دوشنبه  24مهر  32 1396صفحه 2هزارتومان سال یکم

هفتهنامهی سیاسی  -اجتماعی :ارگان حزبکارگزاران سازندگی ایران

23

سیاستگذاری و
سیاستگزاری
سعید حجاریان

06

مجید انصاری:

مجمع باید
فراجناحی باشد

درباره نوبل ادبی 2017

24

علیرضاعلویتبار

08

چگونه شورای اصالحطلب
شهردار اصولگرا انتخاب کرد؟

آکادمی سازندگی

ضمیمهیآموزشیهفتهنامهسازندگی
صفحات  15تا 18

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

ّی

تضعیف نهاد ریاستجمهوری یک خطای تاریخی
است اما میتوان به پیشنهاداتی دیگر در بازنگری
قانون اساسی فکر کرد:تقویت شورای عالی امنیتملی
تاسیس مجلس دوم برگزاری همزمان انتخابات
مجلس و ریاستجمهوری استانی شدن انتخابات
مجلس حزبی شدن انتخابات مجلس تقویت شورای
صفحه 4
عالی استانها 

27

ذهن مرموز
یک غول

در آرزوی
سرمایهداری عادالنه

معمای تبریز

شمارهی 12

زادی
آبـادی آگـاهی آ

یک ملت
یک سپاه
چرا باید از نام خلیجفارس
و نهاد سپاه پاسداران
حمایت و صیانت کنیم
صفحه آخر

طرح :بزرگمهر حسین

2

سال یکم  .شماره 12

دوشنبه  24مهر 1396

بولتن

ما حزب داریم اما آنچه که در نظام جمهوری اسالمی ایران این روزها به آن
نیازمندیم ،فقط احزاب سیاسی نیست ،بلکه نظام حزبی است .آنچه ما در کشور
نداریم نظام حزبی است.

در نشست تخصصی شاخهی تهران حزب کارگزاران سازندگی ایران مطرح شد:

حزب داریم
نظام حزبی نداریم

حزب کارگزاران سازندگی استان تهران در نشستی تخصصی به بررسی موانع نهادینه شدن فعالیتهای حزبی در ایران پرداخت .در این نشست که با حضور دکتر
جهانبخش خانجانی ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ،دکتر حجتاهلل ایوبی ،استاد دانشگاه و محمد کیانوشراد ،عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
برگزار شد ،موانع نهادینه شدن فعالیتهای حزبی در ایران از منظر فرهنگی ،تاریخی ،حاکمیتی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که متن کامل
سخنان را در زیر میخوانید.

Q

Qنیازمند نظام حزبی هستیم

تاهلل ایوبی :در آستانه
حج 
چهلمین ســالگرد انقالب
اسالمی کمکم به این نتیجه
میرسیم که دموکراسی و
انتخابات جزو اهداف سیاسی مردمساالری دینی
است .بســیار امیدوارم که در آستانه چهلمین
ســالگرد انقالب اسالمی ایران تکلیف خود را
مشخص کنیم.
هنوز بسیاری از موارد از جمله مسئله احزاب
در کشور درست روشــن نشده است و تعداد
زیادی حزب در کشــور داریم که به عنوان
احزاب سیاسی ثبت شدهاند .حال این نکته بماند
که همه این احزاب ،احزاب سیاسی هستند یا
خیر.
ممکن است پرسیده شود شما معتقدید که
احزاب سیاسی در کشور وجود ندارند! در همین
جا باید نکتهای را روشن کنم .ببینید ما حزب
داریم اما آنچه که در نظام جمهوری اســامی
ایران این روزها به آن نیازمندیم ،فقط احزاب
سیاسی نیست ،بلکه نظام حزبی است .آنچه ما
در کشور نداریم نظام حزبی است .کشورهایی
که ســابقه طوالنی در دموکراسی دارند چنین
مشکالتی را گذراندند؛ فرانسه را مثال میزنم.
تا زمان جمهــوری پنجم در این کشــور از
اسم حزب هراســان بودند و آن را مایه تفرقه
میدانستند .حتی هنگامی که قانون اساسی فرانسه
در جمهوری پنجم در سال  1958تصویب شد،
دیدیم که جریانهای دســت راستی فرانسه از
اسم حزب هراس داشتند ،به این علت که فکر
میکردند حزب یک نهاد تفرقهانگیز اســت.
در کشور ما هم همینطور است .احزاب دست
راستی به معنای واقعی اعتقادی به حزب ندارند.
از تجمعات میترسند.
در کشور ما تقریبا همزمان با دوران جنگ
جهانــی اول و دوم که همزمان با نبود قدرت
مرکزی و افزایش هرج و مرج بود ،وارد کشور
شد و اساســا یک خاطره بد از خود به جای
گذاشتند .امروز نیز حزب در ساختار جمهوری
اسالمی ایران تعریف نشده است به همین خاطر
در مجلس شورای اسالمی حزب مورد خطاب
ما نیست.
ما باید حزب و جایگاهاش را در ســاختار
کشور تعریف کنیم تا احزاب احساس کنند،
بازیگرند .ضمن آنکه اگر میخواهیم تحزب در
ایران راه بیفتد مسئله مالی احزاب نیز باید حل
شود .حزب یک تجربه غربی است ،به جهت
آنکه از غرب آمده نمیتوان آن را محکوم کرد
و حتی نمیتــوان فقط از آن تعریف و تمجید
کرد .وقتی انتخابات و نظام انتخاباتی و صندوق
رای را میپذیریــم ،نمیتوانیم حزب را قبول
نکنیم .در دیگر کشــورها احزاب هزینههای
خود را خودشــان پرداخت میکردند و نتیجه
این شــد که در دهه  ،80جهــان غرب دچار
یک بحران شدید و دچار بحران مشروعیت و
فساد مالی شد .بخش عمدهای از هزینه احزاب
و تبلیغات را دولت پرداخت میکند .شیوه آن
هم بسیار ســاده است .برخی از کشورها طبق
آخرین نتیجه مجلس ملی به ازای هر رای مبلغی
را ســاالنه به احزاب پرداخت میکنند .برخی
دیگر از کشورها نیز بر اساس کرسیها مبلغی
را پرداخت میکنند .برخی دیگر از کشورها

ترکیب دو ساختار گفتهشــده را با هم انجام
میدهند .نتیجه این سیســتم چه شد؟ احزاب
سیاسی در حال حاضر مجبورند شفافیت مالی
صد درصد داشته باشند ،عوامل فساد زدوده شدند
و صحنه انتخابات شفافتر شد و هزینهها هم
پایینتر آمد.
Q Qنباید کاری کنیم که پولساالری جای
شایستهساالری را بگیرد

نباید کاری کنیم که پولســاالری جای
شایستهساالری را بگیرد .ما که در یک کشور
اسالمی زندگی میکنیم و معتقدیم شایستگان
باید در صندلیها بنشــینند ،چرا صندلیها را
به حراج میگذاریم؟ اگر بخواهیم احزاب در
ایران تقویت شــوند یکی از راههای موجود
شفافیت است .اگر تحزب میخواهیم باید قوانین
انتخابات را به گونهای اصالح کنیم که از دل
آن تحزب دربیاید که متاســفانه قوانین ما این
چنین نیست.
در بسیاری از کشورها حزب یک ماشین
انتخابات نیست ،بلکه یک ساختار است .نکته
مهم این است که فعالیت حزبی در دنیای امروز،
حرفهای شــده اســت و برای عدهای این کار
شغل است .نمیشود شخصی شغل داشته باشد و
گاهی سری به حزب بزند .این فعالیت یک کار
تماموقت است .احزاب سیاسی هیچ خطری برای
جمهوری اسالمی یا هیچ کشور دیگری نیستند.
حزب یک ضریب اطمینــان برای جمهوری
اسالمی ایران است .باید ترسها و واهمهها را
کنار بگذاریم .به خاطر شرایط کشور که دارای
اقوام مختلف است ،یک نظام دو حزبی از نظر
من در ایران مفیدتر است.
Q

Qدر گذر تاریخی ما پلهپله جلو آمدهایم

محمــد کیانــوشراد :این
واقعیت را باید بپذیریم که
تشکیل حزب به دست بشر
اتفــاق افتــاده اســت.
خودبهخود حــزب هم به عنــوان یک امر
بشرساخته مثل پارلمان ،مطبوعات ،رسانهها و
خیلی موارد دیگر همچون هر موضوع فرهنگی
وارداتی دیگر که وقتی جای دیگری شــکل
میگیرد اگر زمینههای واقعی آن وجود نداشته
باشد ،دچار مشکل خواهد شد .اینکه خودمان را
با آمریکا و فرانسه مقایسه کنیم ،مقایس ه دقیقی
نخواهد بود ،ضمن آنکه در گذر تاریخی ما پله
پله جلو آمدهایم و به اعتقاد من در دورهای بهسر
میبریم ،کــه دوره پختگی مردم ،حکومت و
فعاالن سیاسی است .اگر بخواهم به طور خالصه
اشاره کنم ،باید بگویم که در دورههای مختلف
که انتظار فعالیت احزاب را داشتیم انتظارمان،
انتظار دقیقــی نبوده اســت .به خاطر اینکه
همانطور که عرض کــردم ،حزب در یک
سیستم دموکراتیک معنا پیدا میکند .اگر بخشی
از این سیستم سیاسی یا نظام سیاسی دچار اختالل
شود ،قاعدتا حزب هم دچار اختالل خواهد شد.
در نتیجه در طول تاریخ حداقل از مشــروطه
تاکنون ،با دولتهایی مواجه بودهایم که حزب
را رقیب خود میدانســتند و اجــازه فعالیت
به احزاب نمیدانند .فقط حزبهای فرمایشی
امکان فعالیت داشتند اما بهرغم این موضوع در
مقاطعی هم از فضای باز سیاسی برخوردار بودیم

که به خاطر مشکالتی که در راه نخبگان سیاسی
وجود داشته یا مردم دچار ذهنیت دقیقی نسبت
به فعالیتهای حزبی نبودند ،کار حذفشده با
مشکل مواجه شده بود .یعنی از لحاظ کارکردی
نخبگان سیاســی و فعاالن این زمینه نتوانستند
کارکردهای مثبتی را به جامعه نشان دهند در
نتیجه حزب با یک بدبینی مواجه شد .به عنوان
مثال از مشروطه تا  ۱۳۰۵فضای نسبتا آزادی را
تجربه کردیم یا از  ۱۳۲۰تا  ۱۳۳۲باز هم فضای
نسبتا آزادی را توانستیم تجربه کنیم؛ در سالهای
 ۵۷تا  ۶۳نیز شــرایط همیــن گونه بود که
حاکمیت هم موافق شکلگیری احزاب بود.
Q

Qحزب برنامهریز کشور است

از سال  92فضای فعالیتهای حزبی شکل
دیگری گرفت .زمانــی که حکومت خود را
پاســخگو بداند و مردم هم رشد سیاسی پیدا
کرده باشــند و در نگاه نخبگان سیاســی هم
تغییرات بنیادین صورت گرفته باشد زمینه برای
فعالیت احزاب شکل میگیرد .البته هنوز بخش
جناح اصولگرا به این ســو نیامده است .هنوز
ایدهآلشــان یک نظام تکحزبی باال به پایین
است .اساسنامه حزب موتلفه اسالمی را ببینید.
تصمیمگیری تا یک جایی وجود دارد و از جایی
به بعد متوقف شده است.
در نتیجه ایــن اتفاقها باید بیفتد تا به نظام
حزبی باور داشــته باشیم .باور کنیم با فعالیت
حزبی میتوانیم جامعه پیچیده امروز را اصالح
کنیم و نگاه سنتی را از فعالیت حزبی برداریم.
باید متوجه باشیم که حزب برنامهریز کشور
اســت .احزاب تا جای بهخصوصی میتوانند
در نظام برنامهریزی کشــور سهم داشته و در
دستیابی به قدرت دخیل باشند .تحولی که بعد
از سال  ۹۲اتفاق افتاد این است که فعاالن حزبی
نگاهشان نسبت به حوادث واقعی سیاسی پیرامون
خودشان واقعگرایانهتر شده است .این نگاه میان
اصولگرایان هم شکل گرفته و فعاالن سیاسی
حزبی به این صرافــت افتادهاند که نمیتوانند
رقیــب را نادیده فرض کنند .این دیدگاه میان
اصولگرایان و اصالحطلبها رخ داده است که
او ًال باید واقعبینانهتر حرکت کرد و دوم اینکه
نمیتوان رقیب را کامال حذف کرد .به اعتقاد
من فعالیت حزبی در دوره اخیر از ثبات بیشتری
برخوردار است چراکه در گذشته فعاالن سیاسی
یا قهر میکردند یا سریع جذب قدرت حاکم
برای بقایشان میشدند .اما امروز شکل چهارمی
هم پیدا کردهایم؛ اگر شما را از در بیرون کردند
شــما میتوانید از پنجره قانون وارد شوید .این
نکته بسیار مهم است.
کار حزب جهانپذیری سیاسی و اجتماعی
است؛ کار حزب نیرو گرفتن است .کار حزب
در دیدن دیگری اســت که معنا پیدا میکند.
اصالحطلب باید اصولگرا را ببیند .اگر ســعی
کنیم دیگران را بشناســیم ،آن موقع شرایطی
حاصل میشود که تعامل میان انسانها افزایش
ی کند .در جامعه ما مشکالت زیاد است
پیدا م 
اما قدمهای خوبی را برداشتهایم .به نظر من در
شرایط کنونی هم حاکمیت به این نتیجه رسیده
است که بدون حزب نمیشــود کار کرد و
هم مردم به این نتیجه رســیدهاند و هم نخبگان
از عقالنیت بیشتری به لحاظ رفتاری برخوردار
شــدهاند .اینها نوید خوبی است .خواندن تاریخ

سیاســی یکی از مهمترین کارهایی است که
احزاب سیاسی باید انجام دهند .جریانشناسی
سیاســی در میان احزاب سیاسی باید با جدیت
مورد توجــه قرار بگیرد .احــزاب باید منابع
درآمدی خودشان را پیدا کنند تا درگیر داللها
و واسطهها نشوند؛ دریابیم که هیچ منفعتی باالتر
از منافع ملی میان احزاب نباید وجود داشته باشد.
با ادامه این وضع میتوانیم امیدوار باشیم در آینده
شرایط بهتری خواهیم داشت.
Q

Qویژگیهای نظام غیردموکراتیک
جهانبخــش خانجانــی :من

میخواهم این بحث را از
منظر دیگری نگاه کنم .آیا
جامعه مــا میتواند جامعه
حزبی باشد یا فقط میتوانیم در حوزه نظام حزبی
باشیم؟ ما یک جامعه توسعهنیافته هستیم و واجد
ویژگیهای توسعهیافتگی نیستیم .ویژگیهای
جامعه سیاســی متعادل چیست؟ جامعهای که
به آزادی و انسانیت انســان احترام بگذارد؛
دیدگاهها و اندیشههای مختلف را در چارچوب
قانون اساسی بهرســمیت بشناسد؛ مشارکت
عمومی در ابعاد مختلف سیاســی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی به صورت نهادمند گسترش
پیدا کند؛ اقتدار و حاکمیت بر مبنای تعاملهای
منطقی و پذیرش عقاید مختلف استوار باشد؛
فرهنگ پاسخگویی شفاف به ملت جایگزین
سلطه رسانهای کاذب شود .سیاست مبتنی بر
بنیادهای اندیشه و فرهنگ جایگزین منفعت و
سود شود؛ جامعه مدنی و مولفههایاش امکان
تحقق داشته باشد؛ اینها ویژگیهای یک جامعه
سیاسی معتدل میتواند باشد .جامعه دانشگرا و
فرهمند ،جایگزین جامعه تودهای شود .قدرت
نهادهای خودسر و بیشــکل ،محدود شود و
توانمندی نهادهــای مردمی افزایش پیدا کند.
شایستهساالری مقابل رانتخواری تجلی پیدا
کند .حقوق شــهروندی و برابــری با آحاد
جمعیت مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.
همه اینها از نظر من ویژگیهای جامعه متعادل
سیاسی است و ممکن است آیتمهای دیگری
نیز بتوان به آن اضافه کرد .سالها پیش غرب
به این نتیجه رسید که پاالیش درونی سیاسی و
فکری در خود بهوجود آورد .بازه زمانی تحول
سیاسی و حزبی ما به صد سال نمیرسد و قبل از
آن هیئتها و گعدهها فعالیت داشتند که البته
امــکان بروز نداشــتند .ویژگیهــای نظام
غیردموکراتیک چیســت؟ فقــدان انضباط
اجتماعی و نقض قانونگذاری .عدم رعایت و
اجرای قوانین؛ تمرکز قدرت و جدایی نهادهای
دولت از جامعه؛ کنترل اجتماعی توسط دولت
به جــای نهادهای مردمــی .موروثی کردن
حکومت و رواج شخصیتپرســتی و مقدس
کردن حاکمان ،استفاده از سمبلهای مشروعیت
مقابل قدرتمند شــدن گروههــای مردمی؛
بهرهگیری از سیاســت اجبــار و زور؛ فقدان
فرهنگ پاســخگویی و تمایل به محدودیت
قدرت رســانهها؛ اقتصاد دولتمدار؛ محبوس
کردن مخالفین؛ اعمال فشــار بــر احزاب و
گروههای سیاسی؛ اینها ویژگیهای یک نظام
غیردموکراتیک است .شــما با یک ارزیابی
مختصر میتوانید به مــن بگویید مواردی که
عرض کــردم در جامعه ما چند درصد وجود

دارند یا ندارند که انشاءاهلل وجود نداشته باشند.
در جامعه امروز مــا چه عنصری میتواند
فعالیت سیاسی را دچارخمودگی و بیتحرکی
کند؟ وجود کشمکشهای سیاسی بیاثر و تاثیر
آن در فضاهای فرهنگی و اجتماعی؛ ناامیدی
به آینده و مبهم بودن آن؛ آیندهای که در آن
حوزه روشــن نباشد موفق نخواهد بود .مشکل
ما به نظر من تا یک اصل اساســی را درست
نکنیم حل نخواهد شد .شاید امید به آنکه یک
حزب قوی یا جامعه حزبی داشته باشیم یک امید
بیثمر است اما نمیگویم باید فعالیت نکنیم.
ببینیم در چه فضاهایی احزاب شکل گرفتهاند.
ایدئولوژیهــای ناصــواب را از احزاب کنار
بگذاریم تا بتوانیم جامعه را به سمت مردمساالری
سوق بدهیم.
Q

Qجامعه توسعهنیافته هستیم

واقعیــت این اســت که ما نبایــد صرف ًا
به حاکمیت و حکومتها توجه کنیم .ما جامعه
توسعهنیافته هســتیم .یک جامعه توسعهنیافته
که عقبه آن اســتبدادی و سلطنتی و جامعهای
غیرجمهور بوده است نباید انتظار داشته باشیم که
این جامعه طی صد سال بتواند حرکت سیاسی
قوی داشته باشــد .حال من به محدودیتهای
فکری و فرهنگی و اجتماعی تحقق دموکراسی
و توسعه احزاب سیاسی اشاره میکنم .عدم بلوغ
سیاسی و اجتماعی گروهها و تشکلهای سیاسی
یک معضل جدی اســت .بیش از  ۳۵۰حزب
در وزارت کشور ثبت شدهاند .بسیاری از این
احزاب و گروهها احزاب خانوادگی هستند .عدم
فعالیت اکثریت آنها نشان میدهد که جامعه،
جامعهی مناسبی برای فعالیت حزبی نیست.
تفوق منافع فــردی به جای منافع جمعی،
ظهور و بروز دیدگاههای افراطی و رادیکال و
بروز رفتارهایی خشونتگرا ،چه در متن جامعه
و چه در متن احزاب ،اینها همه محدودیتهای
موجود برای تحقق دموکراســی هستند .در
سالهای پس از انقالب محدودیتهایی ایجاد
شد که جریانات سیاسی خودشان عامل رشد
برخی تفکرات افراطی شدند؛ باید بررسی کنیم
که چه عواملی سبب شدند این اتفاقات رخ دهد.
مهمترین عاملی که در این سالها با آن مواجه
هستیم محدودیتهای فکری است که وجود
دارد .پایین بودن آستانه تحمل بخشهایی از
حاکمیت نسبت به فعالیتهای سیاسی عامل
دیگری اســت .عامل بعدی نگاه ایدئولوژی و
الهی به رفتارهای سیاســی است .من اخیرا ً در
یک مصاحبه عرض کردم نگاه به فعالیتهای
سیاسی و عجین کردن آن کارها با نگاههای
الهی و دینی یک آفت بزرگ اســت .نگاه
امدادگرایانه به فراسوی مرزها از سوی برخی
از احزاب و ســطحینگری تحوالت سیاسی و
اجتماعی نیز از عوامل شــکلگیری تفکرات
افراطی هستند.
محدودیتهای شکلی را نیز به طور خالصه
عرض میکنم؛ وجــود تعاریف ابهامآمیز در
حوزه مباحث سیاسی و فرهنگی؛ نظام تفسیری
در نظامهای حقوقی کشور ،عدم امنیت فراگیر
شهروندان برای مشارکت سیاسی؛ حاشیههای
پرخطر و وجود بیضابطگی به دلیل تفاســیر
متعدد؛ پراکندگی نهادهــای تصمیمگیر .هر
یک از اینها به عنــوان عوامل محدودکننده

عدم تحزب در کشــور وجود دارند .اگر بنا
باشد چنین شــرایطی که عرض کردم را بین
دو جامعه که دارای ویژگیهای دموکراتیک
و غیردموکراتیک اســت مقایسه کنید ،باید
این محدودیتها را در نظر بگیرید و با در نظر
گرفتن آنها مقایسه کنید .اگر این محدودیتها
به همین سبک ادامه پیدا کنند ،قطعا نباید تصور
داشته باشــید که احزاب تقویت شوند و نظام
حزبی در کشور ما نهادمند شود .ما فاصله بسیار
زیادی داریم ولی راههایی برای برونرفت از این
شرایط وجود دارد.
در پایان این نشست و در بخش پرسش و
پاسخ در خصوص اینکه در چه حوزههایی باید
به موضوع آموزش در حزب اهمیت داده شود،
سوالی مطرح شد.
فکر میکنم برای آموزش
باید بــا تجربههای موفق
کشــورهای دیگر آشنا
شــویم .اعضا و هواداران
احزاب باید بر قانون اساسی کشور مسلط باشند؛
با قانونپذیری آشنا باشند .کسی که وارد حزب
در ساختار کشورمان میشود یعنی بازی عرصه
سیاست را پذیرفته و جمهوری اسالمی را قبول
دارد .مــن در بحث احــزاب در ایران خیلی
خوشــبینم و فکر میکنم همین جریانهای
سیاســی و جریانهای تصمیمساز در کشور
به پختگی میرسند .در جناحهای اصولگرا هم
پختگی را مشاهده میکنم و مشخص است که از
کشوری با تفکرات قبیلهای فاصله گرفتهایم.
حزب سیاســی مبتنی بر
دعوت شکل میگیرد .در
حزب باید چند فرآیند را
طی کنیــم .دعوت کنیم،
ســازماندهی کنیم و نیروها را در نهایت وارد
تشکیالت کنیم ،سپس با آموزش تربیت کنیم.
البته احزاب دانشگاه نیستند که آموزش دهند تا
نیروها مکاتب و تاریخ را متوجه شوند بلکه ما
آموزش میدهیم تا محصول نهایی که مبتنی بر
خرد جمعی است شکل بگیرد .در کار جمعی
انسان کند و تند میآید .اما خروجی آن از روی
هم ریخته شدن افکار به دست میآید .مرحله بعد
به کارگیری آنهاست .نکته مهمی که به آن
اشــاره میکنم این است که حزب یا هر نهاد
اجتماعی مبتنی بر روابط انسانی شکل میگیرد.
کنش حزبی زمانی معنادار خواهد شد که مبتنی
بر یک کنش عاطفی بین اعضا باشد.
مــن نکتــهای را عرض
میکنم که شاید بسیاری با
آن مخالف باشند و آن این
اســت که خیلی آرمانی
به حزب نگاه نکنید .اگر میخواهید جامعه را
بســازید ،باید مولفههای ســاخت را بدانید.
مولفههای رشد و توسعهیافتگی جامعه را باید
بشناسید .اگر به عنوان مثال حزب کارگزاران
بخواهد برای ســی سال آینده رئیسجمهوری
انتخاب کند ،باید پایههای فکری خود را تقویت
کند .افراد متناسب با آن سمت را از همین امروز
تربیت کند .باید فهم مناسبی از توسعهیافتگی
داشته باشیم و تا چنین مطلبی را متوجه نشویم
نمیتوانیم به این هدف دســت پیدا کنیم .باید
یک شناخت نسبی به آنچه قصد داریم به آن
برسیم داشته باشیم.
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راهـبـرد

سیدحسین مرعشی سخنگوی حزب در گفتوگوی اختصاصی با هفتهنامه سازندگی مواضع حزب درباره مسائل روز را بیان کرد:

گزارش سخنگو

3

کارگزاران مخالف تغییر نظام ریاستی است
زینب صفری :حســین مرعشی سخنگوی حزب
کارگزاران بعد از پشــت سر گذاشتن یک دوره
بیماری و عمل قلب حاال دوباره در فضای سیاسی
فعال شــده اســت .او در اولین اظهارنظرش بعد
توگو با هفتهنامه ســازندگی
از بیمــاری در گف 
دیدگاههایش را درباره مســائل سیاســی اخیر از
همهپرســی اقلیم کردســتان تــا محدودیتهای
اعمالشده علیه ســیدمحمد خاتمی و دستگیری
بــرادر معاون اول رئیسجمهور بیــان کرده و به
اظهارات فرمانده ســپاه کرمان درباره خودش و
حزب کارگزاران نيز پاسخ داده است.
Q Q

آقای مرعشی ،سهشــنبه گذشته فرمانده
سپاه کرمان اظهاراتي درباره حزب كارگزاران
داشت؛ از جمله اينكه مشكل استان كرمان حزب
كارگزاران با محوريت شما است و اينكه حجم
مهمی از ســرمایههای اســتان کرمان در دست
کارگزاران است.

حزب کارگزاران در هیچ یک از کارهای
اقتصادی کرمان حضور ندارد .مقصود ايشــان
از کارگزاران من بودم ،و در واقع سیدحســین
مرعشی را معادل کارگزاران در نظر گرفته است.
در صورتی که کارگزاران یک حزب رســمی
است و اتفاقا شش ماه پیش برای اولین بار ،بعد
از  20سال از تاسیس آن ،در کرمان دفترش را
تاسیس کرده است.

حتي ايشــان گفته كه کارگــزاران به هر
كدام از نمایندگان اســتان كرمان ،یک میلیارد
داده است...

این را کامال تکذیب میکنم .هیچ پولی از
سوی کارگزاران به هیچ یک از نمایندگان استان
داده نشده است .من فکر میکنم اگر فرماندهان
عالیرتبه سپاه ،اظهارات ایشان را مالحظه کنند،
خودشان باید برای این حرفها فکری کنند .اما
کارگزاران را هم عرض کردم که هیچ نقشی در
مسایل کرمان ندارد .خود من هم نقشی شخصا
ندارم .زمانی که من استاندار کرمان بودم ،یک
موسسه غیرانتفاعی غیرسیاســی و غیردولتی
به نام مولیالموحدین تاســیس شد که هیات
امنا دارد .این موسســه به مسایل توسعه کرمان
توجه کرده؛ چیزی که ایشــان به عنوان نقص
از آن نام برده ،جزو افتخارات کرمان اســت.
هواپیمایی ماهان جزو افتخارات کرمان است.
اگر ایشان میدانست حداقل بیش از  30نفر از
فرزندان سرداران شهید کرمان که قاعدتا امروز
باید دنبال شغل میگشتند ،در همین هواپیمایی
ماهان آموزش دیدند و تربیت شدند ،االن خلبان
هواپیماهای غولپیکر هســتند؛ اين سخنان را
نميگفت .ساالنه بیش از  7میلیون مسافر جابهجا
میشود؛ برای بیش از  7هزار نفر شغل درست
شده اســت .هواپیمایی ماهان ،افتخار صنعت
هوایی ایران اســت ،افتخار کرمان اســت .در
صنعت خــودروی ارگ جدید در بم در منطقه
محروم بم ،امروز  10هــزار نفر کار میکنند.
نمیدانم چرا ایشــان این افتخارات را زیر سوال
برده .خیلی طبیعی اســت که هر کس نهاد و
مجموعهای را میسازد ،خودش هم آن را اداره
میکند .یعنی مجموعه خودش را اداره میکند.
مگر االن کسی در کرمان مدعی است که چرا
جمعی از بچههای خوب سپاه ،از بچههای دوران
جنگ ،بانک قرضالحســنه رسالت را تاسیس
کردند؟ مگر كســي مدعی این شده است که
این را به کس دیگري بدهند؟ خودشان تاسیس
کردند و خودشان هم اداره میکنند.
نکتهای گفته میشود در مورد خصوصیات
کشورهای توسعهیافته و تفاوت آن با کشورهای
در حال توســعه .در کشــورهای توسعهیافته،
اگر کســی نردبانی بسازد و چند پله باال برود،
بقیه میآینــد و در رقابت با او نردبان بلندتری
میسازند و  20ســانتیمتر باالتر میایستند .در
جهان سوم اگر کسی چیزی ساخت ،عدهای که
نمیتوانند چیزی بسازند ،او را تخطئه میکنند،
نردبان را از زیر پای او میکشــند تا او زمین

بخورد .باالخره جمع دوســتان ما در کرمان ،با
امانتداری ،بدون اســتفاده از هیچ رانتی ،چند
صنعت زدند ،چند کار برای استان کرمان کردند.
خوب است دیگران هم بیایند و چند کار کنند.
یک زمان در دولت آقای احمدینژاد ،این جمع
دوستان آمدند و گفتند باید این مجموعهها را به
ما واگذار کنید .من به دوستان گفتم در کرمان
قدیم ،مرحوم گنجعلیخان ،یک مجموعه ساخت.
بعد از او ابراهیمخان ظهیرالدوله ،اسم مجموعه
گنجعلیخان را عــوض نكرد تا به نام خودش
بگذارد؛ بلکه او هم مجموع ه تازهاي را ساخت
و اسمش را گذاشت ابراهیمخان .اینکه عدهای
وقتي به قدرت رسيدند کار دیگران را بگیرند و
مصادره کنند که به استان چیزی اضافه نمیکند.

اینمجموعههامثالموسسهمولیالموحدین
یا شرکت مســافری ماهان خصوصی هستند و
انتظار داشتند آنها را واگذار کنید؟

به لحاظ مقــررات ،غیردولتی ،غیرانتفاعی
و غیرسیاسی محســوب میشوند .موسسه مادر
هستند .شرکتها براساس اصول قانون تجارت،
بر اساس مقررات بخش خصوصی اداره میشوند.
منتها کس خاصــی از اینها انتفاع نمیبرد .هر
چه درآمد دارد ،دوباره صرف توسعه میشود.
اینها موضوعات کامال شناختهشــدهای هستند.
مسئوالن عاليرتبه کشــور هم در جریان این
فعالیتها و خدمات هســتند .اما ظاهرا ایشان
تازه از راه رسیدهاند؛ از همدان آمدهاند و قاعدتا
اطالعاتشان کافی نیست.

البتــه ایشــان این موضــوع را بــه بهانه
دســتگیری مهدی جهانگیری برادر معاون اول
رئیسجمهور مطرح کرده است...

هیچ ارتباطی بین آقای مهدی جهانگیری و
کارگزاران وجود ندارد .آقای مهدی جهانگیری
نه عضو کارگزاران است و نه هیچ وقت عضو
کارگزاران بوده ،نه با هیچ کدام از موسساتی که
در کرمان توسط موسسه مولیالموحدین احداث
شدند و ایشان به آنها اشاره کرده ارتباطی دارد.
بین مهدی جهانگیری و این مجموعه هیچ ارتباط
سهامی یا تخصصی یا کاری وجود نداشته است.
آقای مهــدی جهانگیری در تهران با جمعی از
دوستان خود بانک گردشگری را تاسیس کرده
و هیچ ارتباطی هم بین مجموعههایی که تحت
مدیریت موسسه مولیالموحدین است ،با ایشان
وجود ندارد.

هفته گذشــته ایجاد محدودیتهای تازه
بــرای آقای خاتمی یا صــدور احکامی برای 7
چهره اصالحطلب واکنشهای زیادی داشــت.
فکر میکنید اینها ،نشاندهنده دور جدیدی از
برخورد با اصالحطلبان باشد که با نزدیک شدن
به انتخابات  98انجام میشود؟

امیدوارم که این ،یک جریان نباشــد .در
جمهوری اسالمی ،آنچه حکم قانون اساسی است
و آنچه رهبــری معظم انقالب بیان کردند و تا
االن در ایران انجام شــده ،نقش برجسته مردم
در انتخابات اســت .نمیشود بگوییم مردم حق
دارند و نقش برجســتهای دارند و به تعبیر مقام
معظم رهبری ،رای آنها حقالناس اســت و بعد
به سازماندهنده این آرا مجال حرکت ندهیم.
مشــارکت مردم تا انتخابات نمیتواند بدون
سازمان سیاسی اتفاق بیفتد .احزاب و گروههایی
هستند كه بعضی اصولگرا و بعضی اصالحطلب
هستند؛ برخي شخصیتهایی هستند که در جامعه
نفوذ دارند .اینها مردم را دعوت میکنند .افتخار
مشارکت باالی مردم در انتخابات را برای کشور
و نظام میسازند .اگر نظر اینها با نظر بعضی نهادها
که نهادهای محترمی هم هستند در حاکمیت،
هماهنگ نبود ،بعدا اینهــا را دچار محدودیت
میکنند .این رفتارها تناقضآمیز اســت .اگر
نقش مردم مهم است ،نقش مردم را سازمانهای
سیاسی هســتند که شــکل میدهند .درست
نیست که بالفاصله بعد از اینکه نتیجه انتخابات،
برخالف نظر برخی نهادها و جریانهای سیاسی
بود ،شاهد محدودیتهای جدید باشیم.

این برخوردها ،همانطور که شــما گفتید
اینطور القا میکند که نکند پیروزی اصالحطلبان
در دو ســه انتخابات گذشته ،موجب رنجشی
شده که حاال باید محدودیتهایی اعمال شود.
امیدوارم اینگونه نباشــند اما بحث دیگر هم از
زاویه امنیت ملی کشور است .مصلحت و عقل
سیاسی حکم میکند که ما حتی تهدیدهای امنیتی
را کمرنگ کنیم ،و آنها را به رقابتهای سیاسی
تبدیل کنیم و رقابتهای سیاسی را در فرآیند
انتخابات به مشارکت سیاسی تبدیل کنیم .عقل
سیاسی حکم میکند که ما با جریانات مختلف
سیاسی اینطور رفتار کنیم .اما عدهای از دوستان
بدون توجه به منابع ملی و منافع کلی نظام ،سعی
میکنند به اختالفنظرهاي سیاسی رنگ و بوی
امنیتی بدهند و با ابزارهای قضایی و امنیتی در
رقابتهای سیاسی و در مشارکتهای سیاسی
دخالت کنند .این بــه نظرم یک جهتگیری
کامال مغایر با عقل سیاســی و کامال برخالف
منافع نظام و منافع ملی است.
فقط با رقابت برای خدمت است که میتوان
کارآمدی نظام را افزایش داد و مشکالت مردم
و کشور را حل كرد .اگر قرار باشد که رقابتی
وجود نداشــته باشد ،اگر اصالحطلبان هم برای
دوره طوالنی بدون رقیب بر کشور حاکم شوند،
حتما آنها هم دچار ناکارآمدی میشــوند .در
حقیقت رقابتهای بین جناحهای سیاسی ،بین
اصولگرایان و اصالحطلبان ،رقابتی اســت که
میتواند منجر به خدمت و اداره بهتر کشــور
شود؛ ميتواند موجب افزایش کارایی ،افزایش
توانمندی نظام اداری و سیاسی کشور شود.
 86نماینــده مجلــس هــم در تذکری به
رئیسجمهــور بــه این محدودیتهــا اعتراض
کردند که البتــه خودش دســتمایه انتقادات
تازهای به فراکســیون امید شد .چون گذشته از
 170نمایندهای که با لیســت ائتالفی امید وارد
مجلس شــدند و اصولگرایان از آن جدا شدند،
خــود فراکســیون امید هم وزنی حــدود 110
نماینــده دارد .یعنی حــدود  25نفر از اعضای
فراکسیون امید این نامه را امضا نکردند .ارزیابی
شما در اینباره چیست؟

این انتقاد به فراکسیون وارد
نیست .انتقاد به افرادی است
که به هــر دلیلی یا نامه را
قبول نداشتند ،یا مرخصی
بودند .باید خودشان توضیح
دهند .یا فکــر میکردند
ایــن موضوع بــه آقای
رئیسجمهور مربوط نیست و

به دیگران مربوط است .به هر حال اقدام  86نفر
نماینده در دفاع از حقوق آقای خاتمی در عرصه
سیاسی کشور به نظر من قابل تقدیر است.

رئیسجمهور هم به محدودیتهای آقای
خاتمــی و احکام صادرشــده اعتراض کرد که
البته پاسخ رئیس قوه قضائیه را هم در پی داشت.
ارزیابی شما از این دعوای رسانهای چیست؟ فکر
میکنیــد رئیسجمهور به شــکل دیگری باید
موضوع را مطرح میکرد؟

من به طور کلی با این مشــی روسای قوا،
چه آقای روحانی و چــه آقای الریجانی که
از تریبون با هم حرف بزنند ،موافق نیســتم .نه
آقای رئیسجمهور باید در صحبتهای خود قوه
قضائیه را زیر سوال ببرد و نه بدتر از آن دیگران
باید یک فعالیت مهم سیاسی که کل نظام درگیر
آن بــوده را (برجام ،که در معرض تصمیمات
نامناسب آقای ترامپ هم قرار دارد) هو کنند.
من فکر میکنم خیلی برای سران کشور زیبنده
نیست که از تریبونها با هم صحبت کنند .آنها
در دسترس هم هستند و میتوانند جلسه سران
قوا را بگذارند و با هم بحث کنند .اینکه مسئوالن
در تریبون رسمی با هم حرف بزنند ،هم برای
اداره کشور مفید نیست ،و هم بیشتر تخلیه نوعی
احساسات و پاسخی خیلی سطحی و غیرمفید به
افکار عمومی است که انتظار دارند مسئوالن به
فکرشان باشند .اینکه به فکر بودن نیست؛ اینکه
جنجالی را درست کنند ،بعد هم اتفاقی نیفتد طرز
صحیح اداره کردن کشور نیست.
فکر میکنید چرا چنین دیالوگی بین آنها
برقرار میشود؟

این چیــز جدیدی نیســت .در جمهوری
اسالمی سالهاست مسئوالن عادت کردند با هم
در تریبونهای علنی و عمومی حرف بزنند .این
بسیار نامناسب و ناشایست است.

فکر میکنید در جلســات مشــترکی که
دارند نمیتوانند مســایل خود را حل کنند و به
این شکل آن را مطرح میکنند؟

حتی اگر هم موضوع الینحل باشــد باید به
نحوی ایــن موضوعات را با حضور مقام معظم
رهبری ،حل کنند .مردم نمیتوانند به طور دائم
در جریان اختالفنظرها باشــند .کارهای
کشور لنگ میماند .امنیت الزم برای
سرمایهگذاری و برای خدمت فراهم
نمیشود و این اصال روش مناسبی
نیست.

موضوع بحثبرانگیز دیگر در
روزهای اخیر اظهارات آقای عارف
درباره عدم ائتالف بین اصالحطلبان و

اصولگرایان میانهرو در انتخابات بعدی اســت.
فکر میکنید چقدر این موضوع عملیاتی باشد و
چقدر تصمیم درستی است؟

هنوز بحث جدی نشــده .فکر میکنم هیچ
وقت نباید پیشــاپیش راه را برای هر ائتالف
احتمالی ببندیم .باید ببینیم شرایط چطور است.
اولین انتخابات ،انتخابات مجلس است .اگر ما
در مجلس این امکان را داشته باشیم که لیست
کامال اصالحطلبانهای را ببندیم ،من هم تاکیدم
این خواهد بــود .ولی باید ببینیم این امکان را
خواهیم داشــت یا خير؛ رقیب ما که خواهد
بود در انتخابات .باالخره اگر همچنان رقیب ما
پایداری باشد ،حتما برای اینکه پایداریها اداره
و کنترل کشور را در دست نگیرند ،میتوانیم با
جریانهای دیگر ،ائتالف مثبتی را داشته باشیم.
من فکر میکنم هنوز مقداری زود است .هنوز
آرایش انتخابات آینده ،تکلیفش روشن نشده
است که چه وضعیتی خواهیم داشت .پیشاپیش
نه میشود رد کرد و نه میشود تایید کرد.

در این بین تعدادی از نمایندگان نزدیک
به علی الریجانی بحــث ایجاد نظام پارلمانی به
جــای نظام ریاســتی را مطــرح کردهاند .فکر
میکنید این موضوع با چه هدفی در حال حاضر
مطرح شده و چقدر طرح آن ضروری است؟

من فکر میکنم که این مساله هنوز جدی
نیست ولی جهتگیری خیلی منفیاي دارم .این
موضوع را مقام معظم رهبری طرح کردند که در
محافل سیاسی بحث شود .موضع رسمی حزب
کارگزاران هم مخالفت با این سیاســت است.
دالیلش هم این اســت که مردم ،نقش اصلی
را در تعیین مسئوالن کشور و در شکلگیری
قوای مختلف به ویژه مجریــه و مقننه دارند.
مهمترین آنها انتخابات ریاستجمهوری است.
چرا که انتخابات خبرگان مثل انتخابات مجلس
و انتخابات شوراها ،محلی است .یعنی انتخابات
خبرگان استانی است ،انتخابات مجلس شهرستانی
است ،انتخابات شوراها هم کامال محلی است،
یعنی شهر به شهر و روستا به روستاست .ما تنها
انتخابات ریاستجمهوری را داریم که انتخابات
ملی است .تنها انتخاباتی که در نظام انتخاباتی
ایران ،حوزه انتخابیه آن کل کشور ایران است و
کل مردم ایران در مورد یک شهر و در مجموعه
کاندیداها وارد بحث میشوند و انتخاب میکنند
انتخابات ریاستجمهوری است .تنها انتخاباتی
است که کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و عرب
و لر و اهالی پایتخت و اهالی روستاها ،همه با
هم در فرآیند انتخاب یک فرد ورود میکنند .به
همین دلیل اصال مناسب نیست که تنها انتخابات
ملی کشور را هم از ما بگیرند.
اگر به وحدت ملی و همبستگی کشورمان،
اهمیت میدهیم ،حتما باید وجود یک انتخابات
ملی را در نظام انتخاباتی حفظ کنیم .گذشته از
این ،نکته دیگر هم تجربه اســت .تجربه نشان
میدهد که تا االن انتخابات ریاستجمهوری را
هیچ نهاد و ارگانی نتوانسته مدیریت کند .این
هم نکته و تجربه بســیار مهمی است .من فکر
میکنم اصال رهبری معظــم انقالب هم اجازه
ندهد که موضوع خیلی جدی شــود .برداشت
من از اوضاع سیاسی ایران این است که چنین
تغییری در قانون اساســی حتما با پاسخ منفی
بزرگ مردم ایران مواجه خواهد شد.

جــدای از این ،برخــی از نمایندگان هم
طــرح بازنگــری قانــون اساســی بــا هــدف
یکدورهای کردن ریاستجمهوری ،و تبدیل
آن به یک دوره 8ساله را دنبال میکنند .اصال
خود بازنگری قانون اساســی و طرحهایی که
ارائه میشود چقدر ضروری است؟

به هر حال خوب اســت و من شــخصا
میپســندم که ما در آســتانه چهلمین سال
پیروزی انقالب و استقرار جمهوری اسالمی،
این مباحث را داشــته باشیم .ولی موضوعاتی
که االن بیشتر ،موضوعات واقعی کشور است،
غیر از این موضوعاتی است که به آن پرداخته

میشــود .یعنی اگر الزم باشد وارد این بحث
شــویم ،حزب کارگزاران براساس تجربیات
40ســاله ،تحلیلهایی را دارد که میتواند به
موقع به اطالع افکار عمومی برساند .فعال چون
موضوع مطرح نیست ،بیشتر از این به موضوع
نم 
یپردازیم.

موضوع همهپرســی اقلیم کردســتان هم
بازتابهای مختلفی داشــت .ارزیابیتان از این
موضوع چیست؟ فکر میکنید چقدر میتواند
یک مخاطره جدی برای ایران باشد؟

در این بحــث دو نکته مهم وجود دارد که
به نظرم در واقع نشان میدهد تصمیم دوستان
کرد ما اشتباه بوده اســت .یکی اینکه عراق،
سالها تحت تاثیر دیکتاتوری حزب بعث صدام،
ضربه خورده و سالهایی است که باالخره شاهد
آزادی کردهاست .در همین عراق آزاد ،كردها
اختیار اداره کردستان را داشتند .به نظر من خیلی
ناسپاسی است که ما در جهتگیری غلط منطقه
خاورمیانه را از آزادی بترسانیم .یعنی بگوییم
اگر آزادی اتفاق بیفتد ،کشورها تجزیه میشوند.
اين پیام بدی است؛ یعنی ما همیشه برای حفظ
تمامیت ارضی کشــورمان نیاز به استبداد و
نظامهای بسته داریم؟ نیاز به دیکتاتورها داریم تا
منطقه به آرامش برسد؟! کردها که آزادی کافی
دارند و برای آزادی مبارزه کردهاند ،امروز که
حجم وسیعی از آرمانهای آنها محقق شده ،چرا
عالمت میدهند که عراق ،اگر میخواهی متحد
بمانی باید مجددا بروی به سمت استبداد؟! این
عالمت خیلی بدی بود.
نکته دیگر هم اینکه این همهپرسی نسبت
به ایران خیلی ناسپاسی بود .باالخره دوستان
ما ،هــم گروه طالبانی هم گــروه بارزانی
خوب به خاطر دارند که در سالهای سخت
حکومت صدام ،این جمهوری اسالمی ایران
بود که کردهــا را تقویت کرد ،کردها را
حفظ کرد ،کردها را پناه داد .پشتیبان آنها
از طرف ایران بوده .حرف ما این است که
حاال خوشبختانه عراق آزاد شده و شما رفتید
به کشــورتان .باز هم ایران به شما کمک
میکند ،هم در اقتصاد ،هم در توسعه .باز در
حمله داعش اگر ایران به داد شما نرسیده بود،
شما نمیتوانستید حریف داعش شوید .اگر
ایران نبود ،االن شهرهای کردستان عراق در
اختیار داعش بود؛ داعش شــما را به اسارت
برده بود؛ زنان شما را به کنیزی برده بود؛ این
ایران بود که شما را نجات داد .شما هنوز از
خطر داعش رها نشدهاید ،مسیری را انتخاب
کردهاید ،بــدون توجه به منافع ایران ،بدون
توجه به ضرورت جلــب نظر ایران .هنوز
استقالل شــما تنظیم نشده ،مرزهای خود را
گســترش دادید تا تمامیت ارضی ایران را
تهدید کنید .حتما این هم ناسپاسی است و
هم تحریک احساسات قاطبه ایرانیهاست .به
همین دلیل جدایی کردستان عراق سیاست
غیرعملیاتــی و غیرمفیدی بــود .من فکر
میکنم بهتر این بود که همانطور که حضرت
آیتاهلل سیســتانی گفتند ،مسایل عراق در
لوفصل
چارچوب قانون اساســی عراق ح 
شود .باالخره همین قانون اساسی عراق بوده
که فدراسیون کردستان را به رسمیت شناخته
و کمک کرده بتوانند شرایطی داشته باشند
که رفراندوم برگزار کنند .این شــرایط را
نباید از بین برد .بعد هم باالخره در منطقهای
میخواهید زندگی کنید ،مگر میشود کاری
کنید که فقط اســرائیل از آن حمایتکند.
هیچ کشوری در منطقه ،نه ترکیه نه ایران نه
سوریه ،نه هیچ یک از کشورهای عربی نه
هیچ یک از کشورهای غربی ،نه هیچ یک
از کشورهای شرقی ،هیچ کس این را در دنیا
به رسمیت نشناخته جز اسرائیل .این خیلی
روشن است که آنها به مسیر خطا رفتهاند .باید
به آنها بگوییم ایران کنار شما خواهد بود.،
مشروط بر اینکه شاهد این ناسپاسیها نباشیم.
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سـرمقـاله
چه باید کرد؟

از طرح برنامهی بازنگری قانون اساسی باید به لحاظ نظری استقبال کرد و با بحث و گفتوگو دربارهی آن بر کارآمدی
نظام سیاسی کشور افزود .واقعیت این است که جمهوری اسالمی به صورت طبیعی و جبری در معرض دورهی تازهای
قرار دارد که باید آن را «جمهوری سوم» نامید.
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جمهوری سوم چرا و چگونه؟
آغاز بازنگری در قانون اساسی از نهاد ریاستجمهوری یک خطای تاریخی است اما میتوان به پیشنهاداتی دیگر دربارهی بازنگری فکر کرد

محمد قوچانی
سردبیر

زمزمهی بازنگری قانون اساســی برای
احیای نظام پارلمانی خیلی زودتر از آنچه
طراحــاناش فکر میکردنــد با واکنش
سیاستمداران چپ و حتی راست مواجه شد؛
تا جایی که به نظر میرسد در نقد این برنامه
حرف تازه و ناگفتهای باقی نمانده است.
ایــن اما در صورتی اســت که محور
انتقادات به این برنامهی سیاســی را همان
«کمرنگ شدن جمهوریت» نظام بدانیم که
سخنی درست است :مهمترین نقطه تمایز
سیاســی و حقوقی نظام جمهوری اسالمی
از سلف خویش برگزاری انتخابات مستقیم
ریاستجمهوری اســت که حتی در نظام
نیم هپارلمانی ده هی  60نمادی از مشروعیت
سیاســی نظام بود و در نظام نیمهریاستی
دهههــای  70تا  90به مظهر جمهوریت و
عامل مشروعیت سیاسی نظام اسالمی بدل
شده اســت .انتخاب مستقیم و فرد به فرد
عالیترین مقام اجرایی جمهوری اسالمی
دســتاورد بزرگ انقالب اسالمی (نسبت
به نهضت مشروطیت و دیگر نهضتهای
سیاسی تاریخ معاصر ایران) است که به هیچ
وجه نباید از آن عدول کرد.
به جز ایــن وجه نمادیــن ،از حیث
کارکردی نیز تجربه نشــان داده اســت
در کشــورهایی که دارای تنوع سیاسی و
فرهنگی و اجتماعی هستند (مانند ایران و
آمریکا) انتخــاب رئیس حکومت با رای
مستقیم ملت به تقویت عنصر وحدت ملی
و اتحاد اقوام و فرهنگهای درون ساختار
سیاسی کشــور منتهی میشود و همچنین
از لحاظ اجرایــی در «دولتهای در حال
توسعه» وجود یک «رئیس مقتدر» برای
دولت برای پیشبرد برنامههای توسعه ملی
کشور ضروری است .همین ضرورت است
که کشوری مانند ترکیه را  94سال پس از
تاسیس به احیای نظام ریاستی باز میگرداند
تا جمهوریت نمادی فراتر از پارلمان داشته
باشد.
با وجود این از طرح برنامهی بازنگری
قانون اساســی باید به لحاظ نظری استقبال
کرد و با بحث و گفتوگو دربارهی آن بر
کارآمدی نظام سیاسی کشور افزود .واقعیت
این است که جمهوری اسالمی به صورت
طبیعی و جبری در معرض دورهی تازهای
قرار دارد که باید آن را «جمهوری سوم»
نامید .پیش از این ناظران و مفسران بسیاری
این نظام سیاسی را به جمهوریهای متعددی
تقسیمبندی کردهاند که تنها تفسیر معتبر
از ادوار این جمهوری را میتوان تفســیر
حقوقی آن براساس اســناد قانون اساسی
دانست :جمهوری اول با قانون اساسی 1358
و جمهوری دوم با قانون اساسی .1368
جمهوری اول حکومتی نیمهپارلمانی بود
که رئیسجمهور در آن نقشی مشابه پادشاه
مشروطه داشــت و نخستوزیر کارگزار
پارلمان بود و پارلمان نیز با وجود رقابت
نســبی در مجالس دوم و ســوم محصول
اجماع حاکمیت بود .مقام رهبری در این
جمهوری مقدم بر مشــروعیت سیاسی،
مشروعیت دینی داشــت و بیش از آنکه

مقامی سیاسی باشد مقامی مذهبی بود که
مشروعیت خود را از دین میگرفت چنان
که حتی تعیین مقام رهبری در درجه اول
بیرون از مجلس خبرگان رهبری صورت
میگرفت و اصل یکصــد و هفتم قانون
اساسی  1358مقرر میکرد« :هرگاه یکی
از فقهای واجد شــرایط مذکور در اصل
پنجم این قانون از طرف اکثریت مردم به
مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده
باشد ،همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر
تقلید و رهبر انقالب آیتاهلل العظمی امام
خمینی چنین شده است ،این رهبر ،والیت
امر و همهی مسئولیتهای ناشی از آن را
برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان
منتخب مردم دربارهی همهی کسانی که
صالحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی
و مشــورت میکند هرگاه یک مرجع را
دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند
او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند
وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری
را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و
به مردم معرفی میکنند».
بدیــن ترتیب در «جمهــوری اول»
اســامی ،مقام رهبری در درجه اول نه به
صورت حقوقی و پارلمانــی (به انتخاب
مجلس خبرگان رهبــری) که به صورت
حقیقی و طبیعی [اجتماعی] تعیین میشد و
به همین علت ،ماهیتی انقالبی و فراقانونی
داشــت چنان که دربارهی امام خمینی نیز
چنین بود و ایشان هرگز از سوی نهادهای
واسطه به رهبری انتخاب نشد اما بیواسطه
با تمایل و اعتماد مستقیم مردم به رهبری
رسید و موقعیتی همتای مواد قانون اساسی
یافت .امام در واقع بنیانگذار قانون اساسی
و جمهوری اسالمی بود و به لحاظ تاریخی
بخشی از مشــروعیت این قانون ناشی از
مشــروعیت رهبر انقالبی بود که آن را
پدیدار کرده بود .اعتماد مردم به امام اعتماد
به قانون اساسی جدید بود که برپایه نظریه
والیت فقیه بنا شده بود.
امام «احیاگر» نظریه والیت فقیه بود اما
«نظریهپرداز» تئوری والیت فقیه آیتاهلل
منتظری بود که ایــن «نظریه» را به یک
«نهاد» بدل کرد .تدریس و تدوین والیت
فقیه به عنوان یک نظریهی حکومت دینی
براســاس منابع فقهی و کالمی در کتاب
مشهور «دراسات» (مبانی فقهی حکومت
اســامی) در  8جلد این اندیشهی سیاسی
را به نهادی حقوقی بدل کرد که تفســیر
اصلی قانون اساسی سال  1358بود :تفسیری
«دولتگرایانه» از اندیشهی سیاسی در اسالم
که والیت فقیه را نهتنها در یک فرد که در
ساختار سیاسی تعبیه میکرد و مبانی نظری
جمهوری اول را تشــکیل میداد .برهمین
اساس بود که نخســتین ولیفقیه منتخب
مجلس خبرگان رهبری نه امام خمینی (که
رهبری حقیقی و طبیعی انقالب و جمهوری
اسالمی بود) که آیتاهلل منتظری به عنوان
قائم مقام رهبری بود .بدین ترتیب منتظری
در نظــر و در عمل والیت فقیه را از یک
«اندیشه» به یک «نهاد» بدل کرد و گرچه
هرگز به رهبری نرســید اما مبانی رهبری
فقیه را مستحکم ساخت.
جمهوری اول کانونهای بحرانی بسیاری
داشت:

امام خمینی مشروعیتی مستقل از
قانون اساسی داشت و به همین علت
دستور بازنگری در قانون اساسی
جمهوری اول را داد

آیتالله منتظری با تبدیل نظریه والیت
فقیه به نهاد رهبری نظریهپرداز جمهوری
اول بود

آیتالله بهشتی حاکمیت ملی را در کنار
والیت فقیه وارد قانون اساسی جمهوری
اول کرد

آیتالله هاشمی نظریهپرداز جمهوری
دوم بود که تمرکرگرایی را در جمهوری
اسالمی تقویت کرد و نظام پارلمانی را به
ریاستی بدل ساخت

اول ،تضاد میان مقام ریاستجمهوری
و مقام نخســتوزیری که نهاد دولت را
میان دو رئیس سرگردان میساخت و این
البته تضادی حقوقی بود و ربطی به افراد و
اشخاص نداشت.
دوم ،تضاد میان مجلس شورای اسالمی
و شورای نگهبان که اولی پارلمان عرفی و
دومی پارلمان شرعی جمهوری اسالمی بود
و میراث بر زمین مانده شیخ فضلاهلل نوری
را زنده کرد.
سوم ،تضاد میان شورای عالی قضایی و
شورای نگهبان که رقابت دو قرائت فقهی از
امر حقوقی بودند و در عین حال تضاد میان
شورای عالی قضایی و نهادهای امنیتی که
در برخورد با مجرمان امنیتی اختالف نظر
جدی داشتند .این اختالف نظر در نهایت با
دخالت رهبر انقالب به تشکیل هیئتهای
ویژه قضایی برای برخورد با مجرمان امنیتی
منجر شد که اقتدار شورای عالی قضایی را
از بین برد.
چهــارم ،تضاد میان مقام رهبری و قائم
مقام رهبری که گرچه آیتاهلل منتظری از
حیث تاریخی و سیاسی و نظری تا انتخاب به
نیابت والیت فقیه موید امام خمینی بود اما
فراتر از مسائل شخصی در موقعیت نهادی
دچار ناهماهنگیهای جدی در روش اداره
کشور با رهبر انقالب شد.
پنجــم ،تضاد میان نهاد مرجعیت و نهاد
حکومت که البته تا زمان حیات امام خمینی
به علت مرجعیت عامه و والیت فقهی ایشان
تا حدود زیادی مکتوم ماند که بخشــی از
این «آتشبس» به علــت واگذاری امور
مرجعیت به آیتاهلل گلپایگانی از سوی امام
خمینی بود .با وجود این در اختالف میان
شورای نگهبان (به عنوان نماینده والیت
فقیه) و مجلس شــورا (به عنوان نزدیکان
والیــت فقیه) این تضــاد قابل ردگیری
بود .تا جایی که آیتاهلل صافی گلپایگانی
(داماد آیتاهلل گلپایگانی) از دبیری شورای
نگهبان کناره گرفت.
ششــم ،تضاد میان قوای مسلح چه قوای
انتظامی (کمیتههای انقالب و شهربانیها) و
چه قوای نظامی (ارتش و سپاه) که باز به
علت شرایط جنگ تحمیلی مکتوم مانده بود.
هفتــم ،تضاد میان مدیرعامل و شورای
سرپرستی سازمان صداوسیما (منتخب سران
قوا) به عنوان مهمترین ابزار تبلیغاتی نظام

جمهوری اسالمی که تداوم تضاد میان قوا
بود.
همهی این تضادها ،تضادهای شــکلی
و حقوقی بودند که بدون توجه به افراد و
اشخاص در نهادهای قانونی کشور وجود
داشتند .به تدریج برخی تضادها به اوج خود
رسید:
از یکسو انتخاب کابینه به بحران جدی
اجرایی کشــور بدل شــد و رئیس وقت
جمهوری در دورهی دوم تصدی مسئولیت
دچار تردید برای نامزدی شــد و پس از
نامزدی نیز در معرفی نخســتوزیر دچار
تردیــد بود و پس از تاکید امام خمینی بر
حفظ رئیسجمهور و نخســتوزیر وقت
این تضاد به صحن مجلس کشــیده شد و
فراکسیون 99نفرهای علیه دولت میرحسین
موسوی تشکیل شــد و از سوی دیگر در
تضاد میان مجلس شورا و شورای نگهبان
امــام خمینی در فتوایی مهــم و تاریخی
تصویب قوانین با اکثریت مطلق نمایندگان
مجلس (دوسوم اکثریت) را رافع احاله آنها
به شورای نگهبان دانست و برای اولین بار
در فقه شیعه «قاعدهی اکثریت» را ولو به
صورت موقت و به عنــوان احکام ثانویه
پذیرفتند که گام مهمی در راه عرفی شدن
فقه شیعه بود.
اما این راهحلها موقتی بود .راهحل اساسی
تغییر قانون اساسی بود که این بار آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی مهمترین کارگزار آن
بود .همانگونه که قانون اساســی جمهوری

امنیت ملی داشــت که او را مافوق نه فقط
قوای کشوری که ارشد قوای لشکری هم
میساخت و از سوی دیگر وزارت اطالعات
به عنوان یک نهاد امنیتی متمرکز در اختیار
رئیسجمهور بود.
دوم ،در میانهی مجلس شورا و شورای
نگهبان نهاد تازه مجمع تشخیص مصلحت
نظام ایجاد شــد که ریاست آن با شخص
رئیسجمهور بود و جای خالی مجلس سنا
را در نظام اسالمی پر میکرد .نکته جالب
توجه اینکه شورای نگهبان در این مجمع در
اقلیت محض بود و رجال سیاسی حتی بدون
محاسبه عدد حقوقدانان شورای نگهبان در
آن اکثریت مطلق را داشتند که بدین وسیله
میراث شیخ فضلاهلل نوری را با دگردیسی
عجیبی در یک نظام دینی مواجه میکرد.
سوم ،صداوســیما زیر نظر یک رئیس
منصوب اداره میشــد کــه در آغاز در
مذاکرات شــورای بازنگری قانون اساسی
قرار بود منصوب رئیسجمهور باشد و سران
سه قوه با حکم رئیسجمهور مدیرعامل را
نصب و عزل کنند.
چهارم و پنجم ،همهی اشکال غیرحقوقی
انتخاب رهبری مانند انتخاب طبیعی حذف
شــدند .این اشــکال غیرحقوقی در واقع
برگرفتــه از نظریهی والیت انتصابی فقیه
آیتاهلل منتظری بود .براســاس این نظریه
والیت فقیه مقامی انتصابی بود نه انتخابی که
براساس حصول شرایط مرجعیت و رهبری
در دوران غیبت از سوی نهاد مذهب یعنی
براساس نصب الهی تعیین میشد .در واقع
والیت انتصابی فقیه کشف مصداق رهبری
بود نه انتخاب آن ،این نظریه در شــرایط
انقالبی قابل درک بود اما در شرایط عادی
میتوانست به آنارشیسم و انقالب مردم بدل
شود .قانون اساسی  1358استثناء را به قاعده
بدل میکرد که امری خطرناک بود .اگرچه
نظر آیتاهلل منتظــری بعدا تغییر کرد اما
قانون اساسی  1368با انحصار تعیین رهبری
در نهاد مجلس خبرگان رهبری گام بلندی
در حرکت به سوی عرفی شدن و انتخابی
شدن مقام رهبری برداشت .اصل یکصد و
هفتم قانون اساسی جدید مقرر میکرد:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
کبیر انقالب جهانی اســام و بنیانگذار
جمهوری اســامی ایران حضرت آیتاهلل
العظمی امام خمینی قدسسره الشریف که

از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت
و رهبری شــناخته و پذیرفته شدند تعیین
رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری دربارهی همه فقها واجد
شــرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد
و نهم بررســی و مشورت میکند هرگاه
یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات
فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای
مقبولیت عامه یا برجســتگی خاص در
یکــی از صفات مذکور در اصل یکصد و
نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب
میکنند در غیر این صورت یکی از آنان را
به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.
رهبر منتخــب خبرگان والیت امر و همه
مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد
داشت .رهبر در برابر قوانین با سایر افراد
کشور مساوی است».
در اصل یکصد و نهم نیز شــرط سابق
«صالحیت علمی و تقوایی الزم برای افتا
و مرجعیت» در قانون اساســی  1358به
«صالحیت الزم برای افتا در ابواب مختلف
فقه» در قانون اساسی  1368بدل شد که در
واقع ساقط کردن شرط مرجعیت و اکتفا به
اجتهاد بود.
این بازنگری نهاد رهبــری را از نهاد
مرجعیت مستقل ساخت و به والیت فقیه
شأنی مستقل بخشید .رهبر در قانون اساسی
 1368مقامی سیاسی  -مذهبی  -حقوقی و
انتخابی بود که در آغاز در شورای بازنگری
قانون اساسی به صورت ادواری برای مدت
 10سال انتخاب میشــد اما در نهایت با
مخالفت جناح راست شورای بازنگری قانون
اساسی علیرغم پافشاری هاشمیرفسنجانی
و عدم همراهی جناح چپ اسالمی به شکل
کنونی تصویب شد .اما گذشته از «شرط
توقیت» همهی شرایط و مختصات رهبری
جدید نشــاندهندهی گذار از مشروعیت
سنتی به مشــروعیت مدرن بود :رهبری
انتخابی و قانونی که نهادی پارلمانی (مجلس
خبرگان رهبری) آن را بر میگزید و در
برابر قانون با همهی افراد کشور برابر بود.
رهبر جدید البته بــه همان میزانی که
«مدرن» بود «مقتدر» هم بود :رئیس قوه
قضائیه را رهبــر انتخاب میکرد ،فرمانده
کل نیروهای مســلح بود و رئیس سازمان
صداوسیما از سوی او انتخاب میشد .تعیین
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به

اول قبایی بود که به قامت آیتاهلل منتظری
دوخته شــده بود با تغییر شرایط کشور در
پی حادترین بحران جمهوری اول در تضاد
میان رهبری و قائم مقام رهبری قانون اساسی
تازهای نوشته شــد که در حقیقت به قامت
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی دوخته شده بود.
اگر در سال  1358فرض بر این بود که رهبر
آینده نظام اســامی آیتاهلل منتظری است
در سال  1368روشــن بود که رئیس آینده
جمهوری اسالمی آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
اســت و اینگونه شــد که جمهوری دوم

پای هگذاری شد:
اول ،مقام نخســتوزیری به ســود
مقام ریاســتجمهوری حذف شــد تا
رئیسجمهوری مقتدر شکل بگیرد که محور
تازه اداره کشــور باشد .این رئیسجمهور
اختیارات مهمی مانند ریاست شورای عالی
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در «جمهوری اول» اسالمی ،مقام رهبری در درجه اول نه به صورت حقوقی و پارلمانی (به انتخاب مجلس خبرگان
رهبری) که به صورت حقیقی و طبیعی [اجتماعی] تعیین میشد و به همین علت ،ماهیتی انقالبی و فراقانونی داشت چنان
که دربارهی امام خمینی نیز چنین بود.

رهبری سپرده شده بود که با وجود سنت
عرفی موجود مبنی بر انتخاب رئیسجمهور
به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،این حق برای رهبری وجود داشــت
که فرد دیگری را به ریاست مجمع انتخاب
کند که از قضــای روزگار این فرد خود
هاشمیرفسنجانی تا پایان عمر بود!
جمهوری دوم یک جمهوری ریاستی
بود اما نه فقط به ریاست رئیسجمهور که
به ریاست مقام رهبری که دیگر تنها یک
نهاد دینی نبود؛ نهادی سیاسی با مشروعیتی
سیاسی بلکه مدرن بود :منتخب (غیرمستقیم)
و مقتدر ...بنابراین کسانی که از بازگشت به
نظام پارلمانی سخن میگویند باید تکلیف
خود را با مفهوم واقعی نظامهای پارلمانی و
ریاستی در ایران امروز روشن کنند.
اکنون که ســخن از بازنگری قانون
اساسی و بازگشت به نظام پارلمانی است
باید از طراحان این برنامه سیاســی پرسید
با بنیانهای جمهــوری دوم چه خواهند
کرد؟ احیای مقام نخستوزیری یا انتخاب
رئیسجمهور توسط مجلس شورای اسالمی
گذشته از آن که عیارسنجی چهارسالهی
مشــروعیت عمومی نظام سیاسی را مختل
میکند و این قدرت مانور سیاسی را از نظام
اسالمی میگیرد ،گذشته از آن که اقتدار
مقام اجرایی اول کشور را از بین میبرد و
برنامهی توسعه ملی را دچار بحرانهای جدی
میکند ،گذشته از آن که در فقدان احزاب
سیاسی ملی به اقتدار باندهای سیاسی قومی
و قبیلهای منتهی میشود ،مسائل جدیتری
را پیش روی کشــور خواهد گذاشــت:
با درگذشــت آیتاهلل هاشمیرفســنجانی
نهادهای برساختهی آن مرحوم در جمهوری
دوم در معرض آسیبشناســی جدی قرار
گرفت هاند:

نهاد ریاستجمهوری در گذر
زمان از محور اصلی قانون اساسی
به یکی از محورهای آن بدل شده
است .رئیسجمهورِ قانون اساسی  1368با
پایــان دورهی ریاســتجمهوری
هاشمیرفسنجانی و بهخصوص پس از پایان
دوره اول ریاســتجمهوری ســیدمحمد
خاتمی از نفر دوم نظامی به یکی از سران قوا
تبدیل شــده است .در ســالهای 68-76
شخصیت حقیقی هاشمی (سابقه انقالبی او)
و در ســالهای  76-80شخصیت حقوقی
خاتمی (آرای او) این مقام را در موقعیتی
قــرار مــیداد کــه شایســتهی عنوان
ریاستجمهوری بود اما از حادثهی کوی
دانشــگاه این مقــام مخدوش شــد و
رئیسجمهور فقط رئیس قوه مجریه تلقی
شــد که در عمل همان نخستوزیر سابق
است .این در حالی است که رئیسجمهور
فقط رئیس قوه مجریه نیست .رئیس مجلس
نماینده یک حوزه انتخابیه و رئیس اداری
پارلمان است و رئیس قوه قضائیه از سوی
رهبری منصوب میشود .اما رئیسجمهور،
رئیس دولت ،رئیس شورای عالی امنیت ملی
و مسئول اجرای قانون اساسی است .آنچه
رئیسجمهور را همچنــان رئیسجمهور
میکنــد و او را از منحصــر شــدن به
ریاستالوزرایی دور میســازد ،ریاست
رئیسجمهور بر شورای عالی امنیت ملی
است .نهادی که در قانون اساسی  1368با
ارتقای شورای عالی دفاع به وجود آمد و
رئیسجمهور را گذشــته از ریاست امور
کشوری  -اجرایی به ریاست امور لشگری
 امنیتی نیز میرســاند .طراحان بازنگریقانون اساســی با این موقعیــت امنیتی
رئیسجمهور چه خواهند کرد؟
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تداوم تصدی ریاست شورای عالی امنیت
ملی توســط مقام ریاست جمهوری و پیوند
آن با مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون
اساسی ســبب خواهد شد میان قوای کشور
و لشگری و قضایی کشــور در امر اجرایی
وحــدت رویه ایجاد شــود .بــرای از بین

بردن همهی زمینههای حاکمیت دوگانه
در کشــور (که بالی جمهوری اول بود)
باید از یک ســو میان مقام رهبری و مقام
ریاستجمهوری و از سوی دیگر میان قوای
لشگری و قوای کشوری اتحاد و وحدت

رویه ایجاد کرد .ارتقای ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی از نهادی انقالبی در قانون
اساسی  1358به نهاد قانونی در قانون اساسی
( 1368با حفظ آرمانهای انقالبی آن) به
عنوان یک نیروی نظامی ملی ابتکار مهم
قانون اساسی جمهوری دوم بود که ذیل نهاد
شورای عالی امنیت ملی با دیگر قوای نظامی
کشور دارای وحدت و همبستگی ساختاری
شــد .ادغام نیروهای انتظامی (کمیتههای
انقالب و شــهربانیها و ژاندارمریها) نیز
ابتکار مهم جمهوری دوم بود که وضعیت
استثنایی را به وضعیت عادی اداره کشور
تبدیل کرد.

رئیسجمهور نماد حاکمیت ملی اســت
و حاکمیت ملی دوپاره نمیشــود .هرگونه
بازنگری قانون اساســی باید براساس نظریه
حاکمیت یگانــه و اتحاد مقــام اول و مقام
دوم کشور و قوای کشوری و لشگری ایران
باشد و بهترین نهاد برای این راهبرد حقوقی

شــورای عالی امنیت ملی ایران است .در
واقع هرگونه بازنگری قانون اساسی باید با
تقویت نهاد ریاستجمهوری آن را در ذیل
مقام مرجعیت و رهبری نماد حاکمیت ملی،
وحدت ملی و مظهر مشروعیت سیاسی نظام
جمهوری اسالمی قرار دهد و هرگونه تغییر
در خــاف این جهت به ضرر امنیت ملی
ایران خواهد بود .در شرایطی که تجزیهطلبی
به اسم رمز دشــمنان ایران برای براندازی
جمهوری اسالمی و فروپاشی کشور بدل
شده است از بین بردن نهادهای ملی مانند
ِ
یواسطهی
جمهوری منتخب ب 
ت
«ریاســ 
ملت» یک خطای تاریخی خواهد بود.

نهاد مجمع تشخیص مصلحت
نظام پس از درگذشت آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی چنان در محاق
فــرو رفته که قریب به شــش ماه بدون
ریاست دائمی اداره میشــد .این نهاد اما
محصول یک اجتهاد تاریخی در فقه شیعه
اســت شــرعیت مشــروطیت در نظر
مشروعهخواهان در گرو اعمال والیت فقیه
از سوی شــورای مجتهدان قانون اساسی
مشروطیت بود که در عمل مغفول و تعطیل
ماند .در جمهوری اسالمی این شورا به نام
شورای نگهبان شکل گرفت که در آغاز در
ســند پیشنویس قانون اساســی به قلم
حقوقدانانی مانند دکتر ناصر کاتوزیان در
نهادی با اکثریت حقوقدانان و اقلیت فقها،
والیت فقه را اعمال میکرد اما با اعتراض
آیتاهلل منتظــری و در قانون اساســی
جمهوری اول تعداد فقها و حقوقدانان برابر
شد و فضیلت فقها در امور شرعی پذیرفته
شد .با وجود این تضاد میان مجلس شورا و
شورای نگهبان در نظام اسالمی ابتدا از سوی
امام خمینی به عنوان مرجع تقلید و ولیفقیه
به مجلس به صورت موقت اجازه تقنین با
اکثریت دوسوم را داد .امام خمینی به عنوان
یک فقیه انقالبی اعالم کرد« :اختیاراتی که
به مجلس داده شده برای تشخیص موضوع
است که در عرف و شرع بر عهده عرف
اســت و مجلس نماینده عرف اســت و
نمایندگان خود از عرف هستند(».صحیفه
امــام ،ج  ،15ص  )311چنــدی بعد امام
تشخیص مصلحت در برابر شریعت را به
مجلــس داد« :مجلس الاقل دو ثلثش رای
بدهد به اینکه امر اضطراری است( ».همان،
ج  ،17ص  )254امــام حتی تاکید کردند:
«احکام ثانویه ربطی به اعمال والیت فقیه
ندارد( ».همــان ،ص  )321با وجود این
اختیار مجلس شورا موجب اعتراض شورای
نگهبان و فقهای سنتی شد .چاره نهایی امام
تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
یعنی شورای نگهبان را وارد شورایی به نام
تشخیص مصلحت کرد که در آن اقلیت
محضاند .این فرآیند عرفی شــدن شرع
مهمترین خدمت نظریــه والیت فقیه به
مفهوم حکومت قانون در اندیشــه سیاسی
جدید اســت که میتواند در قالب قانونی،
ساختاری نهادی ادامه یابد .تشکیل مجلس
سنا در همهی دموکراسیهای پایدار یک
اصل مترقی اســت .مجلس سنا در کنار
مجلس شورا نهادی است که بر دموکراسی
بیلجام و پوپولیســم بیمحابا لجام میزند.
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وجــود دو مجلس عامــه و نخبگان در
دموکراســیهایی مانند انگلیس ،آمریکا،
فرانسه ،آلمان نشانهی پختگی و ایجاد توازن
میان ثبات و تغییر در نظام سیاســی است.
گرچه تجربهی مجلس انتصابی ســنا در
دوران شــاه سبب نفرت ملت ایران از این
عنوان شد اما مجلس سنا از یادگارهای قانون
اساسی مشروطیت اســت که سیدحسن
تقیزاده به عنوان مشروطهخواهی افراطی در
پایان عمر از اینکه این نهاد مشروطیت را در
اوان آن تاســیس نکردنــد تــا جلوی
تندرویهای امثال او گرفته شود ابراز تاسف
میکرد.

ایجاد یک مجلس دوم مرکب از خبرگان
و نخبگان سیاسی و مذهبی بهخصوص فقیهان
و حقوقدانان با تبعیت از تجربهی نهاد شورای
نگهبان به صورت مســاوی از میان فقیهان و
حقوقدانــان در کنار مجلــس اول (مجلس
شــورای اسالمی) ســبب خواهد شد که هم
نظریهی والیتفقه (شرعیت قانونگذاری)
حفظ شــود و هم صورتی متناسب با دوران
تازه مردمســاالری دینی پیدا کند .ادغام سه

نهاد سیاسی -مذهبی :شورای نگهبان ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان
رهبری و تاســیس یک مجلــس دوم به
نامهایی ماننــد مجلس خبرگان یا مجلس
نخبگان یا مجلس نگهبان سبب خواهد شد
وظایفی مانند تطبیق قوانین کشور با شرع،
تشخیص احکام اولیه و ثانویه ،انطباق قانون
عادی با قانون اساســی و حقوق انسان و
حتی نظارت بر قوه قضائیه از سوی فقها و
مجتهدین و حقوقدانان منتخب ملت صورتی
دقیقتر بگیرد .میتوان به سنت مقام رهبری
در این سالها پایبند بود و روسای سابق
جمهوری ،روســای سابق مجلس ،روسای
سابق قوه قضائیه ،فرماندهان ارشد نظامی
و ســران احزاب سیاسی را نیز به صورت
انتصابی و طبیعی به عضویت این مجلس
جدید درآورد.

مجلس شورای اســامی البته
همچنان به عنوان مجلس اول در
راس امور خواهد ماند و برخالف
جمهوری دوم که با ســلب حق انتخاب
رئیس دولت از مجلــس از اقتدار پارلمان
کاســت ،میتوان اقتدار مجلس شــورای
اسالمی در جمهوری سوم را افزایش داد:
اول با تغییر حوزههای انتخابیه از محلی
به استانی به گونهای که کشور دارای بیش
از سی حوزه انتخابیه نباشد .چنین تغییری
سبب خواهد شد سیاستمداران برجستهتری
وکیل مجلس شــوند و به صورت طبیعی
نقش احزاب سیاســی و فهرســتهای
انتخاباتی و برنامههای منســجم سیاسی در
اداره مجلس بیشتر شــود و البته میتوان
خأل اهمیت شهرهای کوچک و روستاها
در این طرح را با تقویت شوراهای شهر و
روستا و به خصوص تقویت شورای عالی
استانها به عنوان مجلس سوم پر کرد .در
این صورت امور خُ رد و جزئی به شوراها و
شهرداریها و امور کالن و کلی به مجلس
و دولت واگذار خواهد شد .گرچه فدرالیسم
(تفکیک کشور به ایالتها) به خصوص در
شرایط فعلی کشور برای امنیت و وحدت
ملی ایران یک سم مهلک است اما واگذاری
امور شهرها به شهرها (به جای تفکیکهای
قومــی و قبیلهای و نژادی) نهتنها یک امر
قانونی (براساس مبانی قانون اساسی موجود)
بلکــه امری عقالنی بــرای جلوگیری از
تجزیهطلبی است :واگذاری امور اجتماعی
(محیط زیست ،فرهنگ بومی ،شهرسازی
و )...به شهرها و شهرداریها و شوراها و
تصدی امور ملی (سیاست خارجی ،امنیت
ملی و )...توسط دولتها و مجالس ملی.
دوم ،بــرای حفظ حقوق اقلیت در این
مجلس مبتنی بر حاکمیت اکثریت و نیز
برای تثبیت تحزب میتوان نظام حزبی را
وارد نظام انتخاباتی کشور کرد یعنی به مردم
در حوزههای انتخابیه این حق را داد که هم
به صورت فــردی و هم به صورت حزبی
(لیستی) رای دهند و هر حزبی که بتواند
حد نصاب مشخصی (مثال  5درصد آرای
مردم) را کسب کند از تعداد کرسیهای
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مشــخصی در پارلمان برخوردار باشد تا
امکان حذف هیچ اقلیتی فراهم نیاید.
ســوم ،برای هماهنگــی میان مجلس
و دولت ملی میتوان بــه جای واگذاری
انتخاب رئیس دولت به مجلس ،انتخابات
ریاستجمهوری و مجلس را با هم برگزار
کرد و با توجه بــه ماهیت ملی انتخابات
ریاستجمهوری و تقویت ساختار مجلس
در کشور از طریق انتخابات استانی میتوان
امیدوار بود که رای مردم در دو انتخابات به
یک گزینه گفتمانی باشد چنان که تاکنون
همهی مجالس بعد از تشــکیل دولتهای
جدید همسو با دولتهای مذکور بودهاند.
در واقع به جای تجمیــع یا همزمانی در
انتخابات شوراها و ریاستجمهوری میتوان
انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را با هم
برگزار کرد تا یک انتخابات عمومی موازی
شکل بگیرد و کشور برای همدلی مجلس و
دولت خالء و فاصلهی دوسالهی موجود را
پشت سر بگذارد.

قضائیه کــه در رســانههای کشــور
قاضیالقضات خوانده میشود در عمل فاقد
این موقعیت است .از نظر قانون اساسی فعلی
رئیس قوه قضائیه به یک معنا قاضی نیست
بلکه مسئول اداری قوه قضائیه است که در
حکومت مشــروطه این مقــام با وزیر
دادگســتری بود .اما وزیر دادگستری یا
رئیــس قوه قضائیه حق قضــاوت ندارند
مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارند .در
صورتی که ریاست دیوان عالی کشور به
رئیس قوه قضائیه داده شود این ریاست شأن
قضایی مییابد و میتوان امور اجرایی قوه
قضائیه را به وزیر دادگستری سپرد اما رئیس
قوه قضائیه یا رئیس دیوان عالی کشور را
عالیتریــن مقام قضایی کشــور در نظر
گرفت .این پیشــنهادی بود که آیتاهلل
هاشمیشاهرودی در زمان تصدی ریاست
قوه قضائیه داشــت و با مخالفت شورای
نگهبان مواجه شد اما در نهایت به تضعیف
نهاد دیوان عالی کشور انجامیده است.
Q Q

قوه قضائیه در جمهوری اول زیر
نظر یک شــورای عالی قضایی
اداره میشد که رئیس آن رئیس
دیوان عالی کشور بود و رئیس دیوان عالی
کشور نیز با رای و نظر قضات دیوان عالی
کشــور برگزیده میشــد که در زمره
پاکتریــن و برترین قضات کشــور به
حســاب میآمدند .گرچه عبــور از نظام
شــورایی و حرکت به سوی نظام ریاستی
یک گام مثبت در قانون اساسی  1368بود
اما میتوان این شــأن مشورتی و جایگاه
نظارتی بر قــوه قضائیه را به همان مجلس
فقیهان و حقوقدانان سپرد .یکی از مشکالت
جمهوری اول تضاد میان شورای نگهبان و
شــورای عالی قضایی بود کــه هر دو از
مجتهدان و حقوقدانان برجسته کشور بودند.
در حال حاضر نیز جلسهای به نام مسئوالن
عالی قضایی وجود دارد که میتوان به آن
وجاهت حقوقــی داد .احیای اقتدار دیوان
عالی کشــور و ادغام دو مقام رئیس قوه
قضائیه و رئیس دیوان عالی کشــور یک
ضرورت حقوقی است .در واقع رئیس قوه
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نظریــه محوری قانون اساســی جدید
همچنان والیت فقیه باقی میماند .در واقع
والیت فقه در این جایگاه حداقل از سه نهاد
اعمال میشود:
اول ،مجلــس خبرگان یــا نخبگان یا
نگهبان ،به عنوان تطبیقدهندگان قانون با
شریعت
دوم ،قوه قضائیه تحت نظارت این مجلس
به عنوان اجراکنندگان قضاوت شرعی
ســوم ،مقام رهبری بــه عنوان مصداق
والیت فقیه و عالیترین مقام کشور
که هر سه نهاد به صورت غیرمستقیم
انتخابی و منتخب ملت هستند .تقویت نظام
پارلمانی با تاسیس مجالس دوم (نخبگان)
و سوم (شوراها) در این پیشنهاد تضادی با
نظام ریاستی (رهبری و ریاستجمهوری)
ندارد وجود مجالس دوم و ســوم و قرار
گرفتن آنان در معــرض رای مردم و نیز
بازتاب رســانهای مذاکرات این مجالس
(که برخالف شــورای نگهبان مذاکرات
آنان مثل مجلس شــورای اسالمی علنی
خواهد بود) سبب میشود فرآیندی که امام

خمینی با سیاسی کردن فقه شیعه انجام داد
و پایهگذار مردمساالری دینی شد به پیش
برود .هیچ شکل حکومتی مقدس نیست،
اهداف حکومتی مقدس نیســت ،اهداف
حکومتهاست که مقدساند .نه حکومت
اسالمی یک شکل دارد و نه دموکراسی به
یک شکل محدود است .ورود فقه به عرصه
عمومی آن را عرفی و مردمی میکند و این
همان راهی است که اصالحطلبی دینی در
عمل سیاسی طی میکند.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان تجربه
مردمســاالری دینی میتواند با جمعبندی
تجارب گذشــته در چهلمین سال تاسیس
خود مقدمات حرکت به سوی جمهوری
سوم را فراهم کند .جمهوری سوم البته در
تداوم تجربه جمهوریهای اول و دوم باید
شکل بگیرد و هرگونه بازگشت به گذشته
جز تکرار خطا نخواهد بود.
اگــر حــزب یــا جناحی فکــر میکند
تسویهحســابهای سیاسی و انتخاباتی خود
را در بازنگــری قانون اساســی انجام دهد یا
قانون اساســی را به گونهای بنویســد که به
قامت ســران جناح خود باشــد ،مشــکالت
قانون اساســی حل نخواهد شد و مشکالت
جدیدتــری ایجاد خواهد شــد .از ســوی

دیگر هر گونه تغییر قانون اساســی باید
در جهت تقویت دو اصل تغییرناپذیر آن
یعنی جمهوریت و اســامیت آن باشد و
هر تغییری که یکــی از این اهداف را در
بر بگیرد تا زمانی که اکثریت ملت ایران
مسلمان هستند نامشروع خواهد بود.
باید از فرصت ایجاد شده برای گفتوگو
دربارهی بازنگری در قانون اساسی استفاده
کرد و از آن برای ارتقای نظم سیاســی و
حقوقی در چارچــوب تثبیت و تقویت
نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک
کلیت تغییرناپذیر (جمهوریت /اسالمیت/
ایرانیت) و اصالحپذیر (تحقق دموکراسی
و توسعه) بهره گرفت .این فرصتی برای
مشــارکت در امری تاریخی است ،آن را
از دســت ندهیم ،آینده را این تغییر تعیین
میکند ،آینده جمهوریت و اســامیت و
ایرانیت جمهوری سوم.

مجلس نهایی بررسی قانون اساسی در سال  1358یک جمهوری نیمهریاستی – نیمه پارلمانی را طراحی کرد
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سیاست

برخی اعضای شورای نگهبان انتقاد میکردند چرا آیتاهلل هاشمیرفسنجانی اجازه میدهد راجع به اصل وارد بودن اشکال
شورای نگهبان به مجلس بحث شود .آنها معتقد بودند به اصطالح طلبهها این اصل مفروع عنه است و قبال در مورد آن نظر قطعی
داده شده و مجمع باید در مورد مصلحت بحث کند.

مجید انصاری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمع باید فراجناحی باشد

یک روز پس از جلسات هفتگی مجمع روحانیون مبارز ،در یکی از فرعیهای بلوار کاوه با مجید انصاری ،از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز به گف 
توگو نشستیم .با این که جلسه هفتگی برگزار شده بود ،انصاری منتظر بود تا دوستان مجمع از راه برسند
مرجان زهرانی
و گعده کنند ،از همین روی شاید گفتوگو بیشتر با محور مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد و فرصت زیادی برای باقی موضوعات نماند .مجید انصاری که این دوره هم با حکم رهبری پانزدهمین سال حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تجربه
خبرنگار سازندگی
میکند ،معتقد است که مدیریت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی در تثبیت اعتدال و مصلحتگرایی این نهاد تاثیر زیادی داشته است .با این حال تاکید دارد که مجمع اساسا کارکردی فراجناحی و فراحزبی دارد .او همچنین میگوید پس از اتمام دوره ریاستجمهوری
سیدمحمد خاتمی آمادگی برای صدور حکم عضویت او در مجمع وجود داشته است اما رئیس دولت اصالحات نپذیرفته تا بتواند بدون هیچ سمت و عنوان حکومتی به موضوع «گفتوگوی تمدنها» بپردازد .انصاری از جمله اعضای مجمع است که از انحالل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع استقبال میکند
و معتقد است این مرکز هیچ سرویس کارشناسی به مجمع نمیداده بنابراین توجیهی برای تداوم فعالیت آن وجود نداشته است.

پــس از درگذشــت آیــتاهلل
هاشمیرفسنجانی تغییر و تحوالتی در مجمع
تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد که شاید
مهمتریــن آن انتصــاب آیــتاهلل
هاشمیشاهرودی برای ریاست مجمع بود.
ارزیابــی شــما از ایــن تغییــر و تحوالت
چیست؟

مجمع تشــخیص مصلحت نظام نهادی
کاربردی و بسیار موثر در سلسله مراتب
تصمیمگیری و تصمیمســازی نظام است
کــه از یادگارهای امــام و از ابتکارات
ضروری ایشــان بود که در بهمن ســال
 66تاسیس شــد.آن زمان مسئوالن ارشد
کشــور مثل آیتاهلل ســیدعلی خامنهای
به عنوان رئیسجمهــوری ،آیتاهلل اکبر
هاشمیرفسنجانی به عنوان رئیس مجلس،
آیتاهلل ســید عبدالکریم موسوی اردبیلی
به عنوان رئیــس قوه قضاییــه و دیگر
مســئوالن نامهای به امام نوشته بودند و در
مورد مشکالت و بنبستهایی که در روند
قانونگذاری بین مجلس و شورای نگهبان
ایجاد میشد ،تزاحم و تعارض میان احکام
اولیه در تطبیق مصوبات مجلس با احکام
شــرع یا مصلحتاندیشیهایی که مجلس
شورای اســامی بنابر ضرورتها داشت،
صحبت کردهبودند .به همین دلیل حضرت
امام دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت
نظام با ترکیبی خاص را صادر کردند که
پس از بازنگری در قانون اساسی این مجمع
به نهادی رسمی تبدیل شد.
یــک دوره مجمع زیــر نظر آیتاهلل
خامنهای به عنــوان رئیسجمهوری اداره
میشد .در واقع از زمانی که مجمع تاسیس
شــد تا زمان بازنگری قانون اساسی این
مسئولیت برعهده رئیسجمهوری وقت بود.
پس از بازنگری قانون اساسی که همزمان
و مقارن بود با مسئولیت آیتاهلل خامنهای
در جایگاهی رهبری نظام ،مسئولیت ریاست
مجمع برعهده آیتاهلل هاشمیرفســنجانی
به عنوان رئیسجمهوری قرار گرفت.
آیتاهلل هاشمیرفســنجانی در جایگاه
ت مجمع همانند دیگر مناصبی که
ریاســ 
برعهده داشــت این مسئولیت را به خوبی
ایفا کرد .آیتاهلل هاشمیرفسنجانی به لحاظ
شخصیت حقیقی و وجوه علمی و انقالبی و
همچنین بینش و مدیریتی که داشت اعتبار
ویژهای به مجمع بخشــید ،مدیریتی که تا
سال گذشته به خوبی ادامه داشت.
یرفســنجانی محور
آیــتاهلل هاشم 
هماندیشی جریانهای مختلف و مسئوالن
نظام در مجمع بود که در تشخیص مصلحت
نظام نقشآفرینی تاثیرگذاری داشــت.
خصوصا در دو حوزه تدوین سیاستهای
کلی نظام و رفــع اختالف میان مجلس و
شورای نگهبان مدیریت بسیار خوبی داشت.
طبیعی است که جایگزینی و جانشینی
ایشــان کاری دشــوار امــا به هر حال
اجتنابناپذیر اســت .با ارتحال تأسفبار
ایشان طبعا الزم بود رئیس مجمع انتخاب
شــود ولی از آنجایی که چند ماه بیشتر
به پایان دوره قبلی مجمع نمانده بود ،مقام
معظم رهبری ترجیــح دادند که برای این
دوره کوتاه رئیس تعیین نکنند.
البته دورههــای مجمع به لحاظ قانونی
زمانبندی مشخصی ندارد اما بعد از تصویب

بازنگری قانون اساسی تا کنون دورههای
5ساله در احکام رهبری لحاظ شده است،
لذا در اسفند  95دوره پیشین مجمع به اتمام
میرســید .بعد از ارتحال هم مجمع چند
جلســه برگزار کرد که توســط آیتاهلل
موحدیکرمانی به عنــوان رئیس موقت
اداره شد تا چندی پیش که آیتاهلل هاشمی
شاهرودی به این سمت منصوب شدند.
انتصاب آیتاهلل هاشمیشاهرودی برای
جانشینی آیتاهلل هاشمیرفسنجانی بهجا و
مناســب بود .آیتاهلل شاهرودی به لحاظ
فقهی از جمله مراجع تقلید است به لحاظ
سابقه کاری و سیاسی ریاست قوه قضاییه،
عضویت در شــورای نگهبان و همچنین
چندین دوره عضویت در مجمع تشخیص
مصلحت نظام را در کارنامه دارد که باعث
شده به فعالیت مجمع اشراف کامل داشته
باشــد .در واقع آیتاهلل هاشمیشاهرودی
هم به لحاظ اشــراف بر کار مجمع و هم
مکانت و جایگاه خودشان انتخاب مناسبی
برای ریاســت بودند .ضمن اینکه آیتاهلل
شاهرودی ریاست شورای حل اختالف قوا
را هم برعهده دارد.
در میــان اعضــا افــرادی بودند که
شایســتگی این مســئولیت را داشتند اما
آیتاهلل شاهرودی انتخاب شایستهای بود.
طبق معمول هــر دوره ،تغییرات نه چندان
وســیعی هم در اعضا صورت گرفت .در
برخی از ادوار یکی ،دو نفر از اعضای سابق
یا به دلیــل این که مایل نبودند یا فرصت
نداشــتند در دور بعدی حضور نداشتند .از
ویژگیهــای دوره هفتم این بود که هیچ
کدام از اعضای سابق تغییر نکردند به جز
چند نفــر که به رحمت خــدا رفتند؛ در
راس آنها آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی،
آیتاهلل عباس واعظ طبسی ،مرحوم دکتر
حسن حبیبی و حبیباهلل عسگراوالدی در
دوره پیشــین بودند و در این دوره از دنیا
رفته بودند.
از آنجا که سیاست آیتاهلل هاشمی در
مجمع همواره بر اســاس تعامــل و مدارا و
مبتنی بر میانهروی بود ،به نظر شما آیتاهلل
هاشمیشاهرودی چقدر میتواند این راه را
ادامــه دهــد و در مدیریــت به آیــتاهلل
هاشمیرفسنجانی شباهت دارد؟

طبعــا هر یــک از شــخصیتهای
بزرگ نظام ویژگیهــای خاص خود را
دارند .آیتاهلل هاشمیرفســنجانی شخص
منحصربهفردی بود .به هر حال سابقه ممتد
انقالبی داشت و بخشهای مختلف نظام مثل
ریاست مجلس ،ریاست قوه مجریه ،ریاست
مجلس خبرگان و جانشــینی فرماندهی
کل قوا و ...را تجربه کرده بود .از ســویی
ویژگیها و برجستگیهای خاص خود را
از حیث تفکر داشت و قائل به خط و مشی
اعتدالی بود .البته آیتاهلل هاشمیشاهرودی
هم در زمان حضــور در قوه قضاییه و هم
به عنوان عضو مجمع از نظر خط و مشــی
اعتدالیبه آیتاهللهاشمیرفسنجانینزدیک
بود.
ضمن اینکه نباید این نکته را فراموش
کرد که با توجه به ترکیب اعضای مجمع و
حوزه مسئولیت و اختیارات و نقشآفرینیای
که این نهاد دارد ،ناگزیر از حرکت اعتدالی
است .من در  15سال گذشته که در مجمع

عضویت داشتم بســیار کم مباحثی از نوع
مباحث تند سیاسی را شاهد بودم .گرچه در
مجمع نیروهای برجسته جریانات سیاسی و
بعضا افراد شاخص و تند جریانات هم عضو
بوده و هســتند اما فضای مباحث ،مکانت،
جایگاه و اقتضــای مجمع به گونهای بوده
که جریانات سیاســی چندان زمینه بروز و
ظهور نداشتهاند .مدعی نیستم که اصال چنین
بحثهایی اتفاق نیفتاده اما اندک رخ داده
است .البته مدیریت آیتاهلل هاشمی هم نقش
مهمی در تثبیت اعتدال و مصلحتگرایی
مجمع ایفا کرد.
یکی از خصوصیات برجســته آیتاهلل
هاشمی در مدیریت مجمع صبر ،حوصله،
زمان گذاشتن بســیار زیاد برای مجمع و
جدیــت در کار بود .یاد نــدارم آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی در  15ســال گذشته
جلســهای را به طور کلی غایب باشــد.
شــاید یکی ،دو جلســه را برای اداره یا
به هاشمیشــاهرودی یا علــی الریجانی
واگذار کرده اما همواره خودشان حضور
جدی داشتند و مثل مدیریتشان در مجلس
با حوصله و متانت اجازه میدادند همه افراد
نظراتشان را بگویند.
گاهی مباحثی مطرح میشــد که شاید
 10دقیقه یا یــک ربع وقت برای طرح و
بحث در مــورد آن کافی بود اما آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی میدان میداد تا اعضا
چندین ســاعت در مــورد یک موضوع
صحبت کنند .هر کس نظری داشت ایشان
فرصت میداد تا نظر کارشناســی خود را
با دیگر اعضا در میان گذارد .این کمک
میکرد که کسی احساس نکند در مجمع
نتوانسته دیدگاه خود را بیان کند.
گاهی حتی آیتاهلل هاشــمی فرصت
میداد تا اعضا در مــورد موضوعاتی که
پیش از طــرح در مجمع ،رهبری در مورد
آن اظهارنظر کرده بودند هم صحبت کنند.
آیتاهلل هاشــمی معتقد بود ما در مجمع
مشاور رهبری و نهاد مشورتی برای ایشان
در سیاستگذاری هستیم؛ به همین دلیل
باید دقیقا اعضا هر چه به نظرشان میرسد
ولو مخالف با نظر رهبری بیان کنند .نهایتا
جمعبندی خدمت رهبری میرسد و ایشان
با استماع و مالحظه نظرات تصمیم نهایی را
میگیرند ،ولی ما نباید اعضا و مجمع را از
این که استدالل خود را بیان کنند ،محروم
کنیم.
این فضای آزاد در مواردی که مجلس و
شورای نگهبان در مصوبات اختالف نظر هم
داشتند ،وجود داشت .بعضا برخی اعضای
شورای نگهبان انتقاد میکردند چرا آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی اجــازه میدهد راجع
به اصل وارد بودن اشکال شورای نگهبان
به مجلس بحث شــود .آنها معتقد بودند
به اصطالح طلبهها ایــن اصل مفروع عنه
است و قبال در مورد آن نظر قطعی داده شده
و مجمع باید در مورد مصلحت بحث کند.
آقای هاشــمی معتقد بود که ما نهایتا باید
نظر مصلحتی بدهیم اما چه اشکالی دارد که
راجع به اصل اشکال هم در مجمع بحث شود
چون در رای و دیدگاه اعضا موثر است .در
واقع هاشمی با صبر و حوصله میدان بحث
را آنچنان باز میگذاشت و فرصت میداد
تا هر ســخن و نظری شنیده شود .بعد هم

هیچ کس معترض نبود که رای و نظرش را
مطرح نکرده است یا استداللش را دیگران
نشنیدهاند.

در واقــع منظور شــما این اســت که
ماهیت مجمع اعتدالی است و تغییر مدیریت
نمیتواند در تند شــدن فضا تاثیری داشته
باشد؟

مجمع محل تشخیص مصلحت نظام است.
جای کشمکشهای سیاسی ،دستهبندیهای
گروهی ،حزبی و جناحی نیست .این مجمع
سه کارکرد دارد؛ کارکرد اول زمانی است
که مجلس شورای اسالمی الیحه یا طرحی
را مورد بررسی قرار داده اما شورای نگهبان
نســبت به تمام آن یا موادی از آن اشکال
عدم مطابقت با شرع یا مغایرت قانون اساسی
را وارد میداند .حداقل این طرح دو بار میان
مجلس و شورای نگهبان رفتوآمد کرده و
بعد به مجمع میآید .معنای این موضوع این
است که بحثهای جدی کارشناسی پیشین
چه در کمیسیونها چه در صحن مجلس یا
حتی در دولت انجام شده است .در شورای
نگهبان هم همین روال طی شدهاست.پس از
رفتوآمد آن مصوبه میان مجلس و شورای
نگهبان ،اکثریت نمایندگان ملت تشخیص
دادهاند که به رغم اشکال عدم تطابق با حکم
اولیه اسالم یا قانون اساسی مصلحت کشور
و نظام در این است که اجرا شود .آن زمان
مجمع رسیدگی را آغاز میکند.
در واقــع مجمــع در جایگاهی فراتر
قــرار دارد و در این نهاد باید بحث دقیق
کارشناسی مبتنی بر مصلحت کشور و نظام
صورت بگیرد .اعضا فارغ از هر نگاه سیاسی
و عالقه شخصی در چارچوب الزامات عقلی
و شرعی و ضوابط ،قوانین ،احکام ،شاخصها
و استانداردهای مجمع رفتار میکنند.
در واقع به تعبیر رهبــری مجمع باید
مصلحت کامال روشن و الزامآوری داشته
باشد که اکثریت اعضا به این نتیجه برسند
که مصلحت کشور به طور موقت این است
که حکم اولیه اسالم کنار گذاشته شود و
این مصوبه اجرایی شود.
برای مثــال در فاینانسها و دریافت
اعتبارات خارجی شــورای نگهبان اغلب
اشــکال میگیرد که نظامهای غربی چون
ربوی است و ربا طبق حکم اولیه قرآن و
شرع حرام است دریافت آن خالف شرع
محسوب میشــود .این اختالف مجلس و
شورای نگهبان به مجمع ارجاع داده میشود.
وقتی این موضوع در مجمع بررســی
میشود اگر واقعا این تامین اعتبار خارجی
در راستای توسعه کشور بوده و ضرورت
داشته باشد تا حدی که بدون تعامل با این
کشــورها و دریافت این اعتبارات امکان
توســعه در حوزهای وجود ندارد ،از باب
ضرورت بنا بر حکم ثانوی مجمع باید برای
تصویب آن تصمیم بگیرد .بنابراین بحث
سیاسی نیست بلکه بحث مصلحت کشور
است.
یا مثال دیگر در حوزه تعامالت قضایی
با کشورهایی است که قوانین آنها با احکام
قضایی اسالمی مغایرت دارد .به هر حال ما
در جهان به هم پیوستهای زندگی میکنیم
و نمیتوان این تعامالت را به راحتی نادیده
گرفت.
بنابرایــن بحثهای رفــع اختالف و

تعارض اصوال از نوع کارشناسی و بر اساس
مصلحت است .در تشخیص مصلحت اگر
اعضا بخواهند مســائل گروهی ،باندی و
جناحی را دخالت دهند از وظیفه ذاتی فاصله
گرفتهاند.
در زمینه سیاستگذاریهای کالن هم
بر همین روال است .مجمع در مقام مشاور
رهبری آنچه برای کشــور مفید است و
ریلگذاری توســعه را راحتتر میکند
به عنوان سیاســت کلی پیشنهاد میدهد
و البته رهبری هم مالحظه و ســپس اقدام
میکنند.
بحــث دیگری کــه در مجمع مطرح
میشود ،حل معضالت نظام است .معضالتی
که از طرق عادی قابل حل نبوده ،طبق قانون
اساسی رهبری موضوع را به مجمع ارجاع
میدهند .مجمع برای حل معضل پیشنهادات
و راهحلهایی ارائه میدهد تا در نهایت با
امضای رهبری اجرا شــود .بنابراین اساسا
میدان و موضوع هر یک از این سه کارکرد
فراجناحی و فرا حزبی است.

هیچ وقت مساله حصر پس از سال 89
در مجمع مطرح شد؟

خیر .دستور جلســات مجمع از سوی
دبیرخانه تنظیم میشود و مبتنی بر سه وظیفه
ذاتی آن است .اگر موضوع اختالفی میان
شــورای نگهبان و مجلس باشد از سوی
رئیس مجلس به مجمع ارجاع میشود .اگر
مربوط به سیاستگذاریهای کالن نظام باشد
هم پیشنویس آن از دفتر رهبری به مجمع
ارجاع داده میشود .در کمیسیونها بررسی
و ســپس در صحن مطرح میشود .مساله
دیگری که خارج از این باشد را در دستور
نداریم .البته گاهی ممکن است در حاشیه
جلسه یا ابتدای جلسه نطقی خارج از دستور
جلسه صورت گیرد .در مورد موضوع حصر
در مجمع بحثی صورت نگرفته است چون
اساســا به مجمع ارجاع نشده است .شخصا
عالقه دارم که این مســاله حل شود چون
زیبنده نظام نیست و هزینههایی را هم تحمیل
کرده است .امیدوارم با تدبیر مسئوالن نظام
این موضوع حل شــود و محصورین کنار
مردم و سایر نیروهای انقالبی قرار بگیرند.
پس از حــوادث انتخابات ســال 88
همچنان آیتاهلل هاشمیرفسنجانی ریاست
مجمع را برعهده داشــت .آیــا فضای آن
روزهای جامعه در مجمع هم وجود داشت؟

تاهلل
خیر .بعد از حوادث ســال  88آی 
هاشــمی در معرض بیمهریها و هتک
حرمتهایی از ســوی برخــی جریانات
سیاســی قرار گرفت اما این مســائل در
کارکرد مجمع تاثیری نداشت .مباحث در
آن دوران همچنان کارشناسی و فنی بود.
به خاطر ندارم در مجمــع بعد از حوادث
 88موضوعی پیش آمده باشــد که روی
بحثهای کارشناسی سایه انداخته باشد.

با وجود تاکید شــما بر کارشناسی و
فنی بودن بحثها اما به نظر میرســد که
همواره کفه جناح راست سنگینتر بوده و
چپهــا در اقلیــت بودهانــد ...در واقــع
اصولگرایــان اکثــرا راه هموارتری برای
رفتن به مجمع دارند تا اصالحطلبان.

به هر حال طبق قانون اساســی انتخاب
اعضا جزو اختیارات و وظایف شــخص
رهبری اســت .در واقع هیچ قیدی چه در

مورد اعضای حقیقی و چه در مورد اعضای
حقوقی نه در قانون اساسی و نه قوانین دیگر
وجود ندارد که حتما باید سهمی به قوا یا
جناحها داده شود .تاکنون تدبیر رهبری بر
این بوده که ترکیب فراگیری باشد.
البته شــخصیتهای اصالحطلب هم
در مجمــع حضور داشــتهاند .به هر حال
آیتاهلل هاشمی ،ســید محمد خاتمی در
دوران ریاستجمهوری ،مهندس میرحسین
موسوی ،مهدی کروبی در دوران ریاست بر
مجلس ششم ،مرحوم حبیبی ،آقای نوربخش،
زنگنه یا آیتاهلل توسلی و ...در ادوار مختلف
مجمع حضور داشــتهاند .در واقع انتخاب
اشخاص حقوقی بستگی به شرایط سیاسی و
ترکیب سیاسی قوا دارد و اشخاص حقیقی
هم نوعا فراگیر بوده است.
اما این افرادی که نام بردید به لحاظ
شــخصیت حقوقی عضو مجمع بودند .در
موارد انتصابی عمدتا اشــخاص حقیقی از
جریان اصولگرایی انتخاب میشوند.

شاید اگر کمیت و تعداد را لحاظ کنیم
اغلب اصالحطلبان کمتری در مجمع حضور
داشتهاند .اما به هر صورت اشخاص حقیقی
هم از جریــان اصالحطلبی عضو مجمع
بودهاند .افرادی چون محمدرضا عارف یا
شخص آیتاهلل هاشمی با این که فراجناحی
بود اما در دوره اخیــر جریان اصالحات
به ایشان نزدیکتر بود .در دور جدید هم
افراد مختلفی عضویت یافتند که ترکیب
را فراگیر میکند اما همان طور که اشاره
کردید ترکیب عمدتا اصولگرایانه است.
به هر روی تا به حال در ادوار مختلف این
کمی و زیادی افراد وابســته به جریانات
تاثیری در مباحث نداشــته ،چون ماهیت
مباحث سیاسی و جناحی نبوده است .ضمن
اینکه مدیریت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی هم
مدیریت جناحی و سیاسی نبود که امیدواریم
آیتاهلل هاشمی شاهرودی هم همین روند را
پیش گیرد.

در ایــن دوره زمانــی کــه محمــود
احمدینژاد در مجمع ابقا شد این موضوع
را به دو شــکل تحلیــل میکردند .برخی
ابقای احمدینژاد را به مثابه آخرین فرصت
برای او میدانستند که همچنان طیف وابسته
به خــود را در چارچوب نظــام تعریف و
رفتار کنــد؛ برخی معتقد بودند پایان عمر
سیاســی او و نداشــتن فرصتی دیگر برای
حضور در عرصه اجرایی باعث ابقای او در
مجمع شده است .شما این حضور مجدد پس
از همه حواشی را چگونه تحلیل میکنید؟

به هر حال مصلحتاندیشــی کلی در
تعیین و ترکیب اعضا با رهبری اســت.
طبعا رهبری مجموعــهای از مصالح را در
نظر گرفتهاند و افراد را متناسب با این تدبیر
انتخاب کردهاند .به هر حال احمدینژاد هم
 8ســال رئیسجمهوری بوده است .همین
االن تعداد زیادی از اعضای مجمع عمدتا یا
رئیسجمهور بوده یا کاندیدای این سمت
بود هاند.
جالب این جا است که بعد از پایان دوره
ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی به ایشان
پیشنهاد شد به عضویت مجمع درآید که
البته خــود آقای خاتمی تمایلی به حضور
در مجمع نداشت .آقای خاتمی میخواست
آزادتر باشــد و در واقع عنوان رســمی
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بعد از پایان دوره ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی به ایشان پیشنهاد شد به عضویت مجمع درآید که البته خود آقای خاتمی
تمایلی به حضور در مجمع نداشت .آقای خاتمی میخواست آزادتر باشد و در واقع عنوان رسمی حکومتی نداشته باشد تا راحتتر بتواند به فعالیتهای بینالمللی و شرح و بسط گفتوگوی تمدنها بپردازد.
در حالی که در پایان دوره ریاستجمهوری خاتمی این آمادگی وجود داشت که حکم عضویتش برای مجمع صادر شود اما خودش ترجیح داد که عضو مجمع نباشد.

کشور .کســانی که بعد از مجلس پنجم
به مجلس ششم راه یافتند تقریبا  90درصد
در دورههای بعدی ردصالحیت شدند .در
دوره دهم هم تقریبا اتفاق مشــابهی رخ
داد .در این دوره اما الیههای دوم و ســوم
اصالحات وارد رقابت شــده و در نهایت
به مجلس راه یافتند.
به همین دلیل شاید نوعی مصلحتگرایی
حاکم شده است .برای همین تاکید دارم که
نمیتوان مقایسه دقیقی داشت اما اصلی که
در همه دورهها باید حاکم باشد این است
که نمایندگان مجلس از شجاعت ذاتی مبتنی
بر فداکاری ،تعهد به ســوگند نمایندگی،
وفاداری به تعهدات و وعدهها و شعارهایی
که به مردم دادهاند ،برخوردار باشــند و تا
جایی که ممکن است از مالحظهکاریهایی
که مصلحت نظام و کلی مردم در آن نیست
پرهیز کنند.
ضمن این که شخصیت عارف را متین
و موثر میدانــم و نمیتوان گفت ضعف
در ریاست فراکسیون امید است .مجموعه
شــرایط به گونهای است که گاهی بروز
بیرونی این است که هیچ کاری انجام نشده
است.
این مصلحتگرایی که از آن صحبت
میکنیــد ،باعث بهبــود و ترمیــم ارتباط
اصالحطلبان با حاکمیت شده است؟

حکومتی نداشته باشــد تا راحتتر بتواند
به فعالیتهای بینالمللی و شــرح و بسط
گفتوگوی تمدنها بپردازد .در حالی که
در پایان دوره ریاستجمهوری خاتمی این
آمادگی وجود داشت که حکم عضویتش
برای مجمع صادر شود اما خودش ترجیح
داد که عضو مجمع نباشد.
بعد از رحلت آیتاهلل هاشمی عالوه بر
تغییر و تحوالت در مجمع تصمیمی مبنی بر
انحالل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام گرفته شد .علت این
انحــال چیســت و آیا تعطیلــی مرکزی
تحقیقاتی میتواند در جایگاه مجمع تغییری
ایجاد کند؟

مرکــز مطالعات اســتراتژیک از بدو
تاســیس قرار بود اتاق فکــر کل نظام
باشــد .محلی که افراد موثر و اندیشمندی
برای کل نظام تولید فکــر و ایدهپردازی
کنند و راهکار ارائه دهند .به طور طبیعی
جایــگاه مرکز تحقیقات اســتراتژیک
بایــد در ریاســتجمهوری میبود چون
ریاستجمهوری یا قوه مجریه درگیر کار
اجرا و اداره کشور است و بیش از سایر قوا
نیاز به مشاورههایی از این قبیل دارد .زمانی
که دوره ریاستجمهوری آیتاهلل هاشمی
تمام شد ،ایشان ترجیح داد که این مرکز
را به مجمع تشخیص منتقل کند .جایگاه و
وزن آیتاهلل هاشمی به گونهای بود که این
انتقال را توجیه میکرد؛ ولی واقعیت این
است که این مرکز در مجمع تشخیص منشا
اثر چندانی نبوده است .من به عنوان عضو
مجمع در  15سال گذشته شاید دو تا جزوه
هم در مورد موضوعات تخصصی از مرکز
مطالعات دریافت نکردهام.
از ســویی دبیرخانه هم کمیسیونهای
جداگانه و تخصصی تشکیل داد و در این
کمیسیونها کار کارشناسی انجام میداد.
با این حال مرکز تحقیقات اســتراتژیک
مجمع هم کارکرد کارشناسی داشت .در
حالی که من عضو  4کمیسیون بودم و اگر
قرار بود مرکز به اعضای مجمع مشورت
تخصصی بدهد الاقل در این مدت باید از
این مشورتها و خروجی مرکز تحقیقات
استفاده میکردم .در جلسات رسمی مجمع
از طرف مرکز تحقیقات هیچ خروجیای
ارائه نمیشــد .حتی نماینده مرکز هم در
جلسات کمیســیونها به عنوان نماینده
رسمی حضور نداشت؛ گرچه دکتر روحانی
به عنوان شــخص حقیقی و بعد حقوقی
حضور داشت.
در واقع اگر چنین مرکزی نیاز است اما
جایگاهش در مجمع نیست .جایی فراگیرتر
که هم به رهبری سرویس کارشناسی بدهد
و هم اگر الزم شــد به سایر قوا .متاسفانه
در کشــور ما موازیکاری باب شده است

و هزینههای زیادی هــم بر نظام تحمیل
کرده است .بعد از تاسیس مرکز مطالعات
استراتژیک ،مجلس شورای اسالمی مرکز
پژوهشها را با اختصاص بودجههای بسیار
ســنگین راه انداخت .قوه قضاییه مرکز
تحقیقاتی مختص خود را تاســیس کرد.
شورای نگهبان هم حتی برای خود مرکز
تحقیقاتی ویــژه دارد .ضمن اینکه مرکز
تحقیقات استراتژیک نهاد ریاستجمهوری
هم فعالیت دارد .به همه این مراکز ،مراکز
دانشگاهی و تحقیقاتی را هم اضافه کنید.
هر دستگاه و وزارتخانهای پژوهشگاههای
عریض و طویلی برای خود تشــکیل داده
است
به نظــر من انحالل ایــن مرکز یک
امــر الزم بود .حضــور مرکز تحقیقات
استراتژیک موازیکاری بود ضمن اینکه
سرویس کارشناسی هم به مجمع نمیداد.
البته نظر شخصی من این است که باید
همه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع ادغام میشد
و این مرکز دوباره فعال و احیا میشــد و
به عنوان اتاق فکر کل نظام فعالیت میکرد
و نظام از دارایی نرم افزاری و نیروی انسانی
برجسته کل جریانات در قالب این مرکز
استفاده میکرد .لذا اگر روزی قرار باشد
موازیکاری در جهت افزایش بهرهوری
و کاهش هزینههای پرســنلی پایان یابد،
احیای مرکز مطالعات از ادغام همه مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی اتفاق خوبی است اما
در حال حاضر مرکز تحقیقات استراتژیک،
مرکزی زاید بود و انحاللش خللی در کار
مجمع وارد نمیکند .ضمن اینکه در تاکید
مقام معظم رهبــری بوده که دبیرخانه هم
باید محدودتر و کوچکتر باشد و از توان
کارشناسی اعضا بیشتر استفاده شود.
به سراغ حضور شما در دولت یازدهم
و عدم حضور در دولت دوازدهم برویم .از
شــما به عنوان گزینه وزارت کشــور نام
میبردند .چه اتفاقی افتاد که شما به عنوان
وزیر کشور معرفی نشدید؟

مطرح شدن نام من برای وزارت کشور
پایه و اساســی نداشت .گمانهزنیها یا در
واقع ترجیحاتی بود که جریانات سیاسی و
رسان هها داشتند.

بــا شــما صحبــت رســمی صورت
نگرفت؟

خیر .برخی فکــر میکردندچون من
دورههای مختلف در مجلس و دولت و...
بودم شــاید برای این وزارتخانه مناسب
باشم .از ســویی با توجه به مطالباتی که
جریان اصالحطلب در انتخابات داشت هم
گزینههای اصالحطلب برای وزارت کشور
مطرح میشــد .به هر حال روحانی راجع
به این موضوع با من صحبتی نکرد و صرفا

گمانهزنی رسانهای بود.

برای هیچ ســمت دیگــری در دولت
دوازدهم با شما صحبتی نشد؟

به هر حــال تعییــن ترکیب دولت
حق طبیعــی رئیسجمهوری اســت و
رئیسجمهوری با مالحظات و محاسباتی
کــه دارد کابینه را انتخــاب میکند .در
این دوره روحانی تشــخیص و ترجیحش
این بود که شــخص دیگری در معاونت
حقوقی حضور داشته باشد .برای یکی ،دو
پست دیگر البته غیر از عضویت در دولت
به من پیشنهاداتی شد که من خیلی آمادگی
پذیرش نداشتم.

چه شــد کــه در دولــت یازدهم از
معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی رفتید؟
آن زمــان گفته میشــد که خودتــان از
رئیسجمهوری خواســتهاید که این تغییر
صورت پذیرد؟ مجلس اصولگرا با شــما
ارتباط خوبی برقرار نمیکرد؟

معاونت پارلمانی کار دشــواری است.
مجلس اگر هماهنگ با دولت باشد البته این
دشواری کم میشود و اگر هماهنگ نباشد
خیلی سختتر است .مجلس نهم مجلسی
بود که در جریان انتخابات  300 ،92امضا
در راستای حمایت از رقبای آقای روحانی
جمع کرده بود .یعنی حتی برخی برای دو
نفر امضا کرده بودند .مجلس نهم مجلسی
بود با ترکیب سیاسی اصولگرایی قاطع و
البته جریان بسیار تند اصولگرایی هم در این
مجلس حضور داشت که حتی برای خود
آقای الریجانی و اصولگرایان معتدل هم
زحمت ایجاد میکردند چه رسد به دولت
و روحانی.
تعــداد افراد اصالحطلــب هم که در
مجلس نهم انگشتشمار بود .اما به هر روی
با لطف خدا و تجربه طوالنی که در امور
مجلس و  16سال نمایندگی داشتم ،توانستم
ارتباط نسبتا خوبی با هیات رئیسه مجلس
برقرار کنم.
در سه ســالی که در معاونت پارلمانی
حضور داشتم ،غیر از عدم رای اعتماد چند
نفر که طبیعی بود و بیشتر برخورد سیاسی
صورت گرفته بود ،کلیت مجلس همراهی
قابل قبولی داشــت .درست است که در
قضیه برجام بهخصــوص در برخوردها
با دکتر ظریف خیلی اذیت شــدیم اما در
نهایت نتیجه به نفع برجام و در تایید آن
بود.
امــا در کل حضــور در این معاونت
کار دشــواری بود چون برخی نمایندگان
مطالباتــی را مطــرح میکردند که من
پیگیری این مطالبات را درست نمیدانستم.
در جابهجایی افراد ،برداشتن برخی مسئولین
و آوردن برخی دیگر یا تخصیص اعتبارات
برای برخی طرحها که بودجههایش خارج

از روند جاری بود درخواستهایی داشتند
که با اصول مورد نظرم سازگاری نداشت.

خودتان پیشــنهاد رفتــن به معاونت
حقوقی را دادید؟

بعد از انتخابات و تغییر ترکیب مجلس،
جریان تند و افراطی تضعیف شد و آقای
روحانی هم پیشــنهاد داد که در معاونت
حقوقی حضور پیدا کنم تا برخی کارهایی
که بر زمین مانده انجام شود .درواقع ایشان
پیشــنهاد دادند و من قبول کردم .از من
خواستند فهرستی از افراد را برای معاونت
پارلمانی پیشنهاد بدهم که من  7یا  8نفر را
پیشنهاد دادم .آقای امیری هم در فهرست
پیشنهادی من حضور داشت.

پیش از انتخابات مجلس دهم بسیاری
از اصالحطلبان معتقد بودند برای تشــکیل
مجلسی همچون مجلس پنجم نه حتی مجلس
ششم تالش میکنند .با توجه به این که شما
در مجلــس پنجم بعد از رفتن عبداهلل نوری
به وزارت کشور ریاست فراکسیون اقلیت
مجلس را برعهده داشــتید ،فکر میکنید
چقــدر فراکســیون امید مجلــس دهم از
فراکسیون اقلیت مجلس پنجم دور است؟

نمیخواهم در مورد مجلس دهم داوری
کنم چون در مجلس حضور ندارم .ضمن
اینکه هیچ مجلسی شــبیه مجلس پیشین
نخواهــد بود .حتی مجالســی که از نظر
ترکیب سیاســی اکثریــت اصولگرا یا
اصالحطلب بودهاند با مجالس سالهای بعد
و همین ترکیب هم یکسان نیستند .مثال
مجلس ســوم با اکثریت چپها با مجلس
ششــم با اکثریت اصالحطلب یکسان و
قابل مقایسه نیست .مجلس دوم با چهارم
یا مجلس پنجم با دهم هم همین طور .یک
وجوه اشتراک و افتراقی دارند اما عوامل
قابل قیاس نیستند.
در مجلس پنجــم اقلیت موجود اقلیتی
بسیار منسجم و موثر بود ضمن اینکه تعهد
تشکیالتی خوبی حاکم بود .آقایان مرعشی،
حضرتی ،قمی ،خانم جلــودارزاده و افراد
دیگر ترکیب کامال منسجمی را تشکیل
داده بودند و من هم به عنوان رئیس مجمع
وقت زیادی میگذاشتم و سعی میکردم
جلسات فشردهای برگزار کنم .منزل ما چون
نزدیک مجلس هم بود محل تشکیل جلسات
فراکسیون و فرافراکسیونی و تخصصی بود.
از طرفی آقای ناطقنوری به عنوان رئیس
مجلس هــم با وجود اینکه در جناح مقابل
قرار داشت ،در مسائل کالن تعامل خوبی با
هم داشتیم .مثال در ماجرای استیضاح آقای
مهاجرانی واقعا کار سنگینی انجام شد که
این استیضاح در مجلس رای نیاورد .در مورد
استیضاح عبداهلل نوری هم همین قدر تالش
کردیم که البته در نهایت با اختالف یکی،
دو رای که کمی هم شبههناک بود افتاد.

یکی از عوامل انسجام اقلیت در مجلس
پنجم این بود که جریان مستقلین هم در این
مجلس حضور داشت .برخی چهرهها چون
طه هاشمی و جمعی از نمایندگان مستقل
بودنــد که در موضوعــات کالن و مهم
همراهی میکردند.

خب ایــن فضــا در مجلــس دهم تا
حــدودی وجــود دارد امــا خروجی مثل
مجلس پنجم نیســت؛ آیا اشــکال از رفتار
مدیریتی است؟

به هر حال هر کســی رفتار مدیریتی
متفاوتی دارد .فضای سیاســی هم متفاوت
اســت .ما مجلس نهم با ترکیب افراطی و
مجلس هفتم و هشتم را با اکثریت اصولگرا
پشت سر گذاشــتهایم؛ در قوه مجریه هم
 8ســال دولت خاص احمدینژاد با همه
ویژگیهایش رفته و دولت اعتدالی سر کار
آمده است.
این فضای سیاسی با فضای سیاسی زمان
فعالیت مجلس پنجم متفاوت اســت .در
دور پنجم مجلس کشــور آرام آرام برای
تحــول آماده میشــد .در آن فضا برخی
موضوعات جاذبه داشت .ما در مجلس پنجم
برای جلوگیــری از تغییر قانون انتخابات
کــه بر مبنای این تغییر اکثریت نســبی
به جای اکثریت مشــخص حاکم میشد
آبستراکســیون کردیم چون این موضوع
را به ضرر مردم میدانســتیم .دوستان با ما
همراهی کردند و با هیات رئیسه جلوی این
تغییر را گرفتیم.
ضمن اینکه زمینههای اجتماعی برون
مجلسی هم به گونهای بود که تغییر جدی
را میطلبید و همان خواســت اجتماعی
به انتخابات سال  76و انتخاب خاتمی تبدیل
شد .لذا فضای اجتماعی خارج از مجلس هم
بر داخل مجلس تاثیر میگذارد .بنابراین ما
نمیتوانیم دو مجلس را از هر حیث مقایسه
کنیم.
االن ضعف فراکسیون اصالحطلبان را
چه میدانید؟

به هر صورت انتظاری که جامعه پس
از انتخابات دوره دهم از فراکســیون امید
دارد جدیتر اســت .البته کار فراکسیون،
کاری دشوار است و اقتضائات خاص خود
را دارد ،برخوردی که در این مدت و بعد
از مجلــس پنجم و خصوصا بعد از مجلس
ششم در بررسی صالحیت داوطلبان اتفاق
افتاد و ترکیب مجلس هفتم تا دهم را رقم
زد نمیخواهم بگویم تحفظ یا محافظهکاری
بلکه نوعی مصلحتگرایی را حاکم کرده
است.

این مصلحتگرایی صرفا در کنشها
و واکنشهای اصالحطلبان نمود پیدا کرده
است؟

نه صرفا میان اصالحطلبان بلکه در کل

رابطــه اصالحطلبــان چــه آنان که
به صورت رسمی داخل ساختار نظام مشغول
کار هستند و چه کسانی که فعالیت اجرایی
و تقنینی ندارند با قاعــده حاکمیت که
رهبری نظام است به لحاظ عقلی ،قانونی و
شرعی باید محکم و مستمر باشد .به هر حال
ساختار سیاسی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام
خمینی است و رهبری در کانون محوری
اندیشه سیاسی امام بوده است.

بعد از رحلت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
صحبتهایی مبنی بر تعامل مستقیم و بدون
واسطه اصالحطلبان با رهبری مطرح شد .آیا
شرایط برای برقراری چنین ارتباطی فراهم
است؟

من همیشــه به این اصل معتقد بودم.
اصالحطلبان هم دنبال همین هســتند اما
متاسفانه جریان انحصارطلب و فرصتطلب
همیشه سعی کرده اصالحطلبان را متهم کند.
راه اصالحطلبی راه نیروهای خط امام بوده
و هست.
میان نیروهای سیاسی چه کسی به نجابت
و مصلحتگرایی خاتمی سراغ دارید؟ یا چه
کسی همچون آیتاهلل هاشمی میشناسید
که این هجم از توهین و فشار و تخریب را
تحمل کند؟ اگر یکصدم آن تخریبها و
هجمههایی که علیه سران اصالحات مطرح
شد ،علیه بزرگان اصولگرا مطرح میشد چه
بسا که از نظام خارج میشدند .خیلی روشن
میتوانید رفتار احمدینژاد که مدعی سوپر
اصولگرایی است را تحلیل کنید.
جریان اصالحطلبی بر مبنای اندیشــه
سیاسی امام حرکت کرده است و البته مردم
ســاالری ،تعقل و خردگرایی را از ارکان
اندیشه سیاسی امام میداند .بر این مبنا تالش
خواهیم کرد هماهنگی بیشــتری صورت
گیرد .مصلحت مردم و کشور در این است
که اختالفات کمتر شود و همه افراد بتوانند
نقش ایفا کنند .اگر تالشی برای نزدیک
شــدن دیدگاهها انجام میگیرد این یک
مصلحتاندیشی اسالمی است .این خواست
مردم است چراکه مردم از ما تنشآفرینی
نمیخواهند؛ در این حال دفاع از منافع مردم
با شجاعت و صراحت لهجه را از ما طلب
میکنند .این ویژگی اصالحطلبان است.

چندی پیــش خبری مبنی بــر ادغام
مجمع روحانیون مبارز با مجمع محققین و
مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شد .آیا قرار
است این ادغام صورت گیرد؟

اصال چنیــن قراری نبوده و نیســت.
لزومی هم ندارد این ادغام اتفاق افتد .مجمع
روحانیون با مجمع محققین تقارب سیاسی
دارد اما آنها کارکرد خود را داشته و بیشتر
در حوزه علمیه قم نقشآفرینی میکنند .ما
کارکرد سیاسیتری در سطح کشور داریم.
به هر روی نه بحثی در مورد ادغام بوده ،نه
تصمیمی گرفته شده و نه ضرورتی دارد.
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ایرانشهر

به نظر میرسد آنقدرها که برای تهران انتخاب نشدن گزینه اصالحطلب به عنوان شهردار مهم بود برای
تبریز اهمیت نداشت ،چرا که آنها هم در انتخاب فهرست  ۱۳نفره و هم در انتخاب گزینههای شهرداری
نشان دادند عقبه مدیریتی برایشان مهمتر از عقبه سیاسیست.

معمای تبریز
چرا شورای شهر اصالحطلب تبریز شهردار اصولگرا انتخاب کرد؟

مرجان زهرانی
خبرنگار سازندگی

گویا معادالت سیاســی در شــمال
غربی ایران کمی متفاوت است .ساکنان
آذربایجان بیش از سایر قومیتها با مرکز
در ارتباط هســتند .با این حال آذربایجان
شرقی سیاستزدگی تهران را ندارد و به
طریق اولی در تبریز این سیاست نیست
که جاری و ساری است.
توســعه حــرف اول را در تبریــز
میزند .مردمان این استان نسبت به سایر
مناطق مرزی حتــی ارتباط مدرنتری با
همسایگانشان دارند .کسانی که این شهر
را از نزدیــک ندیدهاند احتماال تصویری
ســنتی از آن در ذهن دارند ،اما تنها یک
بار دیدن این شــهر ترکنشین از تبریز
چهرهای توسعهگرا و مدرن در ذهن باقی
بوکار
میگذارد ،با مردمانی که کســ 
برایشــان اولویت است .صنایع گسترده
و تجارتهای خرد و کالن شاید خواسته
یا ناخواســته مردمان این شهر را بیش از
هر چیز به سمت اولویتبخشی به توسعه
اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی سوق داده
است.
این پیشزمینه قطعا فضای روشنتری
برای بررســی شرایط سیاسی-شهری این
کالنشــهر فراهم خواهد کرد و درک
اینکه چرا خروجی تصمیم پارلماننشینان
شهری با اکثریتی اصالحطلب یک شهردار
اصولگرا است را آسانتر میکند.
به نظر میرسد تنها چیزی که در انتخاب
امیدیهای تبریز موثر و مهم نبوده ،عقبه
سیاســی و حزبیای است که باعث شد
شورای این شــهر در گام اول با تکیه بر
نظرات شخصی و فردی شهردار تبریز را
انتخاب کند ،چیزی که شــاید در  ۴سال
پیشرو به پاشنه آشیل شورای پنجم مبدل
شود.
امیدیهای تبریز شاید افراد متخصص
و حتی با تجربهای در امور شهری باشند،
کما این که اغلب سابقه مدیریت شهری
دارند اما به نظر میرســد نــه آموزش
سیاستورزی دیدهاند ،نه پذیرای یک هد
و سرگروه برای هماهنگی بیشتر هستند و
نه حتی کسی در میانشان برای یک کنش
تشکیالتی پافشاری دارد.
Q

Qماجرای این  8نفر

از  13کرسی پنجمین پارلمان شهری
تبریز  8کرسی به اصالحطلبان رسید .تبریز
از معدود شهرهایی بود که در آن لیست
امید رأی قاطع به دســت نیاورد .با این
حال اکثریت صندلیهای شورای شهر به
اصالحطلبان رسید و شاید بتوان گفت که
چپهای سیاسی در اکثریت قرار گرفتند.
اما خروجی این ترکیــب اصالحطلبانه
شهرداری بود که به گفته فعاالن سیاسی
زمینههای اصولگرایی قویتری دارد.
زمانی که فضای سیاسی کشور آماده
حضور قاطعانه اصالحات بود و در اغلب
شــهرها با همراهی هیئتهای نظارت بر
الحطلبان برای رسیدن
انتخابات مسیر اص 
به شــورا هموارتر شد و نسبت به شورای
چهارم بازی به نفع آنها با قدرت بیشتری
تغییر کرد در تبریز این تغییرات تا صحن
شــورای پنجم پیش رفت و خیلی زود
متوقف شد.
تبریزیها ایرج شــهینباهر را گزینه
«ناامید» اعضای شــورای پنجم میدانند

که توانســت از مجموعهای اصالحطلب
رأی بیاورد ،اما چه شــد کــه باهر رأی
اصالحطلبان شد؟
از  13کرسی شــورای پنجم تبریز 8
کرسی به اصالحطلبان و حامی تغییرات
عمده در شورا و شهرداری این شهر رسید.
منتخبان شورای شهر پنجم تبریز از زمان
مشخص شدن نتایج همچون تهران جلسات
فشرده برگزار کردند .بیش از  100ساعت
نشست و  15جلسه مختص انتخاب شهردار
انجام شد ،نشستهایی برای انتخاب پنجاه و
ششمین شهردار تبریز.
این جلسات به مدت سه ماه از خرداد
تا شهریور(پیش از رسمیت یافتن شورای
شهر جدید) ادامه داشت .سرانجام خروجی
این نشستها و  3ماه رایزنی و تعامل تعیین
 27شاخص برای شهردار بعدی بود .البته
در این جلسات فرصت چندانی برای بحث
و بررسی گزینههای پیشنهادی ایجاد نشد و
بخش اعظم این زمان به تعیین شاخصها
گذشت.
با این حال یک گزاره برای اصالحطلبان
منتخب شورای شهر پنجم قطعیت داشت
و آن هم گــذار از صادق نجفی ،پنجاه و
پنجمین شهردار تبریز بود .با این حال هنوز
گزینه یــا گزینههای نهایی برای تصدی
بر شهرداری مشخص نشده بود .بنابراین
تصمیم جمعی بر این شــد که با رسمیت
یافتن شورای شهر ،منتخبان فعال سرپرست
انتخاب کنند تا روی گزینه قطعی و نهایی
به اجماع برسند.
یکم شهریور اولین جلسه شورای شهر
پنجم به صورت رسمی و قانونی برگزار
و در این جلسه پستهای پارلمان شهری
میان اکثریت و اقلیت شورا تقسیم شد.
شــکور اکبرنژاد تنها داوطلب برای
ریاست شورای پنجم تبریز شد که بعد از
رأیگیری او برای مدت یک سال با ۱۲
رأی موافق و یــک رأی ممتنع به عنوان
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز انتخاب
شد .همچنین ســونیا اندیش دیگر عضو
لیســت امید نایبرئیس شورا شد .کریم
صادقزاده از لیست امید هم منشی و دبیر
دوم سخنگویی شورا شد .البته حاصل تعامل
و رایزنی با اقلیت شــورا هم حضور علی
آجودانزاده در جایگاه دبیر اول و محرم

محمدزاده در مرتبهی خزانهدار بود.
شکور اکبرنژاد که نمایندگی دور هشتم
تبریز در مجلس را نیز در کارنامه دارد از
همان روز آغازین مجبور شد روند انتخاب
شهردار را پی بگیرد ،چرا که صادق نجفی،
شهردار پیشین ،در اولین جلسه شورای شهر
پنجم از سمت خود استعفا داد.
در واقع نجفی پیش از اینکه شــورا
کار خود را آغاز کند از بیمیلی اعضا به
ادامه کارش مطمئن بود .از همین روی در
متن استعفای خود نوشت ۴« :سال گذشته
نشان داد که شرط شهردار موفق و خوب
حمایت اکثریتی از شــهردار است و اگر
حمایت اکثریتی از من وجود ندارد شهردار
نخواهم بود».
بعد از اســتعفای نجفی اعضای شورا با
انتخاب سریع شهردار مخالفت کردند و
قرار بر این شــد که فعال برای شهرداری
تبریز سرپرست انتخاب شود.
برای انتخاب سرپرست شهرداری در
ابتدا  8گزینــه مد نظر بود که با توجه به
حذف  ۳نفر از لیست  ۸نفره رقابت میان
 5نفــر باقیمانده صورت گرفت .از میان
اسحقى ،رنجبر ،ســليمانى و موسايى در
نهایت محمد حسین اسحقی که مدتها
در شهرداری تبریز فعالیت داشته و معاونت
عمرانی این شهرداری را در کارنامه دارد با
 12رأی به عنوان سرپرست انتخاب شد.
Q

Qروند انتخاب شهردار تبریز

شــورا بحث روی مصادیق شهرداری
تبریــز را آغاز کرد .بر اســاس همان
شــاخصهای  27گانهای کــه پیش از
رسمیت یافتن شــورا مشخص شده بود،
هر کدام از اعضا  5یا  6گزینه را پیشنهاد
دادند و اعضای پارلمان شــهری با چیزی
حدود  60تا  70چهره پیشــنهادی برای
شهرداری مواجه شدند .این فهرست بلندباال
به فهرست  40نفره تبدیل شد .پس از آن
اعضا همان راه و روشــی که تهران برای
انتخاب شهردار طی کرد را پیش گرفتند.
این  40نفر به  ،17سپس  14و بعد از آن به
 7نفر کاهش یافتند.
میرعلی اصغــر الموســوی ،عبداهلل
فتحاللهی ،رحیم شهرتیفر ،ایرج شهینباهر،
مصطفی مولوی ،علیرضا رحیمی و مهدی

نپور 7 ،گزینه اصلی برای تصدی
سلیما 
کار شهرداری شدند.
اصالحطلبان با گزینهای چون عبداهلل
فتحاللهی به شــدت مخالفت کردند ،چرا
که نمیخواستند ترکیب اکثرا اصالحطلب
شــورای پنجم فردی را بــرای تصدی
شــهرداری انتخاب کند که از نزدیکان
محمدباقر قالیباف است.
علیرضا رحیمی هم به دلیل خویشاوندی
با دبیری از اعضای شورای قبل و همچنین
نداشتن شرایط الزم کنارهگیری کرد .پس
از آن رحیم شهرتیفر ،فرماندار تبریز هم
فضا را برای رقابت مساعد ندید و انصراف
داد.
در آخــر مصطفی مولــوی ،مهدی
سلیمانپور ،میرعلی اصغر الموسوی و ایرج
شهینباهر گزینههایی شدند که رایزنیهای
خود را آغاز کردند.
میرعلی اصغر الموسوی گزینه مطلوب
اصالحطلبان شورای شهر پنجم بود و ایرج
شــهینباهر گزینه اقلیت آن .با این حال
یکی از سرسختترین مخالفان الموسوی
در شــورا رئی 
س شورا یعنی اکبرنژاد بود،
چهرهای که با حمایت قاطعانه اصالحطلبان
و البته با ائتالف و همراهی اقلیت شورا بر
مسند ریاست نشست .در این میان برخی
از اعضا هم صراحتا در مورد مواضع خود
سخن نگفتند و ترجیح دادند به رایزنیهای
پشت پرده ادامه دهند.
نهایتا بعــد از  6روز رایزنی اعضای
اصالحطلب شــورا به جز دو نفر (فرج
محمد قلیزاده و عبداهلل تقیپور) با امضای
میثاقنامهای متعهد شدند که به الموسوی
برای شــهرداری رأی آری دهند .ولی با
همین شرایط هم الموســوی برای رأی
حداقلی یک رأی کم داشــت .از سویی
رئیس شــورا معتقد بود شهردار باید رأی
حداکثری کســب کند .از این رو شاید
الموسوی ،از دیپلماتهای اسبق ،خود به
خود در آستانه حذف قرار گرفت.
پس از این کشــمکشها یکم مهر،
روز انتخاب شــهردار ،فرا رسید .پیش از
برگزاری جلسه رسمی مصطفی مولوی از
کاندیداتوری انصراف داد .در آغاز جلسه
رســمی و انتخاب شــهردار به هر عضو
این مجوز داده شــد که دو نفر به صورت

همزمان رأی دهند.
باالخره در روز انتخاب رسمی شهردار
در صحن شــورای شــهر اعضای مدافع
الموسوی موفق نشــدند که باقی اعضا را
برای رأی دادن به او مجاب کنند .در این
فرآیند پرحاشیه الموسوی حذف و رقابت
میان سلیمانپور و باهر ادامه پیدا کرد .در
نهایت باهر بــا  7رأی یعنی یک رأی
بیشتر از سلیمانپور راهی شهرداری شد.
گرچه اصالحطلبان تبریز توانستند 8
کرسی از  13کرسی پارلمان شهری را فتح
کنند ،آنان در اولین اقدام رسمی و موثر
خود شکست خوردند .آنها نه تنها نتوانستند
گزینه مد نظر اغلب اصالحطلبان را بر مسند
ریاست شهر بنشــانند که حتی نتوانستند
شهرداری با اکثریت آرا داشته باشند.
در واقع پافشــاری برخی چهرههای
اصالحطلب همچون اکبرنژاد نســبت به
حذف الموسوی باعث شد آنان یک بازی
دو سر باخت را تجربه کنند.
Q

Qاصالحطلبان تبریزی

رونــد مخــدوش انتخاب شــهردار
و تعارضــات رخ داده بدنــه اجتماعی
اصالحطلب را ناامید کرد .پس از آن بود
که اعضای شورا و فعاالن سیاسی استانی
یکیک واکنش نشان دادند.
محمدباقر بهشتی از اعضای شورای شهر
تبریز بــر این باور بود که برخی اعضای
اصالحطلب و اکثریت شورا به دلیل عدم
اجماع در گودالی کــه اقلیت کنده بود
توگو با رسانههای استانی
افتادند .او در گف 
توضیح داد« :بنــده از روز اول پیشبینی
میکردم که برخی از اعضای شورا دروغ
میگویند و با این دروغ گفتنشان تالش
دارند تا افکار دیگران را فریب دهند ولی
متاسفانه همحزبیهای ما صادقانه فریب
خوردند».
این عضو شورای شــهر تبریز دیدار
اقلیت شــورا به همراه شهردار منتخب با
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
تبریز بعد از انتخاب شهردار بدون اطالع
سایر اعضا را نمونه بارز چنین حرکتهایی
خواند و گفت« :این نوع حرکتها شورا
را به سمت انشقاق پیش میبرد و به هیچ
وجه به صالح شهر و شهروندان نیست».

نام

گرایش

پیشینه

شکور اکبرنژاد

لیست امید

نماینده دور هشتم مجلس شورای اسالمی

شهرام دبیری اسکویی

اصولگرا

پزشک ،مدیر و مؤسس باشگاه فرهنگی ورزشی دبیری تبریز و بیمارستان ولیعصر تبریز

فریدون بابایی

اصولگرا

دکترای جغرافیای انسانی-اقتصادی

محرم محمدزاده

مستقل

مهندسی الکترونیک – الکترونیک و در کارشناسی ارشد الکترونیک – فوتونیک است .همچنین او دوره تخصصی صدا و تصویر
(برودکست) را در دانشکده صدا و سیما به اتمام رسانید

سعیدنیکوخصلت

لیست امید

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

سونیا اندیش

لیست امید

عضو هیئتمدیره و دبیر انجمن صنفی خدمات مهندسی صنعتی استان آذربایجان شرقی ،مدیرعامل شرکت فناوران پویش پروژه ،عضو
هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز ،مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس ،دبیر اتاق بازرگانی تبریز و کارآفرین برتر استان

عبداللهتقیپور

لیست امید

معاون هماهنگی سازمانها و شرکتهای شهرداری تبریز و عضو هیئتمدیره سازمان خدمات موتوری ،مدیرعامل سازمان پاركها و فضای
سبز شهرداری

فرج محمد قلیزاده

لیست امید

وكیل پایه یك دادگسترى و عضو كانون وكال از سال  ،۱۳۸۳سال  79مشاور حقوقی شهرداری منطقه سه تبریز ،معاون اداری مالی و
قائممقام شهردار منطقه سه تبریز ،شهردار منطقه سه تبریز ،از سال  82مشاور حقوقی شهردار تبریز

محمدباقربهشتی

لیست امید

دانشیار دانشگاه تبریز (استاد مدیریت و بازرگانی و اقتصاد)

کریم صادقزاده

لیست امید

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز

علی آجودانزاده

اصولگرا

پزشک ،دو بار کاندیدای مجلس شد ،از سال  ٩٣تا  ٩٥نیز معاونت مالی و اداری دانشکده پرستاری و مامایی استان بود و سپس معاونت
امور اداری و مالی دانشكده پزشكی نوین دانشگاه علوم پزشكی تبریز را عهدهدار شد

غالمحسینمسعودی
ریحان

لیست امید

نماینده دور هشتم مجلس شورای اسالمی

محمد اشرفنیا

اصولگرا

معاون سابق امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

همچنین کریم صادقزاده ،سخنگوی
شورای شــهر تبریز هم در مورد ایرادات
وارده بر انتخابات شــهردار توضیح داد:
«همانطوریکه مشاور حقوقی شورا نیز قبال
اعالم کرده بودند ایراداتی بر نحوه انتخاب
شــهردار وارد است که بایستی مجددا در
آرامش و دقت بررســی گردد تاخدای
ناکرده حقی از کاندیداهای محترم تضییع
نگردد».
محمد پورحسن از فعاالن سیاسی این
اســتان اما معتقد است که روند انتخاب و
حاشیههای آن سرمنشاء این انتخاب بود و
توضیح داد« :فعالیت جمعی و تشکیالتی
افراد را مجــرب و آبدیــده میکند و
تصمیمات اتخاذ شده آنها با پشتوانه فکری
و تشکیالتی به نسبت کمتر محل ایراد واقع
یشود».
م 
به نظر میرسد این موضوع پاشنه آشیل
اعضای شورای شهر کنونی است .اما این
بیتجربگی و رفتار غیرتشکیالتی از کجا
نشأت میگیرد؟
شــورای هماهنگی اصالحطلبان شهر
تبریز همچون برخی از شهرستانها تلفیقی
از احزاب و اشخاص حقیقی است .در واقع
در این شورا  28حزب حضور دارند و باقی
اعضا از اساتید دانشگاه یا شخصیتهای
حقیقی و متنفذ شهر هستند.
روند انتخاب لیست امید در تبریز هم
همچون تهران بودهاست .کمیته انتخاباتی
شــورای هماهنگی اصالحطلبان با تعداد
بسیار زیادی که قصد کاندیداتوری داشتند
مصاحبه کرد ،مصاحبههایی که مدتزمان
زیادی به طول انجامید .در نهایت از میان
همه کسانی که تایید صالحیت شده و جزو
خروجی مصاحبهها و نشستها بودند 13
نفر انتخاب شدند.
اما نکته جالب در مورد فهرست شورای
شــهر تبریز انتخاب همین  13نفر است.
هیچکدام از  13منتخب فهرست امید برای
شورای شهر تجربه فعالیت حزبی نداشته و
هیچکدام عضو شاخههای استانی احزاب
نبودند ،نکتهای مهم که پس از تشــکیل
شورا و در جریان انتخاب شهردار خود را
نشان داد.
در واقــع اعضا بدون هیچ عقبه حزبی
و تعهد تشکیالتی بر آنچه خود «صالح»
میدانستند پافشــاری کردند .برای مثال
اکبرنژاد ،رئیس شورای شهر تبریز حاضر
نشد که با باقی اصالحطلبان در حمایت از
الموســوی همراهی کند .گرچه یکایک
اعضا نام اصالحطلب را یدک میکشیدند
و با پشتوانه لیست امید به پارلمان شهری
راه یافت ه بودند ،جای خالی تعهد تشکیالتی
و پیروی از تصمیــم جمعی به خوبی در
میان آنها مشاهده میشد .به همین دلیل در
قدم اول یعنی انتخاب شهردار گزینهای را
انتخاب کردند که به عنوان عضو علیالبدل
به شورای شــهر راه یافته بود و انتخاب
شهرداری اصولگرا ناامیدی بزرگی را به
بدنه اجتماعی حامی لیســت امید تزریق
کرد.
البته به نظر میرسد آنقدرها که برای
تهران انتخاب نشدن گزینه اصالحطلب به
عنوان شهردار مهم بود برای تبریز اهمیت
نداشت ،چرا که آنها هم در انتخاب فهرست
 ۱۳نفــره و هم در انتخــاب گزینههای
شــهرداری نشــان دادند عقبه مدیریتی
برایشان مهمتر از عقبه سیاسیست .از این
رو شاید بتوان تبریز را شهر فنساالری و
یک سبک سیاســتورزی ویژه دانست.
سیاست به سبک تبریز.

فصل
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 :جهان سیاست

افق

سیاستمدار تجزیهطلب
چرا بارزانیها از همگرایی با دولت مرکزی عراق به واگرایی رسیدند؟
خدیجه غبیشاوی

روزنام هنگار

برگزاری رفراندوم جنجالی استقالل
کردســتان عراق بار دیگر نام «مسعود
بارزانی» را ســر زبانها انداخت .کسی
که به همــراه پــدرش «مالمصطفی
بارزانــی» حداقل در پنجاه ســال اخیر
نقش غیرقابل انکار و مهمی در حیات
سیاسی منطقه کردستان عراق ایفا کرده
است اما با برگزاری رفراندوم اخیر میان
مخالفتهای بسیار همسایگان و غرب بار
دیگر در مظان اتهامات بسیاری از جمله
تالش برای ایجاد چنددستگی و تفرقه در
عراق قرار گرفته است .در ادامه مروری
داریم بر زندگینامه مســعود بارزانی و
پدرش مصطفی بارزانی.
Q Qمالمصطفی بارزانی،
ناسیونالیست کرد

«مصطفــی بارزانــی» کــه بــه
نام «مالمصطفی» شــناخته میشــود،
یکی از رهبران ملیگــرای کرد و از
شخصیتهای برجسته در سیاست معاصر
منطقه کردستان عراق به شمار میرود.
وی در سال  1946به عنوان رهبر حزب
دموکراتیک کردستان عراق انتخاب شد
تا رهبری کردها را علیه رژیم وقت عراق
در اختیار بگیرد .وی تا زمان مرگش در
ماه مارس سال  1979رهبری سیاسی و
نظامی کردها را علیه دولت وقت عراق
برعهده داشت .وی به زبانهای فارسی
و عربی مسلط بود و به ترکی نیز حرف
میزد.
بارزانی در ســال  1903در بارزان،
روستایی در شمال کردستان عراق به دنیا
آمد .زمانی که بارزانی تنها  5سال داشت
پــدر ،پدربزرگ و برادرش از ســوی
امپراتوری عثمانیها اعدام شدند .وی در
نوجوانی به دیگر مبارزان کرد به رهبری
شــیخ محمود بارزانــی در جنگ علیه

بریتانیاییها در عراق پیوست .در سال
 1931وی به برادرش شیخ احمد بارزانی
پیوست و با یکدیگر شورشهایی را علیه
تالشهای بغداد برای شکســت قدرت
کردها در منطقه کردستان عراق صورت
دادند و به سران جنبش استقالل کردستان
عراق تبدیل شدند.
تالشهای این جنبــش برای مقابله
با بغــداد اما بینتیجه ماند و در نهایت با
سرکوب این جنبش مالمصطفی به همراه
برادر بزرگش به ســلیمانیه عراق تبعید
شد .این تبعید تا سال  1943ادامه داشت
و مالمصطفی تحت تاثیر جنگ جهانی
دوم از تبعید در سلیمانیه آزاد شد .بغداد
بار دیگر به تالشهای گســترده برای
شکســت بارزانی اقدام کــرد و وی،
برادرش احمد و در حدود  3هزار نفر از
حامیان آنها را مجبور کرد تا به مرزهای
ایران فرار کنند و در اکتبر ســال 1945
وارد اشــنویه شوند ،جایی که کردهای
ملیگرا تحت راهنماییها و حمایتهای
شوروی سابق یک حکومت کرد تاسیس
کرده بودند.
در دسامبر سال  1945قاضی محمد،
رهبر حزب دموکراتیک کردستان ایران
در مهاباد تاسیس جمهوری کردستان را
اعالم کرد .بارزانی در آن زمان به عنوان
وزیر دفاع و فرمانــده نظامیان کرد در
جمهوری کردستان انتخاب شد .در آن
زمان بود که نیروهای ایرانی به مقابله با
جمهوری مهاباد پرداختند و درگیریهای
گســتردهای در این منطقه رخ داد و در
نهایت در ماه می 1946نیروهای شوروی
از ایران خارج شدند و تمامی حمایتهای
این کشــور از جمهوری کردستان بر
اساس توافقنامه «یالتا» قطع شد.
در دسامبر همان سال نیروهای ایرانی
توانستند کنترل مهاباد را در اختیار گرفته
و مجازات سختی را برای کسانی که در
این درگیریها حضور داشــتند در نظر
بگیرند .قاضیمحمــد به همراه برادر و
پسرعمویش در وسط میدان شهر به دار

آویخته شــدند و بارزانی نیز به همراه
یارانش به ســمت مرزهای شــوروی
گریخت.
بارزانی و همراهانش به ارمنســتان
رســیدند و در کمپهایی در نزدیکی
نخجــوان قــرار گرفتنــد .بارزانی و
همراهانش پــس از آنکه از حکومت
شــوروی درخواســت کمک کردند،
به آذربایجان منتقل شدند و به کمپهایی
در نزدیکی و اطراف باکو منتقل شدند.
آنجا بود کــه بارزانی با مقامات حزب
کمونیســت آذربایجان که از مسکو
دستور کمک به کردها را داشتند ،دیدار
کرد؛ آنجا بود که بارزانی برای نخستین
بار با «میرجعفر باقرف» دبیر اول حزب
کمونیست آذربایجان دیدار کرد و با وی
درباره آنچه کردها میتوانند در شوروی
انجام دهند ،گفتوگــو کرد؛ حامیان
بارزانی آموزش نظامی و سیاسی دیدند و
همچنین نوشتن و خواندن به زبان کردی
را یاد گرفتند .بارزانی و همراهانش پس
از آن در باکو مستقر شدند و به مسکو
نیز سفر داشتند.
در ســال  1958و در پی کودتا در
عراق بارزانی از سوی «عبدالکریم قاسم»
نخستوزیر جدید عراق برای بازگشت
به این کشور دعوت شــد و توانست
به سرعت روابط گرمی را با قاسم برقرار
کند.
این روابط گرم اما مدت زمان زیادی
به طول نینجامید و پافشاری بارزانی بر
خواســتههایش مبنی بر استقالل منطقه
کردستان عراق موجب بروز اختالفاتی
میان وی و عبدالکریم قاســم شد .این
اختالف نظرها بــار دیگر به درگیری
نظامی منجر شد و بغداد علیه کردستان
حمالتی را صورت داد که در نتیجه آن
دوباره بارزانی و همراهانش به ارتفاعات
کوهستانهای کردستان گریختند.
دهه  70اما با پستی و بلندیهای بسیار
برای کردستان عراق و مصطفی بارزانی
همراه بود .در ماه مارس  1970توافقاتی

میان رهبران کردســتان عراق و بغداد
رقم خــورد که به موجب آن قومیت و
زبان کردها به رسمیت شناخته شد .در
مارس  1974بــود که مصطفی بارزانی
برخالف گذشــته ،این بار از حمایت
حکومت وقت ایران و شخص محمدرضا
پهلوی آخرین شاه ایران برخوردار شد و
توانست به جنگ حزب بعث عراق برود
و در این مسیر موفقیتهایی را نیز کسب
کند؛ موفقیتهایی که مدت زمان طوالنی
ادامه نداشت و در نتیجه توافقنامه الجزایر
میان محمدرضا شاه و صدام حسین سر
اروندرود ،حمایتها و پشتیبانیهای ایران
از کردهای عراق به پایان رسید.
بارزانی در سالهای پایانی عمر خود
سقوط حکومت پهلوی در ایران ،کنار
رفتن هنری کسینجر پس از شکست فورد
در انتخابات ریاستجمهوری سال 1976
در آمریکا و مرگ رئیسجمهور الجزایر
را شاهد بود ،سه نفر از شخصیتهایی که
تاثیرات منفی بــر جنبش وی در روند
توافقنامه الجزایر داشتند .بارزانی به دنبال
درمان بیماری ســرطان خود به آمریکا
رفت و در مارس  1979در بیمارســتان
جورج تاون واشنگتن دیسی درگذشت.
از مصطفی بارزانی پســرش مسعود
بارزانــی رهبر حــزب دموکراتیک
کردســتان عراق و رئیس کنونی این
منطقه باقی مانده اســت؛ کسی که در
انتخابات جوالی ســال  2009با کسب
 66درصد از آرا بار دیگر به این سمت
انتخاب شد و اکنون با پافشاریاش برای
برگزاری رفراندوم جنجالی اســتقالل
کردســتان عراق بار دیگر مورد توجه
رسانهها قرار گرفته است.
Q

Qمسعود بارزانی و ادامه راه پدر

مســعود بارزانــی در ســال 1979
جانشین پدرش شد و به رهبری حزب
دموکراتیک کردستان عراق رسید .وی
که در مهاباد در کردستان ایران به دنیا
آمده است ،از همان کودکی کنار پدر

و برادران و عمویش در مبارزات برای
تحقق اهداف کردها حضور داشــت؛
تا جایی که توانســت در جوانی میان
فرماندهان نظامی کرد قرار بگیرد .روند
جانشــینی او بر پدرش نیز با حرف و
حدیثهای فراوانی همراه بود چراکه هم
او و هم برادرش ادریس خود را جانشین
پــدر میدانســتند .در نهایت با مرگ
مرموزانه ادریس در ارومیه ،این مسعود
بارزانی بود که توانست بر کرسی پدرش
تکیه بزند.
حضور در مبارزات و همراهی با پدر
و دیگر خویشاوندان از دوران کودکی
و نوجوانی منجر به آن شــد که مسعود
بارزانی به سرعت پلههای رشد در زمینه
سیاســی و نظامی را طی کند و پس از
مــرگ پدرش ســمت رهبری حزب
کردستان عراق را در اختیار بگیرد.
مســعود بارزانــی در کارنامه خود
اقدامات قابل توجهی در زمینه همکاری
با ایران را به ثبت رسانده است ،در دوران
جنگ هشتساله حکومت بعث عراق با
ایران ،بارزانی و همراهانش کنار تهران
و علیه نیروهای عراقی مبارزه میکردند.
این موضوع به همین جا ختم نمیشود و
وی در یک برهه زمانی پس از انقالب
اسالمی ایران ،زمانی که به ایران بازگشته
بود به رابطی میــان کردهای عراق و
جمهوری اسالمی ایران تبدیل شد .بارزانی
همچنین در خیانت کردهای تجزیهطلب
ایرانی و همراهی آنها با حکومت بعث
عراق مشارکت نکرد و به همراه حزبش،
دموکراتیک کردستان عراق کنار ایران
ایستاد .تالشــی که میتوان آن را در
جهت بازیابی قدرت از دست رفته کردها
در عراق در نتیجه دوری تهران از آنها
دانست.
ســال  1991میالدی دوران طالیی
بارزانی و کردهای عراق به شمار میرود.
پس از جنگ کویت و عراق و در زمان
برقراری وضعیت ممنوعیت پرواز عراق
توسط نیروهای ائتالف ،مسعود بارزانی

توانســت کنترل کردســتان عراق را
به دست آورده و دولت اقلیم کردستان
عراق را تاسیس کند؛ دولتی که پس از
سقوط رژیم صدام به طور رسمی و قانونی
تشکیل شد.
به همین ترتیب پس از حمله آمریکا
به عراق در سال  2003میالدی ،احزاب
کرد عراق به رهبری مسعود بارزانی و
جالل طالبانی با یکدیگر متحد شدند و
دولت متحدی را در این منطقه تشکیل
دادنــد .بارزانی به عضویت شــورای
ریاستجمهوری منطقه کردستان عراق
درآمد و در آوریل سال  2004به ریاست
آن انتخاب شــد .در ادامه این تحوالت
بارزانی در ژوئن ســال  2005میالدی از
سوی پارلمان عراق به عنوان رئیس منطقه
کردستان عراق انتخاب شد.
حمله داعش به عراق و برخی از مناطق
کردنشین در سالهای اخیر منجر به آن
شد که مسعود بارزانی بار دیگر به فکر
برگزاری همه پرسی استقالل کردستان
عراق بیفتد .در حالی که برگزاری این
همهپرسی تاکنون چندین بار به تعویق
افتاده بود اما در نهایت برگزار شــد و
مســعود بارزانی اکنون سودای استقالل
کردستان عراق را در سر میپروراند .وی
در دفاع از برگزاری این همهپرسی در
مصاحبه با مجله آمریکایی فارن پالیسی
گفت که انجام همهپرسی برای استقالل،
حق مسلم و قانونی ما است.
این رفرانــدوم در حالی میان اما و
اگرهای بسیار برگزار شد که ترکیه و
ایران  2کشــور هم مرز با این منطقه با
برگزاری این همهپرسی مخالف بودند؛
دولت مرکزی عراق نیز از به رسمیت
شناختن نتایج این همهپرسی خودداری
کرد ،آن را غیرقانونــی خواند و اعالم
کرد که آن را کان لمیکن تلقی میکند.
برگزاری این رفراندوم نهتنها با مخالفت
همسایگان و غرب همراه بود که در خود
اقلیم کردستان عراق نیز سر آن اختالف
نظر وجود داشت.
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از زمان مرگ کیم ایل سونگ ،جلسات عمومی کمیته مرکزی حزب حتا یکبار هم برگزار نشد .این جلسات در دوران کیم جونگ ایل هم
برگزار نشد .این وضعیت تا دهه  2010ادامه داشت .این یعنی هیچ تغییری در عضویت در کمیته مرکزی حزب و پولیتبورو در این دوره بر
اساس رویههایی که تحت قواعد حزبی ترسیم شده بود به وجود نیامد.

دولت اسرارآمیز
رژیم دیکتاتوری -سوسیالیستی کرهشمالی چگونه اداره میشود؟
محمد حسین باقی

پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات
استراتژیک

در ســال  1945نیروهای شوروی به بخش
شمالی کره رسیدند و در مدار  38درجه متوقف
شــدند .در دهم اوت  ،۱۹۴۵دو افســر جوان
آمریکایی به نامهای «دین راسک» و «چارلز
بونستیل» ،مأمور شدند تا محدوده اشغال آمریکا
را مشــخص کنند .آنها نیز روی نقشه مدار ۳۸
درجه را مشــخص کردند زیرا این مدار تقریب ًا
کشــور را به دو نیمه مساوی تقسیم میکرد و
پایتخت ،سئول ،را هم در قلمروی آمریکا قرار
میداد .در سال  1950نقطه عطف سوم رقم خورد
که سرنوشت کره را تا امروز روشن کرد .در ۲۵
ژوئن  ۱۹۵۰نیروهای «جمهوری دموکراتیک
خلق کره» (کرهشمالی) با پشتیبانی نظامی چین
و شــوروی و تحت فرمان «کیم ایل سونگ»
به بخــش جنوبی که همان جمهــوری کره
(کرهجنوبی) بود که تحت حمایت آمریکا قرار
داشت حمله کردند .در  ۲۷ژوئیه  ۱۹۵۳پیمان
آتشبس میان دو کره برقرار شد که تا امروز
ادامه دارد .میان دو کره هیچ پیمان صلحی نیست
جز همان پیمان آتشبس که وضعیت میان آنها
را بسیار شکننده کرده است.
Q

Qفلسفه سیاسی هدایتگر در کرهشمالی

فلســفه سیاســ ِی هدایتگر در کرهشمالی
«جوچه» (یا همان اعتمادبهنفس) است .رهبران
این کشــور از «جوچه» به منزله بدیعترین
و انقالبیترین خدمت «کیم ایل ســونگ»
به تفکر بینالمللی نام میبرند .جوچه مذهب
مختار در کشــور اســت و بر تمام جوانب
زندگی در کرهشمالی نفوذ و برتری دارد .این
ایدئولوژی ابتدا تداوم مارکسیسم -لنینیسم تلقی
میشد اما گویی رهبران کرهشمالی «جوچه»
را فراتر از تمام «ایسم»هادانسته و تقلیل آن
ِ
تخفیف
به مارکسیسم ،لنینیسم یا استالینیسم را
آن میدانســتند؛ با تغییر قانون اساسی جوچه
جانشین تمام «ایســم»های مستتر در آن شد.
در این ایدئولوژی ،رهبــران کره (کیم ایل
سونگ ،کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون)
در صــدر قرار میگیرند و ســپس ارتش و
حزب کارگــران کره در باالترین جایگاه در
جامعه قرار میگیرد« .جوچه» در مسیر خود
به «چاجو» (اســتقالل) میرسد .این استقالل
شامل دو مولفه است :توسعه یک اقتصاد مستقل
از طریق «چاریپ» (خودپایداری) و ملتی که
قادر به دفاع از خود از طریق «چاوی» (دفاع

از خود) اســت .در تفکر جوچه تا زمانی که
امپریالیسم و کشورهای امپریالیستی وجود دارند
تفکر «ابتدا ارتش» هم وجود دارد؛ به این معنا
که ارتش در صدر امور است.
در آغاز تاســیس جمهوری دموکراتیک
خلق کره اگر این فلسفه سیاسی هدایتگر تا حد
زیادی روی نظام فکری مارکسیسم -لنینیسم و
سپس استالینیسم ساخته شد و پا گرفت اما در
دهه  50وقتی میان کیم ایل سونگ با شوروی
تنش درگرفت ،وی به تفکر مائوییستی متمایل
شد .با این حال ،کارشناسانی مانند «پاول فرنچ»
بر این باورند که این ایدئولوژی ملغمهای است
از مارکسیسم ،لنینیسم ،استالینیسم ،مائوییسم و
کنفوسیوسیســم اما در دهه  70به بعد به عنوان
دکترین بومی انقالبی یا در قالب مکتب «کیم
ایل سونگیسم» بسط داده شــد .در این زمان،
جوچه به عنوان «راه سوم»ی برای کشورهای
توسعهنیافته و کشورهای غیرمتعهد مطرح شد
اما در نهایت بســیاری از کشورها برابر کیش
شخصیت و تکبر بیش از حد «کیم» و بیمایگی
و تخیلی بودن این ایدئولوژی از آن اعالم برائت
کردند .حتا کشــورهایی مانند اتیوپی و آلبانی
هم کرهشمالی را «یک جامعه به طرز غیرقابل
باوری بسته» توصیف کردند و «کیان کیچن»،
وزیر خارجه وقت چین ،هم در سال  1991این
کشور را «کشــوری با مصیبتهای نامریی»
توصیف کرد.
Q

Qنظام سیاسی کرهشمالی

نظام سیاسی کرهشمالی را از دهه  80به بعد
میتوان بر پایه مفهوم «نظام سوریونگ» (نظام
رهبری) توصیف کرد .در این قالب ،این مفهوم
به «سیستمی اشــاره دارد که هدفش جاودانه
ســاختن هدایت رهبر از طریق جانشینی ارثی
است» .ویژگی برجسته نظام «سوریونگ» این
است که در حالی که این نظام ریشههای خود
را به دیکتاتوری سوسیالیستی لنینیسم میرساند
اما تا حد زیادی مبتنی اســت بــر ایدئولوژی
ساختگی کرهشــمالی یعنی همان «جوچه» و
«سوریونگ» نیز جانشین «حزب» شده است.
هدف نهایی دائمی ساختن حکمرانی از طریق
گروهبندی جامع و کامل مردم است« .تاکاشی
ساکایی» ،متخصص ژاپنی مسائل کرهشمالی
در  ،Journal of World Affairsساختار سیاسی
کرهشمالی را این گونه تقسیمبندی میکند:

1

کارکرد سوریونگ و حزب

یکی از ویژگیهای اساسی لنینیسم
موضعگیری آن در مورد «حزب پیشاهنگ»

به منزلــه نمایندگــی واقعــی دیکتاتوری
پرولتاریاست .مخالفان این جریان آن را مورد
نقد قــرار داده و میگویند ایــن تفکر راه را
به ســوی دیکتاتوری فردی هموار میکند و
اســتدالل میکنند که انتقال قدرت به حزب با
انتقال قدرت به کمیته مرکــزی حزب و در
نهایت گروه کوچکی از رهبران دنبال میشود.
نظام سوریونگ ممکن است نشانههایی در این
نکتهای داشــته باشد که این انتقاد مطرح کرده
اســت .بر اســاس اصل بنیادین بشری که در
بطن ایدئولوژی جوچه قرار دارد ،آحاد انسانها
به عنوان «موجوداتی اجتماعی» معرفی میشوند
که «ویژگی استقالل و خالقیت به آنها اعطا شده
است» .از آنجا که افراد «موجوداتی اجتماعی»
هســتند ،فقط از طریق اقدام اجتماعی مناسب
اســت که میتوانند استعداد فکری «استقالل»
و «خالقیــت» را ابراز دارند .بر اســاس این
ایدئولوژی ،این فرآیند اطاعت بیچون و چرا
و غیرمشروط از «هدایت» سوریونگ به منزله
«رهبر اعظم» جامعه را ملزم میســازد .در این
متن ،به حزب کارکــرد و وضعیت «کمربند
یا بندی» داده میشــود «که هدایت و رهنمود
رهبر را به مردم منتقل میسازد» .در نهایت ،این
ایدئولوژی با قرار گرفتن ذیل تئوری «ارگانیسم
سیاســی -اجتماعی» طعم جزماندیشی مذهبی
به خود میگیرد که بر اساس آن فرد میتواند
از محدودیتهای زندگی جســمی فراتر رفته
و از طریق اطاعت بیچــون و چرا از اوامر و
رهنمودهای رهبر به زندگی سیاسی -اجتماعی
ابدی دســت یابد .تعریف جایــگاه و اهمیت
سوریونگ به این شکل از اهمیت نسبی حزب
میکاهــد .کامال غیرممکن اســت که تمام
فعالیتهای ملت و جامعه همواره از طریق قدرت
فردی رهبر کنترل و اداره شود .به این ترتیب،
با اختیاراتی که با اقتدار مطلق سوریونگ تقویت
میشود ،روی حزب ســرمایهگذاری میشود.
بنابراین ،اقتدار واقعی که حزب کارگران خلق
کــره دارد (و اعمال میکند) با اقتدار نخبگان
حاکم هیچ کشــور سوسیالیستی دیگری قابل
قیاس نیست.
کارکردهای واقعی نخبگان حاکم کشورهای
سوسیالیستی را میتوان به این شکل طبقهبندی
کرد -1:تحقیق ،برنامه ریزی و تدوین خطمشی
سیاسی و سیاستها؛ -2آموزش و انتخاب نامزدها
برای رهبری؛  -3آموزش و نظارت بر ارگانهای
دولتی و  -4شســت و شوی مغزی و آموزش
ایدئولوژیکی و بسیج مردم بر اساس ایدئولوژی.
عالوه بر این کارکردهای واقعی ،نخبگان حاکم
کشورهای سوسیالیستی «کارکردی نمادین» هم

دارند که شامل ایجاد مشروعیت سیستم با فشار
بر مردم و جامعه بینالمللی که دولت بر اساس
فرامین ارگانهایی اداره میشــود که نماینده
«مردم» هســتند مانند کنگره حزبی و کمیته
مرکزی حزب .به عبارت دیگر ،این کارکرد
نمادین تصمیمات مختلف اتخاذشــده از سوی
گروه کوچک رهبری را به مثابه «تصمیماتی بر
اساس اراده مردم» توصیف میکند.
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سیاست «ابتدا ارتش»

مرور تاریخی نظام ســوریونگ در
کرهشمالی نشان میدهد که چارچوبهای آن
طی دهه  70به اجرا گذاشته شد .این سیستم طی
دهه  80و پس از مجموعهای از تسویهها تکمیل
شد که بیشتر این تسویهها ایدئولوژیک بودند .از
آن پس ،این سیستم کموبیش شروع به فعالیت
در ایــن چارچوب یا قالب کرد تا زمان مرگ
کیم ایل سونگ در سال  .1994با انتقال قدرت
به کیم جونگ ایل این روند ادامه یافت .به دنبال
آن ،این سیســتم با مجموعهای از آزمونهای
جدی مواجه شد که از تغییرات در محیط داخلی
و خارجی نشــأت میگرفت .یکی از تغییرات
همین سیاست «ابتدا ارتش» بود.
اولین آزمون برای کرهشمالی در نیمه دهه
 90رخ داد در بحبوحه بحرانی که «راهپیمایی
بزرگ» نامیده میشــد .اقتصاد این کشور از
اوایل دهه  90متحمل ضرباتی جدی شد .روابط
با شــوروی -مهمترین حامی اقتصادیاش-
دچار نوسان شــد و چین هم شروع به اعمال
شرایط سختتری در تعامالت اقتصادی خود
با کرهشــمالی کرد .اوضاع زمانی به حالت
«فاجعهبار» درآمد که سیلی ویرانگر در سال
 1995 -1996این کشــور را به زانو درآورد.
این ســیل موجب ویرانی مزارع کشاورزی و
در نتیجه گرسنگی و قحطی شد که پیامد آن
مرگ تعداد فراوانــی از مردم بود .این قحطی
چنان بحرانی در جامعــه به وجود آورد که
حتا کادرهای حزبی هــم برای یافتن «قوت
الیموت» محل خدمت خود را ترک میکردند.
شرکتهای دولتی هم کارهای روزمره خود را
رها کردند و با بحرانیتر شدن وضعیت شروع
به فروش تجهیــزات ،قطعات و کارخانههای
خود کردند .نتیجه این شــد که حزب و سایر
سازمانها و موسســات و نهادهایی که حامی
نظام سوریونگ بودند دچار «کژکارکردی»

شدند و فعالیتهایشــان تعلیق شد .دیگر آن
کنترلی که در بــاال ذکر آن آمد امکانپذیر
نبود .میتوان گفت مردم به شــدت به مقامها
بیاعتماد شده بودند و مسائلی مطرح شد دال بر
اینکه ایدئولوژی حکومتی تا چه میزان درونی
یا بومیسازی شده است .سیستم در سال 1997
متحمل ضربه دیگری شد ،زمانی که دبیرکل
حزب «هوانگ جانگ یوپ» که پدر واقعی
نظریه جوچه بود به کرهجنوبی پناهنده شــد.
معلوم نیست فرار او تا چه میزان بر مردم کره
تاثیر گذاشته اما قطعا باید بر نخبگان این کشور
تاثیر گذاشته باشد .در چنین محیطی ،ایدئولوژی
حاکم برای کنتــرل مردم دیگــر کارایی
نداشت .در حدود همین سال ،انتشار نوشتهها
به نام کیم جونگ ایــل در مورد تئوریهای
ایدئولوژیک کامال متوقف شد .در حالی که
اصطالحاتی ماننــد «ایدئولوژی پرچم قرمز»
گاهی در ســازمانهای دولتی رخ مینمود اما
از حد شعار فراتر نمیرفت و نتوانست به لحاظ
سیستماتیک در نظریههای ایدئولوژیک ادغام
شود .میتوان گفت در نظام سیاسی کارکرد
و وزن ایدئولوژی کاهش پیدا کرد .البته این
بدان معنا نیست که فضای باز سیاسی پیدا شده
بود و دولت دیگر از تبلیغات ،شعارهای سیاسی،
احساسات مردمی ،فیلمها و غیره چشمپوشی
کرده باشد .این فعالیتها تا امروز به شدت و
در باالترین سطوح ادامه دارد.
از زمان مرگ کیم ایل سونگ ،جلسات
عمومی کمیته مرکزی حزب حتا یکبار هم
برگزار نشــد .این جلســات در دوران کیم
جونگ ایل هم برگزار نشد .این وضعیت تا
دهه  2010ادامه داشت .این یعنی هیچ تغییری
در عضویــت در کمیتــه مرکزی حزب و
پولیتبورو در این دوره بر اساس رویههایی که
تحت قواعد حزبی ترسیم شده بود به وجود
نیامد .در این وضعیت بلبشویی که بر کلیت
نظام سیاســی تاثیر گذاشته بود ،ارتش خلق
کره تنها نهادی بود که توانسته بود کارکرد
اصلی سازمانی خود را حفظ کند چراکه تمام
نهادهای دیگر عمال از کارکرد اصلی خود
تهی شده بودند .در نتیجه نقش ارتش در اداره
کشــور روزبهروز بیشتر شد .در سال ،1998
مجمع عالی خلق برای اولین بار از زمان مرگ
کیم ایل سونگ تشکیل شد و نظام جدیدی
شکل گرفت که در آن کیم جونگ ایل اداره
کشــور را در قالب «رئیس کمیسیون دفاع
ملی» و نه به عنوان رئیسجمهور «جمهوری
دموکراتیک خلق کره» به دســت گرفت.

این همان نقشی بود که پدرش نیز ایفا کرده
بود .همزمان ،مفهوم «ابتدا ارتش» (سونگون)
به عنوان نشانهای از روششناسی اساسی در
نظام سیاسی کرهشــمالی مورد حمایت قرار
گرفــت .این مفهوم یعنــی «اولویت دادن
به ارتــش در اختصاص منابع سیاســی» و
شناســایی ارتش به عنوان مهمترین نهاد در
اداره کشور .گویی همین معنای دوم بر همه
چیز چربید و ارتش رکن اساسی اداره کشور
و حاکم بر مرگ و زندگی و جان و مال آحاد
مردم شد .این مفهوم نهتنها ارتش را به عنوان
رکن نهایی حفظ نظام سیاســی معرفی کرد،
به این حقیقت هم اشــاره میکرد که ارتش
در فضای اقتصادی نیز وارد شده و عالوه بر
ساختوساز و احداث کارخانههای مهم در
تولید کشاورزی و حتا انجام کارهای مربوط
به تعمیرات جادهای هم وارد شده است .الگوی
ارتش یعنی اطاعت مطلق و گوش به فرمان
بودن به عنوان الگویی در تبلیغات دولتی برای
مردم تکرار شد .این یک گذار مهم در سیستم
بود و بسیاری این را چنین تفسیر میکردند
که ارتش از لحاظ اقتدار سیاسی از حزب پیشی
گرفته است .نکتهای که در اینجا باید مورد
توجه قرار گیرد ،این اســت که ارتش یک
ابزار سیاسی مهم در دست خاندان کیم است
اما خود ارتش در نقش رهبری سیاسی ظاهر
نشــد .نقش ارتش هم باز دچار استحاله شد.
ارتش حامی «مراکز انقالبی» معرفی شد که
حول کیم جونگ ایل به عنوان «قائد اعظم» و
جانشین سوریونگ حلقه زده بودند و باالترین
رسالت ارتش «حمایت» از رهبری تلقی شد.
خط فکری «ابتدا ارتش» پایه نظریه «رژیم»
و «جوچه» است که عمال به عنوان رکن سوم
جمهوری دموکراتیک خلق کره استقرار یافته
است .اگرچه این رویکرد به کیم جونگ ایل
نسبت داده میشود اما «پاول فرنچ» معتقد است
که این تفکر از «رویکرد چهار خطی نظامیِ»
کیم ایل سونگ گرفته شده است :یعنی مسلح
کردن مردم؛ تقویت کشــور؛ تبدیل هر سرباز
به یک کادر و نوســازی ارتش .کیم جونگ
ایل در سال  1999این سیاست چهارخطی را با
رسمیسازی «ابتدا ارتش» توسعه داد که هدفش
ایجاد دولت -ملتــی قوی در زمینه اقتصادی و
نظامی (کانگسونگ تائک) و پس از آن ترویج
خط فکری «ابتدا ارتش» بود .این سیاست تنها
ابزاری است که رژیم میتواند با آن بقا یابد .در
واقع ،مشروعیت غایی رژیم بسته به بقای «ابتدا
ارتش» است.
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احزاب جهان

شعار سنتی اخوانالمسلمین« ،همانا مومنین برادر یکدیگرند» ،از آیه  10سوره مبارکه حجرات اخذ شده است .شعار امروزی و معروف این
جنبش« ،اسالم تنها راه حل است» ،نیز بارها از سوی هواداران آن در خیابانهای مصر -چه در طول انقالب و چه در زمان دستگیری رهبران
و انحالل این جنبش -شنیده شده است.

س گفتارهای احزاب سیاسی
در 
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انترناسیونالیستهای اسالمی
اخوانالمسلمین گرایش به محافظهکاری و سنتگرایی را حفظ میکند

احسان پناه بر

روزنام هنگار

اخوانالمســلمین جنبشی فراملی است
که عمدتا در کشورهای عربی سنیمذهب
طرفــداران بســیاری دارد ،به طوری که
میتوان این گــروه را بزرگترین گروه و
یا حزب سیاسی سنیمذهب دنیا محسوب
کرد .بنیانگذار این جنبش حسن البنا بود
که فعالیتش را از شهر اسماعیلیه در مصر
آغاز کرد .این جنبش در پاســخ به آنچه
اندیشمندان اســامی چون سید قطب و
ســید جمالالدین اســدآبادی انحطاط و
خوابزدگی مســلمانان و همچنین سلطه
دول غربی بر کشورهای اسالمی بهخصوص
مصر میدانستند ،بنیانگذاری شد.
Q

Qتاریخچه

ریشــه اصلــی تشــکیل جنبــش
اخوانالمسلمین را باید در اندیشههای سید
جمالالدین اسدآبادی جستوجو کرد .وی
یک اندیشمند سیاسی و مرجع اتحاد جهان
اسالم بود .وی به معنای واقعی اولین کسی
بود که به ترویج اتحاد مســلمین جهان و
همچنین مبارزه با نفوذ کشــورهای غربی
در جهان اسالم پرداخت .وی که از اساتید
شیخ محمد عبده بود ،به همراه شاگرد خود
توانست نقش بسیاری در تحوالت کشور
مصر بازی کند و نسبت به نفوذ بیگانگان
غربی مردم را آگاه کند .این تفکرات سید
جمال توانســت بذر اتحادگرایی اسالمی
را در مصر بکارد و حســن البنا غله آن را
مدتها بعد درو کند .حسن البنا ،روحانی و
مبلغ دینی ،در سال  1928مصادف با 1307
هجری شمســی و  1347هجری قمری،
گروه اســامگرای اخوانالمسلمین را با
شش عضو از جمله شاگردان و مریدان وی
به نامهای «احمد المصری»« ،فواد ابراهیم»،
«عبدالرحمان حباهلل»« ،اسماعیل عزو» و
«ذکی المغربی» که از کارگران شرکت
کانال سوئز بودند ،در شهر اسماعیلیه مصر
تشکیل داد .این گروه از همان ابتدای کار
به جنبشی با اهداف اسالمگرایی ،مذهبی،
سیاســی ،و اجتماعی بدل شد .البنا که در
شهر اســماعیلیه و در کنار کانال سوئز
زندگی میکرد ،شاهد حضور بیگانگان و
استعمار و سلطه آنان بر زندگی اجتماعی و
اقتصادی مردم مسلمان منطقه بود .وی معتقد
بود که این نفوذ کشــورهای غربی جای
خود را به نفوذ و ســلطه نظامی داده است
و چه بســا این سلطه اقتصادی و فرهنگی
برای مسلمانان خطرناکتر باشد .وی همچنین
نسبت به سکوالریسم حاکم بر کشور مصر
که قوانین اســامی را نادیده میگرفت
گلهمند بود .از نظر البنا ،تنها قوانین شریعت
اسالمی برای کشورهای اسالمی و مسلمانان
قابل قبول بود .از نظر وی ،این قوانین باید
در جایجای زندگی مســلمانان دیده شود
و تنها راه به اجرا گذاشــتن آن تشکیل
حکومت بر پایه قوانین اســامی اســت
که ضامن اجرای آن قوانین باشــد .البنا با
حمایت خود از کارگران تحت اســتثمار
شــرکتهای خارجی در مصر توانست
به تدریج طرفداران بیشتری را جذب کند.
همچنین وی با ساخت بیمارستان ،مدرسه،
و دیگر اقدامات عامالمنفعه در جذب افراد
طبقه پایین جامعــه موفق عمل کرد .وی
در اندیشــههای خود به شدت محافظهکار
بود ،به گونهای که موضعی سخت نسبت
به حقوق برابــر زن و مرد اتخاذ میکرد،

اما در عین حــال برای احقاق حقوق زنان
مطابق با آنچه در شــریعت نقل شده بود،
تالش میکرد .این گروه به چنان محبوبیتی
در جهان اســام رسید که در ظرف مدت
ده ســال ( )1938-1948هواداران آن از
 200هزار نفر به  2میلیون نفر رســید .در
پی این محبوبیت در میان اقشــار جامعه
مسلمان ،این گروه به مشی مسلحانه روی
آورد و اقدام به بمبگذاری و ترور برخی
از مقامــات دولت مصر و نمایندگان دول
غربی کرد .در نتیجه دولت دستور انحالل
این گروه را در ســال  1948صادر کرد و
 32نفر از رهبران آن را تســلیم چوبه دار
کرد .این گروه که تا قبل از آن به شکل
نیمهمخفی فعالیت میکرد ،فعالیتهای خود
را کامال مخفی ساخت و با بیش از 2000
شاخه در کشورهای خاورمیانه به بزرگترین
گروه اسالمگرا تبدیل شد .در همین دوره،
این گروه نخستوزیر کشــور مصر را
ترور کرد ،و در نتیجه دولت حسن البنا را
به تالفی این اقدام ترور کرد .فعالیتهای
این گروه اما همچنان به شکل مخفی و با
مشی مسلحانه و ترور ادامه داشت تا اینکه
حکومت پادشاهی مصر در سال  1952و در
پی کودتای افسران ملیگرای ارتش سقوط
کرد .این گــروه که در پی جنگ اعراب
با رژیم اسرائیل در سال  1948توانسته بود
همدلی افسران ملیگرا را ب ه دست آورد،
بالفاصله بعد از به قدرت رســیدن جمال
عبدالناصر و به بهانه اینکه این گروه به جان
وی ســوءقصد کرده است ،از چشم جمال
افتاد .در نتیجه ،فعالیت اخوانالمســلمین
مجددا ممنوع شد و هزاران نفر از اعضای
آن دســتگیر و یا اعدام شــدند .در نتیجه
اقدامات دولت ناصر ،بسیاری از سران این
جنبش به عربستان سعودی پناهنده شدند .در
پی مرگ ناصر ،دولت انور سادات مجددا
به اخوانالمسلمین اجازه فعالیت داد و این
گروه تا انقالب سال  2011مصر به نحوی
در ساختار سیاسی مصر فعال بود .این گروه
که در این انقالب نقشی اساسی ایفا کرد ،با
تاسیس «حزب آزادی و عدالت» توانست

در انتخابات پارلمانی سال  2011و انتخابات
ریاســت جمهوری سال  2012پیروز شود
و بــرای اولین بار در تاریخ خود قدرت را
به دست گیرد .در پی این پیروزی ،محمد
ُمرسی به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد،
اما یک ســال بعد و در پی کودتای ارتش
دولت وی ســقوط کردُ ،مرسی به جرم
خیانت علیه مصر به زندان افتاد و به اعدام
محکوم شــد ،کلیــه فعالیتهای جنبش
اخوانالمسلمین ممنوع و تمامی اموال آن
مصادره شد ،و حزب تازهتاسیس «آزادی
و عدالت» ،شاخه سیاسی اخوانالمسلمین نیز
منحل شد .در ســال  2014و در پی حکم
دادگاه عالی مصر ،رهبر این گروه ،محمد
بدیع و  682عضو این جنبش نیز به اعدام
محکوم شدند.
Q

Qایدئولوژی و خط مشی

حسن البنا در خاطرات خود مینویسد
زمانی که میخواســتند ایــن جنبش را
بنیانگذاری کنند ،با رویکرد «ما برادرانی در
خدمت اسالم هستیم ،یعنی اخوانالمسلمین»
نام خود را اخوانالمسلمین گذاشتند .به نظر
میرسد این اولین مرامنامه اخوانالمسلمین
باشد که برای رســمیت یافتن و جذب
نیرو از سوی اعضای اولیه شش نفره آن
قرائت شده است .این جنبش ماهیت خود
را بر پایه شریعت اسالم در تمامی شئون
زندگی اعم از اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
و فرهنگی قرار داده است .اخوانالمسلمین
همچنین در تالش برای اتحاد جهان اسالم
و دولتهای اســامی است تا بتواند علیه
شرک در دوران جدید ،که به تعبیر آنها
امپریالیســم غربی است ،مبارزه کند .این
تفکر که از آن به عنوان انترناسیونالیسم
اسالمی و پا ن-اسالمیسم نیز یاد میشود،
در تالش اســت تا با اتحاد بین مسلمانان،
هر گونــه پیوند با میهــن و قومیت با
پیوندهای فراملیتی اســامی جایگزین
شود .ریشه این ایدئولوژی را میتوان در
تفکرات سید جمالالدین اسدآبادی -پدر
معنوی اخوانالمسلمین -جستوجو کرد.
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این جنبش اعتقاد دارد که قرآن مجید و
سنت رسولاهلل نیز این ایدئولوژی را ترویج
کرده و حتی آن را الزم میدانند :در آیه
شریفه «إنما المؤمنون إخوه فأصلحوا بین
أخویکم» (حجرات ،آیه )10؛ و در سخن
رسولاهلل «ال فضل لعربی علی عجمی إال
بالتقوی» (مسند احمد ،ج  ،5ص.)411 .
جنبش اخوانالمســلمین به اصالحات،
دموکراســی ،آزادی اجتماع و مطبوعات،
و غیره باور دارد .در وبســایت رســمی
انگلیســیزبان این جنبش درباره باورهای
آن اینگونه آمده اســت« :ما معتقدیم که
اصالحات سیاســی دروازهای راســتین و
طبیعی برای دیگر اقسام اصالحات است.
ما به دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی باور
داریم و همواره آن را پذیرفتهایم .قدرت باید
به شکل مسالمتآمیز دست به دست شود»
(سایت رسمی انگلیسی زبان اخوانالمسلمین
به نشــانی  .)www.ikhwanweb.comخود
حســن البنا تحت تاثیر افکار و ایدههای
صوفیگرایانــه بود ،به گونــهای که از
اختالفات میان دکترینهای مکاتب اسالمی
اجتناب میکرد و تاکید خود را بر اهمیت
اتحاد مسلمین با هر نوع دکترینی قرار داده
بود .این گروه در عین اعتقاد به اصالحات،
بیشــتر ســنتگرا و محافظهکار است و
هدف خود را مبــارزه برای نجات از یوغ
غربیگرایی کشورهای اسالمی و مسلمین
قرار داده اســت .البنا معتقد بود که باید
حکومتی بر پایه قرآن و سنت تشکیل شود
و همه جهان اسالم-از اسپانیا تا اندونزی-را
تحت لوای خلیفه مسلمین قرار دهد.
جنبش اخوانالمسلمین نسبت به حقوق
زنان و مسئله جنسیت محافظهکارانه تفسیر
و عمل میکند .این گروه نسبت به برابری
حقوق زن و مرد بسیار محافظهکار است و
در مورد پوشش زنان نیز سنتگراست .اما
در عین حال بر احقاق حقوق زن بر طبق
آنچه در قرآن و سنت آمده است ،تاکید
دارد.
برخی از سران این جنبش همچون سید
قطب مشی ضد صهیونیستی اتخاذ کردند.

این گروه در زمان جنگ اعراب و اسرائیل
با اعزام نیرو به جبهههای جنگ به حمایت
از اعــراب در مقابل نیروهای اســرائیلی
پرداخت و مشی ضدصهیونیستی خود را
از همان ابتدا نشان داد .این گروه به شدت
نسبت به حضور رژیم صهیونیستی در منطقه
همواره ابراز نگرانی کرده اســت و آن را
مانعی برای اتحاد جهان اسالم میداند.
شعار سنتی این جنبش« ،همانا مومنین
برادر یکدیگرند» ،از آیه  10سوره مبارکه
حجرات اخذ شــده است .شعار امروزی و
معروف این جنبش« ،اســام تنها راه حل
است» ،نیز بارها از سوی هواداران آن در
خیابانهای مصر -چه در طول انقالب و چه
در زمان دســتگیری رهبران و انحالل این
جنبش -شنیده شده است.
Q

Qساختار سازمانی

اخوانالمســلمین در واقع یک جنبش
محسوب میشود و نمیتوان آن را حزبی
سیاسی قلمداد کرد .اما شاخههای این حزب
در کشــورهای گوناگون اقدام به تاسیس
حزب تحت لوای آن کردهاند .بعد از انقالب
 2011در مصر ،حــزب آزادی و عدالت
به عنوان شاخه سیاسی این حزب تاسیس
شد .در غزه ،حماس حزبی سیاسی-نظامی
است که خود را به اخوانالمسلمین منتسب
میداند .همچنین جبهه عمل اسالمی اردن
نیز از احزاب این جنبش است .هر چند این
احزاب خود را تحت لوای اخوانالمسلمین
تعریف میکنند ،از جهاتی خود را مستقل
میدانند و به شــکل بومی عمل میکنند.
موقعیت و اســتراتژی سازمانی این گروه
بسته به شــرایط داخلی شاخههای آن در
کشورهای مختلف متفاوت است ،هرچند
که در ایدئولوژی همه شــاخهها به یک
اصول واحد پایبند هستند :در سالهای اخیر
این گروه به شــکل همکاری با نیروهای
مخالف دولت در کویت و اردن؛ استراتژی
مخالفت آرام در مصر ،و مبارزه مسلحانه در
لیبی و سوریه به کار خود ادامه داده است.
در رأس هــرم تصمیمگیــری ایــن

جنبش «دفتر ارشــاد» واقع اســت و بعد
از آن «شــورا» قرار میگیــرد .وظیفه
شــورا برنامهریزی و ترسیم سیاستها و
برنامههای کلیای است که این جنبش را
به اهداف خود میرساند .این شورا متشکل
از  100عضو اخوانالمسلمین است .تمامی
تصمیمات مهم اعم از شرکت در انتخابات،
مذاکرات ،تحریم انتخابات ،و دیگر موارد
در این شــورا گرفته میشود و دفتر ارشاد
ملزم به اجرای آنهاســت .شاخه مصری
این جنبش بخشی به نام «ارتباط با جهان
اســام» را در دهه  40میالدی راهاندازی
کرد که هدف آن ایجاد ارتباط با شاخههای
دیگر این جنبش در دیگر کشــورها بود.
شاخههای این جنبش در دیگر کشورها نیز
دارای کمیتهای به رهبری فردی است که
رهبر اجرایی کل آن را منصوب میکند.
همه شــاخههای اخوانالمسلمین تنها در
کشورهای عربی خاورمیانه حضور دارند
و زیرمجموعه «دفتر ارشــاد کل مصر»
محسوب میشوند .این گروه در خارج از
کشورهای عربنشین همچون افغانستان
نیز طرفدارانی دارد .برای مثال برهانالدین
ربانی و طرفداران وی ایدههای این جنبش
را پذیرفته و بدان پایبند هستند.
رهبران این جنبش به ترتیب حسن البنا
( ،)1928-1949حســن الحدیبی (-1972
 ،)1949عمر تلمسانی ( ،)1972-1986محمد
حمید ابونصر ( ،)1986-1996مصطفی مشهور
( ،)1996-2002مامــون الحدیبی (-2004
 ،)2002محمد مهدی عاکف ()2004-2010
بودند .رهبر کنونی این جنبش محمد بدیع
است که در پی بحران سال  2013در مصر و
انحالل جنبش اخوانالمسلمین در این کشور
دستگیر و به جرم خیانت علیه کشور مصر
به اعدام محکوم شده است .جهاد الحداد نیز
که اغلب ســخنگوی این جنبش محسوب
میشد ،در سال  2013دستگیر شد و در حبس
به سر میبرد.
Q

Qارگان حزب

Q

Qسخن آخر

این گروه در حال حاضر دارای ارگان
رسمی خاصی نیســت و بیشتر عقاید و
برنامههــای خود را از طریــق دو وبگاه
عربیزبان به نشــانی www.ikhwanonline.
 comو انگلیســیزبان به نشــانی www.
 ikhwanweb.comمنتشــر میکند ،اما از
ارگانهای رســمی این جنبش در طول
تاریخ آن میتوان به دو روزنامه «اخوان»
و «الدعوه» اشاره کرد که هر دو در مصر
منتشرمیشدند.
اخوانالمســلمین بزرگتریــن گروه
سیاسی -و در برههای نظامی -سنی است
که علیرغم ضربهها و فشــارها همچنان با
شاخههای خود در کشــورهای عربی در
تالش برای پیشبرد هدف اصلی خود یعنی
اتحاد اســامی و انترناسیونالیسم اسالمی
است .بسیاری از سران کشورهای عربی که
نظامی غیردموکراتیک ،امارتی ،و پادشاهی
و نزدیک به غــرب ،بهخصوص ایاالت
متحده را تجربه میکنند ،با این گروه که
سودای اتحاد مسلمین و مبارزه با غرب را
در سر میپروراند ،دشمن هستند .جنبش
اخوانالمسلمین در حال حاضر و در پی از
دست دادن رهبران خود در مصر ضربهای
سهمگین را تجربه کرده است ،اما باید دید
که آیا سرنوشت فرزندان آن در کشورهای
دیگر عربی به پدر مصریشان شباهت پیدا
خواهد کرد یا خیر؟
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طبیعت

اوایل سال جاری ،ناسا مجموعهای از تصاویر را با عنوان «»Images of Change

منتشر کرد که نشان میداد انسان چه تاثیر مهلکی طی چهل و پنج سال اخیر روی
سیاره ما گذاشته است.

گرمتر از همیشه
 9تصویر منتشرشده ناسا که تغییرات مهیب گرم شدن زمین را به وضوح نشان میدهند
در ســال جاری ،توفانهای هولناک
زندگی میلیونها نفر را در سراســر شمال
و مرکز آمریکا تحــت تاثیر قرار دادهاند.
ســیلهای ویرانگر میلیونها نفر را آواره
کردهاند و آتشسوزیها در سواحل غربی
آمریکا و کانادا هم منجر به تخریب میلیونها
خانه و آسیب رســاندن به زیستگاههای
حیاتوحش شده است .بالیای طبیعی سال
 ۲۰۱۷سوالهای زیادی را در مورد مداخالت
انسان در طبیعت و عواقب تغییرات آب و
هوایی ناشی از فعالیتهای انسانی در ذهنها
ایجاد کرده اســت .اما با وجود اینکه این
پیامدها به خودی خود آشــکار هســتند،
بسیاری هنوز باور دارند که تغییرات آب
و هوایی دروغین هســتند یا حداقل هیچ
ارتباطی با انســانها ندارنــد .احتماال نقل
قول مشهور رئیسجمهور آمریکا و دیگر
منکران گرمایش زمین را شنیدهاید .به عقیده
دونالد ترامپ ،تغییرات آب و هوایی دروغی
ساختهوپرداخته چینیهاست تا آمریکا را به
لحاظ اقتصادی کنار بزنند! اما با وجود اینکه
مجموعهای از حقایــق در این مورد ابهام
علمی را باقی نگذاشتهاند ،باز هم بسیاری در
مورد تغییرات آب و هوایی همچنان ناآگاه
هستند .اوایل سال جاری ،ناسا مجموعهای از
تصاویر را با عنوان «»Images of Change
منتشر کرد که نشان میداد انسان چه تاثیر
مهلکی طی چهل و پنج ســال اخیر روی
سیاره ما گذاشــته است .این تصاویر ناسا،
ذوب شدن یخچالهای قطبی ،عقبنشینی
صفحات یخی و سیالبها و دیگر بالهای
طبیعی مرتبط را به خوبی نشان میداد .همه
اینها شواهدی را نشان میدهند که تغییرات
آب و هوایی کامال حقیقیاند و همین حاال
در حال اتفاق افتادن هستند .اکنون زمانی
است که این شواهد قطعی را جدی بگیریم
و از اشتباهات گذشته خود دست بکشیم.
Q

Qافزایش سطح دریا در جزیره تووالو

این عکس که در سال  ۲۰۰۷گرفته شده،
به زیر آب رفتن شــهر فونافوتی را نشان

میدهد .جمعیت بیش از  ۶هزار نفری این
شهر با عواقب واقعی افزایش سطح دریا دست
و پنجه نرم میکردند .ساکنین تووالو به علت
باالتر رفتن ســطح دریا بــه میزان بیش از
 ۴.۵۷متر ،شاهد سیلهای بسیاری در نواحی
پرجمعیت بودند .به همین دلیل هم این کشور
جزیرهای به عنوان یکی از «آسیبپذیرترین
جزایر اقیانوس آرام» شهرت پیدا کرده است.
ساکنان این نواحی دو انتخاب دارند :باید از
این جزایر کوچ کنند یــا اینکه با عواقب
مهلک آن مقابله کنند.
Q

Qترک برداشتن کوه یخی الرسن سی

Q

Qشکاف صفحه یخی گرینلند

این کوه یخی به طــول  ۹۱.۴۴متر در
صفحهی یخی شــبیه جزیره قطب جنوب
واقع شده است .عکسی که مشاهده میکنید،
نوامبر سال  ۲۰۱۶گرفته شده است .در نتیجه
این شکاف ،کوه یخی به اندازه ایالت دالویر
(با وسعتی حدود  ۷هزار کیلومتر مربع) از
صفحه یخی جدا شده است .همچنین دهم
ژوئیه امسال ( ۱۹تیر) بود که بیش از یک
تریلیون تن یخ از صفحه یخی الرسن سی
جدا شــد .یعنی حــدود  ۱۲درصد از کل
این صفحهی یخی که میزان قابل توجهی
اســت .چیزی که انکارکنندگان تغییرات
آبوهوایی را واقعا به فکر انداخت ،چرا که
جدا شدن کوه یخی الرسن تنها چند هفته
پس از اظهارات بحثبرانگیز دونالد ترامپ
در مورد خروج این کشور از توافقنامه آب
و هوایــی پاریس رخ داد .همانطور که به
خوبی میدانید ،کشور ایاالتمتحده آمریکا
به تنهایی یکی از عمدهترین تولیدکنندگان
گازهای گلخانهای جهان محسوب میشود.
دانشمندان زیستمحیطی در تحقیقات
اخیر خــود دریافتهاند کــه صفحه یخی
گرینلند در اثر ذوب شــدن یخها شکاف
برداشته اســت .در واقع این اتفاق در اثر
ذوب شــده یخهای باالی پوسته بیرونی
زمین رخ میدهد .این یخچالها و صفحات

یخی را میتوان همچون کلونیهای یخی
در نظر گرفت که در حال کاهش هستند
و بسیاری از آنها بهاحتمالزیاد در آینده
نزدیک ناپدید خواهند شد .بهاینترتیب به
نظر میرسد ،این یخچالها و کالهکهای
یخی محکومبه نابودی هستند .تخمین زده
میشــود حدود  ۹۹درصد از یخهای زمین
در الیههای یخی که جنوبگان و گرینلند را
پوشاندهاند ،ذخیرهشدهاند .بنابراین حفاظت
از این صفحات یخی و جهان ،چیزی نیست
که بتوان نادیدهاش گرفت.
Q

Qتوفان هاروی

Q

Qسیل رود گنگ

ایــن عکــس روز  25اوت 3( 2017
شهریور) از ایســتگاه فضایی بینالمللی
گرفته شد .به این ترتیب ،عموم مردم شاهد
پیامدهای فاجعهبار توفان هاروی در مرکز
تگزاس بودند .این عکس در رســانههای
مختلف آنالین و جمعی (تلویزیونی و)...
بازتاب گســتردهای داشــت .اما در این
پوششهای رســانهای ارتباط ضعیفی بین
توفان و تغییــرات آب و هوایی گزارش
شد.کوین ترنبرث ،دانشمند ارشد سازمان
ملی پژوهشهــای جوی آمریــکا ،در
مصاحبــهای با آتالنتیــک گفت :نقش
فعالیتهای انســانی میتواند  ۳۰درصد یا
بیشتر مجموع بارندگیهای ناشی از توفان
را در بربگیرد.اما مرتبط دانســتن توفانها
به فعالیتهای انســانی هنوز نادیده گرفته
میشود و (حتی گاهی در مباحث علمی)
تا حد زیادی مبهم قلمداد میشود.
ایــن تصاویر ماهوارهای هم بخشــی از
سری تصاویر « »Images of Changeناسا
هستند .این سری تصاویر ناسا عالوه بر اینکه
تغییرات آب و هوایی را نشــان میدادند ،به
نحوه تاثیرگذاری شهرنشینی و خطرات طبیعی
که با این تغییرات سیاره ما را تهدید میکنند
میپردازند .دو تصویر باال تاثیر شدید سیل
سال  ۲۰۱۵در رود گنگ در شمال شرقی هند

را نشان میدهند .در اثر این سیل زندگی بیش
از  ۶میلیون نفر به مخاطره افتاد و دستکم
 ۳۰۰نفر جان خود را از دست دادند.
Q

Qکاهش یخهای قطب شمال

در خالل سه دهه گذشــته ،چیزی به
الیههای ضخیم و قدیمی قطب شمال یعنی
بادوامترین یخهای قطبی جهان افزوده نشده
است .گزارشــی که اتحادیه ژئوفیزیک
آمریکا در ســال  ۲۰۰۷منتشر کرد ،نشان
میدهد که در ســالهای  ۱۹۵۳و ،۲۰۰۶
قطب شمال شاهد کاهش بیسابقه یخهای
دریایی بوده است .دو زمستان اخیر ،رکورد
جدیدی را در کاهش یخهای زمستانی قطب
شمال نشان میدهد .والت مایتر ،متخصص
دریا از مرکز ســفرهای فضایی گودارد،
میگوید« :این یخهای قدیمی و ضخیم در
واقع حکم ســپر یخهای دریایی را داشتند.
تابســتانهای گرم یخهای تــازه را ذوب
میکرد ،اما یخهای قدیمی دست نخورده
باقی میماندنــد .اما این یخهای قدیمی در
حال سســت ،نازک و کمتر شدن هستند.
به این ترتیب ،این ســپر دیگربه خوبی
گذشته نیست .یخهای قطبی زمین ،با وجود
تغییرات فصلی همیشه بودهاند .یخهای قطبی،
از زمانی که انســانها پای به سیاره خاکی
گذاشتهاند ،بخش جدانشدنی از کره زمین
بودهاند و اولین چیزهایی هستند که از فضا
ل مشاهدهاند .اما ممکن است که در طول
قاب 
زندگیمان ،شاهد ذوب یکی از بادوامترین
یخهای قطبی باشیم».

Q Qافزایش جذب نور خورشید در قطب
شمال

ناسا از سال  ،۲۰۰۰از ماهوارههای خود
برای سنجش میزان جذب نور خورشید در
قطب شمال اســتفاده کرده است .از زمان
ثبت این سوابق در سال  ،۲۰۰۰سطح جذب
نور خورشید ۵ ،درصد افزایش یافته است.
بنابراین ،با وجود این افزایش جذب انرژی
خورشــیدی ،یخها زودتر و در بهار ذوب
میشوند و یخهای ضخیمتر و قدیمیتر هم
دائما به روند فزاینده ذوب و نازک شــدن
خود ادامه میدهند.
Q

Qذوب یخهای آالسکا

محققان بــرآورد میکنند که یخچال
شمالغربی آالسکا ۱۰ ،کیلومتر عقبنشینی
کرده است .کوههای یخی کوچکی که در
تصویر دیده میشوند ،طی دهههای آینده به
طور کلی عقبنشینی میکنند .شاد اونیل،
رئیس بخش تحقیقات یخچالهای طبیعی
در مرکز علوم آالســکا وابسته به سازمان
زمینشناسی آمریکا گفت« :اینکه چگونه
آبوهوا باوجود نفوذ انسان طی چند دهه
گذشته تغییر کرده ،کامال مشهود است .این
شواهد ملموس بهخوبی به ما نشان میدهد که
تغییرات آب و هوایی چگونه روی طبیعت
تاثیر گذاشتهاند ».از دهه  ،۱۹۹۰عقبنشینی
یخچالهای طبیعی آالسکا ،سهم بسیار زیادی
در افزایش سطح دریاهای جهان داشته است.
سازمان زمینشناسی آمریکا گزارش میدهد
که ساالنه  ۷۵میلیارد تن یخ در یخچالهای

طبیعی آالسکا از دست میرود .با این مقدار
آب میتوان استادیوم عظیم یانکی نیویورک
را هر سال  ۱۵۰هزار بار پر کرد!
Q

Qآلودگی هوا در لندن

روز  ۱۵مارس سال  ،۲۰۱۲شاهدان عینی
قادر بودند که سطح وحشتناکی از آلودگی
را مشاهده کنند ۱۵ .مارس روزی بود که
رکورد آلودگی هوا در لندن شکسته شد.
به گزارش ســازمان بهداشت جهانی۹۲ ،
درصد از جمعیت جهان در نواحیای زندگی
میکنند که کیفیت هــوا کمتر از میزان
مطلوب سازمان بهداشت جهانی است .در
ادامه این گزارش آمده اســت که از سال
 ،۲۰۱۲به طور ثابت ســاالنه  ۳میلیون نفر
بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دســت
دادهاند .گزارشــی که به نوعی رویداد «مه
قاتل» را به یاد میآورد .در واقع بر اساس
شواهد ثبتشده موجود از سال  ،۱۹۵۲دود
عظیم کشندهای به مدت  ۵روز لندن را در بر
گرفت که منجر به کشته شدن هزاران انسان
شد .برخی گزارشهای اخیر ،حتی میزان
کشتهشدگان را بیش از اینها و تا  12هزار
نفر اعالم کرده است .رویداد مه قاتل سال
 ،۱۹۵۲نهایتا در سال  ۱۹۵۶سبب تصویب
قانون «هوای پاک» توسط پارلمان بریتانیا
شــد .اما از این رویداد هنوز هم به عنوان
یکی از بزرگترین فجایع زیستمحیطی
و بدترین فجایع مرتبط با آلودگی هوا در
تاریخ یاد میشود.
منبعfuturism :

سیل ما را خواهد برد
لئوناردو دیکاپریو بازیگر سرشناس آمریکایی از دغدغه جدیاش برای محیط زیست میگوید
سهیال تقوینژاد

مترجم

هفتــه پیش دانشــگاه نیوهیــون در ییل
نیویورک ،برای ســومین بار میزبان کنفرانس
تغییرات آب و هوا با سرمایهگذاری و حمایت
جان کری سیاستمدار آمریکایی بود که مهمان
ویژه آن مراســم لئوناردو دیکاپریو دقایقی
به ایراد سخنرانی پرداخت .وی در این سمینار
که در حضور بیش از  2500نفر از فعاالن حفظ
محیطزیست و خبرنگاران رسانههای مهم دنیا
صورت گرفت ،در مورد موضع فعلی دولت در
خصوص تغییرات آب و هوایی نکاتی را مطرح
کرد و از تالشش برای ترغیب دونالد ترامپ،
که در آن زمان تازه به مقام ریاســتجمهوری
رسیده بود ،ســخن گفت .دیکاپریو دیدارش
با دونالد ترامــپ را اینگونه به خاطر میآورد:
ی
«ما او را با طرح جامع مقابله با تغییرات اقلیم 
آشــنا کردیم و در عین حال به طور همزمان
فرصتهای اقتصادی شغل سبز را مهیا ساخته و
نحوه پیادهسازی آنها را نیز برای وی به تفصیل
توضیح دادیــم .ما همچنین درباره این موضوع

صحبت کردیم که ایاالت متحده پتانسیل رهبری
سایر کشورهای جهان را در این حرکت عظیم
که همان تولید و استفاده از انرژیهای پاک بود،
دارد ».اما تالشهای دیکاپریو بیهوده مینمود:
ترامپ پس از آن مالقات اعالم کرد که ایاالت
ی پاریس خارج میشود
متحده از معاهده اقلیم 
و اســکات پروت را به عنوان رئیس آژانس
حفاظت از محیطزیست منصوب کرد.
دیکاپریو اذعان داشــت« :ما نباید اجازه
دهیم افرادی که ادعا میکنند به واقعیتها و علم
مدرن اعتقاد ندارند تمام آینده نســلهای آتی را
دستخوش خواستههای خود قرار دهند .ما در حال
حاضر در نقطه عطف ایستادهایم؛ در آینده خود
و فرزندانمان به عقب نگاه خواهیم کرد وباید
میراث ســالم و قابل استفادهای از خود بر جای
گذاشته باشیم .به عبارت دیگر این حکومت و
برخی افراد خاصی که در این حکومت قدرتی
در دست دارند ،تصمیم دارند اقدامات غیرقانونی
در این زمینه انجام دهند .تکتک ما و شــما و
همه مردم جهان مسئول هستیم که اجازه ندهیم
چنین اتفاقاتی به وقوع بپیوندد ».این ســتاره
دنیای هالیوود که از ســال  2005بنیادی برای
حفظ محیطزیست پایهگذاری کرده و تاکنون

اقدامات شایانی در همین زمینه انجام داده است،
اخیرا اعالم کرد که قصد دارد مبلغ  20میلیون
دالر از طرف بنیاد خود برای تحقق اهداف بقای
محیطزیســت اهدا کند .او گفت که این مبلغ
قرار اســت به بیش از  100سازمان مختلف که
در همین زمینه فعالیت میکنند در داخل و خارج
از ایاالت متحده اختصاص داده شود.
Q

Qدغدغههای آقای بازیگر

« - »Before The Floodبه فارسی آرامش
قبل از توفان  -یک فیلم مســتند محصول سال
 2016در مورد تغییرات آب و هوایی است که
توسط فیشر استیونز کارگردانی شده است .این
فیلم به عنوان همکاری بین اســتیونز ،لئوناردو
دیکاپریــو ،جیمز پکر ،بــرت راتنر ،ترور
دیویدوسکی و جنیفر دیویسون کیلورن تولید
شد .مارتین اسکورسیزی نیز تولیدکننده اجرایی
این فیلم اســت .این فیلم در سپتامبر  2016در
جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو اکران شد و در
 30اکتبر همان سال در کانال نشنال جئوگرافیک
پخش شد .به عنوان بخشی از تعهد کانال نشنال
جئوگرافیک برای پوشــش تغییرات اقلیمی،
این مستند به طور گسترده در دسترس و برای

دانلود و پخش رایگان در سیستمهای مختلف،
در سایت همین شبکه ارائه شده است .همچنین
قرار است این فیلم در شبکههای تلویزیونی نشنال
جئوگرافیک نیز پخش شود.
دیکاپریو در نخستین اکران اروپایی این
مســتند در اکتبر  2016در لنــدن ،این فیلم را
به شرح زیر معرفی کرد:
«آرامش قبل از توفان» محصولی از سفری
سهساله و باورنکردنی اســت که با همکاری
کارگردان مشهور فیشــر استیونز برگزار شد.
ما به هر گوشــهای از جهان رفتیــم تا اثرات
ویرانکننده تغییــرات آب و هوایی را مورد
ســؤال قرار دهیم و از توانایی بشــریت برای
مقابله با آنچه که ممکن است بشردوستانهترین
مسئله بشریت باشد ،صحبت کردیم .همه آنچه

که ما در این ســفر شاهد بودیم ،نشان میدهد
کــه آب و هوای جهان ما به طور باورنکردنی
در نوسان است و این نقطه ضعف بزرگی است.
ما میخواستیم فیلمیبسازیم که به مردم هشدار
دهد ،که باعث شــود آنها درک کنند که چه
اقدام خاصی برای حل این مشــکل باید انجام
داد .به عنوان مثال ،ما مســئلهای به نام «مالیات
بر کربن» را به بینندگان معرفی کردیم که تا
به حال در هیچ مستندی به آن اشاره نشده است.
«مالیات بر کربن» اساســا اقتصاد سرمایهداری
را ســرنگون میکند تا سعی در سرمایهگذاری
در انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشد و پول و
یارانههای کمتری از شرکتهای نفتی به ارمغان
بیاورد .اینها چیزهایی هستند که واقعا تفاوت
زیادی ایجاد میکنند .ما باید از رای خود استفاده

کنیم .ما نمیتوانیم رهبران سیاسیای داشته باشیم
که به علم مدرن یا روش علمییا حقیقت تجربی
اعتقاد ندارند .ما نمیتوانیم زمان را از دست بدهیم
که اجازه دهیم چنین مردمیبر ما حکومت کنند.
دیکاپریــو در این فیلــم به عنوان راوی
به مناطق مختلف جهان سفر میکند ،با مردم و
سیاستمداران و صاحبان صنعت صحبت میکند
و از تغییرات زیانباری که در ســالهای اخیر
برای کره زمین اتفاق افتاده باالخص آب شدن
یخهای قطبی بر اثر آســیبهای الیه اوزون و
افزایش دمای بیسابقه کره زمین سخن میگوید.
او امیدوار است بتواند با ساخت این مستند و
تبلیغات گسترده در سراسر جهان برای تماشای
این فیلم ،چشمان دنیا را به حقیقتی که دیر یا زود
گریبانگیر ما و فرزندان ما خواهد شد ،باز کند.
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تکنیک

با این فناوری همه افکاری که در ذهن شما غوطهور هستند ،قابلیت ترجمه سریع به انگلیسی ،فرانسوی ،چینی و هر زبان دیگری را پیدا
میکنند .قرار دادن یک دستگاه در ذهن ،باعث میشود تا راههای ارتباطی نوینی برابر انسانها قرار گیرد و بتوانند خودشان را به شکلهای
تازهتری به دیگران نشان دهند.

ظهور دستگاههای خواندن ذهن
ایالن ماسک میلیاردر جنجالی و مدیر تسال به دنبال تولید دستگاهی برای خوانش ذهن است

مترجم:امیر مرتضوی

خبرنگار

علوم کامپیوتری و فیزیولوژی اعصاب ،به نظر
میرســد که تحقق چنین امری بسیار نزدیک
باشد».

باشند .برای اینکه شفافترین سیگنالها دریافت
شود ،باید به منبع اصلی نزدیکتر شد.
Q

حاال با کلیــک روی یک لینک ،وارد این
مقاله شدهاید .اما این اتفاق چطور افتاد؟ در بخش
حرکتی مغز ،فرمانی برای فیبرهای عضالنی روی
انگشت شما صادر شد تا در بخش خاصی که در
نمایشگر میبینید کلیک کنید ،و سپس پردازنده
مرکزی درون کامپیوتر یا موبایل شما ،عملیات
بارگذاری این مقاله را انجام داد و حاال در حال
پایان دادن به پاراگراف اول آن هســتید .یک
روز تمام این عملیات پیچیده که تنها چند ثانیه
زمان میبرد ،به دست فراموشی سپرده خواهد
شد .سرمایهگذاریهای بزرگی در زمینه پایش
افکار انسان توسط کامپیوتر در حال انجام است.
در ایده ساده و در عمل فوق دشوار است :قرار
است بتوانید هر دستوری که به ذهنتان میرسد
را مستقیم روی کامپیوتر پردازش کنید .هدف
بزرگتر این است که ماشینهایی داشته باشیم
که بتوانند فکر را بخوانند و بدانند که شما چه
میخواهید یا به چه اطالعاتی نیاز دارید ،حتی
پیش از اینکه بند انگشت را برای کلیک روی
لینکی تکان دهید .اما این آینده چقدر از نسل ما
فاصله دارد؟ بیایید نگاهی داشته باشیم به وضعیت
فعلی ماشینهایی که میکوشند تا افکار را با صفر
و یکهای کامپیوتری ترکیب کنند و ببینیم که
در ایــن راه ،چه چالشهای بزرگ و کوچکی
وجود دارد .حقیقت این است که توسعهی واسط
مغز و کامپیوترها از چندین دهه پیش آغاز شده
است .اما معمو ًال کسی آن را جدی نگرفته ،مگر
اینکه میلیاردری که عــادت دارد راکتهای
فضایی چند بار مصرفش را بر ســطوح شناور
روی دریا فــرود آورد ،در مورد آنها صحبت
کند .در آن زمان است که مردم واقعًا میتوانند
این فناوری را جدی بگیرند .ایالن ماسک چند
ماه پیش وقتی خبر داد که شــرکتی در همین
رابطه تاســیس کرده ،سر و صدای زیادی به پا
شد اما حقیقت این است که رویای ماشینهای
ذهنخوان ریشه در علوم اعصاب دارد و به حدود
یک قرن پیش بر میگردد .در سال  ،۱۹۲۴یک
روانپزشک آلمانی به نام «هانس برگر» اولین
دستگاه ( EEGالکتروانسفالوگرام  -موج نگاری
مغز) را ســاخت و در حین عمل یک پسر ۱۷
ســاله ،از آن اســتفاده کرد .آنچه او به عنوان
موجهــای «آلفا و بتا» از آنها یاد کرد ،امروزه
هنوز هم به پزشکان برای یافتن اختالالت مغزی
یاری میرساند .با چسباندن قطبهای مغناطیسی
روی سر فرد ،امواج مغزی اندازهگیریشده روی
کاغذ خودنمایی میکنند و پزشکان میتوانند
با نگاهی به آن ،ناهنجاریها را بیابند و ســطح
سالمت مغز را تعیین کنند.
Q

Qارتباط مستقیم مغز و کامپیوتر

در دهــه  ۷۰میالدی ،یــک مهندس برق
بلژیکی به نــام «ژاک ویدال» تصمیم گرفت
آزمایش کند که آیا این سیگنالهای الکتریکی
میتوانند فایدهای فراتر از علم پزشــکی داشته
باشند یا خیر .او در این رابطه تحقیق میکند و
در سال  ،۱۹۷۳مقالهای در همین باره مینویسد
که عنوان آن «جهش به سوی ارتباط مستقیم
ذهن و کامپیوتر» است .برای اولین بار ،ویدال
اســت که در جهان ایده واسط مغز و کامپیوتر
( )BCIرا مطرح کرده اســت .وی باور داشت
که امکان اســتفاده از ســیگنالهای مغزی و
تبدیل آنها به دستور برای کامپیوتر وجود دارد.
ویدال که یک ستوان بازنشسته نیروی هوایی
بود ،مینویسد« :آیا سیگنالهای الکتریکی و
قابل مشــاهده مغزی میتوانند به نوعی استفاده
شــوند که حامل اطالعاتی برای ارتباط انسان
و کامپیوتر باشــند تا در نهایت هدف کنترل
یک دستگاه خارجی یا یک عضو مصنوعی یا
حتی سفینه فضایی محقق شود؟» وی در ادامه
مینویسد« :حتی بر اساس پیشرفتهای فعلی

Q

Qاعضای مصنوعی

Q

 Qکنترل پرواز

این آینده نزدیک البته بیشتر از آنچه ویدال
انتظار داشت طول کشیده است .اما ایدههای او
در مورد نوع کارکرد BCIها یا همان واسط مغز
و کامپیوتر ،درســت از آب درآمد .همکاری
دانشــمندان با پروژه «دوباره راه رفتن» باعث
شد تا شاهد آخرین پیشرفتهای تکنولوژیک
در آغاز جام جهانی  ۲۰۱۴باشیم که در برزیل
برگزار شــد .در آغاز جام ،یک شخص معلول
جسمی که اســکلتی بزرگ را پوشیده بود با
ضربــهای نمادین به توپ ،آغــاز جام جهانی
را رســم ًا اعالم کرد اما نکته اینجا بود که این
اسکلت توسط امواج مغز همین شخص کنترل
میشد .برای این کار از الکترودهای غیرتهاجمی
اســتفاده شد تا سیگنالی از مغز خوانده و سپس
دستور به اعضای مصنوعی منتقل شود.
و اما ســفینههای فضایی؟ هنــوز به آنجا
نرسیدهایم ولی ناسا در حال انجام تحقیقاتی در
همین زمینه است .در ســال  ۲۰۱۳این آژانس
فضایی همکاری اش با چند دانشمند از دانشگاه
 Essexرا آغاز کرد .در این تحقیق ،دو شخص
با استفاده از واسط کامپیوتر و مغز ،در فضایی
شبیهسازی شــده یک سفینه فضایی مجازی را
کنترل کردند .این آزمایش طراحی شده بود تا
پتانسیل چنین کاری مورد ارزیابی قرار گیرد.اما
در آوریل سال گذشته ،دانشمندان علوم اعصاب
در دانشگاه فلوریدا اولین مسابقه کنترل پهپاد با
ذهن را برگزار کردند .مسابقهای که در آن از
شرکتکنندگان خواسته میشود تا با استفاده
از نیــروی ذهن خود ،پهپــاد را به خط پایان
برسانند .مشــخص ًا پای تکنولوژی هم در میان
بود و دستگاههای  EEGکه به شرکتکنندگان
وصل شــده بودند ،افکار و دستورات ذهنی را
به زبــان کامپیوتری ترجمه کــرده و آنها را
تبدیل به دستوراتی برای پهپادها میکردند .در
نتیجه به جای استفاده از جوی استیک و کنترلر،
شخص از نیروی ذهن خود برای کنترل پهپاد
استفاده میکرد.واســط غیرتهاجمی کامپیوتر
و ذهن ،مانند کالههای  ،EEGســیگنالهای
الکتریکــی را از میان الیههــای جمجمه و
بافتهای ســر دریافت میکند و ممکن است
میان راه این سیگنالها اختاللهای زیادی داشته

Qجاگذاری چیپ در مغز

نزدیکتر شــدن به منبــع ،به معنای عمل
جراحی و ریسک عفونت اســت .اما حقیقت
این اســت که میتوان یک  BCIرا برای داشتن
یک ارتباط مســتقیم ،در مغز کار گذاشت .این
رویکرد باعث شــده تا محققین بتوانند کارهای
عجیــب و غریبی انجام دهند .در ســال ،۲۰۱۴
دکتر «علی رضایی» ،یکی از روســای دانشگاه
اوهایو ،یک چیــپ  ۴در  ۴میلیمتری را درون
سطح قشر حرکتی در مغز «ایان بورخارت» ۲۶
ســاله قرار داد .ایان در سن  ۱۹سالگی در یک
حادثه غواصی ،حس حرکت دادن دســتها و
پاهای خود را از دســت داده بود .دکتر با چنین
کاری امید داشــته که با استفاده از چیپ مجهز
به الگوریتم خــاص ،بتواند حس حرکت را در
عضالت شبیهسازی کند و اجازه دهد تا به جای
نخاعی که آســیب دیده ،ذهن او بتواند باعث
حرکت دســتها و انگشتان وی بشود .رضایی
حاال در مصاحبهای میگوید« :نتیجه حیرتانگیز
است .ایان اولین انسانی است که توانسته دستها
و انگشتانش را با استفاده از افکارش تکان دهد .در
دو سال و نیم اخیر ،او پیشرفتهای زیادی داشته
و حاال میتواند حرکات پیچیدهای را با استفاده
از دستهایش انجام دهد .مثل باز و بسته کردن
سریع دستها ،حرکت دادن انگشتها و برداشتن
یا رها کردن یک لیوان ،مســواک یا موبایل .او
حتی حاال میتواند به ســراغ بازیهای ویدیویی
برود ».در نتیجه امــروز BCIها میتوانند باعث
بهبود زندگی برخی انسانهایی که با مشکالت
جسمانی و حرکتی روبهرو هستند ،شوند .اما آنچه
ایالن ماسک متصور است ،فراتر از اینها میرود.
Q

Qتصمیمماشینها

حوالی ســال  ۲۰۰۸بود که دســتگاههای
خانگی EEGموج نگار مغز وارد بازار شــدند.
هدســتهای  NeuroSkyو  Emotivرا میتوان
از اولین بازیگران این حوزه نامید .هدف اصلی
اینگونه هدستها ،ارائه بازیهایی ویدیویی بود
که کاربر میتوانست با ذهن خود آنها را کنترل
کند .امروزه ولی دســتگاههای  EEGخانگی
به کســانی که میخواهند همواره سالمت مغز
خود را پایش کنند فروخته میشوند .از آن زمان
تا کنون ،چندین نمونه دیگر و پیشــرفتهتر از
این هدستها به بازار آمده است .مانند iBrain
که در ســال  ،۲۰۱۲استیون هاوکینگ هم آن

را تســت کرد تا  ،Museکه میتواند دادههای
مربوط به مغز را روی نمایشگر موبایل به شما
نشان دهد .ولی در طول این سالها چند نفر را
دیدهاید که از این هدستها بهره بگیرند و آنها
را در خیابان روی سرشان بگذارند؟ برای اینکه
این فناوری بتواند فراگیرتر شود ،نیاز است تا
تجهیزات آن کمتر از حالت فعلی قابل رویت
باشــد .این همان کاری است که ایالن ماسک
تصمیم دارد با  ،Neuralinkشــرکتی که اخیرا ً
از آن گفتــه ،انجام دهــد .او میخواهد نوعی
 BCIبیســیم طراحی کند که درون مغز قرار
میگیرد ،امواج مغزیتان را پایش میکند و قادر
به دانلود و آپلود اطالعات از طریق افکار است.
اما درمان شرایط عصبی بخشی از یک تصویر
بزرگتر اســت .هدف بزرگ ایالن ماسک از
تاسیس  ،Neuralinkافزودن به دانش و آگاهی
بشر به طور کلی و عمومی است تا انسانها نیز
در زمانهای که ماشینها فوقهوشمند میشوند،
بتوانند از خود دفاع کنند .ماسک تابستان گذشته
گفته بود« :مهم نیســت هوش مصنوعی چقدر
رشــد کند ،در هر صورت ما با فاصلهای زیاد
عقب میمانیم .بهترین سناریو در صورت داشتن
یک هوش مصنوعی فوقهوشمند ،این است که
ما به حدی هوش و آگاهیمان پایین است که
نقش یک حیوان خانگی ،یک گرب ه خانگی را
پیدا خواهیم کرد .من ایده تبدیل شدن به یک
گربه خانگی را دوســت ندارم ».ایالن ماسک
اینجا صرف ًا سناریوی بهتر را تعریف کرده .شاید
ماشینها تصمیم بگیرند که دیگر نیازی به وجود
ما نیست .ماسک در ادامه میگوید« :حذف شدن
ما میتواند به اندازه پاک کردن ایمیلهای اسپم
ساده باشد .ســادهترین راه برای حذف کردن
اسپمها از ایمیلتان چیست؟ حاال فرض کنید
به جای اسپمها ،دارید انسانها را پاک میکنید».
Q

Qانسان سایبرگ

ایــان ماســک در مصاحبــهای که با
« »Wait But Whyانجام داده ،حرفهای جالبی
در مورد انســانهای کنونی و تواناییهای آنها
میزند« :ما همین امروز به الیهای دیجیتالی مجهز
شدهایم .شما کامپیوتر ،موبایل یا اپلیکیشنهایتان
را دارید .میتوانید از گوگل سوالی بپرسید و در
لحظه پاســخ را دریافت کنید .میتوانید به هر
کتاب یا آلبوم موسیقی که میخواهید دسترسی
داشته باشید .با استفاده از نرمافزارها قادر به انجام
محاسبات فوق پیچیده هستید .میتوانید با شخصی
که آنطرف دنیاست ،ویدیویی صحبت کنید.
بــرای هر یک از این کارها در گذشــته ،باید

میرفتید جادوگر میشــدید ».ماســک ادامه
میدهد« :امروز کاربران قادر هســتند هرچقدر
میخواهند ویدیو و صــدای محیط اطراف را
ثبت کنند .میلیونها عکــس بگیرند و آنها را
مرتبشده در کامپیوترهای خود مشاهده کنند.
میتوانید زنده از طریق شبکههای اجتماعی برابر
میلیونها بیننده قرار بگیرید ،آن هم رایگان .اینها
قدرتهایی ابرانسانی است که تا همین  ۲۰سال
پیش هیچکس ،حتی رئیسجمهور آمریکا هم از
آنها بهرهمند نبود ».آنطور که ماسک مسئله را
میبیند ،واسط بین مغز و کامپیوتر ،Neuralink
میتواند دســتورات ذهنی را به سادگی تبدیل
به فرامین کامپیوتری کند .نیازی به تایپ کردن
دستورات یا فشردن انگشــتها روی صفحه
موبایل یا تبلت نیســت .اما برای رسیدن به این
نقطه ،چه چالشهایی روبهروی ما هستند؟ برای
شروع ،به دستگاهی نیاز است تا بتواند دادههای
زیادی را به مغز بفرستد و بگیرد .امروزه واسط
یا BCIهای پوشــیدنی ،معمو ًال به شکل کالهی
هستند با ســیمهای زیاد که شخص آن را روی
ســرش میگذارد ،اما همین کالهها هم در حال
تغییر شکل هستند .یک سال پیش ،دانشمندان
دانشگاه کالیفرنیا ،از دستاوردی تازه تحت عنوان
«غبار عصبی ( )Neural Dustرونمایی کردند؛
سنسورهایی بسیار کوچک که میتوانند درون
بدن به کار گرفته شوند و سیگنالهای مربوط
به عصبهــا و عضالت را به شــکل همزمان
پایش کنند .دســتکم ایدهی تولید آنها همین
بوده است .این سنســور که یک مکعب یک
میلیمتری است ،از کریستالهای پیزوالکتریک
بهره میبرد تا ارتعاشات فراصوت خارج از بدن
را به الکتریسیتهای که به ترانزیستور این سنسور
نیرو میبخشد ،تبدیل کند .این ترانزیستور روی
عصب کار گذاشته میشود و فعالیت الکتریکی
را بررسی میکند .سنسورها در حال حاضر روی
عضالت موشها به کار گرفته شدهاند ،اما محققان
امیدوارند که در نهایت بتوانند آنها را وارد سر
انسان کنند« .خوزه کارمنا» عصبشناسی که در
توسعه «غبار عصبی» همکاری داشته میگوید:
«هنوز تکنولوژی اینگونــه چیپها به حدی
پیشــرفت نکردهاند تا همه اجزای آن بتوانند
در فضایی  ۵۰میکرونی قرار گیرند .نمیتوانیم
چیپهایی بزرگتر از این را در مغز و دســتگاه
عصبی مرکزی به کار ببریــم .زمانی که نوع
کارکرد این فرآیند ثابت شود ،میتوانیم اینگونه
چیپها را جایگزین سیمها کنیم ».چنین کاری
نیازمند عمل جراحی مغز است ،و اگر میخواهیم
این فناوری آنطور که ماســک میگوید مورد

پذیرش همه قرار بگیــرد ،باید بتوان در آینده
سازوکار ســادهتری برای آن یافت .برای مثال،
چیزی شبیه و در حد عمل لیزر چشم.
Q

Qتصمیمی برای تغییر

فرض کنیم که مشکل اندازه چیپ بیسیم،
پهنای باند و سایر موارد عجیب مانند چالشهای
زیست سازگاری حل شوند .آیا در نهایت افراد
زیادی مایل خواهند بود این چیپها را درون مغز
خود به کار بگیرند؟ استفاده از BCIهای متکی
به چیپ ،چالشی بزرگ برای علم و تکنولوژی
اســت ،اما اینکه افراد زیادی از جامعه بخواهند
چنین کاری را انجام دهند یا نه ،خود یک چالش
عظیم دیگر به حساب میآید« .جوآن گیلبرت»
از دانشگاه فلوریدا میگوید« :افرادی که بیمار
نیستند ،احتما ًال تمایلی به قرار دادن یک چیپ
درون مغزشان نخواهند داشت .شاید فکر کنند
که سیاستمداران میخواهند آنها را کنترل کرده
یا افکارشان را بدزدند .برای همین تصور میکنم
ایالن ماسک باید گروهی را روی این تحقیق
متمرکز کند که چرا ،چگونه و چه زمان آدمهای
عادی میتوانند به کار گذاشتن یک چیپ واسط
کامپیوتر و انســان درون ذهنشان پاسخ مثبت
دهند ».ماسک تصور میکند اولین افرادی که
به سراغ تکنولوژی  Neuralinkبیایند ،میخواهند
مشکالت مغزیشان را درمان کنند .شاید قب ً
ال
سکته کرده باشند یا مشکالت حافظه یا حرکت
داشته باشــند .وی باور دارد که از اینجا به بعد،
حرکت این شرکت سریعتر میشود .ماسک
در یکی از مصاحبههایش در مورد Neuralink
میگوید« :فکر میکنم بین  ۸الی  ۱۰ســال با
استفاده عمومی از این تکنولوژی فاصله داریم.
البته بستگی شدیدی به اجازههای قانونی برای
کار ما دارد .همینطور باید دید که دستگاههای
ما چقدر خوب میتوانند مشکالت افرادی که
دارای معلولیت هستند را حل کنند».
Q

Qآینده مبهم

بزنیم روی دور تنــد و برویم به  ۲۰ ،۱۰و
 ۴۰ســال آینده .زمانی که تنها افراد محدودی،
بدون داشتن  BCIدرون مغز خود به این طرف
و آن طــرف میروند .به نظرتان چه میکنیم؟
ارتباطات ما چگونه اســت؟ آیــا اص ً
ال نیازی
هســت صحبت کنیم؟ ایالن ماسک در این
باره میگوید« :برای مثــال اگر بخواهم یک
موضوع را با شما در میان بگذارم ،از طریق نوعی
دورآگاه ِی از پیش توافقشده خواهد بود .الزم
نیست کسی صحبت کند ،مگر اینکه بخواهد
چیزی را به اصل مطلب اضافه کند .اما در واقع
خود مکالمه ،نوعی تعامل مفهومی است که با
توجه به درک فعلــی از فناوریهای امروزی،
چندان قابل توضیح نیســت ».بــا تولد چنین
تکنولوژیهایی ،نهتنها تایپ کردن روی صفحه
ت
موبایل برای فرستادن یک پیام ،حتی صحب 
کردن هم به اتفاقی غیرضروری تبدیل میشود؛
صحبت کردنی که برای هزاران سال ،تنها وسیله
ارتباطی میان افراد بوده اســت .با این فناوری
همه افکاری که در ذهن شما غوطهور هستند،
قابلیت ترجمه سریع به انگلیسی ،فرانسوی ،چینی
و هر زبان دیگــری را پیدا میکنند .قرار دادن
یک دستگاه در ذهن ،باعث میشود تا راههای
ارتباطی نوینی برابر انسانها قرار گیرد و بتوانند
خودشان را به شــکلهای تازهتری به دیگران
نشــان دهند .اما حس نزدیک شدن به مرگ
برای انسانهای آینده چگونه است؟ حس عاشق
شدن؟ احساساتی که در کلمات وصف نمیشوند
چطور؟ ماسک باور دارد که تمام این تجربیات و
احساسات نهتنها ممکن باقی میمانند ،بلکه برای
آینده ما هم ضروری هستند .شاید دنیای پیش
روی انسان ،سختیهای غیرقابل انکاری داشته
باشد ،اما آیندهای که ایالن ماسک تصویرگر آن
است ،بارها از تبدیل شدن به یک گربه خانگی
برای رباتهای فوق هوشمند بهتر است.
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روزنام هنگار

کریستین امانپور را میتوان بیشتر با گزارشهای جنگی و احساسی وی از جنگهای خلیج فارس و
بوسنی به خاطر آورد ،چنانچه این الهه خبرهای جنگ قسمت اعظم عمر حرفهای اش را در تهیه گزارش
از میادین انقالب و جنگ گذرانده است و ردپایش در اکثر گزارشهای مهم دنیا دیده میشود.

الهه خبرهای جنگ
کریستین امانپور در آمریکا به روزنامهنگار لیبرال معروف است
احسان پناهبر

روزنام هنگار

گاهی درک این مسئله برای دیگران سخت
است که آیا به خطر انداختن جان برای موفقیت
در شــغلی ارزشش را دارد یا خیر اما کریستین
امانپور بارها در عمل به این پرسش پاسخ مثبت
داده اســت .وی که از مشهورترین خبرنگاران
جهان است ،بارها به عنوان خبرنگار جنگی در
میادین نبرد حاضر شــده است تا گزارشهای
دسته اول تهیه کند .امانپور از نامدارترین مجریان
خبری و تحلیلی جهان نیز به شــمار میرود،
به گونهای کــه جوایز معتبر متعددی را نیز در
این زمینه از آن خود کرده اســت .جهان خبر
همیشه آماده است تا قبل از همه از امانپور 59
ساله بشنود که در دنیا چه خبر است.
Q

Qزندگینامه

کریستین امانپور در سال  1958در شهر لندن
و از خانوادهای ایرانی متولد شد ،اما بعد از مدتی،
خانــواده وی به تهران نقل مکان کردند و وی
دوران کودکی خود را در ایران و شــهر تهران
گذراند .اما بار دیگر در ســن  11سالگی راهی
انگلستان شد تا در مدرسه شبانهروزی «صلیب
مقدس» در شهر باکینگهام شــایر انگلستان
و سپس مدرســه نیوهال-مدرسهای دخترانه با
آموزههای کاتولیک -در منطقه شکلسفرود شهر
ا ِ ِســکس به تحصیل بپردازد .وی که از مادری
مسیحی متولد شــده بود ،با نامی مسیحی غسل
تعمید داده شد و دین مسیحیت را نیز به عنوان
مذهــب خود انتخاب کــرد .در نتیجه مادری
انگلیسی و پدری ایرانی و فارسیزبان ،وی نیز
به هر دو زبان انگلیســی و فارسی مسلط بود.
پس از دوران تحصیل دوباره به ایران بازگشت
اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،وی به همراه
خانواده خود به انگلســتان و سپس به ایاالت
متحده مهاجرت کرد .در آمریکا وی در مدرسه
ارتباطات و رسانه هرینگتون در دانشگاه رودآیلند
به تحصیل در رشته روزنامهنگاری پرداخت ،و
همزمان در رادیو خبری  WBRU-FMو همچنین
به عنوان طراح گرافیک الکترونیکی در شبکه
 NBCمشغول به کار شــد .در سال  ،1983وی

توانست با نشانهای انجمن فای بتا کابا ()ΦΒΚ
و التین آنــور ( )Summa cum laudeانجمن
سرافرازان-از نشانهای معتبر در علوم انسانی و
هنرهای آزاد -در رشته روزنامهنگاری از دانشگاه
رودآیلند فارغالتحصیل شود.
Q

Qدوران حرفهای

بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی ،وی به کار در
 CNNمشغول شد .وی در همان سال که همزمان
بود با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،توانست
نخستین گزارش رسمی خود را در قالب پوشش
خبری این جنگ منتشر کند .در پی این گزارش،
وی در ســال  1986به عنوان گزارشگر CNN
به اروپای شرقی اعزام شد تا از سقوط دولتهای
کمونیستی در این منطقه گزارش تهیه کند .در
ســال  ،1989وی به دفتر  CNNدر فرانکفورت
آلمان منتقل شد .در این دفتر ،امانپور به نوشتن
گزارشــاتی دربارهی انقالبهای دموکراتیک
در شرق اروپا مشغول شــد .وی آنقدر در این
ســمت موفق بود که بتواند به عنوان خبرنگار
ویژه  CNNبه دفتر مرکزی این نهاد رسانهای در
نیویورک منتقل شود .وی گزارشگر ویژه جنگ
خلیج فارس در ســال  1990بود .گزارشهای
کمنظیر وی از این واقعه هم برای وی و هم برای
 CNNنشــان از دوران جدید از توفیقات کاری
داشــت .امانپور که اکنون به عنوان خبرنگار
جنگ شــناخته میشــد ،برای پوشش خبری
جنگ بوســنی به منطقه بالکان اعزام شد .طی
این ماموریت ،مخابره گزارشهای احساسی از
شهر سارایوو که تحت محاصره نیروهای صرب
بود ،باعث شد هم بینندگان و هم منتقدین خبری
بیطرفی حرفهای وی را زیر سوال ببرند و وی
را متهم کردند که گزارشهایش بیشتر طرف
جامعه مسلمانان بوسنی را گرفته است .وی نیز
در پی پاسخ انتقادات برآمد« :شرایط به گونهای
بود که نمیشد به راحتی نسبت به آن بیتفاوت
بود .اگر بیطرف بودم ،قطعا به عنوان شریک
جرم این جنایت شــناخته میشدم .نشان دادن
واقعیت به معنای این نیست که به هر دو طرف
به یک چشم نگاه کنی» .هر چه بود ،حضور وی
به عنوان خبرنــگار در جنگهای خلیج فارس
و بوسنی برای وی شــهرتی رقم زد و «جایزه

شجاعت در گزارشگری» را برای وی به ارمغان
آورد .موفقیتهای کاری امانپور در  CNNادامه
داشت و وی از ســال  1922تا  2010به عنوان
خبرنگار ارشــد بینالمللی این شبکه به تهیه
گزارش و خبر از سراسر دنیا فعالیت داشت .وی
همچنین مجری برنامه روزانه «امانپور» بود که
به مصاحبه رو در رو با تحلیلگران امور بینالمللی
و مقامات جهان میپرداخت .دامنه گزارشهای
امانپور به جنگ ختم نشد ،چنانچه وی در انتظار
تهیه گزارش از هر گوشهای از دنیا مینشست که
واقعه مهمی -اعم از توفان کاترینا ،نسلکشی در
رواندا ،مناقشه فلسطین با رژیم اسرائیل و غیره -را
نشان میداد .اهمیت گزارشهای امانپور به حدی
است که توانست رهبران و رئیسجمهوران دنیا
همچون سیدمحمد خاتمی ،محمود احمدینژاد،
حســن روحانی ،حامد کرزای ،بشار اسد ،تونی
بلر ،ژاک شیراک ،پرویز مشرف ،معمر قذافی
و غیره را ترغیب کند با وی به مصاحبه بنشینند.
از ســال  1996تا  ،2005گزارشهای امانپور
در برنامه «شــصت دقیقه» ،جاییکه به عنوان
کارشناس ویژه مشغول به فعالیت بود ،توانست
جایزه معتبر پیبادی ســال  1998را از آن خود
کند .در سال  2010وی اعالم کرد که از شبکه
 CNNجدا شــده است و به گروه خبری شبکه
 ABCپیوسته اســت .در این شبکه وی برنامه
«این هفته» را روی آنتن برد .در سال  2012وی
مجددا به شبکه  CNNبازگشت و هم اکنون نیز
به عنوان گزارشگر ارشد در این رسانه مشغول
به کار است.
Q

Qجنجالها

کریســتین امانپور در ســال  1992و در
طول جنگ بوســنی در منطقــه بالکان ،در
یکی از گزارشهایش در شــهر کیسلجاک
که درکنترل نیروهای کــروات بود ،اذعان
داشت که «درحالیکه مردم سارایوو دارند از
قحطی شــدید جان میبازند ،صربها در شهر
کیسلجاک خوردنیهای بســیار دارند» .این
گزارش وی باعث شد تا بسیاری از منتقدین
رسانه و تحلیلگران آن را «اطالعاتی غلط» و
«دروغهایی زیبا و احساســی» قلمداد کنند و
امانپور را به طرفداری یکجانبهگرایانه نسبت

به مردم عمدتا مســلمان سارایوو متهم کنند.
همچنین ،اســتفان کینزر ،گزارشگر روزنامه
نیویورک تایمز نیز از پوشش خبری امانپور
در بحبوحه جنگ بوسنی در سال  1994و در
پی انتشــار خبری مبنی بر بمبگذاری در شهر
سارایوو به شدت انتقاد کرد که چرا وی که در
شهری دور از واقعه (شهر بلگراد) نشسته است،
میتواند به راحتی درباره خبرهای تاییدنشدهای
در فرسنگها آن سو 
ی میادین نبرد گزارشی
بیطرفانه تهیه کند و آن را به صربها نسبت
دهد! در پاسخ به این اتهامات از سوی تحلیلگران
و همکاران رسانهای وی ،امانپور عنوان کرد که
«در میانه بزرگترین جنگ و نسلکشی اروپا
پس از جنگ جهانی دوم در شــهرهایی چون
سارایوو و سربرنیتســا بودم .در روز روشن و
جلوی چشــم ما آدمها سالخی میشدند .این
صحنههای فجیع کافی بود تا زبان هر کسی از
وحشت و نفرت بند بیاید ،اما درست در برابر
همین صحنهها بود که من و بســیاری دیگر
از همکارانم صدا و زبان شخصیمان را نهتنها
به عنوان خبرنگار و گزارشگر ،بلکه به مثابه
شهروندان جهانی ،پیدا کردیم ».و «من اعتقاد
دارم اگر اخبــار و گزارشها به گونهای تهیه
شود که با تکتک مخاطبان رابطهای شخصی
و حسی برقرار کند ،توجه و واکنش آنها را
برم یانگیزد».
در سال  ،2002مصاحبه تلفنی وی با یاسر
عرفات ،رئیس حکومت خودگردان فلسطین،
به مشاجره تند و لفظی انجامید؛ چنانکه یاسر
عرفات در جواب ســوال امانپور مبنی بر در
محاصــره کامل بودن مقر عرفات از ســوی
اسرائیل تلفن را با عصبانیت قطع کرد.
در سال  2013و در پی بحران سوریه ،امانپور
از دولت اوباما خواســت که در جنگ سوریه
مداخله کند و از نیروهای مخالف بشــار اسد
حمایت کند .وی در چندین برنامه تلویزیونی
به انتقاد از سیاست انفعالی دولت اوباما در قبال
حمایت از نیروهای مخالف بشار اسد پرداخت.
طرفداری کریستین امانپور از سیاست مداخله در
سوریه انتقاداتی را میان همکاران رسانهای وی
برانگیخت .مایکل لوفگرن ،تحلیلگر روزنامه
هافینگتونپســت در انتقاد از امانپور نوشت:

«امانپور از یک سو این ور و آن ور میگوید
باید رسانهها در زمینهای واقعی اخبار را منتشر
کنند و نباید صرفــا به تکرار نقطه نظر یک
طرف قضیه بپردازند و باید صدای هر دو سو را
بازنشر کنند ،اما اکنون صرفا با تکرار حرفها
و ادعاهای طرفداران مداخله در جنگ سوریه،
خود این اصل را نقض میکند».
در ســال  ،2007کریستین امانپور با تولید
مجموعه سه قســمتی «جنگجویان خدا» بار
دیگر جنجال آفرید .شبکه تلویزیونی  CNNدر
این سال مجموعه مستند سه قسمتی «جنگجویان
خدا» -حاصل  8ماه سفر و تحقیقات کریستین
امانپور به  7کشور در 4قاره جهان -را پخش
کرد .این مســتند در ایاالت متحده ،اروپا ،و
خاورمیانه فیلمبرداری و ضبط شد .این برنامه
مســتند یکى از پربازدیدترین برنامههاى این
شــبکه بوده است؛ موسســه «زاگبی» میزان
مخاطبان آن را چیزی بیش از  50میلیون برآورد
کرده بود .بعد از پخش این مســتند ،موجی از
انتقادات متوجه تهیهکننده و گزارشگر آن یعنی
کریستین امانپور شد.
مسیحیان و مسلمانان از این جهت که کنار
تندروهایی چون القاعده قرار گرفتهاند به این
برنامه انتقاد کردند .اختصاص ســه برنامه دو
ساعته به طور مســاوى و قرار دادن و همسان
کردن یهودیت که تنها  15میلیون پیرو دارد در
برابر اسالم که بیشتر از یک میلیارد و مسیحیت
که بیشتر از دو میلیارد پیرو دارد ،یکی دیگر
از انتقاداتی بود که بر این مجموعه وارد شــد.
این مســتند جنگجویان خدا در ســه بخش
دوساعته تالش داشت به موضوع افراطیگری
در یهودیت ،اسالم و مسیحیت نگاهی دوباره
بیندازد.
Q

Qاعتقادات و گرایشات

امانپور که بیشتر از مادر مسیحی خود تاثیر
پذیرفته بود ،مذهب رسمی خود را مسیحیت
انتخاب کرده اســت .از نظر دیدگاه سیاسی
میتوان وی را روزنامهنگاری لیبرال دانســت.
وی بیشتر ســعی دارد در گزارشهای خود
به گونهای لیبرال عمل کنــد و همه صداها
را بشــنود؛ عضویتــش در کمیته حمایت از

روزنامهنگاران نشــان از این امر دارد ،هرچند
که وی بارهــا به ارائــه گزارشهای بعضا
یکجانبهگرایانه متهم شده است.
Q

Qجوایز و افتخارات

امانپور در زمــره یکــی از نامدارترین
خبرنگاران و روزنامهنگاران تاریخ این حوزه
به شمار میرود .این مسئله را میتوان از کمیت
و کیفیت جوایزی دریافت که تاکنون به وی
اعطا شــده است .فهرســتی بلندباال از جوایز
متعدد در زمینه روزنامهنگاری و تالیف خبر از
جمله جایزه لیوینگستون برای روزنامهنگاران
جــوان ()1992؛ جایزه جــورج پولک برای
گزارشگری تلویزیون ()1996 ،1993؛ جایزه
پیبــادی ()1998 ،1993؛ جایــزه اوارد مورو
برای موفقیتهای برجسته در روزنامهنگاری
تلویزیونی ()2002؛ جایزه گلداســمیت برای
تعالی در روزنامهنگاری ()2002؛ شــهروند
افتخاری شهر سارایوو ()2006؛ زن فارسیزبان
سال ()2007؛ دکترای افتخاری از سوی کالج
آمهرست ()2012؛ دکترای افتخاری از سوی
دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی ()2012؛ عضو
انجمن روزنامهنگاران حرفهای؛ و افتخارات و
جوایز بســیار دیگر نشان از تبحر وی در این
حوزه دارد.
کریســتین امانپور را میتوان بیشــتر با
گزارشهــای جنگــی و احساســی وی از
جنگهای خلیج فارس و بوسنی به خاطر آورد،
چنانچه این الهه خبرهای جنگ قسمت اعظم
عمر حرفهای اش را در تهیه گزارش از میادین
انقــاب و جنگ گذرانده اســت و ردپایش
در اکثر گزارشهای مهم دنیا دیده میشــود؛
خبرنگاری جنجالی که آنقدر گزارشهایش
نفوذ و قدرت دارند که بتوانند سیاستمداران
و رهبران جنجالی -و گاه فراری از مصاحبه-
دنیا همچون معمر قذافی و یاســر عرفات را
نیز به مصاحبه بــا وی ترغیب کنند .امانپور
خبرنگاری است که خود به برندی در دنیای
خبرنگاری و روزنامهنگاری بدل شــده است
و گزارشهای وی از گوشــه گوشه دنیا به ما
گوشزد میکند که خبر از اهمیتی باال برخوردار
است.
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حزب کارگزاران سازندگی ایران از شهریورماه  1396درسگفتارهایی با موضوع آموزش حزبی
برگزار کرده است که به صورت ویدئویی ضبط و برای استفاده در اختیار اعضا و هواداران قرار
میگیرد .هفتهنامه ســازندگی از این هفته متن مکتوب این درسگفتارها را به صورت پیاپی و با
ویرایش ادبی دراین ضمیمه منتشر میکند.

زادی
آبـادی آگـاهی آ

درسگفتارهای مبانی تحزب

1

درسگفتارهای مهارت حزبی

حزب حرفهای

کدام حزب؟

هر حزبی به فعاالن حرفهای و وفادار نیاز دارد

رابطه حزب با طبقه و ایدئولوژی چیست؟

احمد نقیبزاده

عضو کمیته آموزش شورای مرکزی

ما درباره مبانی تحزب بحث میکنیم که
همراه است با نگاهی گذرا به تاریخچهی
تحــزب در جهان .بنمایــهی تحزب از
تفاوتهاســت ،تفاوتهایی که در بین
ابناء بشر وجود دارد .افراد یک جامعه مثل
خوشهی گندم درهم و آمیختهای نیستند که
هیچ تفاوتی باهم نداشته باشند.
بالفاصله بعد از تشکیل یک جامعهی
ولو کوچک ،تفاوتها آشــکار میشود
که بعضی از این تفاوتها بنیادی و ابتدایی
است و بعضی از تفاوتها ،پیشرفته است و
بسته به میزان رشد و نمو یک جامعه دارد.
در درجه اول ،مرد و زن و پیر و جوان
و فقیر و ثروتمند داریم که اول تفکیک
و بعد در هم صرف میشوند ،یعنی جوانان
فقیر ،جوانــان ثروتمند و ...و بعد از ایجاد
این تفکیکها هرکدام از اینها دیدگاهها و
خواستههای متفاوتی نسبت به زندگی دارند.
بنابراین کسانی که نزدیک به هم هستند
میتوانند دور هم جمع شوند و سازمانی را
بهوجود آورند که از گذشتههای بسیار دور
وجود داشته است ،به همین جهت ماکسوبر
درباره احزاب کنونی اصرار دارد که پسوند
«جدید» را حتما به آنها اضافه کنیم .به این
دلیل که در گذشته هم گروههایی وجود
داشتند که مانند احزاب دنبال کسب قدرت
و ایجاد تغییرات بودند (مانند اخوانالصفا
و ســربداران) .اما فرق احزاب کنونی با
گروههای گذشته در سازمانی بودن احزاب
جدید است که در گذشته سازمان به این
پیچیدگی وجود نداشــته است .سازمانی
که احــزاب دارند یک نوع الگوبرداری از
خود دولت اســت .دولتهای مدرن یک
الگویی را فرا روی جوامع مدرن قرار دادند
و شروع کردند به تعامل با جامعه مدنی و
جامعه مدنی متوجه شد که در برابرش یک
الگوی ســاخته و پرداخته وجود دارد و از
آن الگوبرداری کرد .اگر دقت کنیم همه
جا اپوزیسیونها خیلی به دولتها شباهت
دارند یعنی الگویی از خود دولت اســت
که در مقابل دولت میایستد ولی نبردشان
برای قدرت ایجاد تفرقه میکند و جامعه را
به دستههای متفاوت تقسیم میکند که با
یکدیگر مبارزه میکنند.
وقتی که ما وارد عصر جدید میشویم
مبانی بازی سیاسی هم عوض میشود ،در
گذشته مبنا اشــرافیت و پایگاه اجتماعی
خاص بود که کســی توانایی تغییر آن
را نداشــت و نیازی نبود که کسی برای
تغییر جایگاه خودش به کسی رجوع کند
ولی امروزه قواعد بازی عوض شده و مبنا

رأی مردم است .این رأی مردم را هرکس
توانست جمع بکند و به خودش اختصاص
دهد موفق میشــود و از داشــتن پیشینه
اشرافیت برای پیروزی بسیار مؤثرتر است.
بنابراین باید عدهای وجود داشته باشند
که به دنبال شــکار آراء بروند تا در این
بازی جدید رای را از مردم بگیرند و جایگاه
خودشان را بدست بیاورند .کسانی که در
ابتدا این کار را کردند اغلب خود اشراف
بودند ،چون متوجه تغییر قواعد بازی شدند
و سعی کردند به دنبال جذب سرمایههای
اجتماعی و کســب پایگاههای اجتماعی
بروند تا بتوانند با کسب آرای مردم قدرت
را حفظ کنند.
برای تشکیل و ورود به احزاب مبانی
متعددی وجود داشت که انسانها را گردهم
میآورد که شــاید در اروپــا صدق پیدا
میکرد:
یکی مبنای طبقاتی بود ،تعریف مارکس
از طبقه ،یک تعریف بسیار تند است که
شاید همهجا نتوان مصادیقش را پیدا کرد.
میگوید طبقه یعنــی گروهی از افراد که
در شــیوه تولید جایگاه خاصی را به خود
اختصاص میدهند و از جایگاه مشترکی
برخوردار هستند و در فرآیند تولید یا مالک
ابزار تولید هستند (ماشینآالت و سرمایه و
کارخانه) و یا مالک نیروی کار.
در مشرق زمین طبقه به این معنا وجود
نداشته است ،به همین دلیل ماکس وبر این
تعریف را مقداری تعدیل میکند و حیثیت و
شئون اجتماعی را عالوه بر ثروت و سرمایه،
به تعریف مارکس اضافه میکند و هرچه
جلوتر میآییم ایــن تعریف کمرنگتر
میشود و تقریبا امروزه ،طبقه معنایی ندارد.
مثال در گذشته شخصی که متعلق به طبقه
کارگر بود از حقوق و مزایای بسیار اندکی
برخوردار بود و تا آخر عمرش کارگر باقی
میماند اما امروزه شاید حقوق یک کارگر
از یک استاد دانشگاه بیشتر باشد.
مبنای بعدی ایدئولوژی است که انسانها
را دورهم جمع میکند ،البته در مارکسیسم،
طبقه و ایدئولوژی به هم پیوسته است چون
مارکس معتقد است که ایدئولوژی انسانها
را پایگاه اقتصادی آنها تعیین میکند که
این هم به مرور زمان کامال کمرنگ شده
و نسبی شده اســت .یعنی نمیتوانیم مثل
مارکس حکم قطعی صادر کنیم که طبقه
کارگر لزوما یک ایدئولوژی دارد .بنابراین
هرچه جلوتر میآییم« ،نسبیت» برهمه چیز
سیطره پیدا میکند و به سرعت همه چیز
عوض میشود.
سومین مالک و مبنایی که ماکس وبر
هم خیلی به آن اشاره میکند ،خود سازمان
است .انسانها وارد یک سازمان میشوند و
درآنجا عقایدشان به هم نزدیکتر میشود
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و ارتباط برقرار میکنند و حزب تشکیل
میدهند .گرچه سازمان برای تشکیلش باید
یک مبنایی داشته باشد اما با ورود به قرن
بیســتم که مطالعات سازمانشناسی جدی
آغاز شده است ،بعضا حتی یک عده آدم
صاحبنفوذ میتوانند تشکیل سازمان بدهند.
اما جهت و آینده یک سازمان را« ،برنامه»
تعیین میکند که این برنامه میتواند برپایه
مبانی مختلفی باشد و یک حزب در انتخابات
برنامهاش را ارائه میکند و رأی میگیرد.
اگر شروع کار یک حزب با یک شعار
سیاسی باشد با مشکل مواجه میشود چون
خیلیها در موضع مخالف این شعارها قرار
دارند .اما اگر با یک برنامهی عملگرایانه
و کار ویژه و مجموعهای به هم پیوســته
برای عرضه خدمت باشد ،موفقتر است و
راحتتر پیش میرود .یعنی بدون شعارهای
سیاسی ،فنی حرکت کند.
بعد از انقالب کبیر فرانسه و هم چنین
انقالب انگلستان ،مشروعیت یک حکومت
به رأی مردم وابسته شد بنابراین هرکسی
دیــدگاه خــودش را مطــرح میکرد و
گروههایی هم تشکیل میداد و درعمل همه
به صورت فنی درحال تشکیل حزب بودند.
البته احزاب در یک فضای کامال بدبینانه
سازماندهی شدند چون از سوی مردم متهم
به سیاسیکاری میشدند .بنابراین احزاب
صرفا به دلیل یک نیاز (نیاز به سازماندهی
هواداران و شــکار آراء) و ارائه برنامهها و
خدمات فنی بهوجود آمدند که گسترششان
تا حد زیادی به کسب رأی بستگی داشت.
البته رأیگیری هم یک مســیر تاریخی
طی کرد که دو الگو داشتیم ،یکی الگوی
انگلستان که اول  3درصد مردم حق رأی
داشــتند بعد  7درصد و بعــد  16درصد و
احزاب سیاســی زمانی اهمیت پیدا کردند
که واجد 16درصد حق رأی شدند .یکی هم
الگوی انقالب کبیر فرانسه است که یک
دفعه همه مردم باالی 24سال سن حق رأی
پیدا کردند .به خاطر همین ،باتوجه به شرایط
رأی در انگلستان ،احزاب انگلستان پختگی
بیشتری پیدا کردند .در نتیجه جمعآوری
آراء ،اولین کار حزب بود و هرچه میزان
مردمی که حق رأی داشتند بیشتر میشد،
احزاب هم گسترش بیشتری پیدا میکردند.
نقطههای اصلی حضورشــان یکی در
پارلمان بود که خارج از پارلمان ،گروههای
پارلمانی تشــکیل میدادند و رأی جمع
میکردند و وارد پارلمان میشدند ،در همین
راســتا ،دفترهایی بهوجود آمد که موقع
انتخابات فعالیت میکردند که هسته اولیه
حزب بودند و به مرور زمان در شهرستانها
هم دفتر ایجاد میکردنــد که البته دفتر
پایتخت جنبهی راهبردی و رهبری داشت.
(دفتر مرکزی)

این روند حدود یک قرن طول کشید
تا احزاب در اروپا سازماندهی شدند و جا
افتادند و به پختگی امروزی رســیدند و
امروزه یکی از بنیانهای محکم دموکراسی،
احزاب هستند و یکی از دالیلی که احزاب
ایران این پختگیها را ندارند فقدان همین
سابقه اســت .بنابراین اگر روند فعالیت
احزاب در ایران پیش نمیرود یا کند پیش
میرود جای ناامیدی نــدارد ،در اروپا هم
صدسال طول کشید تا به این نقطه برسد.
بنابراین روند احزاب در ایران باید در
طول زمان ،پستی و بلندیهای زیادی طی
کند تا به پختگی الزم برسد ،برای مثال از
نظر بنده یکی از موانع رشد احزاب در ایران،
مشکالتی است که در درون خود احزاب
وجود دارد که ربطی به شــرایط و موانع
سیاسی بیرونی ندارد.
بدون حزب ،دموکراسی معنایی ندارد و
به زودی از هم میپاشد ،بنابراین باید تمام
تالشمان را بکنیم که به هرطریقی احزاب
در ایران رشد کنند.
بهترین نوع حزب را در انگلستان داریم
که پشت آنها یک تالطم اجتماعی جدی
وجود داشــت که این تالطم اجتماعی را
خوشبختانه امروز در جامعه خودمان مشاهده
میکنیم و آن هم پیدایش اقشــار جدید
اجتماعی بود .اقشــار نو هستند که دنبال
پدیدههای نو میروند.
بعد از انقالب صنعتی و پیدایش ماشین
بخار در انگلســتان طبقه متوسط بورژوا
شکل گرفت که بورژوای تجاری نبودند
یعنی اشراف سرمایهدار نبودند بلکه بعضا
از قشر کارگر بودند که این طبقه متوسط
بیشتر به دنبال تحزب و دموکراسی و قانون
اساســی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی
و ...بودند که خوشبختانه در جامعه ما این
تحول درحال تکمیل است و طبقه متوسط
در حال رشــد است و اگر سیستم سیاسی
به خواســتههایش پاسخ ندهد ،چالشهای
اساســی بهوجود میآید که بازنده سیستم
سیاسی است .مثل انقالب کبیر فرانسه که
مردم چندین انقالب و تغییر رهبر و پادشاه
را پشت سر گذاشــتند و هرگز صحنه را
رها نکردند .البتــه در ابتدا حرکت مردم
اصالحطلبانه بود ولی وقتی هیچ پاســخی
دریافت نکردند با زور وارد عمل شدند.
احزاب و نهادهــای اجتماعی در خالء
رشد نمیکنند ،یعنی باید پشت سرشان یک
نیروی اجتماعی پیشروندهای وجود داشته
باشد .وگرنه طبقات مرفه جامعه اصال دنبال
این موارد نیستند و طبقات فرودست هم که
اصال به فکرشان نمیرسد ،تنها طبقهای که
به صورت جدی به دنبال تغییر است ،طبقه
متوسط است.
ادامه دارد

علیرضا سیاس یراد

عضو کمیته تشکیالت شورای مرکزی

ما بیشتر درباره ســازماندهی حزب
و مواردی که به ابعاد ســازماندهی یک
حزب مربوط میشود صحبت میکنیم .ما
دربارهی ساختار سیاسی کشور و وضعیت
احزاب و تاریخ احــزاب ایران و اینکه
چرا کارهایی که احزاب در غرب انجام
میدهند در ایران انجام نمیشود و مواردی
از این قبیل در این دوره کاری نداریم.
ما بیشتر متمرکز بر این هستیم که اگر
بخواهیم یک حزب مؤثر ایجاد بکنیم که
کارکردهای یک حزب متعارف را داشته
باشد،به لحاظ اصول سازماندهی چگونه باید
مأموریتگذاری کنیم و سازماندهی کنیم.
در گام اول این دوره راجع به مفاهیم
و تعاریف پایه صحبت میکنیم و در گام
بعدی راجع به چگونگی سازماندهی هر
بخش صحبت میکنیم.
هرکار جمعی نیازمند به ســطحی از
قانون گذاری و قواعد و نظارت اســت.
یکی ازمســائل و مشکالت بسیار بسیار
جدی هرگونه فعالیت و عمل جمعی در
ایران فقدان همین نظارت و ســطحی از
قانونگذاری میباشد.
یکــی ازعواملی که احــزاب را از
سایر سازمانهای اجتماعی ازقبیل دولت
و شــرکتها و ان.جی.اوها و تشکلها
متفاوت میکند این است که احزاب بدون
یک سازماندهی و نظارت و قانونگذاری
حرفهای در عمل کارکرد اصلیشان را از
دست میدهند.
در حزب یک اساسنامه به عنوان مبنا
وجود دارد که در اجرا هم ممکن است با
مشکالتی مواجه شود ولی اساسنامه برای
ســطحی از نظارت و قانونگذاری برای
ایجاد یک حزب مؤثر کفایت نمیکند.
بلکه مجموعهای از تواناییها و مهارتها
و قابلیتها برای انجام این کار الزم است.
ابتدا دربارهی یک سری مفاهیم پایه
صحبت میکنیم تا راجــع به آنها باهم
توافق کنیم(به دلیل تعدد آراء و نظرات در
این موارد) و بعد بر اساس این مفاهیم وارد
مباحث مبنایی میشویم.
تعریــف پایه و اولیهای که بســیار
کاربردی اســت ،تعریف «سیاســت»
میباشد:
«سیاســت یک فرآیند است برای
سازماندهی چگونگی زندگی بایکدیگر در
یک جامعه»
در واقع ما اگر بخواهیم در یک جامعه
باهم زندگــی کنیم ،چگونه باهم زندگی
میکنیم؟

با هر دلیل فلســفی و جامعه شناختی
که وجود داشته باشــد ما در هرصورت
مجبوریم در یک جامعه باهم زندگی کنیم
و برای این زندگی جمعی نیاز به سیاست
داریم ،به معنای نحوهی ســازماندهی این
زندگیجمعی(سیاست)
در این زمینه یک داستان معروف وجود
دارد به نام« :تراژدی چراگاه مشترک»:
در این داستان فرض میکنیم که یک
مرتع داریم بــا دو چوپان که میخواهند
گوســفندان خود را وارد مرتع کنند ،از
طرفی با محدودیت مرتع مواجه هســتیم
که امکان چراندن نامحدود گوسفندان هر
چوپان را سلب میکند .بنابراین باید زمان
تعیین کنند و از مرتع به شکل محدودی
استفاده کنند (فقط هم همین دو چوپان و
گله هایشان در مرتع هستند)
سوال اینجاست که این دو چوپان باید
چه کار کنند تا هم گله هایشان به میزان
کافی از مرتع اســتفاده کنند و هم مرتع
به شکل پایداری باقی بماند؟
پاسخهای اولیهای که به ذهن میرسد:
اعمال زور توسط یک چوپان(روشجنگل)
 وضع قانونتعیین محدودهتقســیم چراگاه به انــدازهی وزنگوسفندان
اما فارغ از هر پاسخی به این مسئله یک
مشکل اساسی دیگر وجود دارد که اگر
دو طرف بــا یکدیگر حتی به توافق هم
برسند که در یک چارچوپ مشخص و
براساس قانون توافقی در مرتع کار کنند،
چه تضمینی وجود دارد که درشرایط عدم
حضور یک چوپــان ،چوپان دیگر زیر
قرارداد نزند؟ و از کجا بفهمیم که به توافق
پایبند بوده است؟
دو پاسخ محتمل معروف وجود دارد:
یا اینکه بر اساس «اعتماد» بین خودمان
یک توافق داوطلبانه ایجــاد کنیم و یا
اینکه از حضور شــخص ثالث(دولت)
بهره ببریم .که به لحاظ تاریخی تا اواخر
قرن بیستم اکثر جوامع به حضور شخص
ثالث(دولت) گرایش داشتهاند.
پاسخ معروف «هابز» به این مسئله این
اســت که از آنجایی که «انسان گرگ
انســان اســت» پس ما به قدر کفایت
به یکدیگر اعتماد نداریم ،بنابراین حضور
«شخص ثالث» ضروری میشود.
یعنی مــا صالحیت پایبندی به توافق
هایمان را نداریم چون بر اســاس منفعت
شخصی قوانین را دور میزنیم بنابراین یک
شخص ثالثی باید بر اعمال ما نظارت کند
تا نظم و امنیت را برقرار کند.
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مانیفست مجاهدین خلق نمونه نهایی یک مانیفست ایدئولوژیک است .مجاهدین در این اعالمیه در همه اصول فلسفی ،تاریخی ،کالمی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نظر داده بودند .این مانیفست از حیث نظری در نقطه مقابل مانیفست ما کارگزاران سازندگی ایران قرار دارد و در
واقع دوگانهی «مجاهدین خلق ایران /کارگزاران سازندگی ایران» جدیترین دوگانه و دوقطبی حزبی آشتیناپذیر در تاریخ تحزب ایران است.

درسگفتارهای تفسیر «منشور سازندگی»

1

کدام مانیفست؟
در اصول و مبانی نگارش منشور سازندگی (سند مواضع حزب کارگزاران سازندگی ایران)

محمد قوچانی

نایب رئیس کمیته سیاسی

«منشور ســازندگی» ســند مواضع حزب
کارگزاران ســازندگی ایران است که طبق

Q

Qطرح بحث

در ایران معموال چهــار نوع برخورد با امر
سیاسی (یعنی مســئلهی قدرت و نهاد دولت)
وجود دارد:
اول ،برخــورد شــهروندی از موضع یک
رایدهنده (حداقلی) یا از موضع یک پویشگر
سیاسی (حداکثری).
هر شــهروندی در هر جامعهی سیاســی
مدرن حداقل یک گزینشــگر و حداکثر یک
پویشگر است .گزینشگر تنها در ایام انتخابات
رای میدهد و پس از آن سیاســت را تعطیل
میکند تا انتخابات بعدی فرا برسد اما پویشگر
در پویشهای انتخاباتی و کمپینهای تبلیغاتی
شرکت میکند و سیاســتورزی را پس از
انتخابات هم ادامه میدهد.
دوم ،برخــورد دانشــوری :گروهــی از
شــهروندان به تحصیل علوم سیاسی با دیگر
علوم اجتماعی و انســانی میپردازند و در علم
سیاســت متخصص میشوند .به تالیف کتاب،
تدریس علوم سیاسی و تحقیق و تدقیق در آن
میپردازند .این شهروندان از موضع یک عالم
علم سیاست به این امر میپردازند.
ســوم ،برخورد روشنفکری :گروهی از این
دانشوران یا دیگر شهروندان بدون تحصیالت
در علم سیاست یا دیگر علوم اجتماعی و انسانی
از موضع فرهنگی به امر سیاســی میپردازند.
شاعران ،نویسندگان ،هنرمندان ،ستارههای سینما
و هنر و بخش عمــدهای از روزنامهنگاران با
سیاست برخوردی فراتر از برخورد شهروندی
و فروتر از دانشوری دارند .گاه در پویشهای
انتخاباتی مشــارکت میکننــد و به صورت
غیرحرفهای سیاستورزی میکنند.
چهارم ،برخورد شــهریاری :گروهی دیگر
از شهروندان در مقام حکمرانان قرار میگیرند.
از رایدهنده به رایگیرنــده و از انتخابگر به
انتخابشده تبدیل میشــوند .اینان دولتمرد،
نماینده پارلمان ،دیپلمات ،مدیر اداری یا سیاسی
میشوند اما اصرار دارند از احزاب و گروههای
سیاسی فاصله بگیرند.
ما به جز این چهار مواجهه با امر سیاسی در
اینجا از برخورد پنجم سخن میگوییم:
پنجــم ،برخــورد سیاســتمداری :به معنای
رفتار سیاسی حرفهای ،کنشگری سیاسی ،چه
در زمان انتخابات و چــه قبل و بعد از آن در
قالب احزاب سیاســی و بدون توجه به حضور
در دولتهــا و پارلمانها و حتی در هنگامهی
پیروزی دوری جســتن از مســئولیتهای
دولتی و تداوم کار حزبی و تشــکیالتی .در
واقع از برخورد اول (شــهروندی) دو گزینه
رایدهنده یا پویشگر انتخاباتی ،از برخورد دوم
(دانشوری) استاد علوم سیاسی ،از برخورد سوم
(روشنفکری) اپوزیسیون سیاسی و از گزینه
چهارم بوروکرات و دیپلمات سر بر میآورد اما
از گزینهی پنجم «سیاستمدار» سر بر میآورد.
متاسفانه در ایران میان این شئون و منزلتهای
سیاســی خلط صورت میگیــرد و عجبا که
مهجورترین و صاحبان منزلت سیاسی در جامعه
ما«سیاستمداران» هستند که به عنوان یک حرفه
به رسمیت شناخته نشدهاند و برای تخفیف ایشان
از عباراتی مانند «فعال سیاسی» استفاده میشود
که بیشتر گویای پویشگران انتخاباتی است.

مادهی دهم آئیننامهی حزب تهیه پیشنویس
آن بــر عهدهی کمیته سیاســی قرار گرفته
اســت .با وجود این ،تهیه و تنظیم تصویب
این ســند تاریخی و نظری از سال  1378تا
 1394در طول حیــات اولیه حزب مغفول
مانــد تا آن که با بازســازی حزب در ســال

 1392و تشکیل کمیته سیاسی جدید مرکب
از آقایان سیدحســین مرعشــی ،غالمحسین
کرباسچی ،محمد قوچانی ،سعید لیالز ،محمد
عطریانفر ،علی هاشــمی ،یداهلل طاهرنژاد و
خانم فائزه هاشمی طی هفت جلسه پیاپی در
بهار و تابســتان  1394مورد بحث و بررسی

این کمیته قرار گرفت .ریاست کمیته سیاسی
در این دوره برعهده سیدحسین مرعشی بود
و او تهیه سند را به محمد قوچانی نایب رئیس
کمیته سپرد .ســرانجام در  15مرداد 1394
ابتدا در پیشکنگره حزب متن پیشنویس در
اختیار اعضای حزب در سراسر کشور قرار

گرفت و در  15بهمن همان ســال در اولین
کنگــره حزب به تصویــب اکثریت مطلق
کنگره رسید .متن کامل این سند و گزارش
نگارش و تصویب آن در «کتاب سازندگی»
(کتاب آبی) حزب به چاپ رسیده است.
از شــهریورماه  1396کمیته روابط عمومی

حزب کالسهای آموزشی شرح و تفسیر این
سند موسوم به منشــور سازندگی را برگزار
کرده است که هفتهنامه سازندگی از این پس
متن مکتوب آن را به صورت پیاپی منتشــر
خواهد کرد .ایــن درسگفتارها به صورت
ویدیویی هم ضبط شده است.

سیاستمداران از نظر ما آن گروه از شهروندان
کنشگر سیاسی هستند که به سیاست به عنوان
علم و فن .1کســب قدرت .2حفظ قدرت و
.3توســعه قدرت مینگرند و سیاست را علم
تدبیر جامعه یا حکمت عملــی میدانند .اگر
سیاستمداری فقط به دنبال کسب /حفظ /توسعه
قدرت باشد و به تدبیر جامعه یا کاربست عقل
در اداره جامعه فکر نکند ،سیاستمدار نیست؛ یک
فعال سیاســی و دالل یا تاجر و کاسب قدرت
است.
سیاستمداری یک حرفهی تمامعیار است.
سیاستمدار شغل آزاد ندارد ،فقط برای رضای خدا
کار نمیکند ،از نهاد اداری حقوق نمیگیرد ،نان
اپوزیسیون بودن را نمیخورد و کارمند دولت
نیست .سیاستمدار در یک بنگاه سیاسی مانند
حزب ،انجمن ،اتحادیه و نشــریه سیاسی کار
میکند و ممکن اســت به دولت ،پارلمان یا
آکادمی و شــرکتهای خصوصی مشورت
دهد؛ اما بوروکرات یا تاجر نیســت .او ممکن
است از حزب حقوق بگیرد اما از دولت حقوق
نمیگیرد .با این تعریف سیاستمدار حرفهای در
جامعه ایران وجود ندارد چون حزب حرفهای
وجود ندارد و این مهمترین ضعف دموکراسی
در جامعهی ایران است ،حزبی حرفهای است که
حداقل  10درصد نیروهایش نیروهای کادر آن
باشند.
حزب نیز عالیترین شکل بنگاههای سیاسی
است که به شبیهســازی نهاد دولت در درون
هواداران خود دست میزند .حزب سیاسی حزبی
است که در جهان جدید ساختاری دموکراتیک
یعنی مبتنی بر مردمســاالری حزبی دارد .هر
حزبی باید حداقل سه رکن داشته باشد.1 :شورای
مرکــزی که پارلمان حزب اســت.2 .هیئت
اجرائیه که کابینه حزب است و .3کمیته سیاسی
که اتاق فکر حزب است .احزابی پیشرو هستند
که کنگره (مجمع عمومی) منظم ،نشریه ،کتاب
و اسناد مدون و سخنگو و نویسندگان دائمی و
متعهد داشته باشند.
هر حزب حداقل پنج نوع سند مدون دارد:
-1مرامنامه که اصول کلی فکری حزب را بیان
میکند-2 .اســاسنامه که قانون اساسی حزب
است و ســاختار حقوقی آن را بیان میکند.
-3آئیننامــه که قانون عادی حزب برای امور
اجرایی و تشــکیالتی است-4 .سند مواضع یا
مانیفست که اصول برنامه استراتژیک حزب
برای اداره کشور و اصول فکری و سیاسی آن
را بیان میکند و -5بیانیهها که بیانگر کاربست
سند مواضع و مرامنامه حزب در مسائل جاری
کشور است.
ما در این درسگفتارها به تشــریح اصول
برنامهها یا استراتژی کالن حزب کارگزاران
ســازندگی ایران میپردازیم که به نام منشور
سازندگی تهیه و تدوین شده است.

ابدی باشد .حزبی که مرامنامهاش تغییر کند در
واقع حزب دیگری است .اما مانیفست تفسیر آن
مرام براساس مقتضیات زمان است که ممکن
است با تغییر یک نسل تغییر کند و اولویتها
یا برنامههای تازهای را طراحی کند .مانیفستها
براساس سنخشناسی احزاب ممکن است متفاوت
باشند .در کل دو نوع حزب داریم:
الف .احــزاب ایدئولوژیک یا عقیدتی که
بیشتر چپگرا هستند و در مواضع خود به صورت
حداکثری فکر میکنند یعنی بستهی منسجم و
منجمدی از عقاید و آرا را به صورت ســخت
تــدارک میبینند که از آن در هیچ نســل یا
زمانهای امکان تغییر نیست یا تغییر به سختی
ممکن است.
ب .احزاب پراگماتیست یا سیاسی که بیشتر
راستگرا هســتند و مواضعی حداقلی دارند و با
وجود انسجام در باورهای سیاسی و فکری خود
از انجماد آنها دفاع نمیکنند و برخوردی نرم با
موافقان و مخالفان خود دارند و به نسلها اجازه
بازنگری در اندیشههای سیاسی خود را میدهند.
در واقع احزاب ایدئولوژیک با ایدئولوژی
حداکثری خــود در مقام نهادهای فلســفی
قرار میگیرند که هر ســه حوزهی .1عقیدتی
(جهانبینی) .2خصوصی (ســبک زندگی) و
.3عمومی (حکمرانی) را در جامعه تعریف و
القا میکنند .آنان بر اعضای خود از خلوت تا
جامعه تسلطی بینظیر دارند .در حالی که احزاب
ایدئولوژیک حتی بر ســبک لباس پوشیدن،
حرف زدن ،غذا خوردن ،عشق ورزیدن ،فکر
کردن ،سرگرم شــدن و رای دادن افرادشان
نظارت دارند ،احزاب پراگماتیست این امور را
به حوزه خصوصی افراد واگذار میکنند و تنها
در حوزه عمومی یعنی قواعد حکمرانی ،زندگی
سیاســی و مدنی افراد اظهارنظر و برنامهریزی
یها ،دلمشغولیها ،عقاید
میکنند .ســرگرم 
اجتماعی و خانوادگی یک پراگماتیست یا عضو
حزب پراگماتیست کامال شخصی و بیرون از
دخالت حزب اســت و ممکن است به افراد

احزاب دیگر شبیه باشد .حزب پراگماتیست
یک رفتار حرفهای دارد اما حزب ایدئولوژیک
یک سبک زندگی است.
اما پراگماتیســم چیســت؟ و مــرز آن با
فرصتطلبیکجاست؟
پراگماتیسم ظاهرا مکتبی آمریکایی است
که مدعی است معنای اندیشهها در نتایج آنها
نهفته است .پراگماتیسم (که از واژهی یونانی
پراگما مشتق شده است) را به مکتب اصالت
عمل ،اصالت مصلحت ،مکتب عملگرایی و
مکتب عینیگرایی ترجمه کردهاند اما در یک
کالم میشود آن را نظریهی «اصالت نتیجه در
برابر نظریهی اصالت تکلیف» تعریف کرد.
پراگماتیســم مکتبی است که معتقد است
جدالهای فلسفی و معرفتی اگرنه بیفایده که
بینهایــت و بیپایاناند .اما از آنجا که مقام ما
در این بحث نه معرفتی که سیاسی است بدون
توجه به پایههای فلسفی این سخن بهتر است به
آموزههای ویلیام جیمز در عرصهی عمومی و
اجتماعی توجه کنیم:
«روش پراگماتیکی قبل از هر چیز روشی
است برای حل نزاعهای متافیزیکی که در غیر
این صورت میتواند پایانناپذیر باشد .آیا جهان
واحد است یا کثیر؟ مقدر است یا آزاد؟ مادی
است یا روحی؟ اینها مفاهیمی هستند که هر
کدام ممکن است دربارهی جهان صادق باشد
یا نباشد و نزاع بر سر چنین مفاهیمی پایانناپذیر
اســت .روش پراگماتیکی در چنین مواردی
عبارت است از کوشش برای تفسیر هر مفهومی
به کمک ردگیری پیامدهای عملی مربوط به
آن( ».ویلیام جیمز :پراگماتیسم :انتشارات علمی
و فرهنگی ،1370 :ص )40
پراگماتیسم تضادی با دینداری ندارد .انسان
پراگماتیســت منکر حقیقت نیست اما معتقد
است اسیر مفاهیم نظری شدن در امور عمومی
به بیعملی یا نظرزدگی منتهی میشود .جیمز در
این باره مینویسد« :پراگماتیسم میتواند مذهبی
خوانده شود به شرط آنکه اجازه دهید مذهب از

سنخ چندگانهگرا یا صرفا بهبودگرایانه باشد...
پراگماتیسم باید پاسخ جزمی را به تعویق اندازد...
شــاید به نظرتان بیاید که نوع چندگانهگرا و
اخالقگرای مذهب که من پیشنهاد کردم همان
ترکیب مذهبی مناســبی است ...آنچه که من
نوع پراگماتیکی یا بهبودگرایانهی خداپرستی
نامیدم( ».همان ،ص )194
همین دیــدگاه ویلیام جیمــز بود که بر
روشنفکران مسلمان ایران نیز اثر گذاشت.
پایهگذاران پراگماتیســم فیلسوفانی چون
چارلز پیرس ،ویلیام جیمز و جان دیوئی بودند
که از متفکرانی مانند الکسی دوتوکویل الهام
گرفتهاند و در عصر ما نیز فیلســوفانی مانند
ریچارد رورتی از تقدم دموکراسی بر فلسفه یا
پراگماتیسم نو سخن میگویند .در ایران معاصر
نیز مرحوم مهندس مهــدی بازرگان از معدود
افرادی بود که از پراگماتیســم دفاع میکرد.
بازرگان در ســال  1328در انجمن اســامی
دانشجویان دانشــگاه تهران خطابهای درباره
«پراگماتیسم در اسالم» ایراد کرد که در آن
از این مکتب فکری دفاع کرد .بازرگان از قول
ویلیام جیمز میگفت« :یک موضوع حقیقت
است برای آنکه مفید است و مفید است برای
آنکه حقیقت اســت و این دو مطلب بیان امر
واحدی اســت( ».مجموعه آثار  ،7ص )161
بازرگان به استناد آیات قران (سوره یاسین ،آیه
 ،12سوره رعد آیه  ،17سوره کهف آیه  103و
 )104معتقد بود« :قرآن و اسالم کامال پراتیک
بوده و از مسلمانان عمل میخواهند و بس ،آن
هم عملی که مفید فایده بوده ،اثر و نتیجه مثبتی
در زندگی داشــته باشد( ».همان ،ص  )172و
علــت بدبختی مســلمانان را آن میداند «که
مسلمانان اسمی و فرضی و تئوریک هستیم ،نه
مسلمان پراتیک( ».همان ،ص )174
بازرگان البته متفکــری علمگرا و منتقد
فلسفه بود که جای نقد آن در اینجا نیست اما
اجماال میتوان گفت او از نخستین روشنفکران
و سیاســتمداران متدین ایران بود که اهمیت
عملگرایی را درک کرد تا جایی که مجاهدین
خلق در شــورش علیه پدر فکری خود به قلم
تقی شــهرام در مجموع ه یادداشتهای جزوه
سبز و بعد بیانیهی مواضع ایدئولوژیک سازمان
مجاهدین خلق ،نقد خود را از نقد همین جزوه
بازرگان شروع کردند .شــهرام در آن جزوه
مینویسد« :در مقالهی «پراگماتیسم در اسالم»
مهندس [بازرگان] ســعی میکند ابژکتیویسم
عامیانه و مکانیکی آمریکایی را در اسالم وارد
کند و از این طریق در مقابل مارک ایدهآلیستی
بودن مذهب موضع بگیرد».
شــهرام بنا به مشــی مارکسیستی خود
به نقل از کتاب زمینه جامعهشناســی نوشــته
امیرحسین آریانپور معتقد بود« :سیستم فلسفی
مصلحتگرایی (پراگماتیسم) آمریکایی که
نتیجه نهایی زندگی سودجویانه و کاسبکارانه
است در جامعهشناسی به شکل نوعی عینگرایی
(ابژکتیویســم) مینیمالیستی تظاهر میکند».
و این ارجاع مهندس بازرگان به جامعهشناسی
آمریکایی در برابر ماتریالیســم مارکسیستی
را ناشــی از «وجوه مشــترکی» میداند «که
بین ایدئولوژی طبقاتی ایشان و جامعهشناسی
آمریکایی وجود دارد و باعث میشود از درک

مسائل پیچیده اجتماعی مانند اختالفات طبقاتی و
مبارزه اجتماعی و تحوالت سیستمی و ضروری
تاریخی بازماند».
اما بــرای آن کــه بدانیم پراگماتیســم
چیســت و چه تفاوتی با «بیاصولگرایی» و
«فرصتطلبی» دارد بایــد نموداری را تصور
کنیم که دو بردار دارد:
اول ،حقیقــت به عنــوان جوهر معرفت و
شرافت انسانی آن چنان که روشنفکران فکر
میکنند (یا مدعی آن هستند)
و دوم ،مصلحــت به معنــای عقل و تدبیر
و مصلحتســنجی اجتماعی برای جلوگیری
از خشــونت و نزاع (نه به معنای بهانهای برای
دروغگویی و فریبکاری)
در طول تاریخ همــواره میان این دو معیار
گونهای تضاد پدیدار شــده و تصور شده است
تا جایی که حقیقت و مصلحت را یک دوقطبی
فرض کردهاند .در حالی که حتی اگر به قول
واضع این دوگانگی روشنفکرانه ،علی شریعتی
بخواهیم طرح هندسی و ریاضی بحث را ترسیم
کنیم ،چهار منزلت اجتماعی پدیدار میشود:
.1روشنفکر که مصلحت را به پای حقیقت
قربانی میکند.
.2بوروکرات که حقیقت را به سود مصلحت
نادیده میگیرد و فکر میکند تنها با خیرخواهی
و کار تخصصی میتواند دل قدرت را نرم کند.
.3اپورتونیست که نه حقیقت و نه مصلحت
را قبول ندارد و آنهــا را به پای قدرت قربانی
میکند.
.4سیاستمدار که هم حقیقت و هم مصلحت
را در توازن و تعادل حفظ میکند.
بر مبنای این چهار منزلت «قدرت» در نقطه
کانونی دو بردار و براساس توازن و تعادلی از
حقیقت و مصلحت قرار میگیرد .روشنفکران
فکــر میکنند باید «بر قدرت» باشــند تا به
حقیقت دست یابند و بوروکراتها فکر میکنند
باید «با قدرت» باشــند تا جامعه روی آرامش
را ببیند .شاید بتوان چریکها را چهره رادیکال
روشنفکران در این باور و تکنوکراتها (کسانی
که فقط به فکر حفظ بوروکراسی نیستند و فکر
میکنند که باید با تزریق فکر توســعه به نهاد
بوروکراسی آن را در راه مصلحت جامعه قرار
داد) را صورت هویتدار بوروکراتها فرض
کرد .اما نزاع واقعی در حقیقت میان سیاستمداران
و اپورتونیستها یا بهتر بگوییم پراگماتیستها
و اپورتونیستهاســت .عملگرایان «قدرت»
و نهــاد آن «دولت» را نقطه تعادل حقیقت و
مصلحت میدانند امــا فرصتطلبان قدرت و
نهــاد دولت را معبد و مبداء هر ارزش دیگری
یپندارند.
م 
از این جهت پراگماتیســم را میتوان یک
ایدئولوژی حداقلی یا ایدئولوژی سیاسی دانست
که بهترین واژه برای توصیف آن در برابر رفتار
ایدئولوژیک ،شناخت رفتار استراتژیک است.
استراتژی در اینجا نه تحقق ایدئولوژی در ظرف
ی و فراتر از تاکتیک)
زمان (فروتر از ایدئولوژ 
که نقطه مقابل ایدئولوژی (حداکثری) است.
احزاب پراگماتیســم احزاب استراتژیکاند.
احزابی که راه رســیدن به هدف و آرمان را
در مانیفست خود تعریف میکنند؛ نه هدف و
آرمانی که خدشهناپذیر و منجمد به نظر میرسد.

Q

حقیقت

مصلحت

سیاستمدار
بورکرات

روشنفکر
فرصتطلب

Qتعریف بحث

گفتیم که مانیفســت ســند بیان اصول
برنامههای یک حزب است ،تفاوت مانیفست
با مرامنامه در تفصیل آن اســت .مرامنامه در
حقیقت آرمانهــای هر حزب را بیان میکند
اما مانیفست آن آرمانها را احصاء کرده و در
قالب یک استراتژی درازمدت تعریف میکند.
مرامنامــه هر حزب باید مختصر ،مفید ،ازلی و

نقش

معیار

حقیقت

مصلحت

سیاستمدار

+

+

روشنفکر چریک

+

-

بوروکرات

-

+

اپورتونیست

-

-
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مواضع حزب جمهوری اسالمی مواضع یک حزب مرکز (نه راست ،نه چپ)
بود که در مواردی به صورت جزئی (مانند فداییان اسالم) وارد امر اجرا شده
بود و در مواقعی حالت کلی و تئوریک(در واکنش به مجاهدین خلق) داشت.

پیشگفتار
در ارزشها و روشهای حزب کارگزاران سازندگی
ایران:
حزب برنام ه محور
ِ
«کارگــزاران ســازندگی ایران» حزبی اســت
سیاســی و قانونــی ،برآمــده از آرمانهای انقالب
اسالمی که میکوشــد در چارچوب قانون اساسی
جمهوری اســامی ایــران با فعالیت تشــکیالتی به
بهبود و اصالح مدیریت کشــور و حاکمیت اصول
«حکمرانی خــوب» کمک کند .مــا یک حزب
سیاسی هســتیم و سیاستورزی مســالمتآمیز را
بهترین راه اصالح امور کشور میدانیم .ما معتقدیم

براین اســاس «کارگزاران ســازندگی
ایــران» در گذار از تکنوکراســی و حرکت
به ســوی دموکراسی و در تمایز با چریکها،
بوروکراتها و اپورتونیســتها یک حزب
«پراگماتیســت به اســتراتژیک» است .ما
ایدئولوژیک نیستیم به دو دلیل:
اول آن که دانش را بــر ایدئولوژی مقدم
میدانیم و خود را در درون حزب دانشــمند یا
فیلسوف نمیدانیم .ما به صالحیت نهاد دانشگاه
در تولید معرفت انســانی (علم /فلسفه /دانش)
باور داریــم و کار حــزب را (حتی در مقام
آموزش رفتارهای حزبی) با دانشــگاه ادغام
یکنیم.
نم 
دوم آن کــه دین را بــر ایدئولوژی مقدم
میدانیم و خــود را در درون حزب مجتهد یا
مرشــد نمیدانیم و به صالحیت نهاد حوزه در
تولید معرفت دینــی (فقه /حکمت /معرفت)
باور داریم و کار حزب را (حتی در مقام یک
حزب متدین) با حوزه یا مسجد یکی نمیدانیم.
ما در رفتار دینی و فقهــی خود مقلد یا پیرو
متخصصان دینی هســتیم اما حزب ما مفتی یا
مرشد یا پیر طریقت ندارد و این امر مهم را به
حوزه خصوصی زندگی یا اعتقادی افراد موکول
میکنیم.

مــا «سیاســتمدار» هســتیم یعنی بــه جای
نظریهپــردازی بــه برنامهریــزی میپردازیم و
براســاس اصول و آرمانهایی که در مرامنامه و
مانیفســت خود به آن رسیدهایم (و ممکن است

سند مواضع خود را در ادوار مختلف بازسازی

کنیم) به برنامهریــزی بــرای اداره نهاد دولت
میپردازیم .نظریهپردازی ما حداقلی اســت و

فقط برای بیان اصول فکری خود در این سند
میگوییــم کدام آرمانهــا و ارزشها مبنای
برنامهها و روشهای ماست.
Q

Qتاریخ بحث

ما مدعی هستیم کارگزاران سازندگی ایران
نخستین حزب غیرایدئولوژیک ،پراگماتیست
و استراتژیک تاریخ معاصر ایران به خصوص
جمهوری اسالمی است .ما مدعی هستیم نخستین
حزب سیاســی در میان همفکران مذهبی خود
هستیم .برای بررســی صحت این ادعا باید به
تجربهی مانیفستها و سندهای مواضع احزاب
دیگر توجه کنیم:
 .3-1سنت مانیفستنویسی همچون بسیاری
از سنتهای سیاسی جدید از تفکر چپ و به
طور مشــخص کارل مارکس به ارث رسیده
است .مارکس در ســال  1848متنی را به نام
«بیانیهی کمونیستی» با همکاری فریدریش
انگلس و به خواست «اتحادیهی کمونیستها»
(که برخالف نامــش گروهی کوچک بود)
منتشــر کرد .مهترین ویژگی این مانیفست
موثر تالش آن برای غیریتسازی است .هر
مانیفســتی باید دوستان و دشمنان حزب خود
را روشــن کند .مارکس چنین کرد و نوشت:
«وقت آن رســیده است که کمونیستها در
برابر همهی جهان به انتشار آشکار دیدگاهها،
هدفها و گرایشهای خویش دست بزنند و
در برابر این قصهی کودکانهی شبح کمونیسم
بیانیهی خود حزب را قــرار دهند ».مارکس
آنــگاه کل تاریخ را بر مبنــای تضاد حزب
پرولتاریایی و حزب بورژوایی بازسازی میکند
و انحاء سوسیالیسم اعم از محافظهکار ،تخیلی،
ارتجاعی و غیره را بر میشمارد.
 .3-2فرقهی دموکرات یا حزب اجتماعیون

نهاد انتخابات به عنوان نماد دموکراســی بدون نهاد
تحزب ،ناتمام است اما فعالیت انتخاباتی را تنها شکل
فعالیت حزبی نمیدانیم.
ما معتقدیــم گرچه «اســاس» حکومت باید بر
«رضایت» جامعه باشد و گرچه «استقرار» حکومت
باید با «انتخاب»ملت صــورت گیرد اما «تداو ِم»
مشروعیت حکومت فقط با رضایت جامعه از عملکرد
دولت ممکن است .بر این اساس سیاستمداران نباید
تنها به انتخابات یا دیگر فرآیندهای مشارکت سیاسی
فکر کنند بلکه با توجه به اصول «حکمرانی خوب»
باید کشــور را به صورتی اداره کنند که کارآمدی
دولتهــا موجب تداوم و توســعهی مشــروعیت
حکومتها شود .از اینرو به نظر ما احزاب سیاسی

عامیــون از احزاب صدر مشــروطه ایران از
نخســتین احزاب ایرانی بود که به انتشــار
ســند مواضع پرداخت و در آن مرام خود را:
«محافظت اصول مشروطیت عامیه ...در ایران
مبنی بر ترتیب انتخاب عمومی و الغاء دو سنخ
امتیازات و صنوف ممتازهی بین ملت و ابطال
اصول مذمومهی تشــخصات» میدانست .در
همان زمان رســالهی «اصول دموکراسی» در
شرح مرامنامهی حزب دموکرات به قلم یک
نفر دموکرات نوشته شد.
 .3-3یکی از اســناد قابل توجه در تاریخ
مانیفستهای احزاب سیاسی ایران مانیفست
حزب اعتدالیون اســت .حــزب اعتدالیون یا
اجتماعیون  -اعتدالیون اولین حزب سیاســی
میانهرو ،معتدل و شــاید بتوان گفت لیبرال
تاریخ ایران اســت که از همین جهت مورد
توجه ما قرار گرفته اســت .این حزب خود را
فرقه اجتماعیون اعتدالیون میخواند که به زبان
امروزی میتوان آنها را محافظهکاران اجتماعی
نامید و مانیفست خویش را نیز «دستور مسلکی»
نامیدند .در دستور مسلکی این حزب از دو نوع
انسان ســخن به میان آمده است :انسان کاری
و عملی (رئالیســت) و انسان فکری و خیالی
(ایدهآلیست) که این تقسیمبندی شباهت بسیار
زیادی به تمایز ما میان احزاب ایدئولوژیک و
احزاب پراگماتیست دارد.
اختصاصبنــدی جداگانه به مفهوم آزادی
در این سند مواضع و تعریف آزادی به معنای
لیبرالی آن ،دفاع از اصالحات سیاسی و پلتیک
و حکومت ملی یا به اصطالح روزگار؛ سلطنت
ملی ،تفکیک قوا ،استقالل قضات ،میهنپرستی،
صلح در روابط بینالملل ،نهاد خانواده و از همه
مهمتر دفاع از مالکیــت خصوصی و حقوق
مالکیت و منع هر نوع انحصــار اقتصادی و
تجاری در عین دفاع از حقوق کار از جمله نقاط
درخشان دستور مسلکی فرقه اعتدالیون است.
دفاع از دیانت ،اصالحــات دینی و اعتدال به
عنوان یک گفتمان از دیگر نقاط درخشان این
سند تاریخی است .انسان معتدل از نظر حزب
اعتدالیون آن اســت که « :باید در هر مقصود
و در هــر اقدام از تمایل به حد افراط و تفریط
کنارهجویی نموده حد وسط یعنی میانهروی را
از دست ندهد ».این مانیفست در همان زمان
با نقد دموکراتهای تنــدرو و چپگرا مانند
محمدامین رسولزاده مواجه شد و او رسالهای
در «تنقید فرقهی اعتدالیون» نوشت .او از اینکه
گروهی خود را اجتماعیــون اعتدالیون یا به
تعبیر سوسیالیستهای میانهرو یا محافظهکاران
جامعهگرا بخوانند عصبانی بود و آن را مسلک
تازهای قلمداد میکرد .اما رسولزاده ریشههای
لیبرالیســتی اعتدالیون را نادیده میگرفت یا
نمیشناخت.
 .3-4حزب توده ایران دیگر گروهی بود
که سند مواضع نوشت .نخستین برنامه حزب
تــوده در مردادماه ســال  1323با نام «برنامه
حزب توده ایران برای مرحله کنونی از تکامل
اجتماعی کشور ما» منتشــر شد .در مرامنامه
حزب توده آن را قانون اساسی حزب خوانده
بودند و ســند اساسی حزب که «سندی علمی
و ایدئولوژیک است که برپایهی تحلیل حزب
از شــرایط جهانی ،منطقه و اوضاع اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین شده بود».
.3-5از میان احزاب اسالمی فداییان اسالم
پیشتاز مانیفستنویسی بودند .آنان کتابی به نام
راهنمای حقایق نوشتند که برای اولین بار در

ضمن طرح مباحث سیاسی و فکری و انتخاباتی باید
برای ادارهی دولت و کشــور «برنامه» داشته باشند
و مقــدم بر «ایدئولوژی»های ذهنی با پیشــنهادی
«برنامه»های عینی کشــور را به ســوی توســعه،
عدالــت و آزادی هدایت کنند .درســت به همین
علت اســت که ما از جمع فکر «تکنوکراســی» و
«دموکراســی»حمایت میکنیــم و به همین دلیل
اســت که ما «کارگزاران سازندگی ایران» در این
منشور به جای مباحث کالن فلسفی و نظری به نسبت
نهاد دولــت بهعنوان مهمترین نهــاد ادارهی جامعه
با دیگر نهادهــای عمومی (دیــن ،اقتصاد ،جامعه،
قانون و سیاســت) پرداختهایم .ما خــود را حزبی
«برنامهمحور» میدانیم و سعی داریم در این منشور،

آبانماه  1329منتشر شد که به قلم سیدمجتبی
نوابصفوی نوشته شده بود.
این کتــاب «اعالمیه فداییان اســام» یا
«کتاب راهنمای حقایق» نام داشت که اتفاقا
یکی از برنامه محورترین اعالمیههای حزبی بود
چراکه اوال جهتگیری آن کامال سیاسی یعنی
به سوی نهادهای سیاسی و اداری کشور بود ثانیا
راهحلهای روشن و البته بسیط و سادهدالنهای
بــرای اداره امور کشــور داشــت .در واقع
برخالف نام کتاب ،محتوای آن بسیار سیاسی
و عملگرایانه بود .کتاب دو بخش دارد :اول
در  14فصل ریشههای بحران ایران را بررسی
میکند و سپس در  13فصل راهحلهای عبور
از بحران به تفکیک نهادها و ادارات را پیشنهاد
میکند .مشکل اصلی از نظر فداییان اسالم فساد
اخالقی ،شــهوات ،مشروبات ،دخانیات ،قمار،
موسیقی ،دروغ ،بیکاری ،فحشا و رشوهخواری و
رباخواری عمومی بود و راهحل ایجاد حکومتی
مقتدر و متدین برای اجرای احکام اسالم .فداییان
نه فقط مخالف متجددان که منتقد روحانیان هم
بودند و از جمله معتقد بودند باید نهاد روحانیت
تصفیه شود و روحانیان خاطی خلع لباس شوند
و اساسا اصالح از نهاد روحانیت شروع شود.
راهبرد اقتصادی آنها بازگشــت به اقتصاد
سنتی بود« :چنانچه یک عطار یا بقال با ایمان
پاک به جــای وزرای دزد دارایی قرار بگیرد
بهتر از هــر وزیر اقتصاد .دارایی پاکی که در
ممالک اروپا کوس علم اقتصاد میزند ثروت
ایران ترقی داده روزافزون میکند».
فداییان اسالم معتقد بودند« :شاه در جامعه به
منزله پدر خانواده است .همان صفات و مزایای
پدری که بایســتی پدر نسبت به افراد خانواده
داشته باشد تا پدر باشد ،بایستی نسبت به ملت
دارا باشــد تا شاه باشد ...شاه بایستی مسلمان و
پیرو آل محمد و مروج اسالم و مذهب پیروان
آل محمد(ص) باشد».
.3-6در جناح دیگر سیاستمداران مسلمان
نهضــت آزادی ایــران از جمله گروههایی بود
که به تنظیم مرامنامه و سند مواضع دست زد.
پیش از این مهنــدس مهدی بازرگان رهبر و
بنیانگذار نهضت در ســخنرانی افتتاحیه آن
اعالم کرده بود که به طور خالصه «ما مسلمان،
ایرانی ،تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم ».که
مختصات یک حــزب معتدل را بیان میکرد.
مرامنامه نهضت آزادی ایران در  12اصل تنظیم
شده بود و این اصول را به حکم -1مبادی عالیه
دین مبین اسالم و قوانین اساسی ایران -2اعالمیه
جهانی حقوق بشر و -3منشور ملل متحد مستند
میکرد.
نهضت اولین حزب سیاسی ایران بود که
اعالمیه حقوق بشر را پشتوانه تشکیالت خود
قرار میداد و سپس اصول آن از حیث سیاست
داخلی و خارجی را بیان میکرد-1 :حکومت
قانون -2ترویج اخالق -3حســن استفاده از
دموکراســی -4اســتقالل اقتصادی و روابط
اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان با توسعه
بیمههای اجتماعی -5اصالح قوانین و استقالل
قضایی -6زندگی بهتر نتیجــه فعالیت مفید
بیشتر -7تاکید بر اصالح نظام اداری براساس
تخصص و صالحیت (شایستهساالری) -8تاکید
بر نهادهای بینالمللی به خصوص سازمان ملل
متحد -9بیطرفی ایران در مناســبات جهانی
-10اجرای منشور ملل متحد -11همبستگی در
منطقه و جهان اسالم -12ترویج صلح و دفاع از
نهضتـهای ملی در جهان

اصول و قواعد سیاسی و فکری خود را در صورت
کســب قدرت و اخذ رأی ملت در نسبت با همهی
ارکان و نهادهای اجتماعی روشن کنیم« .کارگزاران
سازندگی ایران» از آنجایی که خود را یک حزب
سیاسی میداند نه ایدئولوژیک ،برنامهی اصلی خود
را تشکیل یا تقویت یک «دولت خوب» میداند و
منشــور خود را بر این اساس به رابطهی نهاد دولت
با نهادهای اجتماعی دیگر اختصاص داده است .این
اصول چهلگانه مانیفست (سند مواضع) حزب ما را
تشکیل میدهد و مبنا و معیار هر نوع سیاستگذاری،
برنامهنویسی ،مبارزهی انتخاباتی و فعالیت مدنی ما
در «کارگزاران سازندگی ایران» در درون یا بیرون
از حاکمیت خواهد بود.

بیانیه مواضع نهضت در مجموع از آن چهره
یک حزب لیبرال دموکرات مذهبی را نشــان
یدهد.
م 
 .3-7از درون نهضت آزادی ایران جریانی
پدید آمد که به سازمان مجاهدین خلق مشهور
شــد .آنان جوان ،رادیکال و افراطی بودند و با
وجود اثرپذیری معرفتــی از نهضت آزادی
در رفتار سیاسی در برخورد با مخالفان مشابه
فداییان اســام بودند و از مارکسیسم نیز اثر
پذیرفته بودند .مجاهدیــن خلق کتابهایی
مانند آثــار مهندس بازرگان (راه طی شــده،
ذره بیانتهــا ،کار در اســام) آثار سیدمحمود
طالقانی (پرتوی از قــرآن) را خوانده بودند اما
پیش از همه در سیر مطالعاتی خود تحت تاثیر
مائوئیسم به عنوان صورتی از مارکسیسم مبتذل
شرقی بودند :کتابچه ســرخ ،امپریالیسم و کلیه
مرتجعین ببر کاغذی هستند ،دو نوع همزیستی
تآمیز ،علیه لیبرالیسم ،اصالح کار حزبی،
مسالم 
آموزش خود را از نو بسازیم از مائوتسه تونگ
و چگونه میتوان یک کمونیســت خوب بود

از لیو شائوچی در آموزشهای رسمی سازمان
قرار داشــت .براساس این مطالعات مجاهدین
به نگارش کتابهای فلسفی و معرفتی دست
زدند .اقدامی که در یک حزب بیسابقه بودند.
آنان سازمان را جایگزین نهاد حوزه و دانشگاه
کردند و بــا بضاعتی اندک و بدون فراگیری
علوم انسانی یا علوم دینی به انتشار کتابهای
فلســفی ،کالمی ،اقتصادی و تاریخی دست
زدند :حســین روحانی (که بعدا مارکسیست
شد) کتاب متدولوژی یا «شناخت» را نوشت.
محمد حنیفنــژاد؛ راه انبیاء  -راه بشــر ،علی
میهندوست کتاب تکامل ،محمود عسگریزاده
کتاب اقتصاد به زبان ساده ،احمد رضایی کتاب
امام حسین ،ســعید محسن کتاب مقدمهای بر
مطالعــات مارکسیســتی و عبدالرضا نیکبین
کتاب مبارزه چیست؟ را نوشت.
کتابهــای مجاهدین خلــق آمیزهای از
نوگرایی مذهبی نهضــت آزادی ،بنیادگرایی
اسالمی فداییان اسالم و مارکسیسم بود که در
نهایت با بازداشت و اعدام سران سازمان و غلبه
جریان محمدتقی شهرام به انتشار سند مواضع
ایدئولوژیک ســازمان مجاهدین خلق ایران
منتهی شد .سندی که به اعالمیه تغییر مواضع
ایدئولوژیک مشهور شد اما در واقع محصول
جمعبندی همهی مطالعات مجاهدین بود.
مانیفست مجاهدین خلق نمونه نهایی یک
مانیفست ایدئولوژیک است .مجاهدین در این
اعالمیه در همه اصول فلسفی ،تاریخی ،کالمی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی نظر داده بودند.
این مانیفســت از حیث نظری در نقطه مقابل
مانیفست ما کارگزاران سازندگی ایران قرار
دارد و در واقع دوگانهی «مجاهدین خلق ایران/
کارگزاران سازندگی ایران» جدیترین دوگانه
و دوقطبی حزبی آشتیناپذیر در تاریخ تحزب
ایران است.
 .3-8پــس از انقــاب اســامی حزب
جمهوری اسالمی به عنوان یک حزب سیاسی
مذهبی شــکل گرفت که میکوشید نسبت
به فداییان اســام میانهروتر ،نسبت به نهضت
آزادی اسالمگراتر و نسبت به مجاهدین خلق
سنتگراتر باشــد .مواضع این حزب ابتدا به
صورت مرامنامهای در  10اصل و  4خط مشی
اصلی تعریف شد اما سند مهم کتاب «مواضع
ما» بود که اصــول برنامههای حزب را اعالم
میکرد .این اعالم مواضع از جهانبینی حزب

درباره خدا ،خلقت ،بعثت و انسان شروع میشود
و آن گاه به ساخت جامعه ،نهاد روحانیت ،نهاد
حزب و خانواده میپردازد و در نهایت سیاست
اقتصادی و خارجی حزب را روشن میکند.
مواضع حزب جمهوری اسالمی مواضع یک
حزب مرکز (نه راســت ،نه چپ) بود که در
مواردی به صورت جزئی (مانند فداییان اسالم)
وارد امر اجرا شده بود و در مواقعی حالت کلی
و تئوریک (در واکنــش به مجاهدین خلق)
داشت.
.3-9در دوران حکومت جمهوری اسالمی،
سازمان مجاهدین انقالب اســامی ایران (دوره
جدید) مهمترین حزبی بود که به تهیه و تدوین
سند اعالم مواضع پرداخت و آن را به صورت
پیشنویس در ســالهای  1373تا  1377در
نشریهی عصر ما ارگان خود منتشر میکرد .این
سند در چهار سرفصل سیاست داخلی ،سیاست
خارجی ،اقتصاد و فرهنگ تنظیم شد اما هرگز
از سطح پیشنویس فراتر نرفت.
.3-10ســند مواضع کارگزاران سازندگی
ایران از این حیث مهمترین تالش به ثمر نشسته
است که اکنون به صورت کتاب آبی حزب
به چاپ رسیده و این درسگفتارها در شرح و
تفسیر آن است.
Q

Qتئوری بحث

نظریهی محوری ما در مانیفست حزب ،سند
مواضع کارگزاران ســازندگی ایران و منشور
سازندگی نظریهی حکمرانی خوب است.
پیشگفتار این منشور دو کلیدواژه اصلی
دارد:
اول :آرمانهــای انقالب اســامی ایران که
ارزشهــای مورد نظر ما را روشــن میکند
و دربرگیرنــده اصــول اســتقالل ،آزادی،
جمهوریت و اسالمیت اســت .به این معنا ما
حزبی استقاللطلب (مخالف استعمار خارجی)،
آزادیخواه(مخالفاستبدادداخلی)،جمهوریخواه
(مخالف سلطنت و هر نوع حکومت فردی)،
اسالمخواه (دیندار و مسلمان به عنوان فرهنگ
عمومی جامعه ایران) هستیم .از ارزشهایی که
انقالب اسالمی ایران در سال  1357به ارمغان
آورد حمایت میکنیم .به نظر ما با وجود همهی
گرایشهای اصالحطلبانه امکان اصالح رژیم
سلطنتی پهلوی وجود نداشت و انقالب اسالمی
ایران حرکتی مشروع و مقبول بود و هنوز هم
قابل دفاع است.
دوم ،قوانیــن جمهوری اســامی ایران که
روش برخورد ما با امور سیاســی را روشــن
میکند .ما به قانون اساسی و قانونهای عادی
نظام جمهوری اسالمی ملتزم هستیم و از آنها
در عرصهی عملی پیروی میکنیم و اگر نقدی
بر این قوانین داشــته باشیم از طریق قانونی و
مسالمتآمیز آنها را بیان و برای اصالح آنها
تالش میکنیم .قانونگرایی ما به معنای مخالفت
با هر گونه رفتار قهری ،چریکی ،مســلحانه و
خشــونتطلبانه برای تغییــرات و تحوالت
اجتماعی و سیاسی است و به این علت که ما
این نظام سیاسی را مشروع و نیز آماده اصالح
میدانیم و برای اصــاح آن راهی جز صلح
نمیشناسیم.
نظریه محوری منشــور ســازندگی که
در پیشگفتارها هم بیان شــده است ،نظریه
حکمرانی خوب است به این معنا که ما معتقدیم
اگرچه مشــروعیت هر حکومت موکول به
مقبولیت آن در جامعــه از طریق رایگیری

مداوم و مستمر اســت اما باور داریم به دست
آمدن این مشــروعیت و مقبولیــت با کار
حکومت و خدمت آن بــه جامعه که به نظر
ما هدف غایی تاســیس دولت است به دست
میآید :تامین امنیت ،ایجاد بستر مناسب برای
اجرای عدالت و نیز زمینه الزم برای پیشرفت
جامعه وظیفه ذاتی دولت است.
از این نظریه محوری است که ما به برنامه
محوری حزب میرسیم و آن تفکر استراتژیکی
اســت .اســتراتژی همان ایدئولوژی سیاســی

حداقلی یا تعیین آرمانها براساس شرایط زمان و
مکان است .ما یک حزب استراتژیک هستیم که
میکوشیم به جای نظرات کلی درباره جهانبینی،
مبدا و معاد و عالم و هستی و چیستی و شناخت
و ...به برنامههای روشن اما عالمانه دربارهی نحوه
اداره نهاد دولت به عنوان موضوع علم سیاســت
و نیز اداره پارلمان ،دادگستری و دیگر نهادهای
عمومی بپردازیم و دربارهی آنها نظریهپردازی و
برنامهریزیکنیم.

از همین دو نکته؛ نظریه محوری و برنام ه
محوری حزب اســت که ما با تمرکز بر نهاد
دولت و تالش برای دســتیابی به آن نهاد از
طریق نهاد انتخابات خود را حزبی اصالحطلب
میدانیم که دموکراسی را در بستر تکنوکراسی
میجوید .تکنوکراســی همان ابــزار تداوم
مشــروعیت یک دولت مبتنی بر دموکراسی
است .تکنوکراسی محوریت کار و کارآفرینی
برای دستیابی به آزادی و آزادیخواهی است.
مبنای حکمرانی خوب و دولت خوب است و
دولت خوب دولتی است که نه معلم ،نه مرشد،
نه مــدرس و نه مالک جامعه که خدمتگزار و
کارگزار جامعه باشد.
Q

Qروش بحث

منشــور ســازندگی (کتاب آبی) در هفت
گفتار نوشته شــده است .از آن جا که گفتیم
موضوع ســخن ما درباره نهاد «دولت» است.
در هــر گفتار رابطهی نهاد دولت یا یک نهاد
اجتماعی دیگر مورد بحث قرار گرفته است که
یک شاخه از علوم سیاسی را تشکیل میدهد.
گفتــار اول :رابطهی نهاد دولت و ملت که
اندیشه سیاسی حزب را توضیح میدهد.
گفتــار دوم :رابطه نهاد دولت و شریعت که
اندیشه دینی (الهیات سیاسی) حزب را توضیح
میدهد.
گفتار ســوم :رابطه نهــاد دولت و بازار که
اندیشــه اقتصادی (اقتصاد سیاســی) حزب را
توضیح میدهد.
گفتار چهارم :رابطه دولت و جامعه که اندیشه
اجتماعی (جامعهشناسی سیاسی) حزب را توضیح
میدهد.
گفتار پنجم :رابطه دولت و قانون که اندیشه
حقوقی (حقوق سیاسی) حزب را توضیح میدهد.
گفتار ششــم :رابطه دولت و احزاب سیاسی
که اندیشه حزب در سیاست داخلی را توضیح
میدهد.
و گفتار هفتم :رابطــه دولت ایران و جهان
که اندیشه حزب در سیاست خارجی را توضیح
میدهد.
بر مبنای هر کدام از این گفتارها به تعریف
حزب در یک چارچوب نظری خواهیم رسید
که هدف نهایی این مانیفســت تعریف یعنی
معرفی حزب است.

شــرحگفتار اول را در هفتــه آینــده در همین
هفتهنامه خواهید خواند.
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آکادمی
درسگفتارهای فعالیت حزبی

افراد در شورای یک حزب در سطح محلی به جای بحث درباره مسائل منطقه و محله خودش ،مانند شورای عالی مرکزی
درباره مسائل کالن کشور از قبیل امنیت ملی و سیاست خارجی و...حرف میزنند و کسی این نکته را جدی نمیگیرد که
باید یک «نظام تقسیمکاری» وجود داشته باشد که افراد هر شورایی بر اساس آن بحث و گفتوگو کنند.

1

حزب حرفهای
هر حزبی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی باید به پایداری مالی ،سازمانی و کارکردی فکر کند
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اما این راه حل ســادهای نیست چون
خود این شخص ثالث هم منافعی دارد که
باید تأمین شود که برای تأمینش میتواند
برای مثال از ما مالیات بگیرد.
بنابراین مبادلهی ما با شــخص ثالث
هزینه دارد و از طرفی هم او در شرایطی
مجبــور به اعمال زور هم میباشــد .در
حقیقت وقتی مؤثر واقع میشود که بتواند
اعمال زور کند.
وگرنه اگر اعمال زور نداشــته باشد
به راحتی قابل حذف شدن میشود .پس
فقط شــخص ثالث باید اجازه و قدرت
اعمال زور داشته باشد تا مؤثر واقع شود.
بنا براین داســتان و تعریف ،در یک
جامعه هم «دولت» تنها نهاد مشروع اعمال
قدرت اســت .و به مبنای این توافق هم
«قانون» گفته میشود.
«قانون ،توافقی است برای چگونگی
سازماندهی امور مشترک بین انسانها در
یک جامعه».
اما همانطور که گفتیم این شخص ثالث
مشکالتی هم دارد ،از آنجایی که هم پول
دارد و هم قدرت ،میتواند جداگانه برای
خودش یک گله خریداری کند ،قبل از
این دو گله داشتیم حاال میشود سه گله.
حاال گله و زور و پول باهم دارد و میتواند
دست به «انحصار» هم بزند یعنی یکی از
گلههای چوپانها را خریداری کند.
اول قرار بود حداقل مداخله را در امور
داشته باشد(دولت لیبرال) اما االن خودش
منافــع زیادی دارد کــه ایجاب میکند
برای حفظ منافعش قوانین بیشتری اعمال
کند و مالیات و عوارض و...بیشــتری
دریافت کند و بازی به جایی میرســد
که ما مجبور میشــویم از او درخواست
«خصوصیسازی» کنیم (که اموال مارا
پس بده) چون تو(شخص ثالث یا دولت)
قرار بود اگر بیــن ما اختالفی پیش آمد
حکمیت کنی اما دست به انحصار مرتع
و گلههــا زدی( .نقد دخالــت بیش از
حد دولــت در امور مختلف بابت همین
است) گرایشهای تشکیل دولت لیبرالی
به همین معناســت که براســاس قانون
وظایف این دولت را کم کنند و بیشــتر
از حد وظیفهی برقراری نظم و امنیت در
امور جامعه دخالت نکند و محدود باشد.
(گرایش حزب کارگزاران هم به سمت
حداقلی بودن دخالــت دولت در جامعه
و کوچک کردن دولــت در اقتصاد و
انجام یک سری وظایف محدود میباشد:
برقراری نظم ،اجرای قانون ،رفع اختالفات،
حفظ امنیت مرزها و امنیت ملی ،بهداشت
و درمان عمومی و آموزش عمومی).
بنابراین نحوهی ســازماندهی زندگی
جمعی در جامعه بسیار بسیار مهم است.و
تالش ما برای قانونمند کردن این جامعه
در صورت معامله با شخص ثالث یا همان
دولت امکانپذیر اســت که این معامله
هزینههایی هم دارد کــه ما باید تالش
کنیم هزینههای این معامله را تا حد امکان
کاهش دهیم.
بنا بر ایــن تعاریف پایــه به بحث
احزاب بر میگردیــم ،حزب به عنوان
یک «کانون» و «صنفی» از فعالیتهای
داوطلبانه شــهروندان ،تحت تأثیر همین
مکانیزمی که بیــان کردیم قرار دارد(به
لحاظ اصول سازماندهی)

چیزی که یــک فعالیت داوطلبانه را
سر پا نگه میدارد «سرمایهی اجتماعی»
آن است.
بنابراین قواعــد خوب و اجرای مؤثر
میخواهد و وجود مؤلفههایی مثل شفافیت
و عدالت.
که اگر اینگونه نباشد،سازمان داوطلبانه
از هم میپاشد و اگر قوانین آن مخدوش
شوند ساختمان آن نهاد ترک برمی دارد.
حاال اگر بخواهیم فرآیند سیاســت را
به معنایی که تعریف کردیم سازماندهی
بکنیم یک سری الزامات دارد:
نیــاز به «ارزشهــا» و «معیارها»«مبناها» برای این حکمرانی داریم ،برای
مثال «آزادی و عدالت و همبستگی»
یک از کارهای احزاب ،درگیر بودن
با همین ارزشهاست .سازمانها و احزاب
ایدوئولوژیک بسته به اینکه کدام یک از
این ارزشها را ترویج و تشــویق کنند،
نحوه سازماندهی شان فرق میکند.
از آنجایی که افراد یک جامعه دارایمنافع و عالیق و خواســتههای متعدد و
بعضا متعارضی هستند،به یک سری نهاد
اجتماعی نیاز داریم که توسط این نهادها،
مطالبات و منافع و عالیق و خواستههای
افراد و گروههــای مختلف اجتماعی را
سازماندهی و هماهنگ کنند و به دولت
انتقال دهند(.هم برای حکومت مسئله طرح
کنند و هم راه حل ارائه دهند)
نکته:هر حکومتی برای ســازماندهی
زندگی مــردم جامعه باید یک ســری
«سیاســتگذاری» را اعمــال و اجرا
کند(برای انجام این کار در عمل مدلهای
مختلفی وجود دارد)
یک مدل منطقی این است که حکومت
در گام اول «دستور کارگزاری» میدهد،
در واقع یعنی «کشف مسئله» و تبدیل آن
مسئله به دستور کار(.مسائلی از قبیل محیط
زیســت و بحران آب،طالق وحجاب و
فرهنگ عمومی ،مسائل خارجی و انرژی
اتمی و)...
وقتی که حکومت یک مسئلهای مثل
بحران آب را کشف میکند و به رسمیت
میشناســد،بالفاصله در دستور کار قرار
میدهد و بعد به دنبال راه حل میگردد و
بعد از بررســی راه حلها یکی از آنها را
به عنوان الیحه یا بخشنامه یا دستورالعمل،
برای اجرا در دســتورکار قرار میدهد.
(اقدامات کارگزاران حکومت)
حاال اینکه چه مسئلهای در دستورکار
دولت قراربگیرد بســتگی به سازمانهای
اجتماعی و رسانهها و تبلیغات و نفوذهای
اجتماعی اشــخاص و ساختار سیاسی آن
کشور دارد.یعنی ســازمانهای اجتماعی
از قبیل احزاب و یا رســانهها میتوانند
اولویتهای مســائل یک دولت را تاحد
امکان تعیین کنند.
اگر گروهها و ســازمانهای اجتماعی
نمایندگانی نداشته باشند که این مطالبات
را به حاکمیت انتقال دهند ،به مرور زمان
بخش عمــدهای از جامعه عمال از صحنه
حذف میشوند.
و ارزشهایی از قبیل عدالت و آزادی
و...که مد نظر بسیاری از آنها بود مخدوش
یشود.
م 
بنابراین نقش احزاب بســیار کلیدی
است ،در جمع کردن گروههای اجتماعی
و هماهنگــی مطالبات و خواســتههای
مشترک و کشف مســائل و انتقال آنها

به حاکمیت برای تبدیل کردن آن مسائل
و مطالبات به مســئلهی عمومی تر ،زیرا
دولت و حکومت درباره مسائل عمومی
تصمیم میگیرند نه یک مسئله خصوصی.
هنر احزاب برقراری رابطه بین منافع
ملی و منافع اجتماعی است.
اینکه چگونه مطالبات منتقل شوند یا
به صورت مستقیم است ،مثل حضور در
انتخابات و کاندیداتوری یا غیرمســتقیم
از طریق فشارهای اجتماعی با روشهای
مختلف.
باز اینجا به یک سری نهاد دیگر نیاز
داریم که مطالبات و مسائل و راه حلها را
از گروههای اجتماعی و احزاب دریافت
کنند و اعالم کننــد و درباره آن بحث
و بررســی کنند و اجرا کنند ،یعنی نهاد
«مجلس و دولت».
نکتــه :همه ایــن فعالیتها در یک
نظام بروکراتیک امکانپذیر اســت ،که
پلورالیزم به رسمیت شناخته میشود .اما
مثال در یک حکومت فاشیســتی چنین
فعالیتهایی امکان ندارد.
علیالقاعده در یک نظام بروکراتیک،
به شهروندان مشارکت جو و فعال و هم
چنین دولت و مجلس قوی نیاز داریم.
در چنیــن جامعهای سیاســت از باال
به پاییــن معنایی ندارد بلکــه در واقع
شــهروندان هســتند که همه چیز را با
مشارکت فعال هدایت میکنند،از طریق
احزاب و نهادهای مدنی.
تعریف دامــز از حــزب :تیمی از
شهروندان یک کشور که تالش میکنند
حاکمیت و دولت را به دست بگیرند و
کنترل کنند.
بنابراین بوسیلهی بدست گرفتن مناصب
سیاسی از طریق انتخابات،گروههایی از
مردم از طریق احزاب تالش میکنند که
فرآیند سیاستگذاری عمومی را دردست
بگیرند و کنترل کنند.
احزاب نهادهایی هستند که حضوری
نســبتا دائمی دارند و فصلی نیستند و هم
چنین یک «مبنا» دارند که ممکن است
بر مبنای یک ایدئولــوژی و قومیت و
برنامهای خاص باشد اما به هرحال به یک
مبنا نیاز داریم تا افراد در یک حزب دور
هم جمع شوند(یکی از ضعفهای احزاب
در ایران همین است که این مبانی بیشتر
بین رهبران اولیه حزب متداول اســت
و اعضا تقریبا خبــری از آنها ندارند که
به نوعی تشکیل حزب را بیمعنا میکند)
نکتــه :برنامههای تغییر سیاســت و
مسائل و راه حلهای هر گروه و سازمان
اجتماعی متفاوت است که همین جا مسیر
احزاب از ان.جی.اوها و تشکلهای صنفی
و ...جدا میشود.
گرچه دیگر نهادها هم در محیط سیاسی
فعالیت میکنند اما فرقشان با احزاب این
اســت که احزاب عالوه بر اینکه راجع
به «چگونگــی» حکومت نظر میدهند،
درباره اینکه «چه کسی» باید حکومت
کنــد هم بحث میکننــد .یعنی احزاب
تالش میکنند از طریق تسخیر دولت و
پستهای سیاسی (استانداران،فرمانداران،
وزرا،نمایندگان مجلس و شورای شهر و)...
و به دست گرفتن قدرت ،برنامه هایشان را
پیش ببرند و بسیاری از نهادها هم تالش
میکنند از طریق تأثیرگذاری براحزاب
صدایشان را به حاکمیت برسانند.
بنابرایــن در یک حــزب به اعضاء

و برنامه و ابزار بدســت گرفتن قدرت
نیازمندیم و هم چنین نیروهایی که بتوان
برای تصدی مناصب دولتی آنها را معرفی
کرد و یا در انتخابات آنهارا کاندیدا کرد
(تقریبا رهبران حزب برای مقامات مطرح
میشوند)
به منظور تدوین پیشنهاداتی برای حل
مسائل کشور ،حزبی که درمورد اقتصاد و
فرهنگ و سیاست و توسعه ملی و محلی
و مســائل منطقهای و سیاست خارجی
مملکتش ایده و حــرف و راه حلی در
اختیارش نیســت نمیتوان آنرا حزب
نامید بلکه یک باند است(مشابه باندهای
مافیایی)
اگر در یک شرایط عادی (بدون وجود
جنگ و منحــل کردن احزاب و )...یک
حزب بتواند این ویژگیها و تاثیرگذاری
هارا داشته باشــد،می توان گفت که مابا
یک «نهادینگی» حزبی مواجه هستیم.
هر حزبی چه در ســطح ملی و چه در
سطح محلی سه معیار بسیار مهم دارد:
)1پایداری سازمانی
)2پایداری مالی
 )3پایداری کارکردی
یعنی به شکل قابل اعتماد و اطمینانی
منابع الزم برای انجام کار ویژههای حزب
وجــود دارد وحزب تبدیل به ســازمان
اجتماعی مهمی شــده است که وظایف
و نقشهای اجتماعی وسیاســی مهمی را
پذیرفته و حاال به پایداری رسیده است.
یعنی به شکل تکرارشوندهای حتما در
انتخابات حضور دارد و همیشه یک پای
مجادله اســت و کاندیداهایش سهمی از
مجلس و شوراها را دارند.
برای اینکار نیاز به پول و منابع انسانی
و ســاختار و قواعد و آیین نامه و...دارد
و بــرای اینکه همهی اینهــا در احزاب
به خوبی محقق شود نیاز به یک «رهبر»
خوب داریم.
در سطح منطقهای و محلی به شوراهای
ی خیلی خــوب نیــاز داریم و
مرکــز 
به رؤسای شــورای مرکزی خوبی که
مهارتهای رهبری یک حزب سیاسی را
دارا باشند.
کسی که:
 سیاســت عملی و یومیه را درک کندو بفهمد
 مفهوم استراتژی و استراتژی سیاسی رابفهمد
 قدرت حل اختالف و رفع منازعه داشتهباشد
 شنونده بسیار خوبی باشد توانایی ترغیب و تشویق و اقناع داشتهباشد
 توانایــی جهتدهــی و آرماندهیبه اعضاء و قدرت پیشبینی و کار جمعی
داشته باشد
 خصوصا یک رهبر سیاسی باید تواناییتحمل فشــارهای اجتماعی و سیاسی را
داشته باشد
 به لحاظ شخصیتی از استحکام برخوردارباشد و دارای سالمت بسیار باالیی باشد
 خوشنام باشد(چون حزب با مردم ارتباطدارد ،خصوصا زمان گرفتن رأی از مردم
برای تصدی کرســیهای حکومتی در
انتخابات)
نکته :مدیر با رهبر فرق دارد ،خصوصا
یک رهبر سیاسی.
رهبرسیاســیای که اهل زد و بند و

البی و فساد باشد به راحتی خرید وفروش
میشود.
براســاس تعاریفی که ارائه شد،شش
مأمورت مهم احزاب به این شرح است:
«ترکیب و تجمیــع منافع گروههای
مختلف اجتماعی که گروه هدف حزب
هستند» (مثال طبقه کارگران و مدیران و
معلمان و بازاریان) بسته به اینکه حزب
بخواهد صدای کدام صنف و طبقه باشد
و انتقال دهندهی مطالبات آنان به دولت.
یعنی پایگاه اجتماعی حزب باید مشخص
شود خصوصا در ایامی مثل انتخابات که
باید فاصله گذاریها ایجاد شود .مثال وقتی
یک حزبی موضــع اقتصادی خودش را
مشــخص کند معلوم میشود که از کدام
طبقه اقتصادی حمایت میشود و حمایت
و میکند.
براســاس یک روششناسی مشخص،
حزب باید بتواند گروههای هدفش را پیدا
کند و بین مطالبات و خواســتههای آنها
یک هماهنگی ایجــاد کند(یعنی حزب
نبایــد فقط منافع و صــدای یک گروه
اجتماعی مثل خانهی سینما مبنی بر عدم
سانسور فیلم را دریافت کند و انتقال بدهد،
بلکه باید بتواند منافع و مطالبات گروههای
مختلف را به صورت مشترکی هماهنگ
کند)
برای انجام این فرآیند ،ساختار سیاسی
حزب بسیار مهم است که نیروهای سیاسی
حزب چگونه هدایت شــوند .یعنی یک
فرآیند انتخاب مدیران سیاسی باید وجود
داشته باشد و یکی هم حفظ و کنترل این
مدیران که به حزب و منافع حزب پایدار
بمانند .این فرآیند و کارکرد بسیار مهم را
درحال حاضر احزاب ما یا اصال ندارند و یا
به میزان کمی دارند.
یکی از مبانی مدلهای فرآیند فعالیت
حزبی در دنیا همین اســت که هر حزبی
مشخص میکند نیروهایش چگونه باید از
دل حزب وارد حکومت شوند.
بنابرایــن درحوزههای عمومی حزب
باید بتواند خط و مشیهای اساسیاش را
تدوین کند
و هــم چنین بین منافع مختلف ملی و
اجتماعی در سطح کشــور یکپارچگی
ایجاد کنــد که منجر به ایجاد «ثبات» و
«مشروعیت سیاسی» میشود.
نکته:احزابی هم داریم که انقالبی هستند
یعنی به کل در پی این هستند که نظم و
ساختار سیاسی را بهم بزنند ،اما احزابی که
معتقد به اصالحات تدریجی هستند باید
بتوانند در درون سیستم ،سطح تعارضات
و منازعات و درگیریها را کاهش دهند
و به گفت و گوهــای داخلی بپردازند و
ســعی کنند که از فروپاشی کل ساختار
جلوگیری کنند.
یکی دیگر از کارکردهای مهم احزاب
این است که سطح مشارکت شهروندان را
در ساختار سیاسی افزایش دهند.
کارکرد دیگر حزب سازماندهی دولت
است که بســیار مهم هم هست(یکی از
ویژگیهای حزب کارگزاران به نسبت
سایر احزاب اصالحطلب کشور،تخصص
در سازماندهی دولت است)
اگر یک حزب بتواند این کارکردها
را به خوبی و دقیق اجرا کند و نهادینگی
و ابزار و رسانه و امکانات داشته باشد قادر
به تأثیرگذاری جدیتر در صحنه سیاسی
میشود.

وگرنه در درازمدت به حاشیه میرود و
حذف میشود که البته ممکن است یک
سری موارد سمبلیک از آن باقی بماند.
انتخــاب نیروهــای سیاســی برای
کاندیداتوری و أخذ مناصب اصولی دارد
که شــورای عالی سیاستگذاری حزب
باید بر اساس یک مکانیزم مشخص و از
پیش تعیین شده آنها را پیش ببرد.اگر این
مکانیزم در شورای عالی سیاستگذاری
وجود نداشته باشــد ،درون حزب دائم با
تنش مواجه میشویم.
«تدوین برنامههای سیاستی و خط و
مشیهای سیاستگذاری» یکی دیگر از
کارکردهای احزاب باید باشد که توسط
شورای عالی سیاستگذاری باید مشخص
شــود ،ولی احزاب ما هنوز این آمادگی
را ندارند .درحالی که این کارکرد حتی
در سطوح محلی هم بسیار کلیدی است.
برای مثال هیــچ کدام از احزاب ما هنوز
نتوانستهاند برای مشــکالت در سطوح
محلی از قبیل آلودگی هوای خوزســتان
و یا بحران آب در سیســتان و بلوچستان
و ترافیک تهران و اعتیاد در اســتانهای
مرکزی برنامه و راهحلی ارائه دهند.
یکی از دالیل بروز چنین ضعفهایی
این است که افراد در شورای یک حزب
در سطح محلی به جای بحث درباره مسائل
منطقه و محله خودش ،مانند شورای عالی
مرکزی درباره مســائل کالن کشور از
قبیل امنیت ملی و سیاســت خارجی و...
حرف میزنند و کسی این نکته را جدی
نمیگیرد که باید یک «نظام تقسیمکاری»
وجود داشته باشــد که افراد هر شورایی
بر اســاس آن بحث و گفتوگو کنند.
وقتی شورای منطقهای و محلی ،مسائل و
مشکالت منطقه و محلهاش را بررسی کند
و راه حل ارائه دهد و چشــمانداز توسعه
منطقهاش را مشــخص کند ،میتواند در
سطح سیاسی منطقه تاثیرگذاری بیشتری
هم داشته باشد،برای مثال یک شخص را
برای اســتانداری معرفی کند و دالیلش
را هم ذکر کند.و یا در انتخابات شوراها
وقتی شرکت میکند کرسیهای بیشتری
به دست بگیرد.
کارکــرد دیگــر احــزاب «ارتقاء
جامعهپذیری و مشــارکت» میباشد که
برای انجام این منظور مسئله عضویت در
حزب بسیار مهم است،باید برنامه و معیار
عضویت و حتی اخراج وجود داشته باشد.
در یک حزب از آنجایی که با نیروهای
داوطلب مواجه هســتیم کار کردن با و
کارگرفتن از نیــروی داوطلب با نیروی
موظف فرق دارد .زیرا سیستم انگیزشی
نیروی داوطلب با نیرویی که دســتمزد
میگیرد متفاوت است(هیچ آتوریتهای
روی نیروی داوطلب نباید وجود داشــته
باشــد) .بنابراین «مدیریــت نیروهای
داوطلب» باید تبدیل به یک ترم آموزشی
شود که چگونه نیروی داوطلب بگیریم و
تشــویق کنیم و انگیزه بدهیم و...و حتی
اطالعات و پرستیژ و پست باید دریافت
کند و احساس هویت کند به نحوی هم
که احســاس کند آرمانهایش منعکس
میشــوند در احزاب ایران کسی نیست
که نیروهای داوطلب را بر اساس نیازها
و عالیق تقســیم بندی کند و بر اساس
یک تقســیم کار حرفهای به آنها برنامه
مدون بدهد.که برای رفع این مشکل باید
آسیبشناسی کنیم.

فصل
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 :اقتصاد و صنعت

توسـعه

پس از بحرانهای بینالمللی ،یک شاهراه برای اقتصاد ایران باقی مانده است

پولهای نجات
بهراد مهرجو

دبیر گروه اقتصاد

مهرجو

همزمان با روزهایــی که چهرههای
رنجکشــیده کارگران اراکی به شخصیت
اول شــبکههای اجتماعی تبدیل شد ،آن
سر دنیا روســای جمهور ایران و آمریکا
پشت تریبون رسمی سازمان ملل متحد قرار
گرفتند و هر کدام با توسل به کلمهها ،پشت
سر مسئله مهمی به نام برجام ،صفآرایی
کردند .باز هم درســت در همین روزها،
مدیران  14بانک ایرانی مقابل مدیر اَبَربانکی
در اتریش نشســتند و قراردادی برای خط
اعتباری یک میلیون یورویی امضا کردند.
آنچه در ایران ،اروپا و آمریکا به فاصله چند
روز از هــم رخ داد ،کلیدهایی از معادلهای
بود که دیگر هیچ بخشــی از آن مجهول
نیست .شاخصهای اقتصادی ایران ،روی
اعداد مثبت باال و باالتر میروند اما جایی
دور از فضای کالن اقتصاد ،نفس کارخانهها
هنوز آنقدر باال نیامــده که کارگران در
روزهای اول مهر ،شرمنده خانوادههایشان
نباشند .مخالفان و منتقدان توافق هستهای و
برجام ،چه در ایران و چه در آمریکا ،هنوز
بر طبل خود میکوبند و صدایشان نیز در
هیاهوهای سیاسی ،هیچ وقت پایین نمیآید،
حسن روحانی روی موضع خود ایستاده و
از توافقی که به سختی به آن رسیده ،دفاع
میکند و هنوز توضیح میدهد که برجام
راه تنفس حــل بحرانهای اقتصادی ایران
اســت؛ رئیسجمهور ،وزرا و مشاوران او
بارها و بارها پشت تریبونها قرار گرفتهاند
و به مردم توضیح دادهاند که کشــور پول
ندارد ،چرخاندن چرخ اقتصاد پول میخواهد
و برای همین ،هیــچ راهی به جز جذب
سرمایه پیشروی اقتصاد ایران نیست.
تحوالت روزهای اخیر ،نشــان میدهد
که اقتصاد ایران به ســرمایههای مستقیم،
فاینانسهــا و وامهای خارجــی نیاز پیدا
کرده و این تنها راهی است که برای حل
بحران نقدینگی و اعتباری کشور باقی مانده
اســت .مدیر اوبر ،بانک اتریشی ،فرانتس
گازلسبرگ در مراســم امضای قرارداد با
بانکهای ایرانی گفته بود« :من ســه بار
به ایران ســفر کــردهام و به عنوان یک
کوهنورد ،قله دماوند را فتح کردهام .اقتصاد
ایران نه فقط برای اتریش ،بلکه برای تمام
جهان جذاب است ».اقتصاد ایران مانند یک
کوه ،برای مدیر پرهیجان اتریشی جذاب
مینماید اما در داخل کشــور مشکالت
مانند کوهی روی هم تلنبار شدهاند که تا
ســنگهای آن از پیش راه برداشته نشود،
سرمایهها و اعتبارات جذب شده نیز در پیچ
و خم سختی و ناامنی محیط کسب و کار،
نه دردی از کارخانهداران دوا میکند و نه
رمقی به چهره و خانواده کارگران میرساند.
به موازات این خبر که از قراردادهای جدید
میرســد ،فعاالن اقتصادی هم حجمی از
صفحات رســانهها را به خود اختصاص
میدهند و از نگرانیشان برای آنکه تمام
این منابع به سمت دولت برود و پولهای
نجات ،در پیچ و خم بوروکراســی دولتی
حیف و میل شود ،روایت میکنند .در طرف
دیگر ،مخالفان همیشگی دولت نیز هر روز
اتهام و ابهامی جدید به سمت دولت روانه
میکنند و رئیس کل بانک مرکزی پشت
تریبونهای مختلف به حل ابهام میپردازد.
تمام اینها نشان میدهد که اقتصاد ایران،
بیش از آنکه گرفتار هیاهوهای سیاســی
شرق و غرب باشد ،گرفتار ساختار بیرمق
و بدحال داخلی اقتصاد اســت که تا رنگ
زرد از چهره آن کنار نرود ،پولهایی هم

که تنها راه نجــات اقتصادند ،راه به جایی
نخواهند برد.

Q Qچقدر سرمایه تا کنون جذب شده
است؟

احتماال در گزارش امسال آنکتاد ،ایران
جهشی بیشتر خواهد داشت .طی کمتر از
یک ماه ،میلیاردها دالر خط اعتباری جدید
برای ایران باز شــده است .ساعاتی بعد از
آنکه ترامپ ،پشت تریبون رسمی سازمان
ملل متحد قرار گرفــت و برجام را برای
هزارمین بار تهدید کرد ،و در طرف مقابل
نیز سخنرانی حسن روحانی بارها تغییر کرد
تا پاسخ مناسبی به رئیسجمهور تازهکار
آمریکا داده باشد ،خط اعتباری یک و نیم
میلیارد یورویی با بانکهای اروپایی به راه
افتاد .اولین قرارداد تامین اعتبار بانکی بعد
از برجام به ارزش یــک میلیارد یورو در
آخرین روز شهریور در شهر لینز اتریش
بین اوبربانــک اتریش با  14بانک ایرانی
به امضا رسید .بانکهای کارآفرین ،سامان،
پاسارگاد ،رفاه کارگران ،ملت ،تجارت ،ملی
ایران ،صنعت و معدن ،اقتصاد نوین ،سپه،
توسعه صادرات ،خاورمیانه ،کشاورزی و
پارسیان پای این قرارداد با اوبر بانک اتریش
نشستند تا شاید بخشی از بحران بانکهای
ایرانی ،به مدد اعتبارات اروپاییها حل شود.
از محل این قرارداد منابع بانک اتریشــی
به تامین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی
بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای الزم
را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ
کردهاند ،تخصیص خواهد یافت.
اما پس از اتریش ،نوبت به امضای قرارداد
با دانمارکیها رســید و قرارداد  ۵۰۰میلیون
یورویی بین  ۱۰بانک ایرانی با «دانســکه
بانک» امضا شد« .دانســکه بانک» در ۱۶
کشور دنیا حضور دارد و عالوه بر خدمات
بانکی برای مشتریان شــخصی ،تجاری و
نهادی ،خدماتی در حوزه بیمه و مسکن نیز
ارائه میکند .به موجــب این قرارداد ،منابع
بانک دانمارکی برای تامین مالی پروژههای
عمرانی و تولید 
ی بخش خصوصی و دولتی
که مجوزهای الزم را طی مراحل قانونی در
داخل کشور اخذ کردهاند ،تخصیص خواهد
یافت.
در نهایت ،حدود  45میلیارد دالر ،فاینانس
بعد از برجام جذب شده است .اما با وجود تمام
تحوالت بعد از برجام ،چین همچنان در اقتصاد
ایران قلندری میکند و بزرگترین قراردادها،
با این کشور به امضا رسیده است.

Q Qچرا ایران به سرمایهگذاری خارجی
نیاز دارد؟

ایران برای ایجاد ســاالنه یک میلیون
شغل و  8درصد رشــد در اقتصاد ،به سالی
هزار میلیارد تومان یــا  50میلیارد تومان
ســرمایهگذاری نیاز دارد و تمام محاسبات
نشــان میدهد که اقتصاد داخلی ،ظرفیت
چنین سرمایهای را ندارد.
بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک
و شــهرکهای صنعتی ،تا پایان ســال
 ،1394نزدیــک به  37هزار واحد صنعتی
در شهرکها و نواحی صنعتی وجود داشته
اســت و از این میان ،حدود  5هزار واحد
صنعتی که اشــتغالی حدود  97هزار نفر
نیروی کار داشــتهاند ،غیرفعال بودهاند .بر
اساس آمار منتشرشده توسط این سازمان،
علت تعطیلی ایــن واحدهای غیرفعال71 ،
درصد کمبود نقدینگی اعمال شده است.
همین عــدد ،به تنهایی نیاز حیاتی اقتصاد
ایران را به ورود ســرمایه نشان میدهد.
بر اســاس گزارش بانک جهانی جریان
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی ،یعنی
خالص ورودی در ســال  2015در ایران
 0.52درصد از کل  GDPبوده است .این
نسبت در ترکیه  ،2در تاجیکستان  5.4و در
ترکمنستان  11.8درصد است.
«آنکتاد» نهادی وابسته به سازمان ملل
است که هر سال گزارشهایی در خصوص
ســرمایهگذاری در جهان منتشر میکند.
بر اســاس گزارش آنکتاد بیشترین میزان
جذب ســرمایهگذاری در ایران در  6سال
گذشته به ســال  2012میالدی بازم 
یگردد
که ایران توانست  4میلیارد و  662میلیون
دالر جذب کند .اما پس از این سال ،جذب
سرمایهگذاری در شــیب کاهش افتاد .در
سال  ،۲۰۱۳ســه میلیارد و  ۵۰میلیون دالر
و در ســال  ،۲۰۱۴دو میلیارد و  ۱۰۵میلیون
دالر ســرمایه جذب شد .در سال  ۲۰۱۵نیز
همزمان بــا اوج تحریمهای جهانی ،میزان
سرمایهگذاری با  ۲میلیارد و  ۵۰میلیون دالر
به پایینترین حد خود در  ۶ســال گذشته
رسید .در سال  ،۲۰۱۶ایران توانست بخشی از
آسیب تحریمها را جبران کند و به وضعیت
پیش از تحریمها یعنی ســالهای  ۹۰و ۹۱
برگردد .با این حساب ،تنها طی یک سال از
گذشت توافق هستهای ،جذب سرمایهگذاری
ایران  ۶۴درصد رشــد کرد .آنکتاد ایران
را جزو کشــورهای فعال و موفق در انعقاد
قراردادهای تامین مالی میداند .در مجموع در
سال گذشته میالدی  37موافقتنامه بینالمللی
سرمایهگذاری در جهان امضا شده که ترکیه
با امضای  7موافقتنامه در صدر قرار دارد و
ایران با امضای سه موافقتنامه در جایگاه سوم
جای گرفته است.

Q

Qچینیهای همیشه قلندر

تا دوم شــهریور ،کرهایها بزرگترین
قــرارداد وام خارجی را بــا ایران به امضا
رسانده بودند و میان ایران و اگزیم بانک
کره جنوبــی ،قراردادی بــرای فاینانس
 8میلیارد یورویی کــه معادل  10میلیارد
دالر میشود ،بسته شده است .اما در میانه
شهریورماه ،چینیها رکورد آنها را زدند.
یکــی از گروههای مالــی بزرگ چینی

فاینانســی به ارزش  10میلیارد دالر با پنج
بانک ایرانی در پکن به امضا رساند و غیر
از آن نیز تفاهم  15میلیارد یورویی با بانک
توسعه چین امضا شد .قرارداد تأمین مالی
معادل  ۱۰میلیارد دالر به ارزهای «یوان»
و «یورو» بین بانکهای توسعه صادرات،
صنعت و معدن ،رفاه ،پارسیان و پاسارگاد
با شرکت «ســیتیک تراست» چین امضا
شــد که اعتبار آن ،به پروژههای عمرانی
ی ایران کــه مجوزهای الزم را با
و تولید 
اخذ مراحل قانونی طی کردهاند ،تخصیص
خواهد یافت .دوره ساخت و بازپرداخت
نیز متناسب با هر پروژه بین 10تا  ۱۲سال
است .قرار است این سرمایهگذاری در قالب
فاینانس ،در حوزههای مدیریت منابع آبی،
انرژی ،محیط زیست و حمل و نقل انجام
شود« .سیتیک تراست» یکی از مؤسسههای
مالی بزرگ دنیاست و در بین  ۵۰۰شرکت
مالی دنیــا در ردیف  ۵۱جهان قرار گرفته
است.
تا امروز چینیها قرار است  31.7میلیارد
دالر اعتبار به پروژههای عمرانی و تولیدی
ایران تزریق کننــد 2.5 .میلیارد دالر از
آن به ســاخت راهآهن تهران -اصفهان
اختصاص مییابد 1.7 ،میلیارد دالر به برقی
کردن راهآهن تهران -مشــهد میرسد،
10میلیارد دالر از ســوی سیتیک تراست
برای پروژههای آبی ،محیط زیست و حمل
و نقل اختصاص داده شــده و در آخرین
قرارداد نیز  18میلیارد دالر از سمت بانک
توسعه چین به پروژههای عمرانی و تولیدی
کشور ،اختصاص داده شده است.
 10میلیــارد دالر از اگزیم بانک کره
جنوبی نیز به پروژههای بهداشــت ،حمل
و نقــل و انرژی ایــران اختصاص یافته
اســت .هند  150میلیون دالر در چابهار
سرمایهگذاری کرده و روسها نیز با 1.5
میلیارد دالر ،در جمع «فاینانسر»های ایران
قرار دارند.
دبیر کل ســازمان ملل در توصیهای
به دولتهــا میگویــد« :بــرای جذب
سرمایهگذار خارجی ،به دنبال بهرهگیری از
مشوقهای پرهزینه ،معافیت از قوانین داخلی
حاکم بر شــرکتها و افراد و یا فرسایش
نیروی کار و استاندارهای زیستمحیطی
نباشــید ،بلکه در عوض با انجام اقدامات
مثبت نظیر بهبود استانداردهای حسابداری
و حسابرسی ،شفافیت ،حاکمیت شرکتی
و مدیریت عمومی ،جذابیت کشور خود را
برای سرمایهگذار خارجی افزایش دهید».
Q Qچرا اقتصاد ایران اجازه جذب
سرمایه را نمیدهد؟

روشــنترین روایت دربــاره گریز
سرمایهگذاران و سرمایه خارجی از اقتصاد
ایران ،در کالم فعاالن اقتصادی هســت.
کسانی که سالها در فضای پر از التهاب

ایــران کار کردهاند و با زیر و بم حقیقت
و واقعیتهای آن آشــنا هســتند .رضی
حاجی آقامیــری ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق تهران ،در کار تجارت فرش اســت
و ریاست کمیسیون توسعه صادرات اتاق
ایران را نیز بر عهده دارد .او درباره حضور
سرمایهگذاران در ایران چنین موضعگیری
میکند« :اساســا چرا باید ســرمایهگذار
خارجی به ایران بیاید؟ چرا اصال کســی
باید پولهایش را به منطقه پر از آشــوب
و التهاب خاورمیانه بیاورد؟ جایی که هر
لحظه سیاستهایش عوض میشود و هیچ
محیط امنی برای سرمایهگذار وجود ندارد.
اقتصاد ایران هم همین است ،اقتصاد ایران
امن نیست و ســرمایهگذار هم دنبال جای
امن و بیدردسر برای پولهایش میگردد
که خیالش راحت باشد سرمایهاش با سود،
بازگشت خوبی خواهد داشت».
همیــن تحلیل مشــترک در بین تمام
فعاالن اقتصــادی را ،گزارشهای مختلف
داخلی و جهانی نیز تایید میکند .از مرکز
پژوهشهای مجلس گرفته تا بانک جهانی،
همه محیط کسب و کار ایران را نامناسب و
جایی برای فراری دادن سرمایهگذار ارزیابی
میکنند.
بر اساس گزارش پایش محیط کسبوکار
مرکز آمار و مطالعات اقتصادی اتاق ایران،
وضعیت محیط کســبوکار در پائیز 95
مناســب ارزیابی نشــده و نمره  5از  10را
کسب کرده است .گزارش انجام کسبوکار
بانک جهانی  2017نیز اوضاع ایران را چندان
مســاعد ارزیابی نمیکند و رتبه  120را از
بین  190کشور به ایران داده است .همچنین
در گزارش رقابتپذیری ســال 2016-17
ســاختار نهادی ایران بسیار بد ارزیابی شده
و تنها نمره  3از  7را به دست آورده است.
معیار نهادها شامل شاخصهایی نظیر حقوق
مالکیت ،انحراف در منابع عمومی ،اعتماد
عمومی به سیاستمداران ،استقالل قوه قضائیه،
هدر رفتن منابع توسط دولت ،پرداختهای
غیرمتعارف و رشوه ،نقش روابط در شفافیت
در سیاست و کارایی چارچوب حقوقی در
حلوفصل دعاوی تصمیمگیریهای مقامات
دولت است .در این گزارش همچنین مشکل
تأمین مالی ،تورم ،بوروکراســی ناکارآمد،
بیثباتی سیاستها و فساد به عنوان  5مشکل
اصلی در فضای کســبوکار معرفی شده
است .کامال روشن است که در چنین فضایی
انگیزه برای فعالیتهــای تولیدی کاهش
مییابد و شــرایط برای حضور فعالیتهای
غیرمولد مهیا میشود.
Q Qهشدارهایی مهمتر از هیاهوهای
سیاسی

بررسی نمرات در شــاخص کیفیت
مقررات شاخصهای حکمرانی جهانی نیز
ضعف در محیط مقرراتی ایران را نشــان
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میدهد .ایران در این زمینه نمره - 28.1را
کســب کرده و در میان کشورهای عضو
سند چشمانداز دارای رتبه  21است .از طرفی
ایران در شــاخص بار مقررات دولتی در
گزارش رقابتپذیری جهانی  2016-17نیز
جایگاه  97را در بین  137کشــور به خود
اختصاص داده اســت که نشــان میدهد
نظام مقرراتی ایــران تا چه اندازه ضعیف
اســت .همچنین در این گزارش مدیران
ارشــد بنگاههای اقتصادی فعال در ایران،
بوروکراسی ناکارآمد دولتی ،فساد ،مقررات
مربوط به نرخ ارز و مقررات محدودکننده
بازار را جزو  10مانع اول مشکلآفرین برای
انجام کسبوکار عنوان کردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز تسهیالت
بانکی ،سیاســتهای ارزی و هزینههای
عمرانی دولت را سه عامل اثرگذار اصلی
بر سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران،
معرفی میکند .هر کدام از این بخشهای
اقتصادی نیز ،پر از تالطم و آشوب است.
رئیس کل بانک مرکزی در تمام  4ســال
گذشــته ،هر  6ماه یکبار وعده تکنرخی
شــدن ارز را ظرف  6ماه آینده میداد و
تا به امروز حذف ارز مسافرتی ،تنها گام
عملیاتی برای رسیدن به نظام ارزی یکپارچه
بوده است .پیچیده بودن کالف نظام بانکی
نیز بر کسی پوشیده نیست.
طی سالهای گذشته همواره بخشهای
تولیدی از سهم مصوب خود برای دریافت
تسهیالت ،نسبت کمتری دریافت کردهاند.
آمارهــای بانک مرکــزی در خصوص
تخصیص منابع کل بانکها به بخشهای
مختلف در سال  95نشان میدهد که سهم
بخش صنعت و معدن از تسهیالت بانکی
 3.29درصــد و در مقابل مجموع ســهم
خدمات و بازرگانی معــادل  9.52درصد
از کل تســهیالت اعطا شده بوده است .اما
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین
نشــان میدهد که افزایش یکدرصدی
هزینههای عمرانی دولت ،ســبب میشود
سرمایهگذاری در بخش صنعت  55درصد
افزایش پیدا کند .اما همیشه مسائلی وجود
دارد تــا هزینههای عمرانی دولت ،قربانی
دیگر هزینهها شــود .حقوق و دستمزد،
یارانهها ،پوشش کســری بودجه و  ...که
از محل بودجه عمرانی محقق میشــود،
نمیگذارد که طرحهای عمرانی رأس زمان
خود به پایان برسند .متوسط تحقق طرحهای
عمرانی در ایران طی  20سال منتهی به سال
 68 ،95درصــد و درصد تحقق اعتبارات
هزینهای به طور متوسط  97.5درصد بوده
است .همچنین ،نســبت عملکرد عمرانی
به هزینهای طی همیــن دوره روند نزولی
داشــته و از  45درصد در سال  76به 12
درصد در ســال  95رسیده است؛ بنابراین
در سال  1395به ازای هر  10واحد اعتبار
هزینهای تنها  2.1واحــد اعتبار عمرانی
پرداخت شده است.
مجموعه این چالشها ،ســدی در برابر
جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران است
که بیش از هیاهوهای سیاسی ،رمق اقتصاد
را میگیرد .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
تهران میگوید« :شــرایط اقتصاد کشور
نیازمند انجام سالیانه  30تا  50میلیارد دالر
است .برای ســال گذشته  11میلیارد دالر
سرمایهگذاری پیشبینی شده بود که تنها
 1/5تا دو میلیارد دالر آن تحقق یافت .چند
نرخی بودن ارز ،تورم و مشکالت حوزهی
بانکی ،فساد و مشکالت مربوط به اعطای
مجوزها معضالت بزرگ اقتصاد اســت و
عالوه بر اینها ،بزرگ بودن دولت معضلی
است که فرآیند ســرمایهگذاری و رشد
اقتصادی را کند میکند».
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تجربه

گزارش اقتصاد جهان

وضعیت دو کره برای جهان جالب است .با اینکه هر دو با هم از امپراتوری ژاپن جدا شده و سعی در استقالل داشتند ،حاال کره شمالی
ل شده است .طبق
کشوری کوچک ،فقیر و منزویشده و در مقابل ،کره جنوبی ثروتمند است و به ابرقدرت شماره یک جهان تبدی 
گزارش سازمان شفافیت کشور کره شمالی فاسدترین کشور جهان است و نرخ مرگومیر نوزادان و قتل در آن باال است.

9

روی مدار  38درجه
کره شمالی و جنوبی؛ دو کشور در یکشبهجزیره
فریده عنایتی

خبرنگار

شاید غیرواقعی به نظر برسد ،اما ساختمانهای
بلند جایجای شهر قرارگرفتهاند و در روزهای
خاص مردم گروهگروه ،مراســمی هماهنگ
را اجرا میکنند؛ زنان با لباسهای رنگیرنگی
سنتی کره و مردان هم اغلب کتوشلوار ساده
یکدســت .با اینکه اغلب آدمها؛ کره شمالی
را کام ً
ال منــزوی و به دور از هر تکنولوژی و
بهروز بودن ،میدانند ،در پیونگیانگ ،پایتخت
کره شمالی ،همبرگر فروخته میشود .البته ویلی
ریپلی ،خبرنگار ســیانان که حوزه خبریاش
کره شمالی است و اصو ًال در این کشور زندگی
میکند ،در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:
«مردم خیلی کمی فســت فود میخرند ،آنها
ترجیح میدهند غذاهای ســنتی کره شمالی را
بخورند ».در پیونگیانگ بستهبندی فستفود
آمریکایــی هم دیده میشــود .حتی با اینکه
خیلیها فکر میکنند ،مردم در کره شمالی تلفن
همراه ندارند ،مشاهدات خبرنگار سیانان نشان
میدهد که افراد هرچند کم ،تلفن همراه دارند.
موبایلهای کره شــمالی ،اریرانگ ()Arirang
گوشی هوشــمند اندرویدی است و قیمت آن
حدود  350دالر میشــود .در مقابل اما همسایه
پایینی وضعیتی متفاوت دارد .حداقل ایرانیها
کره جنوبی را با محصوالت سامسونگ و ال جی
به خوبی میشناسند .حتی سامسونگ در ایران با
شعار «سامسونگ حامی فرهنگ ایران» اسپانسر
برنامههای فرهنگی میشود.
Q Qکره شمالی :رشد اقتصادی در حین
تحریم

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشــی در ماه
آگوست نوشــت« :اقتصاد کره شمالی سال
گذشــته بهرغم تحریمها 4 ،درصد رشد کرد.
تجارت و آزمایشات هستهای کره بهم متصل
شدهاند .در ماه ژوئیه ،شورای امنیت سازمان ملل
تحریمهای جدیدی را در پاســخ به آزمایشات
موشکهای بینقارهای کره شمالی وضع کرد.
بعد از آن مدام تنشها بیشتر شد».
طــی ایــن ماجرا هــم دونالــد ترامپ،
رییسجمهوری آمریکا ،پای شرکای تجاری
کره شمالی را وسط کشید و گفت ایاالتمتحده
میتوانــد تجارت با تمام کشــورهایی که با
کره شمالی بدهبســتان کاری دارند را متوقف
کنــد .البته ایــن تهدید ازنظر کارشناســان
بینالمللی و اقتصاددانان خیلی قاب ل اجرا نیست.
نیویورکتایمز در گزارشــی نوشت« :ترامپ
نمیتواند تجارت با شرکای اقتصادی کره شمالی
را متوقف کند».
در این گزارش نوشت ه شــده است« :قطع
همکاری آمریکا با شرکای تجاری کره شمالی
میتواند یک فاجعه اقتصادی برای کره شمالی
باشد؛ اما یک مشــکل وجود دارد :این ماجرا

به معنی فاجعه اقتصادی برای ایاال 
ت متحده هم
هست».
بزرگترین شــریک تجاری کره شمالی،
چین است .این کشور حدود چهارپنجم تجارت
کره شمالی را تشکیل میدهد و نیاز این کشور
به سوخت ،غذا و ماشینآالت را برطرف میکند.
از طرف دیگر ،چین بزرگترین شریک تجاری
آمریکا هم هست.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ،چین 85
درصد سهم واردات به کره شمالی و  83درصد
سهم صادرات از این کشــور را در سال 2015
به خود اختصاص داده است .نیویورکتایمز هم
نوشته است« :امسال ،علیرغم تحریمهای جدید
و هشدارهای جدی به چین و آزمایشات هستهای
کره شمالی ،صادرات چین به پیونگیانگ در
ماه ژوئیه نسبت به ســال قبل 22 ،درصد رشد
داشته است .این رشد هم به دلیل افزایش فروش
تجهیزات الکتریکی و ماشینآالت بوده است».
چین ،روی ،سنگآهن و سایر مواد معدنی،
همچنین غذاهای دریایی و پوشاک تولیدشده
در کارخانههای نســاجی را از کره شمالی
میخرد .اگرچه امســال واردات زغالسنگ
به دلیل تحریمهای شــدید ســازمان ملل و
ایاالتمتحده کاهش پیدا کرد .چراکه گفته
میشود کره شمالی درآمد حاصل از فروش
زغالســنگ را صرف برنامههای هستهایش
میکند.
چین همچنین یک محصول بسیار مهم برای
کره شمالی فراهم میکند :پول نقد .کارگران
کره شمالی برای کسب درآمد و بازگرداندن
پول به چین میروند .شــرکتهای تجاری
چینی هم ارز خارجی ارائــه میدهند .طبق
گزارش اکونومیست دولت آقای کیم بیش از
یک میلیارد دالر در سال با ارسال نیروی کار
به خارج از کشور درآمد کسب میکند.
اما علیرغم تمام کارهــا و اقداماتی که
کشورهایی مانند آمریکا برای متوقف کردن
کره شــمالی انجام دادند ،اقتصاد کره شمالی
سال  3.9 ،2016درصد رشد کرد که درواقع
ســریعترین نرخ رشد آن در  17سال گذشته
بود .بااینحال تأثیــر آخرین تحریمها که
سختترین آنها بوده ،بعدا ً مشخص خواهد
شد .رویترز هم در گزارشی نوشته است که
تولید اجزای موشک کره شمالی در شاخص
تولید ناخالص داخلی دخیل بوده و باعث رشد
آن شده اســت .طبق گزارش بانک مرکزی
کره جنوبی ،کره شمالی صادراتش را در سال
 4.6 ،2016درصد افزایش داده است .بااینحال،
اگرچه کره شــمالی با رشد اقتصادی مواجه
شده است ،هنوز برای پاسخگویی به نیازهای
اساسی مردمش تالش میکند .میانگین درآمد
سال گذشــته 1342 ،دالر بود که کمتر از 5
درصد از رقم قابلمقایسه در کره جنوبی است.
ســازمان ملل هم تخمین زده است که بیش
از  10میلیون نفــر ،یعنی حدود  41درصد از
جمعیت این کشور با کمبود غذا مواجه هستند.

Q

Qاولین و آخرین نماد همکاری

تخم کینه بین کره شمالی و جنوبی احتما ًال
از دعوای بین آمریکا و اتحادیه جماهیر شوروی
گذاشته شد .زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم،
کره از ژاپن جدا شــده و قرار بود در مدار 38
درجه ،ایاالتمتحده و جماهیر شوروی قیمومیت
این کشور را بر عهده بگیرند؛ اما اوضاع آنطور
که پیشبینیشده بود ،پیش نرفت و کره شمالی
دست شوروی و کره جنوبی دست آمریکا افتاد
و شــبهجزیره کره دو قسمت شد .دودستگی،
جنگ دو کره را به همراه داشــت .ابتدای کار
دو کشور حالوروزی کام ً
ال متفاوت با امروز
داشتند .کره شــمالی رشد خوبی داشت ،اما در
دهه  90سقوط کرد .کره جنوبی هم در مقابل
بااینکه ابتدا حکومتی اســتبدادی داشت ،حاال
تبدیل به قطبی برای تولید و تجارت و ثروت
شده است.
دعواهای دو کره ادامــهدار بود ،اما راهی
برای پول درآوردن هم پیدا شد :منطقه صنعتی
مشترک «کوئه سونگ»؛ اولین و آخرین نماد
همکاری دو کره .این منطقه ،منطقه مشترک
اقتصادی بین دو کره اســت .در جنوبیترین
قسمت کره شمالی قرار دارد و از آنجا میتوان با
دسترسی مستقیم جادهای و ریلی به کره جنوبی
رسید؛ اما هیچ گزینهای برای سفر هوایی از این
منطقه به کره جنوبــی وجود ندارد .این منطقه
به کره جنوبی اجازه استخدام نیروی کار ارزان،
تحصیلکرده ،ماهر و مســلط به زبان کرهای
را میدهد و کره شــمالی هم از طریق آن ارز
خارجی خود را تأمیــن میکند .طبق گزارش
فایننشــال تایمز ،این منطقه صنعتی مشترک،
نزدیک به پایتخت باستانی کره متحد است و
در خاک کره شمالی قرار دارد و  10کیلومتر
از مرز کره جنوبی فاصله دارد و از دسامبر سال
 ،2004افتتاح شد .این منطقه مشترک ،دستاورد

قابلتوجه «سیاســت درخشش آفتاب» «کیم
دای جونگ» ،بعد از رسیدن به ریاست جمهوری
کره جنوبی در سال  1998بود.
والاستریت ژورنال درباره این منطقه نوشته
است :آوریل  123 ،2013شرکت کره جنوبی،
حدود  53هزار کارگر کره شمالی را استخدام
کردند .دستمزد آنها مجموع ًا  90میلیون دالر
در سال میشد و پول نقد بهوسیله کامیونهای
حمل پول به دولت کره شمالی پرداخت میشد.
بااینحال ،ســال  ،2013دعوای دو کره باال
گرفت و اوضاع در منطقه صنعتی مشترک کائه
سونگ تیرهوتار شد .به گزارش فایننشال تایمز،
سال  ،2013پیونگیانگ دستور داد تا کارگران
از  9آوریل از منطقه مشترک خارج شوند .گفته
میشد ماجرا بهانهای برای تحریک جنگ علیه
کره شمالی بود .پیونگیانگ اعالم کرده بود
که این واکنش به رسانههای کره جنوبی بوده
که عنوان کرده بودند کره شمالی به دلیل ترس
از دست دادن جریان ارز خارجی به این منطقه
آسیبی نمیرساند .یورونیوز هم دراینباره نوشت:
«کره شــمالی تهدید کرده که اگر همسایه
جنوبیاش دائم بگوید کــه «پیونگیانگ از
مجتمع صنعتی کائه ســونگ با هدف کسب
زیاد ارز بهرهبرداری میکند» ،این کشور اقدام
به بســتن این مجتمع خواهد کرد ».البته 15
آگوست  ،2013دو کشور موافقت کردند که
پارک صنعتی دوباره بازگشایی شود.
مجتمع کائه سونگ یکبار دیگر هم به دلیل
اقدامات آمریکا در منطقه و برگزاری رزمایش
مشــترک با کره جنوبی ،از سوی کره شمالی

چندشاخص برای مقایسه کره شمالی و جنوبی
شاخص

کرهجنوبی

کرهشمالی

جمعیت

( 51181299جوالی )2017

( 25248140جوالی )2017

شهرنشینی

 82.7درصد ()2017

 61.2درصد ()2017

نرخ بیکاری

 3.7درصد ()2016

 25.6درصد ()2013

تولید ناخالص داخلی (برابری
قدرت خرید)

 1934تریلیون دالر ()2016

 40میلیارد دالر ()2015

نرخ رشد واقعی

 2.8درصد ()2016

 -1.1درصد ()2015

نرخ رشد تولید صنعتی

 3درصد ()2016

 -3.1درصد ()2015

جمعیت زیر خطر فقر

12.5درصد ()2015

-

تورم

 1درصد ()2016

-

تعداد تلفن همراه

 58.935میلیون

 3.24میلیون

فرودگاه

)2013( 111

)2013( 82

راهآهن

 3874کیلومتر

 7435کیلومتر

جاده

 99025کیلومتر

 25554کیلومتر

راهآبی

 1600کیلومتر

 2250کیلومتر

تعطیل شد .از همین رو کره جنوبی تالش کرد
کره شــمالی را مجبور به امضای تعهدنامهای
کند که بر اساس آن دیگر حق تعطیل کردن
یکطرفه این مجتمع مرزی را نداشته باشد.
دو ســال قبل دوباره تنش میان ســئول و
پیونگیانگ در ماه آگوست ،به دنبال انفجار
مین در مناطق مرزی دو کشــور باال گرفت؛
در این انفجار دو ســرباز کره جنوبی مجروح
شدند .بعد از این ماجرا ،باالخره در نوامبر ،2015
مذاکرات کمسابقهای بین نمایندگان دو کره در
کائه سونگ برگزار شد .نشستی که البته خیلیها
به نتایج مثبت آن دلگرم نبودند ،اما همین دور
یک میز نشســتن و صحبت کردن نشــان از
هدفگذاری برای حل مسئله داشت.
یکبار دیگر هم پارک صنعتی مورد مناقشه
دو طــرف قرار گرفت؛ اما ایــن بار از طرف
جنوبیها 10 .فوریه  ،2016وزارت امور خارجه
کره جنوبی اعالم کــرد پارک صنعتی بهطور
موقت بسته خواهد شــد .این ماجرا در جواب
به آزمایشات بمب هیدروژنی در ژانویه 2016
بود .روز بعد از آن هم کره شمالی تمام کارگران
کره جنوبی را اخراج کرد و گفت تمام دارایی
و تجهیزات کــره جنوبی را در پارک صنعتی
مشترک مسدود خواهد کرد .ماه گذشته کره
جنوبی از احتمال گشایش مجتمع صنعتی با کره
شمالی خبر داد.
Q

Qکره جنوبی :زیبا و دلفریب

مهمترین سؤال برای کره جنوبی این است
که آیا او میتواند لیبرالیســم را حفظ کند؟
رییسجمهوری جدید کــره جنوبی« ،موون
جائه» ،بهطورکلی سیاستهای اقتصادی متفاوتی
نسبت به کشورهای توسعهیافته انجام میدهد.
اگر اقدامات او موفقیتآمیز باشــد ،بلومبرگ
اعتقاد دارد این آزمایش میتواند موجب تغییر
نحوه برخورد دولتها با چالشهای اقتصادی
امروز باشد.
طبق گزارش بلومبرگ ،مــوون در حال
برنامهریزی اقتصادی است که بهشدت به نوع
مالیات وابسته است .هدف این است که درآمد
خانوار ،کارگران و کسبوکارهای کوچک
افزایش یابد .وزارت راهبــرد و امور مالی در
بیانیهای در ماه ژوئیه اعالم کرد« :موون ،قصد
دارد دستمزدها را بیشتر کند ،مسکن عمومی
بیشتری بسازد و بیمه بیکاری و مزایای دیگر
را برای گسترش شبکه امنیت اجتماعی افزایش
دهد .برای به دســت آوردن اینهمه ،موون
میخواهد مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد.
موون بهسرعت یک بسته محرک مالی برای
افزایش تعداد کارکنــان بخش دولتی معرفی
کرد .او ســپس رکورد رقم بودجه برای سال

 2018را مطــرح کرد .در مــاه ژوئیه ،دولت
اعالم کرد حداقل دستمزد را  16درصد افزایش
خواهد داد که بیشــترین جهش از سال 2001
خواهد بود».
حاال این دســتور موون ،در تضاد با خرد
فعلی اقتصاد جهانی اســت .سیاستمداران در
سراسر جهان توسعهیافته تنها راه افزایش رشد و
ایجاد اشتغال را خروج دولت از اقتصاد ،کاهش
مالیات ،هزینهها و مقررات میدانند.
هرچقدر هم که رفتار اقتصادی کره جنوبی
متفاوت از همه دنیا باشــد ،این ارزش تماشا
دارد .چراکه نتایج آن میتواند مســیری دیگر
پیشروی اقتصاد جهان قرار دهد .طبق گزارش
بلومبرگ ،این کشور هم با بسیاری از مشکالت
مشابهی که کشورهای ثروتمند دیگر را تهدید
میکند ،در حال مقابله اســت .شکاف درآمد،
از اوایل دهــه  1990همینطور رو به افزایش
و رشد دســتمزدها ضعیف بوده است .این در
حالی است که افزایش بهرهوری کاهشیافته
است .از آنطرف ،مردم کره جنوبی بهسرعت
پیر میشــوند .حتی صندوق بینالمللی پول در
گزارش ماه ژانویه خود هشــدار داد که کره با
همان بحران جمعیتی مواجه شــده که ژاپن را
تهدید میکرد.
درعینحــال ،مــوون یــک رادیکال
ضدسرمایهداری نیست ،او تنها میخواهد بین
کارگر و کسبوکار تعادل ایجاد کند .دولت
پیشبینی کرده رشد اقتصادی سال  2017به 3
درصد برسد که سریعترین رشد از سال 2009
و رقم  3.3درصدی اســت .ســال گذشته هم
«فوربز» ،کره جنوبی را در لیســت  28کشور
برتر برای کسبوکار معرفی کرد.
Q

Qمقایسه دو کره

وضعیت دو کره برای جهان جالب است.
با اینکه هر دو با هــم از امپراتوری ژاپن جدا
شده و سعی در استقالل داشتند ،حاال کره شمالی
کشــوری کوچک ،فقیر و منزویشده و در
مقابل ،کره جنوبی ثروتمند است و به ابرقدرت
شــماره یک جهان تبدیلشــده است .طبق
گزارش ســازمان شفافیت کشور کره شمالی
فاسدترین کشور جهان است و نرخ مرگومیر
نوزادان و قتل در آن باال اســت .همچنین این
کشور یکی از کمترین نمرات آزادی مطبوعات
در جهان را دارد .با وجود تمام این اعداد و ارقام،
«گاردین» مینویســد« :اطالعات ما در مورد
کره شمالی بسیار کم است .اعدادی هم که در
رابطه با این کشور بیان میشود ،توسط سازمان
ملل و دیگر نهادها منتشر شده است که تقریب ًا
اشتباه است؛ اما باز هم بهترین عددهایی است که
میتوان منتشر کرد».

مقایسه عملکرد اقتصادی دو کره
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

در تاریخ اقتصادی کشورها و مقایسه عملکرد
اقتصادینظامهاوشیوههایمختلفحکومتداری،
کمتر فرصتی دست میدهد تا بتوان یک تجربه
عملی و شبیه حالت آزمایشگاهی و کنترلشده با
حذف سایر عوامل تاثیرگذار پیدا کرد تا بر آن
اساس قضاوت کرد کدام نظام سیاسی و اقتصادی
برای اداره کشور ،بیشتر به رفاه و بهزیستی جوامع
کمک میکند .خوشــبختانه دو مورد و نمونه
در قرن بیســتم وجود دارد که از چنین شرایطی

برخوردارند :یکی پس از پایان جنگ جهانی دوم
که قدرتهای پیروز ،کشور جنگطلب آلمان را
به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کردند و مورد
دیگر هم پس از جنگ کــره در  1953که دو
ابرقدرت وقت شوروی و آمریکا هرکدام نظام
سیاسی و اقتصادی خود را بر کشورهای جداشده
کره شــمالی و کره جنوبی تحمیل کردند و بر
اســاس مدار  38درجه جغرافیایی این دو کشور
به دو بلوک جداگانه تعلق گرفتند.
سرنوشــت آلمان شــرقی بــا حاکمیت
کمونیســتها و مالکیــت و مدیریت دولتی
به ورشکستگی این کشــور انجامید و با اتحاد
دوباره با بخش غربی به اقتصاد ســرمایهداری و

بازار آزاد اجتماعی پیوســت؛ اما درباره دو کره
این دوپارگی همچنان باقی اســت و با گذشت
بیش از شصت سال پس از جدایی ،هنگامیکه
به این دو نیمه نگاه میکنیم دو نیمهای که از نظر
فرهنگی ،اجتماعی ،نژادی و سابقه تاریخی کام ًال
شبیه هم و درواقع یکسان بودند شاهد تفاوتهایی
باورنکردنی در عملکرد هستیم.
نیمه جنوبی اینک به یــک قدرت بزرگ
اقتصــادی با مردمانــی مرفــه و ثروتمند و
شــرکتهای عظیم بینالمللی با فروش صدها
میلیارد دالری مانند سامسونگ ،ال جی ،هیوندایی
و  ...تبدیلشده است درحالیکه نیمه شمالی در
فقر و قحطی و زندانی بزرگ و تاریکی و جهل

مطلق بهسر میبرد .چرا چنین اتفاقی افتاد و عوامل
اصلی تعیینکننده این وضعیت متفاوت و ایجاد
شکافی بزرگ در عمل چه بوده است؟ شاید این
یکی از بزرگترین پرسشها در تاریخ بشریت
باشد که پاسخ درست به آن بتواند عالج درد و
درمان بدبختی و عقبماندگی صدها میلیون نفر از
ابنای بشر باشد .تجربه کره جنوبی که در عرض
کمتر از پنجاه سال توانست خود را از فقر مطلق
به اوج ثروت برساند ثابت میکند که تاریخ و
فرهنگ و گذشته یک کشور لزوم ًا سرنوشتش
را شکل نمیدهد و قابلتغییر است و تفاوت در
اینجا به سیاســتها برمیگردد که سیاستهای
خوب و موفق به ایجاد نهاد میانجامد و سرانجام

توسعه را در هر چهار عرصه اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی و نظام اداری ممکن و شدنی میسازد.
اقتصادی که مشــوق تخصص و بهرهوری باال
باشد ،اجتماعی عادالنه میسازد که به همه اعضای
جامعه فرصتهای یکسان میدهد ،سیاستی که
نمایندگی ترجیحات واقعــی جامعه را بر عهده
داشته باشــد و نظام اداری آن برمبانی شایستگی
و مصون از فســاد استوار شــده باشد ،از عوامل
حیاتی و سیاستهای اصلی برای پیشرفت یک
جامعه هستند .کشور کره جنوبی با اقتباس این
ویژگیها و قابلیتها و باز کردن مرزهای خود
روی اندیشهها و فناوریهای نوین جهانی و نیز
بهرهبرداری از بازارهــای خارجی برای صدور

محصوالت ارزش افزوده یافته خود توانســت
ثروت و رفاه را برای مردم خود به ارمغان بیاورد؛
اما در نقطه مقابل اقلیت مستبد و خودکامه حاکم
بر کره شمالی را داریم که با وجود اینکه بیشتر
کارخانجات و زیرساخت صنعتی و منابع معدنی
در نیمه شمالی کره واقع بود پس از گذشت چند
دهه مردمش را از حداقل آزادیها و امکانات و
انتخابها برای زندگی شرافتمندانه محروم کرده
است ،بهطوریکه اختالف درآمدی آن با همسایه
جنوبیاش اینک به بیش از بیســت برابر رسیده
است که نشانه وجود شکاف و تفاوتی عمیق در
شیوه حکومتداری این دو کشور با پیشینه و زبان
و فرهنگ یکسان است.
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کارآفرین

فضلی« :در روزهای اوج انقالب ،کارگرها برای راهپیمایی کارخانه را تعطیل کردند و مدتی کار تولید خوابید .باوجوداین حقوق همکارانمان را میپرداختیم.
پس از پیروزی انقالب تا مدتها به دلیل مسائل انقالبی چرخ کارخانه آنطور که بایدوشاید نمیچرخید .باوجوداینکه کاال در کشور کم بود ،تولید میتوانست کمک موثری به انقالب باشد.
کمی که اوضاع روبهراه شد ،کار تولید را از سر گرفتم و شروع کردم به واردکردن مواد اولیه و فکر کنم اولین واردکننده مواد اولیه من بودم».

توسعهای پایانناپذیر
محمدکریم فضلی ،چطور با صابونسازی ،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شوینده در ایران شد

شیرین فرهادی
خبرنگار

دهههــای  40و  ،50احتماال گلرنگ
را تنها با پودرهای شــوینده و ساده آن
مرور میکنند .دهه شــصتیها گلرنگ
را به شکل یک ابر ســفید خندان و با
شعرهای تبلیغاتی آهنگین به یاد دارند،
اما در مقابل دهه هفتادیها و هشتادیها،
احتماال گلرنــگ را با مجتمع فرهنگی
کوروش میشناسند .گلرنگی که وجه
اشــتراک دهههای مختلــف زندگی
ایرانیها شده است و از دهه  40تا امروز
آنها را همراهــی میکند .این همراهی
را محمدکریم فضلی بنیان گذاشــت و
پسرش هم آن را توسعه داد.
حــاج محمدکریــم فضلــی ،هفتم
اردیبهشتماه  ۱۳۱۱در شهر تویسرکان
به دنیا آمد .نخستین فعالیتهایش را زمانی
که درس میخواند در کنار پدر انجام داد.
بیستســاله که شد به فکر توسعه کار و
تجارت افتاد .در این مسیر راهی تهران شد.
محمدکریم فضلی در کتاب «دریا شود آن
رود...؛ زندگینامه و اندیشههای بنیانگذار
گروه صنعتی گلرنــگ» حضورش در
تهران و شــروع کار را اینگونه تعریف
کرده است« :بعدازاینکه به تهران آمدیم،
یــک روز صاحبخانه به من گفت که
کاری برای شما پیدا کردهام .شما میتوانید
در بازار به حســابداری بپردازید و 250
تومان هم حقوقتان خواهد بود .صاحبخانه
از روی خیرخواهــی و نیز به خاطر عدم
اطالع از برنامههای من ،این پیشــنهاد را
مطرح کــرده بود .در جواب او گفتم که
من به دنبال کارهای بزرگ هســتم و
میخواهم تالش کنم که انشااهلل هزاران نفر
مشغول کار شوند و حقوق و درآمدشان
هم حداقل  1000تومان باشد ،چون کسی
با  250تومان و چنین مبلغهایی نمیتواند
زندگی خود و خانــوادهاش را اداره کند.
صاحبخانه چون آدم بسیار با حسن نیت
و مهربانی بود ،چیزی نگفت و رفت اما
حس کردم کمی ناراحت شده است .وقتی
شــب به منزل برمیگردد ،به همسرش
میگوید که من فکر میکنم این جوان از
فرط مشکالت و خستگی ،مشکل ذهنی
پیداکرده چون با من از کارهای بزرگ
صحبت میکرد!»
پدر حاج محمدکریم در صابونسازی
مشــغول بود و به همین دلیــل او تا
حدودی با تولید مواد شوینده آشنا بود.
او در مصاحبهای گفته« :نخستین فعالیت
اقتصــادی و کاری خود را پس از انجام
تحصیالت و قبل از ازدواج ،نزد پدرم که
عطار و عمدهفروش بود ،آغاز کردم».
به همین دلیل هم ســعی کرد برای
توسعه کار ،خشتی روی خشتهای قبلی
بگذارد و در زمینه صنعت شوینده فعالیت
کند .ابتدای کار مشــکالت خودش را
داشت و محمدکریم هم کارش را با دایر
کردن یک کارگاه کوچک آغاز کرد.
در همــان کارگاه کوچک و در ابتدای
کار در اوایل دهه  ،40مایع ظرفشویی
تولید کرد و آرامآرام مسیر رشد را طی
کرد .او بعد از مدتی ،تولید سفیدکننده
را به کارش اضافــه کرد و همینطور
محصوالت دیگــری را مانند «گلرنگ
سوپر» ،جرمگیر ،شیشهشوی و همچنین
نرمکننده لباس در لیست تولیداتش اضافه
کرد .او برای اینکه بتواند تولیداتش را
بفروشد ،آنها را بهطور گسترده و کلی
به بسیاری از بیمارســتانها ،هتلها و
سازمانها عرضه میکرد.
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Qراه توسعه هموار میشود

تا اوایل دهه  50فعالیت محمدکریم
به همین صورت پیــش رفت و او 36
کارگر داشت ،تا اینکه سال  ،51شرکت
پاکشــو را تأسیس میکند .محصوالت
اولیه شــرکت پاکشــو با عنوان برند
گلرنــگ و تحت عنــوان محصوالت
شوینده و آرایشی بهداشتی گلرنگ ثبت
شدند.
او در کتاب «دریا شــود آن رود...؛
ینامه و اندیشــههای بنیانگذار
زندگ 
گروه صنعتی گلرنگ» اینطور نوشته
است« :در ســالهای  51و  52قیمت
مواد اولیه افزایش پیــدا کرد و رقابت
بین تولیدکنندگان شــوینده بسیار باال
گرفت ...وضعیت شرکت پاکشو متزلزل
شد ،بهطوریکه احساس خطر میکردم.
شرکت مرتب زیان میداد .قیمت مواد
اولیه بــاال رفته بود و اتاق اصناف ایجاد
شــده بود و قیمتها را کنترل میکرد.
درحالیکه قیمت مواد اولیه باال رفته بود
و محصول تمامشــده قیمت باالیی پیدا
میکرد ،اتاق اصناف از افزایش قیمتها
جلوگیری میکــرد و تولیدکنندگان
اغلب متحمل ضررهای هنگفتی شدند.
در این زمان قیمت نفت باال رفته بود و
کارخانجات صنعتی خارجی مواد اولیه را
بهتبع قیمت نفت باال برده بودند .ما آن
زمان در ایران تولید مواد اولیه نداشــتیم
و همــه آن را از خارج وارد میکردیم.
...تولیدکننــدگان آن زمــان خواهان
حمایت از تولید نبودند و تنها میگفتند ما
را در مضیقه قرار ندهید .من که این فضا
را دیدم به دنبــال واردات رفتم .تعدادی
کاال وارد کردم و با سود آنها کارخانه
را نگه داشتم و کارگرها را حفظ کردم.
تا سال  53مقاومت کردم و در سال 54
دوباره اوضاع روبهراه شد».
محمدکریم در کتابش ادامه میدهد:
«در روزهای اوج انقــاب ،کارگرها
برای راهپیمایی کارخانه را تعطیل کردند
و مدتی کار تولیــد خوابید .باوجوداین
حقوق همکارانمان را میپرداختیم .پس

از پیروزی انقــاب تا مدتها به دلیل
مســائل انقالبی چرخ کارخانه آنطور
که بایدوشاید نمیچرخید .باوجوداینکه
کاال در کشور کم بود ،تولید میتوانست
کمک موثری به انقالب باشد .کمی که
اوضاع روبهراه شــد ،کار تولید را از سر
گرفتم و شروع کردم به واردکردن مواد
اولیه و فکر کنم اولین واردکننده مواد
اولیه من بودم».
آنطور که در سایت گلرنگ نوشته
شده است« :در آن زمان به دلیل شرایط
ویژه دفاع مقدس ،تعدیل نیرو برای اکثر
شرکتها امری اجتنابناپذیر بود .ایشان
جهت تأمین منابع ارزی شرکت ،تداوم
تولید و اشتغال پایدار کارکنان و خصوصا
جلوگیری از تعدیل نیرو ،دســتبهکار
صادرات زدند و توانستند ارز مورد نیاز را
جهت تولید تأمین کنند و بهاینترتیب هم
از تعدیل نیروها جلوگیری کردند و هم
به فعالیتهای کارآفرینانه و اشتغالزایی
مولد خود ادامه دادند».
بین سالهای  64تا  ،68تولید با همان
وضعیت کم و ناچیز ادامه پیدا میکند تا
اینکه سال  ،68دولت اعالم میکند ارز
رقابتی به کارخانجات میدهد .ماجرای
ارز رقابتی باعث تــکان خوردن تولید
میشــود .فضلی در کتابش مینویسد:
«نرخ ارز آزاد در آن زمان در بازار 152
تومان بود که ما با این ارز نمیتوانستیم
مواد اولیــه وارد کنیم .دولت ابتدا اعالم
کرد ارز را به قیمت  80تومان در اختیار
کارخانجات قرار میدهــد .مدتی بعد
بازهم ارزانتر شد و برای تولیدکنندگان
به  60تومان رسید ».بهاینترتیب در این
ســال دوباره چرخ کارخانه به چرخش
درمیآید.
چندســال بعد ،کار توسعه را مهدی،
پسر محمدکریم ادامه داد .سال  ،70مهدی
بعد از فارغالتحصیلی بهصورت تماموقت
به شرکت پاکشو پیوست و مسیر توسعه
سرعت گرفت .در همان سال ،محصوالت
پاکشــو شــامل مایع ظرفشــویی،
ســفیدکننده ،جرمگیر ،شیشهشوی و

همچنین نرمکننده لباس با برند گلرنگ
بود .سه سال بعد ،یعنی در سال  ۱۳۷۳قرار
شد محصولی جدید تولید شود ،به همین
دلیل تمرکز شــرکت به همان سمت
حرکت کرد ،تا اینکه سال  ۱۳۷۴اولین
محصوالت جدید شامل انواع شامپو و مایع
دستشویی به ســبد محصوالت گلرنگ
افزوده شــد .محمدکریم درباره حضور
پسرش گفته است« :پسرم مهدی کار را
توسعه داد و مطابق نظر خودش از وجود
مدیران و افراد تحصیلکرده ،برجســته
و نخبه اســتفاده کرد .سال  73پسرم ،از
مهندسین و متخصصینی که با خود همراه
کرده بود درخواست کرد که کار تحقیق
روی محصوالت جدیــد را آغاز کنند.
آنها کار را آغاز کردند و در بهمنماه
سال  74اولین محصوالت جدید به سبد
محصوالت گلرنگ اضافه شد».
همان ســال هم بود کــه تبلیغات
تلویزیونی آغاز شد .همان تبلیغاتی که
نسل دهههای  60و  70با آن خاطره دارند
و تبلیغات آهنگین گلرنگ را میشنیدند.
مثل تبلیغ تلویزیونی «گل گل گل ،گل
از همه رنگ ،سرتو با چی میشوری با
شامپو گلرنگ».
تولیدات بیشتر شده بود و باید توزیع
و بازار هم بهاندازه آن رشــد میکرد.
به همین دلیلســال  ،۱۳۷۸شــرکت
گلپخش اول تأســیس شد و سال ۱۳۷۹
با توزیع محصوالت شوینده با نام تجاری
«ا َ ِوه» رســما شــروع به فعالیت کرد.
در همان سال شــرکت گلرنگپخش
هم به ثبت رســید تا بخش دیگری از
محصوالت شرکت پاکشو را که عمدتا
با برند گلرنگ تولید میشــد ،توزیع و
پخش کند.
شرکت در سرازیری رشد و توسعه
قرار داشــت .شرکت پدیده شیمی نیلی
در سال  ۱۳۷۹با تولید مواد اولیه به جمع
تولیدکنندگان مواد اولیه صنایع شوینده
پیوســت .این شرکت در حال حاضر با
شرکت پدیده شیمی جم ادغامشده است.
«گروه صنعتی گلرنگ» ه م ســال
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 ۱۳۸۲به ریاست هیئتمدیره محمدکریم
فضلی و انتخاب مهدی فضلی به سمت
مدیرعاملی تأسیس شد .سال  ۱۳۸۴پدیده
شیمی پایدار تأسیس شد.
دو سال بعد ،حوزه کاری کمی تغییر
کرد .گروه صنعتی گلرنگ سال ۱۳۸۶
اولیــن کارخانه غذایی خــود را با نام
«دالین مهر» بنیان گذاشت؛ این کارخانه
تولیدکننده انواع کیــک با نام تجاری
بینگو است.
سال  ۱۳۸۶مجتمع تولیدی ـ شیمیایی
پاکشــو شــامل  ۵کارخانه تولیدی با
هدف تولید نهایی محصوالت شــوینده
از جمله پودر شوینده و مواد اولیه مورد
نیاز در شــرکت پاکشو به بهرهبرداری
رسید .یک ســال بعد هم پخش پدیده
پایدار تأســیس شد؛ این شرکت توزیع
محصوالت شوینده شرکت پدیده شیمی
پایدار را با نام تجاری «اکتیو» آغاز کرد.
محمدکریم فضلی خــود درباره ورود
به تولید لوازمآرایشی و بهداشتی گفته:
«همیشه نگران و ناراحت بودم که چرا
ما باید همهچیــز را وارد کنیم و خود
نظارهگر کار و پیشرفت دیگران باشیم؟
یدیدم هموطنانم
ناراحتکنندهتر اینکه م 
به مصرف کاالهای خارجی افتخار هم
میکردند و دنبال اینگونه کاالها بودند؛
بنابراین تصمیم گرفتم با توجه به تجربه
کودکی تولید صابــون و محصوالت
شوینده را شروع کنم و با افرادی شروع
به همکاری کردم کــه بتوانم از آنها
کارهای تولیدی بیاموزم».
حوزه فعالیت گلرنــگ و در واقع
فضلیها بخشهای دیگری را شــامل
میشــد .گروه صنعتی گلرنگ ســال
 ۱۳۸۷دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
گلرنگ را با هدف ارتقای سطح مهارت
شاغالن بخشهای مختلف صنعت بنیان
گذاشت .همینطور ســال  ۱۳۸۸گروه
صنعتی گلرنگ تصمیــم به راهاندازی
فروشــگاههای زنجیرهای افق کوروش
گرفت و از آن زمان تاکنون شعبههای
مختلف این فروشگاههای زنجیرهای در

ح شدهاند.
سراسر کشور افتتا 
در ســال  ۱۳۸۷شــرکت مهــد
سرمایهگذاری خاورمیانه بهعنوان یک
هلدینگ در زمینههای انرژی ،معدن و
نفت تأسیس شد .شرکت صنایع سلولزی
ماریناسان نیز در ســال  ۱۳۸۷به ثبت
رسید و در ســال  ۱۳۸۸تولید محصول
دستمالکاغذی را آغاز کرد .کارخانه
شــرکت گلبرگ بهاران در سال ۱۳۹۰
با هدف تولید انواع محصوالت غذایی از
قبیل روغن ،کنسرو ،رب گوجهفرنگی
و تن ماهی افتتاح شــد .در سال ۱۳۹۰
گروه صنعتی گلرنگ با تأسیس شرکت
هلدینگ دارویی به حوزه مهم و بنیادی
صنعت دارو وارد شد .هلدینگ دارویی
گروه صنعتی گلرنگ در حال حاضر چند
شرکت تخصصی را شامل میشود.
شــرکت صنعت غذایی کورش که
تولیدکننده انــواع روغنهای خوراکی
است ،در سال  ۱۳۹۲به جمع شرکتهای
غذایی گروه پیوست .همان سال شرکت
توســعه صنعتی ســولفورکوب پارس
بهمنظــور تولید بلور گوگــرد از گاز
ترش تأسیس شــد .در بهمنماه همین
سال شرکت موهیکو (افق نفت و گاز
خاورمیانه) در زمینه نفت و گاز ،صادرات
و واردات و تجهیزات به ثبت رسید.
شرکت ماسترفوده هم در سال  ۱۳۹۲با
هدف تولید آدامس با برندها ،بستهبندیها
و طعمهای مختلــف برای بازار داخل و
خارج کشور تأسیس شد و محصوالت
این شــرکت از پنجم شهریورماه ۱۳۹۳
روانه بازار شد .در حال حاضر مهمترین
برند این شرکت ،بایودنت نام دارد.
بیشترین نمود گلرنگ االن در زندگی
تفریحی و ســرگرمی مــردم ،مجتمع
فرهنگی تجاری کــوروش در اتوبان
ستاری است .مجتمعی که سال  93افتتاح
شد و دارای بزرگترین پردیس سینمایی
ایران است .باز هم در همان سال ،شرکت
افق توســعه معادن خاورمیانه بهمنظور
سرمایهگذاری و فعالیت در بخش معادن
و صنایع معدنی کشور در خردادماه سال
 ۱۳۹۳تأسیس شد و آغاز به کار کرد.
در سال  ۱۳۹۴شرکت موپیکو (توسعه
فراوردههای نفتی افق خاورمیانه) با هدف
فعالیت در بخش پاالیشــگاهی تأسیس
شد .شرکت مهندسین مشاور افق معدن
خاورمیانه نیز در همین سال آغاز به کار
کرد.
بازهم گستره فعالیت گلرنگ وسیعتر
شــد .شــرکت گلرنگ موتور فامیلی
بهعنوان نماینــده اختصاصی هوندا در
ایران در سال  ۱۳۹۴تأسیس شد .حوزه
فعالیت این شــرکت ارائــه ،فروش و
خدمات پس از فروش خودروهای هوندا
در ایران است .صندوق سرمایهگذاری
ارزشآفرین گلرنگ اسفندماه  ۱۳۹۴با
دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار بهعنوان صندوق ســرمایهگذاری
فعالیت خــود را آغاز کرد .در ســال
 ۱۳۹۵شرکت واســپاری ارزشآفرین
گلرنگ (لیزینــگ گلرنگ) با هدف
ورود به تأمین تجهیزات صنایع بزرگ
تأسیس شد.
بر اســاس اطالعات منتشرشده روی
سایت مجموعه گلرنگ هماکنون تعداد
واحدهای این مجموعه بیش از  40واحد
اســت و تنوع بســیار زیادی در تولید
محصوالت دارنــد .هدفگذاری اصلی
مدیران گروه صنعتی گلرنگ به گفته
مهدی فضلی مدیرعامل این شرکت ورود
آنها به فهرست  500شرکت برتر جهان
در سالهای آینده است.
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سرمایه
لیبرتارینیسم پدرساالر
نوبل اقتصاد  2017به ریچارد تالر اختصاص یافت
ریچارد تالر ،اقتصاددان دانشگاه شیکاگو ب ه
خاطر دستاوردهایش در حوزه اقتصاد رفتاری
برنده جایز نوبل اقتصاد در ســال  2017شــد.
تالر متولد  1945در نیوجرســی است .به اعالم
کمیته نوبل تحقیقات تالر اقتصاد رفتاری را از
موضوعی کماهمیت و حاشیهای به موضوعی
جدی در مطالعــات آکادمیک تبدیل کرده و
کاربردهای وســیع آن در حوزه سیاستگذاری
اقتصادی را نشان میدهد .وی تا بهحال  6کتاب
نوشته است که از جمله آنها میتوان به کتاب
( Nudgeسقلمه) ،به همراه کاس سانستین ،استاد

حقوق دانشگاه هاروارد ،اشــاره کرد .در این
کتاب ایشان از گونهای «لیبرتارینیسم پدرساالر»
دفاع میکنند .از جمله اندیشمندانی که پس از
اعالم نام تالر بهعنوان برنده نوبل اقتصاد 2017
به این موضوع اشاره کردهاند میتوان به همکار
ســابق تالر ،دیوید هندرسون در مقاله اخیرش
در والاستریت ژورنال ،تام فریدمن ،و اسکات
سامنر اشاره کرد .نظریه لیبرتارینیسم پدرساالر
به اینگونه است که دولت چارچوب اولیه را برپا
کرده اما به مردم اجازه میدهد که با هزینهای
اندک از آن چارچوب خارج شــوند .بهعنوان

نمونه میشود به مثال کالسیک استفاده اجباری
موتورســواران از کاله ایمنی اشــاره کرد که
لیبرتارینهای کالسیک ب ه خاطر تعرض به حق
انتخاب افراد با آن مخالف هستند .ایده ایشان این
است که قانون بهصورت پیشفرض استفاده از
کاله ایمنی را اجباری میکند اما افراد میتوانند با
گذراندن کالسهای الزم و در اختیار داشتن بیمه
سالمت اجازه یابند از این چارچوب خارج شده
و اگر دلشان خواست بدون کاله ایمنی سواری
کنند .دستاوردهای تالر در اقتصاد رفتاری نشان
میدهد که افراد بسیار کمی تالش مضاعفی برای

تغییر در وضع جاری خواهند کرد .مطالعات وی
در حوزه پسانداز بازنشستگی نشان داده است
که وقتی دولت بهصــورت پیشفرض مقدار
پسانداز را حداکثــر ممکن تعیین کند ،اکثر
مــردم ،که تجربهای در حل مســاله پسانداز
بازنشستگی نداشته و راهحل منطقیای هم برای
فهمیدن مقدار بهینه پسانداز در اختیار ندارند،
مقدار پساندازشــان را کاهــش نخواهند داد.
به همین قیاس در مثال کاله ایمنی ،اکثر مردم
از قانون جاری تبعیت خواهند کرد و اثر مورد
نظر بهطور عمومی مشهود خواهد بود اما در عین

حال حقوق اولیه افراد بهطور کامل از بین نرفته
و عده قلیلی که این موضوع برایشان آزاردهنده
است راهی قانونی برای خروج از آن در اختیار
خواهند داشت.
البته بهطور کلی اقتصــاد رفتاری و بهطور
خاص ایده لیبرتارینیسم پدرساالر هنوز در آغاز
راه هستند .سواالت زیادی در این حوزهها وجود
دارد که هنوز برای آنها پاســخی وجود ندارد.
در بعضی موارد هــم پیروی از این نص جدید
به نتایجی غیرقابل پیشبینی منجر میشود.
نکتــه مهمی که جای آن هنــوز در مورد

مطالعات تالر خالی است ،اعمال نظریه عقالنیت
محدود به تصمیمگیریهای مســئوالن دولتی
است .تصمیمات بد ایشان از هر تصمیمی که
یک فرد برای زندگــی خصوصیاش یا یک
صاحب باشگاه ورزشی برای استخدام بازیکنانش
میگیرد زیانبارتر اســت و برخالف شهروند
عادی کــه عموما خود بهای اشــتباهاتش را
میپردازد ،مسئوالن دولتی هزینه اشتباهاتشان را
از جیب مردم پرداخت میکنند .با این اوصاف
ضروریترین کارکرد اقتصاد رفتاری میتواند
سقلمه به ایشان باشد.

میهمانی شام اقتصاددانان نظریهپرداز اقتصاد رفتاری
الکس تبرک

اقتصاددان دانشگاه جرج میسون

ریچارد تالر نوبل اقتصاد را برد .انتخاب بسیار
خوبی که زندگی من را ســادهتر میکند ،چون
باعث میشــود شــما از چندوچون کارهای او
باخبر باشید .حقیقتا ممکن است آرای او باعث
افزایش پسانداز بازنشستگی شما شده باشد ،بر
اینکه چگونه مالیاتتان را پرداخت میکنید تاثیر
گذاشته یا راجع به اینکه کلیه اهدا خواهید کرد
یا خیر عاملی تعیینکننده بشــود .در انگلستان
مطالعات تالر الهامبخش تشــکیل تیمی بود که
اقتصاد رفتاری را در حوزه سیاستگذاری عمومی
پیاده میکرد .پس از تشــکیل این تیم در سال
 2010تیمهای مشابهی در سرتاسر دنیا ،از جمله
در ایاالت متحده ،تشکیل شدهاند.
«کتاب بدرفتاری :برساختن اقتصاد رفتاری»
راهنمای مفرحی اســت راجــع به مطالعات و
دستاوردهای تالر .او نخستین کسی خواهد بود که
به شما اطمینان میدهد آنقدرها فرد باهوشی نیست
و در مقام مقایسه با دیگر برندگان نوبل شاید این
حرف درست باشد .هیچکدام از مقاالت او از نظر
فنی دشوار یا از نظر ریاضی پیچیده نیستند و عمده
ایدههای او ،دستکم وقتی از آنها سردرآوردید،
بدیهی بهنظر میرسند .تالر قطعا اولی کسی نیست
که مشاهده کرده مردم تخمه شکستن را دوست
دارند اما اگر کســی ظرف تخمه را از مقابلشان
بردارد خوشحال میشوند .موضوعی که تالر آن
را میهمانی شامِ اقتصاددانان میخواند .اما دیگران،
بهخصوص اقتصاددانان ،این شواهد را که گویای
یک مطلب مهم اســت تحویل نمیگیرند :مردم
آنقدرها که نظریهها پیشفرض میگیرند منطقی
رفتار نمیکنند .ایشــان معموال اینطور جواب
میدهند که :مردم راجع به تصمیمات مهم دقت
بیشتری به خرج میدهند ،خطاها اصالح خواهد
شد و بازارها درستش خواهند کرد ،اینها به اندازه
کافی به واقعیت نزدیک اســت و از این قبیل.
امــا تالر ،بهخصوص پس از مطالعه اثر کانمن و
تورسکی «عدم یقین» متوجه شد که ممکن است
نظریه بدرفتاریای در کار باشد (شاید نارفتاری
برگردان صحیحتری باشــد چراکه در فارسی
بدرفتاری معنای منفیتری از معادل انگلیسیاش
دارد ).نظریهای راجع به انتخاب غیرعقالنی.
آن نظریه اکنون بهعنــوان اقتصاد رفتاری
شناخته میشود .البته به اندازه اقتصاد نئوکالسیک
شستهرفته و سرراست نیست .اما بههرحال هیچ
شــکی وجود ندارد که اقتصــاد رفتاری برخی
پدیدهها را بهتر از دیگر مکاتب توضیح میدهد.
مضاف بر بدرفتاری و ســقلمه (که شرحش
در دیگر مطلب همین پرونده آمده .م) میتوانید
ایدههای کلیدی تالر را در ســتون آنامولی در
ژورنال ایکونامیک پرسپیکتیو پیدا کنید .احتماال
این اولین باری باشــد که جایــزه نوبل اقتصاد
بهخاطر یادداشتهای یک ستون پرطرفدار اهدا
شده است .از خیلی جهات این ستون بود که بدوا
به تالر اعتبار بخشید .ستون آنامولی همیشه یکی
از بهترین قسمتهای هر شماره بود و بهخاطر
دارم که خیلی اوقــات با تایلر کوئن و دیگران

راجع به آن گفتوگو و مباحثه میکردیم .فقط
ما نبودیم .این موضوع برای بسیاری از اقتصاددانان
دیگر هم صادق بود .یکی از مهمترین کاربردهای
اقتصاد رفتاری پسانداز است .تصمیمگیری راجع
به مقوله پسانداز کار دشــواری اســت ،چون
هیچوقت عیان نیســت که چقدر باید پسانداز
کرد یا حتی از بین انتخابهای موجود کجا باید
پسانداز کرد .مضافا تصمیمات سیاسی موضوع
هم پیچیده اســت و گاهی نتایج و فواید آن تا
سالها بعد معلوم نمیشود .شاید از همه مهمتر این
باشد که بالفاصله بازخوردی دریافت نمیکنیم؛
مثال وقتی خودرویی میخریم از آن استفاده کرده
و پس از مدتی متوجه میشویم که آیا خرید این
خودرو تصمیم درستی بوده یا خیر ،اما در مورد
پسانداز ،بعد از انجامش همچنان نمیدانیم که آیا
تصمیم درستی گرفتهایم یا خیر .حتی نمیدانیم که
کم پسانداز کردهایم یا زیاد تا زمانی که دیگر
دیر شده است .لذا اکثر ما به همان گزینههایی
مراجعه میکنیم که مقابلمان میگذارند .و توصیه
تالر به تعیین سقف پیشفرضپسانداز بازنشستگی
از اینجا ناشی میشود (مالحظه میکنید؟ بعد از
اینکه موضوع دستگیرمان میشود متوجه میشویم
که خیلی پیچیده نیست).
تحقیقات تالر حتی در حال تغییر فوتبال است.
مقاله او به همراه کید َمسی« ،ازخودمطمئن علیه
کفایت بازار» درباره لیگ فوتبال به این مقوله
میپرداخت .از یک سو در تصمیمگیریها راجع
به جابهجایی بازیکنان میلیونها دالر بهدســت
میآید و از دســت میرود ،مضاف براینکه این
مســاله و تصمیمات برای حرفهایها دوباره و
دوباره تکرار میشود .لذا استفاده از تصمیمگیری
منطقی در این حوزه بســیار کارآمد است .اما از
سوی دیگر مردم زیاده از خودمطمئن هستند و
عموما پیشبینیهای افراطــی میکنند؛ عوامل
متعددی در کار اســت ،از جملــه مورد نفرین
برندهها و این تصور کــه همه همان چیزی را
میپسندند که ایشان میپسندند و چیزهای دیگر.
با این تفاصیل احتمال گرفتن تصمیمات بد یا حتی
اشتباهات بزرگ زیاد است .مطالعات تالر نشان
میدهد که نتیجه عموما دومی است.
اطالعات آرشــیوی راجع به خرید و فروش
بازیکنها ،کارایــی بازیکنها ،و قیمت ،ارزش
بازار بازیکنان خریداری شــده بــا ارزش این
بازیکنان به گواه تاریخ مقایسه شده ،به این ترتیب
که فالن بازیکن به چه قیمتی خریداری شده و
عملکردش در مقایســه با آن مبلغ چطور بوده
است نشان میدهد که انتخابها زیادهارزشگذاری
شــدهاند ،بهطوریکه با انتظارات معقول از این
بازیکنان و قیمت بهینه بازار همخوانی ندارند...
قسمت جالب این است که مطالعات َمسی و
تالر از آزمون بازار هم ســربلند بیرون آمد .بیل
بلیچک ،مربی تیم فوتبــال نیوانگلندپاتریوتس
اولین فردی بود که به نتایج این مطالعات توجه
کرد و اکنون شــاهدیم که دیگر تیمها هم در
حال یادگرفتن هســتند و از مطالعات تالر برای
بهینهکردن انتخا 
بهایشان بهره میگیرند.
کمتر اقتصاددانی به انــدازه ریچارد تالر تا
این حد بر جامعه تاثیر کاربردی گذاشــته است
و اقتصاد رفتاری تازه درحال اوج گرفتن است.

تیم ورستال

ستوننویس فوربز و والاستریت
ژورنال

ریچارد تالر جایزه ســوریجریکبانک به یاد
آلفرد نوبل ،یا آنطور که معروف است نوبل اقتصاد
 2017را برد .خیلی اوقات اهدای جوایز نوبل با اما
و اگرهایی همراه است اما نوبل او حاشیه زیادی
نداشت ،چراکه قریب به اتفاق صاحبنظران تالر
را شایسته دریافت نوبل اقتصاد میدانند .اگر هم
حاشــیهای بود به زمان اهدای نوبل اقتصاد به تالر
برمیگشــت نه به چرایی آن .برخی معتقدند که
او باید در ســال  ،2002همراه با دانیل کانمن ،یا
شاید  4سال بعد با رابرت شیلر مفتخر به دریافت
نوبل اقتصاد میشد .هرسه ایشان روی مساله بنیادی
مشابهی کار میکردند که در اقتصاد با آن مواجهیم.
این حوزه عموما بهعنوان «اقتصاد رفتاری» شناخته
میشود .بهعوض کار روی مفروضات ،نشان دادن
رفتار و واکنش واقعی آدمی نسبت به محرکها.
اص ِل کاری که در این حوزه سعی میکنیم انجام
دهیم این است که بفهمیم آدمی چه میکند؟ وقتی
به پاسخی برای این سوال رسیدیم و فهمیدیم که
انســان چگونه به تغییرات در انگیزههایی که با
آن مواجه میشود پاسخ میدهد ،آنوقت میتوانیم
به پیدا کردن راههایی برای ساختن دنیایی بهتر فکر
کنیم .یکــی از نتایج تالشهای تالر ،که موضوع
کتاب پرفروشاش بههمراه کاس سانستین استاد
حقوق دانشگاه هاروارد ،با عنوان «ناج »1یا همان
سقلمه است این اســت که ما میتوانیم مردم را
به پسانداز بیشتر برای بازنشستگی تشویق کنیم،
به این وسیله که صرفا فرض بگیریم چنین خواهند
کرد .به عبارت دیگر ،مطالعات تالر نشان میدهد
که ما آنطور که هســت را باارزشتر مییابیم از
آنطور که میتواند باشــد .هزارتومانی که داریم
برایمان با ارزشتر اســت از هزارتومان ،یا شاید
حتی دوهزارتومانی که امکانــش را داریم .این
پدیده را بهعنوان «اثر اعطا »2میشناسیم که نهایتا
در خیلی مواقع به زیادهارزشگذاری شرایط جاری
منجر میشود .فرض بگیرید که میخواهیم مردم
برای بازنشستگیشان پسانداز کنند .بسیارخب،
چطــور به ایــن کار تشویقشــان کنیم؟ مثال
میتوانیم مانند انگلستان معافیتهای مالیاتی برای
حسابهای پسانداز وضع کنیم ،یا مثل سنگاپور
قانونی تصویب کنیم که مردم را مجبور به پسانداز
کند و از این قبیل .راهبرد تالر خیلی ســادهتر و
متفاوت اســت؛ وقتی که مردم ،توسط کارفرما،
برای مشــارکت در طرح بازنشســتگی ثبتنام
میشوند ،انتخاب پیشــفرض میتواند «حداکثر
ممکن پسانداز» باشد .اکثر مردم به احتمال زیاد
از همان انتخاب پیشفرض استفاده خواهند کرد و
افراد کمی آن را تغییر داده و مقدار پساندازشان
را کاهش خواهند داد .همین! دانستن همین نکته
کوچک پسانداز بازنشستگی در امریکا را قریب
به  30میلیارد دالر افزایش داد.
در بطن مطالعات تالر یک نکته بزرگ وجود
دارد .اقتصاد بازار بر فرض منطق بنا شــده است،
چیزی که خود دو گونه مختلف دارد .اول اینکه
مردم در تصمیماتشان ثابتقدم هستند .اگر الف
را بــه ب ترجیح میدهند و ب را به ج ،پس الف

را به ج ترجیح میدهند .دوم اینکه مردم ماشینهای
محاسبهگری هستند که در تصمیمگیریها با درنظر
گرفتن محدودیتها ،برای میل به سمت نقطه بهینه
استراتژیای اتخاذ میکنند .اولی را معموال درست
میدانند ،در حالیکه دومی فقط در مواردی صادق
است .تالر ،بههمراه دیگر اقتصاددانان رفتاری ،نشان
میدهد که هیچکــدام ،نه اولی و نه دومی ،خیلی
اوقات درست نیستند .همانطور که گفتیم دستاورد
تالر در مورد دوم چندان تعجببرانگیز نیست اما
پیدا کردن اینکه چرا اولی درست نیست موضوع
بسیار جالبی است؛ چگونه است که آدمها معموال
غیرمنطقی رفتار میکنند؟!
بخشــی از مطالعات قدیمیتر تالر روی بازی
اولتیماتوم متمرکز اســت .یکی از دوستان بازی
اولتیماتوم را با مثال ســاده و در عین حال جالبی
توضیح میداد که نقلاش خالی از فایده نیســت:
فرض بگیرید که هوا سرد است و خیابان خلوت
و شما هم برای رسیدن به قراری عجله دارید .پس
از معطلی باالخره یک تاکسی پیدا میشود .شما
 10000تومان در نظر دارید اما راننده تاکســی
 15000تومان طلب میکند .در اینجا ارزش خالص
مبادله یا همان تفاوت هزینه و فایده برای شما حتی
در قیمت  15000تومان هم مثبت است .بهعالوه
میدانید که اگر این تاکســی را از دست بدهید
به این زودیها تاکســی دیگری گیرتان نخواهد
آمد .از آن طرف ارزش خالص مبادله در قیمت
 10000تومان هم برای راننده تاکسی مثبت است،
چون در صورت سوار نکردن شما مسافر دیگری
پیدا نمیشــود و باید خالی برود .اگر معامله سر
بگیرد شما و راننده تاکسی ،هر دو ،سود خواهید
کرد اما اگر معامله سرنگیرد هر دو زیان خواهید
کرد .مثال سادهتر و کالسیک بازی اولتیماتوم این
است که دو شرکتکننده داریم ،اولی  100تومان
دریافت کرده و از او خواســته میشود آن را بین
خود و شرکتکننده دوم به هر نسبتی که دلش
میخواهد تقسیم کند .شرکتکننده دوم میتواند
ســهم دریافتی از  100تومان را بپذیرد یا رد کند.
در صورت پذیرش هر دو شــرکتکننده پول
دریافت شده را برنده میشــوند .در صورت رد،
هیچکدام چیزی دریافــت نخواهند کرد .منطق
حکم میکند که شرکتکننده دوم تقسیم 1/99
را بپذیرد چراکه یک تومان بههرحال یک تومان
و از هیچ بیشتر است .اما این اتفاقی نیست که در
واقع میافتد؛ تقسیمهای کمتر از  30/70عموما رد
میشــوند .معموال این رفتار را با مفهوم انصاف
توضیح میدهیم .مفهومی که باعث میشود افراد
به قیمت گذشتن از منفعت شخصی ،پیشنهادهای
غیرمنصفانه را رد کرده و فرد غیرمنصف را تنبیه
کنند .مطالعات تالر روی دانشــجویان امریکایی
نشــان داد که این حس در آنها بسیار قوی است.
اما همین پژوهش در برخی جوامع نتیجه متفاوتی
داشت .امروزه شواهد قویای در اختیار داریم که
نشان میدهد مردم در اقتصادهایی که مبتنی بر بازار
نیستند هر پیشنهادی را میپذیرند ،در حالیکه مردم
در جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار پیشنهادهایی را که
غیرمنصفانه تشخیص میدهند رد میکنند .البته این
نتایج سوال عمیقتری را مطرح میکنند؛ آیا بازارها
بیانصافــی را تنبیه میکنند یا اینکه اصال بازارها
پیششرط بیانصافی هستند؟!

بخشهای دیگر مطالعات تالر به «عقالنیت
محدود» مربوط میشــود .جایــی که کارهای
مردم ،در هر دو تعریف باال ،غیرمنطقی اســت.
یکی از مثالهای خوب عقالنیت محدود صندوق
سرمایهگذاری کوبا اســت« .کوبا» نماد معامله
چهارحرف ِی این صندوق است و دولت یا کشور
کوبا هیچ دخلی به آن ندارد .برای ســالها این
صندوق سودی مشابه سایر رقبا داشت اما ناگهان70
درصد جهش داشت ،اتفاقی که موجب این جهش
 70درصدی شد را حتما میتوانید حدس بزنید؛ بهبود
روابط تجــاری امریکا با کوبا (منظور از کوبا در
اینجا همان جزیره و کشــور کوبا است) .یعنی
همانجایی که صنــدوق کوبا هیچ ربطی به آن
نــدارد .این جهش قیمــت بهوضوح غیرمنطقی
است .اگر صرفا برای یکی دو روز اتفاق میافتاد
میتوانستیم آن را به حســاب اشتباهی ناشی از
اطالعات نادرســت بدانیم .اما افزایش قیمت نماد
کوبا ماهها ادامه یافت .نکته مهم این است که این
اتفاق در بازار مالی افتاد که تالر و تقریبا اکثر دیگر
صاحبنظران قبول دارند منطقیترین بخش بازارها
است .پس حتی بازارهای مالی هم لزوما آنقدرها
منطقی رفتار نمیکنند.
اما تالر از این مشاهدات چه نتیجهای میگیرد؟
او معتقد است که ما باید مردم را به ِ
سمت گرفتن
تصمیمات بهتر ســقلمه بزنیم .اصطالحی که او
بهکار میبرد و قبال در همین مطلب به آن اشاره
شــد  Nudgeکردن اســت که در فارسی به آن
ســقلمه زدن میگوییم .یعنی وقتی که به آرامی
و با انگشــت یا آرنج بغلدستی را به انجام کاری
توجه داده و تشویق میکنیم .گاهی اوقات موضوع
روشن اســت؛ پسانداز بیشتر برای بازنشستگی،
به ترتیبی که در باال رفت ،کار خوبی اســت .اما
اصل ایده گاهی اوقات با مشکالت منطقی مواجه
میشود؛ اگر مردم غیرمنطقی رفتار میکنند پس
چه کسی قرار است آنها را به سمت رفتار منطقی
سقلمه بزند؟ البته همانطور که قانون «کیپ» به ما
میگوید ،طراح مرکزی همیشه «خود را» به عنوان
برنامهریز تصور کرده و فرض میگیرد .البته پیدا
کردن افرادی که ادعا میکنند از همه منطقیتر
هستند کار سختی نیســت .اما با توجه به اینکه
سیاســت چگونه کار میکنــد ،احتماال بهترین
گزینهها نیستند که نهایتا به مردم سقلمه خواهند
زد .یکــی از لذتهای دنبال کردن مطالعات تالر
این است که ریاضیات سنگینی ندارد .در حقیقت
عمده دستاوردها به راحتی قابل فهم هستند ،هرچند
ممکن است در نگاه نخست عیان نباشند .در مورد
سقلمه مثال وقتی که صاحبخانه ظرف تخمه را از
جلوی شما برمیدارد شما دارید از تخمه شکستن
قبل از شــام لذت میبرید اما در عین حال وقتی
آن ظرف را برمیدارند خوشحال میشوید و نفس
راحتی میکشید!
اما واقعا اهمیت این یافتهها چیســت؟ اینکه
پسانداز بازنشســتگی جامعه بیشتر شود خوب
است اما اگر کالن به موضوع نگاه کنیم تاثیرش
آنقدرها عمیق و بنیادی نیست و جوامع بشری را
چندان جابهجا نخواهد کرد .اهمیت مطالعات تالر
در به چالش کشیدن استانداردهای اقتصاد خرد و
پیشفرض «هومواکونامیکوس» یا همان انسان
محاسبهگر منطقی اســت؛ اینکه ما در واکنش

به محرکها حتمــا منطقی رفتار میکنیم .تالر و
همکارانش نشــان میدهند که انسانها همواره
اینطور رفتار نمیکنند ،بعضی اوقات اینطور رفتار
میکنند .اما الزم است تاکید کنیم که مهمترین
قسمت یافتهها این است که «همیشه اینطور نیست،
گاهی اوقات اینطور اســت» .نکته مهمتری که
باید به آن توجه کنیم این اســت که ما در یک
وضعیت باینری (صفر و یک) بســر نمیبریم.
اینکه انســان موجودی غیرمنطقی است پس باید
به او حکم شود که چگونه زندگی کند ،یکسره
به خطاست .این نص اقتصاد بارها به بهای جان و
زندگی مردم در جوامع مختلف آزموده شده و هر
بار شکست خورده است .از آنطرف این تصور که
انسان لزوما و همواره موجودی منطقی است پس
دنیا را به حــال خود رها کنیم هم حقیقت ندارد.
آنچه واقعا میخواهیم بدانیم این است که چه زمانی
مردم رفتاری غیرمنطقی از خود نشان میدهند تا
شاید آن موقع با سقلمهای ایشان را رهنمود کنیم
و از آن طرف چه زمانی مردم تصمیمات منطقی
برای زندگی خود میگیرند ،تا آنها را به حال خود
بگذاریم .پاســخ صحیح به این سوال هنوز معلوم
نیست .اما پاسخ هرچه هست احتماال از مطالعات
امثال تالر و اقتصاد رفتاری بهدست خواهد آمد که
نتیجه «چا ِ
لش زندانی» در نظریه بازی اســت .دو
زندانی ،اگر هر دو سکوت کنند ،به حبس کوتاهی
محکوم خواهند شد .اگر هرکدامشان دیگری را
متهم کند هر دو به حبس میانمدت محکوم خواهند
شد .اما اگر یکی سکوت کند در حالیکه دیگری او
را متهم کرده با این سکوت حبسی طوالنیمدت در
انتظار او خواهد بود .استراتژی درست کدام است؟
پاسخ به این چالش همچنان محل بحث است،
البته با فرض اینکــه این چالش بخواهد یک بار
اتفاق بیفتد .اما اگر چالش چندین بار پشــت هم
اتفاق بیفتد ،آنوقت بهترین استراتژی معلوم است؛
همــکاری .مثال من این بار چنــان خواهم کرد
که دفعــه پیش تو برای من انجــام دادی و الخ.
در اینجاســت که میتوانیم شاهد شکل گرفتن
یک ساختار به دردبخور باشیم .بنظر میرسد که
تنبیه کردن مردم و به این وســیله تشویق ایشان
به انصاف بخشی از اقتصاد بازار و نتیجهاش عمال
ثروتمندترشدن تمام شــرکتکنندگان در آن
است .همکاری داوطلبانه در دنیای واقعی ،که در
آن چالشها مکرر اتفــاق میافتند ،کار میکند
و بهترین اســتراتژی اســت .با در اختیار داشتن
این دانستهها میتوانیم به یک قاعده کلی برسیم.
وقتی کارهایی را بهصورت مکرر انجام میدهیم
پس به احتمال بیشتر رفتارمان منطقی است .چالش
خرید نان آنقدر برای ما زیاد اتفاق میافتد که یک
نانوای بیانصاف خیلی زود مشتریانش را از دست
خواهد داد و از بازار بیرون انداخته خواهد شد .اما
معموال فقط یک بار عضویت در نظام بازنشستگی
را تجربه میکنیم؛ پس احتمال بسیار کمتری وجود
دارد که منطقی رفتار کرده و بهترین تصمیمات را
بگیریم .لذا در سیاستگذاری میتوانیم امور عادی و
تکراری زندگی انسان را به حال خود بگذاریم و
امور رگوالتوری را بر مسائلی متمرکز کنیم که
بهصورت عادی اتفاق نمیافتند.
1. Nudge

2. Endowment Effect
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سیاستگزاری و سیاستگذاری

نهضت استقالل دانشگاه را
احیا کنیم
بیانیه کانون دانشگاهیان حزب کارگزاران سازندگی ایران
به مناسبت سال جدید تحصیلی دانشگاهی

سعید حجاریان
نظریه پرداز سیاسی

آقای ابوالحســن نجفــی در کتاب
مســتطاب «غلــط ننویســم» بحث
ح دادهاند که
مســتوفایی کرده و توضی 
امالء واژه «سیاســتگذاری» درســت
و «سیاســتگزاری» نادرســت است.
خوانندگان برای مطالعه بیشتر میتوانند
1
به صفحــات  319-321کتاب مذکور
مراجعه کنند اما به اختصار میتوان گفت
«گذاشتن» بهمعنای وضع کردن است مانند
قانونگذاری و بنیانگــذاری و گزاردن
بهمعنــای ادای حقــی را بهجای آوردن
است مانند سپاســگزاری ،شکرگزاری و
نمازگزاری .ســخن آقای نجفی در زمینه
ادبیــات برای من حجت اســت و قطع ًا
سیاســتگزاری بهلحاظ امالیی نادرست
است اما بحث من در این مقال ،ادبی نیست
و میخواهم مطلبــی ورای مباحث ادبی
مطرح کنم.
پرســش من این اســت که دو امر
«سیاســتگذاری» و «سیاستگزاری»
چه تفاوت ماهوی بــا یکدیگر دارند؟
از نظــر نگارنــده سیاســتگذاری با
 policy makingمترادف است که بهعنوان
یکــی از گرایشهای سیاســتگذاری
عمومی ( )public administrationتدریس
میشــود اما politickingجنبه تأدیه و اجرا
( )performanceدارد یعنــی آنچــه که
به سیاستورزی مشهور شده است .عمل
سیاسی کار سیاستگزار ( )politicianاست
یعنی کسی که حق سیاست را کما هو حقه
ادا کند .پس مــآال موضوع بحث حاضر
به تفاوت میان دو واژه  policyو politics
برمیگردد .اما چرا تفکیک و تفاوت میان
این دو واژه در ایران کنونی امری واجب
و الزم است؟
سیاســتگذاران و سیاســتگزاران
هر یک جایگاه خاص خــود را دارند و
وظایفشان مشــخص و معلوم است اما
در وضعیــت کنونی مادامی که وضعیت
 politicsمشخص نشده و در آن معضالتی
وجود دارد ،دم زدن از سیاســتگذاری
عمومی کمی و تاحــدودی اغراقآلود
اســت .لذا باید گفــت آن گروهی که
سیاستگذاری را جایگزین سیاستگذاری
میکند ،به بیراهه میرود .ذی ً
ال برای روشن
شدن بحث به چند مثال اشاره میکنم:
-1زمانی که وضعیت و امکان صنایع
باالدستی نفت همچون حفاری ،استخراج،
فراورش و انتقال مشخص نیست نمیتوان
در صنایع پاییندستی مانند فراوردههای
پاالیشگاهی ،شــیمیایی و پتروشیمیایی
برنامهریزی کرد.
 -2به رابطه بازو ،سرشــانه و انگشتان
توجه کنید .اگر فردی در اندامهای فوقانی
ماننــد بازو ،آرنج ،ســاعد و مچ اختالل
داشته باشــد طبع ًا نمیتوان از وی انتظار
داشــت که گره کور را با سرانگشــت
تدبیر باز کند .فیالواقع حرکات ظریف
( )fine movementsمستلزم آن است که
در اندام باالیی اختاللی موجود نباشد.
فیالواقع در دوره سازندگی و البته در
دولت فعلی عدهای تکنوبوروکرات پیدا
شــدهاند که بهدنبال حکمرانی خوباند،
در حالی که دقت ندارند در باالدســت
چه میگــذرد .واقعیت این اســت که
ی است که
سیاستگذاری نوعی رفوگر 
کارایی سطحی و محدودی دارد .چنانکه
میدانیم لباســی که پر از رفو شــد یا

ساختمانی که چند بار بازسازی شد دیگر
قابل بهسازی و استفاده نیست و باید طرحی
نو درانداخت.
رسم است که سیاس 
ت را به دو بخش
 high politicsو  low politicsیا سیاســت
علیا و سفلی تقسیم میکنند که سیاست
علیا به امور مربوط به امنیت ،سیاســت
ت ملی و سیاست سفلی
خارجی و سیاســ 
به امور اقتصاد و سالمت و محیطزیست
و ...اشــاره دارد .مادامی که یک دولت
چشمانداز ( )visionنداشته باشد صحبت از
ماموریت ( )missionنابهجاست .از نظر من
سیاس 
ت در ایران معضالتی دارد که باید
توسط سیاستگزاران حل بشود .اهم این
معضالت به قرار ذیل هستند:
قــدرت دوگانه :اصــول ارگانیک قانون
اساســی که به توزیع و بازتوزیع قدرت
میپردازند ،طراحی نادرستی دارند و منجر
به قدرت دوگانه شدهاند.
اصول روابط خارجی :نگاه ما به جهان هنوز
مشخص نیست و جایگاه خود را در این
عالم پرآشوب تعیین نکردهایم و نمیدانیم
که دوستان و دشمنان استراتژیکمان چه
کشورهاییهستند.
برنامهریزی :قــادر به دیدن افقهای دور
نیستیم .در مقام مقایسه میبینیم که برنامه
درازمدت از دید ژاپنیها  50ساله است اما
برای ما به دو سال هم نمیرسد.
ت ملی :ما نمیدانیم مولفههای امنیت
امنی 
ملی کشور دقیقًا چه مواردی هستند .به بیان
بهتر نمیدانیم حفظ این ســرزمین به چه
اموری وابســته است؛ گاهی دم از صدور
انقالب میزنیم ،گاهی از حفظ نظام به هر
قیمت ســخن میگوییم ،گاهی به دنبال
انقالب مستمر هستیم و گاهی هم گمان
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داریم توسعهیافتگی باعث بقا میشود.
مشــروعیت :هنوز معضالتــی در زمینه
مشــروعیت داریم و نتوانستهایم بهلحاظ
نظری آنها را حل کنیم.
آزادیهــای مدنــی :دربــاره آزادیهای
مدنی و حدود آن تصمیمگیری نشــده
است .چنانکه شاهد هستیم او ًال قوانین در
برهههای مختلف فراز و فرود زیادی دارند

و ثانی ًا در نقاط جغرافیایی مختلف بهطور
یکسان جاری نیستند.
توسعه :پس از گذشت قریب به چهاردهه
الگوی توسعهای کشور مشخص نیست و
با آمد و رفت دولتها شــاهد تغییر ریل
ناگهانیهستیم.
عدالت :دربــاره موضوع عدالت علیرغم
وجــود تئوریهای مختلــف هنوز فاقد
جهتگیری مشــخص نظری هستیم و
گاهی پوپولیســم و صدقه دادن را معادل
عدالت میگیریم و گاهی به دام گرایشات
لیبرتارینمیغلتیم.
با همه این مشکالت که در باالدست
وجود دارد و در حالی که هنوز بنیانهای
سیاسی تعریف نشدهاند اکنون عدهای در
بند نقش ایواناند .این سیاســتگذارا ِن
وطنیِ حقبهجانب که فعالیتهای خود را
علمی جلوه میدهند ،به کلی از بحثهای
بنیادین گریزانانــد و بحثهای مربوط
به سیاســتگزاری را کلیــات ابوالبقاء
میخواننــد .البته به یک معنا درســت
میگویند ،چراکه ایــن کلیات به بقای
نظام ارتباط دارد و آنها به این مســأله
توجهــی ندارند .این دســته از نرمتنان
حاضرند با هر رژیمی کار کنند و برای
آن سیاستگذاری کنند ،کما اینکه شاهد
بودیم در دولتهای مختلف با گرایشهای
متضاد به سیاستگذاریشان مشغو ل بودند.
این نرمتنان از آنجایی که لیز میخورند
و از کنار مسائل جدی رد میشوند ،همیشه
جریده میروند ،چراکه گذرگاه عافیت را
تنگ مییابند .ایــن گروه به مح 
ض اینکه
عــدهای ،از نقاط دردناک ســخن به میان
میآورند ،فریاد سر میدهند که به این مسائل
نپردازید و در مقام توجیه میگویند این مسائل
در حیطه اختیارات ما نیست .سیاستگذاران
ما از آنجایی که معمو ًال پیشینه مهندسی دارند
و با صنعت سروکار داشتهاند ،کار خود را
«مهندســی پارهپاره اجتماعی» مینامند و
طوری کارشان را جلوه میدهند که مخاطب
بهراسد؛ یعنی استداللهای خود را آنچنان با
آمار و ارقام ترکیب میکنند که مخاطب جا
بزند و نتواند انتقاداتش را مطرح کند .از این
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رو در مقابل این افراد نباید به زبان خودشان
بلکه به آن زبانــی که از آن فرار میکنند،
صحبت کرد .این افراد خود را چهرههایی
علمی و اتوکشیده جلوه داده و وقتی در مقام
سیاستگذاری توصیهای میکنند و دولتها
گوش فرا میدهند و نتیجهای برخالف نظر
آنها حاصل میشود ،غیبشان میزند .مث ً
ال
دیدهایم که بارها در زمینه سیاست پولی و
مالی اظهارنظر کردهاند اما برخالف اقتصاد
متعارف ســرمایهداری جــواب معکوس
گرفتهاند .یا مث ً
ال میگویند اگر دولت فالن
کار را انجام دهد ،دالر در بهمان قیمت باقی
میماند؛ دولت هم گوش میسپارد اما نتیجه
معکوس میشود و قیمت دالر سر به فلک
میکشد و آنگاه اینان مات و مبهوت میمانند
که چرا تئوریشــان در ایران جواب نداد و
آنوقت است که مشکل را به گردن این و
آن میاندازند .مث ً
ال در زمینه مبارزه با فساد
از ابتدای انقــاب تا به امروز ،دهها طرح و
سیاست از ســوی قوای مختلف اعالم شده
است اما این پرســش مطرح است که چرا
پاسخ دقیقی نگرفتهایم و فساد بیش از پیش
ریشه دوانده است؟ به اعتقاد من از آنجایی
که فساد را مترادف با رانتخواری گرفتهایم
و ذهنمان بیشتر به سمت رانتجویی بوده
است ،از فساد سیاسی که باعث و بانی سایر
فسادهاســت غفلت کردهایم .و باید گفت
فساد سیاسی زمانی رسوب و رسوخ میکند
که به انحــاء مختلف مانع از حضور افراد با
کفایت در قدرت بشویم.
این گــروه از آنجایی که خودشــان
غیرسیاسیاند ،سعی دارند مسئولین را نیز
دپولیتزه کنند ،چنانکه شاهد بودیم یکی
از روســای جمهور ادعا کرد وزرا نباید
سیاسی باشــند و خود بار سیاست کابینه
را یکتنــه بر دوش میکشــد! ممکن
است مخاطب این سطور از علل توفیقات
ی اجتماعی و
دولت اصالحات در زمینهها 
اقتصادی بپرسد .در پاسخ باید گفت پشتوانه
اصلــی ( )back boneدولت اصالحات
را سیاستورزانی تشــکیل میدادند که
سیاستگزاری اولویتشــان بود؛ افرادی
که مانع از شــلیک تیر به سوی دولت و
موتورهای محرک آن میشدند .راه توفیق
روحانی نیز چنین اســت و دولت وی با
ِصرف وجود سیاســتگذاران معلق میان
ســماء و ارض باقی خواهد ماند ،چراکه
میدانیــم از برون ،دولــت آمریکا ایران
را در حالت بالتکلیف گذاشــته است و
رئیسجمهور این کشور هر روز نغمهای
تازه ســر میدهد و از درون نیز ،عدهای
همســو با ترامپ در حال تخریب دولت
هســتند و در این میان روحانی نمیتواند
بــا اتکا به عــدهای تکنوبوروکرات قدم
از قدم بردارد .به بیــان دیگر مادامی که
سیاســتورزی صورت نگیرد و خمیر
سیاست ورز داده نشود نانی که از تنور در
میآید در گلوی سیاستگذاران گیر خواهد
کرد؛ به قول طلبهها «ثبت العرش ثم انقش»
یعنی اول سفتکاری بعد نازککاری.
پینوشتها:

 -1نجفی ،ابوالحسن ( .)1387غلط ننویسیم.
تهران :مرکز نشر دانشگاهی
 -2نگارنــده در مقالهای با عنوان «تحول
مفهوم امنیت ملی در جمهوری اســامی
ایران» ســه دوره گفتمــان امنیت ملی
شامل «گفتمان بســطمحور»« ،گفتمان
حفظمحور»« ،گفتمان رشــدمحور» را
بررسی کرده اســت .برای مطالعه مقاله
مذکور به روزنامه مشــارکت در تاریخ
 1379/1/24و  1379/1/25و یــا کتاب
«تاوان اصالحات» مراجعه شود.

بسماهلل الرحمن الرحیم

جامعه در حال گذار ایران اکنون بیش
از هر زمان دیگری به نهاد مستقل و مؤثر
دانشگاه در علم و سیاست نیاز دارد.
بــرای جامعه در حال گــذار ایران،
بیشــک نهادی با قدمت و پراکندگی
وسیعی چون «دانشگاه» ،موهبتی است که
در کارکرد اصیل خود ،به توسعه علمی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی کشور
کمک شایانی میکند .کارنامه 73ساله
دانشگاه ایرانی پیوند عمیق این نهاد مدرن
را با تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی تاریخ
معاصر ایران نشان میدهد؛ از ورود اندیشه
مدرن به الیههــای مختلف اجتماعی و
تسریع روند صنعتی شدن کشور تا کمک
به ایجاد و تثبیت طبقه متوســط مدرن
شهری و مطالبه و نمایندگی خواستههای
مردمی در بزنگاههای تاریخی چون ملی
شدن صنعت نفت ،انقالب اسالمی و عصر
اصالحات نشان از ظرفیتهای بیبدیل
این نهاد برای توسعه همهجانبه و متوازن
در کشور دارند.
پس از  8ســال سخت و طاقتفرسا
در دولتهای نهم و دهم ،انتخاب حسن
روحانی در خرداد  ،92نویدی برای پایان
روزهای دشوار برای دانشگاه بود .هرچند
دولت یازدهم توانســت تا حد زیادی
به روندهــای آزاردهندهای چون اخراج
اساتید ،ستارهدار کردن دانشجویان ،تعطیلی
تشکلهای دانشجویی و ارائه بورسیههای
دکترا خاتمه دهــد و حتی گامهایی در
جهت اصالح این مسیر بردارد ،اما دانشگاه
چنان از هویت تهی شــده بود که حتی
صدای اعتــراض رئیسجمهور از انفعال
دانشــگاه در چالشهای اصلی کشــور
نیز بلند شد .نگاه واقعبینانه به مشکالت
درهمتنیده جامعه ایران موجب میشود
تا «کارگزاران سازندگی ایران» نسبت
به لزوم احیای مســئولیتهای اجتماعی
دانشگاه برای اصالح سازوکارهای گاه
معیوب اقتصادی و مدیریتی تأکید کند
و دولت ،مدیران ،اساتید و دانشجویان را
به پرداختن به اولویتهای اصلی در این
مسیر دعوت نماید:
 )1دانشــگاه در ایران متولیان متعدد
با منافع متفــاوت دارد .حضور نهادهای
غیرآکادمیک در تصمیمگیری و اداره
دانشــگاه موجب میشــود شعار اصیل
«استقالل دانشگاه» در شرایط امروز که
شمایل کلی هیئتهای علمی با مهندسی
دقیق یک و نیم دهه اخیر متحول شدهاند،
به آرمانی دور از دسترس تبدیل شود و
دولت ،تنها متحد دانشگاه در بلوک قدرت
باشد.
 )2در سالهای اخیر ،دانشگاه در حالی
متهم به افول علمی شده است که بسیاری
از گلوگاههای تصمیمگیری در خارج از
این نهاد و حتی دولت قرار دارد .شورای
عالی انقالب فرهنگی نهادهای متعددی
برای کنترل دانشگاه ساخته است:
«شــورای راهبری نقشه جامع علمی
کشــور» با حضور چند وزیر و چندین
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و به
ریاست دبیر این شورا مشغول جهتدهی
به توسعه علمی کشور است.
هشت سال است که اختیار استخدام
اساتید از دانشگاه گرفته شده و به نهادی
ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی تحت
عنوان «هیئت عالی جذب اعضای هیئت
علمی» سپرده شده است.
نهاد دیگر «شورای تحول و ارتقای

علوم انسانی» اســت که تالش میکند
سرفصل تکتک رشتههای علوم اجتماعی
و انسانی را «اسالمی» کند.
نقش دانشــگاه و حتی دولت در این
روندهای گفتهشــده ناچیز است و این
در حالی است که رئیسجمهور ،رئیس
شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت.
الزم اســت نقش دانشــگاه در فرآیند
تصمیمگیری بــرای این نهاد پررنگتر
شــود و دولت باید به این مهم ،اهتمام
ویژهای داشته باشد.
 )3مورد آخر لزوم توجه به نشــاط
در محیط دانشگاههاســت .در چهار سال
گذشته دهها تشــکل مستقل دانشجویی
احیا شدهاند و نهادهای صنفی و فرهنگی
فضای هموارتری برای فعالیت داشتهاند.
هرچند این بــه معنای ایجــاد فضای
مطلوب در دانشگاهها نیست ،اما از بهبود
نسبی شرایط حکایت دارد .با این حال،
دانشجویان اصالحطلب برای کسب مجوز
«اتحادیه» در این ســالها با مشکالت و
موانع متعددی مواجه بودهاند .هرچند در
ساعات آخر دولت یازدهم تنها با یکی
از درخواســتهای مجوز برای تأسیس
اتحادیه موافقت شــد .حزب کارگزاران
سازندگی ایران ضمن استقبال از اعطای
مجوز به نخســتین اتحادیه دانشجویی
اصالحطلب ،توجــه تمامی همه فعاالن،
احــزاب و جریانهای اصالحطلب را به
نکات ذیل جلب میکند:
نخست اینکه همکاری و همراهی میان
جریانهای دانشجویی اصالحطلب ،نیاز
امروز دانشگاه برای ایجاد نشاط سیاسی
اســت .اختالفات در برابر تهدیداتی که
متوجه دانشگاه است ،بسیار جزئی هستند
و راه دغدغهمند کردن دانشجویان پرشمار
ایران ،دوری از حاشیهها و تمرکز بر متن
است.
دوم اینکه دولت و وزارت علوم باید
خود را در برابر تکتک درخواســت
مجوزها برای تشکیل اتحادیه دانشجویی
مسئول بداند و هرچه سریعتر پاسخ دهد تا
در برابر پنج اتحادیه دانشجویی اصولگرا،
تشــکلهای اصالحطلب نیز که از بدنه
اجتماعی مناسبتری برخوردارند ،اتحادیه
داشته باشند .در نهایت اینکه تجربه تلخ
دخالت برخی چهرهها ،احزاب و جریانات
اصالحطلب در رقابــت بین جریانات
دانشــجویی در دهه  ،80همچنان پیش
چشم دلسوزان اصالحات است .برخورد
متوازن و به دور از یارکشی احزاب و البته
دولت ،میتواند مسئولیتپذیری تمامی
دانشجویان در بزنگاههای تاریخی چون
انتخابات را به همراه آورد .اصالحطلبان
مسئولیتی جز دعوت به تعقل و همگرایی
نسبت به جریانات متنوع دانشجویی ندارند
و الزم است چهرههای تأثیرگذار در این
راه با برخوردی پدرانه ،سیاســت جذب
حداکثری دانشجویان فعال را سرلوحه کار
خویش قرار دهند.
«حزب کارگزاران سازندگی ایران»
آغاز ســال تحصیلی را به تمام اساتید و
دانشجویان تبریک گفته و امیدوار است
امسال ،برای رشد علم و فنآوری کشور
سال مطلوبی باشد و از ظرفیتهای نهاد
دانشــگاه بیش از گذشــته ،در صحنه
بحرانهای اجتماعی و چالشهای دولت
ایران استفاده شود.
کانوندانشگاهیان
حزب کارگزاران سازندگی ایران
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«جایگاه طبقاتی» افراد در کنار ویژگیها و صفات خاصی که تکتک افراد و مستقل از هم دارند ،تعیینکننده «شانسهای زندگی»
آنهاست .به عبارت دیگر اعضای یک طبقه شانسهای زندگی یکسانی دارند .منظور از شانسهای زندگی ،فرصتهایی است که
افراد برای دستیابی به کاالها و خدمات کمیاب و ارزشمند اجتماعی دارند

2

در آرزوی سرمایهداری عادالنه
تحلیل طبقاتی و جهتگیری طبقاتی در گفتوگو با علیرضا علویتبار
در نوشتهها و گفتههای اخیر شما و برخی
از روشــنفکران دیگر ،نوعــی توجه و طرح
مجدد مفهوم «طبقه» و «تحلیل طبقاتی» دیده
میشود .آیا میتوان این امر را نوعی بازگشت
به آموزههــای مارکسیســتی و یــا حداقــل
بهرهگیری از این آموزهها برای فهم وضعیت
کنونی جامعه تلقی کرد؟

نه ،به هیچ وجه .اگر به منابع و کتابهای
مربوطــه مراجعــه کنید خواهیــد دید که
بهرهگیری از مفهــوم طبقه یا تحلیل طبقاتی
اختصاص به مارکسیســم ندارد .به طور مثال
کتاب «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی» که
توسط رایت و دیگران نوشته و یوسف صفاری
آن را ترجمه کرده اســت ،نشان میدهد که
حتی میتوان از موضــع «نودورکیمی» هم
به تحلیل طبقاتــی پرداخت .به طور کلی در
همه گرایشهای جامعهشناختی میتوان نوعی
نگاه به طبقات و بهرهگیری از مفهوم طبقه در
تحلیل را دید.

اساسا چه ضرورتی دارد که ما از مفهوم
«طبقه» برای تحلیلهای سیاســی و اجتماعی
بهره بگیریم؟

مسئله این است که «جایگاه طبقاتی» افراد
(موقعیتی که در مناســبات طبقاتی دارند) در
کنار ویژگیها و صفات خاصی که تکتک
افراد و مســتقل از هم دارنــد ،تعیینکننده
«شــانسهای زندگی» آنهاست .به عبارت
دیگر اعضای یک طبقه شــانسهای زندگی
یکســانی دارند .منظور از شانسهای زندگی
( ،)Life chancesفرصتهایی است که افراد
برای دستیابی به کاالها و خدمات کمیاب و
ارزشمند اجتماعی دارند .مثال برخورداری از
تغذیه و بهداشــت در دوران کودکی ،امکان
آموزش هنری ،امکان برخورداری از سرپناه
راحت و امن ،امکان زندگــی در محلهها و
محیطهای کمتر جرمزا و دیگر .شــانسهای
زندگی شــرایطی را فراهم میکنند که افراد
در چارچوب آنهــا کنشهایی را انجام دهند
و این شــرایط نقش تعیینکنندهای روی آن
کنشها دارند .به بیان دیگر جمعی از افراد که
در موقعیت طبقاتی یکسانی هستند ،گرایش
به بروز رفتاری مشابه دارند .بنابراین در تحلیل
طبقاتی در ســطح فرد تالش میشود راههای
تاثیرگذاری طبقه بر افراد و جنبههای گوناگون
زندگی فرد ،تحلیل شود .ادعای محوری تحلیل
طبقاتی این اســت که طبقه پیامدهای مهم و
سیستماتیکی هم برای زندگی افراد و هم در
تحول و عملکرد نهادهای اجتماعی دارد .تحلیل
طبقاتی هم در سطح خرد (رفتار افراد و روابط
آنها) و هم در سطح کالن (سطح حکومت –
ملت) به کار میرود .به طور مثال میتوان از
تاثیر آرایش طبقات بر ســاختار حکومت یا
ســاختار اتحادیههای کارگری و کارفرمایی
سخن گفت.
آیا با درک رابطه میان موقعیت طبقاتی
افراد و شانسهای زندگی ناشی از آن میتوان
همه رفتارهای آنها را توضیح داد؟ آیا واقعیت
خالف این را نشان نمیدهد؟ هم در کشور ما و
هم در کشورهای صنعتی بسیار دیده میشود
که افراد به گونهای رفتار میکنند که لزوما بر
مبنای موقعیت طبقاتی آنها قابل توضیح نیست.

به تعبیر دکتر مسعود چلبی (در کتاب تحلیل
اجتماعی در فضای کنــش) اگر میخواهید
ببینید که «رفتار» انسانها تابع چه متغیرها و
عواملی اســت ،باید بحث را پیچیدهتر از این
ببینید .به تعبیر ایشــان رفتار افراد تابع چهار
دسته از عوامل است :فرصتها (فرصتهای
مادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی) ،نیازها
(نیازهای اساسی ،عادی و ترجیحات) ،انتظارات
اجتماعی (فشار ناشی از هنجارهای اجتماعی) و
معنا .میتوان نشان داد که «موقعیت طبقاتی»
یکی از عوامل تاثیرگــذار و تعیینکننده در

زمینه این عوامل اســت (به ویــژه در مورد
فرصتها) .اما تنها عامل نیست و برای درک
و تحلیل رفتارهای مشخص باید سایر عوامل را
هم در نظر گرفت و وارد تحلیل کرد .تحلیل
طبقاتی همه رفتارهای انسانها را تبیین نمیکند
و توضیــح نمیدهد .تالشهایــی که برای
توضیح همه وقایع و رفتارهای انسان بر مبنای
موقعیت و ساختار طبقاتی میشد ،امروزه بیشتر
کاریکاتوری به نظر میرسد.

به طور مشــخص این سوال مطرح است
که تفاوت میان نگاه و تحلیل طبقاتی شــما با
آنچه که در نوشــتهها و منابع مارکسیســتی،
بهخصوص نوشتههای بیشتر تبلیغی و ترویجی
مارکسیستهای وطنی دیده بودیم ،چیست؟

پاسخ به این پرسش قدری طوالنی است .اما
من به برخی از سرفصلها اشاره میکنم .اول
آنکه الگوهای تحول تاریخی را آنگونه که
مادیگرایی تاریخی مارکسیستی – لنینیستی
میخواست ،نمیتوان بر پایه تحول رابطه میان
طبقات توضیح داد .همانطور که اریک اولین
رایت میگوید امروزه بیشــتر صاحبنظران
ت هم از ادعاهای پرآب و رنگ
مارکسیســ 
مادیگرایی تاریخی دســت کشیدهاند .دوم
اینکه طبقه تنها سرچشمه ستیز در جوامع جدید
نیست و منشأهای دیگری نیز وجود دارد که
هم نابرابری میآفریند و هم منجر به منازعه
میشوند .ســوم اینکه وجود طبقات در یک
جامعه لزوما به اقدامات (کنشهای) طبقاتی
منجر نمیشود .چهارم اینکه در مورد ستیزهای
طبقاتی نیز باید دانست که این منازعات از یک
شکل کلی پیروی نمیکنند و در هر جامعهای
بسته به شرایط تاریخی معین آن جامعه شکل
خاص خود را پیدا میکنند .به عالوه نزاعهای
طبقاتی لزوما بازی با حاصلجمع صفر نیست.
یعنی اینطور نیست که در هر نزاع طبقاتی یکی
برنده شود و یکی ببازد و منافع یک طبقه لزوما
با هزینه غیرمشــروع یک طبقه دیگر تامین
میشود .به طور کلی میخواهم بگویم برخی
از شعارهای کلی مارکسیستی مانند« :مبارزه
طبقاتی موتور محرک تاریخ است» یا «دولت
چیزی نیست جز کمیتهای از سرمایهداری» و
یا تالش برای تبیین همه پدیدههای تاریخی (از
انقالب گرفته تا اعتصاب دوساعته کارکنان
و تحــول دولتهــا و حکومتها ،تغییرات
ساختارهای اجتماعی و )...با کمک طبقات و
مبارزه طبقاتی دیگر خریدار چندانی حتی در
میان مارکسیستهای جدیدتر ندارد ،چه برسد

به غیرمارکسیستها!

ضمن پاســخ به ســوال قبــل گفتید که
نابرابریها لزوما منشــأ طبقاتی ندارد .قبل از
ورود به بحثهای دیگر میشــود این نکته را
توضیح دهید.

در جوامــع امروزی میتــوان بنیانهای
نابرابری اجتماعی را به دو دسته کلی تقسیم
کرد :بنیانهای مرتبط بــا طبقه و بنیانهای
غیرمرتبط با طبقــه .بنیانهای مرتبط با طبقه
مالکیت ،ثروت و درآمد و آموزش و شــغل
هستند .این بنیانها نشاندهنده موقعیت طبقاتی
افراد و نابرابریهای ناشــی از این موقعیت
هستند .اما بنیانهایی مانند جنس و جنسیت،
نژاد و قومیت و زبان ،محدوده مکانی (کشور،
منطقه ،یا شهری و روستایی بودن) سن ،دین
و مذهب و وابســتگی سیاسی و تشکیالتی،
بنیانهای غیرطبقاتی نابرابریهای اجتماعی در
دنیایجدیدهستند.جامعهشناساننومارکسیست
کمک زیادی برای درک بنیانهای مرتبط با
طبقه میکنند اما برای تفسیر و تحلیل بنیانهای
غیرمرتبط بــا طبقه باید به دیدگاههای نظری
دیگری رجــوع کرد .همانطور که پوالنزاس
منصفانــه گفته بود مارکسیســم به تنهایی
نمیتواند همه چیز را تبیین کند.

شما مباحث طبقاتی را بیشتر به صورت
توصیفی و یا تبیینی و تحلیلی مطرح میکنید.
گویی این مباحث خالــی از جهتگیریهای
ارزشــی و هنجاری هستند .در حالی که توجه
به مباحــث طبقاتــی بیشــتر متاثــر از
جهتگیریهای ارزشــی و هنجاری است .آیا
این استنباط درست است؟

حق با شماســت .حداقل در مارکسیسم
تحلیل طبقاتی با یک جهتگیری مشــخص
ارزشی – هنجاری پیوند خورده است .به همین
دلیل اســت که به طور معمــول تحلیلهای
طبقاتی نومارکسیستی با مفاهیم جهتداری
چون «استثمار» و «سلطه» پیوند خورده است.

اصلیتریــن جهتگیریهای ارزشــی-
هنجاری موجود در زمینه بحث تحلیل طبقاتی
چه چیزهایی هستند؟

اگر تفســیر «رایــت» را بپذیریم ،این
جهتگیری چند محــور دارد :محور اول این
است که «انســانها در شرایطی که امکانات
مادی برابر توزیع شــده باشد ،بهتر از شرایط
نابرابر و سلســلهمراتبی شکوفا شده و کمال
مییابند ».بر مبنای همین محور اســت که از
بازتوزیع برابریخواهانه و ریشهنگر (رادیکال)

امکانات مادی دفاع میکنند .به نظرم میتوان از
این محور دفاع کرد ،اگر اما و اگری هم هست
در مورد نتیجهای است که از آن میگیرند .بر
مبنای برخی از تجربیات تاریخی تالش برای
بازتوزیع امکانات مادی به نابرابری شدید در
توزیع قدرت منجر شده است و توزیع نابرابر
قــدرت در بلندمدت به بازتولید توزیع نابرابر
ثروت و درآمد انجامیده است .مارکسیستهای
قدیمی نسبت به این واقعیت بیتوجه بودند ،اما
امروزیها با مرور تجربه شوروی به آن توجه
جدیتری دارند.
محور دوم این اســت که «ســطح باالی
بهرهوری که در جوامع صنعتی به دست آمده،
برابریخواهی در امکانــات مادی زندگی را
دســتیافتنیتر کرده است» .یعنی در دنیای
مدرن امکان سامان دادن جامعه بهگونهای که
در آن توزیع برابر امکانات مادی به صورتی
پایدار تحقق یابد وجود دارد .مخالفان این محور
به طور معمول تاکیــد میکنند که بازتوزیع
امکانات و ثروتها به نوبه خود بر نظام تولید
اثر میگذارد و میتواند به کاهش بهرهوری
آن بینجامد .به بیان دیگر آنها معتقدند بازتوزیع
بدون تاثیر بر تولید و شیوه آن نخواهد بود و
میتواند این امکان تاریخی مورد نظر را از میان
ببرد یا تضعیف کند.
محور ســوم به نظام ســرمایهداری باز
میگردد .به این معنا که «سرمایهداری نهادها
و مناسباتی از قدرت را آفریده که راه دستیابی
عملی به برابری را بستهاند ».از این رو بدون
تحول در نظام سرمایهداری نمیتوان از ظرفیت
تولیدی که جوامع صنعتی به آن دست یافتهاند
برای برابری بهره گرفت .تجربه شکســت
تالش برای استقرار نظامهای سوسیالیستی و
کشورهای ویرانهای که پس از فرو افتادن پرده
آهنین در مقابل چشــم جهانیان قرار گرفت،
بزرگترین چالش موجــود برای پذیرش این
ادعاست.

موضع سوســیال دموکراتها در مورد
این ادعای سوم چیست؟

جریانهای سوســیال دموکرات هم قبول
دارند که سرمایهداری دشمن برابری است ،اما
از نابودی آن از طریق یک گسست انقالبی
دفاع نمیکنند .بلکه باور دارند که میتوان از
درون و از طریق حرکت تدریجی به ســوی
یک نظام اجتماعی عادالنهتر حرکت کرد.

آیا سوسیال دموکراسیهای موجود در
زمینه بازتوزیــع امکانات مادی زندگی موفق

بودهاند؟

به نظر میرســد که آنها بیشتر در توزیع
«افقی» این امکانــات موفق بودهاند .به طور
مثال از زمان شــاغل بودن یک فرد به زمان
بازنشستگیاش ،یا از مشاغل کمتر مخاطرهآمیز
به سوی مشاغل بیشتر مخاطرهآمیز .اما در زمینه
بازتوزیع «عمــودی» امکانات مادی چندان
موفق نبودهاند.

اشــاره داشــتید کــه تحلیــل طبقاتــی
مارکسیستی با مفهوم «استثمار» پیوند خورده
است .تا آنجا که به خاطر دارم ،مفهوم استثمار
در منابع مارکسیستی با استفاده از دیدگاههای
اقتصاد سیاسی مارکسیستی مثل نظریه «ارزش
کار» و نظریه «ارزش اضافــه» توضیح داده
میشــد .تصــورم این بود که حتــی در میان
نومارکسیســتها این نظریهها اعتبار چندانی
ندارند.

به نظرم در میان ایدههای مختلفی که توسط
مارکس و مارکسیستها پرورده شده است ،دو
نظریهای که از آن نام بردید ،امروزه کمترین
اعتبار را دارد .مشــکل این است که براساس
نظریههای اقتصادی مارکسیســتی نمیتوان
«پدیدههای روزمره زندگــی اقتصادی» را
توضیح داد .حتی در صورت کارا فرض کردن
آنها تنها میتــوان از آنها برای فهم تحوالت
بلندمدت کمک گرفت .به عالوه به تعبیر خانم
جون رابینسون در پشت نظریه ارزش مارکسی
نوعی نگاه هگلی و رازورانه به کار وجود دارد
که کمک چندانی به درک واقعیت نمیکند.
به هر حال افرادی چون رایت سعی میکنند
بدون نیاز به چارچوبهای پیشگفته در مورد
استثمار و سلطه بحث کنند.

آیا در دیدگاههــای دینی و مذهبی هم
میتــوان جهتگیــری مشــخصی در مورد
برابری یافت؟ پیش از این روشنفکران دینی
در مباحث خــود توجه زیــادی به برابری و
عدالت اجتماعی داشــتند ،اما در نسل جدید
اثری از ایــن گفتوگوها نمیبینیم .چه چیز
تغییر کرده است؟

به نظرم انتظار از دین تغییر کرده اســت.
روشــنفکران امروز بیشــتر باور دارند که
آموزههای دینی برای هدایت انسان در زمینه
رفع نیازهای «فردی ،معنوی و اخروی» نقش
ایفا میکند و رفع نیازهای «جمعی ،مادی و
دنیوی» را باید بر عهده عقل و تجربه بشری
گذاشت .از این رو در مورد ساماندهی اجتماعی
از منابع دینی پرسش نمیکنند .اما اگر کسی

باور داشته باشــد که دین و آموزههای آن
رهنمودهای کلی (الگوسازی) در زمینه رفع
نیازهای جمعی ،مادی و دنیوی انســان دارد،
آنگاه منابع دینی را به گونهای دیگر میفهمد و
تفسیر میکند .به طور مثال به یک نمونه اشاره
میکنم .در مطالعه متون دینی ما با اصطالحی
برخورد میکنیم به عنوان «مواسات» .مثال از
پیامبر نقل شده است که مومن بر مومن هفت
حق واجب بر عهده دارد که از جمله آن حقوق
عبارت است از «...مواسات؛ برادر مومنش در
مال خویش »...وقتی به معنی مواسات رجوع
میکنیم میبینیم معنای آن «مشارکت و سهیم
شدن آنان در روزی و معاش» است .در واقع
مقصود از مواسات ،شرکت دادن دیگران در
اموال خویش است ،به گونهای که گویا همه،
اعضای یک خانواده باشند و تالش میکنند تا
نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.
ممکن است مفسری از بحث مواسات و
بحثهای مربوط به «عدالت» در آموزههای
دینی اینگونه برداشت کند که ما در آموزههای
دینی یک «توزیع قابل قبول» امکانات مادی
داریم که مبنــای آن «عدالت» و «عدالت
اجتماعی» اســت و یک «توزیع آرمانی»
امکانات مادی داریم که محور آن «مواسات»
اســت .بر این مبنا میتوان جهتگیریهای
ارزشی و هنجاری خاصی را در مورد برابری
و نابرابری طرح کرد .به هر حال بســتگی
دارد به دیدگاه ما در مــورد انتظار از دین و
آموزههایش.
آیا توصیه و تجویز خاصی هم در مورد
طبقات و نظامهای طبقاتی قابل طرح است؟

همانطــور که میدانید بــرای توصیه و
تجویــز در مورد هر پدیدهای به دو دســته
باور نیازمندیم .یک دســته باورهایی که آن
پدیده را توصیف (بیان ویژگیها) میکنند
و چرایی و چگونگی پیدایش آن را توضیح
میدهند (تبیین) .دســته دوم باورهایی که
جهتگیریهای ارزشــی و هنجاری ما را
در مورد آن پدیده مشــخص میکنند .اگر
در هر دو زمینه باورهای مســتحکم و قابل
دفاعی داشته باشید آنگاه میتوانید توصیهها و
تجویزهای قابل اعمال و واقعبینانهای نیز ارائه
کنید .افرادی که از برابریخواهی ریشهنگر
دفاع میکنند ،ایــن روزها کمتر از «جامعه
بیطبقه» ســخن میگویند و شاید هم آن را
نوعی خیالپردازی آرمانشهرگرایانه بدانند.
اما کــم و بیش برای همــه برابریخواهان
جامعه کمتر طبقاتی هدف سیاســی مهمی
تلقی میشود .حکومتهای رفاهی تالشی در
همین جهت بودهاند .اما شواهد تجربی نشان
میدهد که ســهچهارم آنچه حکومتهای
رفاه انجام دادهاند بازتوزیع افقی بوده اســت
و نه بازتوزیع عمــودی .حکومتهای رفاه
بیشــتر به صورت یک بانک پسانداز عمل
کردهاند و نه انتقالدهنده ثروت از ثروتمندان
به محرومان .در واقــع حکومت رفاه واقعا
کوششی بوده است برای بهبود شرایط فقر و
محرومیت ناشی از عملکرد سرمایهداری ،اما
نه حذف این شــرایط .البته این واقعیت دارد
که در حکومتهای رفاه خاســتگاه طبقاتی
افراد لزوما موقعیــت طبقاتی آنها را تعیین
نمیکند و تحرک اجتماعی اهمیتی بیشتر از
قشربندی اجتماعی یافته است .البته تصور یک
«مردمســاالری اجتماعی ریشهنگر» ممکن
است ،یک مردساالری اجتماعی که در آن
هدف ایجاد یک جامعه بیطبقه نیست ،بلکه
در مرحله نخســت ایجاد جامعهای است که
در آن «شایســتگی» و «تحرک اجتماعی»
اهمیت بیشــتری از تقسیمبندیهای ثروت
داشته باشــد .جامعهای از «شهروندان» و نه
جامعهای «طبقاتی» .البته در آینده بلندمدت
میتوان افقهای آرمانیتری را نیز تصور کرد.
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اندیشه سیاسی

توکویل متفکری است که در سرزمين انقالب به دنیا میآید اما انقالبي نيست .انديشمندي كه ليبرال است ،اما الئيك نيست.
دانشمندي كه اهل مشاهده و واقعه است ،اما اهل ايدئولوژي نيست .سياستانديشي كه دموكراسيخواه است ،اما نخبهستيز و
ضداشراف نيست.

درسگفتارهای اندیشه سیاسی
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راستگرایی و سیاستشناسی
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم :مورد الکسی دوتوکویل
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

در مــورد او گفتهاند که قبل از اینکه هنر
نویسندگی داشته باشد ،هنر تفکر داشته است
و از همان بیستسالگی توکویل بوده است!
در روزهایی که مارکسیســتها توسن خيال
خام خــود را ميراندند و بــراي آدم و عالم
نســخه ميپيچیدند و کوس برانــدازي نهاد
دولت و انحالل انديشه ديني در دنياي جديد
را مينواختند ،متفکــري متين و اخالقي در
گوشهاي آرام مشغول کنکاشهاي خويش در
مورد دنياي جديد و شرايط اجتماعي آن بود.
الکسي دو توکويل فيلسوف علماالجتماع قرن
نوزدهم که بيترديد چوب راستگرايي خود را
ميخورد و زير ســايه اسم مارکس از نظرها
دور مانده بود ،امروز دوباره در عرصه انديشه
ظهور کرده است .توکويل که به درستي محل
تدقيق را دريافته بود ،بيتوجه به ميراث سنت
فلســفي غرب مدرن که اکنون توسط کارل
مارکس واژگون شــده بود ،به سمت مطالعه
و مشاهده برســاخته اين سنت فلسفي غربي
رفت و نمود شــکلگرفته جمهوريخواهي و
ليبراليسم در جهان جديد؛ اياالت متحده آمريکا
را مورد بررســي قرار داد و آن را با فرانسه و
انقالب آزاديخواهانه آن مقایسه کرد .همين
مقايسهها و نتايج آن است كه امروز از الكسي
دوتوكويل براي مــا يك متفكر خالفآمد
عادت برساخته است .فيلسوفي كه در سرزمين
انقالب پاي به گيتي میگــذارد ،اما انقالبي
نيست .انديشمندي كه ليبرال است ،اما الئيك
نيست .دانشــمندي كه اهل مشاهده و واقعه
است ،اما اهل ايدئولوژي نيست .سياستانديشي
كه دموكراسيخواه اســت ،اما نخبهستيز و
ضداشراف نيست .روشنفكري كه در فرانسه
زندگي ميكند ،اما دلباخته ايدههاي روشنگري
نيست .همه اين خصلتها و سليقهها در قرن
19ميالدي اروپا اگر در كسي جمع شده باشد،
یعنی اینکه او بر خالف جريان رودخانه شنا
كرده اســت و اين شناگر ماهر و قهار كسي
جز توكويل نميتواند بوده باشد .توجهی که
توکویل در مطالعه همزمان ساختار حکومتی و
اجتماع مدنی در علم سیاست به کار بسته است
باعث میشود تا او به عنوان خلف مونتسکیو در
مطالعات حقوقی و سیاسی بدعتآفرین باشد و
لقب پدر فلسفه سیاسی معاصر را یدک بکشد.
Q

Qزندگی و زمانه

الکســی دو توکویل در همان سالی که
ناپلئون از نیروی دریایی بریتانیا شکست خورد
در پاریس متولد شد .در خانوادهاي قد كشيد
كه آباء و اجداد شان از زمينداران مطرح منطقه
نرماندي فرانســه بودند .والدين توكويل در
عصر وحشت انقالب كبير در باستيل پاريس
به محبس رفتند و پس از سقوط روبسپیر در
نهم ترمیدور از اعدام نجات یافتند .در دوران
برقراري دوباره امپراطوري در فرانسه و احياي
ســلطنت در دل انقالب كبير ،پدرش در چند
ایالت ،از جمله موزل و ســن و اوآزا فرماندار
شد .پدر توکویل در سال  ۱۸۱۷م فرماندار شهر
مس شد .توکویل تحصیالتش را زیر نظر آبه
لوزوئور ،پیشکار ســابق پدرش آغاز کرد و
تحصیالت متوسطهاش را در کالج شهر مس
ادامه داد و همانجا بود كه به تدریج با فالسفه
قرن هجدهم فرانسه آشــنا شد .توكويل در
سال  ۱۸۲۳در پاریس به مدرسه حقوق رفت.
در سال  ۱۸۲۶با برادرش ادوار به سفر ایتالیا
رفت و اولین مطالعات جامعهشناختی خود را
به نگارش آورد .الكسي دو توكويل در سال
 ۱۸۳۱به همراه دوست و دستياراش گوستاو
دو بومون با اجازه از وزیر کشور به ماموریتی

در آمریکا رفــت تا نحوه اداره زندانها را در
اياالت متحده بررســی کند و در همين سفر
اســت كه ذهن ورزيدهاش با مشاهده جامعه
مدني و دموكراسي آمريكا ،تامالت بعدي را
رقم ميزند .اما دســتاورد اداري و رسمي اين
سفر كتابي بود كه با همکاری بومون با عنوان
«نظام زندانبانی در آمریکا» منتشر کرد .در
سال  ۱۸۳۲به خاطر همدردی و همبستگی با
دوستش گوستاو دو بومون که در اثر امتناع
از حرف زدن در محاکمهای عزل شــده بود،
از شــغل قضاوت استعفا داد .در سال  ۱۸۳۳به
انگلستان ســفر کرد و در آنجا با ناسو ویلیام
ســنیور اقتصاددان انگلیسی مالقات کرد که
آغازی بر دوســتی درازمدت بین آنها شد .او
در آنجا جلد اول دموکراسی درآمریکا را در
سال  ۱۸۳۵منتشر میکند .در  ۱۸۳۶مقالهای با
عنوان «وضع اجتماعی و سیاسی فرانسه قبل و
بعد از انقالب» نوشت .در سال  ۱۸۴۰نيز جلد
دوم دموکراســی در آمریکا را منتشر کرد و
گزارشی درباره « اصالح زندانها» به مجلس
داد .اتفاقات و وقايع سياسي عديدهاي در زمانه
توكويل روي داد .از جمله اينكه رییس جمهور
در ســال  ۱۸۵۱کودتا كرده و شخصیتهای
سلطنتطلب و جمهوریخواه از جمله توکویل
توقیف شــدند و مجلس را نیز منحل کرد.
لویی ناپلئون در  ۲دســامبر  ۱۸۵۲دوباره از
مردم نظرخواهی کــرد و با رای مثبت مردم،
ناپلئون سوم و امپراطور فرانسه شد .الكسي دو
توکویل ،پس از آن واقعه ،از زندگی سیاسی به
طور کلی کناره گیری میکند و همهنگام رنج
تحمل بيماري را نيز با خود دارد .با اين حال
وي به جمعآوری اســناد و شواهد و تحقیق
در آرشیوهای مربوط به رژیم سابق و انقالب
فرانســه ميپردازد اما در نهايت در روز ۱۶
آوریل  ۱۸۵۹در شهر کان در جنوب فرانسه
در ســن  ۵۴سالگی در اثر بیماری سل از دنيا
ميرود.
Q

Qاندیشه دموکراسی

الکســی دو توکويل برخــوردار از زبان
ادبی فاخری مثل ژان ژاک روســو اســت.
همانند روسو دل به دموکراسي بسته است ،اما
پيراستههاي رمانتيستي را از پيکر آن ستانده
است و همانند هگل دولت را تلقي نماد روح
جمعي ميپندارد اما اطالق را برنميتابد ،همه
مجردات فلســفي در حوزه نظر سياسي را در
کثرتگرايي پلوراليســتي منحل ميکند .به
عبارت بهتر توکويل آنجا هنر خود را به رخ
ميکشد که با عينک عينيات و روش تحقيق
مشاهدهای به سوي دولت و جامعه ميرود و
رابطهای روشمند را از مطالعه همزمان نظر و
عمل سياسي به دست ميدهد .اقدام توکويل به
مشاهده شئون سياسي و نه انديشيدن صرف امور
مجرد و انتزاعي ،وي را مجهز به متدولوژيای
ميکند که با آن هيچيک از عوامل دخيل در
زندگي سياسي را از دست نميدهد .چيزي که
در عالم ذهني به راحتي از دست انديشمندان
چپ ميپرد ،بدينسان ،توکويل در قواميافتگي
دموکراسي در آمريکا ،رد پاي خداوند را پي
ميگيرد و تمايالت و گرايشات ديني
را امر بنيادين حياتبخش در سنت
دموکراتيک اياالت متحده آمريکا
درمييابد .آنجا که برابري اجتماعي
به خطر ميافتد و دموکراسي را به
ســمت ابتذال ميبرد ،اين اخالق
دروني فرد آمريکايي است که
آغشتگياش به دين باعث حفظ
ترتيبات جامعه مدني و حوزه
اجتماعي برابر افــراد جامعه
آمريکايي ميشود ،آنچه که
فرانسويان از انجام آن عاجز
ماندهاند.

Q

Qسیاست جدید

توکويل از آنجا که رخ دادن جهان جديد
را در آمریکا به مثابه ســرزمین عصر جدید
تشخيص داده بود ،به دنبال تأسيس علم سياست
جديد و نه انديشه سياسي جديد رفت؛ علمي که
هم صبغههاي پلوراليستيک را در خود داشته
باشــد و هم آزادي فردي را با شرايط برابري
اجتماعي پيوند دهد .سترگی کار توکويل در
تشخيص آغاز دوران جديد و حضور زاينده
خداوند در جامعه در عين اقتدار دموکراســي
اســت که همپا و همارز تشخيص ماکياولي
در گسست انديشه جديد از قديم است .اگر
چپها دين را به افيون فروکاســتند و براي
بشر جديد مرثیهها خواندند و با پيشگوييهاي
آرزومندانه خود ،جهان آينده را عرصه يکساني
و بيطبقگي دانستند ،سنت محافظهکاري و
احترام به دیانت و ســنت در نظرورزيهاي
الکســي دو توکويل ،آنچنان قوت تحليلي
به وي بخشــيد که حتي قوت گرفتن روسيه
در قرن آينده توســط او پيشبيني شد .حتی
فراتر از آن برخیها معتقدند بصیرت فکری
و مشاهده شئون سیاســی از سوی توکویل
به قدری دقیق و نظاممند اســت که حوادث
سیاســی پس از خود را نیز پیشبینی کرده
است« .توکویل که در گذشته فرانسویها را با
واقعیات آمریکا (دنیای نو) آشنا کرد ،امروز
هم همچون متفکری نمودار میشود که کلید
فهم آشوبهای مترتب بر سقوط شوروی را
در دست دارد و این خود بر منزلت تالیفات
توکویل میافزایــد( ».ژاک کنن  -هوتر.
 .1393صفحه  )97طنز ماجرا آنجا است که
کارل مارکس که در عصر الکسی دوتوکويل
ميزيست ،حتی توان تحليل روابط موجود و
واقعيات جاري را نداشت و انقالب پرولتاريايي
خود را در انگلستان تمنا ميکرد .توکویل که
به اعتباری جامهشناس سیاسی و به اعتبار دیگر
اندیشمند سیاسی است ،جایگاهی قابل توجه
در سپهر سیاست جدید دارد .جایگاهی که با
ورق زدن شاهکارهای او بیشتر قابل مشاهده
است .الکسي دو توکويل در يکي از فرازهاي
دموکراسي در آمریکا مينويسد« :اينکه بتوان
آدمي را از اســتغراق نفس خود به درآورد

و او را عالقهمند به سرنوشت حکومت کرد
کار دشواري است ،چرا که آدميزاد به درستي
تاثيري را که تقديــر حکومت ميتواند بر
سرنوشــت او بگذارد نميشناسد .».شايد در
نگاه نخســت اين جمله را بتوان برخاسته از
عينيتگرايي و نگاه جامعهشناسانه توکويل
ارزيابي کرد .امــا مهمتر از آن و با توجه به
مســأله حکومت ،جايگاه انديشه سياسي در
منظومه فکري توکويل اســت که از او يک
انديشمند سياســي با مبناي فلسفي مشخص
ميســازد .از اين رو پربيراه نيست اگر او را
اندیشمند سياســي قلمداد کنيم .اندیشمندی
که البته خود را از مشــاهده و تجربه محروم
نميسازد« .توکویل مردی است با ذهنی که
پهنه جهان را وطن خود میانگارد ،نهادهای
جامعه و طرز حکومت انگلیس او را شــیفته
خود میکند ،جامعه آمریکا او را مسحور خود
میکند( ».ژاک کنن  -هوتر .1393 .صفحه
 )186به همین خاطر مأموریت اساسی خود
را معطوف به شناسایی ایاالت متحده میکند
و مهمترین کتابــش را در این زمینه تالیف
میکند.

اندیشمند فرانسوی در مسافرت فکری خود
به ایاالت متحده درصدد ترسیم منحنی بیمها
و امیدهایی بود که از دموکراســی میتوان
انتظار داشت .همانطور که خود توکویل نیز
اعتراف کرده است او در سفر به آمریکا ،به
ماورای آمریکا نظر داشته است و دموکراسی
را جستجو میکرده است .شرح این جستوجو
در جلد اول کتاب دموکراسی در آمریکا نه
تنها مورد استقبال فراوان مخاطبان غربی قرار
گرفت ،که یکی از نخستین کتب معطوف به
تحلیل جامعهشناختی سیاست جدید نیز به شمار
رفت .الکسی دو توکویل در جلد دوم کتاب
«دموکراسی در آمریکا» به صورتی مفصل به
تجزیه و تحلیل تاثیرات حکومت دموکراسی
در تکوین عناصر مقوم شخصیت و خلقیات
مردم آمریکا پرداخته است .بحثی که به گفته
ریمون آرون بسیار پیچیده تر از مباحثی است
که توکویل در جلد اول و یا در انقالب فرانسه
و رژیم پیش از آن مطرح کرده است .مباحثی
که در همه آنها سیاستاندیشی در کانون توجه
توکویل قرار دارد.
Q

Q

Qدموکراسی در آمریکا

توکویل در جلد اول کتاب دموکراســی
در آمریکا مســاعی شرح چگونگی کارکرد
دموکراسی ،توصیف روح آزادیخواهی ،تبیین
ظرفیتهای مذهب پروتســتان و همچنین
تحلیل نهادهای مدنــی و نقش آنان در نضج
برابری اجتماعی را در ســر دارد ،امری که
به بهترین وجه ممکــن از عهده آن برآمده
است .توکویل با شرحی که از جامعه آمریکا
به دســت میدهد ،عالوه بــر تبیین تفاوت
اروپا و آمریــکا در مباحثی نظیر مذهب و
سیاســت ،احترام به برخی آداب و سنن در
ایاالت متحده را عاملــی در جهت کارکرد
دقیق و مستحکم دموکراسی معرفی میکند،
عاملی که از سوی دیگر مستوجب عدم رشد
سوسیالیسم و آنارشی در آمریکا نیز میشود.
جلد اول دموکراسی در آمریکا از سال 1836
تا ســال  1850سالی یک بار تجدیدچاپ شد
و مورد استقبال فراوانی قرار گرفت.

Qانقالب فرانسه

توکویل با مطالعه نظام سیاســی و اجتماع
مدنی آمریکا در پی فهم این نکته بود که چرا
آمریکاییها توانستند نظام پایداری از آزادی و
حکومت قانون را تاسیس کنند ،اما فرانسویها
با وجود حماسهها و بلندپروازیهایی که در
انقالب کبیر خود آفریدند ،نتوانستند نظامی
پایدار بیافرینند و قانون اساسی واحدی را به
مثابه یک میثاق معطوف به آزادی و برابری
سیاســی بپذیرند .او در کتاب انقالب فرانسه
و رژیم پیش از آن دربــاره هموطنان خود
مینویسد« :کمتر ملتی وجود داشته است که
اینچنین سرشار از تضادها و در همه اعمالش تا
این اندازه افراطی بوده باشد و بیشتر عواطفش
او را هدایت کرده و کمتر تابع اصول تثبیت
شده باشد( ».الکسی دوتوکویل .1391 .صفحه
 )327اما قابل توجه اســت که ســبکی که
توکویل در مسیر تحلیل اوضاع فرانسه پیش
از رویداد سیاسی اجتماعی انقالب کبیر در این
کشور در پیش گرفت منحصربهفرد بود و تا
پیش از او توسط اندیشمند دیگری به کار بسته
نشده بود .بسیاری معتقدند او الگويي در باب
روش نگارش و تحليل مسائل و جريانهاي
سياسي و اقتصادي فرانسه از خود به جا گذاشت
تا بعدها ديگر متفكران و انديشمندان فرانسوي،
از كتاب او به عنوان الگويي براي نگارشهاي
خود استفاده كنند .او قصد داشت خود انقالب
فرانسه را هم از منظری اجتماعی مورد مداقه
سیاسی و فکری قرار دهد که البته مجال آن
را نیافت و در میانسالی درگذشت .اما کتاب
«انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن» حاصل
مداقه توکویل در اوضاع زادگاهش اســت.
الکسی دو توکویل در مقدمه کتاب «انقالب
فرانســه و رژیم پیش از آن» مینویسد« :در
اینجا برآن نیستم که تاریخ انقالب فرانسه را
بنویسم .تاریخ آن را پیش از من نوشتهاند و چه
خوب هم نوشتهاند .چندان که دیگر بیخردی
خواهد بود اگر در اندیشه نگاشتن دوباره این
تاریخ باشم .به همین سبب به بررسی زمینه و
سرشت انقالب فرانسه خواهم پرداخت ».کتاب
انقالب فرانسه و رژیم پیشین آن در سه بخش
تنظیم شده که در بخش نخست به عقیدههای
ناهمســاز درباره انقالب در زمان رخداد
آن ،هدف اصلی و نهایی انقالب فرانســه
برخالف آنچه معموال تصور میشــود،
انقالب فرانســه چه کاری توانســت
انجام دهد ،اشاره شده است« .ماهیت
آزادی رایج در رژیم پیشین و تاثیر
آن بر انقالب فرانسه»« ،سرکوبی
آزادیهای سیاســی و موانع بین

طبقات»« ،بیشتر بیماریهای نابودکننده رژیم
پیشین را به بار آورده بودند» و «چگونه بود
که با وجود پیشرفت تمدن نصیب روستاییان
فرانسوی از این تمدن در سده هجدهم حتی از
سده سیزدهم نیز کمتر بود» از جمله عناوین
فصل دوم بهشــمار میآید .در بخش سوم نیز
به چگونگــی دگرگونیهای انقالبی در نظام
اداری ،چگونگــی برخی از اعمال قدرتهای
مرکزی ،آموزش انقالبی تودهها و چگونگی
وقوع انقالب به عنوان یک امر گریزناپذیر،
پرداخته شده است .اما توکویل این کتاب را
چگونه آغاز میکند؟ «گام نخست توکویل در
رژیم پیشین و انقالب ،همانند دموکراسی در
آمریکا ،آن اســت که اندیشه انقالب را وارد
ساختار انقالب کند ،ولی این کار را سرراست
انجام نمیدهد .به شماری از تفسیرهای نادرست
انقالب  1789مینگرد و با اســتفاده از مفهوم
انقالب دموکراتیک اجتماعی تشریح میکند
که چرا فهم ماهیت انقــاب برای معاصران
دشوار بود( ».لری سیدناپ 1395 .صفحه )169
یکی از نکات مهم این کتاب نمایش فرانسه
قرن هجدهم متکی به آئین دادرسی فئودال به
عنوان مدرن ترین کشور اروپای غربی است.
Q

Qمیراث توکویل

ریمــون آرون ،متفکر محافظهکار ،خلف
بر حق الکســی دو توکویل ،اندیشمند قرن
نوزدهمی فرانسه به شمار میآید .همو کسی
اســت که در دهه پنجاه میــادی توکویل
را از بوته فراموشــی بــه درآورد .آرون در
کتاب «مراحل اساســی ســیر اندیشــه در
جامعهشناسی» حق فراموش شده توکویل در
برابر زیادهگوییهای مارکس و پیروانش را
ادا میکند و مقالهای اساســی درباره فیلسوف
فرانسوی مینویسد که هنوز هم جزو مهمترین
نوشــتهها درباره توکویل به شــمار میرود.
یکی از مفسرین معاصر مینویسد« :توکویل
در نیمههای نخســت قرن نوزدهم زیست و
اندیشید و شــاهد روشنبین جامعهای بود که
از پس رویدادهای توفانی انقالب فرانسه زاده
شدند .اما توجه به اندیشهها و آثار او بیشتر در
نیمه دوم سده بیســتم رونق گرفت و در این
دوران بود که او در مقام یکی از بنیانگذاران
جامعهشناسی امروزین و نیز بهعنوان متفکری
سیاســی که نماینده برجسته نگرش و ایستار
لیبرال محسوب میشــود ،اهمیتی روزافزون
یافت و تحلیلها و نکتهبینیهای پژوهشگرانه
او در باب جامعه و ســاختار سیاسی فرانسه و
مقایسه آن با آمریکای آن زمان دستاوردهای
ارزندهای در زمینه دانش اجتماعی و سیاســی
شمرده شــدند( ».لری سیدناپ 1395 .صفحه
 )23عالوه بر سهم اساسی آرون در باب احیاء
اندیشه سیاسی توکویل در اواسط قرن بیستم،
ریمون بــودون نیز با قدمگذاری در راهی که
توسط توکویل کوبیده شــد و توسط آرون
هموار شد ،فلسفه سیاسی لیبرال به عنوان مبین
نظام آزادی و برابری را نمایندگی کرد و تعلق
خاطر توکویل به اندیشه های لیبرال را تبیین
کرد و ستونهای علماالجتماع راستگرایانه را
در برابر جامعهشناسی چپگرایانه تقویت کرد.
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کتاب

فیرحی ملهم از ادبیات علم اقتصاد ،مباحث فقه سیاسی را به دو دستة «فقه سیاسیِ کالن»
و «فقه سیاسیِ خرد» تقسیم میکند و مینویسد« :اگر نسبت فقه و حکومت را فقه سیاسیِ کالن بنامیم،
بحث فقهی دربارة حزب را باید زیرمجموعة فقه سیاسیِ خرد دانست و در این زمینه آن را مالحظه کرد».

در جستوجوی فقه تحزب
داود فیرحی در کتاب فقه و حکمرانی حزبی به نسبت حزب و فقه سیاسی میپردازد
پیدا کند .به همین اعتبار نیز امکان دارد از جهت
یا جهاتی صحیح یا فاســد باشد ،زمانی صحیح
و روزگاری به نقصان یا فساد گراید .به تعبیر
آخوند خراسانی ،درستی یا نادرستی دو صفت
نسبی به اعتبار آثار و زاویة دید در اشیا هستند.
چه بسا چیزی مثل حزب از جهتی صحیح و از
جهت دیگر ناصحیح باشد .چنین نسبی بودنی
از آن جهت رواست که اینگونه امور ماهیت
ترکیبی دارند و ممکن است برخی اجزا درست
و برخی نادرست انجام گیرد».

بیژن مومیوند

روزنام هنگار

در دورهاي كه فقهگريزي سكه رايجي بود
و روشنفكران دینی به سندروم «گریز از فقه»
مبتال بودند ،داود فيرحي با انتشار كتاب «دانش،
قدرت و مشروعيت در اسالم» به عنوان چهرهاي
نو و متفاوت ميان پژوهشگران و محققان انديشة
سياسي اسالم مطرح شد .او در ديگر كتابهايش
چون «نظام سياسي و دولت در اسالم»« ،تاريخ
تحول دولت در اسالم» و مجموعه مقاالتش در
كتاب دو جلدي «دين و دولت در عصر مدرن»
دورهها و جنبههاي مختلف «فقه سياسي» را مورد
توجه قرار داده و در دو مجلد «فقه و سياست در
ايران معاصر» به توصيف و تحليل فقه سياسي
عصر مشروطه و پس از آن بهویژه تحول فقه
سیاسی پس از پیروزی انقالب پرداخته است.
به اعتقاد فيرحي سياست جديد در ايران با چهار
سنت فكري نسبت دارد :ايرانگرايي باستان،
سنت چپ ،اسالم و دموكراسي .اما نسبت اسالم
و دموكراسي تعيينكنندهتر از دو سنت دیگر
است و امروز به معماي بزرگ جامعه ما تبديل
شده است و ميتوان اين عصر را عصر بحران
دموكراســي و همزمان بحران فقه سياسي در
ايران و اســام دانست و به جهت اهميت اين
مسئله ،او پروژه اصلي خود را «فقه سياسي» قرار
داده اســت و در تازهترین گام از این پروژه و
در کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» به «مسئله
حزب» در «فقه سیاسی» پرداخته است .به اعتقاد
فیرحی بحث حزب در فقه سیاسی امتداد منطقی
مواجهة فقه با دولت مدرن و ظهور پارلمان و
مفهوم قانون در دورة معاصر اســت .به باور او
ســهگانة «حزب»« ،قانون» و «دولت مدرن»
مالزمة منطقی دارند .فیرحی در دو جلد «فقه و
سیاست در ایران معاصر» دو نکتة مهم را نشان
میدهد :نخست ،ظهور دولت جدید در روزگار
اخیر کــه الجرم به مواجهة فقه و دولت مدرن
انجامید و دوم ،نسبت دولت مدرن با مجلس و
قانون موضوعه .پس از پرداختن به نسبت فقه
و دولت مدرن فیرحی ضرورت دیده در ادامة
پروژه خود به تحلیل و بررسی «مسئله حزب» و
«مفهوم قانون» و جایگاه این دو در فقه سیاسی
بپردازد که در کتاب «فقه و حکمرانی حزبی»
به موضوع حزب پرداخته و کتاب آتیاش هم
دربارة «مفهوم قانون» خواهد بود.
او در «فقه و سیاســت در ایران معاصر» به
تالشهای فقیهــان در مواجهه با دولت مدرن
پرداخته و با بیان اینکه اساس دولت مدرن بر
قانون و اصو ًال دولت مدرن دولت قانون است،
رابطة قانون و شرع را به تفصیل بررسی کرده
است .سه مطلب عمده در این بررسی اهمیت
دارد )۱ :تحول در حوزة عمومی و ظهور مفهوم
قانون در ایران معاصر )۲ ،دوگانة قانون و شرع
در فقه و دولت مشــروطه )۳ ،گسترش یافتن
مفهوم قانون و اندراج احکام شرعی ذیل قانون
موضوعه در نظام جمهوری اسالمی .به اقتضای
این ِ
بسط مفهومی ،قانون مصوب پارلمان نیز به
دو دسته تقسیم میشود :الف) قوانین موضوعه
که از حقوق و قراردادها برمیآیند ،ب) قوانین
مصوب که حاصل تفریع احکام اولیه ،احکام
ثانویه و حکم حکومتی از دیدگاه صاحبان این
مبناست .طبق نظریههای فقه مشروطه ،وظیفة
مجلس شورای ملی وضع و نسخ و اصالح قوانین
نوع اول بود و درخصوص تبدیل احکام شرعی
به مواد و مقررات قانونــی صالحیت قانونی
نداشــت ،اما در تئوریهای جمهوری اسالمی،
مجلس کارویژة دوگانــهای دارد :کار مجلس
شورای اسالمی جعل ،وضع و تغییر قوانین دستة
اول و تصویب قوانین نوع دوم است .مشروعیت
قانونگذاری و موقعیت آن در فقه سیاسی شیعه
از مشروطه تاکنون نه تنها تثبیت که گسترش
یافته اســت .با این حال پرسشی همچنان باقی
اســت :مجلس قانونگذاری چگونه و با چه
ابزاری میتوانــد وظایف تقنینی را ایفا کند؟

Q

فقه و حکمرانی حزبی

داود فیرحی
نشر نی ۵۷۴ /صفحه ۴۰۰۰۰ /تومان

فیرحی در کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» در
جستوجوی پاسخ به این پرسش است .به نظر
او اهمیت حزب به دلیل تســهی ِل فرآیند تهیة
قانون است .حزب فرآیند گفتوگو و توافق
را دربارة قواعد تدویــن قانون فراهم میکند.
حزب سیاسی حلقة واسط بین عمل حکمرانی،
حاکمیت و معیارهای حکمرانی است؛ به عبارت
دیگر پل رابطی است که ارادة سیاسی را به نظام
حقوقی بدل میکنــد .اجماع دربارة مرجعیت
قانون تابعی از اجماع در زمینة قواعد و فرآیند
تدوین قانون است .کارویژة حزب تأمین اجماع
نوع دوم است .از اینرو هم حزب و هم توافق
برآمده از آن مقدمهای بر مرجعیت قانون است
و منطق ًا بدان تقدم دارد.
Q

Qجایگاه حزب در فقه سیاسی

فیرحی ملهم از ادبیات علم اقتصاد ،مباحث فقه
سیاسی را به دو دستة «فقه سیاس ِی کالن» و «فقه
سیاس ِی خرد» تقسیم میکند و مینویسد« :اگر
نسبت فقه و حکومت را فقه سیاس ِی کالن بنامیم،
بحث فقهی دربارة حزب را باید زیرمجموعة فقه
سیاســ ِی خرد دانســت و در این زمینه آن را
مالحظه کرد ».بر اساس این تقسیمبندی «فقه
سیاس ِی کالن» به بررسی شاخصهای عمومی
حکومت نظیر خاستگاه مشروعیت ،سازوکار
استقرار حکومت ،شرایط حکمران و حکمرانی،
ســاختار و اهداف حکومت ،رابطة حقوق و
تکالیف شرعی و رابطة عرف و شرع در تنظیم
قوانین حکومت میپردازد .در این راستا ،تأمالت
فقهی و تالشهای نظریهپردازان معطوف به ارائة
مدلهایی از حکومت اســت که رابطة میان
شریعت ،مشروعیت ،کارآمدی ،ظرفیتهای
نهادی و اقتدار حکومت را در جامعة مسلمانان
تنظیم کند یا دستکم در نظر به تعادلی پایدار
دست یابد .هدف از این تالشها تأثیرگذاری
مســتقیم یا غیرمســتقیم در تصحیح نهادها،
سیاستها و سیاستگذاریهای کالن در حوزة
حکومت و شیوههای حکمرانی است .برعکس،
«فقه سیاســ ِی خرد» به بررسی نظام انتخاباتی،
فرآیند تقنین و شــیوة فعالیت فعاالن سیاسیـ

در قالب تشکلها ،احزاب سیاسی یا به صورت
فردیـ میپردازد .فقه سیاسی خرد منطق ًا باید
چگونگی رفتار انســانها و انتخاب های آنان
را در سطح مسائل خردِ سیاسیـ مانند حزب و
نظام حزبی و چگونگی تعامل بین حکمرانان و
رأیدهندگان و عوامل موثر را در انتخاب کردن
شهروندان ـ بررسی کند.
فیرحی در ادامه مسائل و موضوعات «فقه
سیاس ِی خرد» را به سه دستة مسائ ِل اصلی ،مسائل
مکمل و مسائل جانشین تقسیم میکند :مسائل
«اصلی» آن دسته از مسائل سیاسی است که هر
کشور و حکومتیـ قطع نظر از فرهنگ ،جغرافیا
و تاریخ خودـ الزام ًا باید به آنها بپردازد ،مانند
مسئله نظم ،امنیت ،رفاه ،قانونگذاری و قضاوت.
مسائل «همنشین یا مکمل» آن دسته از مسائل و
موضوعات سیاسی است که بهموازات یکدیگر
مورد نیاز و تقاضا باشد مانند مجلس قانونگذاری
و نظام انتخابات ،زیرا نظام انتخاباتی در صورتی
معنی دارد که مردمســاالری و مجلس مقننه
وجود داشته باشد .مسائل «جانشین» به آن دسته
از مسائل ،پدیدهها و موضوعات غالب ًا «مکمل»
اطالق میشود که میتوانند جانشین یکدیگر
شوند ،مثل رأی به جای بیعت یا حزب سیاسی
امروز بهجای انجمنهای عصر مشروطه .و نتیجه
میگیرد« :حزب سیاسی و نظام حزبی از جملة
این مسائل نوپیدا و «جانشین» است که از ظهور
آن در اندیشه و نظام سیاسی ایران زمان زیادی
نمیگذرد .هر چیز بدیع البتــه همراه با ابهام
است و ابهام در سیاست پیامدهای گستردهای
دارد .از این رو تالش برای شــناخت ماهیت
و حقیقت حزب و تشــخیص حزب صحیح از
حزب ناصحیــح از اولویتهای جوامعی چون
جوامع جامعة ماست ».فیرحی در کتاب خود
ابتدا به ارزیابی چیستی و موضوعشناسی حزب
میپردازد و ســپس مباحث حکمشناختی این
پدیده را بررسی میکند .اما از آنجا که شناخت
ماهیــت حزب پیوند آشــکاری با دو مفهوم
«حکومت» و «قانون موضوعه» دارد به اجمال
به این موضوعات اشاره و آنگاه موضوعشناسی
حزب را بررسی میکند.

Q

Qحزب بهعنوان موضوعی عرفی

عمدة وظیفة فقه استنباط حکم شرعی است،
اما هر حکم شــرعی از آنروی که بهســان
محمولی منطقی است ،الجرم موضوعی دارد و به
انتفای موضوع ،حکم شرعی نیز منتفی میشود و
با تغییر موضوع حکم نیز تغییر میکند .بنابراین
از دیدگاه فقیهان هــر موضوعی حکمی دارد
و هر حکمی موضوعــی .برخی از موضوعها
از آنروی که ابداع و آفرینش شــارع است
از درون ادلة شــرعی استنباط میشود و برخی
دیگر نیز نتیجه عرف اســت و شارع با فرض
چنین ارتکازها و نتایجی عرفی حکمی شرعی را
بدان بار کرده و افزوده است .بنابراین بسیاری از
موضوعات بهگونهای است که اگر تصور روشن
و درستی از آنها وجود نداشته باشد ،استنباط
حکم آنها مقدور نیست؛ مثل حقیقت مجلس
و نمایندگی مجلس ،حقیقت انتخابات و نظام
انتخاباتی ،حقیقت حزب و نظام حزبی ،حقیقت
قانون موضوعه و حقیقت ریاســتجمهوری.
تصور دقیق و روشــن از این موضوعات هم
به فقهشناسان در امر اســتنباط حکم و هم به
شــهروندان و فعاالن سیاسی در عمل کردن به
احکام آنها یاری میرســاند« :موضوع حزب
جزء موضوعاتی اســت که عرف در شناخت
آن مرجعیت دارد .حزب امری اعتباری است
و مشهور است که عرف مرجع هر امر اعتباری
اســت ».چون «حزب» امری اعتباری است،
تعریف و تشخیص موضوع آن نیز مثل هر امر
اعتباری دیگری برعهدة عرف اســت .فیرحی
در جلد دوم «فقه و سیاست در ایران معاصر»
بهتفصیل به این نکته پرداخته که منظور فقیهان
از عرف در اینگونه موارد نه عرف تسامحی و
عمومی بلکه «عرف دقیق» است و عرف دقیق
البته پیوند وثیق با تخصصها و تجربهها و الجرم
رشتههای علمی متناسب با موضوع دارد .به این
ترتیب شــناخت موضوع حزب و نظام حزبی
بدون آگاهی از دیدگاه محققان این پدیده در
دانش سیاسی ناممکن است و این چیزی است
که فیرحی نگرانــی خود را اعالم میکند« :نه
تنها تحقیقات برجســتهای در اینباره صورت

نگرفته که تاکنون مقدمات الزم برای ورود به
چنین مباحثی در هر دو دانش فقه و سیاســت
نیز فراهم نشــده است .چنین تأخیر و تأخری
درحالی رخ داده اســت که فقیهان روشنبین
همواره بر ضرورت تحقیق در موضوعشناسی،
احتمال تبدّل موضوع و ظهور موضوعات جدید
در جامعه توجه کردهاند ».واقعیت این است که
دولت مدرن در ایران و برای فقه شــیعه هنوز
هم جزو مســائل مستحدثه است .در این میان،
حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از
تازگی ،شکنندگی و ابهام بیشتری برخوردار
اســت .بهجرئت میتوان گفت هنوز دانشی
به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شــیعه
وجود ندارد .این در حالی اســت که بسیاری
از فقیهــان در ْ
عمل احــزاب بزرگی را ایجاد
کردهاند ،دربارة ضرورت آن ســخن گفتهاند
و حتی دربارة احزاب سیاســی به قانونگذاری
نیز پرداختهاند .فاصلــة عمل و نظر در حزب
و حکمرانی حزبی شــاید یکــی از مهمترین
مشکالت حکومتداری در ایران معاصر است.
به اعتقاد فیرحی حزبپژوهی موجود نشــان
میدهد که حزب با اصل دموکراســی مالزمه
دارد و نه با پســوند دینی یا سکوالربودن آن:
«این نکته بدان معنی است که ّ
فک مالزمه بین
اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به
یکی از خصایص دموکراسی سکوالر خطای
فاحشی است که خســارات جبرانناپذیری به
حیات سیاســی و الجرم سرنوشت جامعهی ما
وارد کرده اســت ».و چنانچه شکل صحیح و
کامل حزب ایجاد نشود ،ناگزیر اشکال ناقص
و حتی فاسد احزاب پدید میآید و مقصودش
از حزب صحیــح را اینگونه توضیح میدهد:
«صحت در هر چیز ،از جمله حزب به معنای
این است که از جهت اجزا و شرایط تام و کامل
باشد و بتواند مقصود عرف و عقل را از چنین
تشــکیالتی برآو َرد ...اما حزب همانند هر امر
عرفی ،پدیدهای «تدریجیالحصول» است و در
هر جامعهای بهتدریج پیدا و عناصر آن ظاهر یا
تکمیل میشود .از اینرو ،بهتدریج ممکن است
برخی آثار مثبت و نیز عوارض منفی آن بروز

Qحزب بهمثابه بازی

به اعتقاد فیرحی شــهید بهشتی نخستین
سیاستمدار و متفکر دینی در جمهوری اسالمی
اســت که از ضرورت حزب و «حزب بهمثابة
بازی» ســخن گفته است .شهید بهشتی با این
پیشفرض که حکمرانی شــخصی ناممکن
است و پیدایی گروهها در هر نظام حکمرانی
اجتنابناپذیــر مینماید ،انــواع حکمرانی را
الجرم به دو قســم تقســیم میکنــد :الف)
حکمرانی حزبی ،ب) حکمرانی باندی .روشن
اســت در چنین دوگانهای ،اولی شکل صحیح
حکمرانی و دومی حاکــی از گونة ناصحیح
از حکومت است .در این میان نیز ،حکمرانی
حزبی در صورتی صحیح اســت که «حزب
صحیح» شکل بگیرد ».شهید بهشتی از رقابت
حزبی بین احزاب اسالمی باعنوان «مسابقه در
خیرات» یاد میکند و از تعبیر مســابقة مثبت
و برادرانه بین آنان سخن میگوید .فیرحی بر
این باور اســت که گذر از رقابتهای سیاسی
از اســتعارة جنگ به دنیای بازیها رویکردی
ناتمام ،اما غالب در جهان امروز اســت .با این
وجود ،این گذار و جابهجایی مفهومی و استعاری
هرگز منطق سیاست را تغییر نمیدهد و فقط
خشــونت آن را کم میکند و هیجان پیروزی
در بازیای جذاب جانشین قهرمانیهای قهرمانان
جنگی میشود که بر جوی خون و پشتهای از
کشتگان فریاد پیروزی میکشند .فیرحی در
آغاز فصل ششــم کتاب باعنوان «فقه ،منطق
بازی و مسئله حزب» مینویسد« :تا آنجا که
نگارنده جستوجو کرده است ،گفتمان فقهی
استقبالی از مفهوم «بازی» ندارد و بهطریق اولی
به تأمل در منطق بازی نپرداخته است .در منابع
«الســبق
فقهی و روایی باب کوتاهی بهعنوان َ
و الرمایه» است که به اختصار به چند بازی و
احکام آنها اشاره دارد« .تأمل در باب َسبق و
رمایه» از مجموعههای فقهی دو نکتة اساسی را
نشان میدهد :نخست آنکه در مواجهه با مسئله
بازی ،فقیهان اغلب اصل را بر بیهودگی و عدم
مشروعیت آن و ذیل عنوان حرامی (مثل قمار
و لهو) گذاشتهاند .ثانی ًا این باب را به بازیهایی
اختصاص دادهاند که استثنایی بر قاعدة فوق به
اعتبار «غرض صحیح» است و منظور از غرض
صحیح نیز کسب آمادگی رزمی برای دفاع و
جهاد است .فیرحی نظرات محمدباقر صدر در
کتاب «ماوراءالفقه» را یک استثنا در این زمینه
و حاوی نوآوریهای غافلگیرکننده در زمینة
حزبپژوهی جدید میداند .صدر ذیل «السبق
و الرمایه» برای نخستین بار فصلی را به تأمل در
«اندیشة عمومی بازیها» پرداخته و در ماهیت
فقهی آنها تأمل کرده است .فیرحی در نهایت
چنین نتیجهگیری میکند« :دستگاه فقه ،بازی را
درون باب معامالت قرار میدهد و ذیل گونهای
از معامــات عقالی ِی ســفهی و قمار ارزیابی
میکند .بدین سان اگر حزب را بتوان به بازی
ترجمه کرد ،طبیعی است که بهطور خودکار
ذیل معامالت و تقســیمات آن دیده میشود.
چنیــن تحلیلی با مفروضــات نظریة عمومی
بازیها تفاوت بنیــادی دارد ...نظریة بازیها
نه تنهــا بازی را به معامله تقلیل نمیدهد ،بلکه
برعکس معامــات و حتی کل روابط زندگی
را نوعی بــازی میبیند ...با این حال چه حزب
را بازی بدانیم یا بازی را نوعی معامله ،تصویر
حزب درست و تفکیک نوع صحیح از ناصحیح
آن اهمیت دارد».

فصل
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 :هنر و ادبیات

پرسـه

مرموز یک غول
ذهن
ِ
ِ

کتاب کازئو ایشیگورو که نوبلِ ادبیات  2017به او داده شد
روایتی از هشت
ِ

مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

جایزهی ادبــی نوبــ ِل  2017به کازئو
ایشیگورو رسید .نویسندهای لیبرالمسلک
که یکی از جوانتریــن برندهگان جایزهی
نوبل شــد؛ شصت و دو سال .او در حالی این
جایــزه را از آ ِن خود کرد که برخی فعاالن
بنگاههای شــرطبندی اصلن بخت و اقبالی
برای او قائل نبودند .در عینحال این خبر با
واکنش مثبت در سراس ِر جهان مواجه شد ،چه
ایشیگوروی ژاپنیاالص ِل انگلیسی بیتردید
یکی از مهمترین نویسندهگا ِن زندهی جهان
است .او در حوزهی داستان هشت کتاب دارد.
هفت رمان و یک مجموعهداستان .متول ِد سا ِل
 1954در شه ِر بمبخوردهی ناکازاکی ژاپن
است و پنج ساله بوده که مهاجرت کرده به
انگلستان .ایشیگورو مانند اکث ِر داستاننویسا ِن
مه ِم معاصر جهــان ( ونه ایران!) تحصیالت
آکادمیک جدی دارد .او فلسفه و نویسندهگی
خالق خوانده و تدریس نیز کرده است .اولین
رماناش در سا ِل  1982منتشر و قصهی این
مردِ آرام از همین سال آغاز میشود...
Q

Qمنظرهی پریده ِ
رنگ تپهها 1982

Q

جهان شناور 1986
Qهنرمندی از
ِ

اولین رمان ایشیگورو اثریست کوتاه
که در آن میتوان مشــخصههای سبکی را
که تا امروز نیز در تمامِ آثارش دیده میشود
مشــاهده کرد؛ «هویت» .رمان قصهی یک
ز ِن ژاپنی مهاجرتکرده به انگلیس است که
شوهرش را از کف داده و یکی از دختراناش
هم خودکشی کرده .او در فالشبکی طوالنی
به سالهای جوانیاش بازمیگردد در ژاپن .و
توآمد زمانی در ک ِل رمان ادامه پیدا
این رف 
میکند .رمان هوشمندانه از بیا ِن نوستالژیک
میگریزد و تالش میکند راوی را در موقعیتی
قرار دهد تا بتواند به مرور روابطاش با آدمها
مخصوصن دوستانی بپردازد که روزگاری در
جها ِن او تاثیرگذار بودهاند .این رمان کوچک
نشانهی واضحی به دســت میدهد از ظهورِ
نویسندهای که با وجود مهاجرت از کشورش
ِ
فرهنگ مذکور را در
اما دغدغههــای جدی
ذهناش دارد .توجه به چشماندازهای مهآلود و
ِ
سکوت عمیقی که گاه در رمان شکل میبندد
تنها یکی از این موارد است .ایشیگورو در
اولین رماناش که بــا زاویهدی ِد «منراوی»
(کــه نظرگاه تمام رمانهــای بعدی او نیز
میشود) ساخته میشود .چند تکهگی زیستی
راویاش را در دو زما ِن داستانی مقاب ِل مخاطب
قرار میدهد .این رمان را امیر امجد به فارسی
برگردانده و نش ِر نیال هم ناش ِر آن است.
دومین رما ِن ایشــیگورو جایزهی ادبی
«وایتبرد» را برایاش به ارمغان آورد .رمانی
نسبتن حجیم که باز هم درش دوگانهگی زمان
ِ
آرتیست
به چشم میآید .رمان داستا ِن یک
سالخوردهی ژاپنی نهچندان خوشنام است
ِ
وضعیت معاصرش دچارِ مشــکالت
که در
زیســتی فراوان شده اســت .او نمیتواند با
وجوه ِ جها ِن تازه کنار بیاید و برای همین در
ِ
مختلف زندهگیاش در زمانهای
دورههای

گوناگون دچار ســفر میشود .به خصوص
ســالهای جنگ جهانی دوم و پس از آن
در ژاپن .خرابهها و ویرانههایی که همیشــه
برای ایشــیگورو به مثابه امری نمادین معنا
داشتهاند .در این رمان نیز ایشیگوری جوان
هنوز به ریشههای ژاپنیاش با میل مینگرد
اما مانن ِد کارِ اولاش دچارِ نوستالژی تحسینِ
ام ِر گذشته نمیشود .قهرما ِن او طیِ سفرش
در زمان با واقعیتها ،آدمها و رنگهای از
دســترفتهای روبرو میشود که امروز او را
ساختهاند .هرچند در نگاه ِ او میتوان حسرت
ِ
ستایش
را دید اما نویسنده اجازه نمیدهد اثر به
گذشتهای نزدیک بپردازد .او شناوربودن در
زمان را بهمثابه یک ام ِر نجاتبخش در نظر
میگیرد و قهرما ِن خود را در وضعیتی قرار
میدهد که بپذیرد باید در طو ِل زمان غوطهور
شود تا روز مرگ .این رمان اث ِر زیباییست
که وجوه زبانی نویســنده نیز بیش از پیش
درش آشکار میشــود .ترجمهای که از آن
به فارسی انجام شده ،از یاسین محمدیست و
ناشرش نش ِر افراز.
Q

Qبازماندهی روز 1989

تول ِد یک شاهکار«...بازماندهی روز» کازئو
ایشیگورو را تبدیل به داستاننویسی جهانی
کرد .رمانی که درش هیچ نشــانی از جها ِن
ژاپنی نویسنده نیست و با توجه به رماننویسی
قر ِن نوزدهم انگلیــس و طبعآزمایی با آنان
نوشته شده است .یک شاهکار در بافتار زبا ِن
ِ
سرپیشخدمت
انگلیسی .رمان داستا ِن مرخصی
یک خانهی اربابیســت .سرپیشخدمتی که
سالهای سال کنارِ ِ
ارباب زمیندارش بوده ،لرد
ِ
ارباب خانه
دارلینگتون بوده و حاال بع ِد جنگ
یک آمریکایی شده به نامِ فارادی که مردیست
از جها ِن مردن .او سرپیشخدمت را به مرخصیِ
استحقاقی میفرستد و اصرار میکند ماشینِ او
را هم با خود ببرد .این وضعیت باعث میشود
قهرمان ایشــیگورو دنبا ِل همکار سالهای
قبلاش خانم کنتن برود که گویا در اعما ِق
وجودش عاشقِ او بوده و پنهان کرده است.
در طو ِل مســیر او با زبا ِن اتوکشیدهاش مدام
به روزهای خوش گذشــته فالشبک میزند
و از روابــطاش با دیگران ،از جمله ارباباش
و خانم کنتن میگوید .در مســی ِر سفرش ما
کم کم شاهد تولد و بلورِ مردی میشویم که
مدام خود را ســرکوب کرده و ِ
پشت ِ
نقاب
شغلاش پنهان شده .هویتاش آسیب دیده و
حاال میخواهد در یک ماجراجویی کوچک
زنی را که دوستداشــته بیابد و ببیند در چه
احوالیســت ...رمان با حرکت بین سالهای
قبل و بع ِد جنگ روندیســت از عوضشدن
آدمها و ارزشها .زبــا ِن روایی راوی خود
مصداقیســت بر این امر .او با پافشاری بر
آدابدانیاش عملن به هجویهی خود تبدیل
میشود .شاهکارِ ایشــیگورو با نوشتنِ این
رمان جایزهی «بوکر» را به دســت آورد.
رما ِن مذکور برای فارسیزبانها یک ویژهگی
دیگر نیز دارد و آن ترجمهی شــگفتانگیز
نجف دریابندریست که برای ساختن زبان
راوی ترکیبی از زبا ِن قجــری و دورا ِن اول
پهلوی ساخته .ترجمهای که عملن باعث شد
ایشــیگورو به خوبی در ایران مطرح شود.
نسخهی ســینمایی این رمان هم توفیقهایی

داشت .رمان را به فارسی نش ِر کارنامه منتشر
کرده است.
Q

Qتسلیناپذیر 1995

یک رما ِن ســختخوان که با واکنشهای
مثبت و منفی فراوانی روبرو شــد .بع ِد توفیقِ
«بازماندهی روز» ،ایشیگورو «تسلیناپذیر» را
نوشت که به کل به سه رمان قبلی او در شک ِل
روایت متفاوت بود .او برای اولین بار نشان داد به
جنبههایی از جها ِن خیالی یا فرازمانها عالقهمند
اســت .رمان داســتانی دارد که میتوان تاثیر
فرانتس کافکا را در آن دید .داســتان دربارهی
یک پیانیست مشهور است که واردِ شهری بینام
میشــود در زمانی ناعلوم .ناماش رایدر است و
همهی شهر او را به عنوا ِن یک اسطوره میشناسند.
او کم کم به عنوا ِن منجی مردمِ این شهر مطرح
میشود و چیزی ورای یک پیانیست معمولی.
از ســوی دیگر او ناگهان درمییابد در زمانی
دیگر هم زندهگی میکند .در زمانی که درآن
موقعیتی دیگر دارد و یک زندهگی متفاوت .او
ِ
زیست عجیب به ستوه آمده و برای ح ِل
از این
مشکلاش دست به سوی دختری دراز میکند
که انگار برای او آشناست«...تسلیناپذیر» به
دلیل ریت ِم کنــد ،رازآلودهگی دوچندان حج ِم
باالیاش توفیقِ آثارِ قبلی ایشــیگورو را به
دست نیاورد .در حالیکه تکنیکهای درخشانی
که او در این رمان اســتفاده کرده بود عملن
دســتاوردهای تازهای بودند در روایت .رمان
مخاطبا ِن خاصی دارد و خواندناش مانن ِد رمانی
چون «قصر» کافکا نیازمند نگاهیست اساطیری
و استعارهشناس .ایشــیگورو با این رمان وج ِه
تازهای در نویسندهگی خود ارائه داد که بعدها در
رمانی چون «غو ِل مدفون» به اوج پختهگی رسید.
این رمان را سهیل ُسمی به فارسی برگردانده و
ناشرش هم نش ِر ققنوس است.

Q

Qوقتی یتیم بودیم 2000

یک شاهکارِ دیگر .رمانی کاملن متفاوت
با چهار رمان قبلی ایشــیگورو به خصوص
«تســلیناپذیر» .اثری که برای این نویسنده
مخاطبا ِن بســیاری همراه آورد و نشــان داد
ِ
مختلف
او چه قدرتی در اســتفاده از ژانرهای
روایی دارد .این بار او سرا ِغ ت ِم پلیسی رفت و
دوباره بازگشت به گذشته .رمان دربارهی یک
کارآگاه ِ مشهورِ ژاپنیاالص ِل انگلیسی به نامِ
بنکس است .او که در لندن بسیار شناخته شده
است رازی در سینهاش دارد که باید آن را حل
کند .رازی که به کودکیاش بازمیگردد .پدر
و مادر او در سالهای دهه سی و در هیاهوی
شه ِر شانگهای چین ناپدید شدهاند و هیچ نشانی
از آنها به دست نیامده .او برای ح ِل این معما
که وجودش را در بر گرفته ناچار اســت به
بازگشت به شــانگهای« ...وقتی یتیم بودیم»
رمانیســت با ریتمی نسبتن ســریع و زبانی
گزارشی .ایشــیگورو از راوی خود استفاده
کرده تا نقبی به تاری ِخ ادبیات پلیسی انگلستان
و بزند .کاری که او در اکث ِر رمانهایاش با
بخشی از تاری ِخ ادبیات میکند .در جایی با مثلن
تامس هاری ،در رمانی با کافکا و ...بنکس در
ِ
روایت ناخودآگاهاش
این سفر مهم عالوه بر
رازهایی را کشــف میکند کــه هم او ،هم
ِ
برعکس
خوانندهاش را غافلگیر میکند .رمان
تمامِ رمانهای ایشــیگورو پایانی دراماتیک
و محتوم دارد .درواقع اجراییســت خاص از
ژانر پلیسی با وجود اینکه به قواع ِد کلیاش
پایبند نبوده است .فضای ملتهب و کالسیک
سالهای دههی سی میالدی که همیشه برای
ایشیگورو جذاب بوده در این رمان نیز محور
قرار میگیرنــد تا او بتواند تفاوتهای قبل و
بع ِد جنگ را از خال ِل این امر به خوبی روایت
کند .این رمان کنارِ مجموعهداستا ِن «شبانهها»

ِ
کتاب ایشیگورو محسوب
خوشخوانترین
میشود و در عینحال نفسگیرترینشان .رمانِ
مذکور را مترج ِم کاربلدی چون مژدهی دقیقی
به فارسی برگردانده است و نشر هرمس هم آن
را چاپ کرده.
Q

Qهرگز ترکم مکن 2005

یک تجربهی عجیب دیگر .رمانی که در
ژانر آثارِ آخرالزمانی نوشته شده یا حداقل با
عنایت به آنها ،هرچند شوخطبعانه با خود این
ژانر نیز شوخی شده است .چون زما ِن وقوع
رمان در ســالهای پایانی قر ِن بیستم است!
رمان داستان مرکزی مرموز است که در آن
کودکان و نوجوانانی را نگهداری میکنند .این
انســانها در واقع بد ِن ذخیرهی افرادِ مالدار
هستند ،چه اگر هر قسمت از بد ِن ایشان دچار
مشکل شود از این بد ِن ذخیره برداشت شده
و پیوند زده میشــود .یک سوژهی هیوالیی
و بینهایت تاثیرگذار .رمان با روایت کتی
آغاز میشود از این مدرسه .اویی که همراه
دوستاناش بنای تمرد را گذاشته بوده و دلیل
اصلیاش هم «عشق» بوده است ...ایشیگورو
بعد تجربهی بازی با ژانر پلیسی این بار جریان
رمان آخر الزمانی را دســتمایهی خود قرار
میدهد .او باز از راوی زن اســتفاده میکند
و در ایــن رمان بیش از آثارِ قبلیاش وجوه ِ
احساسی انسان را مد نظر قرار میدهد .شاید
بتوان گفت این رمان تنها اث ِر «عاشــقانه»ی
ایشیگورو محســوب میشود .رمان مملو از
ماجرا و شــخصیتهای خاص است که در
آن مدرسهی شــبانه روزی برای نجاتداد ِن
ِ
تسلط دیگران دست به کارهایی
تنِ خود از
میزنند .رمان بع ِد انتشار بسیار موردِتوجه قرار
گرفت و برای سومین بار نویسندهاش را نامزدِ
بوکر کرد .نسخهی سینمایی هم بر اساساش
ساخته شــد که اثری ضعیف از آب درآمد.
ایشــیگورو با این رمان نشان داد تا چه حد
با وجودِ ِ
حفظ اصــو ِل رواییاش دغدغهی
ِ
مختلف تاریخ و زمان دارد و مدام
شکلهای
ساختنِ
ایدههای جدید است .این رمان
در حا ِل
با دو ترجمه در ایران منتشــر شد .ترجمهی
مهدی غبرایی در نش ِر افق و سهیل ُسمی در
نش ِر ققنوس.
Q

Qشبانهها 2009

ایشیگورو که بسیاری از خوانندهگاناش
او را با یک داســتا ِن حیرتانگی ِز «شــام
خانوادگی» میشناختند ،در سا ِل  2009یک
مجموعهداستان موفق منتشر کرد« .شبانهها؛
پنج داستان دربارهی موسیقی و شب» کتابی
جاهطلبانه که نویسندهاش پنج ایدهی نزدیک
به هم را تبدیل میکند به یک «مجموعه».
ِ
نفس این رفتار یعنی نوشــتنِ کتابی به قص ِد
مجموعهداستان شدن نیز یکی دیگر از ترفندها
و ماجراجوییهای روایی ایشیگورو محسوب
میشد که از قضا در ســنتی اتفاق میافتاد
که چندان توجه و عالقهای به داستا ِن کوتاه
نداشت .داســتانهای کتاب با روایتهایی
متفاوت از هویت و گمشد ِن آدمهای نویسنده
روایت میکنند و غرقشدنشان در موسیقی
و زمان .داستانهایی به شدت تکاندهنده که
کنارِ هم کالژی میسازند از ذهنِ شاعرانهی
نویسندهاش .این پنج داستان با تمهای مشترک

تالش نویســنده را نشان میدهد برای ارتقاء
ساختاری که همیشــه بع ِد رمان در مرتبهای
درجــه دوم بوده و اصولن ساختاریســت
ِ
مجــات ادبی و تا حدی جامعهی
مربوط به
ادبی آمریکا .کتاب با داستانی در ونیز آغاز
میشــود و آوازهایی که در باد میپیچند.
شاعرانهگی و همچنین سوژههای بک ِر نویسنده
باعث شد این کتاب یکی از مهمترین آثارِ او
ِ
شناخت
محسوب شود« .شبانهها» ادای دِین و
دیگ ِر نویسندهاش بود به موسیقی .امری که در
رما ِن تسلیناپذیر محور ماجرا قرار داشت و در
اینجا نیز عنصری تعیینکننده شد .این کتاب
را علیرضا کیوانینژاد به فارسی برگرداند و
نشر چشمه چاپاش کرد .ترجمهی دیگری
از این کتاب را هم خجسته کیهان انجام داده
است.
Q

Qغولِ مدفون 2015

شش سال سکوت بع ِد انتشارِ «شبانهها»
و می ِل فــراوان برای خواند ِن جدیدترین کار
ایشیگورو به نحوی بود که روزِ او ِل انتشارِ
«غو ِل مدفون» در کتابفروشیها هیاهویی
برپا شد .ایشیگورو باز هم غافلگیری دیگری
برای جها ِن ادبیات در آستین داشت .رمانی
عجیب که در قرن ششــ ِم پس از میالد در
جادههای انگلستا ِن قدیم میگذشت .سوژهای
مبهوتکننده که نشان میداد چهمیزان تحقیق
و مطالعه برایاش انجام شده است .رما ِن «غو ِل
مدفون» از ِ
جنس دیگر رمانهای ایشیگورو
نبود و داســتانی مهآلود داشت .زوجی که
پسرشــان را گم کرده بودند برای یافتنِ او
به جاده میزدند .جــادهای خطرناک و پر
رمز و راز .رمانی ُکند و مملو از نشــانههای
اســطورهای و تاریخی .از رومِ باســتان تا
بریتانیای قب ِل از آرتور .شــگفتی منتقدان از
زبان خاص ایشیگورو بود و اجرای دغدغهی
ِ
هویت گمشده ...او در این
همیشهگیاش یعنی
رمان نسبتن کمحجم جنسی از ادبیات ارائه کرد
که برای هر مخاطبی جذاب نبود .رگههایی از
تمامِ رمانهایاش در آن دیده میشد و البته
این بار سرا ِغ ژان ِر علمی-تخیلی با زیرشاخهی
تاریخی رفته بود .فضای مملو از ناامنی رمان
و پریشانی راوی و شخصیتهای دیگر رمان
اثر را مملو از صداها و اشارههای برحذردارنده
کرده است .او ِج دقت ایشیگورو را میتوان
در همین امر دیــد .فرارفتن از مفهومِ ژانر و
بیانی چنان استعاری که مخاطب نمیتواند از
دستاش بگریزد .اولین ترجمههای این رمان
در ایــران چندان موفق نبود ،چون با عجله و
ِ
به
دســت مترجمان کمتجربه انجام شد .اما
ترجمهی امیرمهدی حقیقت از این رمان یکی
از بهترین ترجمهها بود .سهیل ُسمی نیز دیگر
مترج ِم رمان بود .اولی را چشمه چاپ کرد و
دومی را ققنوس .آرزو اُحمی هم این رمان را
با نش ِر روزگار به بازار فرستاد .تا جایی که من
میدانم چند ترجمهی دیگر هم از کتاب انجام
و منتشر شده است.
و این کارنامهی ایشیگوروست که حاال
مدال نوبل کنار بوکر با نشا ِن شوالیهی ادب
و هنر فرانســه نیز به آن اضافه شده است.
نویسندهی جاه طلب ،پر شور و البته اندیشمند.
مردی که مقاب ِل بادِ تاری ِخ ایستاده است.
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احسان نراقی در پهنه تاریخ اندیشه معاصر ایران نه تنها میراثی درخور از خویش به جای نگذاشت ،که راهی کج را پیمود و از اصحاب
اصلی حلقه جامعهشناسان اهل ایدئولوژی شد ،حلقهای که با پیوند یافتن با نویسندگانی نظیر جالل آل احمد و متفکرانی نظیر داریوش
شایگان ،به جای تامل درباره سرشت اندیشه در ایران ،به سرنوشت سنت در ایران پرداختند.
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جامعهشناس اهل ایدئولوژی
بازخوانی آثار و آراء اندیشمندان تاریخ جدید ایران :مورد احسان نراقی
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

در یک روایت پرحوصله بود و اهل مدارا
و در روایت دیگر عجول و متکبر نشان داده
میشود .همانطور که چهرهاش گواهی میدهد،
آرام و بــا اعتماد به نفس بود و در مواجهه با
پیشامدهای خوب و بد احساسی یکسان داشت.
در زندگی دراز خود هم مارکسیســت شد و
هم ناسیونالیســت .همزمان از قدرت دور بود
و در مواقــع و مواضعی به آن نزدیک .هم در
کسوت روشــنفکر ایفای نقش کرد و هم به
عنوان آکادمیسین .احسان نراقی در خانوادهای
دامنهدار از شهر شهیرپرور کاشان متولد شد.
نسبت خانوادگیاش به مالاحمد نراقی میرسید
و با توجه به محیط اعیانی زیســت و رشدش،
از همان ابتدا از بهترین موهبتهای خانوادگی
و تحصیلی برخوردار شد .در دارالفنون دیپلم
گرفت و برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت.
در سوئیس نتوانســت از میدان جاذبه حزب
توده بگریزد و نه تنها از فعالین دانشــجویی
شد ،که با فراست و فعالیت خویش توانست
در مقام زعامت دانشجویان ایرانی در سوئیس
قرار بگیرد .دانشــجویانی نظیر جالل ستاری
نیز به این زعامت احترام میگذاشتند و حتی
به دستور او برای چند شبانه روز کنسولگری
ایران را به بهانه قطع بورس دانشجویی اشغال
کردند« .احسان نراقی برای اینکه هر شب در
محل کنسولگری چند نفر بخوابند ،دانشجویان
را تقسیم کرده بود ...این تحصن برای چه بود،
برای اعتراض به مصدق کــه چرا ارز حواله
نمیشــود در صورتی که مصدق مقصر نبود،
ارزی نداشت که بفرستد ...تودهای ها نه تنها
در کار مصدق اخالل میکردند ،بلکه از تهمت
بستن به یارانش اصال ابایی نداشتند( ».جالل
ســتاری .1394.صفحه  )150احسان نراقی در
سال  ۱۳۲۸در فستیوال جوانان کمونیست در
شعر بوداپست شرکت کرد و دو سال بعد نیز
ریاست هیئت ایرانی شرکتکننده در کنگره
برلین شرقی را بر عهده داشت .پیوستن نراقی
به حزب توده خارج از کشور به دلیل انتساب
به یک خانواده اشرافی و ثروتمند تعجبآور
اســت .هر چند او به دلیل همین انتســاب
میتوانست منتقد محمد مصدق و هوادار شاه
باشــد .البته نراقی آنقدر باهوش بود که در
دعوای میان محمدرضا شــاه و محمد مصدق
که روز به روز پررنگتر میشد ،بدون اینکه
انگ ارتجاع بخورد ،بیطرف بماند .این رفتار
نراقی پلیس سوئیس را نیز که با فشار حکومت
شاه مجبور بود هر از گاهی دانشجویان ایرانی
را احضــار و از آنان بازجویــی کند دچار
سردرگمی کرده بود .در یکی از این احضارها
«بازجو به نام دوله آوال از احسان نراقی پرسید
که باالخره شما طرفدار شاه هستید یا مصدق.
احسان با زیرکی جواب داد نه این نه آن ،من
طرفدار آیت اهلل کاشانی هستم .بازجو مبهوت
شد چون نمی دانست آیت اهلل کاشانی کیست
و از نراقی پرســید این آدم چه کسی است و
او پاسخ داد روحانی بزرگی است .نراقی تبرئه
شد( ».همان .صفحه  )144او پس از سوئیس
به فرانسه رفت و در سوربون مدرک دکتری
خود را گرفت و با ژان پیاژه معروف به تدوین
رساله خود مشغول شد .در همین ایام با گسست
از مارکسیســم و عقایــد چپگرایانه خود
توانست به عنوان کارشناس ایران و خاورمیانه
در یونسکو مشغول به کار شود.
Q

Qفرانسه به مثابه سرزمین ایدهها

احســان نراقی پس از فراغت از تحصیل،
فعالیت سیاسی را نیز کنار گذاشت و به همین
دلیل توانست در سالی که علیه دولت محمد
مصدق کودتا شــد به عضویت هیئت علمی

دانشگاه تهران درآید .او پنج سال بعد با کمک
علی اکبر سیاسی و یحیی مهدوی پایههای نهاد
جدیدی را در کنار دانشگاه تهران بنا گذاشت
که خود دوازده ســال مدیریت آن را تحت
نظارت غالمحســین صدیقی بر عهده داشت.
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که تا به
امروز نیز پابرجاست و باقیات صالحات احسان
نراقی برای آموزش عالی ایران به شمار میرود،
بر اساس الگوبرداری از مؤسسه مطالعات ملی
جمعیتشناســی پاریس پایهگذاری شــد.
پاریس به مثابه پایگاه ســازمان یونسکو و از
آن مهمتر دانشگاه سوربن همواره منبع الهامی
برای احسان نراقی به شــمار میرفت .او نه
تنها به عضویت یونســکو درآمد و از این راه
کمکهای فراوان مادی و معنوی برای موسسه
مطالعات و تحقیقات اجتماعی گرفت ،که در
دوره ریاست فدریکو مایور در یونسکو جزو
مشــاوران ارشد و تاثیرگذار او قرار گرفت و
توانست از نفوذش برای معرفی فرهنگ و هنر
و برخی از هنرمندان نامی ایران استفاده کند که
از جمله آنها دادن جایزه پیکاسو به محمدرضا
شجریان بود .اخذ نشان لژیون دونور از دستان
شــارل دوگل و فرانســوا میتران ،دو رئیس
جمهور فرانسه ،نشان دیگری از درهمتنیدگی
هویتــی و قرابت فرهنگیای بود که نراقی با
حضور در فضای پاریس برای خودش ایجاد
کرده و آمیزهای از فکر فرانسوی و روح ایرانی
را در وجود خویش فراهم آورده بود .حضور
اندیشمندان فرانسوی نظیر هانری لوفور و میشل
فوکو در ایران نیز به ســبب عالقهای بود که
احسان نراقی در پیوند دادن فضای روشنفکری
فرانسه و ایران داشت.
Q

Qروشنفکری و مراوده با قدرت

فرانســه به عنوان موضوع عالقه مشترک
میان نراقــی و فرح دیبا که ارتباط خانوادگی
نیز با یکدیگر داشتند باعث شد تا او همزمان
با حفظ شأن روشنفکری ،با الیههایی از قدرت
و دربار نیز مراوده داشــته باشد .احسان نراقی
عالوه بر مدیریت موسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی و تصدی «اداره جوانان» ســازمان
آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به
ریاست موسسه تحقیقات و برنامهریزی علمی و
آموزشی کشور نیز رسید و حتی در سال 1356
در جایگاهی قرار گرفت که سمت غیررسمی
مشاور محمدرضا شــاه را داشت .ظاهرا او در
هشت جلسه مخاطرات راهی که شاه پیشروی
خود داشــت و راه رهایی از مخمصه را به او
گوشــزد کرده بود .جلساتی که هیچ ثمری
نداشت و با وقوع انقالب اسالمی رژیم سلطنتی
فرو ریخت .رژیمی که نراقی با آن نســبتی
دوگانه داشت .هم در شأنی روشنفکرمآبانه به
انتقاد از برخی رویههای آن میپرداخت و هم
در شأنی کارمندمآبانه با برخی عناصر دربار
رفت و آمد داشت و در برخی از جایگاههای
دولتی صاحب سمت بود .ابراهیم نبوی تحت
تاثیر کارل مارکس در مورد احسان نراقی گفته
است« :او یک بورژوای تمامعیار بود ،نیمی
از وقت او به ســلطنت و نیم دیگر وقتش به
تحقیقات اجتماعی میگذشت( ».سید ابراهیم
نبوی 1379.صفحه  )8از یک ســو بسیاری
از بازیگران سیاســی انقالب اسالمی از حسن
حبیبی و ابوالحسن بنیصدر و صادق قطبزاده
گرفته تا غالمعلی حداد عادل شاگردان درس
او بودند و با چهرههای منتقدی نظیر شریعتی
و مطهری نشست و برخاست داشت ،از سوی
دیگر با شــخصیتهای نســبتا تاثیرگذاری
در رژیم شــاه رفت و آمد داشــت .گزارش
ساواک درباره شــخصیت احسان نراقی نیز
گویای نســبت دوگانه او با رژیم شاه است.
در یکی از گزارشهای ســاواک آمده است:
«نامبرده فردی اســت شهرتطلب که دارای
زیربنای فکری متمایل به چپ بوده و احتما ًال

از طرف یکی از کشورهای غربی تقویت و
مورد استفاده واقع میشود و تالش دارد برای به
دست آوردن مشاغل بهتر در آینده ،خود را به
مقامات مؤثر کشور نزدیک کند ».در ادامه این
گزارش میافزاید که «تمجید از نامبرده زیانی
نخواهد داشــت و میتواند بلندگوی تبلیغاتی
موافق باشــد ».هر چند برخی از مورخان از
احسان نراقی با عنوان روشنفکر وابسته به دربار
شــاه و کارچاقکن دربار نام میبرند ،پس از
انقالب و در چند نوبت بازداشت و بازجویی
شد که بیشــترین آنها  15ماه طول کشید و
هیچ ســندی دال بر همکاری او با ارگانهای
سیاسی و امنیتی رژیم شــاه نظیر ساواک به
دست نیامد .پیش از این بازداشت واپسین که
 15ماه به طول انجامید نیز ،مرحوم مطهری با
گواهی دادن به ســامت نفس نراقی در کار
دانشگاهی و فرهنگی قبل از انقالب اسالمی،
زمینه مزاحمتهای کمیته انقالب برای نراقی
را مسدود کرده بود .هر چند که بعدها آنطور
که نراقی میگوید به واســطه دخالت ابراهیم
یــزدی دوباره به زندان میافتد .اما در ســال
 1362از زندان آزاد میشود و خاطراتی تحت
عنوان «از کاخ شاه تا زندان اوین» را تدوین
میکند و آن را به سیاهه آثار خود که پیش
از انقالب اسالمی منتشر شده بود میافزاید .البته
او در ایامی که در زندان بود ،کتابی از هانری
کربن فرانسوی را نیز به فارسی برمیگرداند
که به هیچ عنوان در رده کتبی نیست که در
تخصص دانشگاهی او باشد .اما نراقی به مثابه
یک کار تفننــی کتاب آئین فتوت کربن را
ترجمه میکند و بخشهایی به قلم نویسندگان
دیگر ایرانی نیز به آن میافزاید.
Q

Qجامعهشناسان اهل ایدئولوژی

اما همانطور که ذکر شد احسان نراقی در
عرصه آموزش عالی کشور باقیات صالحاتی
نظیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را
از خود به یادگار گذاشــته است .هر چند که
او در پهنه تاریخ اندیشه معاصر ایران نه تنها
میراثی درخور از خویش به جای نگذاشت ،که
راهی کــج را پیمود و از اصحاب اصلی حلقه
جامعهشناسان اهل ایدئولوژی شد ،حلقهای که
با پیوند یافتن با نویســندگانی نظیر جالل آل
احمد و متفکرانی نظیر داریوش شــایگان ،به
جای تامل درباره سرشت اندیشه در ایران ،به
سرنوشت سنت در ایران پرداختند و رسالههایی
مثل «غربزدگی»« ،آسیا در برابر غرب» و
«غربت غربی» را صادر کردند .پرپیدا است

که تمسک بیبنیاد به سنت و تکرار کلیشههایی
نظیر آنچه خود داشت اگر در دهه  40طنینی
داشت و در دهه  50موجب حمایتهای شاهانه
نیز میشد ،امروز چیزی جز گزارههای توخالی
نمیتواند باشد .اتحاد نامعقول روشنفکرانی نظیر
علی شریعتی ،جالل آل احمد ،داریوش شایگان
و احســان نراقی در مواجهه مقلدانه با غرب و
توجه غیرمجتهدانه به سنت ،راهی به جایی جز
سراب نداشت .این نویسندگان بدون التفات به
بنیادهای سنت و مدرنیته ،با مسافرتی روحی
به عقبه فرهمند مشــرقزمین ،چراغ جادویی
را برای ایرانیان بــه ارمغان آوردند که از آن
جز توهم صادر نشــد .به عبارت بهتر «عمده
نویسندگان معاصر کوشیدهاند تا در برابر امکان
تجدد در اندیشه غربی ،با بازگشتی به سنت،
تفســیر ایدئولوژیکی از آن را به عنوان شیوه
امکانی از نوعی متفاوت ،اما در خالف جهت
تجدد عرضه کنند .این تفســیر تجددستیز از
سنت که نویسندگانی با دیدگاههای گوناگون،
مانند داریوش شایگان ،جالل آل احمد ،احسان
نراقی و علی شــریعتی ،اما همسو در جهت
تسویهحســاب با تجدد نوپای ایرانی عرضه
کردند ،در اصــل غربی و یا به عبارت دیگر
«غربزده» ،یعنی ناشــی از جهل به ماهیت
اندیشــه غربی بود .آنان با دریافت نادرستی
که از ماهیت اندیشه غربی پیدا کرده بودند،
به دنبال ویژگیهای شــرایط امکان تاسیس
تجدد در غــرب ،در وضعیت امتناع در ایران
بودند و حاصل بحث آنان ،از ســویی ،راه را
بر درک درست سنت مسدود کرد و از سوی
دیگر ،دریافتی سادهانگارانه از تحول اندیشه در
مغرب زمین را القا کرد که از بنیاد با ماهیت
آن اندیشه و نسبت آن با تمدن غربی سنخیتی
نداشت( ».سید جواد طباطبایی .1379 .صفحه
 )10احسان نراقی به همراه داریوش شایگان و
جالل آل احمد در دهه چهل ،هر یک با گرفتن
ایدههایی از سید احمد فردید که خود فردید آن
ایدهها را از هانری کربن گرفته بود ،دست به
کار تدوین نظریاتی شدند که ثمرهای جز ایجاد
تجددستیزی رادیکال در دهه پنجاه نداشت .این
متفکران همــه تقصیرها را بر گردن غربیها
میانداختند و با تذکر گذشــتهای درخشان،
بلوغ کنونی غرب را مرهون گذشته درخشان
ایران به عنوان کانون یکی از تمدنهای شرقی
ارزیابی میکردند .این جریان که از حمایت
دربار نیز برخوردار بود ،سعی میکرد غرب را
عامل ایست تاریخی شرق معرفی کند .غافل از
اینکه «ممکن است بگویند هر چه فساد است

از غــرب آمده و چیرگی غرب ما را از آنچه
باید بشویم و باشیم دور کرده است ...ما افتاده
بودیم و غرب هم بنا به طبیعت خود اقوام دیگر
را افتاده میخواست و نیامده بود تا از افتادگان
دستگیری کند ...آنچه میپندارند و میپنداریم
که غرب از ما و اقوام دیگر گرفته است مشتی
خیاالت است( ».رضا داوری اردکانی.1391 .
صفحه  )15با این حال نراقی و جریانی که از
فردید جان گرفته بود ،بدون تامل در سرشت
غرب و وضعیت کنونی تاریخ ما ،همچنان بر
نکاتی از گذشــته فرهنگی ما تاکید و آنها را
برجسته میکرد .طبق این دیدگاه «ذخیرهها
و میراثهای فرهنگــی جامعهای کهن نظیر
جامعه ما به مثابــه قوای دفاعی بدن آدمی در
دوران هجوم و بیماری است .همانطور که آن
قوا ضامن سالمت بیمار است ،آن ذخیرههای
فرهنگی و معتقــدات معنوی هم در صورت
بروز بحران ،جامعه را از بالیا حفظ و حراست
میکند( ».احســان نراقی در :هانری کربن.
 .1383مقدمــه) ناگفته پیدا اســت که عدم
تاریخیاندیشی و فرار از مواجهه نقادانه با تاریخ
اندیشه ایران ،آفتهای بعدی را نیز برای این
جریان به دنبال داشــت .یکی از این آفتها
خیال خام برخورد گزینشــی و دلبخواهانه با
تمدن غربی بود .نراقی در کتاب غربت غربی
مینویسد« :جان کالم اینجا است که جوامع
و ملل شرقی در این رهگذر و کشاکش باید
به روش اتخاذ تمــدن و تجربه علمی غرب
آشنایی جدیدی پیدا کنند تا بتوانند با اختیار و
تدبیر آنچه را مفید و ضرور تشخیص میدهند
برگزینند و بدون اینکه یکســره محکوم و
منکوب آن گردند صاحب علوم و فنون جدید
شوند و هستی معنوی و پایگاههای روحی و
فرهنگی خود را بر ســر آن از دست ندهند».
(احسان نراقی .1354 .صفحه  )3اینکه چگونه
میتوان در تقدیر تاریخی دســت برد و هر
آنچه خواســت از توشه آن برداشت ،نکتهای
است که روشنفکری ایرانی همواره از پاسخ
به آن عاجز بوده و با لجاجت و سرسختی ،به
تحریر فیلسوفان معاصر ایرانی از این مسئله نیز
بیاعتنا بوده است .در این فقره احسان نراقی
همان ســخنی را میگوید که بیست سال بعد
عبدالکریم ســروش آن را تکرار میکند و
خواهان اخذ خوبیهای غرب و دفع فسادهای
آن میشود ،با این تفاوت که گرایشی که نراقی
آن را نمایندگی میکرد نگاهی به سنت داشت؛
اما گرایشی که سروش نماینده آن بود بیتوجه
به ســنت بود .در یک معنــا میتوان نراقی،

شایگان و آل احمد را تجددستیزانی دانست که
نسبتی با سنتگرایی پیدا کرده بودند« .احسان
نراقی بــا تالیف کتابهایی مانند طمع خام و
آنچه خود داشــت و غربت غرب به گرایش
سنتگرای ضد مدرنیسم کمک میرساند .وی به
رغم آنکه سخت متاثر از دکتر فردید بود ،اما
تکبر و عجبی که داشت ،میکوشید که خود
را محور این جریان نشان دهد .محور فلسفی
این فعالیتها ،انجمن شاهنشــاهی فلسفه بود
که گرایش احیای ســنت فلسفی اسالم را در
ایران دنبال میکرد و در این زمینه آثار و متون
کهن فلسفی را نشر میداد .در عرصه مباحث
اجتماعی موسســه تحقیقات علوم اجتماعی
که نراقــی آن را پایهگذاری کرده بود ،روی
دیگر همین سکه بود .هسته فلسفی تفکر این
نحله بر پایه دیدگاه هایدگر در باب انتقاد از
مدرنیسم از یک سو و تعلق فرهنگهای ملی
به جغرافیایی که در آن پدید آمدهاند بنا شده
است( ».رسول جعفریان .1382 .صفحه )340
ثمره و نتیجه فعالیتهای فکری احسان نراقی،
چــه آن زمان که تودهای بود و چه زمانی که
دل در گرو سنت نهاد ،تعویق فهم و درک از
سیر تاریخ اندیشــه در ایران و تامل در مبانی
و مبادی آن بود .تاکید بیپشتوانه بر گذشته
درخشان ایران و ناتوانی از توضیح گسستهای
تاریخی و معرفتی کــه در دوره جدید تاریخ
ایران هویدا شده بود و همچنین زدن زیر آب
تجدد سیاسی به واسطه نقد مدرنیته فرهنگی و
اقتصادی از جمله دستاوردهای جامعهشناسان
اهل ایدئولوژی بود ،جامعهشناسانی که احسان
نراقی یکی از مهمترین نمایندههای آنان بود.
منابع و مآخذ

غربت غرب .احسان نراقی .چاپ دوم .تهران .انتشارات

امیرکبیر1354 .

زندگی در خشــت خام .گفتگو با احسان نراقی .سید
ابراهیم نبوی .تهران .انتشارات جامعه ایرانیان۱۳۷۹ .

ابن خلدون و علوم اجتماعی .سید جواد طباطبایی .چاپ

دوم .تهران .انتشارات طرح نو1379 .

ی سیاسی ایران .رسول
جریانها و ســازمانهای مذهب 
جعفریان .چاپ چهارم .موسسه فرهنگی دانش و اندیشه

معاصر1382 .

آئین جوانمردی .هانری کربن .ترجمه احسان نراقی.
تهران .انتشارات سخن1383 .

وضع کنونی تفکر در ایران .رضا داوری اردکانی .چاپ
سوم .تهران .انتشارات سروش1391 .

گفتگو با جالل ستاری .ناصر فکوهی .تهران .نشر مرکز.
1394

سال یکم  .شماره 12

دوشنبه  24مهر 1396

سینما

ما بايد بدانيم كه تا كجاي اين جنگ ميتوانيم پيش برويم ،چه سوالهايي ميتوانيم بپرسيم ،چقدر با ديد امروزي ميتوانيم دربارهي
دفاع مقدس حرف بزنيم ،چقدر ميخواهيم ديدگاه ضدجنگ را گسترش بدهيم و خودمان را صلحطلب نشان دهيم و تا چه حد حق
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داستان سربازان خدا
چند هفتهي پيش آيتاهلل علمالهدي ،امام
جمعهي مشــهد ،در يك سخنراني به
موضوع فيلمهاي جنگي در ايران اشاره كرد و
گفت« :امســال فیلم «نفس» از طرف سینمای
ایران برای دریافت این جایزه [اسكار] نامزد شده
است اما با کمی تفکر درمیيابیم که این فیلم به
دلیل آنکه انعکاسدهندهي ویرانیها و مصائب
جنگ است و برگزارکنندگان این جشنواره نیز
به دنبال نشان دادن ویرانیهای جنگ هستند ،فیلم
«نفس» را انتخاب کردهاند ».فارغ از اينكه اين
استدالل چقدر قوي است ،فيلم «نفس» چقدر به
سينماي دفاع مقدس ربط دارد يا اسكار جشنواره
است يا نه ،نظر آقاي علمالهدي نكتهي مهمي را
پيش روي ما ميگذارد :اينكه ما چه تصوري از
جنگ عراق با ايران داريم و قرار اســت آن را
چطور عرضه كنيم .قبل از آيتاهلل علمالهدي ،اين
آيتاهلل جنتي بود كه در ســخنراني افتتاحيهي
مجلس خبرگان گفته بود« :اگر کوه دماوند طال
بود و خدا به ما داده بود ،ارزشش با جنگ یکی
نبود زیرا طال مایهي جنگ و مصیبت اســت.
جنگ روح ایثارگری و شهادت را تقویت کرد
و قدرت نظامی ما را تقویت کرد ».جملهاي كه
كمي دقت در آن نشان ميدهد رئيس مجلس
خبرگان ،دو تعريف از جنگ دارد :اولي جنگي
كه مســببش ماديات است و مايهي مصيبت و
دومي ،جنگي كه روحيهي ايثار و شــهادت را
تقويت ميكند .هيچكس منكر دفاعي بودن نبرد
ما برابر رژيم بعث نيست ،ولي مشكل از آنجا
شروع ميشود كه ما بخواهيم جنگ را «معني»
كنيم :يكــي آن را خانمانبرانداز ميداند چون
موجب نابودي شهر و روستاهاي ايران شده و
ديگري آن را نعمت ميداند چون مردم را متحد
و همبستگي ملي ايجاد كرده است .افرادي هستند
كه جنگ را آخرين راهحل براي حفظ شرافت
ميدانند و گروهي هم سابقهي دالوري ايرانيها
در نبرد هشــت ســاله را عامل ترس دشمن
ميپندارند .هيچكــدام از اين تصورات غلط يا
نابهجا نيست .دستكم دفاع مقدس ما همهي اين
معاني را در خود دارد و فارغ از دعواهاي سياسي
و جناحي وقتش اســت كه بــه آن بپردازيم.
مســئلهي ما اينجا خود جنگ يا دفاع مقدس
نيست ،مسئلهي ما چيزي است كه قرار است در
فيلمها منعكس شود و بيشتر از خود جنگ مايهي
بحث و مجادله شده است.
اين يك واقعيت است كه سينماي دفاع
مقدس ما بيرمق شــده .دليل؟ خب،
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ميشود به اين فكر كرد كه توليد فيلم جنگي در
ايران ســخت اســت :نه امكاناتي هست نه
بودجهاي .تازه اگر همهي اينها فراهم شــود،
قصهي جذاب و شگفتانگيزي موجود نيست.
مهم نيســت كه «واقعيــت» جنگ چقدر
دراماتيك است ،مهم اين است كه اين واقعيت
خميرمايهي قصههاي جذاب نميشود و بيشتر
آثاري كه توليد ميشود ،ديدگاهي ايدئولوژيك
نسبت به موضوع دارد و قصه را كنار ميگذارد
تا تبليغ كند 20 .يا  30سال پيش چنين فيلمي
براي تماشاگر ايراني جذاب بود ولي تماشاگر
امروز سينماي ايران باتجربه است ،انواعواقسام
فيلمهاي جنگي اروپايي و آمريكايي ،از «خط
قرمز باريك» تا «سرزمين مين» و «محفظهي
رنج» را ديده و ميداند كه تكنيك آنها چقدر
حيرتانگيز است .سكانسهاي نبرد «سقوط
بلك هاوك» را تماشــا كــرده ،ترس را با
«غيرقابل انتشار» تجربه كرده و تلخي جنگ را
با «آلمان سال صفر» احساس كرده است .با
چنين مخاطبي كه بيش از  60سال در معرض
انواعواقسام فيلمهاي جنگي خارجي بوده و با
نمونههاي درخشان ايراني ،از «سفر به چزابه» و
«نجاتيافتــگان» گرفته تــا «ديدهبان» و
«مهاجر» و «هور در آتش» و حتي «روايت
فتح» ،روبهرو شده نميتوان به سادگي برخورد
كــرد و فيلمــي معمولي با ســكانسهاي
پرزدوخــورد ارائــه داد .موفقيت «آخرين
روزهاي زمستان» و «ايستاده در غبار» نشان داد
كه «تازگي» در برخــورد با موضوع و نگاه
خالقانه به زندگــي ،جنگ ،مقاومت و اصوال
انسان ميتواند خون تازهاي در رگهاي سينماي
ايران جاري كند .ولي راستش با يك گل بهار
نميشــود؛ براي اينكه جريان سينماي دفاع
مقدس بدل به جرياني پايدار ،مؤثر و جذاب در
سينماي ما شود ،بايد به اصولي فكر كرد و ديد
كه چقدر امكان عرضــهي فيلم براي ارائهي
نگاههاي مختلف مهياست.
اولين قــدم در اين كار ،مردمي كردن
جنگ است .اگر معتقديم كه نبرد ما با
عراق ،دفاع بوده و بيشتر از نيروهاي كارآزموده،
اين نسل جوان معتقد و مؤمن اما ناآشنا با فنون
نظامي بودند كه گره جنگ را باز كردند و آن
را در دو بُعد فيزيكــي و روحاني دگرگون
كردند پس بايد با د لوجــان آن را بپذيريم.
مردمي كردن جنگ ،يعني مسئول كردن مردم
در قبال رويداد ،يعني خارج شــدن جنگ از
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ديدگاههاي سياسي و نظامي معمول و پرداختن
به عموم مردم ،همانهايي كه در شــهرها و
روستاها در معرض حمله و بمباران قرار گرفتند
و گاه بدون لمس چنين تهديدهايي حاضر شدند
به خط مقدم اعزام شوند .اين آدمها انگيزههاي
متفاوتي داشتند :برخي به جريان انقالب اعتقاد
داشتند ،برخي ميهنپرست بودند ،برخي به دنبال
انتقام و...؛ تمــام اين ديدگاهها در فيلمها قابل
عرضه اســت؛ چون مردم در عين پيوستگي
متكثرند و مهمتر از اينكه چه انديشهاي دارند
حول يك محور ،ايران انقالبي ،گرد هم آمدهاند
و مقاومت ميكنند .اين اتفاق به معني سكوالر
كردن جنگ نيست ،به اين معني است كه به
مفهوم مقاومت در راه وطن ارج بنهيم و بهجاي
دســتهبندي مردم ،آنها را با خودشان روبهرو
كنيم .موضوع خانمهايي مثل شهناز حاجيشاه
كــه با رزمندهها به جنــگ ميرفت و وقتي
برميگشــت برايشــان غذا ميپخت ،مادر
خانوادهي پورحيدري كه وقتي دو پسرش در
خرمشهر شهيد و شوهرش هم اسير شد همچنان
به رزمندهها در نزديكي خرمشهر خدماترساني
ميكرد يا بهروز مرادي كه شاعر و عكاس و
نويسنده بود و همزمان با رزم ،قصه مينوشت،
داستان همين جنگ است .ولي قهرمانان اين
قصهها نه با گلولــه و توپ ،نه با تجهيزات يا
عقايد خاص ،كه با فهمي ساده اما صادقانه با
رويداد سهمگين تجاوز روبهرو ميشدند و به آن
معنايي فراتر از نبرد معمول ديگر كشــورها
ميدادند.
اما «مردمي كردن» جنگ ،اولين گام
است ،ميشــود فكر كرد كه تاريخ
جنگ ،فقط رويدادها نيست ،آدمهاي جنگ
اســت .اگر «آخرين روزهاي زمستان» اثري
جذاب است فقط بهدليل ايدهي فرمي آن نيست،
پيدا كردن چهرهاي جذاب بين رزمندگان كه
نيروي بالقوهاش در دل نبرد شــكوفا ميشود
تماشــاگر را مجذوب خودش ميكند .كلي
آدمهاي جذاب در صحنــهي جنگ حضور
داشــتند كه قدرت مسحوركنندهشان ميتواند
تماشاگر را بعد سي ســال درگير كند .اينها
منحصر به قهرماناني مثــل ابراهيم همت يا
باكريها نيست ،ما آدمي مثل محمد بروجردي
را داريم كه معروف است به مسيح كردستان.
آيا كســي تابه حال فيلمي دربارهي اين مرد
ساخته است؟ دربارهي جهانآرا چه؟ كسي از
تواناييهاي خرازي خبر دارد؟ ســينماي دفاع
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مقدس ما آدمها را فراموش كرده و مجذوب
رويدادها شده .به همين دليل هم نميتواند شبيه
خودش شــود؛ انگار نميداند كه قصه يعني
شــخصيت و يادش رفته تا شخصيتي موجود
نباشد هيچ قصهاي جان نميگيرد.
نكتهي جالب اينجاست كه خود جنگ
هم دســتكم گرفته ميشود :مقولهي
جنگ ،اول از همه كامال فيزيكي اســت :ما با
سالح گرم ،توپ و تانك و تفنگ روبهروييم.
پس بايد بــه خود واقعيت هم توجه كنيم .بايد
بدانيم كه ســاحي مثل كالشنيكف سالحي
مناسب براي كشتن افراد از راه دور نيست (مگر
هدف سر و قلب باشــد) ،بايد بدانيم كه شني
تانكها صــداي رعــبآوري دارد ،بمباران
هواپيماها به قصد ساخت صحنههاي دلپذير و
زيبا نيست (ســازندهي ويالييها توجه كند!)،
بمباران شيميايي انواع مختلف دارد و اتفاقا يكي
از آنها با بوي ليمو همراه است .كارگرداني كه
اين ابزار ترسناك را ناديده بگيرد يا نداند كه چه
ســاحي كارآمد است ،نميتواند فيلمي بسازد
دربارهي دفاع .دفاع يعني ايستادگي برابر دشمن؛
اگر دشمن ابله ،سادهلوح و ضعيف باشد ،آنوقت
ميشود پرسيد چطور نيروهاي ما با اين همه ايثار
و شهادت نتوانستند زودتر از سال  67قال قضيه
را بكنند؟ اين فرضي بود كه رسول مالقليپور با
جديت رد ميكرد و در فيلمي مثل «ســفر به
چزابه» تلخي جنگ و رعبآوري آن را نشان
داد .نشان داد كه جنگ ،با وجود همهي ايثارها و
لحظات عاطفي مؤثر ،چه جور سختيهايي هم
دارد و تا چه اندازه ميتواند دردناك هم باشد .ما
در سينماي ايران با روايت پيروزي طرفيم ولي
اين پيروزي اغلب بر دشمني نادان است كه هيچ
قدرتي ندارد.
بعد از آن ميتوان به سؤالها فكر كرد؛
به اينكه بدون وارد كردن خدشــه به
ساحت دفاع مقدس ،به ابهامها جواب داد .يك
فيلم مهم سينمايي بايد بتواند از همه ،بهخصوص
مسئوالن سوال كند و نترسد .هشت سال جنگ،
فقــط در محــدودهي جبههها رخ نــداده ،در
پشتصحنهي آن هم كلي ماجرا براي روايت
هست؛ از حضور منافقين در شهرها تا مذاكرات
و ديدارها .مثال:
تأثير تســخير سفارت آمريكا در جنگ چه
بود؟ آيــا اين عمل ،آنطور كه برخي اعضاي
نهضت آزادي معتقدنــد ،منجر به رويگرداني
آمريكا از ايران و كمك آنها به عراق شد؟
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دســتگيري اعضاي حزب توده در سال 61
نقشــي در جريان جنگ داشت؟ آيا زمان اين
دستگيري مناسب بود؟
ماجراي مكفارلين چه بود و چطور لو رفت؟
بههم خــوردن اجالس غيرمتعهدها در بغداد،
نتيجهي كار عبــاس دوران بــود يا فعاليت
ديپلماتها؟
چرا با درخواست آتشبس صدام حسين براي
جنگ با دشمن مشترك ،اسرائيل ،مخالفت شد؟
جاسوسي در عملياتهاي «بيتالمقدس  »7و
«كربالي  »4كار چه گروهي بود؟
هر كدام از اين ســواالت نه تنها دستمايهي
خوبي براي ســاخت تريلرهاي جذاب جنگي
است كه ميتواند به ابهامها هم پاسخ دهد .اگر
آمريكاييها ميتوانند «پل جاسوسها» را از دل
جنگ سرد بيرون بكشند و وكيل مذاكرهكننده
را بدل به قهرمان كنند چطور ما نميتوانيم از اين
ماجراها فيلمهاي جذاب توليد كنيم؟ چطور بعد
 30سال نميتوانيم فيلمهايي بسازيم كه بيشتر از
امكانات به ايدههاي خالقانه و فيلمنامههايي پر از
تعليق ،گره و ماجرا نياز دارند؟
چرا فيلمهاي ما دربارهي تبعات جنگ،
مهمتر از فيلمها دربارهي خود جنگاند؟
چرا «از كرخه تا راين» و «آژانس شيشهاي»،
«ميم مثل مادر» و «ســفر به چزابه» مؤثرتر از
فيلمهاي پرزدوخورد ما هستند؟ چرا «شيار »143
تماشاگر را درگير ميكند اما «دفتري از آسمان»
و «ويالييها» نه؟ ايــن فيلمها ميتوانند الگو
شوند؛ چه از نظر دراماتيك چه از نظر راهحلهايي
كه براي اجرا در نظر گرفتهاند .توجه به تضاد و
تناقــض ،قهرمانهايي كه خالف جريان عمل
ميكنند ،تضاد منافع و تنهايي مؤلفههاي قهرمانان
بسياري از فيلمها بوده ،ولي اينجا ماهيتي احساسي
و عاطفي هم دارند .شــورش حــاج كاظم در
«آژانس شيشهاي» براي منافع شخصي نيست،
دفاع از مظلوم اســت و همان ماهيتي را عيان
ميكند كه ما دلمان نميآيد آن را تبليغكنيم.
اين مضمون در دل قصهاي كه خوب نوشته و
اجرا شده ،ميتواند باعث تفاسير مختلف شود،
ولي در نهايت به شكل ناخودآگاه تماشاگر را با
هستهي آتشفشاني اثر مواجه ميكند .در تمام اين
فيلمها احساسات محرك عمل است و تماشاگر
ميفهمد كه چرا مادر فيلم رســول مالقليپور
نميتواند از خير كودك بيمار و آسيبديدهاش
بگذرد .بله ،گاهي زيادهروي در بروز احساسات
تماشــاگر را آزار ميدهد ولي يادمان باشــد

7

ملودرام ،ژانر محبوب تماشاگران ايراني است و
فيلمي كه بتواند با مهارت اين ويژگي را در دل
خودش بگنجاند موفق ميشــود كه با مخاطب
ايرانــي ارتباط برقرار كنــد .مزيت فيلمهاي
حاتميكيا در دو دههي  70و  80توانايي او در
بدل كردن داستان جنگ و مصائباش به ملودرام
اســت؛ «بوي پيراهن يوسف»« ،بهنام پدر» و
حتي «برج مينــو» نمونههاي شــاخص اين
نگرشاند و اتفاقا نقطهي ضعف او آنجاست كه
ملودرام را كنار ميگذارد و سراغ اكشن ميرود.
همان چيزي كه در سينماي مالقليپور با عصبيت
دائم منجر به خلق صحنههاي شــگفتانگيز
ماجراجويانه ميشد ولي خط داستاني آن زمخت
و بيعاطفه بهنظر ميرسيد .تجربهي  30سالهي
سينماي ايران ما را قانع ميكند كه ميشود براي
پا گرفتن سينماي دفاع مقدس از وجه عاطفي-
احساسي كمك گرفت .نمونهي خيلي جديدش
«شيار  »143است كه تلخ و غمگين است ولي
تأثيرش را بر مخاطب ميگذارد.
اما بگذاريد برگرديم به بند اول ،به اينكه
چه تصوري از سينماي دفاع مقدس تأييد
و تشويق ميشود .راستش نبرد  8ساله سرشار از
مضامين و موقعيتهاست ،غني است از زواياي
ديد مختلف كه ميشود سراغش رفت و غرق
تعجب شد .آنچه كه سينماي ايران را از دايرهي
بستهي فرمايش-ايدئولوژي نجات ميدهد ،تعيين
حدومرز ســاحت آن است :ما بايد بدانيم كه تا
كجاي اين جنگ ميتوانيــم پيش برويم ،چه
سوالهايي ميتوانيم بپرسيم ،چقدر با ديد امروزي
ميتوانيم دربارهي دفــاع مقدس حرف بزنيم،
چقدر ميخواهيم ديدگاه ضدجنگ را گسترش
بدهيم و خودمان را صلحطلب نشان دهيم ،تا چه
حد حق اعتراض به شــخصيتهاي سياسي و
فرماندهان را داريــم و ...اين حدومرزها قطعا
ميتواند با تعيين اصول مشــترك بين همهي
ايرانيها از هر قوم و نژادي همراه شود :مقاومت،
ميهنپرستي ،دفاع برابر تجاوز و مردمي بودن
ميتواند اولين شاخصهاي اين ميثاق باشد .چنين
چارچوب و توافق همگاني خودبهخود زمينهي
نگارش قصهها ،ســاخت فيلمها و نمايشهاي
متنوع را فراهم ميكند .ممكن است مدتها آنچه
مطلوب اســت حاصل نشــود ولي دستكم
حادثهاي به مهمي دفاع 8ساله فراموش نميشود يا
به قصههاي معمولي تبليغاتي تقليل پيدا نميكند.
سينماي دفاع مقدس ما ميتواند جذاب شود اگر
كسي بخواهد به اصول بينديشد.
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سینما

مسئلهی «لیال» حل بحران بیوارث ماندن شوهرش نیست ،كه یكجور امتحان است .امتحان میزان مقاومت در برابر خواستی ازلی
ابدی و تالش برای بقا .فیلم از یك رابطهی فوقالعاده گرم و دلپذیر شروع میشود ،از عشقی كه جوانه میزند و كمكم گسترده
میشود و رضا و لیال را در آغوش میگیرد .ولی مثل هر چیزی در این عالم ،این یكی هم باثبات نمیماند و شكننده جلوه میكند

امتحان نهایی

اكران دوبارهی لیال بعد از  20سال به بحث دربارهی مسئلهی عشق در این فیلم دامن زده است

همهچیــز از داســتانپردازی مهناز
انصاریان شــروع شــد .اواسط دههی
هفتاد ،داریــوش مهرجویی كالسهای
فیلمنامهنویســی برگــزار میكرد و
شاگردهای كموبیش زیادی داشت .مهناز
انصاریان كه ذوق نویسندگی داشت در
این كالسها حاضر میشــد و گهگاه
طرحی میخواند یا داستانی را كه نوشته
بود عرضه میكرد .ولی كمكم او دوست
خانوادگی مهرجویی شــد و در دیداری،
برای كارگردان سینما از ماجرایی گفت
كه زندگی یكی از دوســتانش را مختل
كرده .انصاریان برای مهرجویی شــرح
داد كه رفیقش بچهدار نمیشــود و مادر
همســرش او را مجبور كــرده تا برای
شوهر زن دیگری پیدا كند .قصه ،ساده
بود ولی همین قصهی كوتاه و یكخطی
توجه مهرجویی را جلب كرد .آن روزها
مهرجویی در اوج خود بود :ســه فیلم با
محوریت زنان ســاخته بود كه همگی
ســروصدا كرده بودند« :بانو» اگرچه
سرراست به موضوع زنان توجه نمیكرد،
ولی تقابل فقیر و غنی را در دل مناسبات
یك زن منفعل و جمعی فعال و زیادهخواه
تعریف كرده بود« .سارا» كه مهمترین
فیلم اجتماعی مهرجویی بود نمایشنامهی
«عروســكخانه»ی هنریك ایبسن را
سكویی برای طرح مطالبات فضای تازهی
اجتماعی ایران قــرار داده بود و اولین
نشانههای خروج از ركود و انفعال زنان
را میشد در آن دید« .پری» هم با همهی
تكلف و اشارههای فلسفیاش فیلمی بود
زنانه .موضوع این بــود كه مهرجویی
هر وقت به خود زنــان ،به آدمها فارغ
از مباحث پیچیدهی فلسفی -عرفانیاش
میپرداخت اثرش دلنشینتر و سرراستتر
از آب درمیآمد .آنجا كه او میخواست
ایدهی نظریاش دربارهی نســبت سنت
و مدرنیســم را با گرایش عرفانی از نوع
سیدحسین نصر حلوفصل كند فیلمش
دچار لغزش میشد؛ لغزشی كه بهخاطر
همساز نبودن این محتوا با قصهها به وجود
میآمد و تماشــاگر منظور فیلمساز را
درك نمیكرد« .سارا» از این خطا مبرا
بود :فیلمی بود ســاده دربارهی مصائب
زندگی یك زن كه فداكارانه شوهرش
را نجات میداد ولی حاال در ایدهآلیســم
شوهرش گرفتار شده بود و تحقیر میشد.
داســتانی كه انصاریان برای مهرجویی
گوبویی داشت:
تعریف كرد ،چنین رن 
دوباره بحث ایدهآلیسم و واقعیت را پیش
میكشید و میتوانست خیلی درونیتر از
«سارا» دستمایهی فیلم قرار گیرد .برای
مهرجویی نوع مواجههی این زن با عشق
همسرش مهم بود و اینكه چطور میتواند
عشــق بیپروایش را نادیده بگیرد و او
را با كســی دیگر سهیم شود .مهرجویی
به انصاریان توصیه كــرد كه جزئیات
آدمها ،روابط و شخصیتها را دربیاورد و
تحقیق كند و خوب هر دو طرف ماجرا
(زن و مادر شــوهرش) را بشناسد .ولی
انصاریان كل ماجرا را از خودش ساخته
بود ،كسی نبود كه تحقیق كند! بنابراین
شروع به داستانسرایی كرد و یكی ،دو
ماه بعد ،قصهای را پیش مهرجویی برد و
به او شرح داد كه همهچیز را از خودش
ســاخته است .مهرجویی داســتان او را
گرفت و خواند و فهمید كه جزئیات قابل
توجهی در آن هســت ولی این جزئیات
و ریزنگریها زیر ســایهی پرگویی و
موقعیتهای متعدد مخفی مانده .بنابراین
خودش شــروع به نگارش طرح كرد،
به نوشــتن فیلمنامهای موجز كه در آن
جزئیات بیشتر دیده میشد و حالوهوای

این فروپاشی نیست ،لذت تجربهی عشقی
است كه در زندگی موجود نبوده و حاال
آنا را در بر گرفته است .لیالی فیلم «لیال»
هم بعد از تجربهی شورانگیز یك عشق
میداند كه چه میخواهــد اما از طرف
مقابلش مطمئن نیســت .بنابراین برای
آزمایش او شروع به خودتخریبی میكند،
خودش را نابود میكند تا اندازهی عشقش
را بفهمد .بفهمد كه آیا این عشق میارزد
یا اشتباه كرده و تباه شده است .ولی رضا،
نماد ریاكارانهی عاشــقی است ،مردی
اســت كه ایدهآل را كنار میگذارد و با
واقعیت همراه میشود .شرایط را میپذیرد
و به بازی تن میدهد .اول شوخی میكند
ولی بعد ،انــگار از آن لــذت میبرد.
نارضایتی از حسش خارج میشود و بدل
میشود به مردی كه عشق را پیشپاافتاده
میانگارد .او لحظهای میفهمد كه راه را
كامال اشتباه آمده ،وسوسه او را نابود كرده
و طرد شــده كه لیال او را ترك میكند.
سراسیمگی او برای درك این نكته است.
Q

رابطهی زن و مرد بیش از ماجراها ارزش
پیدا میكرد .فیلمنامهی نهایی آنچیزی
نبود كه انصاریان دوســت داشته باشد.
برای همین هم قرار شــد او داستانش را
چاپ كند و مهرجویی فیلمش را بسازد.
مهرجویی نام «لیال» را برای آن انتخاب
كرد و با كمك محمدرضا شریفینیا و
دوستش فرامرز فرازمند تولید فیلم را كلید
زد.
Q

عگرایی
Qایدهآلیسم علیه واق 

آنچه كه منتقدان را در زمان اكران اول
«لیال» عصبی كرد موضوع فیلم بود؛ بهنظر
میرسید مسئلهی نازایی دستمایهی خوبی
برای مهرجویی نبوده :او كارگردانی بود
كه فیلمی مثل «دایرهی مینا» و «پستچی»
را ساخته بود و بعدها در سختترین شرایط
هم «اجارهنشینها» و «هامون» و «سارا»
را جلوی دوربین برده بــود .در فیلمی
مثل «بانو» به تصاحب قدرت به دست
آدمهای ضعیف اشاره كرده بود و تعابیر
آنچنانی دربارهی سیاست و اجتماع به راه
انداخته بود .حتی «پری» هم دغدغهای واال

داشت و به عرفان و بودیسم و سالینجر
میپرداخت .بین این همه دغدغهی مهم
بهنظر خیلیها مهرجویی ســراغ قصهای
آبكی با موضوعی پیشپاافتاده رفته بود.
«لیال» فیلم مهمی نبود چون مســئلهاش
آنقدرها مهــم نبود؛ منتقدی در آن زمان
نوشت كه لیال و رضا بچهدار نمیشوند،
خب نشوند! اصال چه بهتر! مگر همهی ما
چه گلی سر جامعه زدهایم كه بچههای ما
و اینها بزنند! چنین برخوردی تمام توجه
را متوجه ماجرای فیلم كرده بود ،خط كلی
داستان برای عدهای معمولی ،سادهلوحانه
و گاه غیرعادی به نظر میرسید .گروهی
حتی مهرجویی را متهم میكردند كه شور
سازگاری با شرایط را درآورده و «فقط»
برای بقا فیلم میســازد و ارزشی برای
سابقهاش قائل نیست .ولی آیا «لیال» فیلم
كمارزشی بود؟
واقعیت این اســت كه «لیال» فقط
ماجــرای نازایی نبود ،كــه اگر هم بود
پیشپاافتاده نبود .مسئلهی زایش ،مسئلهای
كهن است و به اندازهی آب و خاك این
دیار بحث به راه انداخته .ولی آنطور كه

ما بعد  20سال میبینیم مسئلهی «لیال» حل
بحران بیوارث ماندن شــوهرش نیست،
كه یكجور امتحان است .امتحان میزان
مقاومت در برابر خواســتی ازلی ابدی
و تالش برای بقــا .فیلم از یك رابطهی
فوقالعاده گرم و دلپذیر شروع میشود ،از
عشقی كه جوانه میزند و كمكم گسترده
میشــود و رضا و لیــا را در آغوش
میگیرد .ولی مثل هر چیزی در این عالم،
این یكی هم باثبات نمیماند و شكننده
جلوه میكند .موضوع شكست این عشق،
قرار گرفتنش در برابر مصیبت توقف نسل
است .حاال وقت آن است كه ببینیم عشق
آگاهانه ،سرشار از شور و انرژی به نتیجه
میرســد یا تقدیر بشــری كار را تمام
میكند .لیال این را بدل به آزمون میكند:
آرامآرام با شوهرش همراه میشود تا هم
خودش و هم شوهرش را بیازماید .اینكه
آنها چقدر میتوانند همدیگر را دوست
داشته باشــند؟ چقدر میتوانند برای هم
فداكاری كنند؟ چقدر خودشــان مهماند
و چقدر آیندهی بدون خودشان؟ لیال ،از
موجودی شاد و سرزنده به زنی عصبی بدل

میشود و آرامآرام در خودش فرومیرود.
او برای نشــان دادن فــداكاریاش با
شوهرش همراه میشــود ولی در عین
حال میداند به خودش خیانت میكند .او
فداكاری را ،ایثار را ،از خودگذشتگی را با
تمام معانی قابل تصور از این لغات به رضا
عرضه میكند و در انتظار جواب میماند.
قاعدتا جــواب رضا فقط یك كلمه باید
باشد« :نه» ،كه معنی بازگشت به عشق را
میدهد .ولی شوهرش عقب میرود ،پس
میكشد و برای ترمیم عشقش نه از طرف
دیگر این رابطــه ،كه از نیرویی بیرونی
كمك میطلبد .چنین برخوردی ما را با
دوگانهی آشنایی مواجه میكند :ایدهآلها
و واقعیات .عشــق اگر نیرویی ایدهآل
بهحساب بیاید ،تمامیتخواه هم میشود،
همهچیز عاشــق متعلق به معشوق است
و همهچیز معشــوق برای عاشق .سهمی
برای كسی دیگر قابل تصور نیست .این
عشق ،سراسیمه ،ویرانكننده ،آسیبزننده
و بیپرواست« .آنا كارنینا» را نگاه كنید
كه چطور برای تجربهی عشــق زندگی
بهظاهر متینش را پشــت سر میگذارد.

دستاورد مهرجویی
«لیــا» دربارهی از دســت دادن و
به دستآوردن هم هست :سكانس پایانی
«لیال» سكانسی طالیی است ،جایی كه
دختر رضا ،باران ،به خانهی قدیمی میآید
و لیال لبخند میزند .او چیزی را از دست
داده و چیزی را به دست آورده :عشقی
رفته و عشــق تازهای آمده .تاوان عشق
ایدهآل او سرگشــتگی بــود و ثمرهی
ایمانش به عشق ،سرخوشــی دوباره .و
این آخرین دســتاورد مهرجویی نیست.
او در «لیــا» مهارتش را در قصهگویی
نشان میدهد ،فضایی غیرقابل باور و نه
چندان معقول را برای ما باورپذیر میكند
و با فاصلهگــذاری از جهان واقعی ،ما را
به فضای قصهاش میكشاند ،قصهای كه
اجزایش راســت و درستاند و به همین
دلیل تماشاگر را درگیر میكنند .اینجا هم
بهخالف نظر منتقدان ،مهرجویی انتخاب

میكنــد :از دل ســنت ،آن گروهی را
میپسندد كه خوشاند و عارفمسلكاند
و بیتوجه به داردنیا ،تسلیم و مهرباناند.

خانوادهای كه با شعر و شور دمخورند نه
لباس و طال« .لیال» از شر آنها به خانوادهی
باصفای خودش پناه میبرد و این خانواده

حتی به رضا هم پنــاه میدهد .انتخاب
مهرجویی اینجا استخوانبندی فیلم نیست،
پس پشت آدمها و موقعیتها مخفی شده
و كمی دقت میخواهد .ولی اتفاقا همین
عقبنشینی مفاهیم است كه «لیال» را غنی
كرده ،فیلمی كه میشود در آن غرق شد
و دید كه چطور یك كارگردان میتواند
با داستانی بهظاهر آبكی ،با موضوعی كه
هیچ شعفی برنمیانگیزد فیلمی دربارهی
رابطهی عاشــقانه بســازد ،از دو آدم و
برداشــتهای ذهنی آنها حرف بزند،
مفهوم مقاومت و ایدهآلیسم را در حس
آدمها جاری كند و د ر آخر (مثل ایبسن)
واقعیت را جور دیگــری ببیند و به آن
بپیوندد« .لیال» بعد  20ســال بزرگتر
و بالغتر از قبل بهنظر میرســد ،یكی از
مهمترین فیلمهای سینمای ایران و قطعا از
بهترینهای آن.

Qحضور /غیاب ،پر /خالی

در «لیال» همهچیز بهاندازه است :هم
خصلتهای غریزی هم خواســتهای
طبقاتی .مهرجویی بهدرستی موقعیت دو
خانوادهی لیال و رضا را نشــان میدهد:
یكی عاشقپیشه و گرم كه دل در گروی
شعر و عیش و بزم دارد و دیگری ،بهظاهر
اصیل و متكی به رســوم .هر دوی این
خانوادهها سنتیاند و هیچكدام هم در فیلم
بد نیستند ،فقط به زندگی لیال شبیه نیستند.
به معماری خانهها توجه كنید ،به رسوم
یكســان آنها (شــلهزردپزی) ،پوشش
آنها (چادر و عبــا) توجه كنید ،به نوع
شبنشینیها و توجهشان به غریبه و آشنا
نگاه كنید .فیلم اگرچه بین این دو خانواده
فرق میگذارد اما خصلتهای ك موبیش
مشابهی برای آنها در نظر میگیرد .این
وسط زندگی لیال ،ســوتوكور به نظر
میرسد ،خانهشــان با رنگهای گرم،
شمع و اشیای قدیمی ُپر شده اما گرمای
این خانه ،نــه از دل این معماری كه از
دل رابطهی دو نفره میجوشــد .بنابراین
مهرجویی مدام به ما نشــان میدهد كه
چطور این خانه به قبرستانی بدل میشود،
به جایی كــه نه آتش ،نــه رنگ و نه
موســیقی آن را سرشار از شوق نمیكند
و آن خندهی مســتانه و عاشقانهی اول
را در برنمیگیــرد .درهمآمیختگی این
فضا با مضمون ،از دستاوردهای كمنظیر
«لیال»ست ،همانطور كه میزانسنها هم
مدام ما را بــا موقعیت پیچدهی لیال تنها
میگذارد :از صدای زنگ تلفن بگیرید
كه مثل ســوهان ،روح را میخراشد تا
لحظهای كه مرواریدی تنها كف حمام جا
میماند .همگی انگار انعكاسی از درون این
آدمهاست ،انگار ما را با تنهایی ،آزارها
و رنجها مواجه میكنــد .این خانه ،این
زندگی اول چیزی كم ندارد اما كمی بعد
معلوم میشــود از چیزی تهی شده و این
تهی شدن ،نه كم شدن آدمها كه از بین
رفتن حسهاست .مهرجویی در خانههای
خانوادهی لیال و رضا مدام به ما میگوید
كه او را نادیــده میگیرند و این ادامهی
فرآیندی اســت كه از خانهی خودش
شروع شده .از تمایل لیال به حذف شدن
و ایجاد حس فقــدان .این فقدان باید در
زندگی رضا معنا پیدا كند ولی او آن را
با كس دیگری ُپر میكند .تمام ساختار
فیلم ،بدون زیادهگویی ،اصرار روی مفاهیم
بوغریب فلسفی عرفانی ما را با این
عجی 
دوگان ه مواجه میكند ،اینجا با دوگانهی
ُپر /خالی یا حضور /فقدان روبهروییم.
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سینما

«معلم» فیلمی سیاسی دربارهی یك دورهی تاریخی است ولی خودش را با وقایع كوچك روزمره كامل كرده است .بهجای اشاره
به زندگی سخت سیاسیها یا مشكالت روشنفكران اهل چك ،به زندگی معمولی مردم عادی پرداخته و نشان داده كه چطور آدمی
وابسته به حزب كمونیست میتواند دست به سودجویی و سوءاستفاده بزند و زندگی آدمهایی بیگناه را بهخطر بیندازد.

گذشتهی تحریفشده
دربارهی فیلم معلم كه اقتباسی خالقانه از  12مرد خشمگین است

یان هژبیك كارگردان تازهكاری نیست ،از  24سال پیش تا امروز مرتب در سینما
و تلویزیون فیلم ســاخته و قبلتر از آن هم مثل بیشــتر عشاق سینما فیلم كوتاه
كارگردانی كرده است .او تمام نوجوانی و جوانیاش را صرف سینما كرده ،اول در كال ج و
بعدها در مدرســهی فیلمسازی چك .هژبیك از همان دورهی دانشجویی شروع به ساخت
فیلمهای كوتاهی كرد كه نامش را سر زبانها انداخت و كمكم باعث شهرتش شد .با این
همه خودش را محدود به كارگردانی نكرد ،او در سریالها ،فیلمهای تلویزیونی و حتی آثار
كوتاه دوستانش بازی كرد و به آرامی خودش را در سینمای نوین چك جا انداخت .هژبیك
كه  50ساله است سرسختانه راهش را ادامه داد و موفق شد فیلمهایی گرم و متفاوت با جریان
اصلی سینما بسازد .بین هفت فیلمی كه ساخته ،سه اثرش بیشتر از بقیه محبوب و معروف
بوده است :سهگانهای كه دربارهی رژیم كمونیستی چكسلواكی ساخت هژبیك را به ستارهی
جوان سینمای چك بدل كرد؛ فیلمهایی دربارهی وطنش در روزگاری كه دوران درخشانی
مثل بهار پراگ را پشت سر گذاشت و به دست نیروهای شوروی اشغال شد« .رز كاوازاكی»،
«بیگناهی» و «ماه عسل» ســهگانهی او دربارهی خانوادهها و مردمی است كه در عصر
كمونیسم در این كشور زندگی میكردند؛ در دورهای كه چك و اسلواكی كنار هم و متحد
بودند و هنوز مستقل از هم به حساب نمیآمدند .این سه فیلم بود كه نام كارگردانش را سر
زبانها انداخت؛ فیلمهایی دربارهی بچههای آواره بعد از جنگ جهانی دوم ،انقالبیگریها و
البته جنایتهای ریزودرشتی كه در آن ایام رخ میداد .فیلم «رز كاوازاكی» او جزو ده فیلم
نامزد اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان شد ولی در فهرست 5تایی جایی پیدا نكرد .با این
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همه موقعیت هژبیك را كموبیش تثبیت كرد .او سال  2016فیلم دیگری دربارهی وقایع
دوران كمونیستی ساخت؛ یك شاهكار كوچك كه باید میان فیلمهای بزرگ و جنجالی آن
را تماشا كرد و لذت برد.
«معلم» را اولینبار در جشنوارهی جهانی فجر دیدیم؛ فیلمی كه به عنوان افتتاحیه برای
منتقدان و روزنامهنگاران اكران شد ولی با تأخیر ششماهه در محافل و مجامع مختلف
روی پردهی سینماها رفته است .اما قبل از ما ،این تماشاگران جشنوارهای در چك بودند كه
فیلم را كشف كردند؛ اولین رونمایی از «معلم» در كارلووی واری بود؛ در جشنوارهای متعلق
به چك كه كاشف استعدادهای سینماست« .معلم» افتتاحیهی این جشنواره بود و از همان
زمان نامش سر زبانها افتاد؛ اگرچه فیلم اثری تجربی و جسورانه نبود ولی چنان محكم و
قرص ســاخته شده بود كه تماشاگر را غافلگیر میكرد .جالبتر از آن ،لحن فیلم بود كه
تماشــاگر را گرفتار میكرد؛ لحنی كه آن را از نمونههای مشابهش جدا میكرد و بهجای
نگاهی عبوس به دوران سخت و سیاه تاریخ چك ،سرخوش و كمی كمیك به ماجراهای
آن دوران نگاه میكرد« .معلم» فیلم جمعوجور و بامزهای است؛ فیلمی دربارهی معلمی كه
روز اول كالس از بچهها دربارهی شغل پدران و مادرانشان سوال میكند و كمكم نیازهایش
را از طریق آنها برطرف میكند :یكی از مادرها برای او شیرینی میپزد ،دیگری لباسش را
ی خانهاش را درست میكند و ...این وسط یكی ،دو بچ ه هستند
آماده میكند ،یكی لولهكش 
كه پدران و مادرانشان كارهای بهدرد نخوری دارند یا حاضر نیستند كه به معلم باج بدهند و
معلم از طریق بچههایشان از آنها باج میگیرد.
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معلم از چه فیلمی الهام گرفته است
وقتی فیلم یان هژبیك را تماشا میكنید،
متوجه میشــوید كه فیلم تحت تأثیر یكی
از مشــهورترین آثار سینمای جهان است:
اولین فیلم ســیدنی لومت كه از روی متن
رجینالد رز ساخته شد « 12مرد خشمگین»
بود .فیلمی سیاهو سفید محصول  1957كه
در  21روز ساخته شد و هنری فوندا عالوه
بربازی درنقش اصلی آن ،تهیهی فیلم را هم
برعهده گرفت 12« .مرد خشمگین» یك
فیلم جمعوجور آمریكایی بود كه بهخالف
پروژههای گران هالیوودی بیشــتر متكی
به متن و اجرای چشــمگیرش بود :داستان
فیلم دربارهی جوانی از آمریكای التین بود
كه متهم به قتل پدرش بود .او اتهام را قبول
نداشت ولی نمیتوانست ثابت كند كه در
این جنایت بیگناه بوده .هیئت منصفهی 12
نفره بعد از شنیدن نظر وكال و دادستان برای
اعالم نظرشان وارد شور میشوند ولی كمكم
معلوم میشود كه بهخالف اول ماجرا اص ً
ال
داستان ساده نیست و نمیشود به راحتی جوان
را متهم كرد و حكم داد .فیلم در جشنوارهی
برلین جایزهی خرس طالیی را دریافت كرد
و بعد ،در مراسم اسكار ،نامزد  7جایزه شد.

موفقیت مالی فیلم چشمگیر نبود ولی اهمیت
و اعتبار فوقالعادهای بین منتقدان پیدا كرد و
نام سیدنی لومت را سر زبانها انداخت12« .
مرد خشمگین» الگوی فیلم «معلم» است؛
یك الگوی جذاب كه البته درست خالف
آن عمــل میكند :هر چقــدر كه در فیلم
لومت یكی از شخصیتها (دیویس /هنری
فوندا) تالش میكند تا بقیهی اعضای هیئت
منصفه را وادار به اعالم رأی بیگناهی جوان
التین تبار کند ،شخصیتهای فیلم «معلم»
تالش میكنند تا والدین بچههای مدرســه
برای مجرم دانســتن و اعالم سوءاستفادهی
معلم متقاعد شوند .در « 12مرد خشمگین»
با موقعیتی جــدی روبهروییم كه مدام ما را
به چالش میكشــد ،فیلمی كه سرراست
و بدون فالشبك یــا ارجاع به موضوعی
خارج از قصه ،روایت خودش را سروشكل
دهد .اما «معلم» سرخوشــانه و شاداب ،با
فالشبكهای متعدد ما را با رویدادها مواجه
میكند .انگار كــه كارگردان فیلم با مرور
شاهكار سیدنی لومت تالش كرده نسخهای
بهروز ،هیجانانگیــز و البته كامال مخالف
حا لوهوای آن بسازد.

به چه چیزهایی دقت كنیم
قصهی فیلم؛ هژبیك به درستی متوجه
شــده كه زبان جهانی ارتبــاط با مردم در
سراسرجهان ،قصهپردازی و درام است .اینكه
مخاطب را با او جوفرود ،ترس و نگرانی و
شادی و خنده همراه كند و رگ خواب او را
به دست بگیرد« .معلم» فیلمنامهی درخشانی
دارد كه اگرچه كالسیك و سهپردهای نوشته
شده ولی بسیار تاثیرگذار ،شیرین ،دقیق و
پرماجرا نوشته شــده و كمتر رویدادی را
میتوان در آن حــدس زد .مهارت ویژهی
نویسندگان فیلم تماشاگر را مجذوب میكند،
اینكه چطور میتوانند با تمام كاراكترها ،چه
آنهایی كه میترسند و حاضر نیستند علیه
معلم شهادت بدهند چه آنهایی كه شجاعانه
میخواهند حق او را كف دستش بگذارند،
همراه میشود و با آنها همدلی میكند.
امــا بازیهای بینقــص هم در فیلم
جلــب توجه میكند :ســوزانا مورری در
نقش معلم كالس ،بینظیر است .او كسی
است كه زیبایی ندارد ولی با زبان و كالم
و بیان همه را سحر میكند .بلد است جوری
دوپهلو حرف بزند كه هم لحن تهدید و هم
لحن خواهش در آن مســتتر باشد .بیش از

همهی چهرهی اوست كه احساسش را بروز
نمیدهد .در نگاه اول زنی دوستداشــتنی
به نظر میرسد كه واقعا به كمك نیاز دارد
ولی كمكم معلوم میشود كه او بیرحم و
سنگدل اســت و برای رسیدن به اهدافش
به هیچچیز رحم نمیكنــد .مورری كام ً
ال
جدی نقش بازی میكند و با مهارت تمام
اجازه میدهد تا تماشاگر با او همراه شود.
گاهی او را گول میزند و با ریزهكاری در
اجرا ،ضعفهایش را عاملی برای دلسوزی
تماشــاگر میكند .او ستارهی بیبدیل فیلم
است .باقی بازیگران هم با وجود نقشهای
مكمل و كوتاهتر ،به درستی انتخاب شدهاند
و تماشــاگر را با موقعیتهــای دردناك
خانوادههایشان همراه میكنند.
اما آنچه كه احتماال جذاب است نگاه
مهربان فیلم نسبت به یك دورهی تاریخی
است« :معلم» منتقد رفتار اجتماعی همه ،از
اعضای حزب كمونیست تا پیروان آنها و
مردم عادی است اما سعی نمیكند كسی را
تحقیر كند ،تالش نمیكند كه گروهی را
مسخره كند یا با كینه و تنفر از آنها حرف
بزند.

چهچیز معلم فوقالعاده است
آنچه «معلم» را شگفتانگیز میكند
لحن فوقالعادهی فیلم است؛ لحنی كه از دل
فیلمنامه جوشیده و به سایر اجزای آن اضافه
شده است .لحن ســرخوش و شاداب فیلم
مضمون را تلطیف و آن را به طنزی ســیاه
بدل كرده است .اگرچه چنین لحنی باعث
نشده كه كارگردان جایی به مخاطبش باج
بدهد؛ هیچجا نمیخواهد تلخی و سیاهی و
هولناكی ماجرا را بپوشــاند یا تماشاگرش

را در معرض واقعهای غیرواقعی قرار دهد.
جذابیت فیلم در این اســت كه با كمیك
كردن موقعیتها ،جسارت شخصیت اصلی
(معلم) را بهتر نشان میدهد و اتفاقا تیغ تیز
نقد را بُ ّرندهتر میكند .بنابراین لحن باطراوت
و بامزگیهای فرمی و روایی و شخصیتی
آن را غنی كرده و بدل به ویژگی اساسی
فیلم شده است« .معلم» اما بیشاز هر چیز
از تدوین خارقالعادهاش سود برده؛ تدوینی

فكرشده كه منطق فیلمنامه را درك كرده و
با هر برش و قطعی تماشاگر را به یك واقعه
وصل میكند یا چیزی را به یاد او میآورد.
چنین نظم و چینشی ناشی از طراحی درست
فــرم فیلم و دقت نظر در اجرا و ســاخت
اســت« .معلم» خوشریتم است و مدام با
رویدادهایی كه جلوی چشــم ما میگذارد
بخشی ناپیدا از داســتان را نمایان میكند؛
اتفاقی كه كمك میكند بدون اســتفاده

از دیالوگ ،با شــگردی كام ً
ال سینمایی از
وقایع فیلم آگاه شــویم .به همان اندازه هم
بازیهاست كه تماشاگر را مجذوب خود
میكند :هیچكدام از شــخصیتها گمان
نمیكننــد كه در اثر طناز یا كمیك بازی
میكنند ،آنها تلخــی موقعیت را درك
كردهاند و كامال جدی ،بدون هیچ افراطی
در قالب شخصیتهای متنوع حاضر شدهاند.
از این نظر «معلم» دیدنی و شیرین است.

فیلم بازتاب چیست
اما درخشــانترین وجه «معلم» دیدگاه
انتقادیاش نسبت به زیست در فضای اختناق
است :با اینكه «معلم» فیلمی سیاسی دربارهی
یك دورهی تاریخی است ولی خودش را با
وقایع كوچك روزمره كامل كرده اســت.
بهجای اشاره به زندگی سخت سیاسیها یا
مشكالت روشنفكران اهل چك ،به زندگی
معمولی مردم عادی پرداخته و نشــان داده
كه چطور آدمی وابسته به حزب كمونیست
میتواند دست به سودجویی و سوءاستفاده
بزند و زندگــی آدمهایی بیگناه را بهخطر
بیندازد« .معلم» تالش نمیكند كمونیست را
بیجهت متهم كند ،از مرام این حزب انتقاد
میكند چون افراد وابستهاش را به قدرقدرت
بدل میكند و اجازه میدهد كه از جامعهی
كوچك اطرافشــان سوءاســتفاده كنند.
خواستهای نامعقول معلم مدرسه ،بیشتر از
آن كه بازتابی از روحیهی حزب كمونیست
باشد ،ارجاعی است به مردمی كه تحت لوای
این حكومتها زیستهاند و تالش میكنند كه
رویدادهای سهمگین و تلخ را نادیده بگیرند تا
تحت فشار قرار نگیرند .بنابراین یان هژبیك
با مردم سروكار دارد ،اختناق را به یك مدل
آزمایشگاهی بدل میكند تا توان آدم را برای
مقاومت یا شكست برابر آن بیازماید و نشان
دهد كه چطــور آدمها به زورگویی عادت
میكنند و حتی مخالفان با چنین رفتاری را
كنار میگذارند« .طــرد» در اینجا واژهی
مناسبی است« :معلم» دربارهی طرد كردن
آدمهایی است كه در جبههی مخالف قدرت
قرار دارند و بنا بر مصلحت باید نادیده گرفته
شوند .از جمله یك فعال سیاسی كه همسرش
به پشت پردهی آهنین رفته و خودش ،در
تبعید و انزوا قرار گرفته؛ او هیچ دوستی ندارد
چون همیشــه تحت نظر است و هر رفتار
دوستانهای با او موجب سوءظن میشود :او
گناهكار نیست ولی مردم روی او برچسب

میزنند تا از زندگیشــان بیرونش كنند.
دیدگاه فیلم برای نمایش موقعیتی چنین تلخ،
شگفتانگیز است؛ این جاست كه «معلم»
بدل به یكجور خودانتقادی روشــنفكرانه
میشود و به اندازهی نقد قدرت مردم را هم
هدف میگیرد .ولی فیلم در این خودانتقادی
باقی نمیماند و نشــان میدهد كه راه آزاد
از اسارت ،در بههمپیوستگی است ،در این
است كه همهی افراد متحد شوند و دستكم
اعتراض كنند .نتیجهی اعتراض آنها ممكن
است منجر به تغییر گسترده نشود اما به بهبود
شــرایط آنها كمك میكنــد .انگار كه
فیلم به زبان بیزبانی و پشت صدها ایدهی
بامزه ،از نوعــی مقاومت هم حرف میزند
و تماشــاگر را به ایستادگی برای مبارزه با
فساد فرامیخواند« .معلم» فیلم سادهای است
اما بسیار غنی است و چنان باآرامش ،دقت
و زبان و لحن سرراست قصهاش را روایت
میكند كه تماشــاگر مدتها به تكههای
مختلف فیلم ،كنشهــا و واكنشها فكر
میكند و از میزان عمق آن متعجب میشود.
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خبرچین

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

یک ملت ،یک سپاه

شنید هها
شنیده شــده اســت که پرونده
مهدی جهانگیــری از لحاظ زمانی
هیچ ربطی بــه دولتهای یازدهم و
دوازدهم ندارد و در دولتهای نهم
و دهم در دوران ریاســت اسفندیار
رحیممشــایی بر ســازمان میراث
فرهنگی شکل گرفته است.
شــنیده میشــود یوســفیان مال
نماینــدهای که اولین بار مســئلهی
تغییر قانون اساســی را طرح کرده
گفته اســت هدف من نه بازگشت
به نظام نخســتوزیری بلکه تبدیل
انتخابات ریاســتجمهوری به یک
دوره 8ساله بوده است.
شــنیده میشــود با وجود طرح
برخــی محدودیتها بــرای رئیس
اســبق جمهوری ظاهرا این امکان
بهوجــود آمده که وی در مراســم
عــزاداری رئیس فراکســیون امید
برای سیدالشهدا شرکت کند .برخی
معتقدند در عمل این محدودیتها
از بین رفته است.
شنیده میشود به زودی روزنامه
وقایع اتفاقیه نشــریه حــزب ندا با
سرمایهگذاری گروه سرمایهگذاری
دومــان دوباره منتشــر میشــود.
این گروه ســرمایهگذاری در حال
حاضر روزنامه آسمان آبی را منتشر
میکند.
شــنیده میشــود جبهه پایداری
به شــدت بــا تغییر نظام ریاســتی
بــه پارلمانــی مخالف اســت و آن
را مقدمــهای بــرای ریاســت علی
الریجانی بر دولت سیزدهم میداند.
شــنیده میشــود ممنوعیــت
هولوگرام فروشی که نوعی اوراق
بهادار غیرقانونی بود به شدت بازار
دالالن و واســطهها در شهر تهران
را کســاد کرده اســت .محمدعلی
نجفی شــهردار تهــران یک هیئت
کارشناسی برای این کار منصوب
کرده است.
شــنیده میشــود ســیدرضا
صالحیامیری وزیر ســابق ارشــاد
اسالمی ممکن اســت بازرس ویژه
رئیسجمهور یا رئیس دانشگاه پیام
نور بشود.

ویترین

کتاب سازندگی
منتشر شد

پیام
برادرگرامی جناب آقای

محمدنعیمیپور

معاون دبیرکل حزب اتحاد ملت

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و
خانواده محترمتان تسلیت میگوییم.
برای آن مرحومه طلب رحمت و
برای شما آرزوی صبر داریم.
حزب کارگزاران سازندگی ایران

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

گفتهها

صیانت از نام خلیج فارس و سپاه پاسداران دو روی یک سکه است
ســخنرانی دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران آنقدر
ناشیانه بود که هیچکس بیش از این نمیتوانست
چهرهی آمریکایی ،که باراک اوباما میکوشید
آن را صلحطلب ،آزادیخواه و مترقی نشان دهد،
تخریب کند:
آنکه سخنرانی ترامپ علیه حقوق و نظام
بینالملل بود .آرمانشهر روشنفکرانی که به
یک جمهوری جهانی میاندیشند و تمام رویاهای
دموکراتیک و سوسیالیستی خود را در این نظام
جهانی خالصه کردهاند .واکنش خانم فدریکو
موگرینی به عنوان دیپلماتی که سابقه چپگرایی
درزندگی سیاســی خود دارد و حال دیپلمات
شده نشــان میدهد که ترامپ تا چه اندازه نزد
روشــنفکران چهرهی آمریکا را خراب کرده
است .آن جا که ترامپ فکر میکند سازمان ملل
هم یک شرکت خصوصی وابسته به اوست که
میتواند زیر تعهداتش بزند! همزمانی سخنرانی
ترامپ با خروج آن از یونسکو هم مزید علت
شد .در واقع سخن ترامپ چیزی جز عربدهکشی
یک قلدر زورگو نیست وقتی نهادهای حقوقی
جهانی پایبندی ایران را به توافق هستهای اعالم
میکنند و او سهم خود را میخواهد.
هنگامی که ترامپ ناشــیانه واژهی خلیج
عربی را به کار برد و به تحریف تاریخ و
جغرافی دست زد و اعتبار خود را نزد مورخان و
متفکران از بین برد و از همه مهمتر ملت ایران
را بــا هر زبان و مذهب و جناح و قوم و موضع
سیاسی عصبانی کرد .روشن این است که حتی
منفورترین گروههای سیاسی ضدانقالب اسالمی
(مانند سلطنتطلبان) هم این خطای ترامپ را
یک گاف سیاسی قلمداد کنند (هرچند که در
عمل هم مفهوم ملیــت نزد آنان رنگ باخته و
در دل بیگانگان میل به قدرتطلبی خود را ارضا
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میکنند؛ اما حتی این جماعت هم پاسخی برای
هواداران خــود ندارند) تنها قدرتطلبانی مانند
منافقین (مجاهدین خلق) یا برخی لیبرالهای
جهانوطن میتوانند از این موضع ترامپ خشنود
باشند که آنان نیز دیر یا زود پشیمان میشوند.
چراکه حکومت بر کشور که از دست رفته باشد
هیچ لذتی ندارد .ترامــپ با این گاف وحدت
سرزمینی ایران را نشانه رفت که جز تجزیهطلبان
و خائنان به ایران نمیتوانند با او همدلی کنند.
اما مسئله مهمتر نقشی بود که ترامپ در
ایجاد اجماع بر سر نهاد سپاه فراهم آورد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی بود که پس
از انقالب اسالمی برای صیانت از نظام جمهوری
اســامی و جلوگیری از تکرار تجربه کودتای
 28مرداد  1332به وجود آمد .در تاسیس سپاه
جناحهای سیاسی مختلفی نقش داشتند و هیچ
کس در ضرورت ایجاد آن تردیدی نداشــت.
در طول جنگ تحمیلی هم سپاه به عنوان نهادی
ملی از میهن و آئین دفاع کرد .در سالهای پس
از جنگ نیز مدیران ارشد و چهرههای عالیرتبه
هر دو جناح سیاسی کشور اعم از اصالحطلب و
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اصولگرا از سپاه برخاستند و بخش عمدهای از
احزاب سیاسی ایران از دل این نهاد برخاستهاند.
در جریان شــکلگیری پدیــده داعش که
محصول پیوند نومحافظهکاری عربی  -سنی با
نومحافظهکاری غربی  -آمریکایی بود بار دیگر
این چهره ملی و عمومی سپاه برجسته شد .مبارزه
بــا داعش در عراق و ســوریه و جلوگیری از
ورود آن به مرزهای ایران که به طور مشخص
در چهرهی سردار قاسم ســلیمانی به صورت
نمادین متجلی شــد بار دیگر ایرانیان را به این
اجماع رســاند که صلح و سالح دو روی یک
سکهاند تا جایی که حتی روشنفکر  -نویسندهای
مانند محمود دولتآبادی گفت ما هم ظریف
میخواهیم و هم قاسم سلیمانی.
اقدامات و اظهارات دشــمن مشترک سبب
شد هر دو جناح دیپلماتها و ژنرالهای ایرانی
اهمیت این اتحاد و وحدت ملی را بیش از پیش
درک کنند .تا جایی که رکس تیلرسون وزیر
امور خارجه ترامپ  -که از او عاقلتر است -
گفت که ما نمیتوانیم سپاه  -که ارتش قانونی
یک کشور است  -را تحریم کنیم.

رسیدن به این موقعیت که رئیسجمهور،
وزیر امور خارجه ،فرمانده کل سپاه پاسداران
و روشنفکران و روزنامهنگاران ایرانی از همه
جناحها همگی با همــهی نقدها ،دیدگاهها و
رقابتها در عرصه سیاســت داخلی در آنچه
واقعا سیاست ملی ایران است متحد و یکپارچه
باشند عجالتا مهمترین دستاورد سخنان ترامپ
برای ملت ایران است که باید همه جناحها آن
را قدر بدانند :دفاع از نام خلیج فارس همان قدر
ملی است که دفاع از سپاه پاسداران .چراکه اگر
ارتش ،ســپاه و شهدای جنگ تحمیلی نبودند
چهبسا امروزه واقعا خلیج فارس به خلیج عربی
تبدیل شده بود! اختالفات ما در سیاست داخلی
میان اصولگرایان و اصالحطلبان به خود ما ربط
دارد اما کســی که حتی نام خلیج فارس را بلد
نیســت نمیتواند در این اختالفات وارد شود.
بهجز این امر بدیهی آن چه مهم اســت حفظ
این وحدت و اتحاد ملی اســت :دولت و سپاه
هر دو باید این وحدت و اتحاد و همدلی را قدر
بدانند و ضمن آنکه به زبان خود حرف بزنند
و با ادبیات خود از منافع ملی ایران عمل کنند
مانع از شکست این همدلی ملی شوند .رسانههای
ملــی از اصالحطلب تا اصولگرا نیز مدافع این
وحدت ملی هســتند تا مبادا در هیاهوی اخبار
روزمره و رقابتهای داخلی این اســتراتژی
ملی فراموش شود .از یاد نبریم اقتدار روحانی
در شعار حاکمیت یگانه بود ،همان حاکمیتی
که برجــام را تصویب کرد اکنون باید برجام
را حفظ کند یــا در صورت ضرورت بهترین
جایگزین برای آن را بیابد .امروز روز وحدت
است وحدتی که کثرت پشتوانه آن است .این
یک فرصت تاریخی و هدیهی بینظیر است که
رئیسجمهور آمریکا ناخواسته به ایران هدیه
کرده است :متشکریم آقای رئیسجمهور!

بهار کارگزاران در پائیز
برنامه زمانی برگزاری کنگرههای استانی حزب کارگزاران سازندگی ایران منتشر شد
بنــا به اعــام دفتر ویــژه کنگره حزب
کارگزاران سازندگی ایران ،حسب برنامهریزی
دفتر ویژه کنگره و تصویب شــورای مرکزی
و با عنایت به تفکیک اســتانهای گرمسیر
و سردســیر دومین کنگره اســتانی حزب در
روز پنجشــنبه مورخ  1396/8/4در استانهای
آذربایجان شرقی و اردبیل و آخرین آن در روز
جمعه مورخ  1396/9/30در استانهای تهران و
یزد برگزار خواهد شد .رئیس دفتر ویژه کنگره
حزب اعالم کرد در طی  15پنجشــنبه و جمعه
در  31استان کنگرههای استانی برگزار خواهد

شــد .مجید صالحی گفت :بنا به اصالح ماده 7
اساســنامه حزب در دومین کنگره سراسری
حزب ،مطابق با آییننامــه عضویت ،تمامی
کســانی که دارای فرم عضویت بوده و شرایط
عضویت را احراز و یک ســال هواداری را طی
نمودهاند و عضو فعال حزب شدهاند میتوانند در
کنگره استانی حزب شرکت کنند .وی افزود :در
دومین کنگره استانی ،انتخابات اعضای شورای
اســتان برای جایگزینی نیمی از اعضا که دوره
دوساله آنان اتمام یافته است برگزار خواهد شد
و نامزدی مجدد اعضایی که دوره دوساله آنان

ردیف

استان

روز

تاریخ

1

آذربایجان شرقی

پنجشنبه

96/8/4

پایان یافته اســت برای انتخابات شورای استان
بالمانع اســت .رئیس دفتر ویژه کنگره حزب
کارگزاران سازندگی ایران اعالم کرد :احکام
معین دفتــر ویژه کنگره حزب در کنگرههای
اســتانی از سوی رئیس کنگره سراسری حزب
صادر و ابالغ شــده است و هر یک از اعضای
شــورای مرکزی حزب به منظور هماهنگی و
پشتیبانی و نظارت الزم ،تبیین مواضع حزب و
انجام تدابیر و تمهیدات الزم برای تقویت حزب
در سطح استان به عنوان معین دفتر ویژه کنگره
حزب در کنگرههای تمامی  31استان شرکت

خواهند کرد .مجید صالحــی گفت :مطابق با
آییننامه برگزاری کنگرههای استانی حزب،
احکام مســئوالن دفاتر کنگره استانی نیز به
امضای آقای سیدحسین مرعشی «رئیس کنگره
سراسری حزب» رسید و ابالغ شد .وی در پایان
اظهار امیدواری کرد بــا همراهی و همکاری
ارکان حزب در ســتاد مرکزی و اســتانها و
نظارت دقیق معینها ،کنگرههای استانی طبق
برنامه زمانی برگزار و در مسیر توسعه و تقویت
حزب در سطح کشور گام برداریم .برنامه زمانی
کنگرههای استانی به شرح زیر است:

ردیف

استان

روز

تاریخ

17

مرکزی

جمعه

96/9/3

سردار عزیز جعفری (فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی) :آقای
ترامپ مطمئن باشند که ما با وزارت
امور خارجه و دولتمان یکی هستیم و
دلهایمان یکی است .در اعالم مواضع
علیه دشمنان و دشمنیهای دشمنان علیه
جمهوری اسالمی ایران هماهنگی در
همه بخشهای کشور وجود دارد ،هر
چند ممکن است نوع گویشها و بیانها
متفاوت باشد.

غالمحسین کرباسچی (دبیرکل حزب
کارگزاران سازندگی ایران) :اصالح
قانون اساسی در اختیار یک جمع
خاص یا مجمع تشخیص مصلحت
نیست ،اصالح قانون اساسی نهایتا باید
به رفراندوم گذاشته شود.

حسین شریعتمداری (مدیرمسئول
روزنامه کیهان) :کسانی که ترامپ
را دیوانه معرفی میکنند و با استناد
به دیوانگی ترامپ نسخهی مدارا -
بخوانید سازش  -با او را میپیچند
باید به این پاسخ بدهند که کدامیک
از اقدامات ترامپ طی چند ماهی که
از ریاستجمهوری او میگذرد به
زیان آمریکا بوده و از نوع زورگویی
به دیگران و باجخواهی در آنان نبوده
است؟ اگر دیوانه است باید دستکم
در یک مورد به زیان منافع آمریکا
تصمیمی گرفته و دست به اقدامی
زده باشد.

فدریکو موگرینی (مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا) :رئیسجمهور
آمریکا خیلی قدرتها دارد ولی
قدرت لغو برجام را ندارد.

علیاکبر حیدریفرد (بازپرس ماجرای
کهریزک) :من به وظیفه خودم در دفاع
از نظام و حریم والیت عمل کردهام.
البته ضمن ابراز همدردی دوباره
با خانواده داغدیدگان بازداشتگاه
کهریزک و اظهار تاسف از اقدام انجام
شده و عذرخواهی از محضر مقام معظم
رهبری و طلب بخشش از ایشان به دلیل
آنکه معتقدم به وظیفهام عمل کردهام
و خطایی از من سر نزده است ،نهتنها
خودم اعالم توبه نمیکنم بلکه توبه
احتمالی آقای مرتضوی را هم فاقد
آثار حقوقی و شرعی میدانم.

2

اردبیل

پنجشنبه

96/8/4

18

فارس

پنجشنبه

96/9/9

3

آذربایجان غربی

جمعه

96/8/5

19

اصفهان

جمعه

96/9/10

4

ایالم

جمعه

96/8/5

20

بوشهر

جمعه

96/9/10

5

چهارمحال و بختیاری

پنجشنبه

96/8/11

21

مازندران

پنجشنبه

96/9/16

6

کهگیلویه و بویراحمد

پنجشنبه

96/8/11

22

کرمان

پنجشنبه

96/9/16

7

کرمانشاه

جمعه

96/8/12

23

البرز

جمعه

96/9/17

8

کردستان

جمعه

96/8/12

24

قزوین

جمعه

96/9/17

9

زنجان

پنجشنبه

96/8/25

25

خراسان جنوبی

پنجشنبه

96/9/23

10

همدان

پنجشنبه

96/8/25

26

قم

پنجشنبه

96/9/23

برادرگرامی جناب آقای

11

گلستان

جمعه

96/8/26

27

خوزستان

جمعه

96/9/24

حسینکمالی

12

گیالن

جمعه

96/8/26

28

هرمزگان

جمعه

96/9/24

دبیرکل حزب اسالمی کار

13

لرستان

پنجشنبه

96/9/2

29

سیستان و بلوچستان

پنجشنبه

96/9/30

14

سمنان

پنجشنبه

96/9/2

30

یزد

پنجشنبه

96/9/30

15

خراسان رضوی

پنجشنبه

96/9/2

31

تهران

جمعه

96/9/30

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و
خانواده محترمتان تسلیت میگوییم.
برای آن مرحومه طلب رحمت و
برای شما آرزوی صبر داریم.

16

خراسان شمالی

جمعه

96/9/3

32

کنگره ملی حزب

دیماه 96

پیام

حزب کارگزاران سازندگی ایران

