بنویسند که ناگهان نورِ معرفت آن ها 
را نادم کرد! از تحوالت روحی ناصرخسرو! 
از این که در توبه همیشــه باز است و اصلن 
این جوان مگر چه گناهی کرده؟! امیرحسین 
مقصودلو گناهی نداشت اما سال ها فشار برای 
مختلف  به شکل های  نادیده گرفته شــدن اش 
ناگهان او را به نفرین ســازی تبدیل کرد که 
دیگر از دست شده بود. مدام پیام می گذاشت 
و از رییسی می نوشت. از پیروزی در انتخابات. 
حتا به روحانی پیشــنهاد کرد کنار بکشد و 
بعد بشــود معاون رییسی. در فضای رسانه ای 
تندروها از توبــه می گفتند و اصالح طلبان از 
سطِح حامیاِن رییســی. تتلوی از بند گریخته 
بی پروا حملــه می کرد. به علی کریمی، علی 
دایی و البته شجریان. ادعا کرد او هم می تواند 
ربنا بخواند! کار از کار گذشته بود. فارس تمامِ 
آرشیوهای تاریخ را مرور می کرد تا مصادیق 
توبه بیابد. پسری با نشان اژدها داشت آن ها 
را غــرق می کرد و اویی کــه قرار بود فقط 
در حاشیه باشــد حاال از اُمهات کار تبلیغاتی 
اصول گرایان تندرو شده بود. جوانی که اگر 
اجازه می یافت تا رســمی بخواند و ســر در 
کارِ خود داشــته باشد بی شک در چارچوبی 
دیگر ارزیابی می شــد ناگهان انتقامِ این همه 
سال خط کشــی جامعه را از سوی تندروهای 
اخالق گرا چنین گرفــت. در روز انتخابات 
تتلو از پیروزی قطعی رییسی نوشت و این که 
تتلیتی های او حماســه آفریده اند! و وقتی در 
نیمه های شب مشخص شده بود رییسی عملن 
شکست خورده است، سکوت کرد و بعدش 
نوشــت صفحه ی او را گاهی کساِن دیگری 

اداره می کرده اند! باخت در انتخابات ضربه ی 
سنگینی بود برای اصول گرایان اما بیش از آن 
پدیده ی تتلــو آن ها را آزار می داد. چه مقابِل 
او به درســت یا غلط برخی از مشهورترین 
هنرمندان تاریخ ایران حضور داشتند که با تمامِ 
سم پاشی های ریز و درشتی که علیه شان انجام 
شد، نازدودنی بودند و این در جریان انتخابات 
امری ست تعیین کننده. بنابراین به همان داستاِن 
توبه و تحول تتلو چسبیدند. اما این پسِر مطرود 
که طعِم شــهرت سرمست اش کرده بود تازه 
از این جریان خوش اش آمده بود. تا لحظه ی 
نوشته شدِن این گزارش او انواع اظهارنظرهای 
سیاسی و غیرسیاسی خاص را انجام داده که از 
جمله یکی از آخرین  آن ها درباره ی حجاب 
مریم مقدس اســت! و مسیحیان را به حجاب 
دعوت کرده و با جســت و جوی اشتباه در 
اینترنت عکس های یک بازیگر ایرانی را با 
شــمایل حضرت  مریم اشتباه گرفته و ابراز 
کرده که مادر مسیح محجبه بوده و مسیحیان 
باید به او اقتدا کنند! باید دید که اصول گرایان 
تا کی می توانند این پســر را تحمل کنند؟ 
مردی که بی تردید بسیار به آن ها ضربه زد و 
از ســویی باعث شد صدا از جمعی به گوش 

برسد که همیشه نادیده گرفته شده بود.

QQQرستگاری سبز و بنفش
در تمامِ ستادهای روحانی می شد نوای »ایران 
 ای سرای امید« را شنید. بعد از حرف هایی که 
طالبی درباره ی ســرطانی بودن شجریان مطرح 
کرد و با واکنشی هولناک روبه رو شد شجریان 
بر موجی سوار شد که تا همین لحظه نیز ادامه 
دارد. اظهارات محمدجواد الریجانی؛ مردی که 
مشهور به بی موقع سخن گفتن است و اشتباه های 
نماینده گان  برخی  استراتژیک اش موجب شد 
مجلس و از جمله متخصصان موســیقی او را 
هدِف نقدهای تند خود قرار دهند. شــجریان 
انتخابات را برای روحانی شیرین کرده بود. این 
امر مصادف شد با آغاز ماه رمضان. و ماجرای 
دوباره عدمِ پخِش ربنــا... وجهِ نمادین قضیه 
کار خودش را به خوبــی انجام می داد. برخی 
نویسنده گان کم هوش باز نوشتند مطالبات نباید 
در حِد ربنا باشد و باز نفهمیدند که برخی رفتارها 
کارکردِ سمبولیک دارد و چنان فشاری می آورد 
بر طرِف مقابل که در وصف ناید. بزرگترین 
اشتباه جناحی که احتمالن خود نیز در تنهایی 
و موقع افطار ربنای شــجریان گوش می کند 
این است که نمی داند با حمله به شخصیت و 
شیوه ی زنده گی این مرد نمی تواند او را منفور 
کند. چه آن ها در دوگانه ی تتلو- شــجریان 
بیش از حد تحقیر شــدند. بازی ای که خود با 
خواننده ی زیرزمینی شروع کردند و اژدهایی 
که خود بیدارش کردند دامن شان را گرفت. 
درواقع دو خواننده ی محصور مقابِل چشــم 
جامعه قرار گرفت. یکــی جوانی عجیب و 
خاص که ســال ها به عنوان نمادِ فساد معرفی 
شده بود و ناجوانمردانه تحقیر و دیگری مردِ 
بزرگ موسیقی سنتی ایران که به خاطر عقاید 
سیاسی اش تصمیم بر حذف اش گرفته شد اما 
این امر بر محبوبیت اش دوچندان افزود. ذهِن 
سرطان خورده ی قالده ساز یکی از نمونه هایی 
بود که مقابِل این امر فوراِن دشــنام داشت و 
از قضا بازی ابزاری با امیرحسین مقصودلو در 
سقوِط این کلیت موثر بود. حال که انتخابات 
تمام شــده و همه به خانه بازگشــته اند باید 
به تماشــای نفریِن تتلو نشست و شاید حضورِ 
ســاکت اما پررنِگ محمدرضا شجریان. این 
قصه ی محدودیت سازی ســت در ســال های 
سال تولیت فرهنگی تندروها در ایران و باور 
با ساختِن دوگانه های نسلی  به این که می شود 
و تخریــب کار را تمام کرد. اصول گرایان در 
این انتخابات باختند. شاید زمانی طوالنی برای 
باز نفس گرفتن نیاز داشــته باشند... پیشنهادِ ما 
گوش دادن است به آهنگ های تتلو... و درِک 
این نکته که همین جوانی که چنین به میدان 

آوردندش چه می خواهد... همین و تمام.

دو قطبی هنری
تتلووشجریان؛دوگانهایکهباعثپیروزیمیانهرویشد
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نه، »ویالیی ها« فیلم درخشانی از آب درنیامده است و به خالف موضوع جذاب و با وجود موقعیت فوق العاده دراماتیکش، چیزی سینمای ایران
بیشتر از یک دورهمی زنانه نیست. فیلم، بیشتر مجذوب ایده ی اولیه اش است، مجذوب محل زندگی خانواده هایی که تصمیم گرفته اند 
در منطقه ی جنگی زندگی کنند تا شوهران، پدران و پسران شان را بیشتر ببینند

در پناه هیچ
»ویالییها«فیلمیاستکهبهزندگیهمسرانفرماندهانمیپردازد

سازنده ی  فیلم کیست

پیشنهاد  می کنیم

موضوع ویالیی ها چیست

ویالیی ها چه جور فیلمی است

منیر قیدی، یکی از مشهورترین 
منشی های صحنه ی سینما است؛ االن 
باید بگوییم »مشهورترین منشی های 
صحنه ی سینما بود« ولی کارنامه ی 
او استثنایی است و احتماال باید تا 
منشی صحنه ی  زمان حضور یک 

باسابقه ی دیگر، همچنان از او به عنوان »یکی 
از مشهورترین ها« نام ببریم. قیدی سال 1375، 
یعنی حدود 20 سال پیش در سن 24 سالگی 
وارد این حرفه شد. اگر االن به تیتراژ فیلم هایی 
مثل »جنگجوی پیروز«، »بــاران«، »ارتفاع 
پســت«، »به نام پدر« و »آواز گنجشک ها« 
نگاه کنیــد، نام او را می بینیــد و این، یعنی 
همکاری او بــا کارگردان هایی نظیر ابراهیم 
حاتمی کیا، مجید مجیدی و کمال تبریزی. به 

این نام هــا، رضا میرکریمی را هم 
اضافه کنید؛ او در »خیلی دور، خیلی 
نزدیک« دســتیار این کارگردان 
بوده اســت. افرادی شبیه به قیدی 
خیلی زود وارد کار کارگردانی فیلم 
سینمایی می شوند، 20 سال حضور 
در تیم کارگردانی یعنی تجربه ی بسیار. ولی 
او ترجیح داده فیلم کوتاه، مستند و حتی فیلم 
تلویزیونی بســازد و با مکث زیاد وارد سینما 
شود. حدود ده سال پیش، یعنی سال 1385 بود 
که با داستان زنان فرماندهان آشنا شد و تصمیم 
گرفت فیلم اولش را بسازد. او فقط یک خط 
داستانی شنیده بود: زنان فرماندهان، با شنیدن 
صدای ماشین »هایس« قلب شــان لبریز از 

نگرانی و دلهره می شد. 

فیلم های زیادی درباره ی همسران شهدا و رزمندگان ساخته نشده اما فیلم های خوبی با موضوع زنان 
در دفاع مقدس ساخته شده که اگر این فیلم را دوست داشتید، پیشنهاد می کنیم حتما آنها را هم ببینید:
نجات یافتگان: این فیلم رســول مالقلی پور ُقِل دیگر »سفر به چزابه« است: تمام 
داســتان درباره ی یک پرستار و مجروح قطع نخاعی است که تالش می کنند از 
منطقه ی جنگی فرار کنند. فیلم، مثل تمام آثار مالقلی پور پرخون، جذاب و دیدنی 
است و بازی عاطفه رضوی در نقش پرستار جنگی، به یادماندنی ترین حضور او در 

سینماست. 
گیالنه: نسخه ی طوالنی تر »ننه گیالنه« فیلمی است درباره ی ایثار مادرانه ی زنی که 
از فرزند جانبازش محافظت می کند. فیلم، به شــدت احساســی و پر از لحظات 
تأثیرگذار عاطفی است. فاطمه معتمدآریا و بهرام رادان در آن نقش های اصلی را 

بازی می کنند. 
هیوا: از معدود فیلم هایی است که درباره ی همسران شهید ساخته شده. فیلم ماجرای 
حضور هیوا، همسر یک فرمانده در محلی است که ظاهراً شوهرش در آنجا شهید 
شده. او با حضور در آنجا، با خاطرات رزم آنها و گیر افتادنشان در یک دهلیز تنگ 
و تاریک و مواجهه  شان با دشمن روبه رو می شود؛ فیلمی تلخ و البته دیدنی از رسول 

مالقلی پور.
شیار 143: تفاوت این فیلم با باقی آثار دفاع مقدس، سادگی در اجرا و تمرکز در 
نمایش دلتنگی یک مادر است. »شیار 143« اسطوره سازی نمی کند، مادری را نشان 
می دهد که باامید به زنده بودن تنها پسرش سال های سال، شب را روز می کند و تنها 
با دیدن استخوان های به جا مانده از او، آرام می گیرد. بازی مریال زارعی تکان دهنده 

و قابل توجه است. 

ایران، فرماندهان  زمان جنگ عراق علیه 
عالی رتبه ای که در منطقه ی جنگی در جنوب 
و غرب حضور داشتند، فرصت زیادی برای 
مرخصی نداشــتند. جنگ در اوج خود بود و 
به هماهنگی رسیده  نیروهای مردمی کم کم 
بودنــد و حضور همیشــگی فرماندهان در 
مناطق جنگی الزم و ضروری بود. ولی خب، 
استراحت می کردند،  باید  فرماندهان هم  این 
خانواده هایشــان را می دیدند و حتی ازدواج 
می کردند! واقعیت این بود که سفرهای آنها 
و سرزدن شان به خانواده ها معموالً هم زمان بود 
با مأموریت هایی به تهران برای شــرکت در 
جلسات. و این دوری مداوم، همیشه ی مایه ی 
دلتنگی خانواده ها بود. از اوایل دهه ی شصت، 
کم کم خانواده های فرماندهان تصمیم گرفتند 
که این دوری را جبــران کنند. وقتی مردها 
نمی توانستند جنگ را رها کنند، این خانواده ها 

بودند که باید به مناطق جنگی می آمدند. برای 
همین هم تعدادی از آنها عازم مناطق کم و بیش 
قابل ســکونت در جنوب و غرب شدند. این 
خانواده ها در شهرهایی مثل اندیمشک ساکن 
شــدند و امیدوار بودند که در مرخصی های 
چند ساعته ی شوهرانشان فرصت دیدوبازدید 
به وجود  آید و دوری و دلتنگی کمتر  شود. این 
روش چند سالی ادامه داشت: آنها خانه هایی را 
که خالی مانده بود، از نیروهای نظامی تحویل 
گرفتند و کنار هم، خانــواده ی بزرگ تری 
تشــکیل دادند. هر وقت شوهر یکی از این 
بانوان شهید می شــد، خانواده ی او شهرک و 
خانه را ترک می کــرد و بعد از مدتی، یکی 
دیگر از زنان به آن شهرک می آمد. در شهر 
اندیمشک تعداد زیادی از همسران فرماندهان 
جنگ، همســر ابراهیم همت، حمید باکری، 
علیرضا نوری، دستواره و... حضور داشتند. آنها 

در شهرک راه آهن ساکن شده بودند؛ جایی 
که اوایل دهه ی 50 برای توســعه ی راه آهن 
جنوب طراحی و ســاخته شده بود و با وقوع 
جنگ، خالی مانده بود. شهرک راه آهن شامل 
چند ویال بود که دور از هم قرار داشــتند و 
خانواده ها می توانســتند در آن راحت و آزاد 
زندگی کننــد. در آن دوران، جز نگهبانی دم 
در، هیچ مردی در آن ســاکن نبود و حضور 
گه گاه یک فرمانده ی جنگ هم معموالً بیش 
از چند ساعت طول نمی کشید. بنابراین طبیعی 
بود که به آن شــهرک، نام »شهرک زنان« 
را بدهند. اما فکر نکنید که آنجا، امن و امان 
بود و ایــن خانواده ها نگرانی ای جز دوری از 
نداشتند؛  شوهرانشان و دلهره ی شهادت آنها 
پادگان دو کوهه در 4 کیلومتری این شهر قرار 
داشت و چون این شهر در مسیر اصلی اتصال 
استان خوزستان به شمال و غرب است و عالوه 

بر جاده، مسیر ریلی هم دارد، همیشه موضع 
خوبی برای بمباران محسوب می شد، مخصوصًا 
که اندیمشک، یک جور مرکز پشتیبانی هم 
بــود و آذوقه و امکانات از آنجا به خط مقدم 
ارســال می شد. خیلی ها به یاد نمی آورند اما 4 
آذر سال 1365، پنجاه وچهار هواپیمای عراقی 
این شهر را به مدت یک ساعت و چهل و پنج 
دقیقه بمباران کردند که به روایتی طوالنی ترین 
بمباران هوایی بعد از جنگ دوم جهانی بود. 
خب، معلوم است که هدف این بمباران ها فقط 
مناطق نظامی نبود؛ شهر و محل سکونت مردم 
عادی هم در این بمباران تخریب شــد و به 
روایتی 300 شهید و 800 مجروح نتیجه ی این 
حمله بود. بیمارستان شهید کالنتری این شهر، 
از مهم ترین مراکز درمانی دوران دفاع مقدس 
بود که تقریبــاً تمام فرماندهان جنگ، وقتی 

مجروح می شدند به آنجا انتقال داده می شدند.

نــه، »ویالیی ها« فیلم درخشــانی از آب 
درنیامده است و به خالف موضوع جذاب و با 
وجود موقعیت فوق العاده دراماتیکش، چیزی 
بیشتر از یک دورهمی زنانه نیست. فیلم، بیشتر 
مجذوب ایده ی اولیه اش است، مجذوب محل 
زندگی خانواده هایی که تصمیم گرفته اند در 
منطقه ی جنگی زندگی کنند تا شوهران، پدران 
و پسران شــان را بیشتر ببینند. اما مثل هر فیلم 
دیگــری، این یکی هم باید ما را قانع کند که 
چرا این خانواده ها سختی زندگی در این مکان 
را تحمل می کنند. عشق؟ چه خوب که عشق 
می تواند دلیل زندگی آنها در این منطقه ی ناامن 
شود. ولی کجای فیلم باید این عشق را ببینیم؟ 
در کالم یا در امواج احساســی که از نماها به 
ســمت ما می آید؟ در کالم، عشــق هست، 
زندگی هست، شــور و انرژی هست اما در 
نماها... نه خبری از عشق هست نه شور زندگی. 
فیلم عاری از چنین حســی است، ناتوان است 
در نمایــش و عرضه ی آن. وقتی یک طرف 
این عشــق غایب است، تمام بار عاشقی روی 
دوش شخصیتی است که دیده می شود و چنین 
شخصیتی باید بیشــتر از هر کسی سعی کند 
عاشقی را نشان بدهد و ما را با خودش همراه 
کند. اما عشــق در فیلم غایب است چون فیلم 
روی آدم هــا تمرکز نمی کند، نمی گذارد که 
زیروبم یکی را بشناسیم و بفهمیم که او چطور 
عاشقانه منتظر شوهر یا پدرش است. قصه مدام 
از این شاخه به آن شاخه می پرد، داستانک های 
جدیدی را مطــرح می کند و آدم هایی را وارد 
ماجرا می کند که هیچ تأثیری در روند داستان 
ندارند. اما اصــل ماجرا، که تمرکز برای قانع 
کردن ماســت، فراموش می شــود. فراموش 
می شود که ما برای دانستن عشق یک نفر به 

دیگری باید او را کامل بشناســیم. راستش ما 
تماشاگران همراه شــخصیت »سیما« )طناز 
طباطبایی( هستیم که به ناگاه وارد این شهرک 
می شود، سوال های او سوال های ما هم هست. او 
کسی است که نمی داند چرا باید در آن خانه ها، 
در نزدیکی منطقه ی جنگی زندگی کند، جان 
بچه هایش را به خطر بیندازد و منتظر بماند تا 
شوهرش، شاید، از راه برسد. در حالی که همین 
انتظار در شــهری امن تر و موقعیتی راحت تر، 
دست کم برای بچه ها، معقول تر به نظر می رسد. 
فیلم بیش از هر چیــز باید ما را قانع کند که 
چیزی مهم تر از احساس امنیت هست که آنها 
را در آنجا ماندگار می کند. اما »ویالیی ها« از 
اقناع سر باز می زند، موضوع را تاریخی فرض 
می کند و چون با تاریخ طرف اســت، آن را 
بدیهی می داند: »در دهه ی شصت، تعدادی از 
همسران فرماندهان به آنجا آمده اند و زندگی  
کرده اند، همین کافی است، تمام!« اما راستش 
اینها قانع کننده نیســت، چون دالیل ذهنی و 
بدیهی به کار ســینما نمی آید. ما باید درک 
می کردیم که »به رغم سختی بسیار« این افراد 
نیاز دارند که آنجا بمانند، چون باید به احساسی 
جواب بدهند و تحمل این سختی برای پاسخ به 
آن نیاز است. اما این نیاز، در فیلم نیست، ما باید 
در ذهن مان آن را بسازیم و فکر کنیم که فیلم، 
به این شکل کامل می شود. می دانید، اگر همه ی 
ما فکر کنیم، می بینیم که راه هایی برای اقناع 
وجود داشت. مثال تمرکز روی چند شخصیت 
محدود کمک می کرد به درک درست حس 
عاشــقی آنها و قاعدتاً توجیه ماندگاری شان 
در آن شرایط. ولی فیلم هیچ کس را بیشتر از 
دیگری نمی شناساند و توجیهی هم برای این 
کار ندارد. چرا؟ چون قصه ای برای بازگویی 

وجود ندارد؛ قصه ی فیلم همان نمایش موقعیت 
اســت: همان شهرکی که زنان در آن زندگی 
می کنند، همین! و راستش را بخواهید، قصه ی 
فیلم شروع نشده تمام می شود. همان زمان که 
ماجرای سیما و مادر شوهرش )ثریا قاسمی( 
بازگو می شود، دیگر هیچ چیز جلو نمی رود. هر 
آنچه بعد از آن هست، داستان های کوچکی 
اســت برای ِکش دادن موضــوع. خب، بله، 
آمدن هایس »واقعاً« دلهره به جان تماشاگر 
می اندازد. ولی راستش ما هیچ کدام از آدم های 
قصه را درست و حسابی نمی شناسیم تا دلمان 
به درد آید. بنابراین بیشــتر دچار حس ترحم 
می شویم نه همذات پنداری و همدلی. فیلم، قصه 
ندارد، چون شخصیت ندارد، چون هیچ کدام از 
آدم هایش در معرض انتخاب قرار نمی گیرند، 
هیچ کدام تغییر نمی کنند و هیچ کس خالف 
قاعده عمل نمی کند. انگار همه موقعیت بدیهی 
را پذیرفته  اند و الم تاکام حرفی نمی زنند. نگویید 
که آخر فیلم سیما جای خانم خیری را می گیرد، 
بله، فیلم همین را می خواهد اما چه اتفاقی می افتد 

که سیما جایگزین خیری می شود؟ چه می شود 
که سیما مصمم به ماندن می شود؟ چه تغییری، 
اتفاقی و رخــدادی روی می دهد که آدمی 
مثل سیما را قانع می کند به ماندن؟ این تغییر 
باســمه ای است، عمدی اســت، به خواست 
کارگردان و فیلمنامه نویس است چون فیلم باید 
می توانست  »ویالیی ها«  وگرنه  می شد؛  تمام 
همین طور ادامه داشــته باشد بی  آنکه اتفاقی 
در آن رخ بدهد یا شــوهری بیاید. این تغییر، 
نشانه ی بلوغ و تحول نیست، پس تأثیرگذار 
هم نیست. خب پس ما با چه چیز روبه روییم؟ 
در »ویالیی ها« ما آدم هایی را می بینیم که کنار 
هم زندگی می کنند اما هیچ رابطه ای بین شان 
شکل نمی گیرد، هیچ نوع زندگی شخصی و 
جزئیاتی در کارشان نمی بینیم، هیچ نوع مِهر و 
حسی بین شان نیست. کنار هم هستند اما انگار 
فقط نمایش »کنار هم بودن« را اجرا می کنند. 
اگر »یه حبه قند« بدون داستان مشخص، جلب 
توجه می کند، به دلیل گرمایی اســت که از 
دل جزئیات، دیالوگ ها، روابط و دادوســتد 

آدم ها بیرون می زند. اما »ویالیی ها« حتی به 
خودش فرصت شــکل دهی چنین فضایی را 
نمی دهد، جز چند صحنه ی شلوغ، که با تأکید 
تدوین گر روی رقص دختربچه، ابتدایی هم از 
کار درآمــده، چیزی از روابط نمی بینیم. تازه 
این یکی هم بیشتر رابطه ی سرد آنها را نشان 
می دهد تا گرمای انسان هایی که خودخواسته یا 

به ناچار ِگرد هم آمده اند. 
اما اینها تنها مشکل فیلم نیست، »ویالیی ها« 
فیلمی بدون جغرافیاست، هویت هیچ خانه ای 
معلوم نیست، معلوم نیست که  افراد این شهرک 
در چه نســبتی با هم زندگی می کنند و کی 
همسایه ی کی اســت. دلیل هم کاماًل روشن 
است، وقتی مسئله، رابطه ی بین آدم ها نیست، 
نیازی هم بــه نمایش همجواری آنها در یک 
فضای بسته نیست. در صحنه های دست جمعی 
همه هستند و در برخی صحنه ها، عده ای نیستند. 
چرا؟ معلوم نیست. معلوم نیست که چه کسی 
با چه کسی بیشتر صمیمی است، افراد مختلف 
چطور زندگی می کنند، با هم چه حرف هایی 

می زنند و... 
و گیجی ما وقتی بیشــتر می شــود که 
کارگــردان و تدوین گر فیلم مــدام زاویه ی 
برخورد با داستان را تغییر می دهند. یک مثال 
این مشکل را کاماًل هویدا می کند: وقتی خبر 
شــهادت آقای خیری به همسرش می رسد، 
ما همراه او وارد خانه می شــویم. او شوکه و 
محزون سمت اتاق می رود در حالی که جمعیت 
به دنبال او می روند. مهم ترین سوال این است 
که چه اتفاقی رخ داده. رفتار خانم خیری نشان 
می دهد که این بار اوست که عزادار است، پس 
یک شــخصیت اصلی دچار بحران شده. اما 
کارگردان به جای نمایش این موقعیت اثرگذار 

چه می کند؟ ناگهان این صحنه را به سکانس 
دیگری قطع می کند که دختر نوجوان در حال 
ارسال نامه به محبوبش است. بعد، همراه همین 
دختر به خانه برمی گردیم و به پشت اتاق خانم 
خیری می رســیم. هدف کارگردان چیست؟ 
نمایش تنهایــی خانم خیری؟ خب، ما که در 
سکانس قبل او را دیدیم که تک و تنها داخل 
اتاق شد، چرا همان سکانس ادامه پیدا نکرد؟ 
چه چیزی با وجود این دختر تکمیل شد؟ دختر 
چه نقشی در تأثیرگذاری داشت؟ چرا در چنین 
صحنه ی مهمی وقفه ایجاد شــد؟ این شکل 
کارگردانــی و تدوین در جاهای دیگر هم به 
چشم می خورد. مثال وقتی ثریا قاسمی درحال 
شرح مرگ پســر دیگرش است و آرام آرام 
لحــن و میمیکش را تغییــر می دهد، به جای 
استمرار نمایش حس وحال او، صحنه به چهره ی 
طناز طباطبایی قطع می شود. این پرش ها برای 
چیست؟ برای وقفه در ایجاد حس؟ چه چیزی 
در چهره ی طناز طباطبایی هســت که ما باید 
ببینیم؟ چه نوع واکنشی را می بینیم که بیشتر 
از کنش اهمیت دارد؟ طباطبایی در آخر این 
واگویه می گوید همه ی ماجرا را می داند؛ انگار 
که کل این صحنه یک پارودی است. و چرا 
ما نباید فکر کنیم که بازی ثریا قاسمی در این 

صحنه به کلی نابود شده است؟
»ویالیی ها« فیلمی است که در سطح مانده، 
در سطح یک ایده ی درخشان که می توانست 
پرچالش و پرماجرا باشــد. ولی حاال نه نگاه 
تاریخی اش اهمیت دارد نه واکاوی گذشته اش. 
زنان در اینجا نه بازتاب عشــق و عاشقی اند نه 
اســوه ی مقاومت. نه همدالنه اند نه مؤثر، نه 
شگفت انگیزند نه تکان دهنده. هستند تا دیده 

شوند و این، واقعاً تالشی رقت انگیز است... 

کریم نیکونظر
دبیر بخش سینما
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پیشنهاد  می کنیم

موضوع خانواده در سیاست آمریکایی ها، مهم و تأثیرگذار است و این مسئله ای مربوط به این قرن نیست. یکی از عکس های مشهور 
آبراهام لینکلن، او را کنار خانواده اش نشان می دهد که همگی رو به دوربین لبخند می زنند. در فرهنگ آمریکایی، مهم است که مردم ببینند 

رئیس جمهور اول به خانواده ی خودش رسیدگی می کند تا مردم برای سپردن آینده شان به او اعتماد کنند

ژاکلین کندی که بود
نام اصلی اش ژاکلین لی بوویر بود. او در 
28 جــوالی 1929 در نیویورک به دنیا آمد. 
بود و پدرش رگ و ریشه ای  ایرلندی  مادرش 
فرانسوی داشت. اگرچه ژاکلین و خانواده اش 
مدت زیادی را در اسکاتلند و انگلیس زندگی 
کردند اما نیویورک، شــهری بود که به او 
هویت داد. ژاکلین در دانشگاه جرج واشنگتن 
آمریکا در رشته ی زبان فرانسه تحصیل کرد 
و بعد از فارغ التحصیلــی، در آزمون مجله ی 
»ووگ« برای ویراســتاری شرکت کرد. او 
توانست شــغل ویراستاری بخش تاریخ را در 
این مجله به دســت بیاورد و بعِد آشنایی  و با 
توصیــه ی جان اف کندی که ســناتور بود، 
به روزنامه ی واشــنگتن تایمز برود. اما اینها 
کلیات اســت و معموالً هر زندگی نامه ای به 
آنها می پردازد. نکته ی مهم، بخش های کمتر 

گفته شده ی زندگی ژاکلین است. مثل این  نکته 
که او نزدیک ســه ماه همسر جان هاستت، 
یکی از سرمایه داران مشهور آمریکایی بود و 
بعد طالق، در یک مهمانی با جان اف کندی 
آشنا شد و این آشنایی منجر به عشقی طوفانی 
شد. مشهور اســت که جان اف کندی روابط 
گسترده ای با زنان داشت و حتی مریلین مونرو 
هم از معشــوقه هایش به حساب می آمد. ولی 
عشــق او به ژاکلین، ظاهراً پایدار بود. آنها با 
یکدیگر ازدواج کردند و خیلی زود هم مشهور 
شدند. اگرچه در ایام مبارزات انتخاباتی کندی، 
ژاکلین به دلیل بارداری نتوانست کنار همسرش 
باشد اما بعد از ورود به کاخ سفید فعالیتش را 
شروع کرد. او اولین کسی بود که نام »بانوی 
اول آمریکا« را سر زبان ها انداخت و مردم را 

متوجه حضور همسر رئیس جمهور کرد.

ترور جان اف کندی
22 نوامبر ســال 1963، ســاعت 12:30 
برای کندی و همســرش خوش یمن نبود. 
آنها در یک ماشــین روباز در حال عبور از 
خیابانی در داالس تگزاس بودند که کســی 
سمت شــان شــلیک و چند گلوله به جان 
اف کندی برخورد کرد، گلوله ای در گلو و 
بعد گلوله ای به جمجمه اش. ژاکلین در حالی 
که جیغ می کشــید، تالش می کرد با دست 
جلوی خون ریزی جان را بگیرد. اما بخشی از 
جمجمه و مغز رئیس جمهور در لحظه ی اصابت 
متالشی شده بود. او را به سرعت به بیمارستان 
رساندند اما کندی چند ساعت بعد درگذشت. 
این نقطه ی پایان زندگی ژاکلین در کاخ سفید 
بود. همان شــب، ساعت 7، لیندون جانسون 
رئیس جمهور آمریکا شــد و »بانوی اولی« 
ژاکلین تمام شده به نظر می رسد. ولی ژاکلین 
خودش را نباخت و تالش کرد که تصویری 
متفاوت از یک زن قربانی ارائه کند. خودِ او 
گفته اســت که بعد ترور، برای پاک کردن 
خون شــوهرش که روی صورت و لباسش 
ریخته بود، به دست شویی رفته اما کمی بعد 
فکر کــرده که نباید این خون را پاک کند. 
او در تمام ســاعات بعد ترور، با لباس خونی 
در انظار عمومی حاضر شد. تصویر او وقتی 

با لباس صورتی رنگ خونی و دستکش سفید 
از هواپیمای »ایرفورس وان« پیاده می شود، 
جزو ماندگارترین تصاویر تاریخ سیاســی 
آمریکاست و میلیون ها خانواده ی آمریکایی 
را تحت تأثیر قرار داد. او این بازی حرفه ای 
را بعدتر هم ادامه داد. هنگام خاکسپاری جان 
اف کندی، به فرزند سه ساله اش، جان کندی 
جونیور گفت که »تو بلدی چطور به بابا سالم 
کنی. حاال وقتش رسیده که با او خداحافظی 
کنی.« کودک کندی هم از جا بلند شد و به 
تابوت سالم نظامی داد؛ ژستی مؤثر که یکی 
از احساسی ترین لحظه های مراسم تدفین در 
تاریخ شد. ژاکلین که می دانست به زودی تمام 
این ماجراها فراموش می شود، تمام تالشش را 
کرد تا تصویر و میراثی قابل توجه و ماندنی از 
خودش به جا بگذارد. یک هفته بعد از ترور 
او به تئودور وایت، خبرنگار مجله ی »الیف« 
زنگ زد و از او خواســت بــرای مصاحبه 
نزدش بیاید. او بعــد از اینکه همه ی وقایع 
داالس را خون، آسیب دیدن سر، بیمارستان، 
وداع آخــر و... را برای وایت تعریف کرد، 
چند جمله ی عجیب گفت: »چیزی هســت 
که می خواهم بگویــم... موردی که بی وقفه 
نمی توانم  باب صحبت کرده ام.  با  درباره اش 

جمله ای که شنیدم را از خاطرم بیرون کنم... 
ترانه ی موردعالقه  ی جــان، ترانه ای بود که 
درباره ی کملوت سراییده شده بود. جمله ای 
که او همیشــه ترجیح مــی داد بیانش کند 
هم ایــن بود: چنین مکانی را که در لحظه ای 
کوتاه از افتخارآفرینی کملوت نامیده شد از 
یاد نبرید.« خبرنگار به خوبی منظور جکی را 
متوجه نشد و او دوباره داستان را تکرار کرد: 
»هنوز رئیس جمهورهای بزرگی در کاخ سفید 
هستند و جانسون ها هم فوق العاده اند ولی اینجا 
دیگر مثل کملوت نمی شود.« ژاکلین با این 
قول مصاحبه کــرده بود که ویرایش نهایی 
را خودش انجام بدهد. بنابراین اصرار داشت 
که »کملوت« در مصاحبه بماند. اشاره  ی او 
به این کاخ در انگلیس، اشاره ای تاریخی بود 
و او به نوعی در حال تطبیق دوره ی کندی با 
شاه آرتور افســانه ای بود. شاه آرتور، پادشاه 
عدل گســتر و محبوبی بود که آرامش را به 
انگلســتان برگرداند. جکی با این استراتژی 
موفق شد خودش و کندی را بدل به چهره هایی 
اسطوره ای کند. اگرچه یک دهه بعد و زمان 
ازدواجش با ارسطو اوناسیس، موجی از انتقادها 
را برانگیخت اما ژاکلین کندی این بار هم در 

صدر اخبار ماند؛ او یک ستاره بود.

فیلم چطور ساخته شد
داستان »جکی« از روز گفت و گوی ژاکلین 
کندی با تئودور وایت شروع می شود و کمی 
بعد، فیلم به ماجرای ترور کندی تا چهار روز بعد 
از آن می پردازد. نوا اوپنهایم، فیلمنامه نویس فیلم، 
فیلمنامه ای درباره ی زندگی جکی  سال 2010 
نوشت. او که به تاریخ و سیاست عالقه مند بود، 
دوره ی ترور تا خاکسپاری کندی را دستمایه ی 
خودش قرار داد و فیلمنامــه ای را برای یک 
مینی سریال آماده کرد. اوپنهایم معتقد بود که 
جکی اولین بانوی اول آمریکا بود که به قدرت 
تلویزیون، تصویرسازی و شمایل سازی آگاه بود 
و می خواست بعد مرگ شوهرش یک میراث 
بصری و خاطره انگیز باقی بگذارد. ضمن اینکه 
او زیبا و جذاب بود و مردم دوستش داشتند. اما 
او از ابتدا اینقدر مقتدر نبود و به مرور قدرت و 
اعتمادبه نفس پیدا کرد. او همه ی این ایده ها را 
در فیلمنامه اش گنجاند و همین نکته ها بود که 
باعث شد فیلمنامه مورد توجه قرار گیرد. ظاهراً 
استیون اسپیلبرگ با خواندن آن مشتاق شده بود 
که سریال را تهیه کند. اما کمی بعد، نسخه ای از 
فیلمنامه به دست دارن آرنوفسکی، کارگردان 
»پی«، »قوی سیاه«، »نوح« و... رسید. او مایل 
بود که این داستان را بدل به یک فیلم سینمایی 
کند. بنابراین اوپنهایم دست به کار شد و فیلمنامه 
را تغییر داد. آرنوفســکی می خواست نامزدش 
ریچــل وایز در آن بازی کنــد. اما کمی بعد 
وایز از بازی در آن انصراف داد و آرنوفسکی 
فیلمنامه را برای ناتالی پورتمن در فرانسه فرستاد. 
پورتمن از متن بدش نیامد ولی به شــدت مردد 
بود. بــرای او مهم بود که چه کســی آن را 
می سازد؛ او شنیده بود که آرنوفسکی بعد جدایی 
از ریچل وایز افسرده است و می دانست که او 
نمی خواهد فیلم را کارگردانی کند. آرنوفسکی 
که سال 2015 رئیس هیات داوران جشنواره ی 
برلین بود، با فیلم تازه ی پابلو الرین، کارگردان 

شــیلیایی فیلم »نَه«، مواجه شد. فیلم »کلوپ« 
او را ســر ذوق آورد و همان جا بود که به او 
بپذیرد.  را  پیشنهاد کرد کارگردانی »جکی« 
اما الرین عالقه ای به ساخت فیلم زندگینامه ای 
نداشت، اگرچه همان زمان به او پیشنهاد شده 
بود تا فیلمی درباره ی »نرودا« هم بسازد. با این 
حال مطمئن نبــود که بخواهد فیلمی درباره ی 
یک شخصیت آمریکایی کارگردانی کند. او 
وقتی شنید که پورتمن بازی در فیلم را پذیرفته، 
به فرانســه رفت و با او حرف زد. به او گفت 
تنها به این شرط این فیلم را می سازد که او در 
آن بازی کند. پروژه ی »جکی« در همان دیدار 
شکل گرفت. اوپنهایم مأمور شد که فیلمنامه را 
بازنویسی کند و او سه نسخه ی تازه نوشت اما 
هیچ کدام تغییر چشمگیری نسبت به نسخه ی 
اول نداشت و تنها جزئیات در آن دستکاری 
شده بود. پورتمن، برای بازی در نقش ژاکلین 

کندی بیش از 40 کتاب خواند، برنامه ی »یک 
تور در کاخ سفید با شرکت خانم جان 

اف کنــدی« را بارها دید و 
مربی فن بیان استخدام کرد 

تا لهجه و تأکیدهایش 
در لحن شــبیه خود 
شود.  کندی  ژاکلین 
فیلم  فیلمبــرداری 
در پاریس شــروع 
همان  از  و  شــد 
بســیاری  زمان، 
مطمئن بودند که 
فیلم  »جکــی« 
یی  ا پرسروصد

خواهد شد. 

چرا فیلم جکی جذاب است

»جکی« یک پرتره نیست، یک فیلم زندگینامه ای مرسوم و معمول هم نیست. فیلم 1 
پابلو الرین، درباره ی قدرت است، درباره ی قصه پردازی است و رازورمزی است که 
می تواند هر حقیقتی را مدفون کند و به جای آن تصویری دیگر بگذارد. کدام حقیقت؟ 
جان  اف کندی حضور نظامی در ویتنــام را افزایش داد، به کوبایی های مخالف فیدل 
کاسترو کمک کرد تا به کشورشان حمله کنند، پروژه  های فضایی آمریکا را گسترده 
کرد و در نهایت در تمام این بخش ها ناموفق ماند: در خلیج خوک ها شکست خورد، 
ویتنام به باتالق آمریکا بدل شد و پروژه ی فضایی و جنگ ستارگان، یک ماجراجویی 
پرهزینه به حســاب آمد. کندی یک رئیس جمهور شکست خورده بود و هست ولی 
محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا هم هست! تناقض واقعیت و حقیقت، همین جا شکل 
می گیرد و راستش، در طول زمان واقعیت بر حقیقت غلبه کرده است. »جکی« داستان 
این پیروزی و غلبه است و بخش مهمی از این پیروزی را نتیجه ی برنامه ریزی و 
دقت ژاکلین کندی می داند. نکته ی ظریف اینجاست: تمایل ژاکلین کندی 
به ستاره شدن و ســتاره ماندن و جاه طلبی اش، کمک کرد تا آنها در 
تاریخ آمریکا باقی بمانند. حاال کمتر کســی است که زن روزولت، 
جرج بوش یا آبراهام لینکلن را به یاد بیاورد اما همسر جان  اف کندی 
انگار هیچ وقت فراموش  نمی شــود. زیرکی او در استفاده ی درست 
از خاطره ســازی است: جایی در فیلم او به مصاحبه کننده می گوید 
که قبل ترها هر چه نوشــته می شد، حقیقت داشت اما حاال هر چه 
از تلویزیون پخش می شــود، حقیقت دارد. این نکته ای است که 
فیلم روی آن بنا شده؛ ساخت یک تصویر تازه از خانواده ای که 
دچار سختی شــده و تبدیل قربانی به قهرمان، آن  هم با کمک 

دوربین های تلویزیونی.

»جکی« روی شــخص ژاکلین کندی متمرکز اســت 2 
و بی وقفه او را دنبــال می کند، حاالت چهره اش، یأس و 
خجالت و دستپاچگی مداومش و بعد، قدرت او در پنهان کردن 
احساسش. ما در فیلم مدام با شخصیتی روبه رو می شویم که ناآرام 
و سردرگم است اما خیلی سریع می تواند خودش را کنترل کند. 
او می داند که در این کاخ، همه به شیء بدل می شوند؛ بنابراین 
تالش می کند از معصومیت و تمایلش به تاریخ و ماندگاری یک 
اسطوره بسازد. اما ترور، به او این فرصت را می دهد که محدود 
در کاخ نماند و به زندگی مردم عادی وارد شود. او می داند که 
مردم به تلویزیون اعتماد دارند؛ بنابراین جلوی دوربین ها خودش 
را یک قربانی و همسرش را قربانی/قهرمان نشان می دهد. تمام 
مراسم رژه ای که او از مراسم تدفین آبراهم لینکلن اقتباس می کند، 
به نوعی بازنمایی مرگ قهرمانانه  ی یک رئیس جمهور اســت، در 

حالی که این دو شباهتی به هم ندارند. 

و این با کلیدواژه ی »کملوت« قابل درک است: فیلم روی این 3 
واژه تأکید می کند تا نشان دهد که او چطور قادر به استعاره سازی 
بوده و با کمک گرفتن از تاریخ، یک بار از لینکلن و یک بار از شاه آرتور، 
توانســته به کندی وجهه ای اسطوره ای ببخشد. جکی با کملوت ماندگار 
می شود و ستاره می ماند. برای همین هم یک هفته بعد ترور، حاضر می شود 
از آن رویداد و وقایع دیگر حــرف بزند. این واژه، کمک می کند به 
اسطوره سازی از کندی و این اتفاقی است که برای ورود به جهان مردم 
عادی الزم است. نماهای آخر فیلم، که جکی را در حال عبور از خیابان 
و تماشــای ویترین مغازه نشان می دهد، گویای این نکته است که او 
توانسته از چشم های مردم به قلب آنها رسوخ کند. او حاال شمایلی است 
از زنی مقاوم که یادمان شوهرش را حفظ می کند و این یادبودها را از 
کاخ سفید به دل جامعه برده است. »جکی« داستان همین ستاره شدن 
است، داستان بدل کردن شکست به پیروزی، حکایت هوشمندی و 

دقتی که می تواند واقعیت را بر حقیقت پیروز کند. 

بانوی اول آمریکا
موضوع خانواده در سیاست آمریکایی ها، مهم و تأثیرگذار است و 
این مسئله ای مربوط به این قرن نیست. یکی از عکس های مشهور آبراهام 
لینکلن، او را کنار خانواده اش نشان می دهد که همگی رو به دوربین لبخند 

می زنند. در فرهنگ آمریکایی، مهم است که مردم ببینند رئیس جمهور اول 
به خانواده ی خودش رسیدگی می کند تا مردم برای سپردن آینده شان به او 

اعتماد کنند. به همین دلیل هم معموالً عکس هایی از نامزدهای انتخاباتی منتشر 
می شود که در آن افراد مختلف اعم از پیر و جوان و کودک کنار نامزد می ایستند و 
همه با هم مهربان  هستند. این سنت، از دوره ی لینکلن باقی مانده؛ او اولین کسی بود 
که در رقابت های انتخاباتی اش نامزدها را همراه همسرانشان به باغش دعوت کرد و 
به سیاست، رنگ و بویی خانوادگی بخشید. با این حال بسیاری از همسران روسای 
جمهور آمریکا تمایلی به حضور در عرصه  ی عمومی و به خصوص سیاست نداشتند 
و بیشــتر به  رتق و فتق امور داخلی کاخ سفید می پرداختند. آنها تالش می کردند 
همراهی کاخ سفید با مردم را بازتاب دهند. مثاًل مشهور است که الینور روزولت، 
همسر فرانکلین روزولت، طی سال های جنگ دوم جهانی، با جیره بندی غذا در 
کاخ سفید، به نوعی همراهی خودش و رئیس جمهور را با سختی مردم نشان داد. با 
این همه، فعالیت های این زنان معموالً غیرسیاسی و محدود به داخل کاخ بود. با 

ورود ژاکلین کندی به کاخ سفید، این تصور قدری متحول شد.

درباره ی جکی فیلم های زیادی ساخته 
نشده است اما درباره ی جان اف کندی 
تعدادی فیلم و سریال موجود است که 

برخی از آنها فوق العاده اند. 

جی  اف کی: فیلم الیور استون، وامدار 
کتاب جیم گریســون اســت که 
تحقیقاتش دربــاره ی ترور کندی 
ندیده گرفته شــد. فیلــم، ماجرای 
بازپــرس بخش جنایی اســت که 
یک بار دیگر پرونــده ی قتل را باز 
می کند و کم کم به اطالعات و شواهد 
تازه ای می رســد. ظاهــراً این فیلم 
به قــدری در افــکار عمومی تأثیر 
گذاشت که یک بار دیگر پرونده ی 
تــرور کندی بازگشــایی شــد. 
»جی اف کی«، استادانه و با مهارت، 
دو زمان تحقیق و وقوع حادثه را در 
انرژی  هم ترکیب کــرده و بــا 
فوق العاده در رده ی یکی از بهترین 
تریلرهای سیاسی قرار گرفته است. 
بازی کوین کاســتنر در آن دیدنی 

است.

پارک لند: ساخته ی پیتر لندزمن، یکی 
از فیلم های جــذاب درباره ی ترور 
کندی است. فیلم، داستان چند نفر را 
در روز ترور مرور می کند، آدم هایی 
که این قتل روی زندگی شان تأثیر 
می گذارد. فیلــم یک اثر هالیوودی 
اســت اما به شــدت جذاب است و 
تماشاگر را ســرگرم می کند. اگر 
حوصله ی مباحث سیاسی را ندارید و 
می خواهید تعلیق را تجربه کنید، این 

فیلم را از دست ندهید.

براساس  ســریال  این   :11/22/63
رمانی از استیون کینگ ساخته شده و 
اثری اســت علمی خیالی که البته به 
داســتان کندی هم می پردازد! این 
اشــاره ی  جدیدتریــن  ســریال، 
آمریکایی ها به قضیه ی ترور است و 
به شکل آن الین در شبکه ی هولو در 
قالب هشت قسمت به نمایش گذاشته 
شده است. ماجرای آن، درباره ی یک 
معلم زبان است که با کمک دوست 
قدیمــی اش در زمــان بــه عقب 
برمی گردد و گمان می کند می تواند با 
نجات کندی از ترور، تاریخ را تغییر 
دهد! سریال، به شدت بین تماشاگران 
و منتقدان محبوب شده و همه، بازی 
جیمز فرانکو و سارا گدون در آن را 
ستایش کرده اند. جیمز فرانکو عالوه 
بر بازی در آن، تهیه کننده ی سریال 

هم هست.

ستاره  ی  
پشت پرده

هرآنچهمیخواهیددربارهیفیلمجکیبدانید

پیشنهاد  می کنیم
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پیشنهاد
  سریال ایرانی

کشتی نوح ایرانی

ماه  یازده سال پیش، در  درست 
رمضان سریالی پخش شد که یک 
اتفاق حیرت انگیز در ســریال های 
ســاخت  که  آن روزها  بود.  دینی 
سریال هایی با مضمون شیطان و اجنه 
محبوب بود و همیشه هم در این ماه 
سروکله شــان پیدا می شد، شبکه ی 
پخش  را  »صاحبدالن«  سریال  اول 
کرد؛ ســریالی درباره ی معجزه  که 
چندین داســتان قرآنی، به خصوص 
داستان پیامبران را با هم ترکیب و 
به روز کرده بود. ویژگی ســریال، 
در استفاده ی درست و دراماتیک از 
داستان های قرآنی بود و اساساً قرآن 
در آن نقش محوری داشــت و هر 
تماشاگری را جذب می کرد. نکته ی 
مهم »صاحبــدالن« در این بود که 
سریال به خوبی توانسته بود بستری 
فراهم کند تا داســتان ها به شکل 
معقول در دل  باورپذیر و  امروزی، 
یک روایت واقع گرایانه دیده شوند. 
ماجرای ســریال درباره ی پیرمردی 
صحاف به نام سیدخلیل صحاف زاده 
بود که وقتی قرآنی قدیمی را برای 
صحافی نزد او می آورند، خودش و 
نوه اش، دینا، وارد معرکه  ای می شوند 
که اشخاص مختلف در آن دخیل اند. 
ما در آن داســتان موســی )ع( را 
این بار در قامت یک  می دیدیم که 
مرد مغرور فریفته ی جهان، به هیچ 
نمی داد و حتی  حرف حقی جواب 
معجزه ی درمان بیماری العالج زنش 
را هم رد می کرد. داســتان هابیل و 
قابیل را می دیدیم کــه برادری به 
دنبال قتل برادر دیگرش بود. داستان 
یوســف )ع( را می دیدیم که فرد 
محبوبی را در چاهی اسیر می کردند 
تا حسادت و عقده های خودشان را 
فرو بنشــانند. حتی خواب و رؤیای 
صادقه هم در آن بــود و ماجرای 
کشتی نوح نبی )ع( در آن به چشم 
می خورد. چنین داستان پردازی نشان 
از تبحر ســازندگان داشت؛ سریال 
طالب زاده  علیرضا  را  »صاحبدالن« 
نوشته: نویسنده ی فیلمنامه ی »دوران 
سرکشــی« و »چرخ و فلک« که 
بی اغراق از بهترین فیلمنامه نویس های 
فعلی اســت. او به خوبی توانســته 
داستان های مختلف را با هم ترکیب 
کند و وجه الهیاتی و مذهبی آنها را 
هم از بین نبرد. اگرچه ظاهراً سریال 
تغییراتی در ســاخت شد و  دچار 
حتی ممیزی هایی هــم در کار بود 
ولی به هر حال آنچه که االن جلوی 
روی ماست، یکی از درخشان ترین 
سریال های مذهبی و مناسبتی است 
کــه تلویزیون روی آنتــن برده. 
»صاحبدالن« را محمدحسین لطیفی 
ســاخته و در آن حسین محجوب، 
محمد کاسبی، باران کوثری و پوریا 
این  بازی می کنند. راستی  پورسرخ 
سریال این شب ها از شبکه ی آی فیلم، 

ساعت 22 پخش می شود.
صاحبدالن

کارگردان: محمد حسین لطیفی
بازیگران: حســین محجــوب، باران 

کوثری، مهرانه مهین ترابی

  فیلم ایرانی

پنهان

به  نقطه ی کور، اصطالحی مربوط 
دید انسان است؛ چیزی جلوی چشمت 
هست ولی نمی بینی، نه اینکه نخواهی 
ببینی، »نمی توانی« ببینی. چشــم آن 
نقطه را نمی توانــد ببیند پس تو را به 
باعث می شود که  می اندازد،  اشــتباه 
گمراه شوی و اشــتباه کنی و حتی 
آسیب ببینی. فیلم مهدی گلستانه دقیقًا 
چنین موضوعــی دارد: آدم های فیلم 
او در معرض واقعیات قرار می گیرند 
اما نمی بینند، نه اینکه نخواهند ببینند، 
امکان دیدن ندارند، »نمی توانند« ببینند 
و به همین دلیل هم گیج می شــوند و 
اشــتباه می کنند. و این کل مفهومی 
اســت که از فیلم گلستانه باید درک 
کنیم: »نقطه ی کور«  برای تماشاگر 
ایرانی قصه ی آشنایی دارد؛ مردی دور 
از خانه، مشغول کار است و وقتی برای 
با رفتار  به خانه برمی گردد،  مرخصی 
مرموز زنش روبه رو می شود و کم کم 
به او شک می کند. اما این شک واقعًا 
مربوط به رفتار زنش است یا حس و حال 
مرد؟ دلیلش جدا افتادنش از همسرش 
است یا زندگی و زیست دور از شهر 
این بال را سرش آورده؟ فیلم »نقطه ی 
کور« سعی می کند تکه هایی از زندگی 
آنها را نشان دهد و تشنج و ناباوری و 
بی اعتمادی را درون چاردیواری تصویر 
کند. بیشتر از آنکه بخواهد به کنه ماجرا 
پی ببرد، می خواهد ماجرا را نمایش دهد 
و از دل بی اعتمادی نوعی قصه ی جذاب 
بیرون بکشــد. ترجیح می دهد سراغ 
سوال نرود و بیشتر شک را دستمایه ی 
کارش قــرار دهــد و متمرکز روی 
زندگی خانوادگی یک زوج که گرفتار 
تالطم های احساسی هستند، ماجرای تلِخ 
از دست رفتِن اعتماد را تصویر کند: 
اینکه چنین زندگی عاقبتی ندارد. فیلم 
با تصویر برگشتن مرد به سر کارش 
تمام می شود، انگار خانواده اش را رها 
می کند و خودش هم به اعماق آب، به 
دل اقیانوسی که در آن مجبور است کار 
کند برمی گردد؛ شاید هر کدام جدا از 
هم خوشبخت ترند، شاید هم راهی پیش 
پایشان نیســت و برای حفظ زندگی 
نیم بندشان چاره ای ندارند جز اینکه دور 
از هم ولی با هم باشند. »نقطه ی کور« 
را احســان بیگلری نوشته که همین 
روزها فیلم »برادرم خسرو«ی او اکران 
شده؛ فیلمی که آن هم درباره ی خانواده 
است و پنهان کاری، درباره ی دیدن و 
ندیدن، درباره ی جدی نگرفتن واقعیت 
و دور شــدن از آن. ولــی این یکی 
اگر وارد حیطه هایی جز معما می شد 
و خــودش را محدود به آن نمی کرد، 
از شک می گذشــت و عمیق  می شد 
روی روابط بیــن آدم ها فیلم بزرگی 
می شد، اثری که می توانست در روح 
تماشاگرش نفوذ کند. حاال فیلم فقط 
یک ملودرام اســت، ساده و پرمسئله 
را درگیر می کند. در  که مخاطبانش 
»نقطه ی کور« محمدرضا فروتن، هانیه 
توسلی، محسن کیایی و شقایق فراهانی 

بازی می کنند. 
نقطه ی کور

کارگردان: مهدی گلستانه
بازیگران: محمدرضا فروتن، هانیه توسلی، 

محسن کیایی

  كارتون

ادای دین 

عجیب نیســت که کلــود باراس، 
کارگردان فیلم »زندگــی من به عنوان 
یک کدو« گفته که تحــت تأثیر فیلم 
»400 ضربه« ی فرانسوا تروفو بوده است. 
درست است که فیلم، اقتباسی از یک رمان 
نوجوانانه نوشــته ی ژیل پاریس است، اما 
آن  چیزی که این کارتون را یکه کرده، 
گرایشــش به تاریخ سینماست، به جایی 
که فیلم را با نمونه های جذاب داســتانی  
پیوند می دهد و مثل هــر اثر بزرگی، با 
یادآوری گذشته ای غنی، به شمایل تازه ای 
دست پیدا می کند. قبل از این فیلم، رمان، 
دســتمایه ی اقتباس هایی بوده و دست کم 
یک فیلم تلویزیونی براســاس آن ساخته 
شده. اما »زندگی به عنوان کدو« متفاوت 
است چون اصال جهان تازه ای خلق کرده: 
مثل »400 ضربه« این یکی هم حکایت 
زندگی در یک مدرسه ی شبانه روزی است، 
یک جــور دارالتأدیب که در آن بچه های 
بی سرپرســت و بدسرپرســت زندگی 
می کنند. حال و هوای این مدرســه، شبیه 
همان مدرسه  ای اســت که آنتوان دوانل 
در آن زندگی می  کــرد. اگرچه اینجا به 
از شخصیت های  انگار یکی  جای آنتوان 
تیم برتون با چشم های درشت و متفاوت 
خودش حی و حاضر است، یکی از آنهایی 
که همیشــه به جلویش خیره اســت و 
می خواهد آتش بسوزاند. »کدو« منزوی 
است و دلباخته ی دختری که از سرورویش 
شیطنت می بارد. اما این دختر محل نزاع و 
حسادت است و اتفاقاً همین وجه فیلم، آن 
را شبیه آثار برتون می کند؛ کودکانی که 
بچگانه رفتار نمی کنند، افرادی که جهان 
خیالی شــان نه تنها از رؤیاهای رنگین پر 
نشده که آکنده از عناصر وحشتناک است. 
با این حال »زندگی به عنوان یک کدو« 
شبیه فیلم های آمریکایی نیست، پرهیجان 
نیست؛ فیلم غمگینی است و اصاًل مناسب 
کودکان نیست. حتی شاید برای نوجوان ها 
هم جذاب نباشد! فقط قصه اش نیست که آن 
را خارج از عالقه ی کودکان قرار می دهد، 
نوع روایت و ساخت فیلم هم جوری است 
که آن را به کارتونی خاص بدل می کند. 
تناقضی عمیق که این سال ها فراگیر شده 
و کم کم کارتون ها را از فضای کودکانه 
خارج و بیشتر روشنفکرانه و بزرگساالنه 
کرده اســت. مثل »آنومایسا« این یکی 
هم به شیوه ی استاپ موشن کار شده و باز 
مثل کارتون چاربی کافمن، توجه به انزوا، 
تنهایی و عشق، مهم ترین مضمون آن به 
شــمار می رود. فیلم کلود باراس، غمگین 
است، اما می داند که برای این دنیا، کافی 
است که بهانه های کوچک خوشبختی جور 
کند تا رنگ و بویی متفاوت به خود بگیرد. 
به همین دلیل هم جهان فیلم با اتفاق های 
کوچک، شیطنت ها و شوخی های بامزه اما 
بسیار کوتاه و خالصه شده شیرین می شود. 
»زندگی به عنوان کــدو« یکی از چهار 
نامزد اسکار بهترین فیلم کارتونی سال بود 
و نماینده ی سوئیس در اسکار. از همین دو 
نشــانه می توانید حدس بزنید که کیفیت 
فیلم تا چه حد بوده که به جای یک فیلم 
زنده، آن را برای اسکار پیشنهاد کرده اند. 
تجربه ی تماشایش مثال زدنی است، چون 
احتماالً تابه حال نمونه  ای شبیه این ندیده اید!

زندگی به عنوان کدو
کارگردان: کلود باراس
موسیقی: سوفی هانگر

  سریال خارجی

بال غربی

درباره ی کاخ سفید و سیاست ورزی 
سریال های  آمریکا  متحده ی  ایاالت  در 
متعددی ساخته شــده است؛ از »خانه ی 
پوشــالی« گرفته تا »بــال غربی« و 
موضوع  به  همگی  سیاسی«،  »حیوانات 
سیاســت ورزی و فســاد در آمریکا 
پرداخته اند. در واقع، موضوع سیاست، این 
برای سازنده ها فراهم کرده  دستمایه را 
انواع زدوبند، خرابکاری  بتوانند  آنها  تا 
و فساد را متمایل به قدرت نشان بدهند 
و صریح و شفاف، کل سیستم آمریکا 
را با هوشمندی نقد کنند. بله خب، این 
سریال ها همیشــه قهرمان های صالحی 
هم دارند و در آخر، ســفیدی بر سیاهی 
پیروز می شود. ولی جذابیت آنها اشاره به 
اجراهای پشت پرده ای است که معمواًل 
مردم از آن بی خبرند. مردم سیاستمداری 
انتخاب می کنند  اداره ی کشور  را برای 
ولی آن سیاســتمدار و گروهش باید با 
انواع ترفندها کارشان را جلو ببرند. همه ی 
اینها را گفتیم تا به سریال »ویپ« برسیم، 
این یکی هم مثل باقی سریال های سیاسی 
به موضوع پشت پرده ی جریان حاکم بر 
کاخ سفید می پردازد. با این تفاوت که 
»ویپ« یک ســریال کمدی است و 
بیشتر از آنکه با موضوع جدی برخورد 
کند، کل ماجرای فساد و درگیری های 
پشت پرده ی سیاست آمریکا را به شکل 
»ویپ«  ماجرای  می دهد.  نشــان  طنز 
درباره ی سناتوری به نام سلنا میرز است 
که در مقام معــاون اول رئیس جمهور 
و برای تغییر در کاخ ســفید وارد آن 
می شود. ولی کم کم متوجه می شود که 
نپذیرفتن  درباره ی  دوستانش  توصیه ی 
این شغل چقدر درســت بوده، او عماًل 
هیچ کاره است! جذابیت سریال در این 
است که او با اینکه در عالی ترین جایگاه 
قرار گرفته اما عماًل هیچ کاری نمی تواند 
بکند! طبق قانون اساس آمریکا معاون 
اول رئیس جمهور یک شغل تشریفاتی و 
در واقع زاپاس است! او تا زمان مرگ، 
رئیس جمهور، جز  کناره گیری  یا  عزل 
ریاست سنا کاری برعهده ندارد و تنها 
بعد از این اتفاقات اســت که مسئولیت 
اداره ی کشــور را برعهده می گیرد. در 
دوران انتخابات هم این شخص برای ایجاد 
همدلی بین گروه هــای مختلف درون 
حزب انتخاب می شود. سریال، با تصویر 
جایگاه رفیع معاون و البته واقعیت قانونی 
آن مدام شوخی می کند، به بی قدرتی او 
اشاره می کند و هر ماجرای ترسناکی را 
در سیاســت دست می اندازد. از این نظر 
»ویپ« همیشه و در همه حال انعکاسی 
از وضع موجود آمریکا بوده است. مثاًل 
هنگام پخش فصل قبلی آن )فصل پنجم( 
مشاوران اوباما در یک پادکست اعالم 
کردند که این ســریال »واقعاً« آنچه 
را که در کاخ ســفید می گذرد، نشان 
می دهد. حتی شکست کلینتون هم در این 
فصل به نوعی نشان داده شد. اما مهم تر 
از پیشــگویی، لحن و فرم جذابی است 
که سریال دارد. طراح »ویپ« آرماندو 
ایانوچی بوده که مدت ها در بی بی ســی 

کار طنز می کرده است. 
ویپ

طراح: آرماندو ایانوچی
بازیگران: جولیا لوییس دریفوس، تونی 

هیل، رید اسکات

  فیلم خارجی

گرداب

کریستین  بی پروای  و  خشن  رئالیسم 
مونجیو، طرفــداران ویژه ای دارد. او ابایی 
ندارد که خشونت اعمال شده روی انسان ها 
را بی کم و کاست نشان دهد و بیزارشان کند 
مقابلشان می افتد. »چهارماه  اتفاقی که  از 
و ســه هفته و دو روز« را به یاد بیاورید؛ 
سقط جنین به همان هولناکی تصویر شده 
که در ذهــن آدمی وجود دارد، دردناک، 
سخت و پررنج و همراه با تحقیر و انزجار. 
ارتباط این موضوع با دوران کمونیسم و 
سوگیری سیاسی فیلم حتما برای تماشاگران 
حرفه ای جذاب اســت و می تواند باعث 
تفاسیر مختلفی بشود. ولی واقعاً این میزان 
از واقع گرایی، آزاردهنده و شــکنجه آور 
به نظر می رسید. »آن سوی تپه ها« قصه  ای 
ساده داشــت که مثل اولی تلخ نبود ولی 
این یکی هم شوکه کننده بود و مسئله اش 
سوءاســتفاده از عقاید آدم هایی بود که به 
دیگری اعتماد می کننــد. خیانت در این 
فیلم به قدری تند و سخت بود که تماشاگر 
را شگفت زده می کرد. و طبیعی است که 
همه در سومین فیلم مونجیو منتظر خشونتی 
بی پیرایه باشیم تا شخصیت ها را درگیر کند. 
ولی راستش »فارغ التحصیلی« خشونت را به 
الیه های زیرین برده و این بار تصویر تند 
و تلخ و خشنی نشان نمی دهد؛ در حالی که 
آنچه که اتفاق افتــاده، واقعاً آزاردهنده 
است. می گویند تأثیر آنچه که نشان داده 
نمی شــود، بیشــتر از رویدادی است که 
دیده می شود. شاید چون با خیال تماشاگر 
ســروکار دارد و او واقعه را مهیب تر از 
آنچه که می شــود روی پرده نشان داد در 
ذهن تصور می کند. مونجیو این بار با چنین 
»فارغ التحصیلی«  دارد.  سروکار  فرایندی 
روی زندگی مردی متمرکز اســت که 
می خواهد دختــرش را نجات دهد و او را 
برای ادامه ی تحصیل به خارج از مجارستان 
بفرستد. در عین حال زندگی شخصی اش 
دستخوش تالطم است و بی قراری همه ی 
وجــودش را گرفته. وقتــی به دخترش 
تجاوز می شــود، او خودش را محدود به 
جست وجوی متجاوز نمی کند بلکه دربه در 
به دنبال راهی است تا از آن مهلکه بیرون 
بیاید و دخترش را زودتر راهی کند. فیلم 
مثل خود زندگــی چند بُعدی و چند الیه 
است و مدام تماشاگر را به سطوح مختلف 
می برد. تماشــاگر در معرض رویدادهای 
مختلف ، شخصیت ها و موقعیت های تازه 
قرار می گیرد و مــدام ورطه ی هولناک 
زندگی مــرد را بیشــتر درک می کند. 
»فارغ التحصیلــی« مثل »فروشــنده« به 
موضوع تجاوز می پردازد ولی این موضوع 
را در ســطحی دیگر دنبال می کند: این 
تجاوز، ضربه ای است که به پیکر خانواده ی 
آنها وارد می شود و همه چیز را دگرگون 
می کند؛ مهم تــر از همه آینده را و اینکه 
هیچ کس از این آینده نجات نمی یابد. فیلم 
به وضوح درباره ی خانواده است، درباره ی 
آرمان ها و رویاها، درباره ی آزادی و اعتماد 
و خیانت و درباره ی کسانی که در فساد 
دست و پا می زنند. این بار سیاهی، در تصویر 
نیست، در آن چیزی است که فیلم نشان 
نمی دهد ولی تماشــاگرش آن را حس 

می کند. تمام و کمال حس می کند...
فارغ التحصیلی

کارگردان: کریستین مونجیو
بازیگران: والت ایوانف، لیا بوگنار، ماریا 

ویکتوریا دارگوس

  مستند

افشاگر

سه سال پیش مســتند »شهروند 
شــماره ی چهار« تصویــری تازه از 
ادوارد اسنودن ارائه کرد. اسنودن که 
در هتلی در هنگ کنگ بود درســت 
در روز افشای اسناد در آمریکا، میزبان 
لورا پویتراس بود؛ مستندســازی که 
از مدت ها قبل در جریان افشــاگری 
اســنودن قرار گرفته بود و همراه دو 
خبرنگار گاردین و واشنگتن پست به 
این کشور آمده بود تا با منبع افشای 
اســناد گفت وگو کند و در جریان 
این افشــاگری قرار بگیرد. »شهروند 
شــماره ی چهار« که به سبک مستند 
وریته ساخته شده بود، مدام به گفت وگو 
با کارشناس های آی تی رجوع می کرد 
و تالش داشت نشــان دهد که نقش 
اسنودن چه بوده و او چطور جهان را به 
قبل و بعد از کارش تقسیم کرده است. 
اسنودن در این فیلم یک آرمان گرا بود 
که تمام رنج دوری و تهمت خیانت به 
کشورش را به جان خرید تا نسل های 
دولت  سوءاســتفاده ی  متوجه  بعدتر 
آمریکا از اطالعات شــوند. حاال لورا 
پویتراس مستند دیگری ساخته است: 
»ریسک« مثل »شــهروند شماره ی 
چهار« به زندگی یک افشاگر دیگر 
می پردازد. جولین آســانژ، که سایت 
ویکی لیکــس را راه انداخته، این بار 
ســوژه ی اوســت. پویتراس اول با 
شوق و ذوق سراغ او می رود و اقدامات 
و کارهــای او را ســتایش می کند. 
می داند که اســناد افشاشده چه نقشی 
در جهان بازی می کند و چه جنجالی 
به راه می اندازد. بنابراین فیلمســاز با 
شــور فراوان کارهای او را منعکس 
می کند، سراغ کارشــناس ها می رود 
و از آنهــا درباره ی اقدامات آســانژ 
سوال می کند و مجموعه ای جذاب و 
دیدنی فراهم مــی آورد. اما این روند 
کم کم تغییر می کند و فیلمساز متوجه 
می شود که آسانژ، مثل اسنودن نیست. 
نه تنها آرمان گرا نیســت که بیشتر 
خودپرست است و جنبه ی جنجال و 
برایش  آن  حاشیه های  و  ستاره سازی 
جذاب است. آسانژ به نسبت اسنودن 
انســان پیچیده تری است و دست کم 
در ماجرای ویکی لیکس یک انســان 
کاماًل ساده و آینده نگر و اصالح طلب 
نبوده است. کارگردان با دانستن این 
نکته پای جنجال هــای اخیر زندگی 
آسانژ را وسط می کشد و به موضوع 
تجاوز جنسی او هم می پردازد. اگرچه 
هرگز از او در این باره سوال نمی کند 
اما حواشی زندگی او را نشان می دهد. 
»ریسک« به خالف »شهروند شماره ی 
چهار« در جهت تأیید افشاگری نیست، 
در واقع برای افشاگر هم اهمیت قائل 
می شود و به درستی به این نکته اشاره 
می کند که گاهی ایــن نوع اقدامات 
برای جلب توجه است. با این همه این 
فیلم، یک مســتند سیاسی درجه یک 
درباره ی  امروز،  درباره ی جهان  است 
جهانی که از اطالعات زیاد منفجر شده 
و کسی باید بگوید که بخش عمده ای 
از آنها بی فایده است. »ریسک« جذاب 

و دیدنی است. 
ریسک

کارگردان: لورا پویتراس

هر هفته در این صفحه کتاب هایی که باید 
سیاستمداران و شهروندان ایرانی پیشنهاد می کنیم 
فیلم و سریال و حتی کارتون ببینند



زندگی فصل 5:  تازه های شهر و جامعه

 مدت هاست که در بخش های مختلف جهان 
شاهد هستیم که روند طبیعی فصل ها دچار تغییر 
شــده، میانگین دما افزایش یافته و سطح آب 
دریاها نیز در حال باال آمدن است. با این وجود، 
زمین هنوز هم با فراهم آوردن هوا، آب، غذا و 
نیز مکان زندگی می تواند ادامه حیات ما را تامین 
کند. اگر هم اکنون دست به انجام اقداماتی موثر 
نزنیم، دنیای فرزندان و نوه هایمان به شکلی دیگر 
خواهد بود. در ادامه سعی شده است به بررسی 
برخی از مهم ترین سیاست های کالن و پیامدهای 

تغییرات اقلیمی پرداخته شود. 

QQQنشست سیسیل
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، می گوید در 
نشست ســران گروه هفت بحثی »جنجالی« با 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، انجام شده 
و دیگر اعضا تالش کرده اند که آقای ترامپ 
را قانع کنند به توافق نامه اقلیمی پاریس پایبند 
باشد. پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا و میزبان 
نشست ســران هفت کشور صنعتی، نیز گفت 
آقای ترامپ هنوز حاضر نیست که از توافق نامه 
پاریس حمایت کنــد. آقای جنتیلونی گفت: 
»دیگران همه تعهد کاملشان به توافق پاریس را 
اعالم کرده ا ند. ما مطمئنیم که آمریکا هم پس 
از تامل به این نتیجه می رســد که پایبند توافق 
باشد.« دونالد ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی 
گفــت که آمریکا را از توافــق پاریس برای 
کاهش انتشار گازها ی گلخانه ای خارج خواهد 
کرد. رئیس جمهور آمریکا هنوز اقدامی در این 
باره انجام نداده است. گری کوهن، از مشاوران 
دونالد ترامــپ، می گوید دیدگاه آقای ترامپ 
درباره تغییرات اقلیمی در حال تحول است و او 
کاری خواهد کرد که منافع آمریکا را برآورده 
کند. آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، کانادا 
و فرانسه گروه هفت را تشکیل می دهند. اتحادیه 
اروپا نیز در این گروه نمایندگانی دارد. با وجود 
اختالف نظرها درباره تغییرات اقلیمی، رهبران 
گروه هفت برای اقدامات مشــترک جدید در 
مبارزه با تروریسم به توافق رسیده اند. مطابق آنچه 
در این نشست امضا شده از شرکت های خدمات 
اینترنتی خواسته شده که اقدامات بیشتری برای 
حذف مطالب افراط گرایانه انجام دهند. همچنین 
در حاشیه نشست رهبران دونالد ترامپ و ترزا 
می، نخست وزیر بریتانیا، بر برنامه هایشان برای 

گسترش تجارت دوجانبه تاکید کردند. 

QQQخطرات سیاست
به محض ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، 
گروه های فعال در توئیتر اشاره کردند که بسیاری 
صفحات بااهمیت از جمله صفحه ی مربوط به 
تغییرات اقلیمی climate change از وبســایت 
 WhiteHouse. gov رسمی کاخ ســفید یعنی
حذف شــده اند. به محض تحویل اکانت توئیتر 
ریاست جمهوری POTUS@ به ترامپ ، تمام 
محتوای وبسایت کاخ سفید حذف و با صفحات 
جدیدی جایگزین شد. البته هنوز در بخش آرشیو 
می توان مطالب مرتبط با دوران اوباما را مشاهده 
رئیس جمهور  توییت های  تمام  همچنین  کرد. 
پیشــین از طریق کانال POTUS@  اکنون به 
آدرس POTUS44@ منتقل شده است. از دید 
ترامپ تغییرات اقلیمی نیرنگی بیش نیست و 
طرح تأسف بار او در خصوص انرژی مستقل، 
جایگاه محیط زیست را به انتهای لیست موکول 
کرده است. جای نگرانی است که وبسایت کاخ 
سفید با مدیریت جدید مطلبی در رابطه با تغییرات 

اقلیمی و چگونگی مبارزه با آن را از سوی ایاالت 
متحده در برنگرفته است. البته در صورت اطالع 
از اولویت های ترامپ این مورد زیاد هم جای 
تعجب ندارد. یکی از خطرناک ترین تصمیمات 
اجرایی ترامپ منع سازمان های مرتبط با محیط 
زیست از انتشــار گزارش های بیشتر در مورد 
گرم شــدن کره زمین و تغییر اقلیمی است. در 
این مسئله هیچ شکی نیست که »تغییر اقلیمی« 
احتماال بزرگترین خطر خفته برای کره زمین 
است و می تواند خانه همه ما را روزی تبدیل به 
سیاره ای غیر قابل سکونت و خشن کند. یخ های 
قطبی آب می شــوند، جنگل ها از بین می روند، 
گونه های گیاهی و جانوری روز به روز مقاومت 
خود را در برابر این تغییرات اقلیمی از دســت 
می دهند و در نهایت از این زمین آشنا، چهره ای 

عبوس و درهم رفته باقی می ماند. 

QQQانتصاب عجیب ترامپ
اســکات پروییت که از منتقدان سرسخت 
سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا بود اکنون 
در دولت ترامپ هدایت این سازمان را به عهده 
گرفته است. دموکرات ها تالش زیادی برای رای 
نیاوردن پروییت کردند. دموکرات ها می گویند 
که او بیش از حد به شرکت های انرژی نزدیک 
است. بنابراین شایستگی هدایت سازمان حافظت 
از محیط زیســت را ندارد. آنها می خواســتند 
نامزدی او تا زمانی که ای میل هایش را منتشــر 
نکرده به رای گذاشته نشود. آن ای میل ها زمانی 
که او دادستان کل اوکالهما بود فرستاده شده 
بود. آقای پروییت، 48 ســاله، بیش از دو سال 
بود علیرغم فشار یک سازمان لیبرال غیردولتی 
از انتشار آن ای میل ها خودداری می کرد. او به 
عنوان دادســتان کل اوکالهما سال ها با نقش 
و مقررات ســازمان حفاظت از محیط  زیست 
می جنگید. صدها نفر از کارمندان این سازمان 
در نامه ای سرگشاده با انتصاب او مخالفت کرده 
و بعضی او را یک »فرد افراطی بی صالحیت« 
توصیف کرده بودند. فعاالن محیط زیســت او 
را دست نشــانده صنعت نفت و گاز می دانند و 
می ترسند مقررات زیست محیطی که به سختی 
به دست آمده زیر نظر او لغو شود. یکی از این 
مقررات حکم ســال 2009 است که می گوید 
تصاعد گازهای گلخانه ای هم محیط زیســت 
و هم ســالمت عمومی را به خطــر می اندازد. 
این حکم شالوده بســیاری از اقدامات باراک 
اوباما را برای مهار دی اکســید کربن تشکیل 
می داد. جمهوری خواهان پیش بینی می کنند که 
آقای پروییت اهداف این سازمان را بازنویسی 
کند. سناتور اهل اوکالهما جیمز اینهوف که 
گرمایش زمین را انکار می کند گفت: »شکی 
ندارم که اســکات پروییت سازمان حفاظت از 
محیط زیست را به اهداف بنیادی اش بازخواهد 

گرداند.« او قبال این ســازمان را 
متهم به وضع مقررات غیرقانونی 
کرده بود. سناتور جان باراسو از 
وایومینگ هم گفــت که »این 
سازمان زندگی را برای خانواده ها 
در سراســر آمریکا سخت کرده 
است« و پیش بینی کرد پروییت 
آن را اصــالح کنــد. در مقابل، 
سازمان های غیردولتی حفاظت از 
محیط زیست قول داده اند از همه 
ابزارهای موجود برای جلوگیری 
به محیط  از »آسیب رساندن او« 
زیست استفاده کنند. انتخاب چنین 
مدیری برای این ســمت حساس 
نگاه عجیب ترامپ و مخالفت او 
را با تغییرات اقلیمی نشان می دهد.

دالیل اصلی تغییرات اقلیمی
QQQافزایش دما

از ســال 1997 به این سو شاهد رکوردهای 
جدید در میانگین سالیانه ی دمای زمین بوده ایم. 
گازهایی که از نیروگاه های فسیلی، خودروها، 
پدیده ی جنگل زدایی و سایر منابع آزاد می شود 
در جو زمین قرار گرفته و گرما را در خود نگه 
می دارند. این مساله در نهایت سبب افزایش دمای 
کلی زمین می شود؛ به طوری که از 1997 به این 
سو شاهد رکوردهای جدید در میانگین سالیانه 
دمای زمین بوده ایم. افزایش دما عامل افزایش 
مرگ و میر و نیز بیماری های مرتبط با گرما، باال 
آمدن سطح آب دریاها، افزایش شدت طوفان ها 
و نیز بسیاری دیگر از پیامدهای تغییرات اقلیمی 
است. طی قرن بیستم، دمای زمین یک درجه ی 
فارنهایت افزایش یافت و به باالترین میزان خود 
در طی چهار قرن گذشته رسید. برخی دانشمندان 
بر این باورند که این سریع ترین میزان افزایش 
دما طی هزار سال اخیر بوده است. پژوهشگران 
بر این باورند که اگر تولید گازهای گلخانه ای 
کاهش نیابد، دمای ســطح زمین تا پایان همین 
قرن به صورت متوســط بین 3 تــا 10 درجه 
فارنهایت افزایش خواهد یافت.  نکته ای که در 
این میان باید مد نظر قرار داد، مساله ی »دمای 
میانگین« اســت. همه ما هر روز با افزایش و 
کاهش دما روبه رو هستیم، اما افزایش میانگین 
دمای ناشــی از پدیده گرمایش جهانی امری 
یکدست نیست؛ برای نمونه ممکن است نقطه ای 
از زمین به شدت سرد شده و دمای نقطه ای دیگر 
نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش یابد. در واقع 
این افزایش میانگین دما به معنای تغییرات شدید 
دمــا در نواحی مختلف جهان خواهد بود. یکی 
از پیامدهــای افزایش میانگین دمای جهانی به 
اقیانوس ها مربوط می شــود. این مساله سبب 
ایجاد طوفان های سهمگین، از بین رفتن رنگ 
مرجان های دریایی و نیز باال آمدن ســطح آب 

دریاها خواهد شد. 

QQQتغییرات در منظر طبیعی
تغییرات دما سبب ایجاد تغییراتی در پوشش 
گیاهی و ایجاد چالش هایی جدی در حفظ منابع 
طبیعی می شــود. افزایش دما و ایجاد تغییر در 
الگوی بارش سبب شده که درختان و گیاهان 
به سمت نواحی قطبی و نیز به سمت ارتفاعات 
کوهســتانی حرکت کنند. ایــن تغییرات در 
پوشش گیاهی موجب می شود که تالش هایی 
که تاکنون توسط بشــر به منظور حفاظت از 
منابــع طبیعی به انجام رســیده تا حدی ارزش 
خود را از دست بدهد، زیرا جابه جایی موقعیت 
کلی پوشــش گیاهی به بر هم خوردن بسیاری 
از برنامه ریزی های انجام شده برای آینده خواهد 
انجامیــد. بخش هایی از زمین که دمای آن بین 

صفر تا ده درجه ی ســانتی گراد اســت را در 
اصطالح »توندرا« می نامند.  بخشــی از خاک 
زیرین در توندراهای جهان منجمد است. گرم 
شدن زمین سبب آب شدن یخ این خاک و رشد 
انواع بوته ها و درختان در آن می شود. در منطقه 
صحرایی ایاالت متحده، علفزارها به احتمال زیاد 
به جنگل تبدیل خواهند شــد. همچنین مناظر 
زیبای موجود در منطقه ی نیوانگلند ایاالت متحده 
به خاطــر اینکه درختان افرا و نیز راش موجود 
در آن به سمت نواحی سردتر حرکت خواهند 
کرد، در آینده از بین خواهد رفت.  خالصه اینکه 
مجموعه ی پوشش گیاهی به منظور انطباق خود با 
تغییرات اقلیمی، به سمت نواحی خنک تر مجاور 
حرکت خواهد کرد. همچنین، حیوانات که برای 
ادامه حیات خود به گیاهان وابسته اند نیز چاره ای 
جز جابه جایی ندارند. البته توسعه مناطق شهری 
و سایر موانع، شاید جلوی مهاجرت گیاهان و 
حیوانات را بگیرد. در این میان، زیستگاه موجود 
برای برخی گونه ها نظیر خرس های قطبی و یا 
مراتع منطقه کوهستانی آلپ بسیار محدودتر شده 
و به این ترتیب بسیاری از گونه های موجود در 
حیات وحش این منطقه با خطر انقراض روبه رو 

خواهند بود. 

QQQخطرات برای حیات وحش
یک چهارم گونه هــای موجود روی زمین 
تا سال 2050 به خاطر تغییرات اقلیمی با خطر 
انقراض روبه رو خواهند بود. افزایش دما سبب 
تغییــر در آب وهوا و نیز الگــوی قرارگیری 
پوشش گیاهی در سراسر جهان شده و گونه های 
مختلف جانــوری را به مهاجرت به بخش های 
جدید و ســردتر به منظور ادامه حیات ســوق 
می دهد. به خاطر سرعت ایجاد تغییرات اقلیمی، 
بسیاری از گونه های جانوری نمی توانند خود را 
با این شرایط سازگار کرده و یا به مناطق دیگر 
مهاجرت کنند. در واقع کارشناسان پیش بینی 
می کنند که اگر روند گرمایش زمین به همین 
صورت ادامه یابد، یک چهارم گونه های موجود 
روی زمین تا سال 2050 به خاطر تغییرات اقلیمی 
با خطر انقــراض روبه رو خواهند بود. مطالعات 
نشان داده که گونه های مختلف جانوری متوجه 
بــروز تغییرات اقلیمی مذکور شــده اند. برای 
نمونه، در سال 1999، مرگ آخرین بازمانده از 
وزغ های طالیی در آمریکای مرکزی، نخستین 
انقراض ناشــی از تغییرات اقلیمی را رقم زد. 
همچنین آب شدن یخ های قطبی سبب می شود 
زیستگاه خرس های قطب شمال از بین برود. به 
همین دلیل شــاید تا 100 سال آینده این گونه 
جانوری منقرض شود. افزون بر این ها، افزایش 
دما در مناطق گرمسیری زمین به افزایش دمای 
آب دریاهــا و در نتیجه از بیــن رفتن رنگ 
مرجان های دریایی انجامیده است. دلیل بروز این 

پدیده، مرگ جلبک های رنگی )که غذای اصلی 
مرجان های دریایی هستند( به خاطر گرمای زیاد 

است. 

QQQباال آمدن سطح آب دریاها
پدیده ی افزایش ســطح آب دریاها )که به 
خاطر پدیده تغییرات اقلیمی ایجاد می شــود(، 
ده ها میلیون نفر سکنه مناطق ساحلی را به کوچ 
اجباری سوق خواهد داد. آب گرم، فضایی بیشتر 
از آب سرد را اشــغال می کند. این پدیده که 
در فیزیک با عنوان »انبساط گرمایی« شناخته 
می شود، به باال آمدن سطح آب دریاها می انجامد. 
گرمایش جهانی همچنین ســبب ذوب شدن 
بسیاری از یخچال های طبیعی و بیشتر شدن آب 
اقیانوس ها می شود که افزایش سطح آب دریاها 
از پیامدهای آن خواهد بود. افزایش سطح آب 
دریاها، تهدیدی برای نواحی کم ارتفاع و جزایر 
و نیز نواحی مسکونی ساحلی به شمار می رود. 
این پدیده همچنین به از بین رفتن خطوط ساحلی، 
آسیب به سازه های گوناگون ساخته ی بشر و نیز 
تخریب اکوسیستم هایی نظیر جنگل های حرا و 
تاالب که از سواحل در برابر طوفان های سهمگین 
محافظت می کند می انجامد. سطح آب دریاها طی 
100 سال اخیر بین 4 تا 8 اینچ باال آمده است. 
کارشناســان پیش بینی می کنند که سطح آب 
دریاها طی 100 سال آینده نیز بین 4 تا 36 اینچ 
باال بیاید. گفتنی است باال آمدن 36 اینچی سطح 
آب دریاها می تواند بسیار مخرب باشد و برای 
نمونه، همه شهرهای شرقی ایاالت متحده نظیر 
میامی و بوســتون را به طول کامل به زیر آب 
ببرد. آمارها نشان می دهد که حدود 100 میلیون 
نفر در سراسر جهان در مناطقی با ارتفاع 90 متر 
باالتر از سطح آب های آزاد زندگی می کنند. به 
همین دلیل افزایش سطح دریاها به خاطر پدیده 
تغییرات اقلیمی موجب می شود میلیون ها نفر که 
در مناطق ساحلی زندگی می کنند )و البته شمار 
قابل توجهی از آن ها در کشورهای فقیر و در 
حال توسعه هستند( محل زندگی خود را از دست 
داده و مجبور به جابه جایی به مناطقی دیگر شوند. 
این پدیده به گونه ای است که در چند سال اخیر، 
ساکنان برخی جزایر که ارتفاع چندانی ندارند، 
مجبــور به ترک موطن خود شــده اند. به این 
ترتیب، جمعیتی به نام آوارگان تغییرات اقلیمی 
نیز در حال شکل گیری است که البته در آینده 

بر شمار آن ها افزوده خواهد شد. 

QQQ ،افزایش خطر بروز خشکسالی
آتش سوزی و سیالب

ســیالب،  ایجاد  ســبب  اقلیمی  تغییرات 
آتش ســوزی و نیز خشکســالی های مکرر و 
شدید می شود. پژوهش های علمی نشانگر آن 
است که تغییرات اقلیمی، به بروز انواع گردباد 
و طوفان های شدید و طوالنی مدت، 
وزش بادهــای ســهمگین و نیز 
آسیب بیشتر به اکوسیستم مناطق 
ساحلی و ساکنان این مناطق خواهد 
انجامید. دانشمندان بر این باورند که 
اقیانوس، اصلی ترین  افزایش دمای 
عامل بروز چنین مســاله ای است، 
زیرا گردبادها و طوفان های مناطق 
گرمسیری، انرژی مورد نیاز خود را 
از آب های گرم دریافت می کنند. 
هر قدر دمای ســطح آب دریاها 
افزایش یابــد، طوفان ها نیز انرژی 
بیشتری خواهند داشت و در نتیجه 
افزوده  نیز  بر قدرت تخریب آنها 
خواهد شــد. در عین حال، سایر 
عوامل نظیر باال آمدن ســطح آب 

دریاهــا، از بین رفتن تاالب هــا و نیز افزایش 
ساخت و ســاز در نواحی ساحلی، سبب تشدید 
آسیب های ناشــی از گردبادها و طوفان های 

گرمسیری خواهد شد. 

QQQبیماری های مرتبط با گرما
تغییرات اقلیمی خطراتی را برای ســالمتی 
بشر به همراه دارد. افزایش دما موجب افزایش 
خطر بــروز بیماری های مرتبط با گرما و حتی 
مرگ و میر افراد آسیب پذیر نسبت به این پدیده 
خواهد شد. برای نمونه در ســال 2003، موج 
گرمای شدید موجب مرگ بیش از 20 هزار نفر 
در اروپا و نیز بیش از 1500 نفر در هندوستان 
شد. دانشــمندان این مرگ ها را به خاطر موج 
گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی دانسته و هشدار 
می دهنــد که در آینده باز هم با چنین پدیده ای 
روبــه رو خواهیم بود. تغییرات اقلیمی عالوه بر 
تشدید بیماری های مرتبط با گرما، می تواند به 
شیوع هر چه بیشتر بیماری های عفونی کمک 
کند، زیرا دمای باالتر تعداد و نیز دامنه فعالیت 
حشرات، حیوانات و میکروب های ناقل بیماری 
را افزایش می دهد. در این صورت بیماری ها و 
حشراتی که روزگاری فقط به مناطق گرمسیری 
محدود بودند )نظیر پشــه ناقل بیماری ماالریا( 
ممکن اســت در آن نواحی دنیا که دمای آنها 
افزایش یافته نیز گسترش یابند. سازمان بهداشت 
جهانی تخمین می زند که تغییرات اقلیمی فقط 
در ســال 2000 به مرگ بیش از 150 هزار نفر 
انجامیده اســت و این آمار احتماال در سال های 

آینده افزایش خواهد یافت. 

QQQآسیب ها و ضررهای اقتصادی
تغییرات اقلیمی بر کسب و کارهای محلی و 
وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف تاثیری 
ناگوار دارد. بر اســاس گزارش مفصلی که 
توسط دولت انگلستان تهیه شده، اگر هیچ اقدام 
موثری برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
به انجام نرسد، تغییرات اقلیمی می تواند هزینه ای 
بین 5 تــا 20 درصد از مجموع تولید ناخالص 
ساالنه ی جهانی را روی دست ما بگذارد. جالب 
اینجاســت که اقدام برای کاهش اثرات این 
پدیده نیاز به صرف فقط یک درصد از مجموع 
تولید ناخالص جهانی را در هر سال دارد. البته 
اثرات این پدیده در برخی از مناطق دنیا تاکنون 
بسیار چشمگیر بوده است. برای نمونه، تعداد 
شــاه میگوها )که یکی از محصوالت اصلی 
شــیالتی در ناحیه نیوانگلند در ایاالت متحده 
است( به خاطر فشار گرما و نیز فعالیت بیشتر 
انگل ها )که همگی بــه خاطر افزایش دمای 
آب دریا ایجاد شــده اند( به طور قابل توجهی 
کاهش یافته اســت. همچنین مناطق با ارتفاع 
پایین در کوهســتان های آلپ سوئیس )که 
یکی از مهم ترین مراکز تفریحی ویژه اسکی 
در دنیا به شمار می روند(، در سال های اخیر با 
کمبود قابل توجه میزان برف روبه رو بوده اند. به 
طور کلی، افزایش تعداد طوفان های سهمگین 
و نیز کاهش بارش می تواند میلیاردها دالر به 
ســازه ها و نیز زیرساخت های مختلف آسیب 
برساند. خشکسالی و افزایش دما نیز به کاهش 
میزان تولیدات کشــاورزی به ویژه در آفریقا 
منجر شده و همین امر ادامه حیات صدها هزار 
نفر از مردم را با خطری بســیار جدی روبه رو 
می سازد. مرجان ها هر سال درآمدی حدود 375 
میلیارد دالر نصیب مردم جهان می کنند. افزایش 
دمای آب دریاها، تهدیدی جدی برای زندگی 
مرجان های دریایی اســت و این امر می تواند 
به کاهش درآمد ناشــی از این موجودات برای 

انسان ها بینجامد. 

دنیا در سراشیبی نابودی
نگرشدونالدترامپبهتغییراتاقلیمیدنیارابهنابودیمیکشاند

علی مقامی
روزنامه نگار دانش و فناوری
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چرا مشهد اصالح طلبان را به کرسی نشاند، درحالی که سیدابراهیم رئیسی در آن شهر ۲00 هزار رای از حسن روحانی بیشتر کسب شهر
کرد؟ چطور بین رای آن ها به نامزد امید و انتخاب فهرست امید ارتباط معکوسی برقرار شده است؟

همه کرســی های شــوراهای شهر تهران، 
اصفهان، زاهدان و مشهد به اصالح طلبان رسید. 
در کرج، تبریز، شیراز، کرمان، اراک، همدان، 
یزد، اردبیــل و قزوین اکثریت با اصالح طلبان 
است. در کرج یک نفر مستقل و در شیراز یک 
نفر اصولگرا در کنار نامزدهای اصالح طلب رای 

آورده اند.
در قم هیچ نامــزد اصالح طلبی رای نیاورد. 
در ارومیه، اهواز، شهرکرد، ایالم، ساری، رشت 
و بیرجند اصولگرایان اکثریت کرســی ها را 
تصاحب کردند. در بندرعباس و زنجان اکثریت 
منتخبین از طیف های مســتقل هستند و تعداد 

اصالح طلبان و اصولگرایان تقریبا برابر است.
در کل لیســت امید در 20 مرکز استان به 
برتری دســت یافته و اصالح طلبان را به پیروز 
انتخابات پنجم شوراهای اسالمی شهر و روستا 
بدل کرده اســت. گرچه برخــی نتایج قابل 
پیش بینی بود، اما ترکیب آرای مشــهد )همه 
اصالح طلب( و قم )همه اصولگرا( نشان دهنده 
تحوالتی است که زیر پوست این دو شهر در 
جریان اســت و با دو کنش متفاوت نمود پیدا 
کرد؛ یک دوقطبی تمام عیار سیاسی در دو شهر 

مذهبی. 

QQQ مشارکت باال؛ 
         راز پیروزی اصالح طلبان مشهد

چرا مشهد اصالح طلبان را به کرسی نشاند، 
درحالی که سیدابراهیم رئیسی در آن شهر 200 
هزار رای از حسن روحانی بیشتر کسب کرد؟ 
چطور بین رای آن ها بــه نامزد امید و انتخاب 
فهرست امید ارتباط معکوسی برقرار شده است؟ 
پاسخ این سوال را روزنامه »خراسان« از سه منظر 

داده است:
1-اصــوال اقتضائات انتخابات شــوراها به 
دلیل فرصت کم تبلیغات، تعداد بســیار زیاد 
با  کاندیداها، تعداد زیــاد منتخبین، همزمانی 
انتخاب ریاســت جمهوری )از زمان تجمیع دو 
انتخابات ریاست جمهوری و شورا( به خصوص 
در کالن شهرها به گونه ای است که مردم عمدتا 
تالش می کنند بر اســاس لیست ها رای دهند. 
در این دوره اصولگرایان یا جریان های متمایل 
به اصولگرایی حداقل با چهار لیســت مختلف 
وارد فضای تبلیغاتی انتخابات شدند و برخالف 
دوره های گذشــته اصولگرایــان دچار نوعی 

سردرگمی و نبود اتفاق و وحدت رویه بودند.
2- اصالح طلبــان در ایــن دوره با آن که 
نامزدهــای قدرتمند و شــاخص و چهره های 

کشوری در مشهد نداشتند به دلیل وحدت و اتفاق 
به عمل آمده روی یک لیست و برخورداری از 
کمپین تبلیغاتی به نسبت حرفه ای تر نسبت به 
رقیب اصولگرا و انتخاب شعارهای برخوردار از 
اصول تبلیغاتی به گونه ای موفق بودند و لیست 
امید به صورت قاطــع برخالف انتظارها برنده 

انتخابات شوراها شد. 
3- مردم رویه شورای چهارم را به گونه ای 
ارزیابــی نکردند که به قــدری عملکردش 
را شــاخص بدانند و به تکرار آن رای دهند. 
اگرچــه حتی برخی از اعضای فعلی شــورا 
که به شورای پنجم راه نیافتند توانستند چند 
برابر دوره قبل رای کســب کنند اما بدیهی 
اســت رای قبلی نیز در شرایطی کسب شده 
بــود که یا مردم توجه جدی به رای دادن در 
شورا نداشتند یا اینکه عملکرد اعضای محترم 
فعلی آنقدر شاخص نبود که آن ها را مجاب 
به ابقای آنان کند. در واقع مردم با رای خود 
به رویکرد شــورای چهارم پایان دادند. چرا 
که برای مــردم خیلی مهم تر از رویکردها و 
شعار، عملکردها و نتایج تصمیمات است. اما 
شورای چهارم با همه رویکردها و شعارهای 
مردم محورش ظاهرا در عمل خروجی دیگری 
داشت، خروجی ای که به نظر مورد پسند مردم 

قرار نگرفت.  
نتایج کمی انتخابات شوراها در شهر مشهد 
هم یافته های جالبی دارد؛ در حالی که نفر اول 
منتخبین شورای شهر پنجم مشهد )امیر شهال( 
در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 تعداد 256 
هزار و 124 رای کسب کرده، در دوره قبل 
نفر اول منتخبان شــورای شهر چهارم مشهد 
فقط تعداد 83 هزار و 750 رای به دست آورد. 
در انتخابات سال 96 از مجموع یک میلیون و 
145 هزار و 676 آرای ماخوذه، 921 هزار و 
821 رای صحیح بود. در اردیبهشت 1396 از 
یک میلیون و 422 هزار رای ماخوذه، تعداد 
آرای صحیح یــک میلیون و 225 هزار رای 
بوده است. در نخستین دوره انتخابات شورای 
شهر مشهد در اسفند 1377 میزان مشارکت 
566 هــزار و 689 نفر بود. در انتخابات دور 
دوم )اسفند 1381( 827 هزار و در دوره سوم 
)آذر 1385( 740 هزار و 342 نفر مشارکت 
کردند. طبق آماری که سایت »عصر ایران« 
منتشــر کرده در اردیبهشــت 96 نسبت به 
خــرداد 92 تعداد 277 هزار نفر بیشــتر در 
انتخابات شورای شهر مشهد شرکت کرده اند. 
تعداد آرای صحیح سال 96 نسبت به 92 نیز 
نشان از 304 هزار رای دارد. در انتخابات سال 
92 تعداد 224 هــزار رای به هر علت باطل 
اعالم شده، تعداد آرای باطله در انتخابات سال 
96 هم 197 هزار رای اســت. بنابراین آنچه 

راز پیروزی اصالح طلبان در مشهد را بازگو 
می کند، مشــارکت بیشتر مردم در انتخابات 

شورای شهر است.
QQQنصف جهان یکدست شد 

در انتخابات شورای شهر اصفهان در سال 92 
مردم ترکیبی از اصالح طلب، اصولگرای سنتی، 
اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری و مستقل 
را انتخاب کردند تا بــا ورود مهدی باقربیگی 
)بازیگر ســینما و تلویزیون(، ندا واشیانی پور 
)مجری برنامه های تلویزیونی( و رسول جزینی 
)کشتی گیر( هر ســه از نامزدهای مستقل اما 
نزدیک به طیف اصالح طلبان و همچنین ســید 
احمد عاملی منتسب به گروه های اصالح طلب 
و عدنــان زادهوش و رضا امینی هر دو نزدیک 
به جبهه پایداری به همراه فتح اهلل معین و علیرضا 
نصراصفهانی که از اصالح طلباِن دوباره انتخاب 
شده بودند، عمالً وزنه سنگینی در برابر سنتی های 
اصولگرا تشکیل شــده و معادالت قبلی بر هم 
بخورد. چهار ســال بعد از رأی ترکیبی مردم 
به اعضای شورای شهر چهارم، نتیجه انتخابات 

شورای شهر پنجم اصفهان کامال یکدست بود.
به نوشــته روزنامه »نصف جهان« که در 
اصفهان منتشــر می شود، در شورای شهر پنجم 
نه از آن ســلبریتی های مستقل که همواره بین 
اصالح طلبان و پایداری ها در حال چرخش بودند 
خبری هســت و نه از اصولگرایانی که در دو 
ورژن سنتی و غیرسنتی علیه یکدیگر شاخ و شانه 
می کشیدند. شورای پنجم صددرصد اصالح طلب 
است و در نتیجه، تصمیماتش هم با زاویه آشکار 
نسبت به تصمیمات شوراهای دوم تا چهارم به 
تصویب منتخبین جدید مردم خواهد رسید. از 13 
نفر انتخاب شده، 11 نفر تجربه این چنینی ندارند 
و تنها علیرضا نصر و فتح اهلل معین هســتند که 
تجربه حضور در شورای شهر و انتخاب شهردار 
را یدک می کشــند و در نتیجه، خواسته ها و 
جهت دهی های این دو نفر، نقش بسیار مهمی 
در تصمیم 11 عضو تازه کار شورا برای تعیین 

شهردار جدید خواهد داشت.
همین روزنامه در مطلب دیگری نوشته، »در 
بنرها و پوسترهای تبلیغاتی نامزدها در اصفهان 
به صراحت فرد موضع خود را مشخص کرده 
بــود و خود را اصالح طلب معرفی می کرد و 
کمتر اصولگرایی در سطح شهر اصفهان به 
چشــم می آمد. این انتخابات به خصوص در 
شهر اصفهان نشان داد که اصولگرا بودن یا 
اصالح طلب بودن برای مردم اهمیت زیادی 
دارد و نقش اول را در انتخاب مردم این شهر 
ایفا می کند. اما سوالی که باید برای آن پاسخی 
یافت این است که: آیا رفتار مردم اصفهان 
حول این جریانات سیاســی تغییری کرده 
است؟« روزنامه پاسخی برای این سوال ندارد.

QQQقم اصولگرا ماند 
در قــم از 13 نفر فقط یک نامزد مســتقل 
خارج از فهرست شورای هماهنگی اصولگرایان 
رای آورده )حســن طالیــی(. در دوره قبل 
هــم از 21 عضو این شــورا، 20 نفر اصولگرا 
بودند و یک نفر مســتقل. ســردبیر هفته نامه 
»گویه« تکرار اصولگرایی در شورای پنجم و 
»پیروزی چشــمگیر اصولگرایان در انتخابات 
ریاســت جمهوری در استان قم« را به این معنا 
دانســته که »اصولگرایی و دفاع از ارزش های 
انقالبی و والیی در طول چند ســال اخیر در 
قم، نه تنها نهادینه شــده بلکه روند رو به رشد 
خود را طی نموده است.« 78 درصد مردم استان 
قم در انتخابات شرکت کرده اند؛ در دوره قبل 
مشارکت مردم قم 66 درصد بود. ابراهیم رئیسی 
با کسب 57 درصد آرا از روحانی در این شهر 
پیشی گرفت. بنابراین افزایش میزان مشارکت 
مردم نسبت به دوره قبل هم نتوانست توازن قوا 
را به نفع اصالح طلبان تغییر دهد.  هفته نامه گویه  
پیش بینی کرده بود »تعــدد کاندیداها و ارائه 
لیســت های متعدد از سوی اشخاص حقیقی و 
لیست شورای  پیروزی  حقوقی همگی شانس 
هماهنگی اصولگرایان اســتان قم را تضمین 
خواهد کرد. لیســت امید اصالح طلبان قم تنها 
لیستی خواهد بود که توان رقابت با لیست اصلی 
اصولگرایان را خواهد داشت. رأی باالی مردم 
به دولت اصالحات در ســال های 76 و 80 از 
یک سو و حضور پررنگ مردم قم در حمایت 
از دولــت روحانی در انتخابات 92  نشــانگر 
اقبال عمومی به تفکر اصالح طلبی در الیه های 
مختلف قم می باشد.  از دو لیست اصولگرایان و 
اصالح طلبان که بگذریم، لیست های ارائه شده از 
برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی در فضای 
مجازی و... شــانس چندانی برای پیروزی در 
انتخابات ندارند. از لیست امام و رهبری گرفته 
تا لیست متخصصین و لیست های مشابه لیست 
اصولگرایان گرچه در گرم کردن تنور انتخابات 
سهم بســزایی خواهند داشــت، اما در عرصه 
رقابت های انتخاباتی، کمترین شــانس را برای 
ورود به ساختمان شهید باکری خواهند داشت.« 
این نشریه به رای باالی حسن طالیی اشاره کرده 
و نوشته بود »در طول تاریخ انتخابات قم، کمتر 
کسی  را می توان یافت که همانند طالیی بدون 
وابستگی به جریانات و احزاب سیاسی تأثیرگذار 
و تنها با اتکا به رأی توده های مردمی،  اینچنین 
موفقیتی را کسب کرده باشد. امروز طالیی با 
پشتوانه رأی باالی شــورای چهارم و شاهکار 
انتخاباتی مجلس دهم، پا بــه عرصه انتخابات 
شورای پنجم نهاده است. قطعاً نتیجه انتخابات قم 
و رأی خیره کننده طالیی،  همگان را شگفت زده 

خواهد کرد.« 

دوراهی قم و مشهد
چرادردوشهرمذهبییکجناحرقیببهپیروزیقاطعرسید؟

 یادداشت

 یادداشت

عملکرد شهردار مشهد؛
وزی عامل پیر

جوانان و زنان؛
وزی در تهران عامل پیر

یکی از عوامل افزایش مشــارکت 
مردم در انتخابات دوره پنجم شــورای 
شــهر مشــهد اعتقاد و امید آن ها به 
ســازوکار دموکراتیک انتخابات بود. 
در سال 92 مشارکت بسیار پایین بود 
اما مردم در این دوره نشــان دادند که 
همچنان صندوق رای را به عنوان یگانه 
راه اعمال ســلیقه و نظر خود در تعیین 

سرنوشت شان قبول دارند.
در وهلــه بعد عملکــرد نه چندان 
رضایت بخــش و قابل قبول شــورای 
شهر چهارم و مجموعه مدیریت شهری 
موجب شــد مردم به اهمیت و لزوم 
مشارکت خود در تعیین اعضای شورای 
شهر پی ببرند. دوقطبی ریاست جمهوری 
نیز کمک بســیاری به این فضا کرد، 
به ویژه در شــهری چون مشــهد که 
الیه های پیدا و پنهــان قدرت در آن 
وجود دارد. عامل بســیار مهم بعدی در 
مشارکت باالی مردم عملکرد نامناسب 

و سیاسی شهردار مشهد بود، فردی که 
در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری 
یک ماه مرخصی گرفت، شهر را رها 
کرد و به عنوان یکی از عوامل اجرایی 
ســتاد آقای رئیسی به تهران رفت. این 
برای مردم مشهد بسیار گران و سنگین 
بــود؛ چراکه آن ها احســاس کردند، 
شهردار منافع شخصی خود را مرجح بر 
منافع عمومی می داند، یک ماه مرخصی 
می گیرد، شهر را به معاونین خود واگذار 
می کند و برای کمک به ستادهای آقای 
رئیسی به تهران می رود. این حقیقتا مردم 
را جری کرد و آن ها را تکان داد. مردم 
احســاس کردند به شعور و حرمتشان 

توهین شده است.
اما آنچه موجب پیروزی لیست امید 
در این انتخابات شد، این بود که ما موفق 
شدیم در جریان اصالح طلبی فقط با یک 
لیســت واحد حضور پیدا کنیم و این 
موجب شد مردم احساس کنند در جناح 
اصالح طلب جنگ قــدرت درنگرفته، 
در حالــی که در جناح مقابل ســه یا 
چهار لیســت وجود داشت که موجب 

پراکندگی آرا و شکست آن ها شد.

یکــی از عوامل موثر در مشــارکت 
باالی مردم و پیروزی لیست امید در تهران 
نارضایتی شهروندان از نحوه اداره این شهر 
در 14 سال گذشته است، روشی که خواهان 
تغییر آن هستند؛ بنابراین تصمیم به تغییر در 

اداره شهر گرفتند.
از سوی دیگر اصالح طلبان با پندآموزی 
از نتایج تشــتت آرا در گذشته سه گام مهم 
را در این زمینه برداشتند: آن ها گام اول را 
در خرداد 92 و در انتخابات ریاست جمهوری 
برداشتند، گام دوم در سال 94 در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و گام سوم در سال 96 
با ادامه فعالیت شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان و اجماع بر حمایت از لیست 
واحد امید. از همــه مهمتر »تکرار« آقای 
خاتمی در اقناع افکار عمومی تاثیر بســیار 
مهمی داشــت و موجب پیروزی اکثریت 
قاطع لیست امید در مجلس شورای اسالمی 
شــد. اصالح طلبان در گام سوم در جهت 

مرتفــع کردن ضعف هــای احتمالی خود 
گام برداشتند؛ شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان، در انتخابات شورای شهر پنجم 
با دو بار غربال گری، 700 کاندیدا را مورد 
ارزیابی قرار داد و در نهایت لیســت نهایی 
را منتشــر کرد. نتیجه این بود که حتی با 
وجود زیرنویس شبکه خبر مبنی بر اینکه 
مردم می توانند به انتخابات شوراها رای ندهند 
و در واقع مردم را تلویحا به عدم مشارکت 
در انتخابات شورای شهر ترغیب  کرد و نیز 
علی رغم وجود لیست های متفاوت و )اگر 
نگوییم تقلبی( تا اندازه ای مشــابه با الگوی 
لیســت امید، مردم به دلیل اعتمادی که به 
این سرمایه به وجود آمده یعنی شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان داشتند و نیز با 
»تکرار« دوباره آقای خاتمی حتی با اینکه 
افراد لیست را نمی شناختند به فهرست امید 
رای دادند که شورای عالی معرفی کرده بود؛ 
الگویی که با وجود لیست های مشابه دارای 
دو وجه تمایز اساسی بود: حضور 6 زن در 
لیست و نیز جوان گرایی، وجوه تمایزی بود 
که موجب می شد مردم بتوانند این لیست را 

از لیست های مشابه دیگر تشخیص دهند.

امیر شهال
منتخب اول شورای شهر مشهد

شهربانو امانی
عضو شورای مرکزی کارگزاران
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سرگه بارسقیان
روزنامه نگار تاریخ و جامعه



31چهارشنبه 17 خرداد 1396 سال اول . شماره دو

همه کاندیداها، چه حزبی و چه غیر حزبی، یک میثاق نامه امضا کردند. در میثاق نامه قید شده و تک تک کاندیداها امضا 
کردند که اگر در لیست نهایی نبودند، از لیست حمایت کنند و انصراف دهند. جمعی از دوستان این را رعایت کردند 

شـهرو بالفاصله بعد از اینکه لیست بسته شد، به پیمان خود وفادار ماندند و انصراف دادند
 یادداشت

اتحاد اصالح طلبان
رمز موفقیت در اصفهان

فضای انتخاباتی شورای شهر در 
اصفهان تحت الشعاع فضای تبلیغاتی 
و رسانه ای انتخابات ریاست جمهوری 
که از ســه هفته پیش از آن شکل 
گرفته بود، قرار داشت. در اصفهان 
نیز چون بســیاری از شــهرهای 
دیگــر به دلیل مــوج رقابت های 
در  انتخابات  تب  ریاست جمهوری، 
پنجشنبه منتهی به آغاز تبلیغات یعنی 

21 اردیبهشت ماه شکل گرفته بود.
در دوره های پیشین، هر زمانی که 
انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 
نمی شد،  برگزار  توامان  صورت  به 
قاعدتا انتخابات شورای شهر اصفهان 
نیز فوق العاده بی رمق و فاقد شــور 
و هیجان انتخاباتی بــود. در دوره 
پیشین - سال 92 - نیز به دلیل توجه 
به  اصالح طلب  نیروهای  تمرکز  و 
تحوالت انتخابــات 88، تمام توان 
لجستیکی، ســرمایه انسانی و نگاه 
اســتراتژیک اصالح طلبان پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری بود، از 
همین رو بسیاری از مردم، انتخابات 
شــوراها را جدی نگرفته بودند؛ اما 
دوره  این  انتخابات  اساسی  ویژگی 
این بود کــه تقریبا می توان گفت 
سه لیســت اصلی انتخابات اعم از 
لیست  اصالح طلبان،  امید  لیســت 
نیروهــای نزدیک بــه پایداری و 
لیســت اصولگرایان سنتی از ماه ها 
قبل آرایش خود را مشخص کرده 
بودند. به عقیده من ســه عامل مهم 
در پیروزی لیست امید در اصفهان 
تاثیرگذار بود: یکی از آن ها انحصار 
15 ساله جریان راست در شهرداری 
اصفهان بود که باعث شد هیچ گونه 
نــوآوری و خالقیتــی در حوزه 
مســائل مرتبط با مدیریت شهری 
در این شــهر دیده نشود، به طوری 
که نیاز به تغییر و تحول در فضای 
کامال  اصفهان  شــهری  مدیریت 
محســوس بود. این احساس نه تنها 
بلکه در  نیروهای سیاسی،  میان  در 
بدنه های کارشناسی؛ یعنی کنشگران 
فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و 
تمام کسانی که تخصص هایشان به 
نوعی با موضوع شهر پیوند داشت، 
بعدی،  عامل  می خورد.  چشــم  به 
تاثیر چشــمگیر و غیرقابل انکار 
شبکه های مجازی بود. اصالح طلبان 
با مشکالت مالی و لجستیکی فراوانی 
در انتخابات  مواجه  اند، به ویژه وقتی 
این انتخابــات جنبه محلی تری پیدا 
کند، مثل شورای شهر. در این دوره 
تلگرام  جمله  از  مجازی  شبکه های 
فوق العاده در پر کردن این خال موثر 
بوده و توانستند زیرساخت ها و توان 
مالی را برای اصالح طلبان و لیست 
امید فراهم کنند. نکته آخر اتحاد و 
انسجام اصالح طلبان در اصفهان بود؛ 
بر خالف بســیاری از کالن شهرها 
که متاسفانه اصالح طلبان به صورت 
تشکیالتی وارد نشدند، لیست ندادند 
یا پیروزی آن چنانی نداشــتند، در 
شورای  انســجام  و  اتحاد  اصفهان 
هماهنگی فوق العــاده اصالح طلبان 
به ارائه یک لیســت واحد- لیست 
امید - کمک کرد؛ این انســجام به 
گونه ای بود که حتی احزابی چون 
کارگزاران که ســهم مشخصی در 
لیست نداشتند با پایبندی به اخالق 
تشکیالتی در دفاع و حمایت از آن 

زحمت کشیدند. 

 
 اگر می خواهید پاســخ همه حــرف و حدیث ها 
درباره لیست اصالح طلبان برای شورای شهر تهران 
را بیابید این گفت وگو را بخوانید. حسین مرعشی 
سخنگوی حزب کارگزاران و عضو هیات رئیسه 
شورای عالی اصالح طلبان با جزئیات تمام، نقدها 
به این لیســت را پاسخ داده و از آن دفاع می کند. 
او می گوید ســازوکار انتخاب افراد برای ورود 
به لیست کامال دموکراتیک و روشن بوده است 
و توضیح می دهد که چرا چهره هایی همچون لیال 
ارشــد، حسین راغفر، تندگویان و عبداهلل مومنی 
و خیلی های دیگر در لیســت قرار نگرفتند. او از 
بدعهدی بعضی از اصالح طلبان مانند حسین کمالی 
گله مند است و می گوید بعد از انتخابات شورای 

عالی اصالح طلبان باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
QQQ

   آقای مرعشی! فکر می کردید لیست امید 
بــرای انتخابات شــورای شــهر با ایــن حجم از 

واکنش ها و انتقادات مواجه شود؟
بلــه. کامال منتظر بودیم. چــون 700 نفر، 
فرم هــای اصالح طلبان را پر کــرده بودند و 
عالقه مند بودند در لیست قرار بگیرند. ما باید از 
بین این 700 نفر فقط 21 نفر انتخاب می کردیم. 
معلوم بود که این 21 نفر و هواداران شان راضی 
می شوند اما از آن طرف 680 نفر با هوادارانشان 

ناراضی خواهند شد. این قابل پیش بینی بود. 
   فکر می کنید اشکال اصلی کار از کجا بود؟ 
واقعا نمی توانســتید به نحوی عمل کنید که این 

انتقادها به حداقل برسند؟
دو سه مسئله با هم ترکیب شده بود. اول اینکه 
ظرفیت سیاســی اجتماعی ای که برای خدمت 
به مردم آمادگی دارند، از ظرفیت پیش بینی شده 
در قانون برای حضور در شــوراها خیلی بیشتر 
اســت. مثال 3 هزار نفر در تهران از اشخاص 
و جناح هــای مختلف برای ورود به شــوراها 
نام نویســی کردند. 21 نفر قرار است شورای 
شهر تهران باشــند. این به ما درسی داد که در 
آینده باید ظرفیت های حقوقی بیشتری را برای 
داوطلبان خدمت به مردم تدارک ببینیم. االن در 
روستاهایی که 100 نفر ساکن هستند، حداقل 3 
نفر عضو شورا را می توانند انتخاب کنند. یعنی 
3 درصد جامعه روستای کوچک، می توانند در 
شورای روستا شرکت کنند. این در حالی است 
که در بعضی از مناطق تهران، جمعیت  از یک 
استان بیشتر است. من پیشنهاد می کنم برای آینده 
ترتیبی دهیم که شوراهای مناطق تهران داشته 
باشیم. حتی در یک قدم بعدتر در محالت، شورا 
داشته باشیم. ما کرسی های زیادتری را باید برای 
مشارکت مردم در اداره شهر طراحی کنیم تا از 
این تراکم صرفا برای شورای شهر کاسته شود. 

مســئله دومــی که بــرای ما نســبت 
به انتخابــات مجلس جدید بود، تعــداد زیاد 
تاییدصالحیت شــدگان اصالح طلــب بود. در 
انتخابات مجلس حجم زیادی از نیروها را شورای 
نگهبان رد صالحیت می کرد. این موضوع بستن 
لیست را از یک جهت سخت و از یک جهت 
آسان می کرد. از این جهت سخت می کرد که 
افراد الیقی را از ما می گرفت. از این جهت کار 
را آسان می کرد که دیگر دایره انتخاب، خیلی 

گسترده نبود. 
نکته دیگر اینکه دوستان ما به آنچه می گویند 
و مکتوب می کنند، باید پایبند باشند اما در عمل 
این اتفاق نیفتاد. چند نکته اینجا مطرح است که 

نکات جالبی است. 
اول اینکه ما در گروه های سیاســی، چون 
لیســت را جبهه ای می بندیم، از اول تا آخر، با 
هــم بحث می کنیم و همه این را تایید می کنیم 
که سهم خواهی حزبی نداشــته باشیم. ولی در 
عمل، تعدادی از مــا و تعدادی از گروه هایمان 
به لوازم این پایبند نیستند. یعنی وقتی می گوییم 
ســهم خواهی گروهی نمی کنیم، و افراد را بر 
اساس صالحیت فنی و تخصص انتخاب می کنیم، 
معنی آن این اســت که ممکن است از حزب 
من هیچ کس در لیســت نباشد و من پذیرفتم 
که به عنوان عضوی از یک جبهه سیاسی، هر 

کس از این جبهه در این لیســت برود، متعلق 
به من است. متاسفانه بعضی وقت ها این موضوع 
به لقلقه زبانی و به شعار زیبا ولی غیر عملیاتی 
تبدیل می شود. در حالی که وقتی از اول گفتیم 
که ما سهم بندی حزبی نداریم، پس اگر از حزب 
من کسی در این لیست نبود، من نوعی نباید از 

این بابت رنجیده خاطر شوم. 
مطلب دیگر اینکه همه کاندیداها، چه حزبی 
و چــه غیر حزبی، یک میثاق نامه امضا کردند. 
در میثاق نامه قید شــده و تک تک کاندیداها 
امضا کردند که اگر در لیســت نهایی نبودند، 
از لیست حمایت کنند و انصراف دهند. جمعی 
از دوستان این را رعایت کردند و بالفاصله بعد 
از اینکه لیست بسته شد، به پیمان خود وفادار 
ماندند و انصراف دادند. ولی بعضی از دوستان مان 
برخالف آنچه نوشتند، امضا کردند و در جلسات 
هم بر آن تاکید داشتند، گفتند نه، چون ما نیستیم، 
لیســت را هم قبول نداریم. پس میثاق چه شد؟ 
پس پیمان چه شــد؟ پس امضا چه شد؟ این 
هم موضوعی بود که این بار شــاهد آن بودیم. 
به همین دلیل هم اعالم کردیم اگر دوستان مان 
که این میثاق نامه را امضا کردند، به نفع لیست 
نهایی انصراف ندهند، ما آن برگه امضا شده را 

منتشر می کنیم تا مردم ببینند. 
   خب خیلی ها به روند کاری که شورای عالی 
در انتخاب افراد به کار بســت اعتراض دارند و 
معتقدند زدوبندهای سیاسی در بستن لیست موثر 

بوده است.
ما چکار باید می کردیم؟ یک میثاق نامه تهیه 
کردیم، افراد امضا کردند. عالوه بر آن همه افراد 
کاندیداها را، بعد از آنکه تایید صالحیت شدند، 
دعوت کردیم، براســاس تخصص گروه بندی 
کردیم. از آنها خواهش کردیم که خودشــان 
یک نظر مشــورتی دهند و بگویند چه کسی 
در این جمع مناسب تر اســت. مثال در گروه 
حمــل و نقل و ترافیک و عمــران، ما دو نفر 
را می خواســتیم، گفتیم شما برای آن دو نفر، 6 
نفر را پیشنهاد دهید. دایره انتخاب را محدودتر 
کنید، ما را راهنمایی کنید، به ما مشاوره دهید. 
اما خودشان همه صورت جلسه کردند و نوشتند 
که نیاز به انتخاب ما نیســت، شما هر کسی را 
انتخاب کنید ما قبول داریم. اسناد این اظهارات 
هم موجود است و اگر الزم شد منتشر می کنیم.

   آن وقت روندی که شما برای انتخاب افراد 
به کار بردید چگونه بود؟

روند کامال دموکراتیک بود. باالخره تعداد 
زیادی افراد را باید با این کار مورد ارزیابی قرار 
می دادیم. اول فراخوان دادیم. ثبت نام شده های 
در فراخوان اصالح طلبان، 700 نفر شــدند. 14 
کارشناس یک روز وقت صرف کردند و این 
افراد را براساس دستورالعمل ها امتیازبندی کردند. 
بعد که امتیازات تعیین شد، براساس امتیازها، 159 
نفر را که امتیاز بین 20 تا 60 داشتند جدا کردیم. 
550 نفر از ادامه این مسیر بازماندند. از بین این 
150 نفر، تخصص های مورد نظر شورا را به این 
ترتیب تعیین کردیم که برای مدیریت شهری 
3 کرسی، برای عمران و حمل و نقل و زلزله 2 
کرسی، برای امور فرهنگی 2 کرسی، برای امور 
اجتماعی 3 کرسی، برای حقوقی یک کرسی، 
بودجه و مالی 2 کرسی، بهداشت و سالمت یک 
کرسی، محیط زیست 2 کرسی، در نظر گرفتیم. 
بعد در قدم بعدی گفتیــم به خانم ها و جوان ها 

ســهم بدهیم به این ترتیب که 4 سهم زنان، 2 
سهم زنان جوان و 4 سهم هم برای مردان جوان. 
پس 10 کرســی از 21 کرسی ما به قشرهای 
معین اختصاص پیدا کرد در نتیجه انتخاب خیلی 

محدود شد.
 بعد گفتیم از بین دو کرسی خانم های جوان، 
یکی کرســی اجتماعی و یکی فرهنگی است. 
حاال خانم هایی که در بخش فرهنگ ســابقه یا 
تخصص یا تحصیالت داشتند و جوان بودند، چند 
نفر شدند، بین آنها نگاه کردیم که کدام مناسب 
است و در هیات رئیسه براساس رای گیری، آن 
دو نفر را انتخاب کردیم و بردیم در شــورای 
عالی. شورای عالی هم از بین آن دو نفر، یک 

نفر را انتخاب کرد. 
   آن دو نفر چه کسانی بودند؟

 خانــم آروین با خانــم رضایی، به فینال 
رفتند که شورای عالی خانم آروین را انتخاب 
کــرد. حاال دیگر دلیلی نــدارد که طرفداران 
خانم رضایی با این لیســت مخالفت کنند. یا 
در حمل ونقل 4 نفر آقایان محســن هاشمی، 
ســرخو، علیخانی و تقواییان، به شورای عالی 
رفتند. که محســن هاشمی و علیخانی انتخاب 
شدند. آقای سرخو انتخاب نشد. طرفداران آقای 
ســرخو که نباید بازی را بر هم بزنند. یعنی ما 
براساس یک سازوکار کامال دموکراتیک، کار 
بسیار پیچیده ای را انجام دادیم و به این لیست 
رسیدیم. این لیست، با هر لیست دیگری هم که 
مقایسه شود، ممکن است درصدی خطا داشته 
باشــد. وقتی این کار را می کردیم، هر برشی 
که می زدیم و عده ای حذف می شــدند، شبیه 
این بود که اعضــای بدن مان را جدا می کنیم. 
کار برای ما ســاده نبود. ولی باالخره باید این 
کار را می کردیم. باید یک بدن و یک پیکره 
700 نفری را آن قدر کوچک می کردیم که 21 
نفر می شد. این دیگر اجتناب ناپذیر بود. االن هم 
می گوییم که این بهترین لیست نبود ولی تنها 
امکان ما بود.شــاید اگر قرار بود جای 40 نفر 
در شــورای عالی، 7 نفر در هیات رئیسه و 14 
نفر در هیات های کارشناسی، 3 نفر بنشینند و 
یک لیست از بین اینها ببندند، ممکن بود لیست 
بهتری ببندند. ولی وقتی می خواهید یک جبهه را 
هماهنگ کنید، این کار نمی تواند اتفاق بیافتد. 
نمی توانیم من و دو نفر دیگر بنشــینیم و آن 
کسانی که به نظر ما بهتر می آید، بهترین ها را 

انتخاب کنیم. 
   در فضای مجازی یکی از انتقادات رایجی 
که به این لیست می شد این بود که بعضی افراد 

شناخته شده نیستند...
این عکس العمل ها بــرای من جالب بود. 
حاال اگر افراد شناخته شده را فقط می گذاشتیم 
بالفاصله با انتقاد مواجه می شدیم که شما فقط 
آدم های تکراری می گذارید. اینها که در مجلس 
بودند، در دولت بودند، چرا اینها را می گذارید، 
چرا به نیروهای جدید فرصت خدمت نمی دهید. 
چشــم! این دفعه به نیروهای جوان )4 کرسی 
به مردان جوان، 2 کرســی به زنان جوان و 4 
کرســی هم به خانم ها( اختصاص دادیم. 10 
کرسی، یعنی حدود 46-47 درصد شورای شهر 
را دادیم به نیروهای جدید که بیایند و کمک 
کنند. حاال می گویند اینها را نمی شناسیم. این هم 
بخشی بود که برای ما جای تعجب داشت. یعنی 

چه نمی شناسید؟!!

   صحبت های شما درست. اما در مورد برخی 
از افراد واقعا این ســوال جدی وجود دارد که 
چرا در لیست قرار نگرفته اند. مثال خانم ارشد یا 
دکتــر راغفــر یا عبــداهلل مومنی و امثــال این 

چهره ها...
خانم ارشد به هر دلیل تایید صالحیت نشد. 
من که مســئول تایید یا رد او نبودم. از رد او 
هم ناراحت هستم. مگر من گفتم عبداهلل مومنی 
نباشد؟ تالش هم کردم که تایید صالحیت او 
را هم بگیرم. اما نشد. در مورد آقای تاجرنیا هم 
همینطور است. یا آقای راغفر اصال فرم ارزیابی 
را پر نکرد. فرم که پر نکرد، ما هم او را ارزیابی 
نکردیم. هر کدام از افراد، به کسی عالقه دارند. 
من خودم شخصا به دو نفر خیلی عالقه داشتم 
که در لیســت باشند. یکی آقای حقانی بود و 
یکی هم آقای حسن رباتی که اتفاقا رئیس ستاد 
انتخابات ما در تهران است. هر دو اینها حذف 
شدند. حاال من باید بیایم کل لیست را زیر سوال 
ببرم؟! ما باید به عقل جمعی احترام بگذاریم. 
ممکن بود محسن هاشــمی هم در این عقل 
جمعی رای نیاورد. آن وقت من باید میرفتم و 

ائتالف تازه ای شکل می دادم؟!
من با صراحت می گویم اگر قرار بود برای 
این انتخابات یک حزب لیست مستقلی بدهد 
که احتمال رای آوری داشته باشد، کارگزاران 
به دلیل سابقه شان در شهرداری و شورای شهر 
به خاطر  )به خاطر حضور آقای کرباسچی و 
حضور محسن هاشمی به خصوص در این ایام 
که اولین انتخابات بدون آقای هاشمی را برگزار 
می کنیم( از همه ظرفیت بیشتری برای ارائه این 

لیست داشت. اما این کار را نکردیم. 
همه باید توجه کنند انتخابات شورای شهر 
یک انتخابات است و تمام می شود اما فعالیت 
جمعی اصالح طلبانه نه با انتخابات شورای شهر 
شروع می شــود و نه با این انتخابات به انتها 
می رسد. ما ده ها انتخابات و موضوع همکاری 

و ده ها کار مشترک در پیش داریم. 
   در بررســی وضعیت اعضای فعلی شورای 
شهر برای قرار گرفتن در لیست مالحظه خاصی 
داشــتید که مثال آقای تندگویان و چهره های 

دیگر قرار نگرفتند؟
نه آنها رای نیاوردند. آقایان دکتر حقانی، 
انصاری، صابــری و تندگویــان همه مورد 
عالقه ما بودند. اما فقــط دو نفر از آنها یعنی 
آقایان مسجدجامعی و ساالری باال آمدند. این 
انتخاب ها در یــک کار جمعی دموکراتیک 
انجام شد و هیچ کس نه آقای عارف و نه آقای 
موسوی الری و نه بنده هیچ تحکمی نداشتیم و 
نمی توانستیم توصیه ای داشته باشیم. من وضعیت 
خانم راکعی را مثال می زنم. ایشان جزو کسانی 
بودند که در گروه فرهنگی دسته بندی شدند. 
یک کرسی برای خانم ها در این بخش داشتیم 
که به خانم های جــوان اختصاص پیدا کرد. 
به این ترتیب ما اصال نتوانستیم در مورد خانم 
راکعی تصمیم بگیریم و ایشــان به صورت 

طبیعی از دایره رقابت ها حذف شد.
در مجموع باید بگویم محدودیت کرسی ها و 
تعداد 10 گرایش و تخصص و تعداد سه سهمیه 
اختصاصی جوانان پسر و دختر و زنان انتخاب ها 
را به صورت ماتریس پیچیده ای درآورد که در 
این ماتریس خیلی از امکاناتمان را از دســت 
دادیم اما به جای آن امکانات دیگری به دست 

آوردیم. بنابراین همه باید به کار دقیق سازمان 
یافته این چنینی احترام بگذارند و به آن کمک 
و به مصالح شهر فکر کنند و نه منافع افراد. این 
انتخابات امتحانی بود برای اینکه ببینیم آیا افراد 

به پیمانشان وفادار می مانند یا نه.
   موضوع این اســت که انتقادات به لیست 
امید فقــط در فضای مجــازی در جریان نبود. 
بعضی از اعضای شــورای عالی اصالح طلبان هم 
منتقد این لیســت بودند. از جمله آقای امام که 
بیانیــه ای دراین باره داد و یا آقــای کمالی که 
خودش دســت به کار تهیه یک لیست متفاوت 
شــد. آقای امام در بیانیه اش گفته بود شورای 
عالی در انتخاب افراد به معیارها وفادار نمانده و 

زد و بندهایی اتفاق افتاده...
آقای جواد امام مشاور ما بوده و نور چشم 
ما هم هست. اما مشاور فقط مشورت می دهد و 
قرار نیست از طرف شورای عالی تصمیم بگیرد. 
اگر شورای عالی اصالح طلبان آقای امام را برای 
مشاوره دعوت کرده اند قرار نبوده هر چه ایشان 
می گوید عمل کنند. آقای امام عالقه مند بود فرد 
خاصی وارد لیست شود. اما وقتی این فرد وارد 
نشد ایشان منتقد لیســت شدند. یک بار برای 
همیشــه باید این موضوع را حل کنیم که اگر 
کسی را که ما به او عالقه داریم وارد لیست نشد 

نباید بازی را بر هم بزنیم. 
اما در مورد آقای حسین کمالی باید بگویم 
که تا آخرین لحظه ما در خدمت ایشان بودیم 
و در خیلی از مســائل نظرات ایشان موثر بود. 
تا مرحله ای که 42 نفر انتخاب شــدند هم از 
حزب ایشــان یعنی حزب کارگر در لیست 
حضور داشتند. ایشان برای 5 کرسی افرادی را 
در نظر داشتند. اما در مرحله نهایی رای گیری 
و انتخاب 21 نفر در شــورای عالی فقط از آن 
جمع آقای حبیب زاده رای آورد. آقایان سرخو، 
فردنیا، فرامــرزی و زمانی نوری رای نیاوردند. 
متاســفانه آقای کمالی وقتی دید نتیجه به این 
صورت شده عصبانی شــدند. بعد در جلسات 
متعدد اصرار داشتند این لیست باید تغییر کند. 
اما ما هیچ راه حلی برای تغییر آن پیدا نکردیم. 
ایشان گفت اگر نظر من تامین نشود من جدا 
می شوم. البته ایشان حقشان است که جدا شوند. 
اما ما هم توضیح می دهیم که چرا ایشان جدا شد. 
من به ایشــان گفتــم »المومنــون عند 
الشروطهم«. من و شــما از ابتدا در این جمع 
وارد شــدیم و گفتیم ما سهم حزبی و گروهی 
نمی خواهیم و باید تــا آخر به حرفمان پایبند 
باشــیم. ایشــان هم گفت فالن حزب تعداد 
کرسی های بیشــتری دارد. من پاسخ دادم ما 
قرار نبود ســهمیه بندی حزبی داشته باشیم. لذا 
آقای کمالی در این موضوع خالف سخنانی که 
خودشان پذیرفته بودند عمل کردند و به عهد 
خودشــان وفادار نماندند. به اعتقاد من ایشان 
در این مسئله عجله و اشتباه کرد. پاسخ نبودن 
کاندیدای مورد نظر من در لیست، درست کردن 

لیست تهران و شکستن ائتالف نیست. 
   ما در ایــن دور از انتخابات شــاهد بیرون 

آمدن لیست های موازی بودیم ...
ما هیچ لیست موازی ای نداشتیم. فقط چند 
لیســت جعلی بیرون آمد. مثال لیســتی به نام 
شــورای هماهنگی گروه هــای اصالح طلب 
بیرون آمد اما شــورای هماهنگی اعالم کرد 
هیچ مصوبه ای برای لیست جدا نداشته است. یا 
لیست یاران هاشمی هیچ ربطی به خانواده آقای 

هاشمی نداشت. 
   با توجه به این اختالفــات و انتقاداتی که 
پیــش آمده فکر نمی کنید ضرورت بازســازی 

شورای عالی وجود داشته باشد؟
حتما این کار را می کنیم. 

   این بازســازی قرار است در چه بخش هایی 
باشد؟

باید در این باره بحث کنیم. اما اصل بازنگری 
را قبول دارم. 

   بعد از بیرون آمدن لیست های شورای شهر 
انتقاداتی به عملکرد خود آقای عارف هم مطرح 

شد. چقدر این انتقادات را وارد می دانید؟
به اعتقاد من آقای عارف خیلی متین جلسات 
را اداره کردند و هیچ نظر شخصی اعمال نکردند 

و واقعا خوب اداره می کنند. 

مهدی مقدری
عضو منتخب 

شورای شهر اصفهان

نه تحکم کردیم
نه توصیه

حسینمرعشی
عضوهیاترئیسهشورایعالیاصالحطلبان

وسخنگویکارگزارانازفرآیندبستن
لیستامیدمیگوید

 زینب صفری
روزنامه نگار تاریخ و جامعه
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غروب شنبه هفته گذشــته، یک روز قبل از 
تعطیالت میان خردادماه، خبردار شــدم جمعی از 
اعضای منتخب شورای شهر تهران جلسه ای دارند. 
آنها مدتی بود که این جلسات را آغاز کرده  بودند 
تا هم با یکدیگر بیش از قبل هماهنگ شــوند و 
هم برخی از اعضا در جریان روند کار شورا قرار 

بگیرند. 
دوستی که دستی بر آتش سیاست دارد و در 
جریان اتفاقات شورای سیاستگذاری است، در یک 
تماس تلفنی نکات جالبــی را به من گفت. به او 
زنگ زدم تا برای گزارشی که در دست تهیه داشتم 
اطالعاتی بگیرم. او دست بر قضا در جلسه ای بود که 
اعضای منتخب شورا نیز در آن جلسه حاضر بودند. 
خیلی آرام از پشت گوشی به من خبر داد که بعدا 
تماس می گیرم. تا او زنگ بزند، جست  وجوهای 
دیگری را برای نوشتن گزارش آغاز کردم. نکته اما 
این بود که اساس کارم را بر اطالعات آن دوست 

گذاشته بودم.
با این حال به سراغ روزنامه های چند روز قبل 
رفتم. آرشــیو آنها را ورق زدم، نکاتی را الزم بود 
برداشتم و از البه الی آنها متوجه نکته جالبی شدم 
که در هیاهوی بعد از انتخابات و شادی های آن گم 
شده بود. ماجرا به این بازمی گشت که بین اعضای 
جدید شورای شــهر تهران اختالفات کوچک اما 
مهمی رخ داده بود. اما اینکه آن اختالفات چه بود، 

در ادامه گزارش خواهم نوشت.
به نظرم رسید که از همین جا می توان به موضوع 
ورود کرد. با این حال منتظر دوست مطلع بودم که 
زنگ بزند. تا غروب خبری از او نشد. ابتدا تصورم 
این بود که فراموش کرده است. اما بعدا زنگ زد 
و خبر داد که همدیگر را در گوشــه ای از میدان 

صادقیه ببینیم.
قهوه خانه کوچکی در حوالی فلکه دوم صادقیه، 
ابتدای خیابان طاهریان، قرار ما بود. گفت تا افطار 
خودش را به آنجا می رساند. من هم کارهای دیگرم 
را انجام دادم و فیش هایی را که داشتم برداشتم تا با 

دست بازتری پیش او بروم.
نزدیک اذان که شــد راه افتادم. نشسته بودم و 
منتظر که از راه رســید. قهوه خانه ساده ای بود که 
فقط املت و دیزی ســرو می کرد. سفارش را که 
دادیم. از او از جلسه امروز پرسیدم. به جای جواب 
به این سوال که در جلسه امروز چه گذشته، لبخندی 
تحویلم داد که یعنی جلسه خصوصی را کسی بازگو 

نمی کند و این رسم امانتداری نیست.
ماجرا را برایش توضیح دادم و از اختالفات و 
سالیق مختلف پرســیدم و از اینکه قرار است چه 

کسی شهردار آینده تهران باشد، سوال کردم.
در حال خوردن املت گفت: تا حاال چند نفر 
کاندیدا نشــده اند. اعضای شــورای شهر در حال 
بررســی اولیه افراد هستند. گفتم: در محل شورای 
شهر جلســه می گذارند؟ گفت: نه در دفتر دکتر 

عارف این جلسات برگزار می شود.
برای اطمینان بیشتر پرسیدم: مجلس؟ گفت: نه. 

دفتر دیگر ایشان که بیرون از مجلس است.
قهوه خانه مرتب خالی و پر می شد. ما بی اعتنا 
به افرادی که می آمدند و می رفتند، سرگرم بودیم. 
گفتم نام یک تعداد از کاندیداها را شــنیدم. منتها 
درباره قطعیت آنها و اینکه چقدر می توان به این 
نام ها امیدوار بود، شــک دارم. پرسید: مثال نام چه 

کسانی را می دانی؟
گفتم: محسن هاشمی، حسین مرعشی، پیروز 
حناچی، محمدعلی نجفی، حبیب اهلل بی طرف و چند 
نفر دیگر. منتها کم وبیش اطالع دارم که برخی از 
آنها یا تمایل ندارند یا خیلی جدی هستند اما احتماال 

رای قابل توجهی ندارند.
تا او پاســخی بدهد، مشــغول خوردن املت 
خودم شدم. چیزی نگفت. ســرم را برگرداندم و 
توی صورتش منتظر جوابش شدم. گفت: اول از 
همه شورای ما برخالف تصور اولیه که همه فکر 
می کنند، همه یک دســت، هستند، اینطور نیست. 
افراد مختلف با گرایش اصالح طلبی در این شورا 
قرار گرفته اند. اما هر کدام افراد مســتقل و دارای 
فکری هستند. در برخی از جزئیات و موضوعات با 

یکدیگر نیز اختالف سلیقه دارند اما این به معنای آن 
نیست که نظر جمعی را نمی پذیرند. این نکته اولی 
است که باید بدانی. اما در مورد شهرداری تهران 
خبر داری که شــهرداری در آستانه ورشکستگی 
اســت؛ بدهی های کالنی دارد. مدیریت شهر کار 
آسانی نیســت و قطعا کسی باید شهردار شود که 
بتواند از یک ســو با نظام کار کند و از دیگر سو 
معتمد دولت باشد. در واقع اعتماد دولت نیز مهم 
است. بعد از غالمحسین کرباسچی، شهرداری که 
معتمد دولت باشد، در شهرداری تهران پیدا نشد. 
در دوره آقای احمدی نژاد، دولت آقای خاتمی به 
او بی اعتماد بود. نمی توانست پول بیت المال را به او 
واگذار کند. به او بودجه نمی دادند یا اگر می دادند 
این اتفاق به ســختی و کندی صورت می گرفت. 
احمدی نژاد که رئیس جمهور شد و قالیباف شهردار 
شد همین اتفاق دوباره تکرار شد. هزینه های اداره 
شهر بسیار کالن است. اینکه االن مرتبا می گویند 

شهر بدهکار است و اولین مشکل 
شــهرداری پرداخت حقوق به 
کارمندان آن است، نشان می دهد 
ســال ها  این  تمام  در  بدهی ها 
آنچنان تلنبار شده است که همین 

روزها آوار آن را خواهیم دید.
به  او،  میان صحبت های  در 
آقای ســجاد قهوه چی سفارش 
دو تا چای دادم. بعد از دوســتم 
حرف ها  ایــن  که  پرســیدم 
کم وبیش زده شده. منتها چیزی 
که االن عالقــه دارم بدانم این 
است، شــهردار آتی تهران چه 

کسی خواهد شد.
میز  روی  چای  دوتا  سجاد، 
ما گذاشــت و ظرف های املت 
را برد. رفیق ما دوتا قند از توی 
قندان برداشــت و آرام انداخت 
توی اســتکان چــای. گفت: 
شــهردار آتی کسی است که 
اعضای شورای شهر تهران به او 

رای بدهند.
گفتم: خــوب اینکه معلوم 
است اما سوال این است که آنها 

به چه کسی رای می دهند؟
گفت: هــر کس که بتواند 

برنامه دقیق تری ارائه کند.
به  فعلی  کاندیداهای  گفتم: 

جمع اعضا آمده اند؟
گفت: به صورت رسمی نه. 
ممکن است برخی از اعضا با هر 
کدام از آنها جلسات یا جلسه ای 
را برگزار کرده باشد اما این به 
منزله آن نیســت که جلسات 
رسمی آغاز شده باشد. در حال 

حاضر این اتفاق رخ نداده.
گفتم: چرا جلسات در دفتر 
دکتر عارف برگزار می شــود. 
نقش  انتخاب شهردار  ایشان در 
دارد؟ گفــت: دکتــر عارف 
دخالتی ندارد. جلسات قرار بود 
تهران  شورای شــهر  محل  در 
مقدماتی  کارهای  شود.  برگزار 
نیز انجام شود. اما یک مرتبه آقای 

حسن رسولی گفتند که در محل دفتر دکتر عارف 
این جلسات برگزار شود و بهتر است از هم اکنون 

داخل ساختمان شورا نرویم.
چای را که سرکشید اشاره کرد برویم؟ گفتم 

من هنوز هیچ کدام از جواب هایم را نگرفته ام.
گفت: بیرون قدم بزنیم.

از قهوه خانه زدیم بیرون. خیابان را به ســمت 
متروی صادقیه پیش گرفتیم و پیاده به یک پارک 
محلی به نام اقاقیا رسیدیم. بچه های کوچک مشغول 
تاب بازی بودند. روی نیم کتی نشستیم. یک کانکس 

پلیس هم آن طرف تر بود.
پرسیدم: محسن هاشمی شهردار تهران می شود؟
گفت: هر کدام از کاندیداها مزیت هایی دارند 
و البته مشکالتی. مثال محســن هاشمی یکی از 
جوان ترین کسانی است که نامش برای شهرداری 
مطرح اســت. به نظرم او یکی از بهترین گزینه ها 

برای شــهرداری تهران است. هم جوان است، هم 
انگیزه زیادی دارد و هم ســال ها تجربه موفقی در 
شهر تهران داشته. از همه اینها مهمتر این است که 
آرای محسن هاشــمی در تهران، بیشترین آرایی 
است که مردم در انتخابات به او داده اند. در سال های 
گذشته سابقه نداشــته که کسی این چنین آرایی 
را از آن خود کند. معموال در اغلب کشــورهای 
پیشرفته و شهرهای مهم دنیا مرسوم است که مردم 
با انتخاب مستقیم خود، شهردار را انتخاب می کنند. 
خب اگرچه ما چنین مکانیزمی را فعال نداریم اما 
آرای محسن هاشمی نشان دهنده اقبال مردم تهران 
به اوست و همین می تواند پشتوانه انتخاب او برای 
شهرداری تهران باشد. ضمن اینکه این رسم خوبی 
نیز خواهد بود. پرسیدم: خب با تمام این تعاریف، 
طبیعتا دیگر نباید فرد دیگری نامزد شود اما چرا 

نام های دیگر را مطرح کرده اند؟
باد مالیمی شــروع به وزیــدن کرد. گفت: 
باالخره برای انتخاب شــهردار 
نام های  یک کالن شهر، همیشه 
مختلفی مطرح می شود و از بین 
آنها، تالش می شود کسی انتخاب 
شود که هم احترام به آرای مردم 
گذاشته شود، هم بهترین گزینه 

برای اداره کشور یا شهر باشد.
پرسیدم: شــما نظر محسن 
هاشمی را می دانید یا با او صحبت 

کرده اید؟
امروز  او  بــا  اتفاقا  گفت: 
صحبــت کــردم. او خودش 
می گوید من فقط در یک شرایط 
کاندیدای شهرداری تهران خواهم 
شد؛ اینکه همه روی من اجماع 
داشته باشند. او یک بار این مسیر 
را رفته و چشمش می ترسد. در 
شورای سابق، هم احمد دنیامالی 
و هــم الهه راســتگو هر دو با 
لیست اصالح طلبان وارد شورای 
شهر تهران شــدند و هر دو به 
اصالح طلبان پشــت کردند. در 
این دوره نیز خیلی تالش کردند 
نامشان در لیست امید باشد و حتی 
سفارش هایی صورت گرفت اما 
شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
زیر بار این نام هــا نرفت. االن 
محسن هاشــمی با توجه به آن 
تجربه می گوید اگر همه اعضای 
شورای شهر روی من اتفاق نظر 
داشته باشند، کاندیدای شهرداری 
می شــوم. او برنامه هم دارد و 
فکر می کند که می تواند از پس 

مشکالت برآید.
گفتم: گزینه های دیگر مثل 
حناچی  پیروز  مرعشی،  حسین 

چطور؟
هم  حناچی  آقــای  گفت: 
تجربه کار با قالیباف را دارد و 
در دولت کنونی کار کرده است. 
کارشناس درجه یکی است و در 
شورای  برای  اصالحات  لیست 
شهر سوم بوده است. آدم کاردان 
و کاشناسی اســت و چهره ای 
تکراری هم نیست. من شنیده ام که سعید حجاریان 
او را مطرح کرده و گفته اســت که بروید سراغ 
حناچی و او را شهردار کنید. هنوز سعید را ندیده ام 
تا صحت و سقم این شایعه را جویا شوم. اما باالخره 
نام او هم مطرح اســت و برخی از دوستان حزب 

اتحاد دنبال او هستند.
گفتم: درباره مرعشی چیزی نگفتید.

گفت: مرعشــی اگر بپذیرد گزینه خیلی 
خوبی است تقریبا تنها کسی که اغلب احزاب و 
شخصیت ها روی نام او اجماع دارند، سیدحسین 
مرعشی است، هم حزب اتحاد، هم کارگزاران 
و هم دیگر احزاب اعالم کرده اند که حاضرند از 
گزینه مرعشی حمایت کنند. اکثریت اعضای 
منتخب شورای شهر تهران نیز موافق او هستند 
اما سیدحسین آقا می گوید عالقه ای ندارد که 

شهردار شود.

گفتم: چرا؟ او که تجربه های موفقی در جاهای 
مختلفی داشته، پس چرا نمی خواهد شهردار شود؟

گفت: امروز در حاشیه جلسه، از او پرسیدم که 
چرا درخواست ها را رد می کنی؟ گفت صرف نظر 
از کارهایی که در بیرون دارم، درون خانواده نیز 
دچار مشکل می شوم. عالقه شخصی و باطنی خودم 

این است که محسن شهردار شود. 
گفتم: برخی می گویند آقای مرعشی به علت 
محکومیت نمی تواند شهردار شود. گفت: اصال این 
حرف درست نیست. اتفاقا ایشان مدتی پیش نیز 
دیداری با یکی از مقامات ارشد داشت؛ ضمن آنکه 
با ارکان اصلی دولت چه رئیس جمهوری، چه معاون 
اول رابطه خیلی خوبی دارد. از آن طرف از دوستان 
حاج قاســم سلیمانی است و با برخی از چهره های 
موثر جناح اصولگرا رابطه ی خوبی دارد. از معدود 
کسانی اســت که وزرا تلفنش را جواب می دهند. 
شما فکر کن باالخره کسی که شهردار می شود، 
شــهردار یک جناح و یک طیف نیست. شهردار 
کل تهران است. باید با تمام ارکان اصلی در تهران 
ارتباط داشته باشد. باید او را بپذیرند و قبول داشته 
باشند. شــهردار نمی تواند تکیه اش فقط بر گرفتن 
عوارض از مردم باشد و برای تامین منابع مالی شهر، 
شهرفروشی کند. اتفاق بدی که در سال های گذشته 
رخ داد، شهرفروشی بود. چون دولت ها چه دولت 
خاتمی، چه دولت احمدی نژاد و چه دولت روحانی 
تعاملی با شهرداری تهران و شهرداران آن نداشتند. 
نتیجه آنکه شهردار به جای آن که به دنبال برطرف 
کردن آلودگی هوا باشد، به دنبال شهرفروشی رفت، 
دنبال ساخت و ســاز رفت، وارد بازار سکه و ارز 
شد تا بتواند پول دربیاورد و حقوق کارمندانش را 
بدهد. شهردار باید حلقه وصل نظام در تهران باشد 

نه حلقه فصل.
از روی نیمکت بلند شد گفت باید برود. گفتم: 

هنوز سواالتم را نپرسیده ام. گفت: یک روز دیگر.
به سمت متروی صادقیه حرکت کرد. توافق 
کردیم تا رسیدن به مترو، قدم زنان بقیه سواالت را 

بپرسم.
گفتم: یکــی از گزینه هایی که نامش مطرح 
است، محمدعلی نجفی است. به نظر شما او شهردار 

می شود؟
گفت: به نظــرم او رئیس دفتر رئیس جمهور 

می شود نه شهردار.
گفتم: آقای نهاوندیان چه می شود؟

گفت: به دولت می رود و در بخش دیگری به 
رئیس جمهور کمک می کند.

گفتم: نام مسعود خوانساری هم مطرح است. او 
چطور؟ اعضای شورای شهر با او جلسه داشته اند؟ 
گفت: به نظرم آقای خوانساری هم از اتاق بازرگانی 
تهران به وزارت صنعت خواهد رفت. گفتم: چند 
نام دیگر هم شــنیده ام. آقایان حجتی، بی طرف، 
صفایی فراهانی و حتی وفاتابش. گفت: همه اینها 
گزینه های خیلی خوبی هســتند اما آقای حجتی 
در وزارت کشــاورزی کارنامه درخشانی دارد و 
بعید اســت که آقای روحانی او را رها کند. آقای 
بی طرف نیز قبول مســئولیت نکرده است. البته 
شنیده ام که مشکل جسمی هم دارد. اما اگر قبول 
کند مدیر خوبی است. آقای صفایی فراهانی بعید 
است بتواند شــهردار تهران شود. هرچند یکی از 
قوی ترین مدیران اصالحات است. گفتم: وفاتابش 

چطور؟
گفت: او تجربیات موفقی در سدسازی داشته و 
دارد. سال ها در این حوزه کار کرده است و یکی 
از مدیران خوب دوران اصالحات است اما گرایش 
سیاسی او و نیز تفاوت کار شهر با سد، مشکالتی 
را برایش به وجود می آورد و بعید است که بتواند 
نظر اکثریت اعضا را داشته باشد. با این حال چند 
روزی است که نامش به عنوان یک گزینه مطرح 

شده است.
آرام آرام به متروی صادقیه نزدیک شــدیم. 
دستش را به نشانه خداحافظی دراز کرد. گفتم: چرا 
ماشــین ندارید؟ گفت: برای هوای بهتر و شهری 
بهتر باید از خودمان شروع کنیم. شهردار تهران هر 
چقدر که موفق باشد، تا ما کمک نکنیم نه شهر بهتر 

می شود و نه هوا.
خداحافظی کردیم. او رفت و من آرام آرام زیر 
باد مالیمی کــه از مدتی پیش وزیدن گرفته بود، 

برگشتم.

چرا محسن هاشمی؟
گزینههایشهرداریتهرانچهکسانیهستند؟
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 شنیده ها

گفتــه می شــود تعــدادی از علمای 
برجســته در حوزه علمیه قم با ارســال 
پیام بــرای رئیس دولــت اصالحات با 
عضویــت زنان و اهل ســنت در هیات 
رئیسه ی مجلس شورای اسالمی مخالفت 
کرده اند و خواسته اند سیدمحمد خاتمی 
از تالش فراکسیون امید برای این کار 

ممانعت کند.
گفتــه می شــود نزدیــکان محمــود 
اســفندیار  به خصــوص  احمدی نــژاد 
رحیم مشــایی مانــع از حمایــت او از 
سیدابراهیم رئیسی در آخرین روزهای 
منتهی بــه انتخابات ریاســت جمهوری 
شده اند. مشــایی به احمدی نژاد توصیه 
کرده است که به جای این کار به تجربه 
هوگو چاورز در ونزوئال توجه کند که 
یــک دوره مغضــوب حاکمیت بود و 
سرانجام به ریاست جمهوری رسید. علی 
نیکزاد رئیس ســتاد سیدابراهیم رئیسی 
و وزیر مســکن محمود احمدی نژاد در 
رأس کســانی قرار داشت که برخالف 
اسفندیار رحیم مشــایی تالش می کرد 
حمایت هــای  وارد  را  احمدی نــژاد 
انتخاباتی از رئیســی کند که در نهایت 

ناکام ماند.
گفته می شــود هــواداران محمدباقر 
قالیبــاف معتقدنــد در صــورت عدم 
انصــراف او از رقابت هــای انتخابــات 
ریاســت جمهوری، انتخابات به مرحله 
روحانــی  و  می شــد  کشــیده  دوم 
نمی توانســت به آســانی رئیس جمهور 
شود. هواداران قالیباف به شدت از فشار 
بر او برای انصراف ناراحت هســتند و 
کاهش محبوبیت شهردار تهران پس از 
مناظره سوم را موقتی و فقط برای یک 

روز می دانستند که بالفاصله ترمیم شد.
گفته می شــود یکی از علل حمایت 
حــزب اعتــدال و توســعه از نامزدی 
حاجی بابایی برای نایب رئیسی مجلس 
شــورای اسالمی در سال دوم از دوره ی 
دهم سابقه ی عضویت حاجی بابایی در 
این حزب اســت. اصالح طلبان مجلس 
محمود واعظی وزیر ارتباطات و عضو 
ارشد حزب اعتدال و توسعه را به اعمال 
نفوذ برای نایب رئیســی وی در مجلس 
شورای اســالمی به جای علی مطهری 

متهم می کنند.
گفته می شود استاندار خراسان رضوی 
درصدد فهرست تغییر اســتانداران در 
دولــت دوازدهــم قــرار دارد. ناظران 
سیاســی پیش بینی می کنند با توجه به 
تغییر ترکیب شورای شهر، رای معنادار 
مردم مشــهد به حسن روحانی در دوره 
گذشته و این دوره حتی اصول گرایان 
میانه رویی مانند علی الریجانی هم نظر 
مســاعدی به اســتاندار کنونی خراسان 

رضوی ندارند.
گفته می شــود وزیر کشور به بهترین 
نحو ممکن به اعتراضات ســیدابراهیم 
رئیســی در روز برگــزاری انتخابــات 
پاســخ داده است. شنیده ها حاکی است 
سیدصولت مرتضوی رئیس اسبق ستاد 
انتخابات کشور، شهردار فعلی مشهد که 
کرســی خود را از دســت داده است و 
نماینده رئیسی در وزارت کشور در روز 
برگزاری انتخابــات در صحن وزارت 
کشــور حاضر شــده و به عدم وجود 
تعرفــه الزم در بعضی حوزه ها معترض 
می شــود،  و رئیســی نیز راهی وزارت 
کشور می شــود که این کار با استقبال 
وزیر کشور مواجه می شــود اما بدون 
حضور سیدصولت مرتضوی! در نهایت 
وزیر کشور شــخصا همه ی اعتراضات 
رئیســی را پیگیری می کند و هر حوزه 
انتخابیه ای که او نســبت به عدم وجود 
تعرفه کافی معترض آن بوده اســت را 
در حضور تولیت آستان قدس رضوی 
پیگیری می کند. در نهایت رئیســی با 
روی خنــدان از وزارت کشــور خارج 
می شــود و مصاحبه ای مثبت به ســود 

برگزارکنندگان انتخابات می کند.

 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؟

   6
شبکه سازندگی:

رصد شبکه های اجتماعی درباره 
مواضع کارگزاران سازندگی ایران

شماره پیامک سازندگی
3۰۰۰73125

@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

 تسلیت

برادر گرامی جناب آقای

مهندس یداهلل طاهرنژاد
درگذشت والده گرامی تان را 

 تسلیت می گوییم.
برای آن مرحومه طلب رحمت و 

برای شما آرزوی صبر داریم.

شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی ایران

کمیته سیاسی/ هیات رئیسه

محسن هاشمی

سیدحسین مرعشی

مسعود خوانساری

پیروز حناچی

محمود حجتی

محسن صفایی فراهانی

خبرچین


