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غالمحســین کرباســچی، دبیرکل حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران در برنامه »تیتر 
امشب« شــبکه خبر به صورت تلفنی شرکت 
کرد و به تحلیل گمانه زنی هــا درباره کابینه 
دولت دوازدهم پرداخت. به گزارش ســایت 
کارگزاران، غالمحسین کرباسچی در پاسخ به 
پرسش مجری برنامه ضمن ابراز بی اطالعی از 
ترکیب کابینه آینده گفت: »کابینه دوازدهم 
علی القاعــده باید با بهره گیــری از تجربیات 
دولــت یازدهم و با توجه به موفقیت ها و عدم 
موفقیت هایی که همه دولت ها ازجمله دولت 
آقای روحانی داشته اند، شکل بگیرد. با اعتمادی 
که ملت در انتخابات به آقــای روحانی ابراز 
کردند، فکر می کنم که ایشان کابینه ای انتخاب 
خواهند کرد که آن نواقص را نخواهد داشــت 
و نقاط قــوت دولت یازدهم هم در این دولت 
تقویت می شود تا خواسته هایی که مردم از آقای 
روحانی داشتند به صورت کامل در این چهار 

سال تحقق پیداکند.«
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی 
در پاسخ به این پرسش که چند درصد کابینه 
دولت فعلی می توانــد در کابینه بعدی حضور 
داشته باشــد، اظهار داشت: »به طور کلی باید 
خواســته های مردم که به خصــوص در طول 
انتخابات در حوزه های اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی مطرح شد و خوشبختانه در بیرون از 
البی ها و فعالیت های جریان های سیاســی این 

خواسته ها برای آقای روحانی و ملت ایران زنده 
است، دیده شود. لذا درصد حضور کابینه فعلی 
در کابینه بعد خیلی مهم نیست؛ باید کابینه ای 
باشد که خواسته های مردم که هم اقتصادی، هم 
سیاســی و هم فرهنگی بوده و هم داخلی و هم 
خارجی برآورده شود. لذا من نمی توانم درصدی 

را مشخص کنم.«
وی ادامه داد: »آقای روحانی هم فرمودند که 
کابینه ای باید باشد که خواسته های مردم را عملی 
کنند. همین افراد هــم اگر بتوانند در کیفیت 
کارشان تغییراتی ایجاد کنند تا خواسته های مردم 
عملی شود، می توانند باقی بمانند. مهم شعارهای 

آقای روحانی است که باید تحقق پیدا کند.«
کرباسچی درباره بحث سهم خواهی از دولت 
که در این روزها مطرح می شود نیز یادآور شد: 
»باید دید آیا ســهم خواهی در اشخاص اتفاق 
می افتد؛ یعنی عده ای می گویند از حزب یا گروه 
یا جریان ما قبول مسئولیت کند یا سهم خواهی 
در اهداف و برنامه های دولت است. گروه های 
سیاسی و مردم حق دارند از دولت بخواهند که 
به اهــداف و برنامه هایی که در طول انتخابات 
داده شده و سهم زیادی در سبد رای دولت داشته 
پایبند بمانند. سهم مردم و جریان های سیاسی 

همین برنامه هاست.«
دبیرکل حزب کارگزاران خاطرنشــان 
کرد: »البته متأسفانه یک ماجرای تکراری بعد 
از این انتخابات هم پیش آمد که کســانی که 

بیشترین مخالفت و حتی بیشترین توهین ها را 
به آقای روحانی داشتند، شروع کردند به تعیین 
اینکه چه کسی در کابینه باشد و چه کسی نباشد 
و اینکه باید فراجناحی باشد. این باعث شد که 
در جریان مقابل هم برخی سخنان تکرار شود.«

وی افزود: »به نظرم این ماجرا، اتفاق جالبی 
برای کشور نیســت. باید مسئله بر مطالبات و 
برنامه های مورد نظر مردم متمرکز شود. آقای 
روحانی هم به خوبی بعد از انتخابات در هیئت 
دولت فرمودند که کابینه باید خواسته های مردم 
را اجابت کند؛ همان خواسته هایی که در استان ها 
و شــهرهای مختلف در حضور یا غیاب آقای 
روحانی گفته شده و بخشی از آن اقتصادی و 

بخشی سیاست داخلی و بخشی سیاست خارجی 
اســت. این ها هم در خاطره آقــای روحانی 
هست و هم در خاطره افکار عمومی و هم در 
رسانه هایی که خوشــبختانه به وفور در دست 

مردم قرار دارد.«
کرباســچی در بخش پایانی درباره برخی 
نگرانی های اصالح طلبان درباره ترکیب کابینه 
دوازدهم با اشاره به سخنان کاظم انبارلویی، عضو 
حزب مؤتلفه اسالمی و دیگر مهمان تلفنی این 
برنامه درباره سهم اصولگرایان از دولت تاکید 
کرد: »به نظرم همیشــه نگرانی وجود دارد و 
همین ســخنان آقای انبارلویی باعث نگرانی 
می شود. اگر مردم می خواستند به سخنان امثال 

آقای انبارلویی گوش دهند، نمی باید به آقای 
روحانی رأی می دادنــد به خصوص که این ها 
بحث فتنه را مطــرح می کردند و می گفتند به 

آقای روحانی رأی ندهید.«
وی ادامه داد: االن هم ما نگران این هستیم 
که صحبت های امثال آقای انبارلویی ذهنیتی را 
در برخی از دوستان ایجاد کند اما ما به عنوان 
24میلیون رأی دهنده و به عنوان کســانی که 
جبهه واحد اصالح و اعتدال را تشکیل دادند و 
به آقای روحانــی رأی دادند، به آقای روحانی 
به عنوان یک روحانی مسلمان، متعهد و انقالبی 
معتقد هســتیم و فکر می کنیم که ایشان همه 
وعده هایی کــه داده اند را در قالب یک کابینه 
کارآمد، توانمند و انقالبی محقق می کند. مجلس 
هــم حق اظهار نظر دربــاره وزرا را دارد و ما 
امیدواریم که مجلس هم در راستای اهدافی که 
آقای روحانی با مردم تعهد کرده اند، ایشان را 
کمک کنند. البته نگرانی درباره اینکه مسائلی 
پیش بیاید یا اتفاقاتــی بیفتد که دولت نتواند 
اهدافش را محقق کند را همه داریم ولی ما به 
آقای روحانی اعتماد داریم و مطمئنیم که ایشان 
همان طور که در چهار ســال اول بسیاری از 
وعده هایشان را محقق کردند، در چهار سال دوم 
هم انشاءاهلل همه وعده هایشان را عملی می کنند 
تا آن 24میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند، 
در پایان چهار ســال از عملکرد ایشان راضی 

باشند و به خواسته هایشان رسیده باشند.«

 تشکیالت

QQQکنفرانس خبری کارگزاران
روز دوشــنبه 16 مردادمــاه96 
اولین کنفرانس خبری سران حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران برای 
تشریح مواضع حزب درباره مسائل 
روز در دفتــر حزب برگزار خواهد 
شد. به گزارش روابط عمومی حزب 
در این دیدار غالمحسین کرباسچی 
دبیرکل و سیدحســین مرعشــی 
پرسش های  به  حزب  ســخنگوی 
خبرنگاران پاســخ خواهند داد. این 
کنفرانس قرار است به صورت ماهانه 

برگزار شود.

QQQ کارگزاران دارای لوگو
می شود

حزب  عمومی  روابــط  کمیته 
حضور  با  ســازندگی  کارگزاران 
دبیرکل و سخنگوی حزب تشکیل 
جلســه داد. در این جلسه مقرر شد 
نامواره )لوگو( حزب طراحی شود و 
فرآیند ثبت سایت حزب در دستور 
کار قرار گیرد. تاکید بر فعالیت های 
استانی و تعامل با هفته نامه سازندگی 
از دیگر مصوبات جلســه روز نهم 
مردادمــاه 96 کمیته روابط عمومی 

بود.

QQQ انتخاب اعضای کمیته
آموزش حزب در شورای مرکزی

مرکزی  شورای  جلسه  هشتمین 
از سال ســوم دوره ی جدید حزب 
روز  ایران  ســازندگی  کارگزاران 
دفتر  مردادماه 96در  نهم  دوشــنبه 
این  برگزار شد. در  مرکزی حزب 
سمنان حزب  اســتان  شعبه  جلسه 
گزارشــی از فرآیند عضوگیری و 
فعالیت تشکیالتی خود ارائه کرد و 
فائزه هاشمی رئیس کمیته فرهنگی 
و اجتماعی شورای مرکزی به ادامه 
گزارش فعالیت های خود پرداخت. 
در ادامه این جلســه اعضای کمیته 
آموزش از سوی خانم فاطمه سعیدی 
عضو شورای مرکزی معرفی شدند و 
شورای مرکزی به آنان رای مثبت 

داد.

 دیدگاه ها

محمدعلی نجفی )عضو هیئت موسس(: 
سامان دهی منابع مالی شهرداری، شفافیت 
در فعالیــت شــهرداری، محله محوری 
و واگــذاری اختیــار تصمیم گیری و 
تصمیم سازی به محالت از اولویت های 
برنامه های من در شهرداری تهران است. 

باید  )ســخنگو(:  مرعشــی  سیدحســین 
هزینه های اداره شــهر تهران را منطقی 
کنیم و اجازه بدهیم که خود مردم تولید 
خدمات کنند و خدمت شان را بفروشند. 

شهرداری را باید سبک کنیم.

مرکــزی(:  )شــورای  مافــی  پروانــه 
خودمحوری شهردار تهران و عدم تبعیت 
از شورای چهارم سبب افزایش انحرافات 

و تخلفات مالی شهرداری شده است.

جهانبخــش خانجانــی )عضــو شــورای 
مرکزی(: مشورت ها برای کابینه در طول 
ادوار ریاســت جمهوری و هم در زمان 
آقایان  هاشمی،  آیت اهلل  موسوی،  آقای 

خاتمی و احمدی نژاد انجام می شد. 

در گفت وگوی شبکه خبر با غالمحسین کرباسچی مطرح شد:

سهم اصالح طلبان از دولت 
برنامه هاست اجرای 

  یادداشت

آیات قرآن کریم به عنوان سخنان خدا 
صدق مطلقند. لــذا برای تنظیم رفتارهای 
فــردی و اجتماعی به ویــژه در عرصه 
حکمرانی هیچ سرمشق و الگویی مطمئن تر 

از قرآن نیست. 
 در قرآن کلیــات آموزش های مورد 
نیاز بشــر از طریق وحی به پیامبر اکرم 
ابالغ شــده اســت. آیاتی از قرآن مجید 
رهنمودهــای مدیریتی دقیقــی دارد، از 
جمله آیه 1۵9 ســوره آل عمران که اگر 
به آموزه های آن عمل شود بسیار راه گشای 

مشکالت امروز جامعه ایران است. 
شان نزول این آیه در مورد جنگ اُحد 
اســت. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با 
مشورت سپاهیان خود محل اردوی خود 
را دامنه کوه اُحد انتخاب کرد. اما به دلیل 

ترک تنگه احد توسط نگهبانان گمارده 
شده در آنجا پیروزی سپاهیان پیامبر)ص( 
به شکست مبدل شد و ظاهرا مشورت در 

اینجا جواب نداد. 
پیامبر و سپاه به مدینه برگشتند و غم و 
اندوه بر دل همه سایه افکند و متمردین هم 
نادم از کار خیانت بار خویش اطراف پیامبر 
را گرفته و با اظهار توبه و انابه طلب عفو و 

بخشش می کردند. 
در این شرایط ســخت از نظر اتخاذ 
تصمیم و رفتار، خدا آیه 1۵9 را بر پیامبر 
اکرم)ص( نازل می کند. این آیه به یکی از 
ویژگی های فوق العاده اخالقی پیامبر)ص( 
اشــاره می کند:پس تو در پرتو رحمت و 
لطف پروردگار با مردم نرم و مهربان شدی 
در حالی که اگر خشن و تندخو و سنگدل 
بودی از اطراف تو پراکنده می شدند؛ »فبما 
رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت فّظا غلیظ 

القلب لنفّضوا من حولک«.
اســتفاده از کلمات »فّظ« و »غلیظ 

القلب« اشــاره به خشــونت در سخن و 
عمل است و به این ترتیب خداوند اشاره 
به نرمش کامل پیامبر)ص( و انعطاف او 

در برابر افراد نادان و گنهکار می کند. 
خدا پس از آن دســتور می دهد »از 
تقصیرات آنــان بگذر و آنهــا را عفو 
کن«؛ »فعفوا عنهم واستعفر لهم«، یعنی از 
مشکالت و مصائبی که در این جنگ برای 
تو پیش آوردند از حق خود در گذر و من 
برای آنها در نزد تو شفاعت می کنم، تو 
نیز نسبت به مخالفتهایی که با فرمان من 
کردند شفیع آنها باش و آمرزش آنها را 
از من طلب کن. پیامبر به راحتی آنها در 
آغوش گرفته، به فرمان خدا عمل می کند 
و آنها را مشمول عفو عمومی قرار می دهد. 
به این ترتیــب این آیه یکی از موارد 
نرمش و انعطاف را روشن می کند، آنجایی 
که زمینه برای جدایی و پراکندگی مردم 
فراهم است و به دنبال شکست و جراحات 
قلبی و جســمی محتاج محبت و دلجویی 

هستند و از کرده های خود پشیمانند، نرمش 
ضروری است. 

موضــوع مهم، آیه فــوق به یکی از 
صفات مهم که در هر حکومتی الزم است 
اشاره می کند و آن مساله گذشت است و 
نرمش در برابر کسانی که تخلفی از آنها 

سر زده و بعدا پشیمان شده اند. 
بدیهی است هرجریانی که در موقعیت 
حاکمیت قرار گرفته اگر فاقد روح عفو و 
گذشت باشد به زودی در برنامه های خود 
با شکست مواجه خواهد شد. خدا در آیه 
29 سوره فتح نیز می فرماید: محمد)ص( 
و پیروانش با کفار بسیار سخت برخورد 
می کنند و بــا یکدیگر مهربانند؛ »محمد 
رســول اهلل والذین معه اشداء علی الکفار 
رحماُء بینهم« و به همین دلیل امام علی)ع( 
در یکی از کلمات قصار خود می فرماید: 
»وسیله ریاست سعه صدر و داشتن تحمل 

است.« 
بعــد از فرمان عفو عمومی، برای زنده 

نگاهداشتن و باال بردن شخصیت مسلمانان 
و تجدید حیات فکــری و روحی آنان 
خداوند دســتور می دهد در کارها با آنها 
مشــورت کن و رای و نظر آنها را بخواه: 
»و شاورهم فی االمر«. این دستور به خاطر 
آن است که چون مشورت در جنگ احد 
نتیجه مورد نظر را نداشت احتماال این فکر 
به ذهن خیلی ها خطور کند که پیامبر در 

آینده نباید با کسی مشورت کند. 
قرآن به این طرز تفکر پاسخ می گوید 
و دســتور می دهد باز هم با آنها مشورت 
کن. منافع مشورت روی هم رفته به مراتب 

بیشتر از زیان آن است. 
کردن  مشورت  ویژگی های  دیگر  از 
1-کاهش خطــا 2-در صورت حصول 
پیروزی افراد مورد مشــورت خود را در 
پیروزی ها شریک دانســته و خوشحال 
خواهند شــد و در صورت بروز شکست 
خوشنود نخواهند شد و همدردی و همراهی 

می کنند.

سیاست گذشت؛ درسی از قرآن

  عکـس - خـبر

گروه های سیاسی و مردم حق دارند از دولت بخواهند که به اهداف و بولتن
برنامه هایی که در طول انتخابات داده شده و سهم زیادی در سبد رای دولت 
داشته پایبند بمانند. سهم مردم و جریان های سیاسی همین برنامه هاست.

علی محمد نمازی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

سازندگی ایران

فاطمه سعیدی و عبدالرضا هاشم زایی نمایندگان مردم تهران و عضو شورای مرکزی کارگزاران با حضور در بیمارستان و دیدار با فاطمه کروبی جویای احوال رئیس مجالس سوم و ششم شدند



راهـبـرد فصل 1:  جامعه و سیاست

یکــی از مفاهیمی که در ســال های اخیر 
وارد »گفتمان اصالح طلبی« شده و به صورت 
فراکسیونی قدرتمند در درون جبهه اصالحات 
درآمده است؛ »فمینیسم« است. بدیهی است که 
گذار از تبعیض های جنسیتی یکی از شاخص های 
مدرنیته است اما گذار از این بی عدالتی به معنای 

حرکت به سوی فمینیسم نیست:
فمینیسم را چه زن گرایی ترجمه کنیم چه 
زن ســاالری یا هر ترجمه دیگری از این جنس 
بدانیم یک ایدئولوژی است که به کلمه »زن«، 
باوری ایدئولوژیــک دارد و در عمل خود به 
مفهومی و دیدگاهی جنســیتی بدل می شود. 
گرچه پیدایش نهضت های حقوق زنان در طول 
تاریخ جدید را باید گامی به جلو در پیشــبرد 
مفهوم حقوق بشــر دانســت و از آن به عنوان 
یکی از شاخصه های آزادیخواهی یاد کرد اما 
هرگز نباید در دام تفاسیر کمونیستی از حقوق 
زنان افتــاد. در واقع ما با دو تلقی از مقوله زن 
در امر عمومی مواجه هستیم: تلقی اول تفسیری 
محافظه کارانه اســت که زن را تنها در »خانه« 
می خواهد و آن را فقط »مادر« می داند و از این 
رو با هر گونه حضــور زنان در اجتماع اعم از 
حضور در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و زندگی 
مخالف است یا ســعی می  کند این حضور را 
محدود کند. تلقی دوم تفســیری رادیکالیستی 
اســت که زن را از »خانــه« بیرون می کند و 
نقش »مادر«ی زن را نادیده می گیرد و با تفسیر 
مارکسیستی می کوشــد دامنه مبارزه اجتماعی 
را از جنگ طبقاتی میــان کارگر و کارفرما 
با نبردی سیاســی میان دولت و اپوزیسیون یا 
مبارزه ای فرهنگی میان سنت و تجدد به داخل 
خانه بکشــد و جنگ میان زن و مرد را ترویج 
کند. در این تلقی از حقوق زنان؛ جامعه ی امروز 
باید تاوان ظلم تاریخی به زنان را با تبعیض مثبت 

پرداخت کند و به نوعی زن ساالری تن بدهد.
در میان این دو تلقی افراطی و تفریطی یک 
تلقی اعتدالی از مســئله زن در حوزه عمومی 

وجود دارد که لیبرال ها مدافع آن هستند:
زن به عنوان یک فرد، یک انسان حقوقی 
برابر با مرد دارد. برخالف باور محافظه کاران 
»نابرابــری طبیعی زنان و مــردان« نباید به 
»نابرابری حقوقی زنان و مردان« بدل شــود 
همچنان که »برابــری حقوقی زنان و مردان« 
نباید به نادیده گرفتن نابرابری های طبیعی آنان 
منتهی شود. همان گونه که »دست پنهان بازار« در 
نهایت اقتصاد را تنظیم می کند و »نظم خودجوش 
طبیعــت« عدالت واقعی را برقــرار می کند، در 
گذر زمان نقش هــای اجتماعی زنان و مردان 
به جایگاه معتدل خود خواهد رســید. شاید تا 

آن زمان الزم باشــد برای جبران ظلم تاریخی 
به زنان از برخی شاخص ها مانند تبعیض مثبت 
اســتفاده کرد )همچنان که برای اقلیت های 
نژادی و قومی بایــد چنین کرد( اما زن بودن 
یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که برای ایجاد 
برابری تاریخی با زنان تنها به عنوان ابزارهای 
نمادین یا تبلیغاتی برخورد کنیم. تفاوت تلقی 
اعتدالی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با 
تلقی افراطی از مفهوم تبعیض مثبت این است که 
در اینجا با زنان به عنوان یک »عدد« برخورد 
نمی شود بلکه بیش از کمیت به کیفیت حضور 

زنان توجه می شود.
در یک تلقی آزادیخواهانه معتدل از مسئله ی 

زنان:
تفــاوت طبیعــی )آنچه  با مــرد  زن  دستاوردهای علوم طبیعی است( دارد اما 1
تفاوت حقوقــی ندارد از این رو نمی توان علوم 
اجتماعی را به ســوی یک تلقی مردساالرانه 
هدایت کرد و ســاختار اجتماعی - سیاسی را 
براساس شایستگی مردان بنا کرد و دست زنان 
را از امور مدیریتی جامعه کوتاه کرد. زنان حق 
دارند به هر مقامی یا شغلی که دوست دارند و 
شایسته آن هســتند و جامعه آنان را انتخاب 
می کند برسند و قانون نباید آنان را محدود کند.
بیهوده و بی معنا نیســت. نقش مادری 2 اما تفاوت طبیعی میان زن و مرد امری 
زنان یک نقش عمیقا اجتماعی است همچنان 
که نقش پدری زنان یک نقش جدی اجتماعی 
است. به صورت طبیعی بخش قابل توجهی از 
زنان می خواهند - با اختیار - این نقش را در همه 
یا بخشی از عمر خویش برعهده گیرند. ادبیات 
روشنفکران نباید به گونه ای باشد که این نقش 
را تحقیر کند یا زنان را در فشــاری اجتماعی 
مجبور به کنار نهادن نقش مهم مادری کند. این 
روی دیگر سکه ی رفتار محافظه کارانی است 
که زنــان را به مــادری محــدود می کنند. 
تفاوت های طبیعی در امور اجتماعی دیگر نیز 
وجود دارد. به عنوان نمونه کارهایی است که به 
صورت طبیعی بیشتر از ســوی مردان انجام 
می شــود و کارهای دیگری که برعهده زنان 
اســت. این تقســیم کار به صورت تاریخی، 
جغرافیایی و طبیعی شکل گرفته است و اگر 
زنی بخواهد آن را نقض کند، »قانون مدرن« 
نمی توانــد از آن جلوگیــری کند مثل ایجاد 
محدودیت برای تحصیل زنان به علت افزایش 
تعداد زنان تحصیلکرده نسبت به مردان یا منع 
تبعیض  تحصیل در برخی رشــته ها مصداق 
اجتماعی است اما در مقابل »مهندسی اجتماعی« 
برای وادار کردن زنان به شکستن آنچه از سوی 
فمینیست ها »کلیشه های جنسیتی« نام دارد هم 
نوعی مدرنیزاسیون آمرانه و سکوالریزاسیون 
اجباری اســت که در نهایت به شکل گیری 

استبدادی جدید منتهی می شود. 

نهاد خانواده یکی از مهمترین نهادهای  اجتماعی اســت که هرگز نباید آن را 3
نادیده گرفت. دفــاع از خانواده گاه از موضع 
محافظه کارانه صورت می گیرد و گاه از موضع 
آزادیخواهانه. دفاع آزادیخواهانه از نهاد خانواده 
البته منافاتی با مفهوم سنت گرایانه آن ندارد اما 
خانواده را به نهادی در خدمت اندیشه سیاسی 
مدرن هم تفسیر می کند. براساس این تفسیر در 
برابر دولت این نهاد خانواده اســت که از فرد 
دفــاع می کند و در برابر دولت ســاالری های 
سوسیالیستی و فاشیستی این خانواده است که 
مدافع فردساالری می شود. خانواده لیبرال البته 
یک خانواده مدرن و مدنی اســت که در آن هر 
فرد، شــخصیت خــاص خــود را دارد اما نهاد 
خانواده را به عنوان یک نهاد مدافع فرد در برابر 
جامعه و القائات آن به رسمیت می شناسد. زن در 
این نهاد هم یک انسان است، هم یک مادر که 
بر فرزند حق والیت دارد چنان که یکی از اولین 
آثار در اثبات لیبرالیسم سیاسی اثر جان الک در 
نقد رساله پدرساالری رابرت فیلمر است که در 
آن ســلطنت از والیت پدر در خانواده ریشه 
می گرفت و الک نوشت چنین نیست چون پدر 
و مادر هر دو در خانواده والیت دارند و از این 
جهت جان الک پدر نقد پدرساالری و لیبرالیسم 

پیشگام نظریه خانواده مدنی است. 
با وجود این درامر سیاسی نه نابرابری های  طبیعی که برابری های حقوقی باید مورد 4
توجه سیاســتمداران قرار گیرد. ســهم زنان از 
پارلمان، دولت، دادگستری، شهرداری ها و دیگر 
نهادهای عمومی کشور در ایران بسیار اندک 

است.
این سهم سیاســی با توانمندی طبیعی زنان 
ایران سازگار نیست. بدون تردید زنان شایسته ای 
در ایران وجود دارند که می توانند وزیر، وکیل، 
شهردار و مقام قضایی شوند. اما برای رسیدن به 
چنین موقعیتی باید یک برنامه جامع سیاســی و 

اجتماعی داشت:
اول، حضــور زنــان در رده هــای میانی 
مدیریتی بایــد تقویت شــود. معاونان وزرا، 

فرمانداران، اســتانداران، مدیران کل و مدیران 
بخش خصوصی از جمله این رده ها هستند که 
خوشبختانه در دولت آقای روحانی تا حدودی 

به این موارد توجه شده است.
دوم، حضور زنان در احزاب سیاســی باید 
تقویت شــود. زن بودن یــک بحث صنفی 
یا حزبی نیســت که نیاز بــه صنف یا حزب 
سیاســی خاصی داشته باشد. در واقع اگر بتوان 
از اتحادیه های کارگری یا کارفرمایی به عنوان 
یکی از شــکاف های اجتماعی سخن گفت به 
دشواری می توان از اتحادیه های زنان یا مردان 
به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی حرف زد. 
چنین نهادهایی در نهایت یک گروه فشــار 
هستند که کار آنها البی است نه اقدام اجتماعی 
مناسبی که می توان در درون نهادهای حزبی یا 

صنفی دیگر انجام داد.
تشکیل احزاب و اصناف زن به همان اندازه 

بی معناست که تشکیل احزاب و اصناف مرد!
همه احزاب باید با نگاهی مثبت و سازنده 
از حضور زنان در همه ارکان خود و نیز ارکان 
حکومــت دفاع کنند چنان کــه کارگزاران 
سازندگی ایران نخســتین حزبی بود که اصل 
تبعیض مثبت را در سند راهنمای مشارکت خود 
در انتخابات مجلس دهم پذیرفت. اما سهمیه بندی 
زنان باید در طول احزاب سیاســی باشــد نه در 
عرض آنان و اصوال یکی از شاخص های مترقی 
بودن احزاب سیاسی باید میزان بهاء دادن آنان 
به زنان باشد نه اینکه زنان را به سوی یک اتحاد 

فراحزبی هدایت کنیم.
سوم، اگر مشارکت زنان در حکومت ناشی 
از شایسته ساالری نباشد و معیار فقط شکستن 
تبعیض جنسیتی باشد در نهایت این امر به حذف 
تدریجی زنان منتهی خواهد شد. زنانی که مدیر 
می شوند باید کارنامه درخشانی داشته باشند تا در 
معرض بی اعتمادی اجتماعی قرار نگیرند پس در 

انتخاب مدیران زن باید دقیق تر بود.
چهارم، مشارکت زنان در حاکمیت نباید به 
نقض حقوق و آزادی های سیاسی اساسی جامعه 
منجر شــود یعنی نباید از حکومت هر زنی به 

صرف آنکه زن اســت دفاع کرد چرا که این 
دفاع ایدئولوژیک از حقوق زنان اســت. نمونه 
این زنان مســتبد همسر مائو بود که با رهبری 
انقالب فرهنگی چین اســتبدادی بزرگ برپا 
کرد. از ســوی دیگر با وجود آن که فمینیسم 
یک ایدئولوژی رادیکال اســت اما ما می دانیم 
که براساس یافته های علم جامعه شناسی سیاسی 
زنان بیشتر به احزاب محافظه کار گرایش دارند و 
گرچه در ایران محافظه کاران با نوعی زن ستیزی 
ایدئولوژیک اقبال زنان را از دســت داده اند اما 
هنوز در میان اکثریت مطلق زنان جامعه بخش 
عمده ای از ایشان به محافظه کاران رای می دهند. 
از سوی دیگر زنانی که به قدرت می رسند عموما 

از محافظه کارانند:
مارگارت تاچر مشهورترین سیاستمدار زن 
جهان که 12 سال نخست وزیر بود ضدفمینیسم 
بود و آنگال مرکل صدراعظم آهنین آلمان در 
مقام یک محافظه کار معتــدل واقعی مخالف 
هر نوع رادیکالیســم اســت. صیانــت او به 
عنوان صدراعظم از نهــاد خانواده و مخالفت 
بــا همجنس گرایی در کارنامــه خانم مرکل 
یک برگ درخشــان است. ایندیرا گاندی در 
هندوستان نیز به نخست وزیری دیکتاتورمآب 
مشهور بود و بی نظیر بوتو در مقام نخست وزیر 
نیز یک جمهوری زنانه  شــهید پاکســتان 
پایه گذاری نکرد. هیــالری کلینتون نیز هرگز 
سعی نمی کرد به عنوان یک زن رئیس جمهور 
آمریــکا شــود هرچند کــه از همین ناحیه 

آسیب های انتخاباتی بسیاری دید.
در واقع برخالف باورهای رادیکال مشارکت 
زنان در جامعه سیاســی اساســا با نبرد طبقاتی و 
مبارزه دیالکتیکی و جنگ جنسیتی توسط زنان 
مترقی و پیشــرو به دســت نمی آید. در همین 
ایــران این محمود احمدی نژاد اصولگرا و البته 
پوپولیســت بود که برای اولین بار یک زن را 
وزیر ساخت و البته یک وزیر زن را عزل کرد. 
از ســوی دیگر پس از انقالب اسالمی این 
اصالح طلبــان و کارگــزاران بودند که برای 
نخستین بار یک زن را شانه به شانه یک روحانی 
راهی پارلمان )مجلس پنجم( کردند. تفاوت میان 
این دو زن اما از زمین تا آسمان است و نمی توان 
از یک حزب یا صنف یا طبقه یا جنس به نام 
زن سخن گفت. زن ساالری به این معنا اصوال 
امر جدیدی نیست و به روایت تاریخ زن ساالری 
شیوه زیست اجتماعی عصر کشاورزی بوده و 
هنوز در جوامع کشاورزی )مانند شبه قاره هند 
که الزاما توسعه یافته نیستند( زنان بیش از مردان 
قدرت دارند. درست برعکس جوامع صنعتی که 
مردساالری در آن رونق گرفت. اکنون در گذار 
جامعه ایران از سنت به صنعت و توسعه صنعتی 
باید از این هر دو زن ســاالری و مردساالری 

پرهیز کرد.
مشارکت زنان قدرت دنیای جدید و بنیان 

حقوق مدرن اســت اما به شرطی که  به امری 
صوری یا تبلیغاتی بدل نشــود. زنــان نباید به 
»عدد« تبدیل شوند و کیفیت حضور زنان مهم تر 
از کمیت آنان است. بدیهی است که دولت آقای 
روحانی باید به این مسئله توجه کند و جرات 
حضور حداقــل یک زن به عنوان وزیر را پیدا 
کند. به نظر ما این امر با توجه به ســابقه عدم 
مخالفت حاکمیت با وزارت خانم دکتر مرضیه 
وحیددستجردی در دولت اسبق ممکن است و 
می توان مراجع محترم تقلید را نیز با استدالل به 
این کار قانع کــرد. یکی از راهکارهای دینی 
در این مسیر نقد این نظریه است که »وزارت 
زن« از نوع »والیت« اســت چراکه در جهان 
جدید »وزارت« بیش از آن که »والیت« باشــد 
»مدیریت« اســت و »مدیر« برخالف »ولی«، 
مجری قانون اســت نه واضع قانون. همچنان که 
»قاضی« در جهان امروز )و حتی ایران اکنون( 
بیش از این که »ولی« باشــد »مامور« تشخیص 
قانون و تطبیق آن اســت و نــه »حاکم« بر جان 
و مال انســان. در واقع چنین اجتهاداتی می تواند 
در نهایت علمای نواندیش شــیعه را قانع کند که 

»وزارت« زنان منافاتی با اصل »والیت« ندارد.
اما دولــت روحانی پایان جهان نیســت. 
می توان در شهرداری تهران به جای نامزد کردن 
نمادین یک زن، همان فرد را به عنوان معاون 
شهرداری تهران انتخاب کرد و زمینه شهرداری 
او را فراهم کرد. می توان اســتاندار زن، معاون 
وزیر زن، فرماندار زن و شهردار زن داشت بدون 

آنکه فمینیست بود.
به نظر ما حضور زنان در عرصه عمومی بیش 
از آن که به حرکت  های فمینیســتی نیازمند باشد 
نیازمند جنبش های حقوق زنان اســت. رجوع به 
مسئله زنان از موضع حقوق هم راه را بر تفاسیر 
طبیعی و طبیعت گرایانــه از تفاوت زن و مرد 
)که در صالحیت علوم اجتماعی نیست( خواهد 
بست و هم مانع از غلبه رادیکالیسم و مارکسیسم 
بر علوم اجتماعی می شــود و دانش را از شر 

ایدئولوژی نجات خواهد داد.
در تلقــی »آزادیخواهانــه/ اعتدال گرایانه« 
از مســئله ی زن: او اوال یک »انســان« )دارای 
حقوق( ثانیا یــک »زن« )دارای طبیعت ویژه 
خود( و ثالثا یک »مادر« )دارای تکلیف( است، 
همچنان که مرد به عنوان انسان و پدر دارای حق 
و تکلیف اســت و هیچ یک از این سه جایگاه 

نباید به سود جایگاه دیگر قربانی شوند.
مبارزه بــا تبعیــض جنســیتی از راه جنگ 
جنســیتی میان زنان و مردان نمی گذرد همچنان 
که مبارزه با تبعیض طبقاتی از راه جنگ طبقاتی 
میان پرولتاریا و بورژوازی نمی گذرد. راه حل در 
مصالحه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است 
و به نظر ما این تنها موضعی اســت که یک 
اصالح طلب مسلمان و مدرن می تواند از آن در 

جامعه امروز ایران دفاع کند.

حقوقی؟ مبارزه  یا  جنسیتی  جنگ 
راه سوم در دفاع از حقوق زنان چیست؟

محمد قوچانی
سردبیر

4چه باید کرد؟

آنگال مرکل صدراعظم آلمان
یک محافظه کار لیبرال

ایندیرا گاندی نخست وزیر هند
سیاستمداری اقتدارگرا بود

هیالری کلینتون نامزد ناکام ریاست جمهوری آمریکا 
یک لیبرال دموکرات

بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان
یک دموکرات مسلمان

مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا
یک محافظه کار نولیبرال

فائزه هاشمی اولین نماینده زن اصالح طلب که 
شانه به شانه  یک روحانی قرار گرفت

مرضیه وحید دستجردی  اولین وزیر زن 
جمهوری اسالمی که اصولگرا بود
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بقا تئوری 
آیا اصولگرایان پیشنهاد محمدباقر قالیباف را درباره نواصولگرایی می پذیرند؟

نبی حبیبی، دبیر کل موتلفه 5 مرداد در گفت وگو با روزنامه اعتماد به کاربرد نواصولگرایی واکنش نشان داد و گفت اگر مقصود 
آقای قالیباف از نواصولگرایی تغییر در اصول باشد، مطلقا آن را قبول ندارم اما اگر منظورشان تحول در سلیقه ها و روش ها باشد 
این یك نیاز دائمی است که هر جریان سیاسی به آن محتاج است.من کلمه نواصولگرایی را نه به کار برده ام نه قبول دارم.

مرد نه چندان جوان اصولگرا علیه السابقون 
سیاست قیام کرده است. قیامی که نه با پشتوانه 
قرص و محکم ریش سفیدان است و نه همراهی 

مردم به آن وجاهت می بخشد. 
شکست خوردگان انتخابات هر کدام با منشی 
و به روشــی در پی تجدید حیات خود هستند. 
عده ای به دنبال پارلمان اصولگرایی هستند. برخی 
دولت در سایه پیشنهاد می دهند و در این میان 
یک نفر رو به روی اصولگرایان ایستاده و نسخه 
نواصولگرایی می پیچد. محمدباقر قالیباف، سردار 
بهشت که اردیبهشت 96 برای بار سوم ناکامی را 
تجربه کرد. محمدباقر قالیباف کاندیدای مستعفی 
اصولگرایان روز 31 تیــر خطاب به »جوانان 
انقالبی و دلســوز ایران« نامه ای منتشر کرد. او 
در این نامه مدعی شــد به این دلیل که جوانان 
در این مدت به صورت حضوری و غیرحضوری 
از »دغدغه های جدی خود درباره آینده کشور 
و انقالب« سخن گفتند، از همین روی »دست 
به قلم« شده است تا »بخشی از نگرانی های خود 

را با آنان در میان بگذارد.« 
قالیباف ترجیح داد تا در این نامه که شکل و 
شمایل بیانیه داشت هم راه و رسم دیرین حمله 
به دولت را پیش گیرد و البته نقد »دوســتان 
انقالبی«اش را هم چاشنی آن کند. او در این نامه 
مدعی شد که دولت برای »پوشاندن ناکارآمدی 
اقتصادی« چند وقت اخیر »دعوای سیاســی« 
به راه انداخته اســت و پس از آن دو پرسش 
مهم مطرح کرد، دو پرسشی که نشان می داد او 
همچنان دغدغه مناصب انتخابی و انتخابات دارد.

پرسش اول قالیباف این بود: در شرایطی که 
»ناکارآمدی دولت زمینه را برای تغییر در وضع 
موجود در افکار عمومی کاماًل مهیا کرده بود، 
چه عواملی باعث شد که ما این فرصت بزرگ را 
هم مانند گذشته از دست بدهیم و در عمل اجازه 
بدهیم با تثبیت مدیریت خسته، بسته و زاویه دار 
با گفتمان انقالب اسالمی و منافع ملی، زندگی 
جاری مردم و آرمانهای انقالب اســالمی چهار 
سال دیگر در بیم و نگرانی سپری شود؟ و در پی 
این سؤال، پرسش بعدی را این گونه مطرح کرد 
که برای اصالح این روند که سالهاست ادامه دارد 
و باعث شده جمهوری اسالمی نتواند در دوران 
پس از دفاع مقــدس حتی یک دولت کارآمد 
در حل نیازهای مادی و معنوی مردم و نزدیک 
به افق آرمان های انقالب اسالمی را تشکیل دهد، 

چه باید کرد؟« 
این دو پرسش نشــان داد سردار قالیباف 
بیش از این که در پی نقد درون گفتمانی باشد، 
همچنان بیش از هر چیز صرفا به وجهه اجرایی 
توجه دارد و در پــی برنامه ریزی مجدد برای 
فتح قوه مجریه اســت تا بازسازی یا نوسازی 
اصولگرایی. چه آنکه بعد از انتشار این نامه  برخی 
به این باور رسیدند که قالیباف از هم اکنون خود 
را برای 1400 آماده می کند و این تفاسیر و تعابیر 

صرفا مقدمه چینی است.
پس از طرح این دو سوال قالیباف مدعی شد 
که در این مدت در ضمن گفت وگو با جوانان 
دریافته اســت دلیل شکست های اخیر جریان 
اصولگرایی در جلب نظــر مردم در انتخابات، 
»اشکاالت ساختاری، رویکردی و عملکردی در 

سطوح کالن و خرد« این گفتمان است. 
او پس از شــرح ماوقع برای نگارش نامه 
نســخه پیچی خود را آغاز کرد و »جســارت 
خود انتقــادی و متحول کــردن اصولگرایی، 
بدون تضعیف این جریان در مقابل رقیب« را 

بزرگ ترین و اولین گام اصولگرایان دانست.
قالیباف حتی دستور آتش را هم صادر کرد 
و نوشت که »نباید منتظر اقدامات از باال به پایین 
در جریان اصولگرایی« ماند بلکه باید »فعاالنه، 
آتش به اختیار و امیدوارانه« وارد صحنه شــد 

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

چراکه »تحلیل رفتارهای برخی دوستان اصولگرا 
نشان می دهد تصمیم گیری در این مورد در راس 

جریان همچنان دچار اختالل است.« 
گزاره هایی که نشان داد قالیباف نه تنها دیگر 
تمایل به حرف شــنوی از رئوس این جریان 
ندارد بلکه می خواهد لیدر جریانی باشد که نام 
نواصولگرایی را برای آن برگزیده است. او حتی 
در فرمان آتش تاکید دارد نیازی نیســت که 
منتظر اقدامات از باال به پایین اصولگرایی بود. 
رأس این جریــان که از ابتدا عمدتا روحانیون 
جامعتین بوده و هستند به اعتقاد قالیباف دیگر 
کارآیی الزم برای تصمیم گیری را ندارند چراکه 
در میان خودشــان هنوز درگیر حل و فصل 
اختالفات اند. سردار پیشنهاد داد که برای انجام 
این رسالت مهم و به سر منزل مقصود رساندن 
آن، ویژگی ها و مبانی »نواصول گرایی« ترسیم 
شود و پس از آن پنج پرسش مطرح کرد. او اما 
مقصود خود از واژه »نواصولگرایی« را توضیح 

نداد و هیچ تعریف مشخصی از آن ارائه نکرد.
 متن نامه او تنهــا بیانیه ای بود که با تکیه 
بر لفظ نواصولگرایی به انشــا درآمده و هیچ 
پشــتوانه فکری و چارچوب ویژه ای برای آن 
متصور نشده است چه آن که صرفا سواالتی را 
با مخاطبان خود در میان می گذارد بدون اینکه 

به ایده های خود در این مورد اشاره کند.
او در پرســش اول در مورد »ضعف های 
ســاختاری، رویکردی و عملکردی« که باید 
اصالح شود پرسید و این که »چتر نواصولگرایی 
باید شــامل کدام گروه های جامعه باشد؟« او 
که در انتخابات هم نشــان داد به تقسیم بندی 
و قطب بندی علقه و عالقــه ای ویژه دارد این 
گروه بندی را به روند نقد درون گفتمانی تسری 
داده و می خواهــد نواصولگرایان خط و مرز 
قالیباف  باشند.  با اصولگرایان داشته  مشخصی 
در سوال دوم از لزوم »حضور چهره های جدید« 
برای رفتن به سمت نواصولگرایی سخن گفت 
و در مورد روش حرکت به ســمت این مشی 
جدید ســوال کرد.  در سوال سوم به موضوعی 
اشــاره کرد که به نظر می رسد سال ها از سوی 
جریان اصولگرایی نادیده گرفته شــده و آن 
»تغییر سبک زندگی مردم« است که این سوال 
را برای قالیباف ایجاد کرده که چگونه »بدون 
چشم پوشی از آرمان ها باید با این تغییر سبک 

زندگی مردم کنار آمد.« 
»شیوه تعامل نواصولگرایان با دولت و نسبت 
آن ها با رهبری انقالب، نهادهای حاکمیتی و 
جریان های سیاسی رقیب« هم از دیگر سواالت 
سردار بهشت بود که در این نامه تنها به طرح 

آن اکتفا کرد و پاسخی به آن نداد.
اما آنچه در گفته های قالیباف مغفول مانده 
و بیش از هر چیز به چشم می خورد، پیشوند نو 
در کنار واژه اصولگرایی است که مشخص 
نیست آیا با نئو در ادبیات سیاسی و اقتصادی 
مترادف است؟ آیا قرار است این پیشوند 
به تغییرات اساسی و بنیادین در نگاه این 
جریان سیاسی به مسائل سیاسی،فرهنگی 
و حتی اقتصادی بینجامد یا تنها انتخاب 
واژه ای اســت برای تغییر در چینش 

متنفذان و موثران این جریان؟

QQQ تنازع بقای سیاسی
پــس از انتخابــات چه 
کاندیداهایــی خــود را در 
معرض آرای مردم قرار دادند 
و چه کاندیداهایی که در میانه 

راه استعفا دادند یا برای مراعات 
حال اصولگرایی بر تمایل کاندیدا 

شدن شان غلبه کردند در پی تداوم حیات 
سیاسی شان هستند. 

سید ابراهیم رئیســی که پس از انتخابات 
به موطن خود بازگشــت حاال از مقر آستان 
قدس در تالش است تا ریاست بر اصولگرایان 
خراسان را تا پایتخت گسترش دهد. در دو ماه 

اخیر بســیاری برای دیدار و دست بوسی راهی 
آستان شدند. از محمد حســن باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح تا سردار قاسم سلیمانی 
و حتی فرهاد رهبــر رئیس جدید اصولگرای 
دانشــگاه آزاد.  جمنا هم گرچه از رئیسی و 
قالیباف دعوت کرده است تا به آنها بپیوندند 
اما چه کســی اســت که نداند جنس این دو 
دعوت متفاوت است. چراکه یکی کاندیدایی 
است که بنا بر آنچه رئیس ستاد انتخاباتش بیان 
کرد به اجبار جمنا و بــا دلخوری کنار رفت 
و دیگری کاندیدایی اســت که با تمام ابزار و 
ارکان از او حمایت شــد و رای نیاورد و تازه 
پس از انتخابات بود که اصولگرایان یکی پس 
از دیگری اعتراف کردند سابقه اجرایی اندک و 
صبغه قضایی رئیسی او را از پیروزی دور کرد.

بنابراین گرچه رئیسی در پایتخت نماند و 
راهی مشهد شد اما گویی پس از انتخابات تازه 
راه و رسم سیاست ورزی آموخته است که هم در 
بیانیه پس از اعالم نتایج و هم در گفت وگو با 
فارس و تسنیم مدعی شد که پیگیر مطالبات 16 
میلیون رای دهنده است و نشان داد می خواهد از 

حاشیه خود را به متن سیاست ارتقا دهد .
مصطفی میرسلیم اما راه دیگری را در پیش 
گرفته است. حضور او در انتخابات و امتناع از 
کناره گیری، موتلفه ای ها را هم به دو شقه تقسیم 
کرد. برخی پشــت او ایستادند و برخی حتی 
میرسلیم را کاندیدای مستقل خواندند. از همان 
زمان که بیانیه دادند میرسلیم کنار رفته است و 
پس از آن میرسلیم با پیام صوتی تاکید کرد هنوز 
در سفر انتخاباتی است و قصد کناره گیری ندارد 
این اختالفات آغاز شــد. پس از آن حمیدرضا 
ترقی معاون امور بین الملل حزب موتلفه اعالم 
کرد که میرســلیم کاندیدای مستقل بوده و 
کاندیدای موتلفه سید ابراهیم رئیسی بوده است. 
حمیدرضا ترقی یک هفته پس از انتخابات در 
گفت وگو با خبرآنالین مدعی شد که میرسلیم 
نامزد مستقلی بود که فقط با اتکا به آرای خود 

حضور داشــت و نامزد حزب موتلفه 
ســید ابراهیم رئیسی بود. میرسلیم 

پس از این مدعــا آرام آرام 
سکوت خود را شکست. در 
ابتدا مدعی شد که جمنا از 
امکانات نیروهای نظامی در 
انتخابات بهره جسته است و 
مورد شدیدترین  را  رئیسی 

انتقادات به خاطر دیدار با امیرحسین مقصودلو 
قرار داد. پس از آن به سراغ رقیب دیگر خود 
در مناظرات رفــت و قالیباف را هم بی نصیب 
نگذاشت. میرسلیم در گفت و گویی که اخیرا با 
روزنامه ایران داشت، گفت که قالیباف را قبول 
ندارد و خالف هایی که او در دوران شهرداری 
مرتکب شده باید رسیدگی شود. میرسلیم البته 
توجیهی هم برای مدارا با قالیباف در مناظرات 
داشت و توضیح داد »تصمیم گیری جمع بر این 
شد که وقتی در یک جبهه کار می کنیم، نباید 
تفرقه ایجاد کنیم. شما االن رقیب اصلی دارید 
که باید به آن بپردازید و اذهان عمومی را متوجه 
او کنید. حزب تصمیم گرفت که به مشکالت 
به ترتیب اهمیت برســد و مهم تر را فدای مهم 
نکند.« میرسلیم حتی پا را فراتر گذاشت و گفت 
در صورتی که قالیباف رای می آورد به خاطر 
افشا نکردن تخلفات شهرداری قطعا خودش را 

سرزنش می کرده است.
صحبت ها و گفت و گوهای اخیر میرسلیم 
هم حزبی هایش را برآن داشت تا علیه او مصاحبه 
کنند. حمیدرضا ترقی بار دیگر پیشقدم شد و 
ادعا کرد حزب موتلفه با روندی که میرسلیم 
پیش گرفته مخالف اســت و حتی به او تذکر 

حزبی هم داده اند.
پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمنا 
هم به خبرآنالین گفت از صحبت های میرسلیم 
متعجب و متاسف است و گفت »نمی دانم حاال 
به چه دلیلی آقای میرســلیم هر از چندگاهی 
به موضوعاتی اشاره می کند که این موضوعات 
می تواند از انســجام نیروهــای انقالب بکاهد 
و آورده اش جز فرقه و تشــتت چیز دیگری 

نیست.«
اما راه و روشــی که سردار قالیباف پیش 
گرفته متفاوت از دو کاندیدای شکست خورده 
است. او مدعی اســت. مدعی رهبری جریانی 
تازه. می خواهد حیات سیاســی خود را تداوم 
بخشد آن هم در حالی که بسیاری معتقد بودند با 
انصراف از انتخابات عمر سیاسی او 
به پایان خواهد رسید. قالیباف 
نمی خواهــد حــاال که 
قریب به 12 سال است 
لبــاس نظامی گری 
را از تــن درآورده 
دچــار سرنوشــت 
شود.  رضایی  محسن 

او می خواهــد در همین قد و قامت باقی بماند 
تا مجبور نباشــد به دلیل دور ماندن از مناصب 

انتخابی بار دیگر لباس رزم به تن کند. 
ســردار، دلخور از اصولگرایانی که قاضی 
رئیسی را بر یک نظامی که لباس نظامی از تن 
درآورده و دســت به کار اجرایی شده است، 
ترجیــح دادند و در لحظات آخــر او را وادار 
به کناره گیری کردند، در تالش است تا به انزوا 
نرود. حاال می خواهد با تکیه بر بدنه اجتماعی 
حامی کــه تصور می کند اگــر کناره گیری 
نمی کرد به او رای می دادند، جریانی تازه را پیش 
ببرد، جریانی که البته هنوز موافقت چهره های 
متنفذ و موثر اصولگرا را به خود جلب نکرده 
است. این ایده قالیباف چندان که باید در میان 
سیاســیون با اقبال مواجه نشد و حتی آن ها که 
حیات سیاسی شان مدیون نواصولگرایی دهه 90 

است هم با او همراه و همساز نشدند.

QQQمخالفان چه می گویند؟
نبی حبیبی، دبیر کل موتلفه که اصولگرایان 
این حزب را اصولگرایان معتبر می دانند ۵ مرداد 
در گفت وگــو با روزنامه اعتمــاد به کاربرد 
نواصولگرایی واکنش نشان داد و گفت »اگر 
مقصود آقای قالیبــاف از نواصولگرایی تغییر 
در اصول باشد، مطلقا آن را قبول ندارم اما اگر 
منظورشــان تحول در سلیقه ها و روش ها باشد 
این یک نیاز دائمی است که هر جریان سیاسی 
به آن محتاج اســت.من کلمه نواصولگرایی را 
نه به کار بــرده ام نه قبول دارم. این اصطالحی 
اســت که آقای قالیباف به کار برده اســت. 
البته البد تعریفــی از این موضوع دارند اما من 
تحول در اصولگرایی را در اصول یک موضوع 
غیراصولگرایانه می دانم اما تحول در روش ها را 

الزم تلقی می کنم.«
حسین کنعانی مقدم از اعضای جبهه ایستادگی 
هم از مخالفان این تعبیر اســت. او در گفت و 
گویی با ایسنا مطرح کرد: »برخی ایده عبور از 
اصولگرایی را مطرح می کنند و نظرشان تعریف 
اصولگرایی بدون روحانیت یا بدون جامعتین یا 
بدون حضور مجموعه هایی است که قبل و بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی هسته مرکزی تفکر 
اصولگرایی را شــکل دادند. این همان تفکر 
انحرافی بود که در گذشته نیز متأسفانه بعضی 
آن را مطرح کردند و می خواستند روحانیت را از 
صحنه سیاسی کشور خارج کنند. این کار غلطی 

است و نباید اتفاق بیفتد.«
البته اصولگرایانی که خود از جدیدالورودان 
به این جریان هســتند هم چنــدان با قالیباف 
همراهی نکردند. نصراهلل پژمانفر، عضو جبهه 
پایداری، نواصولگرایی را بازی با کلمات دانست 
و گفت در این جریان جدید حضور ندارم که 
تفکر آنها را بدانم اما می دانم دیدگاه های فکری 
آنقدر فاصله دارد که نمی توانند کنار هم جمع 

شوند تا حرکت دوم را شکل دهند.
فراکسیون  عضو  کریمی قدوسی  جواد 
والیی هم در گفت وگــو با خانه ملت 
مدعی شد این کلیدواژه های ساختگی 

تنها ایجاد تفرقه می کند.

QQQ تندروی، زاییده
نواصولگرایی سابق 

اصالح طلبی  هنوز   60 دهه 
و اصولگرایی به معنا و مفهوم 
امــروزی آن شــکل نگرفته 
بود. هر چه بود راســت و چپ 
سیاســی بود که بیــش از هر چیز 
در ایده هــای اقتصادی با یکدیگر تفاوت 
داشــتند. همین قطب بندی هاآرام آرام، حزب 
جمهوری را به محاق بــرد تا خط و مرزهای 
سیاسی نیروهای انقالب کم کم مشخص شود. 
چپ ها نیروهای موثر تا پیش از شــکل گیری 
دولت هاشمی رفسنجانی و مجلس پنجم بودند. 
دوم خرداد 76 اما همه چیز را دیگرگون کرد. 

تالش های دوم خردادی ها گروهی را بر مسند 
قدرت نشــاند که در سیاست گرچه در سوی 
راست میدان نایســتاده بودند اما سیاست های 
اقتصادی شــان دیگر به چپ اوایل انقالب هم 
شباهتی نداشــت. از سویی آنها توسعه سیاسی 
را اولویت می دانســتند، از آزادی های سیاسی 
و اجتماعی ســخن می گفتند و بر قانون اساسی 
تاکیدی ویژه داشــتند. لیــدری این جریان را 
ســید محمد خاتمی از پاستور برعهده گرفت 
و اصولگرایــان در مواجهه با این ایده های تازه 
شکست ســنگینی را تجربه کردند. پس از آن 
مجلس ششم با اکثریت اصالح طلب هم پازل این 
شکست را تکمیل کرد. همان زمان بود که ایده 

نواصولگرایی برای اولین بار مطرح شد. 
»شورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی« 
در مواجهه با همین شکست و با لیدری علی اکبر 
ناطق نوری و مدیریت محمدرضا باهنر شــکل 
گرفت. آن ها انتخابات ســال 81 شــوراها را 
با محوریت  اسالمی  ایران  به ائتالف آبادگران 
محمود احمدی نژاد ســپردند و در نهایت موفق 
شدند 14 کرســی از 1۵ کرسی شوراهای شهر 
تهران را در اختیار بگیرند. محمود احمدی نژاد 
ازهمین شورا به شهرداری تهران رسید و راهش 
برای پاستور هموار شــد.بنابراین از دل اولین 
ترمیم و بازسازی جریانی به وجود آمد که بعدها 

به سوم تیری ها شهرت یافتند.
آن ها با همین شکل و شمایل برای مجلس 
هفتم و ریاست جمهوری سال 84 برنامه ریزی 
کردند. سال 82 با کمک نهادهای نظارتی و رد 
صالحیت های گسترده توانستند به مجلس هفتم 
راه پیدا کنند. سال 84 بود که در خالل انتخابات 

اختالفاتی بروز کرد. 
خروجی شورای هماهنگی نیروهای انقالب 
اسالمی برای ریاســت جمهوری سال 84 علی 
الریجانی بود و پیران اصولگرا الریجانی را گزینه 
مطلوب می دانســتند. گزینه جوانان این جریان 
به ویژه آبادگران انقالب اســالمی و جمعیت 
ایثارگران در ابتدا قالیباف بود که در دقیقه 90 
ائتالف با رایحــه خوش خدمت به احمدی نژاد 
تبدیل شد و سوم تیر او را به ریاست جمهوری 
رساند. حاصل اولین ترمیم اصولگرایی به میدان 
دادن به نیروهایی جوان رسید که بعدها مشخص 
شد خط و ربطشان مورد پسند اصولگرایان هم 
نیست با این وجود در حمایت از او الاقل تا چهار 

سال اول دولت نهم کم نگذاشتند. 
در دهه 90 نیروهایی تندرو از دل سیاســت 
سربرآوردند که در اثر محدودیت های سیاسی 
اصالح طلبان یا کناره گیری اصولگرایان سنتی 
مورد توجــه قرار گرفتند. آن ها در مجلس نهم 
نقش موثری داشــتند و اغلب در دوره ای که 
سنتی ها احمدی نژاد را ترک کردند شانه به شانه 
او ایســتادند. جبهه پایداری هم نمونه دهه 90 
از کناره گیری  اســت که پس  اصولگرایانی 
نیروهای اصیــل و انقالبی ســربرآوردند و 
طرحی نو از اصولگرایی را به وادی سیاســت 
عرضه کردند. اصولگرایی که مدعی بازگشت 
به اصول بود اما تعبیری آغشــته به تندروی از 
اصول داشــت و البته دو سال ابتدای کار حسن 
روحانی دامن گیر دولت یازدهم شد. با این عقبه 
تاریخی هر بار صحبــت از نو کردن گفتمان 
اصولگرایی به میان آمده جریانی تندرو از دل آن 
سربرآوردند. این بار اما پرچم دار این اصولگرایی 
نو، محمدباقر قالیباف است. کسی که در جریان 
مناظرات انتخاباتی سال 96 نشان داد می خواهد 
احمدی نژاد ثانی باشــد. او می خواهد با تکیه بر 
عدالت محوری و سخنگویی از محرومان و البته 
بگم بگم ها راه محمود احمدی نژاد را ادامه دهد با 
یک تفاوت. او نه به اندازه احمدی نژاد و یارانش 
جسارت رویارویی با کلونی های قدرت را دارد 
و نه می تواند روی طبقه ای ویژه حســاب باز 
کند اما می خواهد همچنان زنده بماند. او حیات 
سیاسی اش را به سردمداری نواصولگرایان گره 

زده است.

ایران
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2گزارش مجلس

مجلس تیم آقای روحانی فهرست زنان توانمند را در چندین مرحله از طیف های مختلف زنان از جمله نمایندگان زن مجلس درخواست کرد. 
فراکسیون هم چنین اقدامی را انجام داد اما اقدام چندان منسجم و یکپارچه نبود و بیشتر به صورت انفرادی صورت گرفت. به نظرم می شد 

که بهتر از این کار کرد و من خودم چندین بار در این خصوص و برای انسجام بیشتر تذکر دادم اما به هر حال این هم تجربه ای شد.

هرماه  یکی از نمایندگان عضو حزب 
کارگزاران سازندگی ایران

در گفت وگو با سازندگی به موکلین خود 
گزارش می دهد

  چه ارزیابی ای از حال و هوای مجلس 
در آســتانه رای اعتماد بــه وزرای دولت 
دارید؟ فکر می کنید شنیده های نمایندگان 
از کابینه دوازدهم چقــدر آنها را راضی 

کرده است؟
مجلس از سه فراکسیون اصلی تشکیل 
شــده اســت. ترکیب هر یک از این 
فراکسیون ها به گونه ایست که انتظارات و 
دغدغه های متفاوتی را نمایندگی می کنند. 
بنابراین نمی توان به صورت واحد نسبت 
به فضــای مجلس نظــر داد. از جانب 
فراکســیون امید می توانم بگویم که بعد 
از ارائه مشورت ها، فراکسیون در شرایط 
کنونی بیشــتر نظاره گر اتفاقات است و 
تا رئیس جمهور  شرایط را رصد می کند 
بتواند در یک فضــای آرام و به دور از 
فشار تصمیم گیری کند. شنیده ها هم بسیار 
متنوع و بعضا متضاد است. بنابراین نباید 
چندان به این شــنیده ها اعتنا کرد. نگاه 

اغلب نمایندگان هم، چنین نگاهی ست.
و  رایزنی هــا  از  شــما     ارزیابــی 
دیدارهایــی که میــان فراکســیون های 
سیاسی مجلس با رئیس جمهور انجام شد، 
چیســت؟ فکر می کنید کابینــه به آرای 

کدام فراکسیون ها نزدیک تر باشد؟
رویکرد رئیس جمهــور در این دوره 
مشورت با همه گروه های سیاسی کشور 
بود. ایــن رویکرد در مجلس هم خود را 
نشان داد. همه فراکســیون ها توانستند 
انتظارات و دغدغه های خودشــان را به 
آقای روحانی منتقل کنند. تا جایی که 
اطالع دارم ایشان هم در هیچ یک از این 
جلسات قول یا تضمینی برای پایبندی به 
نظرات گروه های مختلف نداده است. بلکه 
صرفا بر پایبندی به خواست و اراده مردم 

تاکید دارند.
طبیعتا از آنجا که مسیر حرکت دولت 
و فراکسیون امید از یک منشأ مشترک 
بوده و اولویت ها و دغدغه های مشترکی 
دارند کابینه دولت دوازدهم از نظر فکری 
و رویکردی با فراکسیون امید )در قیاس با 
دو فراکسیون دیگر( همراه تر خواهد بود 

و قرابت بیشتری خواهد داشت. 
  عملکرد فراکســیون امیــد در بازه 
رایزنی ها درباره کابینه را چطور می بینید؟ 
با توجــه به آنچــه که می شــنوید فکر 
می کنید چقدر از انتظارات فراکســیون 

امید در چینش کابینه رعایت شده است؟
عملکرد فراکسیون از نظر من مطلوب 
بوده است. اساسا تالش فراکسیون مبتنی بر 
عدم ورود به حیطه اختیارات رئیس جمهور 
در انتخاب کابینه بوده و صرفا بر تبادل 
افکار و ارائه اولویت ها و خواست مردم 

تاکید شده است.
از  را  در خصوص کابینه شــنیده ها 
آنچه به نظرم در عمل تجلی پیدا می کند، 
تفکیــک می کنم. بله قبــول دارم که 
آتی  کابینه  موجود،  شنیده های  براساس 
در قیاس با کابینه فعلی گرایش بیشتری 
نسبت به جریان راست خواهد داشت. اما 
به نظر می رسد اینها بیشتر فشار رسانه ای 
جریانی خاص اســت. حسن روحانی به 
خوبی می دانــد که 24 میلیون رای دهنده 
در انتخابات اخیر به چه علت به ایشــان 
رای داده اند و چه انتظاراتی از ایشان دارند. 
یقینا آقای روحانی خودشــان به خوبی 
می دانند که 24 میلیون رای دهنده ای که 
به قول خود ایشان از میان دو طرز تفکر 
یکی را انتخــاب کرده اند، چه مطالباتی 
دارند و چه افــرادی می توانند در جهت 
تحقق این مطالبات گام بردارند. جایگاه 
افراد در آفرینش حماسه 29 اردیبهشت 
هم مشخص اســت. به طور مثال ببینید 
جایگاه آقای فالن در جریان رقابت های 
انتخاباتی و در میان طرفداران و حامیان 
جایگاه  همین  کجاست؟  روحانی  آقای 
را با جایگاه آقای فالن یا بسیاری دیگر 
از افرادی که حمایت آنها شور و نشاط 
عظیم و حماسه 29 اردیبهشت را آفرید، 
مقایســه کنید. همه چیز روشن است. 
بنابراین معتقدم آقای روحانی خودش به 
خوبی به شــرایط واقف است و خواست 
و مطالبات واقعی مردم را می داند. از این 
جهت است که می گویم میان شنیده ها و 
کابینه ای که نهایتا معرفی خواهد شد، باید 

تفکیک قائل شویم.
  اینکه اصالح طلبان انتظارات خودشان 
در رابطه با ترکیب کابینه را بیان کنند به 

اعتقاد شما سهم  خواهی است؟
اتفاقا این کار کامال در راستای تالش 
بر پایبندی به شعارهای پیش از انتخابات 
و مطالبات مردمی ست. شما تصور کنید 
تمام ظرفیت ها و تشکیالت یک جریان 
برای شــخصی در یک انتخابات بسیج 

شود و این تشــکیالت به بهترین نحو 
انســجام و برنامه ریزی را از خود نشان 
دهد و به بیان مطالبات و مشــکالتی که 
گریبان گیر اکثریت مردم است بپردازند. 
مردم هم به واسطه ی این انسجام و همت 
و تالش برای بیان دغدغه هایشان به میدان 
بیایند و شخص مورد حمایت آن جریان 
سیاســی را که البته از ویژگی های ذاتی 
خاص و منحصر به فردی هم برخوردار 
است، انتخاب کنند. حاال پس از پیروزی 
در انتخابات چه کســی باید دغدغه ها و 
مطالبات مردم را کــه تا همین چندی 
پیش هر روز بر زبان ها جاری و ســاری 
بوده نمایندگــی کند؟ می خواهم بگویم 
مسئله پیچیده ای نیست. متاسفانه برخی ها 
در دوران تسلط و حاکمیت خودشان بر 
قوه مجریه و سایر نهادها حتی یک نفر از 
جریانات منتقد را به کوچکترین رده های 
مدیریتی راه نداده انــد، اما اکنون مدعی 
شده اند که روحانی باید کابینه فراجناحی 
داشته باشد و از منتقدین خود که تا دیروز 
و در ایــام انتخابات هــر آنچه در توان 
داشتند رو کردند تا روحانی ناکام بماند، 
در کابینه ای که قرار اســت تحقق بخش 

وعده های انتخاباتی باشد استفاده کند.
باز هم تاکید می کنم که اصالح طلبان 
بحث جناحی و جریانی ندارند و معتقدند 
اگر واقعا آقای روحانی از میان اصولگرایان 
کسی را سراغ دارد که با وعده های پرشور 
طرح شــده در جریان انتخابات همراهی 
کند، حتما از وجودش اســتفاده کند. از 
طرف دیگر باید در کمال آرامش و در 
بستر تعامل و گفت وگو تعارفات معمول 
و رایج را هم کنار گذاشت. چون معتقدم 
مطالبات مردمی و خواســت افرادی که 
ســاعت ها پای صندوق های رای منتظر 
ماندند تا نظر و طرز تفکر مطلوب شــان 
را حاکم بر کشور کنند، باید خط قرمز 

سیاستمداران باشد.
  فکر می کنید تبعــات بی توجهی به 
خواست اصالح طلبان به عنوان مهمترین 
پایگاه رای آقای روحانی در چینش کابینه 

چیست؟
مهمترین مشکلی که در اثر بی توجهی 
به خواست اصالح طلبان ظهور پیدا می کند، 
از دســت دادن سرمایه اجتماعی به عنوان 
بزرگ تریــن جریان اصالحات اســت. 

واقعیتی که هم در انتخابات اخیر و هم در 
انتخابات سال 92 وجود داشت این بود که 
بسیاری از افراد قصد رای دادن و شرکت 
در انتخابات را نداشــتند. این اصالح طلبان 
و حامیــان واقعی آقــای روحانی بودند 
که با تالش و کوشــش و بعضا ساعت ها 
پیگیری توانستند بســیاری از افراد را به 
پای صندوق های رای بکشانند و برای رای 
دادن به آقای روحانی اقناع کنند. چندین 
مورد را خودم از نزدیک شاهد بوده ام. در 
جریان انتخابات اخیر وقتی برای سخنرانی و 
حمایت از آقای روحانی به خوزستان سفر 
کرده بودم با خیل عظیمی از افراد روبه رو 
شدم که به علت دلخوری هایی که وجود 
داشــت و یا برخی از شعارها و وعده های 
آقای روحانی که طی 4 سال اول تحقق پیدا 
نکرده بود، ابدا قصد شرکت در انتخابات 
نداشتند. اما بسیار تالش شد و دانشجویان 
هم بدون چشم داشت به میدان آمدند و در 
نهایت در همان مراســم آن جمعیت که 
قصد شرکت در انتخابات نداشتند یک صدا 
حمایت خود از آقــای روحانی را اعالم 
کردند. این فقط یک مصداق بود. از این 
دارد. در صورتی  فراوان وجود  مصداق ها 
که به خواســته های این افراد توجه نشود، 
ســال 1398 و 1400 مسیر بسیار سختی 
پیش رو خواهیم داشت و اصال بعید نیست 
که مردم از ما روی گردان شــوند و این 

خسران بسیار بزرگی خواهد بود.
  موضــوع وزیر زن و اهل ســنت در 
کابینه دوازدهم یکی از خواست های مهم 
اصالح طلبان بود که ظاهرا منفی است. فکر 
می کنید چرا آقای روحانی از این خواست 

عقب نشست؟
بله، این موارد چه در جلســات قبل از 
انتخابات با آقای روحانی و چه در جلسات 
پساانتخاباتی با ایشان از جانب فراکسیون 
امید و دیگر اصالح طلبان خارج از مجلس به 
ایشان منتقل شد. اما خب واقعیت دیگری 
هم وجود دارد که باالخره آقای روحانی 
هم برای پیشــبرد اهداف کابینه باید با 
مجموعه ای از ارکان نظام هماهنگی داشته 
باشد و نظرات آنها را هم جلب کند. ظاهرا 
ایشان موفق به جلب نظر این افراد و ایجاد 
هماهنگی نشده اند. البته به نظرم رایزنی بهتر 
و درازمدت تر می توانست زمینه مناسب تری 
را فراهم آورد و نتایج بهتری را به همراه 

داشته باشــد. هرچند همچنان معتقدم تا 
آخرین لحظه باید منتظر ماند و چه بسا در 
روز معرفی وزرا اتفاقات جدیدی بیفتد و 
گام هایی به جلو برداشته شود. من در این 

حوزه ناامید نیستم.
  در مــورد وزیــر زن فکر می کنید ما 
هنوز زنان توانمند در این ســطح نداریم یا 

نگاه ها در این باره تنگ نظرانه است؟
بــه نظرم ریشــه در وجــود نگرش 
تنگ نظرانه به زنان دارد. بخشی از جامعه ما 
همچنان نمی خواهد زنان را در اجتماعات و 
تصمیم گیری ها دخیل کند. دوست دارد زن 
صرفا در خانه بنشیند و پخت و پز کند و از 
اظهارنظراتش در این زمینه هم چندان ابایی 
ندارد. نمونه هایش را هم دیده ایم. اما واقعیت 
جامعه چیز دیگری می گوید. امروز دیگر 
نسل سوم و چهارم انقالب این طرز تفکر 
را نمی پذیرد. دالیل روشنی هم دارد. نتایج 
آزمون های استخدامی، کنکور سراسری و 
وجود صدها و بلکه هزاران مدیر موفق زن 
به خصوص در بخش خصوصی ناقض این 
طرز تفکر است و به همین دلیل باید برای 
حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری 
در راستای جذب حداکثری و دفع حداقلی، 
این تغییر نگاه را در جامعه به وجود بیاوریم 
و احساس شور و ایجاد انگیزه را در نیمی از 
جمعیت کشور با انتخاب وزیر زن به همراه 
داشته باشیم. برای حل این مشکل هم باید 
بیش از این گفت وگو کرد. نه فقط در ایام 
انتخابات و یا احیانا در زمان چینش کابینه، 
بلکه حل چنین مشــکالتی که ریشه در 
سنت ها دارد، نیازمند گفت وگوی مستمر 

و پیوسته است.
  فراکســیون زنــان در ایــن زمینــه 

رایزنی ای صورت نداد؟
تیم آقای روحانی فهرست زنان توانمند 
را در چندین مرحله از طیف های مختلف 
زنــان از جمله نماینــدگان زن مجلس 
درخواســت کرد. فراکسیون هم چنین 
اقدامی را انجام داد اما اقدام چندان منسجم و 
یکپارچه نبود و بیشتر به صورت انفرادی 
صورت گرفت. به نظرم می شد که بهتر از 
این کار کرد و من خودم چندین بار در 
این خصوص و برای انسجام بیشتر تذکر 

دادم اما به هر حال این هم تجربه ای شد.
  ترکیب کابینه باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد تا بعد از پایان دولت دوازدهم 

اصالح طلبان همچنان امیدوار باشــند که 
مــردم باز هم بــه آنها و یــا گزینه مورد 

حمایت شان رای خواهند داد؟
کابینه باید پاسخگوی مطالبات مردمی 
باشد. مردم باید احساس کنند افرادی بر 
مســند قرار گرفته اند که دقیقا شعارها و 
وعده های آقای روحانی را در آن حوزه 
خاص نمایندگــی می کنند. به طور مثال 
حضور آقای ظریف در مسئولیت وزارت 
خارجه دقیقا منطبق بر شعارها و وعده های 
پیش از انتخابات در حوزه سیاست خارجه 
از جمله رفع تحریم ها و تعامل سازنده با 
جهان اســت و یا گزینش آقای زنگنه 
برای مدیریت حوزه نفت و گاز کشور 
کامال در راستای تحقق وعده های آقای 
روحانی در حوزه بهره برداری همه جانبه از 
میادین مشترک نفتی و گازی و پویایی 
در عرصه دیپلماسی انرژی ست. اما اگر 
مردم احساس کنند که رای شان بی فایده 
بوده و پس از 4 سال تغییرات چندانی را 
احساس نکنند، دیگر نمی توان با قاطعیت 
از رای آوری گزینــه اصالح طلبان برای 

سال 1400 سخن گفت.
  با توجه به آنچه تــا االن از ترکیب 
کابینه به گوش می رسد فکر می کنید این 
تحلیل که آقای روحانی به سمت جریان 
راست سیاسی و اصولگرایان متمایل شده 

است درست باشد؟
همانطور که گفتم احســاس می کنم 
اینها بیشــتر گمانه زنی های رسانه ایست. 
آن هم از سمت یک جریان خاص که به 
صورت هدفمند صورت می گیرد. باز هم 
تکرار می کنم که معتقدم باید بین شنیده ها 
و آنچه در واقعیت بــه وقوع می پیوندد 
تمایز قائل شد. بعید می دانم این چرخش 
از جانب آقــای روحانی صورت گیرد. 
زیرا حتی اگر فرض بگیریم که این اتفاق 
هم رخ دهد، جریان راست سیاسی آماده 
پذیرش آقای روحانی نیست. بلکه همواره 
سعی می کند فاصله خود را با وی داشته 
باشــد و این را خود حسن روحانی بهتر 
از هر کســی می داند و از طرفی نیز طرز 
تفکر و رویکرد آقای روحانی متمایل به 
نوگرایی و تحول خواهی ست. چیزی که 
چندان با جریان راست سیاسی همخوانی 
ندارد، بلکه خواسته و مطالبه اصالح طلبان 

است.

گفت وگو با پروانه مافی نماینده تهران و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 

کند کار  می توانست  بهتر  امید  فراکسیون 
زینب صفری

خبرنگار پارلمانی سازندگی

»پروانه مافــی« نماینده تهران چنــدان از روند 
رایزنی های فراکســیون زنان برای حضور وزیر 
زن در کابینه دوازدهم راضی نیست. وی می گوید 
اقدامات فراکســیون زنان در این راســتا چندان 
منســجم و یکپارچــه نبوده و بیشــتر به صورت 
انفرادی صورت گرفته است در حالی که می شد 
بهتر از این ها کار کرد. او در رابطه با چینش کابینه 
معتقد اســت که کابینه باید پاسخگوی مطالبات 
مردم باشــد و افرادی بر مســند قرار بگیرند که 
دقیقا شــعارها و وعده های آقــای روحانی را در 
آن حــوزه خاص نمایندگی کنند. مافی از همین 
رهگذر هشدار می دهد اگر ترکیب کابینه منطبق 
با رای مردم پیش نرود، دیگر نمی توان با قاطعیت 
از رای آوری گزینه اصالح طلبان برای سال 1400 
ســخن گفــت. او همچنین در واکنــش به بحث 
»چرخش به راســت« روحانی در چینش کابینه 
می گوید که بعیــد می داند این چرخش از جانب 
آقای روحانی صورت گیرد و تاکید می کند حتی 
اگر این اتفاق بیفتد، جریان راســت سیاسی قلبا 

آماده پذیرش آقای روحانی نیست. 



یکشنبه 15 مرداد 61396 سال یکم . شماره 7

اخبار و حاشیه های تایید نشده درباره گزینه نهایی شهرداری تهران همچنان شنیده و گفته می شود. اما شهر
انتخاب نهایی با منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران است که قرار است با رای و نظر نهایی خود 
امید از دست رفته تهرانی ها را دوباره به تهران و مردمانش بازگردانند. 

پنجاهمین شهر ثروتمند جهان، ابرشهری 
که خیلی ها می گویند شــهری سوخته است 
رویش هم چیزی نزدیک به 60 هزار میلیارد 
تومان بدهی تلنبار شده است. تهران؛ کمتر از 
یک ماه دیگــر مدیری جدید به خود می بیند. 
مدیری که قرار است تهران را تحویل بگیرد که 
به گفته بسیاری از ناظران و کنشگران شهری، 
مملو از تخلف ها و ساخت  و سازهاست. سمتش 
»شهردار تهران« است؛ اما در نام سهل است و 
در بطن ماجرا، خود به اندازه اداره یک کشور 
کوچک دردسر دارد. نزدیک به دو دهه است 
که شهرداران تهران از سوی نمایندگان پایگاه 
اصولگرایان اداره می شود. بیش از یک دهه اما؛ 
یعنی نزدیک به دوازده سال است که محمدباقر 
قالیباف مدیریت پایتخــت ایران را بر عهده 
دارد. مدیریتی یکپارچه همسو با اصولگرایان 
و البته یارانش در شورای شهر. همان شورایی 
که به خصوص در دوره های سوم و چهارم نقش 
اساسی را از منظر پایگاه سیاسی، در انتخابش 

به عنوان شهردار تهران داشتند. 

QQQهفت نامزد و یک صندلی
اما حاال و با گذشت دوازده سال از مدیریت 
تهران به سبک قالیباف، ورق برگشته است. 
آن هم با انتخاباتی که مردم تهران با رای خود 
توانستند ترکیب شورای پنجم شهر را تغییر 
دهند و اصالح طلبان را راهی ساختمان بهشت 
کنند. بر اساس قانون، شوراهای شهر مسئول 
انتخاب شهردار هســتند، درباره تهران هم در 
ابتدا حدود 24 گزینه اغلب از میان اصالح طلبان 
مطرح و ســپس به هفت گزینه نهایی ختم 
شد. محمدعلی نجفی، حســین مرعشی، الهه 
کوالیی، محمدعلی افشانی، حبیب اهلل بیطرف، 
محمد شریعتمداری و محسن مهرعلیزاده هفت 
کاندیدای اصلی برای شهرداری تهران هستند. 
نام های دیگری همچــون عباس آخوندی و 
یا محســن هاشمی هم برای این سمت عنوان 
شــده بود که آنان اعالم کردند قصدی برای 

کاندیداتوری شهرداری تهران ندارند. 
از میان آن هفت نفر اما؛ محمدعلی نجفی 
گزینه ای قطعی برای کاندیداتوری شــهردار 
تهران اســت. آنجا که روز یکشنبه حسین 
مرعشــی که خود جزو یکی از گزینه های 
محتمل برای تصدی پســت شهرداری تهران 
اســت، به خبرگزاری ایسنا گفت که »آقای 
نجفی روز گذشته )شــنبه پیش( نامزدی این 
ســمت را پذیرفتند و اکنون در حال تنظیم 

برنامه خود برای ارائه است.« ارائه برنامه هفت 
کاندیدایی که نیمه های تیرماه از سوی اعضای 
منتخب شورای شهر پنجم نام و تعدادشان نهایی 
شده بود، جزء یکی از شروط اصلی شورا برای 
نامزدهاست. نامزدهایی که مرعشی و محمدعلی 
نجفی باالترین میــزان رای اعضای منتخب 
شورای پنجم شهر را توانستند از آن خود کنند. 
نجفی با 21 رأی و حسین مرعشی با 20 رأی 
بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و الهه 
کوالیی 16 رأی، محمدعلی افشانی 14 رأی، 
حبیب اهلل بیطرف 12 رأی، محمد شریعتمداری 
11 رأی و محسن مهرعلیزاده 9 رأی به دست 
آوردند. البته مرعشی این را هم گفته بود که 
تمامی هفت کاندیدا به جز خود او، مشــغول 
منتخب  اعضای  برای  برنامه هایشــان  تنظیم 
شورای شهر هستند. این گفته او شاید به معنی 
انصرافش از نامزدی برای پســت شهرداری 
تهران باشد. او حتی 2۵ تیرماه در گفت وگو 
با روزنامه قانون تاکید کرده بود که »این که 
من چرا عالقه مند به حضور در شهرداری نیستم 
بحث امروز و دیروز نیست. اساساً معتقدم باید 
آزاد بود. آزادی را با چیزی عوض نمی کنم؛ 
در حال حاضر هرجا دلم بخواهد می روم، هر 
مصاحبه ای که بخواهم انجام می دهم اما وقتی 
مســئولیتی را می پذیری در قیــد و بند قرار 
می گیری. مــن آزادی خودم را نمی خواهم از 
دست بدهم.« نامزدها تا 20 تیر فرصت دارند 
برنامه و کادر پیشنهادی خود را برای شهرداری 
تهران ارائه دهند. این برنامه ها به مدت یک هفته 
توسط نامزدها در جلسه شورای شهر مطرح و 
مورد بررسی قرار می گیرد. پیشتر گفته شده 
بود که تعــداد نامزدها از هفت نفر به دو نفر 
می رســد و از بین این دو نفر، گزینه نهایی 
شهرداری برگزیده می شود؛ هرچند هر دوی 
این افراد در اولین جلســه شورای شهر جدید 
حضور خواهند یافت و برنامه های خود را برای 

رای گیری نهایی اعضا اعالم خواهند کرد.

QQQ کار دشوار منتخبان شورای شهر
با این حال محمدعلــی نجفی پا به میدان 
گذاشته و برای تکیه زدن بر صندلی ساختمان 
خیابان بهشــت تهران، اعالم آمادگی کرده 
اســت. نامزدی که تقریبا توانست رای همه 
اعضا را به دست بیاورد. حاال هم، این نقطه، دقیقا 
همان جایی ست که اعضای شورای شهر نشان 
می دهند که به قول معروف چند مرده حالجند. 
آیا رای شان به همان یکدستی لیست امید است 
یا اینکه الهه راســتگویی دیگر قرار است از 
دل این شورا متولد شود. بررسی گرایش های 
سیاســی و حزبی ترکیب جدید شورای شهر 
پنجم چیزی شبیه این است: یازده نفر مستقل، 

چهار نفــر نزدیک به حــزب کارگزاران 
سازندگی و 6 نفر هم همسو با حزب اتحاد ملت 
ایران اســالمی. رای اولیه و یا سوری منتخبان 
شورای شهر تهران نشان از قوت گرفتن انتخاب 
محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران است. 
برآوردهای اولیه از واکنش تحلیلگران شهری 
و سیاســی به این رای ابتدایی شورای شهر، 
حکایت از قطعی بودن ایــن رای دارد. مگر 
انتخاب شهردار  آنکه رخدادی مانند ماجرای 
در دوره کنونی شورای شهر تهران، به وجود 
بیاید و ناامیــدی بماند برای میلیون ها تهرانی 
که به لیست امید رای دادند. تا این جای کار 
همه چیز بر اساس اساسنامه و میثاق نامه پیش 
رفته است. همان روشــی که همگان انتظار 
داشتند. نخستین آزمون شورای شهر پنجم هم 
عمل به میثاق نامه 16بندی بود. موضوعی که 
تاکید بر حضور نیافتن هیچ یک از منتخبان 
شورای شهر در شهرداری تهران است. مرتضی 
الویری، رئیس سنی منتخبان شورای شهر تهران 
هم پیشتر با اشاره به تعیین 16 بند برای انتخاب 
شــهردار تهران از سوی اعضای شورای شهر، 
درمورد حذف بند 16 مشــخصه های عمومی 
شــهردار، مبنی بر منع انتخاب شهردار از میان 
اعضای شورای شهر که با انتقادهای فراوانی 
مواجه شــد، گفته که »حذف بند 16 به نفع یا 
علیه هیچ نامزدی نبود، اما اعتقاد داشــتیم که 
جای این بند در میان شــاخصه های عمومی 

شهردار آینده تهران نیست.«
او در پاسخ به این ســوال که آیا حذف 
بنــد 16 تناقضی با میثاق نامه ای که به امضای 
اعضای شورای پنجم پیش از نهایی شدن لیست 
امید رسید، دارد یا خیر توضیح داده که »اگر 
فردی می خواهد از شورا به شهرداری برود دو 
قفل را بایــد باز کند؛ در مرحله اول باید رای 
کافی برای شهردارشدن داشته باشد و در مرحله 
دوم باید نظر شورا را برای استعفا جلب کند. 
در نتیجه اگر کســی از اعضای شورای شهر 
بخواهد شــهردار تهران شود باید این دو قفل 

را باز کند.«

QQQ رقابت مسالمت آمیز دو حزب همسو
نجفی و مرعشی به نوعی نمایندگان حزب 
کارگزاران برای شــهرداری تهران هستند. از 
آنجایی هم که حســین مرعشی گویا تمایلی 
برای تصدی این پست ندارد، نجفی به تنهایی 
از سوی کارگزاران در صحنه حضور دارد و 

برای ارائه برنامه هایش به منتخبان شورای شهر 
پنجم اعالم آمادگی کرده اســت. این حزب 
تجربه یک شــهردار را هم دارد؛ غالمحسین 
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
از ســال 1368 تا 1377 شهرداری تهران را بر 
عهده داشــت. به گواه بسیاری از تحلیلگران 
هم کارنامه خوبی از خود به جای گذاشــت. 
به خصوص در شرایطی که جنگ تحمیلی علیه 
ایران تمام شده و یک  شبه ویرانه انتظار او را 

می کشید. 
اما حزب اتحاد ملت هم نامزدهایی برای 
ارائه به شورای شــهر دارد. این همان رقابت 
مسالمت آمیز در یک جناح است و البته کاری 
دشوار پیش روی اعضای شورای شهر پنجم. در 
این میان برخی از وجود اختالف میان این دو 
حزب صحبت می کنند. اختالف بر سر اجماع 
روی گزینه نهایــی. تمامی این گمانه زنی ها 
در شــرایطی است که اواســط تیرماه علی 
ایران  اتحاد ملت  شکوری راد دبیرکل حزب 
اسالمی گفته بود که »حزب اتحاد ملت گزینه 
اختصاصی برای شــهرداری تهران ندارد.« او 
این را هم توضیح داده که »به نمایندگانی که 
عضو حزب اتحاد هستند و یا تفکری نزدیک 
به این حزب را دارند مشورت های تخصصی 
برای انتخاب شهردار مناسب را می دهیم. نهایتا 
امیدواریم به شورای شهر دوره پنچم پس از 
آغاز فعالیت خود به گزینه اجماعی برسد.« 
شــکوری راد پیش از این اظهاراتش هم این 
بحث را مطرح کرده بــود که نجفی هم از 
گزینه های مــورد حمایت حزب اتحاد ملت 
ایران اسالمی است. آنطور که او در 13 تیرماه 
بود »آقایان حجتی،  اعتماد گفته  به روزنامه 
نجفی و مرعشی هر سه گزینه حزب اتحاد هم 
هستند. یعنی این طور نیست که گزینه حزب 
اتحاد فقط آقای حجتی باشد و آقای نجفی و 
مرعشی گزینه ما نباشند. هر یک از این سه 
نفر اگر شهردار شوند موفق خواهند بود و ما 
خاطر جمع خواهیم بود که این حیثیتی که پای 
شورای پنجم گذاشته شده، حفظ می شود. چون 
برای ما حفظ این حیثیت از همه مهم تر است.« 
گرچــه حزب اتحاد ملت ایران اســالمی از 
نامزدی و یا حتی شهردار شدن نماینده رقیبش 
یعنی محمدعلی نجفی حمایت کرده اســت؛ 
اما تلویحا به این موضوع هم اشاره کرده که 
برخی اختالف ها میان دو حزب وجود دارد. 
آنجا که او بیان کرده که »اختالف معناداری 
میان ما و آنها )حزب کارگزاران سازندگی( 
نیست. اختالف همیشه وجود دارد ولی معنادار 
که منجر به تنافر بشــود، نداریم. همین االن 
هم با کارگزاران تعامل و گفت وگو داریم و 
مسائل را مطرح می کنیم. این طور نیست که 

اگر رقابتی هم باشد به منازعه برسد.« 
QQQ واکنش ها به نامزدی نجفی برای

شهرداری تهران 
همزمان با اینکه حســین مرعشی از قول 
محمدعلی نجفی خبر آمادگی او برای نامزدی 
شــهرداری تهران را اعالم کرد؛ واکنش های 
زیادی نسبت به لحن و نوع بیان خبر مرعشی 
مطرح شد. واکنش هایی که رنگ و بوی انتقاد 
داشت. اما یک روز پس از این رخدادها، یعنی 
در روز دوشنبه نهم مرداد، نجفی در گفت وگو 
با خبرگزاری ایســنا، گفت که »من همانند 
سایر کاندیداهای شهرداری، برنامه های خود را 
تقدیم شورا خواهم کرد و اگر تشخیص اعضای 
شورا بر خدمت من در مدیریت شهری باشد، 
حتما در مورد مسائل شهر تهران با مردم سخن 
می گویم.« آنگونه که او در پاسخ به این سوال 
که آیا اظهارات برخی افراد در روزهای اخیر 
به نقل از او مورد تایید است یا خیر؟ توضیح 
داده است »دوستان همواره به من محبت داشته 
و دارند و از آنها تشــکر می کنم، اما بنده در 
مدیریت شهری فعال سمت و جایگاهی ندارم 
باشم.« خیلی ها  که بخواهم سخنگو داشــته 
می گویند نجفی را شــهردار تهران بدانید؛ آن 
هم به دو دلیل. یکی رای قاطع منتخبان شورای 
شهر پنجم به کاندیداتوری او و دوم تمایلش 
برای تصدی این پست است. آنجا که او کمتر 
از یک ماه قبل، گفته بود »پیشنهاد شهرداری 
بشود، روی آن فکر می کنم.« این عضو ارشد 
حزب کارگزاران ســازندگی که حاال مشاور 
رئیس جمهوری است، این را هم گفته بود که 
»صحبت جدی شهردارشدن من برای تهران 
نشده است اما اگر پیشنهاد شود روی آن فکر 
می کنم. البته بین اعضای شــورای شهر وقتی 
صحبــت از کاندیداها بوده نام بنده نیز مطرح 

شده، اما صحبت جدی نشده است.« 
حســین مرعشــی از چهره های اصلی و 
هم  ســازندگی  کارگزاران  تاثیرگذار حزب 
درباره دو گزینه محســن هاشمی و محمدعلی 
نجفی برای تصدی پست شهرداری تهران هم 
تاکید کرده بود »پس از محســن هاشمی نیز 
گزینه برتر برای شهردار، از نظر من محمدعلی 
نجفی است . در حال حاضر تمام تالش خود را 
به کار بسته ام که اگر سازمان برنامه و بودجه 
به آقای نجفی پیشنهاد نشد سمت شهرداری را 
بپذیرد.« مرعشی پیشتر این را هم تلویحا اعالم 
کرده بود که؛ باید برای شهرداری تهران منتظر 
گزینه ای بود که یا نزدیک به حزب کارگزاران 
اســت یا نزدیک به اتحاد ملت. درهمین حال 
برخی از چهره های سیاسی از جمله علی مطهری، 
نایب رئیس مجلس، و غالمحسین کرباسچی، 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی، تأکید 

کرده اند که شــهردار آینده تهران نباید قصد 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته 
باشد. موضوعی که شاید محمدعلی نجفی تمایلی 

برای دستیابی به آن پست نداشته باشد. 

QQQ همه چیز درباره محمدعلی نجفی
از  اســت.  تهران زاده  اصیــل و  تهرانی 
پایه گذاران اصلی حزب کارگزاران سازندگی 
است و ریشه حزبی و سیاسی اش کارگزاران 
اســت. نگاهی به کارنامه کاری اش نشان از 
سابقه مدیریتی و اجرایی فراوانی دارد. 9 سال 
وزیر آموزش و پرورش بوده است و با همه 
دولت ها تعامل داشته است. جست وجو درباره 
ســوابق کاری و تحصیلی نجفی این نتایج را 
در برداشــت: نجفی در حال دفاع از پایان نامه 
دکتری خود در دانشگاه ام آ تی آمریکا بود که 
به دلیل انقالب بازگشت و هر چند دیگران در 
موقعیت های مشابه از عنوان »دکتر« استفاده 
کردند اما او چنین نکرد. دانشــگاه صنعتی 
شریف با او چون واجد مدرک دکتری برخورد 
کرد و به این اعتبار در 30 سالگی وزیر علوم 
و آموزش و عالی هم شد. اما به عنوان »مربی« 
از دانشــگاه شریف بازنشسته شده نه استادیار 
و دانشــیار. نجفی دبیر سابق ستاد هماهنگی 
اقتصادی، سرپرســت ســابق وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران و از 
بنیان گذاران حزب کارگزاران سازندگی، عضو 
هیئت علمی )بازنشســته( دانشکده ریاضی و 
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و رئیس 
سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری است. نجفی از 1360 تا 1364 در 
دولت های دکتر باهنر، مهدوی کنی و مهندس 
موســوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از 
1367 تا 1376 در دولت های موسوی و مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی وزیر آموزش و 
پرورش کشور بود و در دولت اول سیدمحمد 
خاتمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. در 
1386 به عضویت در سومین دوره شورای شهر 
تهران درآمــد و در 29 مرداد 1392 به دلیل 
از  رئیس جمهوری  معاونت  به عنوان  انتصاب 
این سمت استعفا کرد. این کارنامه شاید خط 
بطالنی باشــد بر ادعاهایی که نجفی را مرد 

کارهای اجرایی نمی داند. 
اخبار و حاشیه های تایید نشده درباره گزینه 
نهایی شهرداری تهران همچنان شنیده و گفته 
می شود. اما انتخاب نهایی با منتخبان پنجمین 
دوره شورای شهر تهران است که قرار است 
با رای و نظر نهایی خود امید از دســت رفته 
تهرانی هــا را دوباره به تهــران و مردمانش 

بازگردانند. 

تهران در انتظار شهردار جدید
محمدعلی نجفی که حائز بیشترین  رای اعضای شورا شد برنامه های خود را برای اداره شهر تهران می نویسد

فریبا رحمانی
خبرنگار سیاسی سازندگی
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محمدعلی نجفی با شعار مهمی روبه روست که باید آن را عملی کند؛ شعار »تهران، شهر انسان محور« 
همان مهمی است که او باید برای اجرایی شدن آن تالش بسیار کند. امروز تمامی شهروندان تهران را 
اسیر فیزیك شهر می بینیم که حقیقت حیات و زندگی شهر را تحت الشعاع قرار داده است.

محمدعلی نجفی چگونه شهرداری خواهد شد؟

وند مدار شهر شهِر  شهرداِر 

از آثار مثبت تحوالت سیاسی سال 76 
به این سو که دولت اصالح طلب به قدرت 
رسید و گفتمان اصالح طلبی به محوریت 
سید محمد خاتمی، شخصیت موثر سیاسی 
کشور مســیر رو به رشد خودش را آغاز 
کــرد و با پشــتیبانی و حمایت آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی که شخصیت موثری 
در جریــان ماموریت هــای مهم ملی در 
کشور بودند، این بود فرایندی از واگذاری 
مسئولیت ها بر پایه توسعه متوازن آغاز شد. 
پیام گفتمان سیاسی اصالح طلبی به جامعه 
ایران این چنین بود که می توان سطحی از 
ماموریت ها را به عهده بخشی از نیروهای 
واجد صالحیت و کفایت گذاشت تا از این 
طریق بتوانند دولت را از حالت متمرکز 
و اقتدارگرا خــارج کرده و نوعی تعمیم 

مسئولیت شکل گیرد. 
توسعه سیاسی از جمله محورهای مهمی 
بود که دولــت اصالحات در تالش برای 
تحقق آن در بحث نوســازی سیاســی و 
نوسازی اجتماعی، تاسیس شوراهای شهر 
و روستا را در دســتور کار قرار داد. سال 
1378 کمتر از 20 ســال پیش این پروژه 
آغاز و موفق شدیم در سطح ملی شوراها 
را ســامان دهیم. مردم با رای مســتقیم  
نمایندگانی را برگزیدند تا شوراها بتوانند 
امور  یعنی مدیریت  به ماموریت مهم شان 
شــهری که حوزه فراگیــری را به خود 
تاسیس  کنند.  می داد رسیدگی  اختصاص 
شــوراهای شهر و روســتا تجربه بسیار 
مهمی بود اما به طور طبیعی هر امر جدید 
و بدیعی در ابتدا با گرفتاری ها و دســت 
اندازی هایی روبه روســت. در نهایت این 
نهاد شــکل گرفت و جامعه سیاسی ایران 
موفق شد در مسیر آزمون و خطا،امتحانی 
سیاسی- اجتماعی را از سر بگذارند. در این 
میان به میزانی که حوزه مسئولیت مهم و 
متراکم تر باشد، شکل گیری شورا به همان 
نسبت حســاس و قابل توجه خواهد بود. 
در ایران بیش از 30 مرکز اســتان، بالغ بر 
یک هزار شهر و 30 الی 40هزار دهستان 
وجود دارد که باید در مراکز آنها شوراها 
تاسیس می شــدند اما متاسفانه با استقبال 
مواجه نشــد، این در حالی است که مردم 
در ســطح کالن شهرها به این تجربه اقبال 
نشان دادند. در میان تمامی کالن شهرها و 
شهرهای بزرگ ایران، شورای شهر تهران 

با وجود اینکه باید مدل مدیریتی  اش را تغییر 
می داد اما به اعتبار گستردگی جمعیت و 
اینکه مرکز سیاسی نظام جمهوری اسالمی 
ایران است، مورد توجه جامعه قرار گرفت 
و دولت و مراکز حاکمیتی میهمان شهر 
تهران شدند. اگرچه مدیریت شهری تهران 
در گذشته بسیار مورد توجه مسئوالن نظام 
بود اما آنچه کــه در دوره اول از اهمیت 
ویژه برخوردار است، ایفای نقش مستقیم 
مردم در انتخاب مدیریت شهرشــان بود. 
امــروز پس از چهار تجربه نســبتا قابل 
توجه، در پی انتخاباتی پرتنش و حساس 
اصالح طلبان عهده دار مســئولیت شورای 
شــهر پنجم در تهــران و برخی دیگر از 
استان های کشور شدند. این ماموریت برای 

اصالح طلبان امتحان بزرگی است؛ 
اگرچه اصالح طلبان در دوره نخســت 
ایــن ماموریت را پذیرفتنــد اما به دلیل 
تجربه اول، نقش موسسی که شورای شهر 
آن دوره داشــت و برخی از گرفتاری و 
اشکاالت توفیق نیافتند که از خود کارنامه 
عملکردشان  و  به جای گذارند  درخشانی 
در دوره های بعدی نسبت به دوره نخست 
ضعیف تر شد. اصالح طلبان در امر مدیریت 
شهری و مدنی ادعاهای بزرگ دارند و با 
وجود اینکه قادر نبودند در دوره نخســت 
موفقیتی که با استاندارهایشان سازگار باشد 
را به دست آورند اما براین باور هستند که 
قادرند در مقام پرسشگری و پاسخگویی 
در میانه مردم به خوبی ظاهر شــوند. این 
مقدمات اصالح طلبان را به مرحله ای حساس 
وارد کرد و در شورای پنجم اصالح طلبان 
به ســمتی پیش خواهند رفت که دست 
به انتخابی برتــر زده و از خود کارنامه ای 

درخشان به جای گذارند.
 انتخاب شــهردار تهران از دو جهت 
حائز اهمیت اســت؛ در وهله اول اینکه 
شــهرداری تهران بیش از یک دهه در 
اختیــار اصولگرایــان و تحت مدیریت 
آمرانه محمدباقر قالیباف بود و از مسائل 
و گرفتاری های بســیار رنج می برد. در 
چنین شرایطی، شخصی که بناست سکان 
شهرداری را به دست گیرد، پس از دوازده 
سال وارد عرصه نوینی خواهد شد و باید 
این گرفتاری ها را به شکلی ترمیم و هموار 
کرده و مصائب را کاهش دهد. در وهله 
دوم، این تجربه در مقطعی شکل می گیرد 
که فضای سیاسی ایران به نحوی هوشمندانه 
به سمت اصالح طلبان متمایل شده است. 
انتخاب اعضای شــورای شهر تهران که 
اصالح طلبان را به قدرت رســاند، باوری 

حجتی کماکان به عنــوان وزیر در این 
دولت نقش آفرینی کند. در چنین شرایطی 
گزینه نهایی از میان حســین مرعشی و 
محمدعلی نجفی خواهد بــود؛ دو چهره 
برجسته سیاســی که اگرچه در احزاب 
اصالح طلب نیر عضویت دارند اما همواره 
نماد اصالح طلبی به شمار آمده و طی دوران 
مختلف تالش کردند تا تمامی احزاب و 
گروه ها را مدیریت کنند. شــورای شهر 
پنجم که خود ترکیبی از تمامی احزاب و 
این  است،  اصالح طلب  سیاسی  گروه های 
دو چهره سیاسی را به عنوان نماینده همه 
احزاب اصالح طلب انتخــاب کردند. در 
چنین شرایطی نباید وزن کشی های حزبی 
را مالک قــرار داد، چراکه امروز این دو 
چهره سیاســی، نماد اصالح طلبی بوده و 
بناست مسئولیت مهمی را به عهده گیرند. 
در گام نخســت اگرچه حسین مرعشی 
گزینه نهایی قلمداد می شد اما به دالیلی که 
ذکر آنها در این مقال نمی گنجد، خود را 
از این ماموریت معاف داشته و قرعه به نام 

محمدعلی نجفی افتاده است. 
نزدیک به چهار دهه از عمر سیاســی 
محمدعلــی نجفی می گذرد؛ ســال هایی 
که او در موقعیت های موثر و برجســته 
در عالی ترین ســطح قدرت سیاســی و 
اجرایی کشــور ایفای نقش کرده است. 
موقعیت هایی که هیچگاه ناشی از رانت یا 
روابط سیاسی نبود بلکه این چهره خدوم و 
هوشمند با ضریب هوشی باال همواره مورد 
عنایت رهبران سیاسی نظام و رهبران قرار 
گرفته است. در طول این 38 سال محمدعلی 
نجفی فارغ از اینکه در مقام استاد برجسته 
دانشــگاه صنعتی توانست نسلی هوشمند 
به جامعه تحویــل دهد، در چهار موقعیت 

مسئولیت کلیدی و موثر بر عهده داشت؛ 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، نجفی 
توانست با ســکانداری وزارت علوم در 
شرایطی حســاس و پرتنش که با انقالب 
فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها همراه بود، 
با مدیریتی کارآمد عالوه بر بازگشــایی 
دانشگاه ها، سابقه خوبی نیز به جای بگذارد. 
او، ریاست  از جمله مسئولیت های خطیر 
وزارت آمــوزش و پــرورش در دولت 
سازندگی بود؛ سرپرستی بیش از 1۵ میلیون 
دانش آمــوز و مدیریت بالغ بر دو میلیون 
مدیر و دبیری که وظیفه تربیت فرزندان 
این مرز و بــوم را به عهده دارند. وزارت 
آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه های 
دشواری است که تاکنون هیچ وزیری جز 
آقای نجفی نتوانسته از آن سربلند بیرون 

بیاید؛ شخصی که تمامی جناح های سیاسی 
از او به نیکی یاد می کنند. این کارنامه نشان 
از آن دارد که او به خوبی توانسته در این 
سمت به خوبی مدیریت کند و اکنون نیز 
هر زمان که رهبران سیاسی کشور به دنبال 
شخصیتی برجسته باشند، بالفاصله محمدعلی 

نجفی به ذهن شان خطور می کند. 
او در ادامــه مســئولیتش در دولت 
اصالحات،  توانست بر مسند ریاست سازمان 
مدیریت برنامه ریزی تکیه زده و با فراست 
بنیان های جریانی نیرومند نظام برنامه ریزی 
کشور را رقم زند. شخصیت های برجسته ای 
کــه در این حوزه از آنهــا به نیکی یاد 
می شود، اشخاصی هستند که به نوعی در 
دوران ریاست نجفی بر سازمان برنامه با او 

همکاری داشته اند. 
در مقطعی دیگر در دولت تدبیر و امید، 
محمدعلی نجفی مسئولیت سازمان میراث 
فرهنگی را برعهده داشت، لیکن به دلیل 
عارضــه قلبی قادر به اتمــام ماموریتش 
نشــد و اکنون مصمم است تا به عرصه 
به عنوان مدیری  بازگردد. نجفی  سیاست 
برجسته با سوابق علمی درخشان، عملگرا 
و واقع بیــن همواره مــورد توجه جامعه 
سیاســی و مدیریتی بوده است. این چهره 
دارد  باالیی  برنامه ریزی  قوت  سیاســی، 
و در هر مقامی بالنــده و موفق گام های 
موثری برداشــته است. صداقت، آرامش، 
 عشــق به خدمت و بهره بــری از تمامی 
ویژگی های  جمله  از  فکری  ظرفیت های 
نجفی اســت که از آن در پیشبرد اهداف 
و منافع کشور استفاده می کند. شخصیت 
شجاعی اســت؛ آرامش بی نظیری دارد و 
هرگاه به جمع بندی برســد در راه تحقق 
آن با شجاعت گام برمی دارد، ویژگی ای 
که زبانزد تمامــی گروه ها و جریان های 
فکری کشور است. این موقعیت را برای 
آقای نجفی، طبیعی و عادی می دانم چراکه 
در سمت هایی دشوارتر نیز توانسته گام های 
موثر بردارد،  برخالف شهرداران پیشین که 
از سطوح پایین تر به این مقام اجرایی دست 
یافتند. این نخستین بار است که یک چهره 
سیاســی و اجرایی با سابقه طوالنی مدت 
موفق شهرداری تهران را عهده دار می شود. 
تجارب نجفــی در مدیریت کالن و نظام 
برنامه ریزی کشور موجب شد تا او به کار 
جمعی اعتقاد پیدا کند و گام های موثری 
بردارد. نجفی طی خدمت در شورای شهر 
سوم توانست با مفاهیم مدیریت شهری و 
مباحث اجتماعــی و فرهنگی از نزدیک 
آشنا شود. در این دوران به دلیل جامعیت 

و قدرت برنامه ریزی وی، تمامی نمایندگان 
شورای شهر اعم از اصالح طلب و اصولگرا 
از ظرفیت و توانمندی اش استفاده می کردند. 
با نگاهی به کارنامه اجرایی محمدعلی 
نجفی، این پیام به دهن متبادر می شود که 
او قادر است به عنوان مدیری برجسته در 
شهر تهران حاضر شده و موفق عمل کند؛ 
اگرچه که در شرایط فعلی دست اندازهای 
بسیاری پیش رویش قرار دارد. از یک سو، 
شهر تهران بدهکار است و از سوی دیگر 
این نهاد خدماتی که در زمان غالمحسین 
کرباسچی به یک نهاد اجتماعی ارتقا یافته 
بود، با حجمی انبوه از بوروکراسی سنگین 
همراه است و پیا م های تلخی از فساد سازمان 
یافته در این نهاد به گوش می رسد و بسیاری 
براین باورند که شبکه گسترده ای از فساد 
در شــهرداری وجود دارد که محمدعلی 
نجفی برای مبارزه بــا آن باید رویین تن 
باشــد تا بتواند راه های برون رفت از این 
مسائل ناهنجار را بیابد. عالوه براین جامعه 
سیاسی ایران نزدیک به سه دهه از جنگ 
عبور کرده و به همین نســبت الگوهای 
زندگی در شهر تهران تغییر کرده است. 
جامعه نسل نیرو در شهر تهران نیز در انتظار 
هستند تا با ورود شهردار جدید و تغییر در 
سیستم شهرداری خدمات متناسب به خود 
را دریافت کنند. اکنون محمدعلی نجفی 
با شعار مهمی روبه روست که باید آن را 
عملی کند؛ شعار »تهران، شهر انسان محور« 
همان مهمی است که او باید برای اجرایی 
شــدن آن تالش بسیار کند. امروز تمامی 
شــهروندان تهران را اسیر فیزیک شهر 
می بینیم که حقیقت حیات و زندگی شهر 
را تحت الشعاع قرار داده است؛ از ترافیک 
شهری گرفته تا ساخت وسازهای بی رویه 
و تغییر الگوهای زندگی در شهر تهران و 
هجوم امکانات فیزیکی به سمت شهروندان. 
مردم در هراس به سر می برند و شهر باید 
به محلی برای آرامــش و زندگی بدون 
دغدغه بدل شــود؛ شهری پویا با رعایت 
حقوق تمامی اقشــار جامعه. گرفتاری ها 
بســیار اســت اما معتقدم نجفی به دلیل 
سوابق اجرایی گسترده اش باید برای تهران 
برنامه ای درست تدوین کند؛ تنها راه نجات 
تهران این است که تمامی نیروهای شایسته 
اصالح طلب در حوزه مدیریت شــهری 
به کمک شهرداری بیایند. شورای شهر نیز 
باید از این فرصت استفاده کرده و به جای 
مچ  گیری و نظارت نامناسب، تمامی همتش 
را صرف حمایت و همکاری با شــهردار 

کند. 

جدی را در میان مردم به وجود آورده که 
انتخاب شان باید به نتیجه مثبت بینجامد. از 
همین رو، مسئولیت اصالح طلبان در برابر 
انتخابات  مردم دوچندان است. سرنوشت 
پنجمین دوره شورای شهر در کنار انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خواه یا 
ناخواه تاثیرات بسزایی بر مسائل سیاسی 
انتخابات سال 1400 گذاشت؛ ماموریت و 
تجربه موفق این شورا و شهرداری تهران 
قادر است فضای سیاســی را در عرصه 
اصالح طلبان  به نفع  انتخاباتی  رقابت های 
تغییر دهد. از این حیــث، ارائه برنامه ای 
دقیق که بتواند رضایت عمومی شهروندان 
را جلب و برخی مشــکالت که از سوی 
مدیران پیشین ایجاد شده را ترمیم کند از 
یک سو، امید اصالح طلبان به نقش آفرینی 
در صحنه سیاسی کشور پس از رخدادهای 
سال 88 از سوی دیگر، ماموریت شهردار و 
شهرداری تهران را بیش از گذشته برجسته 
می کند. اکنون اعضای شورای شهر پنجم 
با تکیه بر تجارب پیشین و آزمون هایی 
کــه اصالح طلبان از ســر گذرانده اند، از 
میان لیســتی که بیش از بیست گزینه را 
برای شهرداری در برداشت به جمع بندی 
رسیده و براســاس مسیری که قابل دفاع 
و احترام اســت در نهایت به چهار چهره 
سیاسی، موفق و الیق دست یافتند؛ گزینه 
شهرداری  تصدی ســمت  برای  نخست 
تهران محسن هاشمی است که به واسطه 
پیشــین اش  اجرایی  و  فردی  صالحیت 
و شــرافت خانوادگی به عنــوان فرزند 
توانست  هاشمی رفسنجانی  آیت اهلل  الیق 
با اختالفی فاحش بیشــترین رای را در 
شــورای شهر پنجم به دســت آورد. در 
کنار محسن هاشمی، نام محمدعلی نجفی، 
حسین مرعشی و محمود حجتی به چشم 
می خورد که هرکدام با تجارب سیاســی، 
اقتصادی و اجرایی شــان توانستند در این 
لیســت ارتقا یافته و در مرحله انتخاب 
نهایی قرار گرفتند. در گام نخست به دلیل 
میثاق و همدلی میان اعضای شورای شهر 
پنجم قرار براین شد که اعضای این شورا 
برای تصدی مقامات دیگر از سمت خود 
انصراف ندهند،  بر پایه این تفاهم طبیعی 
است که محسن هاشمی به دلیل مسئولیت 
و ماموریتی که مردم به عهده او گذاشته اند، 

در مقام کاندیدا خودش را مطرح نکند. 
به باور اصالح طلبان،  ســه نامزد دیگر 
قادرند به درستی شــهر را اداره کنند. با 
این حال تصمیم دولــت تدبیر و امید در 
تشکیل کابینه دوازدهم برآن بود تا محمود 

محمد عطریانفر
رئیس اسبق شورای شهر تهران
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   از آخرین تحوالت شــورا و انتخاب 
شهرداری بگویید. انتخاب شهردار دقیقا در 

چه مرحله ایست؟
کردند  پیش بینی هایی  منتخب  شورای 
که بر اساس آنها کارها جلو می رود. شورای 
محترم 7 نفر را در نهایت انتخاب کردند 
و این افراد تا امروز باید برنامه هایشان را 
به شــورا ارائه می کردند و شورا هم بعد از 
نهایی  به انتخاب شهردار  برنامه ها  بررسی 
خواهد رسید. قرار اســت بعد از دریافت 
دیدار حضوری  بررسی آن ها،  و  برنامه ها 
هم به کاندیداها بدهند و در نهایت برای 

انتخاب شهردار به جمع بندی برسند. 
   همچنان دکتر نجفی را شهردار تهران 

می دانید؟
این انتخاب باید توســط اعضای شورا 
انجام شود. اما پیش بینی من این است که 
دکتر نجفی با توجه به اینکه در مرحله اول 
هم 21 رای و در واقع همه آرای منتخبین 
شــورا را به دست آورد، احتمال بیشتری 

دارد که به عنوان شهردار انتخاب شود. 
   بنابرایــن موضــوع را هنــوز قطعی 
نمی دانید. چون هفته گذشته از شما اظهار 
نظــری دیدیم که با قطعیــت گفته بودید 

آقای نجفی شهردار تهران است...
نه، قطعی نیست. من گفته بودم آقای 
نجفی نامزدی را پذیرفته و برنامه هایش را 
می نویسد. تاکید من بر این است که همه 
در جهت تقویت شورای منتخب حرکت 
کنیم. مسئولیت ســنگینی بر دوش این 
منتخبین اســت. هر حرکتی که موقعیت 
شورا و اقتدار شورا را تضعیف کند منجر 
به تضعیف اداره شهر در آینده خواهد شد. 
همه ما تابع تصمیم نهایی شــورا خواهیم 
بود و سیاست ما تقویت شورا است. اصال 
حضور خود مــن در این جمع کاندیداها 
بیش از اینکه با هدف شهردار تهران شدن 
باشد با هدف همراهی و تقویت دوستانم 

در شورا است. 
آمــاده  را  برنامه تــان  شــما     خــود 

کرده اید؟
من یک برنامه خیلی خالصه به عنوان 
رئوس سیاست ها و جهت گیری های خودم 

در شهرداری آماده کرده ام. 
   جزییات آن را می گویید؟

اولیــن موضوعی که از نظر من دارای 
اهمیت است این است که باید هزینه های 
اداره شــهر را منطقی کنیم. تشخیص من 
این اســت که در حال حاضر شهر گران 
اداره می شود، چون شــهروندان باید این 
هزینه هــا را پرداخت کننــد باید آن را 
منطقی کنیم و مطمئن باشــیم اقالمی که 
شــهردار ی هزینه می کند حتما مورد نیاز 
است. یک راه منطقی کردن هزینه ها این 
است که هزینه های زائد و موازی کاری ها 

را کم کنیم و دیگر اینکه باید بخشــی از 
توسط  می تواند  که  اقتصادی  فعالیت های 
مردم انجام شــود مثل خدماتی که مردم 
می توانند تولید کنند و بفروشند را به بخش 
خصوصی وارد کنیم و شــهرداری را در 

موضوعاتی که الزم نیست وارد نکنیم. 
جهت گیری دیگــر در برنامه های من 
این است که بار هزینه های همه پروژه های 
عمرانی شهرداری را به جای اینکه متوجه 
عموم مــردم کنیم باید بر دوش خود این 
پروژه ها بگذاریم. مثــال پروژه نواب در 
دوره شهرداری کرباسچی طوری طراحی 
شد که همه هزینه های پروژه را خودش 
تامین کرد و هیچ باری بر دوش شــهر و 
شهرداری نگذاشت. مدل کاری من هم این 
است که همه پروژه ها در شهرداری باید 
زمینه اقتصادی داشته باشد و منافعی برای 

شهر ایجاد کند. 
تهران  مورد دیگر توسعه گردشگری 
اســت. باید تالش کنیم هتل ســازی و 
گردشگری را در تهران تشویق کنیم. این 
شهر به اندازه کافی منزل مسکونی و مال ها 
و مراکز خرید مختلف دارد ولی تهران فاقد 
هتل و مراکز اقامتی است که هم اشتغال زا 
است و هم تهران را به قطب گردشگری 
بین المللی تبدیل می کند. باید هتل سازی را 
در تهران تشویق کنیم و زمینه گردشگری 

را در این شهر فراهم کنیم. 
در بخش حمل و نقل عمومی هم باید 
ناوگان های جدید حمل و نقل چه خطوط 
اتوبوس و چه ریلی گســترش پیدا کند. 
باید ظرفیت مترو را به 12 میلیون ســفر 
در روز افزایش بدهیم. و همچنین مترو را 
به شهرهای حومه تهران برسانیم. همچنین 
کاهش آلودگی هوا و توسعه فضای سبز 

هم از اولویت های دیگر بنده هستند. 
   بــا توجــه به اینکه دو نفــر از هفت 
گزینه نهایی از حزب کارگزاران هستند، 
چقدر برنامه های شما برآمده از نگاه حزبی 

است؟
ببینید، همانطــور که جبهه اصالحات 
به شکل جبهه ای پیروز شده است به شورا 
و شهردار تهران هم باید جبهه ای نگاه کنیم. 
هم بنــده و هم دکتر نجفی بیش از آنکه 
نگاهمان حزبی باشد، در عرصه سیاست 
نگاهمان جبهــه ای و در عرصه خدمت 
نگاهمان ملی است. حزب کارگزاران هم 
بر همین نکته تاکید داشته که ما جبهه ای 
پیروز شدیم و باید جبهه ای هم ادامه راه را 
مدیریت کنیم. مطلقا نباید به آینده تهران 
با نگاه حزبی نگاه کنیم. من اگر شهردار 
تهران بشوم منتخب جبهه اصالحات خواهم 
بود، ولی شهردار همه مردم تهران اعم از 

اصالح طلب و اصولگرا و ... خواهم بود. 
   بنابراین شما دو نفر هماهنگی ای برای 

چینش برنامه های پیشنهادیتان نداشته اید؟
ببینیــد، برنامه های شــهری در واقع 
برنامه های شهرداری اســت و نه برنامه 
شــهردار. برنامه های مصوب شهر است 
و تقریبا در رئوس کار به نقاط مشترک 
می رســیم. مهم این است که ببینیم کدام 
یک از این گزینه ها قدرت بیشتری برای 
اجرای برنامه ها دارند. به اعتقاد من برنامه ها 
خیلی مهم نیست بلکه راهکارهای تجهیز 

منابع مهم است. 
با صراحت بگویم مشکل شورای شهر 
پنجم و شهردار آینده تهران حجم زیادی 
از بدهی هایی اســت که شورای شهر آن 
را 2۵ هزار میلیــارد تومان اعالم کرد اما 
آنطور که از بدنه کارشناســی شهرداری 
به بیرون درز کرده است این بدهی ها رقم 
40 هزار میلیارد تومان است. این به اندازه 
دو سال بودجه شهرداری تهران است. اگر 
امکان پذیــر بود با روش های معمول مثل 
تراکم فروشــی و تبدیل باغ ها به برج این 
منابع را تامین کرد حتما آقای قالیباف این 
کار را کرده بود و نمی گذاشــت پرونده 
شــهرداری اش با 40 هزار میلیارد تومان 
بدهی بسته شــود. بنابراین تهران کشش 
تامین این منابع را در گذشته نداشته است. 
به همین دلیل آقای قالیباف با هر هدفی 
)چه آماده کردن کرسی شهرداری برای 
رسیدن به ریاست جمهوری و چه خدمات 
شهری به مردم( که این پروژه ها را کلید 
زده باشد، شــهر تهران در سال های اخیر 
نتوانسته منابع مورد نیاز را برای پرداخت 
هزینه ها تامین کنــد و این بدهکاری ها 

به وجود آمده است. 
مهم ترین مســئله ای که شهردار آینده 
تهران باید به آن بپردازد تجهیز منابع هم 
برای پرداخت بدهی های گذشته و هم اداره 
جاری شهر و هم طرح های آینده است. من 
فکر می کنم این کار آنقدر سخت است 
که اگر کسی با عدد و رقم و سختی های 
تامین منابع آشنایی داشته باشد به سختی 
زیر بار این مســئولیت ســنگین خواهد 
رفت. لذا مسئولیت شهرداری تهران آش 
دهن سوزی نیست و سمتی نیست که کسی 
بخواهد برای آن رغبت داشته باشد. ببینید، 
این بدهی حدود ده میلیارد یورو است. در 
حالی که قــرارداد توتال که در مهم ترین 
بخش اقتصادی ایران یعنی نفت بسته شده 
است تنها 4 میلیارد یورو است. به همین 
دلیل می گویم که از حاال شهردار تهران 
هر کسی باشد دلم برایش می سوزد. چون 
او بعد از استقرار در شهرداری هم باید به 
فکر منابع درآمدی شهر باشد که خدمات 
شهری لنگ نماند، هم باید به فکر 4 سال 
آینده باشد که باید گزارش دهد چه کرده 
است و چه چیزی را به شهر اضافه کرده 

و هم باید جــواب مراجعینی را بدهد که 
طلبشان را می خواهند. 

   بنابراین معتقدید نحوه درآمدزایی و 
مدیریت هزینه ها در شــهرداری مهم ترین 
بخش برنامه های پیشــنهادی کاندیداهای 

شهرداری باید باشد...
بله دقیقا. نکته این اســت که توجه 
کنید این شورای شهر منتخب قرار نیست 
به راحتی رای بدهند که چیزی در تهران 
گران شود. اگر شهردار بخواهد عوارض را 
گران کند این شورا بعید است به آن رای 
بدهد. چون اقتصاد تهران االن در شرایطی 
نیست که اگر عوارض گران شود مردم 
بتوانند پرداخت کنند. هزینه های اداره شهر 
در ســال به ازای هر تهرانی دو میلیون و 
پانصدهزار تومان است. اگر بعد خانوار را 
سه در نظر بگیریم یعنی هر خانواده تهرانی 
باید هفت و نیم میلیون تومان در سال یعنی 
ماهی هفتصد هزار تومان به شــهرداری 
پرداخت کنند. این غیر از بدهی های دوره 

آقای قالیباف است. 
   خوب با این حســاب باید چه کرد؟ 

یعنی باید به بودجه دولتی چشم داشت؟
دقیقا موضوع این اســت که هرکس 
بخواهد شهردار شــود باید بگوید چطور 
می خواهد پــول و منابع بیاورد. مهم ترین 
سوالی که باید جواب داده شود چگونگی 

تامین و تجهیز منابع است. 
   پاسخ خود شما به این سوال چیست؟

اســت که هزینه های  این  پاسخ من 
شهر را باید کاهش دهیم و این هزینه ها 
را منطقی کنیــم و از هر گونه ریخت و 
پاش اضافی پرهیز کنیم. دوم باید در عین 
اینکه چیزی از درآمدهایمان را از دست 
نمی دهیم به فکر تامین درآمدهای پایدار 
جدید باشــیم و به سمت کارهایی برویم 
که ارزش افزوده ایجاد کنند. به عالوه تا 
می توانیم باید اجازه بدهیم خدمات توسط 
مردم تولید شــود و به خود مردم واگذار 
شود. مردم خودشان با هم معامله کنند و 
حضور و مداخله شهرداری در این مناسبات 
باید به حداقل برسد. شهرداری باید حداقل 
عــوارض را از مردم بگیــرد و حداکثر 

سرویس را به مردم بدهد. 
   وضعیت آقای نجفی به چه صورتی 
اســت؟ اگــر ایشــان در آخریــن زمان 
بپیوندد  به دولــت  باالخــره  باقی مانــده 
وضعیــت گزینه هــای شــهرداری تغییر 
می کند. در این صورت احتمال شــهردار 
شــدن شــما جدی تــر خواهد شــد. فکر 
می کنید شرایط به این سمت پیش خواهد 

رفت؟
من از ابتــدا هم گفتم، من صرفا برای 
همراهی با منتخبان محترم شــورای شهر 
تهران حضور پیدا کردم. و آمادگی ندارم 

مسئولیت این بار ســنگین را بپذیرم. اما 
دوستانم را هم تنها نخواهم گذاشت. گفته 
بودم که اگر این بار زمین بماند من این بار 
را بر می دارم. نه فقط آقای دکتر نجفی بلکه 
هر کدام از کاندیداهای دیگر هم آمادگی 
داشته باشند این مسئولیت را بپذیرند و شورا 
هم به آنها رای بدهد مورد حمایت بنده هم 

خواهند بود. 
   حضــور دکتر نجفــی در دولت کال 

منتفی شده است؟
اطالعاتی که من دارم این اســت که 
خود آقای دکتر نجفی عالقه مند نبود در 
دولت حضور داشته باشد. به همین دلیل 
احتمال شهردار شدن ایشان بیشتر است. اما 
هر کدام از دوستان حاال چه دکتر نجفی، 
یا آقای افشــانی، یا خانم کوالیی )دکتر 
بیطرف و شــریعتمداری هــم در دولت 
ماندگار شده اند( هر کدام آمادگی داشته 
باشند شهرداری را بپذیرند و شورای شهر 
هم روی او توافق کنند مطلوب است و من 

کمک خواهم کرد. 
   گذشته از این ها در این دور از شورای 
شــهر و انتخاب شهردار، بحث ها به نسبت 
دوره های قبل خیلی بیشتر عمومی شدند و 
به شدت از طرف مردم در فضای مجازی 
دنبال می شدند. از گزینه های شهرداری تا 
نحوه انتخاب آنها و اعضای شورا و سابقه 
آنها و اظهاراتشــان و... همه با حساســیت 
دنبال می شــود. فکر می کنیــد دلیل آن 

چیست؟  
ببینید، در شــورای اول دوستان ما نه 
در انتخاب شــهردار و نه در اداره منسجم 
شورا توفیق زیادی نداشتند. و شورای اول 
در نهایت منحل شد. در انتخابات شورای 
دوم نمایندگان شورا با رای اقلیتی و پایینی 
انتخاب شدند و در دوره های بعد از آن هم 
شورا در دست اصولگرایان باقی ماند. اما 
دوره قبل هم مباحث مربوط به شهرداری تا 
حدودی جدی شد. چون اکثریت و اقلیت 
شورا تنها یک رای با هم فاصله داشتند و 
بحث ها جدی تر شد. اما در این دوره اعضای 
شورا رای میلیونی داشتند و کف آرای آنها 
بیش از یک میلیون بود. این اولین بار است 
که میزان آرا نمایندگان شــورا باالتر از 
متوسط آرای نمایندگان مجلس قرار گرفته 
است. یعنی مردم به شورای شهر تهران و 
اهمیــت آن پی بردند و در انتخابات رای 
دادند. این توجه مردم به شورا را می رساند 
و ایــن باعث می شــود مباحث مربوط 
به شهردار هم به عنوان اولین خروجی مهم 
شورای شهر تهران مورد توجه عموم مردم 

قرار بگیرد. 
   در قالب همین انتظارات از شــورای 
شــهر و توجه به عملکرد آن بحث شفاف 
شــدن آرای اعضای شورا به کاندیداهای 

شــهرداری و در کل علنی شدن بحث های 
درون شــورا به عنوان یک مطالبه مطرح 
شــد. چقدر این انتظار درســتی است؟ و 
شــورا در ادامه کارش بایــد چطور پیش 
برود که هم انتظاراتی که از آن می رود را 

پاسخ دهد و هم دچار حاشیه نشود؟
در بــرآورده کردن انتظــارات نباید 
عامه پسندانه  به سیاست های  شهر  شورای 
گرایش پیــدا کند. چون این خطر وجود 
دارد که ما برای راضی شدن افکار عمومی 
به کار هــای زود بازده غیر ضروری یا با 
اولویت کم دست بزنیم. این خطر بزرگی 
است که شــورا باید از آن پرهیز کند. 
شورا باید به آخر کار نگاه کند. اگر قرار 
باشد به دنبال کارهای تبلیغاتی و سطحی 
و زودگــذر برویــم و از کارهای اصلی 
دور بمانیم تبعات زیادی خواهد داشــت. 
این شهر مســائل اجتماعی مهمی دارد. 
مســئله امید و نشاط و مسئله ایجاد فضای 
اجتماعی خــوب و پاتوق هایی که مردم 
بنشــینند و با هم حرف بزنند. باید سعی 
کنیم چهره ی نامناسب اجتماعی را تصحیح 
کنیم و کارهای زیادی در عرصه فرهنگ 
و عمــران باید انجام دهیم. یک بار دیگر 
باید برگردیم و مسائل اجتماعی و فرهنگی 
را بازنویسی کنیم. یک بار دیگر انسان ها 
را محور شــهر و محالت و مجتمع های 
مسکونی قرار دهیم. این ها کارهایی است 
کــه باید واقعی و اصیل باشــد. به دلیل 
اینکه پاسخگوی افکار عمومی باشیم نباید 
به کارهای قشــری و سطحی و زودگذر 
نگاه کنیم و از کارهای اساسی برای شهر 

غافل شویم. 
   ما تا االن با شــورای شــهری مواجه 
بودیم که حتی توان پرســیدن یک سوال 
ساده از شهردار تهران را نداشت، چه برسد 
به استیضاح او به خاطر برخی تصمیمات 
غلط. فکر می کنید شــورای شهر در این 
و  نظارتــی  واقعــی  به جایــگاه  دوره 

سیاست گذاری خودش برمی گردد؟ 
این شورا پشتوانه اجتماعی بسیار خوبی 
برای تحقق این امر دارد. شــخصیت های 
برجســته ای هم در آن حضــور دارند و 
ترکیب خیلی خوبی هم از تجربه و جوانی 
در کنار هم جمع شده اند. من امیدوارم فقط 
جسارت این را هم داشته باشند که به موقع 

و محکم در مباحث نظارتی وارد شوند. 
    فکر نمی کنید یکدست بودن شورا و 
همراهی آن با شــهردار مانــع تحقق این 

موضوع شود؟
نه، البته هنوز این شــورا درباره عنصر 
جسارت امتحان خودش را پس نداده است. 
اگر عنصر جسارت در شورا ضعیف نباشد 
می تواند نظارت خیلــی نیرومندی اعمال 

کند. 

2گزارش سخنگو

نگاه کارگزاران به شهرداری 
جبهه ای است نه حزبی

گفت وگو با سیدحسین مرعشی

زینب صفری: قرار است امروز 5 کاندیدای شهرداری تهران برنامه های خودشان برای اداره پایتخت را به شورای شهر منتخب تحویل بدهند. هرچند تعداد کاندیداهای منتخب اعضای شورای 
شهر شهرداری تهران 7 نفر بود اما با قطعی شدن حضور حبیب اهلل بیطرف و محمدشریعتمداری در دولت دوازدهم، حاال فقط محمدعلی نجفی، حسین مرعشی، الهه کوالیی، افشانی و مهرعلیزاده 
در دور رقابت باقی مانده اند. آنطور که حسین مرعشی به سازندگی می گوید، محمدعلی نجفی هم میلی به حضور در دولت نداشته و با توجه به رای 21نفره اعضای شورا به او، احتمال شهردار 
شدنش بیشتر از سایرین است. با این حال مرعشی با لحن معناداری می گوید که دلش برای هر کسی که شهردار تهران شود خواهد سوخت. چرا که به گفته او، شهرداری تهران نزدیک به 10 
میلیارد یورو بدهی دارد و شهردار آن در حالی که نمی تواند عوارض و سایر منابع درآمدی را افزایش دهد، باید برنامه هایش را نیز اجرا کند. از همین رهگذر مرعشی معتقد است مهم ترین 

سوالی که شهردار تهران باید پاسخ دهد، این است که چه راه حلی برای تامین و تجهیز منابع تهران خواهد داشت. گفت وگوی سازندگی با حسین مرعشی را در ادامه می خوانید: 

همانطور که جبهه اصالحات به شکل جبهه ای پیروز شده است به شورا و شهردار تهران هم باید 
جبهه ای نگاه کنیم. هم بنده و هم دکتر نجفی بیش از آنکه نگاهمان حزبی باشد، در عرصه سیاست 
نگاهمان جبهه ای و در عرصه خدمت نگاهمان ملی است. حزب



افقفصل 2:  جهان سیاست

چه چپی؟ چه راستی؟ 
چگونه می توان احزاب سیاسی را طبقه بندی کرد؟

چندی پیش آلن بدیــو مقاله ای تحت 
عنوان »چپ و راســت دســت نایافتنی« 
به رشتۀ تحریر درآورده بود تا بگوید که 
این مفاهیم آنقدر جابه جا شده و برداشت های 
متفاوتی از آنها به عمل آمده است که امروز 
به سختی می توان گفت چه چیزی چپ و 
چه چیزی راست اســت. در تأیید حرف 
او باید به حزب لیبرال اشــاره کنم که در 
قرن نوزدهم برداشتی چپ گرایانه در برابر 
محافظه کاری از آن به عمل می آمد یا حزب 
»رادیکال های چپ« که شخصیت سیاسی 
مشــهور جمهوری چهارم فرانسه، پی یر 
مندس فرانس آن را رهبری می کرد و امروز 
استاد سابق بنده و سناتور محافظه کار آقای 
رژه ژرار شواتزنبرگ رهبری آن را بر عهده 
دارد. شوارتزنبرگ در دانشگاه پاریس 2 که 
قسمتی از سوربن سابق است تدریس می کرد 
و اگر کوچکترین بویی از چپ گرایی در او 
احساس می شد امکان نداشت بگذارند درآن 
دانشگاه دست راستی که دانشجویان حقوقش 
)دانشجویان اسس- اسس خیابانی است در 
کارتیه التن که محل برگزاری کالس های 
به جوجه فاشیست  پاریس 2 است(  حقوق 
مشهور هستند تدریس کند. خالصه آنکه 
از  بویی  نه  حزب »رادیکال های چــپ« 
رادیکالیســم برده اند و نه از چپ گرایی. 
همین وضعیت در مورد دو حزب مشهور 
آمریکا هم صادق اســت. زمانی که حزب 
دموکرات از بــرده داری حمایت می کرد، 
حزب جمهوری خواه در برابرش چپ به نظر 
می رسید. راستی این مفاهیم که از رایج ترین 
مفاهیم زندگی سیاســی است از کجا آمده 
و چگونه متحول شده اند؟ موریس دوورژه 
چنین تقسیم بندی هایی مانند چپ و راست 
یا باال و پایین را ناشی از نفس امور می داند 
ولی عمدتا روی تاریخ ترویج راست و چپ 
تاکید می کنند که در این صورت ریشه آن 
به مجلس ملی فرانسه در زمان انقالب کبیر 
برمی گردد. یعنی زمانی که طرفداران وضع 
موجود و حفظ ســلطنت در سمت راست 
مجلس و طرفــداران تغییر وضع موجود و 
انقالبی گری در سمت چپ می نشستند. اما 
به تدریج اجزاء جدیدی در مفهوم راســت 
و چپ گنجانده شد و گروه های اجتماعی 
گوناگونی در این طیف بندی ها جا گرفتند. 
اساسا قرن نوزدهم خاستگاه راست و چپ 
در سیاست بود که برای توضیح مسئله به آن 
رجوع می کنیم. ولی آنچه جالب است این 
است که پاره ای از محتواهای این دو مفهوم 
به گونه ای رادیکال جــای خود را عوض 
کرده و از چپ به راست و از راست به چپ 
تغییر جهت داده اند که به یکی دو مورد آن 
اشاره می کنیم. ژاکوبن ها شاید چپ رو ترین 
گروه در انقالب کبیر فرانسه بودند و یکی 
از کارهــای ماندگار آنهــا تعریف ملت 
به عنوان یک کل تجزیه ناپذیر و صاحب 
حق حاکمیت در قالب یک واحد حقوقی 
بود. طبعا این کار در برابر سلطنت صورت 
می گرفت و گامی در جهت تحقق حقوق 
مردم به شمار می رفت. اما امروز سخن گفتن 
از ملت و ملت گرایی یکســره به اردوگاه 
راســت تعلق دارد. یعنی هرجا ســخن از 

ناسیونالیسم باشد راست هم حضور دارد.
راست و چپ هر دو پتانسیل و استعداد 
افراط گرایــی را در خود داشــتند. زیرا 
طبقاتی که حامل اندیشه های چپ هستند 
مانند گروه های کارگری اساســا گرایش 

اندیشه های  دارند و حامالن  به رادیکالیسم 
راســت هم از اســتعداد غلّو و اغراق در 
نژادی  داده های احساسی خود مثل برتری 
یا افتخارات نیاکانی برخوردارند. نکته دیگر 
که باید در نظر گرفته شود مقبولیت عام در 
ارزش های آنهاست که به صورت پارادایم 
یا مد و الگوی زمانه جلوه گر شده و فضای 
مطلوبی برای آنها به وجود می آورد. مثل دهه 
1930 که فضای مطلوبی برای راست گرایی 
به وجود آورد. نکته ســومی که ما مورد 
توجه قرار خواهیــم داد تنوعات و صور 
مختلفی است که ذیل چپ یا راست تعریف 
می شوند. برای مثال محافظه کاری با رنگ و 
بوی فلسفی هم صورتی از راست است که 
متولیان خاص خود را پیدا می کند. در نهایت 
پرداختن به همین متولیان و شخصیت های 
بارز است که باید ترجمان نحله های راست 
و چپ قــرار گیرد. یعنــی بدون حضور 
آنها بسیاری از مفاهیم گنگ و عقیم باقی 

می مانند.
ما ریشه راست و چپ را به انقالب فرانسه 
باز گرداندیم ولی در واقع تولد بورژوازی و 
مواضع آن در برابر اشرافیت بستر اجتماعی 
این دوگانگــی در آغاز قــرون جدید بود. 
خانواده ســلطنتی تئودورها ســال 1601 
میالدی جای خود را به سلسله استوارت ها 
داد و از همین تاریخ پارلمان انگلستان هم 
صحنۀ مجادلۀ اشراف و طرفداران سلطنت 
از یک ســو و بورژوازی طرفدار تقویت 
پارلمان از سوی دیگر قرار گرفت. درست 
است که کسی به آنها لقب راست و چپ 
انگلستان خواهان  نمی داد ولی بورژواهای 
تغییر وضع موجود و طرفدار حقوق مردم 
بودنــد که از خصلت های چــپ بوده و 
هست. در آن طرف هم راست پایگاه های 
اجتماعــی خود را از دیگــران تفکیک 
می کرد. کلیسا، سلطنت و اشراف در اتحاد 
با یکدیگر از حفظ وضع موجود طرفداری 
می کردند. تحوالت فکری هم در راه بود و 
می رفت تا آزاداندیشی را در آستانۀ انقالب 
کبیر فرانســه به عنوان خصلت فرهنگی 
بورژوازی معرفی کنــد. به عبارت دیگر 

فلسفه لیبرالیسم که تأثیر ژرفی بر فرهنگ 
اروپاییان برجای گذاشت تا به امروز نماد 
راست و راستگرایی تلقی شده است. امروز 
معرفی بورژوازی به عنوان پایگاه اجتماعی 
چپ فقط باعث خنده می شود ولی در آن 
زمان این پیوند واقعیت انکارناپذیری بود 
که کســی در آن تردید روا نمی داشت. 
شــتاب تحوالت اما به قــدری بود که 
چپ گرایــی را به پایگاه هــای اجتماعی 
جدید و ایدئولوژی های مناســب و متأمل 
مجهز  کــرد. انقالب صنعتی به خلق طبقه 
نوینی انجامید که روزبه روز بر انسجام آن 
افزوده می شد و آن را به سازمان های قوی 
مدافع آن نیز مجهز می ساخت. اما مهمتر 
از همه اینها ایدئولوژی سوسیالیسم بود که 
ارزش های چپ را به اوج مقبولیت اجتماعی 
می رساند. ابتدا گروهی از سوسیالیست های 
هومانیســت و عدالت خواه مانند اوبه، سن 
ســیمون و فوریه بودند که اندیشــه های 
خود را در دفاع از انســانیت و حفظ صلح 
در جامعه ترویج می کردند تا آنکه پیغمبر 
مارکس  یعنــی کارل  چپ گرایان زمان 
حضور خود را با صدور مانیفست کمونیسم 
در بحبوحۀ انقالبات 1848 اعالم داشت. او 
بر عکس سوسیالیست های انسان دوست که 
آنها را سوسیالیســت های تخیلی می نامید، 
ســازه فکری خود را محصول نگاه علمی 
و تا حدی پوزیتیویستی می دانست که بر 
ماتریالیســم تاریخی و نیروها و ابزارهای 
تولید اســتوار اســت. از آن تاریخ تقابل 
سوسیالیسم علمی )مارکس( و سوسیالیسم 
تخیلــی )غیر مارکسیســت( در همه جا 
پذیرفته شــد. رادیکالیسمی که در انگاره 
مارکس وجود داشــت هیچ جایی برای 
میانه روها در محفل او باقی نمی گذاشــت. 
از مانیفست کمونیســم در سال 1848 تا 
امروز مارکسیسم مدعی انحصار جریان های 
واقعی چپ بوده است. یعنی اگر گروهی از 
چپ گرایان یا اندیشه های مدعی چپ را در 
زیر چتر حمایت و پذیرش خود قرار ندهد 
آنها لیاقت یا شرایط الزم برای چپ بودن را 
ندارند. چنانکه لنین سال 1919 برای تعیین 

مرزهای خود با جریان های سوسیالیســت 
که آنها را رویزیونیســت می خواندند 21 
شرط گذاشــت و به دنبال آن عده زیادی 
از اعضای احزاب مختلف سوسیالیســت 
اروپا این حزب را ترک کرده و با پذیرش 
21 شرط لنین که یکی هم پذیرش رهبری 
بود  )بلشویک(  روسیه  کمونیست  حزب 
حزب کمونیست را در کشور خود تأسیس 
کردند. سال 1921 در جریان کنگرۀ تور 
اکثریت حزب سوسیالیست فرانسه از آن 
انشعاب کرده و حزب کمونیست  حزب 
فرانسه را پی افکندند که یکی از معتبرترین 
احزاب یوروکمونیست را تشکیل می داد. 
همین اتفاق هم در همین سال برای حزب 
سوسیالیست ایتالیا افتاد و از دل آن حزب 
کمونیست ایتالیا که از قضا جزو معتبرترین 
احزاب کمونیست اروپای غربی بود متولد 
شد. در حقیقت مارکس به سنگ محک 
چپ تبدیل شــد و تا امروز هم باقی ماند. 
یعنــی میزان چپ بودن هــم به دوری و 
نزدیکی با مارکس سنجیده می شد. ولی این 
بدان معنا نیست که مدعیان دیگری برای 
جریان چپ وجود نداشته است. همه احزاب 
سوسیالیست که عضو انترناسیونال دوم هم 
بودند )تأسیس 1890( خود را مارکسیست 
می دانستند. ولی وقتی مارکسیسم به دالیل 
مختلف از جمله اخبار وحشــتناکی که از 
پشت پردۀ آهنین می رسید اعتبار خود را 
از دست داد، دست کم در اروپای باختری 
بسیار بودند کسانی که از مارکسیسم روی 
برتافتند یا زندگی کمونیستی در شوروی را 
انحرافی از مارکسیسم اصیل معرفی کردند. 
از جمله فیلسوف اصالت وجودی فرانسوی 
یعنی ســارتر حزب کمونیست فرانسه را 
ترک کرد و قبول کرد که چشم های خود 
را بر واقعیات تلخ نبندد. قضیه به اینجا ختم 
آلمان  دموکرات  سوسیال  حزب  نمی شد. 
هم در کنگرۀ باد-گادسبرگ 19۵9 رسما 
با مارکسیسم وداع کرد و اشعار داشت که 
اوضاع بــا دوران مارکس تفاوت بنیادی 
کرده است و گفته های آن فیلسوف دیگر 
برای مسائل امروز راهگشا نیست. اندکی 

بعد حزب کارگر انگلســتان که آن هم 
عضو بین الملل دوم بود در کنگرۀ اسکار 
بوروی 1963 اعالم داشت دیگر نمی توان 
راه حل مســائل قرن بیستم را در گورستان 
هایگیت )محل دفن مارکس( جست وجو 
کــرد و ما دیگر پیوندی بــا ایدئولوژی 
مارکسیســم نداریم. در واقع زمانه دیگر 
افراطی  ایدئولوژی های متصلب و  پذیرای 
نبود و چپ مالیم مقبولیت بیشتری داشت. 
اگر تفسیر موریس دوورژه را بپذیریم چپ 
هیچگاه از زندگی بشــر رخت برنخواهد 
بســت، فقط تفســیر آن تابعی از شرایط 
زمانه خواهد بود. ولی برخالف آمد عادت 
این انترناسیونال ســوم بود که منحل شد 
)کنفرانس تهران 1943 برای نشــان دادن 
حسن نیت استالین به غربی ها( و این احزاب 
از فروپاشی  کمونیســت بودند که پس 
شوروی تا سرحد نابودی افول کردند، در 
حالی که احزاب سوسیالیست کم و بیش 

توانستند موقعیت خود را حفظ کنند. 
اگر چپ یک چهره شــاخص داشــت، 
راســت هیچگاه قرین چنین افتخاری نبوده 
است. دانشــمندانی مانند دورکیم و ماکس 
وبــر وجــود داشــتند کــه در طیف چپ 
نمی گنجیدند ولی روشنفکر و نظریه پرداز 
شــاخص راســت که به تنهایــی پرچمدار 
راســتگرایی باشد وجود نداشــت. در دهه 
1930 که جنبش های فاشیستی با جاذبه های 
کاریزماتیک صحنه گردان سیاست شدند 
گاه مشاهده می شد که فیلسوف شهیری 
چون هایدگر هم متهــم به عضویت در 
حزب نازی آلمان بشود یا فیلسوفی مانند 
شــارل موراس اقالم مورد نیاز حکومت 
ویشــی را در اختیار آن بگذارد یا حتی 
به نظریه پرداز »انقالب ملی« مارشال پتن 
شهرت یابد، ولی در مقایسه با چپ خیلی 
چشم گیر نبود. ولی از زاویه تحزب احزاب 
راست و میانه وزنه ای کمتر از احزاب چپ 
نداشتند، خصوصا که بعد از جنگ جهانی 
اول احزاب کاتولیــک هم که از توفیق 
باالیی برخوردار بودند در طیف راســت 
قرار می گرفتند. ظهور شخصیت های بزرگی 

ماننــد دوگل و روشــنفکران بزرگی مانند 
ریمون آرون هم در سال های پس از جنگ 
جهانی دوم بر وجهه راست افزود. دو قطبی 
راســت و چپ در تمامی سال های پس 
از جنگ جهانی دوم در همه کشورهای 
سرمایه داری بر فضای سیاسی غلبه داشت 
ولی این چپ به جز احزاب کمونیســت، 
چپی نبــود که مورد قبول شــوروی یا 
مارکسیست ها باشد. نه تنها مارکسیست ها 
اقبالی به احزاب سوسیال دموکرات نشان 
نمی دادند بلکه آنهــا را ربایندگان آراء 
پرولتاریا هم خطاب می کردند. یعنی حضور 
آنها سبب می شــود تا کارگران و سایر 
گروه های چپ به جای احزاب کمونیست 
رای خود را به این احزاب بدهند. شــکی 
نیســت که احزاب چپ در درون جوامع 
نسبت  آشکاری  تخالف  ســرمایه داری 
به اصول خود آنها اســت. زیرا اگر هم 
قدرت را قبضه می کردند چاره ای جز تن 
دادن به قانون اساسی سرمایه داری نداشتند. 
اغلب نمایش های چپ گرایی آنها پس از 
قبضه کردن قدرت، باعث نابه سامانی های 
اقتصادی زیادی می شود. روی کار آمدن 
حزب سوسیالیست فرانسه در سال 1981 
که با برنامه های ملی کردن مؤسســات 
مالی، کاهش مالیات ها، افزایش بیمه ها و 
غرامت های دیگر همراه بود باعث خالی 
شدن خزانه دولت شد و اندکی بعد همان 
دولت سوسیالیست مجبور شد گام به عقب 
گذاشته و مالیات ها را افزایش داده و برنامه 
خصوصی سازی مؤسسات را به اجرا گذارد.

نشــان می دهد که  تجربه دهه 1960 
هرگاه وضعیت اقتصادی خوب باشد موضع 
احزاب راست و چپ به هم نزدیک می شود 
و هــرگاه بحران های اقتصادی به ســراغ 
جوامع اروپایی می آیــد در درون احزاب 
راست دو جناح راســت راست و راست 
مالیم و در احزاب چــپ دو جناح چپ 
چپ و چپ میانه شکل می گیرد. چنانکه 
جناح راســت راست به رهبری مارگارت 
تاچر در بحبوحۀ بحران های اقتصادی دهه 
1970 شــکل گرفت و تحــرک تازه ای 
به حزب محافظه کار داد. جناح چپ چپ 
هم به رهبری فوت در حزب کارگر شکل 
گرفت. الزم است به نقش اقتصاد در رونق 

احزاب چپ و راست توجه کنیم.
از چپ و راســت چه می ماند؟ چنانکه 
دیدیم چپ و راست بیشتر در عالم مجازی و 
ذهنی نمود دارد. هزاران نوع چپ و هزاران 
نوع راســت را می توان از هم تفکیک کرد. 
ولی آیا عناصر ثابتی وجود دارد که در همه 
جا معیار تشــخیص چپ و راست شود؟ در 
درجه اول پایگاه اجتماعی آنهاست که از 
جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. مثال 
در غرب نظامیان، کلیسا و سلطنت در افق 
راست قرار دارند، در حالی که در کشوری 
مانند ایران دست کم تا انقالب اسالمی دین 
در طیف چپ قرار می گرفت. همین االن 
هم وضعیت عجیبی است. به جناحی راست 
اطالق می شــود که یکی از خواسته هایش 
عدالت اجتماعی است و در سیاست خارجی 
هم از مستضعفان حمایت می کند. در حالی 
که عدالت اجتماعی و دفاع از محرومان جزو 
عناصر چپ گرایی است و برعکس جناحی 
که راست شناخته می شــود بیشتر دارای 
گرایش های لیبرالی اســت که از عناصر 
راست محسوب می شــود. در یک کالم 
می توان گفت یک معیار جهانشمول وجود 
دارد و آن اینکه چــپ به وضعیت مردم 
محروم توجه دارد و راســت به افتخارات 

حوزه های انتزاعی مانند عظمت ملی.

هرهفته در این صفحه دکتر احمد نقیب زاده 
استاد علوم سیاسی وعضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در مجموعه مقاالتی آموزشی به مبانی 
تحزب خواهند پرداخت.

احمد نقیب زاده
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

4درس-گفتار های فعالیت حزبی

کارل مارکس و ریمون آرون دو نماد چپ و راست مدرن هستند
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دیپلماسی

وال  برجام؟ ز
اراده سیاسی حامی برجام در آمریکا در حال تضعیف است

کنگره آمریکا در هفته گذشته و پس از 
رفع ایرادات قانونی، مجموعه ای از تحریم ها 
را علیه روسیه، ایران و کره شمالی اعمال 
کرد. گفته می شــود تحریم ها علیه کره 
شمالی در لحظات آخر اضافه شده است. 
یکی از اولین پرســش هایی که به ذهن 
می رسد این است که چرا این سه کشور در 
کنار هم قرار داده شده اند؟ آیا آنها مثلث 
شرارت جدیدی هستند که کنگره در صدد 
برخورد با آنهاست؟ چه ارتباطی بین این 
سه کشور وجود دارد و چرا مثال ونزوئال 

در این فهرست نیامده است؟
طبیعی است پاسخ دادن به این پرسش 
نیازمند تامل بیشتر در زمینه و متن قانون 
تحریم تصویب شــده است. این قانون در 
شرایط و زمینه ای مطرح و تصویب شد که 
شائبه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا 
از هر زمان دیگری قوی تر شد و موضوع 
دیدارهای مخفیانه خانواده ترامپ و اعضای 
کمپین او با مقامات روســی تردیدها را 
درباره عدم دخالت روســیه افزایش داد و 
عده زیادی چه در افکار عمومی و چه در 
میان احزاب به این باور رسیدند که دخالت 
روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا به نفع دونالد ترامپ بیشتر از آنی 
بوده که تصور می شــده است. از طرف 
دیگر رسانه های آمریکایی ادعا می کردند 
پوتین اســنادی از دونالد ترامپ دارد که 
از آنها برای امتیازگیری از دولت آمریکا 
استفاده می کند و حزب دموکرات و حتی 
جمهوری خواه باید مانع این کار شــوند. 
لذا یکی از اهداف قانــون تحریم مزبور 
تنبیه روسیه به خاطر دخالت در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا از یک طرف 
و جلوگیری از مماشــات احتمالی ترامپ 
با روســیه از طرف دیگر است. اما سوال 
این است که اگر هدف و غرض کنگره 
تحریم و تنبیه روسیه بوده، پس چرا ایران 
و کره شــمالی هم بر ایــن قانون اضافه 
شــده اند؟ آیا کنگره نمی توانست روسیه 
را به تنهایی تحریم کند؟ برخی  با استناد 
به اینکه هدف اصلی در این قانون روسیه 
است و افزودن ایران و کره شمالی برای 
جلوگیری از وتوی آن توسط ترامپ بوده، 
ادعا می کنند تحریم های اعمال شده علیه 
ایران در این قانون جدید و گسترده نبوده و 
ادامه تحریم های قبلی است. به باور این عده 
کنگره به این دلیل ایران و کره شمالی را به 
قانون تحریم جدید اضافه کرده که بگوید 
حتی اگر تهدید روسیه خیلی آشکار نباشد، 
تهدید موشــکی ایران و کره شمالی قابل 
انکار نیست. نگاهی به متن قانون هم نشان 
می دهد بخش اعظم آن اختصاص به روسیه 
دارد. همین طور پنج مورد یا موضوعی که 
کنگره به خاطر آنها مقامات و شرکت های 
ایرانی را تحریم کرده عبارتند از: 1(اقدامات 
بی ثبات کننده ایران در منطقه نظیر حمایت 
از حماس، حزب اهلل و بشــار اسد و برخی 
گروه های عراقــی. 2( ادامه فعالیت های 
موشــکی ایران و افزایش قدرت ایران در 
تولید موشک هایی که می توانند در آینده 
قابلیت حمل وسیله انفجاری نامتعارف یعنی 
کالهک هسته ای را داشته باشند. 3(حمایت 
ایران از اقدامات تروریســتی. 4(اقدامات 
مرتبط با نقض حقوق بشــر و ۵(اقدامات 

مرتبط با انتقال و خرید سالح از ایران.
نــه تنها این پنج عنوان تازه نیســت، 
بلکه تحریم های بین المللی تصویب شده در 
شورای امنیت هم نیست که همه دولت ها 

موظف به اجرای آنها باشــند. حتی هدف 
اعطای کنگره در این قانون یعنی حرکت 
به سمت تدوین یک استراتژی برای مهار 
ایران در منطقه هدفی است که در چند دهه 
گذشته و در دولت های مختلف دنبال شده 
و هدف جدیدی نیســت. این اقدام نه تنها 
جدید نیست که غیرمنتظره هم نیست. به 
هر حــال بعد از روی کار آمدن ترامپ و 
وعده های او دربــاره تقابل با ایران انتظار 
می رفت آمریکا بار دیگر به سیاست مهار 
ایران و روش دیپلماسی اجبار روی آورد 
و ایــن اتفاق هم افتاد یا حداقل اینکه گام 
اول در این راســتا برداشته شد. اما کاری 
که دموکرات ها و جمهوری خواهان منتقد 
ترامپ کردند این بود که با مواضع تند او 
علیه ایران و کره شمالی همراهی کردند تا 
ترامپ هم مجبور به همراهی با مواضع آنها 
علیه روسیه شود. شاهد این مدعا آنکه در 
این قانون به صراحت دست ترامپ در دور 
زدن یا نادیده گرفتن تحریم های اعمال شده 
علیه روسیه بسته شده اما درباره تحریم های 
ایران و کره شمالی رئیس  جمهور اختیارات 
بیشــتری در لغو تحریم ها دارد. به یک 
معنا ترامپ با این قانون در دامی افتاد که 
خودش در چند ماه گذشته آن را پهن کرده 
بود، دامی برای تقابل با ایران و کره شمالی 
به قصد حاشــیه ای کردن موضوع مداخله 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 
آمریکا. اگر روسیه به تنهایی تحریم می شد 
امکان داشت ترامپ با توسل به بهانه هایی 
از زیر بار اجرا یا تصویب این قانون شانه 
خالی کند، اما چون خود ترامپ به صراحت 
از تهدید ایران و کره شمالی سخن گفته و 
آن را پذیرفته لذا چاره ای جز تصویب و 

اجرای این قانون ندارد.
اما نگاهی که در حد نگاه اول خوش بینانه 
نیست می گوید حتی اگر تحریم های اعمال 
شده اخیر تازه نباشند، حرکت در خالف 
مسیری هستند که با برجام آغاز شد و لذا 
در صورت تداوم می تواند زمینه های ساقط 
کردن برجــام از حیز انتفاع را فراهم کند. 
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت آمریکا 

در مسیری حرکت می کند که منافع ایران 
از قبل برجام را به حداقل برساند و ایران را 
وادار به خروج از برجام کند. لذا ایران باید 
با واکنش قاطع از ادامه این روند جلوگیری 

کند.
اما فارغ از اینکه معتقد به کدام یک از این 
دو دیدگاه باشیم باید توجه داشته باشیم که 
تصویب قانون جدید آن اراده سیاسی الزم 
برای تداوم اجرای برجام و اعتمادسازی الزم 
برای این کار در آینده را به صورت جدی 
تضعیف می کند؛ اراده ای که تضمین کننده 
رفع اختالف نظرها درباره متن برجام است. 
حتی اگر هدف دموکرات ها از تصویب این 
قانون تنبیه روسیه باشد، باز هم نافی اثر منفی 
آن بر میراث سیاسی اوباما و دموکرات ها 
درباره برجام نیست. چه بسا اگر ایران یک 
دیپلماســی عمومی قوی یا البی در داخل 
آمریکا داشت می توانست مانع از گنجاندن 
ایران در این قانون شــود. اما دموکرات ها 
با این کار نشــان دادند که برای تضعیف 
ترامپ حتی از تضعیــف برجام هم ابایی 
ندارند و هدف اصلی و اساسی آنها نه حفظ 
برجام بلکه تضعیف ترامپ است. واقعیت 
ناخوشایند نفوذ البی ها در نظام سیاسی و نظام 
تصمیم گیری آمریکا بار دیگر نشان می داد 
که اگر کشوری در داخل آمریکا البی های 
قدرتمند نداشته باشد، حتی نمی تواند به قول 
و وعده حکومت )قــوه مجریه( آمریکا 
اعتماد کند و این همان ایراد جدی است که 
فوکویاما در اثر بحث برانگیز خود یعنی نظم 
و زوال سیاسی آن را نشانه زوال نظام سیاسی 
آمریکا می داند. زوالی که باعث می شــود 
حتی دموکرات های کنگره انگیزه ای برای 
اوباما و دموکرات ها  حفظ میراث بزرگ 
در سیاست خارجی نداشته باشند. حتی این 
میراث در مورد کوبا هم حفظ نشد. بدون 
شک این نوع اقدامات بر تصویر جهان از 
بزرگ ترین لیبرال دموکراســی دنیا تاثیر 
منفی خواهد گذاشــت. اما واقعیتی است 
که به هر حــال وجود دارد و ایران در هر 
نوع برخورد با تحریم های یکجانبه آمریکا 
در سال های آینده و نیز در مقابل آمریکا 

باید آن را در نظر داشته باشد. در آشفته بازار 
حاکم بر کاخ سفید که هرچندماه یک بار 
مسئوالن آن عوض می شوند و ترامپ آن 
را کم و بیش مثل شرکت های تجاری خود 
اداره می کند البی های پرنفوذی هستند که 
می توانند سیاستگذاری ها را تغییر یا تحت 
تاثیر قرار دهند و کشوری مثل ایران که  
از  بیشــتر  ندارد، قاعدتا  البی قدرتمندی 
فرصت با تهدید مواجه است و این چیزی 
است که نگران کننده است. به هر حال نقش 
شــخص اوباما در ایجاد و حفاظت از اراده 
سیاسی حامی برجام انکارناپذیر است و حاال 
که او رفته اســت ترامپ نه تنها انگیزه ای 
برای حفظ و حمایت این اراده سیاســی 
ندارد، بلکه در اداره روند سیاستگذاری در 
کاخ سفید هم به مشکل برخورده است، در 
حدی که سیاستمداران حرفه ای و کارکشته 
کاخ سفید می توانند با انواع ترفندها او را 
دور بزنند و خواسته های خود را در روند 
تصمیم گیری وارد کنند، آن هم در حالی 
که می داننــد ترامپ تصور می کند خیلی 
باهوش است و کسی نمی تواند او را دور 
ترامپ هنوز در فضای  متاســفانه  بزند. 
تجارت سیر می کند و مثل خیلی از سیاسیون 
تازه کار تصــور می کند وقتی در تجارت 
برنده بوده به طریق اولی می تواند در کار 
سیاست که به مراتب ساده تر است حتما 
برنده باشد. این فرض نادرست یک تهدید 
جدی برای ماست که نه تنها البی قدرتمند 
طرفــدار ایران در آمریــکا نداریم بلکه 
مخالفان قدرتمندی مثل اسرائیل هم داریم 
که پیوسته علیه ایران تبلیغ می کنند و اخیرا 
پول اعراب هم در خدمت این دستگاه های 
بانفوذ تبلیغاتی و البی ضدایرانی قرار گرفته 
اســت. به تعبیر دقیق و هوشمندانه دکتر 
هادیان متاسفانه هزینه دشمنی با ایران در 
دنیا کمتر و چه بسا بتوان گفت خیلی کمتر 
است. لذا اتفاق و توافق مهمی مثل برجام 
در جلوی چشــمان ما تضعیف می شود، 
بی آنکه بتوانیم مثل روســیه ابزار عملی 
قدرتمندی برای مقابله با واشنگتن داشته 
باشیم یا مثل هند بتوانیم طی دو دهه نفوذ 

خود را در محافل تصمیم گیری بین المللی 
معتقدند  آنهایــی که  لذا  افزایش دهیم. 
هدف این قطعنامه عصبانی کردن ایران و 
تحریک او به خروج از برجام است باید به 
این پرسش جواب دهند که ما تا کجا نباید 
عصبانی شویم؟ و پایین تر از حد عصبانی 
شــدن چه کارهایی را باید انجام دهیم تا 
آن اراده سیاسی نیم بند موجود بین المللی 
در حمایت از برجام حفظ شود و بتواند در 
برابر اقدامات آمریکا و دولت ترامپ ادامه 
حیات دهد؟ پس حتی اگر قطعنامه اخیر به 
خودی خود چندان نگران کننده نباشد، در 
یک زنجیره بزرگ تر می تواند حلقه ای از 
حلقه های این زنجیری باشد که به تدریج به 
پای برجام بسته می شود. در نوشتار پیشین 
اشاره کردم که حضور موثر و جدی ایران 
در منطقه می تواند یک مانع جدی در مقابل 
دولــت ترامپ و تالش های کنگره برای 
باشد.  برجام  اراده سیاسی حامی  تضعیف 
واضح است که میان طرح چنین ادعایی و 
عملی کردن آن فرسنگ ها راه است و اهل 
فن هم از موانع موجود به خوبی آگاهند 
اما حداقل آنهایی که مدافع برجام هستند 
باید در رفع این موانع پیش قدم شوند. حاال 
دیگر فهمیدن و اثبات این فرض چندان 
پیچیده نیست که دولت ترامپ در مسیر 
مهار ایران و استفاده از دیپلماسی اجبار در 
حرکت است و به محض اینکه آرامشی 
ولو موقت در روابط کاخ سفید با کنگره 
و رســانه ها برقرار شود ترامپ در مقابله 
با ایــران هیچ تردیدی نخواهد داشــت. 
بگذریم از اینکــه برخی ها معتقدند حتی 
ممکن است دولت ترامپ مقابله با ایران 
را وجه المصالحه روابط خود با دموکرات ها 
و جمهوری خواهــان ناراضی قرار دهد و 
برای فرار از بحران داخلی بکوشد بحرانی 

در خاورمیانه درست کند.
دو سال گذشته مخالفان برجام در ایران 
قوی تر از االن بودنــد اما در حال حاضر 
بخش قابل توجهــی از اصول گرایان هم 
پذیرفته اند که برجــام به منافع ملی گره 
خورده و یک مسئله فراجناحی است. در 

چنین شرایطی حامیان برجام باید فرصت 
گفت وگو و هماهنگی با این طیف )حامی 
مشــروط یا مخالف معتدل( را از دست 
ندهند و طرحی فراگیر و ملی برای مقابله 
با اقدامات تضعیف کننده برجام ارائه دهند. 
دیپلمات های ما باید از الک محافظه کاری 
ســنتی خود تا حدی بیــرون آمده در 
عرصه عمومی شفاف تر از گذشته درباره 
تهدیدات احتمالی پیش روی برجام حرف 
بزنند. مخصوصا آنهایی که معتقدند برجام 
بزرگترین میراث آقای روحانی اســت، 
حداقل برای حفظ این میراث ابتکار عمل 
به خرج دهند. زمانی مرحوم هاشمی گفته 
بود بزرگتریــن ضعف ما در مملکتداری 
تاخیر در تصمیم گیری اســت. تصمیمی 
را کــه در ضرورت آن اجماع نظر داریم 
به موقع نمی گیریم و به تاخیر می اندازیم 
و فرصت ها از دست می رود. بعدها محمد 
البرادعــی هم در یکــی از گزارش های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اجرای 
توافق جامع پارلمانی توســط ایران اشاره 
کرده بود که یکی از مشکالت ما با ایران، 
دیر تصمیم گرفتن ایرانی هاست! چیزی را 
که ما از آنها می خواهیم و خودشــان هم 
می دانند که باید انجــام دهند آن قدر به 
تاخیر می اندازند که طرف مقابل هم دچار 
سوءتفاهم می شود و تصور می کند کاسه ای 

زیر نیم کاسه است.
وضعیت کنونی ما هم کم و بیش همین 
است. می دانیم که اراده سیاسی شکل گرفته 
در حمایت از برجام در داخل آمریکا در 
حال تضعیف است ولی تصمیم نمی گیریم 
و منتظریم تــا دولت ترامپ تصمیم های 
بعدی خود را هم بگیــرد و ما بعد از آن 
تصمیم بگیریم چه کنیم. فرض این نیست 
که هر چه سریع تر هر تصمیمی را اتخاذ 
کنیم بلکه با تصویــب این تحریم های 
جدید باید این فرض را اثبات شده بدانیم 
که اراده سیاسی حامی برجام در آمریکا 
دیگر کارآمدی گذشته را ندارد و نمی توان 
تا اطالع ثانوی روی حمایت آن از برجام 

حساب باز کرد.

رحمن قهرمان پور
پژوهشگر مسائل بین الملل

حتی اگر تحریم های اعمال شده اخیر تازه نباشند، حرکت در خالف مسیری است که با برجام آغاز شد و لذا در صورت تداوم می تواند 
زمینه های ساقط کردن برجام از حیز انتفاع را فراهم کند. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت آمریکا در مسیری حرکت می کند که منافع ایران 
از قبل برجام را به حداقل برساند و ایران را وادار به خروج از برجام کند. لذا ایران باید با واکنش قاطع از ادامه این روند جلوگیری کند.
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روزهای پایانــی جوالی 2017 را می توان 
نقطه عطف جدیــدی در روابــط امنیتی و 
راهبردی روســیه و ایاالت متحده دانســت. 
تضادهای امنیتی و راهبردی آمریکا و روسیه 
که از زمان بحران اوکراین آغاز شــده بود، 
پیامدهای پرمخاطره ای برای اعتبار سیاســی 
و قابلیت راهبردی روســیه به وجود آورد. 
تحریم های کنگره آمریکا نه تنها در ارتباط با 
اهمیت  ایران  بالستیک  موشک های  موضوع 
دارد بلکه بایــد آن  را در ارتباط با نقش یابی 
قاره ای  بین  کره شمالی، شلیک موشک های 
و واکنش نسبت به الحاق شبه جزیره کریمه 
به روسیه دانست.  شوک جدید در جنگ سرد 
آمریکا و روسیه را باید بر اساس انگاره های 
به قدرت آمریکا در  نســبت  ترامپ  ذهنی 
انگاره ترامپ  بین الملل تحلیل کرد.  سیاست 
در ساختار داخلی و سیاست خارجی آمریکا 
اولین بار توســط »فرید زکریا« مطرح شد. 
فرید زکریا در کتاب »جهان پساآمریکایی« 
به این موضوع اشاره دارد که در ساختار سیاسی 
آمریکا نشانه هایی از ناسیونالیسم آمریکایی بر 
مبنای قدرت در حال ظهور است. فرید زکریا 
ترامپ را نماد چنیــن انگاره ای در ذهنیت و 
ساختار سیاسی نخبگان اقتصادی و راهبردی 
آمریکا می داند. بر اساس نگرش فرید زکریا، 
در تفکر گروه های محافظه کار آمریکا، ترامپ 

نماد عظمت و قدرت است. 
ترامپ در دوران قبل از رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری در فضای اجتماعی آمریکا، 
»آینۀ تمام نمای ایاالت متحده بود. پرزرق و 
برق، ثروتمنــد و در تراز جدید. ترامپ نماد 
این احســاس بود که اگر می خواهید سراغ 
بزرگ تریــن و عالی ترین نمونه های هر چیز 
را بگیرید، به آمریکا نگاه کنید.« شاید بتوان 
به این موضوع اشاره داشت که اسطورۀ ترامپ 
در دوران ریاست جمهوری اش فروکش کرده 
اســت. رقابت های سیاسی از سوی جناح های 
مختلــف رقیب، نه تنها علیــه ترامپ تبدیل 
به جبهه ای جدی شده، بلکه طیف گسترده ای 
از گروه هــای اجتماعی را علیــه نمادهای 

محافظه کاری جدید بسیج می کند. 

زمینه های جنگ سرد جدید آمریکا  علیه روسیه1
رقابت های آمریکا و روســیه در دوران 
جنگ سرد ماهیت ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی 
از رقابت های  داشت. هم اکنون دیگر آثاری 
ایدئولوژیک دوران جنگ ســرد مشــاهده 
نمی شود. شــکل جدیدی از رقابت آمریکا و 
روسیه در حال ظهور است که مبتنی بر ترکیبی 
از نشانه های ژئوپلیتیکی و ناسیونالیستی است. 
ترامپ را باید نماد ناسیونالیســم آمریکایی 
دانســت. به همان گونه ای که پوتین در قد و 
قواره تزارهای روسی تالش دارد تا انگاره های 
سیاسی و فرهنگی روسیه را در قالب ناسیونالیسم 

جدید معنا کند.
اگرچه قدرت نســبی روسیه در مقایسه با 
آمریکا به میزان قابــل توجهی کاهش پیدا 
بیانگر  راهبردی  واقعیت های  اســت،  کرده 
این امر اســت که ایاالت متحده از سیاست 
محدودســازی قدرت روسیه حمایت به عمل 
می آورد. هنوز در انگاره ذهنی شــهروندان و 
نخبگان آمریکایی، روســیه به عنوان عنصر 
نامطلوب تلقی می شود. بسیاری از رسانه های 
بین المللی در 2۵ جــوالی 2017 این خبر را 
منتشر کردند که یک شهروند آمریکایی از 
نشستن در هواپیما و در کنار شهروند روسیه 

خودداری کرده است. 
وقتی که افراد عادی و گروه های اجتماعی 

حاضــر به پذیــرش دیگری بــرای مدت 
محدودی نیســتند، نشان می دهد که دولت ها 
نیز هیچگونه تمایلی بــرای پذیرش دیگری 
در فضای همکاری جویانه نخواهند داشــت. 
تمامی نشانه های فرهنگی و ژئوپلیتیکی روسیه 
و آمریکا نشــان می دهد که زیرساخت های 
جدیدی از جنگ سرد شکل گرفته و در حال 
گسترش است. دیدار دوستانه دونالد ترامپ و 
والدیمیر پوتین در چارچوب اجالسیه گروه 
20 در هامبورگ نتوانست تاثیر قابل توجهی 
بر الگوی روابط آمریکا و روسیه به جا گذارد. 
واقعیت های موجود نشان می دهد که رقابت 
به موازات همکاری در فضایی از تعامل شکل 
گرفته است. محدودیت های سیاسی و امنیتی 
ایجاد شده علیه روسیه بیانگر این واقعیت است 
که دونالد ترامپ و ســاختار قدرت ایاالت 
متحده، حوزه جنگ سرد را به صلح سرد پیوند 
می دهند. چنین فرآیندی نشــان می دهد که 
مولفه های تاریخی و تفاوت های فرهنگی در 
روابط آمریکا و روســیه از قابلیت الزم برای 
اثربخشی منطقه ای و بین المللی برخوردار است. 
پیوند مولفه های صلح سرد و جنگ سرد در 
روابط آمریکا و روســیه را باید در حوزه های 
مختلف جغرافیایی مشاهده کرد. بحران سوریه 
را باید یکی از حوزه هــای جغرافیایی چنین 
رقابتی دانست، در حالیکه محور اصلی تمامی 
اینگونه تضادهــای راهبردی به حوزه رقابتی 
آمریکا و روســیه در ارتباط با »حوزه خارج 
نتوانست  نزدیک« مربوط می شــود. روسیه 
موقعیت خود را در حوزه خارج نزدیک تثبیت 
کند. به همین دلیل اســت که گرایش های 
سیاسی غرب گرایانه در گرجستان و اوکراین 
زمینه شــکل گیری تضادهای جدید سیاسی 
و راهبردی بر اســاس مولفه های ژئوپلیتیکی 
را در روابط آمریکا و روســیه اجتناب ناپذیر 
ساخته است.  اولین گام برای آغاز جنگ سرد 
جدید آمریکا علیه روسیه مربوط به سال های 
ریاست جمهوری باراک اوباما است. باراک 
اوبامــا تالش کرد تا زمینه هــای الزم برای 
کنترل قدرت منطقه ای روســیه را به وجود 
آورد. سیاست خارجی روسیه در اوکراین فاقد 
ظرافت های دیپلماتیک بوده و در نتیجه زمینه 
اختالف سیاسی و تضادهای راهبردی جدید در 
روابط آمریکا و روسیه را اجتناب ناپذیر ساخته 
است. ساختار سیاسی آمریکا از این ویژگی 
برخوردار اســت که زمینه هــای الزم برای 
محدودسازی ساختاری قدرت سایر بازیگران را 
به وجود  آورد. کنگره آمریکا را می توان بخش 
دوم دیپلماسی اجبار ایاالت متحده در ارتباط با 

موضوعات راهبردی دانست. 
رویکرد آمریکا و روســیه در ارتباط با 

شبه جزیره کریمه با یکدیگر متفاوت است. 
روسیه الحاق شــبه جزیره کریمه را بخشی از 
ضرورت ژئوپلیتیکی خود می داند، در حالیکه 
آمریکا آن را نشانه هایی از توسعه طلبی روسیه 
در منطقه تلقی می کند. الیحه تصویب شده در 
کنگره آمریکا، زمینه شکل گیری تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه شرکت هایی را به وجود 
می آورد که چنین تحریم هایی را علیه ایران، 

کره شمالی و روسیه نادیده انگارند. 

شوك راهبردی ترامپ به سیاست  بین الملل2
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا 
به این موضوع اشاره داشت که تحریم ها نشانه 
ادامه همکاری های اقتصادی، امنیتی و راهبردی 
ایاالت متحده با روسیه خواهد بود. بیان چنین 
رویکردی به مفهوم آن اســت که سیاست 
آمریکا مبتنی بر نشــانه هایی از محدودسازی 
قدرت روســیه در سطح جهانی است. کاهش 
قدرت نسبی روســیه زمینه فشارهای سیاسی 
و اقتصادی بیشتر آمریکا علیه سایر کشورها 
را امکان پذیر می سازد. چنین رویکردی نشان 
می دهد که ترامپ و ساختار راهبردی آمریکا 
برای گسترش محدودیت  بیشتری  انگیزه  از 

راهبردی علیه سایر کشورها برخوردارند. 
چنین فرآیندی نشانه هایی از یکجانبه گرایی 
آمریکا علیه روســیه و کشورهای منطقه ای 
همانند ایران و کره شــمالی را نشان می دهد. 
تنظیم تحریم در چارچوب الیحه مشــترک 
بیانگر آن اســت کــه آمریــکا در حال 
ائتالف ســازی و دوگانه ســازی فرآیندهای 
راهبردی است. هرگونه دوگانه سازی، به گونه 
اجتناب ناپذیر زمینه افزایش تضادهای سیاسی و 
امنیتی کشورها را به وجود می آورد. واکنش 
روسیه به اقدام کنگره آمریکا ماهیتی کم شدت 
داشــته و بیانگر آن است که روسیه تمایلی 
به گســترش تضادهای سیاسی با آمریکا در 
دوران ترامپ ندارد. توضیح اینکه اعمال برخی 
از تحریم ها باید بر اساس دستور رئیس جمهور 

انجام پذیرد.
الگوی رفتاری ترامپ، زمینه شکل گیری 
شوک سیاســی و راهبردی به الگوی روابط 
کشــورهای اروپایی با آمریکا و روسیه را 
به وجود آورده است. شــاید بتوان واقعیت 
دوران جدید آمریکا را مبتنی بر سازوکارهای 
تهدید و یکجانبه گرایی علیه بازیگران رقیب در 
محیط بین الملل دانست. در نگرش کشورهای 
اروپایی، الگوی رفتــاری ترامپ در برخورد 
با ایران و روسیه دارای پیامدهایی در اقتصاد 
سیاســی بین المللی بوده، در حالیکه الگوی 
رفتاری ترامپ در برخورد با کره شمالی را باید 

زمینه ساز بحران های امنیتی جدید دانست. 
همان طور که حضور ترامپ در رقابت های 
به عنوان  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
شوک سیاســی و انتخاباتی محسوب می شد، 
روندهای سیاست خارجی ترامپ نیز می تواند 
زمینه های الزم برای شوک احتمالی در نظام 
جهانی و سیاست بین الملل را به وجود آورد. 
به قدرت رســیدن ترامپ بسیاری از رهبران 
کشورهای اروپایی و منطقه ای در خاورمیانه 
را با شــوک و ابهام روبه رو کرد. علت آن 
را می توان در ادبیات سیاســی و جهت گیری 

راهبردی ترامپ در سال های آینده دانست. 
برخی از نظریه پردازان موضوعات سیاست 
بین الملــل به این موضوع اشــاره دارند که 
روندهای کنش سیاســی و بین المللی ترامپ 
تا جوالی 2017 مشــخص خواهد شد. لوایح 
تصویب شده در کنگره آمریکا را باید نمادی 
از »شــوک جوالی برای سیاست بین الملل« 
دانست. در حالی که واقعیت های رفتار سیاسی 
و کنش بین المللی ترامپ بیانگر آن اســت 
که این فرد می تواند در هر دوران تاریخی از 
الگوهای گریز از مرکز و غیرقابل پیش بینی 
بودن استفاده کند، روندی که می توان آن را 
در قالب ادبیات راهبردی ترامپ مشاهده کرد. 
ترامپ درصدد است نشان دهد که به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحــده، برای آمریکا 
قدرت و آزادی عمــل راهبردی در جهان را 

ایجاد خواهد کرد. 
علت اصلی شــوک جــوالی را باید در 
ناسیونالیســم آمریکایی دانست. ناسیونالیسم 
آمریکایی با نشانه هایی از محافظه کاری پیوند 
یافته اســت. به همین دلیل است که بخش 
بازتولیدکننده  ترامپ،  ادبیات  از  قابل توجهی 
ناسیونالیسم  اســت.  آمریکایی  ناسیونالیسم 
آمریکایی مبتنی بر نشانه هایی از قدرت برای 
امنیت سازی است. فرهنگ سیاسی و راهبردی 
آمریکا مبتنی بر این انگاره است که رهبران 
آمریکا و نهادهای نظامی ایاالت متحده باید 
کنترل جهانی را به انجام رســانند. رویکردی 
که در اندیشه جورج بوش پسر شکل گرفت، 
ولی براســاس رویکرد باراک اوباما به گونه 
تدریجی با نشانه هایی از چندجانبه گرایی پیوند 
یافــت. چندجانبه گرایی اوباما در نقطه مقابل 
دونالد  هژمونیک گرایی  و  یکجانبه گرایــی 

ترامپ در سیاست جهانی قرار دارد. 

واكنش اروپا به تحریم های یكجانبه  آمریکا علیه روسیه3
در دوران جنگ سرد، کشورهای اروپایی 
از سیاست ائتالف با ایاالت متحده در برخورد 
با اتحاد شوروی بهره گرفتند. چنین ائتالفی در 

سال های بعد از جنگ سرد با تغییراتی همراه 
شده است. دونالد ترامپ احساس می کند که 
نقش سیاسی و راهبردی رونالد ریگان را باید 
ایفا کند. چهره شاخص و محوری ترامپ را 
باید در الگوهای رفتاری ریگان بازنمایی کرد. 
ریگان تالش می کرد نشان دهد که از انگیزه 
الزم برای رویارویی همه جانبه با اتحاد شوروی 
برخوردار اســت. به همین دلیل است که از 
مفهوم »امپراطوری شیطانی« در ارتباط با اتحاد 

شوروی بهره گرفت. 
گورباچف از سازوکارهایی بهره گرفت تا 
نشان دهد که روسیه کشوری اروپایی است و 
در قرن 19 به عنوان بخشی از موازنه اروپایی 
ایفای نقش کرده است. سیاست تاریخی روسیه 
در مشارکت با آلمان در چارچوب سیستم اول 
و دوم بیسمارک اهمیت قابل توجهی داشته 
است. به همان گونه ای که روسیه در چارچوب 
»سیستم دلکاسه« از الگوهای همکاری جویانه 
با فرانســه بهره گرفت و توانست زمینه های 
الزم برای خروج فرانسه از انزوای تاریخی و 

ژئوپلیتیکی اروپایی را فراهم آورد. 
در دوران جدید روسیه و اروپا دارای منافع 
منطقه ای بوده، به همــان گونه ای که اروپا و 
ایاالت متحده تالش می کنند تا شکل جدیدی 
از منافع ژئوپلیتیکــی و راهبردی را تعریف 
کنند. الگوی رفتــاری ترامپ در برخورد با 
محیط منطقه ای و بین المللی، زمینه انزوای بیشتر 
آمریکا از اروپا را به وجود می آورد. سیاست 
به ســازوکارهای قدرت و  معطوف  ترامپ 
یکجانبه گرایی بوده و بر اساس چنین نگرشی 
تالش دارد تا از ابتکار جدید برای محدودسازی 
رقبای خود اســتفاده کند. چنیــن ابتکاری 
به مفهوم ایجاد دنباله روی و فضای الحاق اروپا 

به سیاست های راهبردی آمریکا است. 
سیاســت هایی که منافع اقتصادی چندانی 
برای شــرکت های اروپایی نداشته و اقتصاد 
کشــورهای اروپایی را بــا چالش و رکود 
همراه خواهند ساخت. به همین دلیل است که 
تحریم آمریکا علیه روســیه با واکنش شدید 
کشــورهای اروپایی روبه رو شد. کشورهای 
اروپایی به این موضوع اشاره دارند که ایاالت 
متحده از سازوکارهای یکجانبه بهره گرفته و 
این امر به منزله نادیده گرفتن اروپا در روند 
اروپایی  است. کشــورهای  جهانی  سیاست 
به این موضوع اشاره دارند که مسئله اوکراین و 
شبه جزیره کریمه ماهیت اروپایی داشته و باید 
اتحادیه اروپا در روند تصمیم گیری راهبردی 

علیه روسیه مشارکت داشته باشد. 
خارجی  سیاست  کمیســیون  سخنگوی 
اتحادیه اروپا به این موضوع اشــاره دارد که 
هرگونه تحریمی علیه روســیه  باید بر اساس 

ضرورت های »گروه 7 کشور صنعتی غرب« 
تنظیم شود. چنین رویکردی قبال در چارچوب 
»موافقتنامه مینســک« انجام گرفته اســت. 
موافقتنامه مینسک به این موضوع اشاره دارد 
که آمریکا و اروپــا در ارتباط با موضوعات 
راهبــردی جهان  بایــد از ســازوکارهای 
به همین دلیل  استفاده کنند.  همکاری جویانه 
است که کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در 
نشست بعدی خود نسبت به تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه روسیه واکنش نشان خواهند داد. 

واقعیت آن اســت که اتحادیه اروپا قادر 
نخواهد بود تغییر چندانی برای تحریم های اعمال 
شده علیه روسیه ایجاد کند. در چنین شرایطی 
تنها شانس روسیه و اروپایی ها را باید در رایزنی 
با رئیس جمهور ایاالت متحده دانست. زیرا در 
الیحه تصویب شــده توســط کنگره به این 
موضوع اشاره دارد که رئیس جمهور آمریکا 
می تواند شرکت های خصوصی که در زمینه 
خطوط انتقال انرژی با روسیه همکاری می کنند 
را مجازات کند. چنین الیحه ای طبعا مخاطرات 
جدیدی را در روابط روســیه و ایاالت متحده 
ایجاد خواهــد کرد. به همان گونه که آثار و 
پیامدهای جنگ سرد روابط آمریکا و اروپا را 

نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 

QQQنتیجه گیری
الیحه تحریم کشورهای ایران، کره شمالی 
و روسیه توسط کنگره ایاالت متحده را می توان 
به منزله هشداری سیاسی و ژئوپلیتیکی نسبت 
به فرآیندهای موجود سیاست بین الملل دانست. 
جوالی 2017 زمینــه برای اتخاذ تصمیم های 
جدی تر آمریکا در برخورد با ایران، روسیه و 
کره شــمالی را به وجود آورده است. در این 
فرآیند مقام های کره شمالی از انگیزه الزم برای 
انجام اقدامات متقابل در برابر آمریکا برخوردار 
هستند. اگر چه آمریکا مبادرت به اقدام متقابل 
علیه کره شمالی کرده و جنگنده های پیشرفته 
خود را در شبه جزیره کره به پرواز درآورده 
است،  چنین فرآیندی هنوز نشانه های مربوط 
به رویارویــی نظامی پرشــدت را منعکس 

نمی سازد. 
علت آن را باید در قابلیت کره شــمالی 
برای اتخاذ ســازوکارهای بازدارنده در برابر 
سیاست های تهاجمی آمریکا دانست. واقعیت 
آن اســت که کره شــمالی به دلیل تداوم 
تحریم های اقتصادی گسترده، احساس می کند 
که چیزی برای از دست دادن ندارد، به همین 
دلیل است که از ســازوکارهای اقدام متقابل 
همسطح با آمریکا بهره می گیرد. در حالیکه 
ایران و روسیه تالش دارند تا سیاست مماشات 
در برابر اقدامات پرشدت آمریکا را ادامه دهند. 
هنوز ایران و روسیه امید دارند که مقام های 
آمریکایی از اقدام پرشدت علیه آنان خودداری 
کند و سیاست تحریم را به عنوان اقدام کم شدت 
تلقی می کنند که از قابلیت ترمیم برخوردار 
است. در حالیکه آمریکا مبنای رفتاری خود را 
بر اساس اعمال دیپلماسی اجبار قرار داده است. 
نشانه های دیپلماسی اجبار را باید در تحریم های 
اقتصادی فزاینده تحلیل کرد. چنین تحریم هایی 
را می توان به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی 

و راهبردی آمریکا دانست. 
تجربه سیاست بین الملل نشان می دهد که 
هرگاه کشــورهایی که در معرض دیپلماسی 
اجبار و یــا راهبردهای پرشــدت تری قرار 
می گیرند، از سیاست مماشات و سازش استفاده 
کنند، فشارها و محدودیت های بیشتری اعمال 
خواهد شــد. روند موجود بیانگر این واقعیت 
اســت که صلح سرد به سمت جنگ سرد در 
حال حرکت خواهد بود. چنین فرآیندی تمامی 
نشــانه های تصاعد بحران در فضای سیاست 
بین الملل را منعکس می سازد. تصاعد بحران در 
شرایطی حاصل می شود که موازنه قدرت تحت 

تاثیر سیاست های مرحله ای تغییر پیدا کند. 

شکل جدیدی از رقابت آمریکا و روسیه در حال ظهور است که مبتنی بر ترکیبی از نشانه های ژئوپلیتیکی و ناسیونالیستی 
است. ترامپ را باید نماد ناسیونالیسم آمریکایی دانست. به همان گونه ای که پوتین در قد و قواره تزارهای روسی تالش 

دارد تا انگاره های سیاسی و فرهنگی روسیه را در قالب ناسیونالیسم جدید معنا کند.

جنگ سرد جدید
پروژه نزدیکی ترامپ به روسیه در نطفه خفه شد

جهان

ابراهيم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه
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حزب لیبرال دموکرات در راستای اندیشه های لیبرالی اش در اقتصاد، در سال 2004 کتابی موسوم احزاب
به »کتاب نارنجی« را که در آن از اقتصاد بازار آزاد و خط مشی های سوسیالیستی حمایت می کرد، 
منتشر کرد. انتشار این کتاب نشان دهنده حرکت این حزب به سمت چپ میانه بود.

انگلیسی اعتدالیون 
حزب لیبرال دموکرات  بریتانیا از جمع سوسیالیسم دفاع می کند

6درس - گفتارهای احزاب سیاسی

با  بریتانیا  دموکــرات  لیبرال  حزب 
خط مشــی میانه و چپ میانه، سومین 
حزب مطرح بعد از احزاب محافظه کار و 
کارگر در مجلس عوام بریتانیا است. این 
حزب در سال 1988 در پی ادغام حزب 
لیبرال بریتانیا و حزب سوسیال دموکرات 
تشکیل شد. ریاست کنونی این حزب بر 
عهده ِسر وینس کیِبل است. این حزب 
بارها در صحنه سیاسی بریتانیا شاهد صعود 
و نزول خود بوده است و بارها تقسیم شده 

و سپس تجدید سازمان یافته است. 

QQQتاریخچه
حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در 3 
مارس 1988 و در پــی ادغام دو حزب 
لیبرال و سوسیال دموکرات تشکیل شد. 
در واقع حزب لیبرال در سال 18۵9 و در 
پی فعالیت ســه حزب آزادی، رادیکال، 
و پیالیت تاســیس شده بود، درحالی که 
سال  در  دموکراتیک  سوســیال  حزب 
1981 و توســط اعضای ســابق حزب 
کارگر، نخست وزیران و اعضای کابینه، 
و همچنین برخی از جداشدگان از حزب 
محافظه کار تاســیس شد. در واقع برخی 
از اعضای حــزب کارگر که از آن جدا 
شده بودند و حزب سوسیال دموکراتیک 
را تاسیس کرده بودند دریافتند که باید 
با حزب لیبــرال که در اصول کلی خط 
مشی مشابه داشت ائتالف کنند تا از قرار 
گرفتن در مقابــل یکدیگر در انتخابات 
جلوگیری به عمل آورند. این ائتالف را 
دیوید اســتیل )از حزب لیبرال( و روی 
جنکینز )از حزب سوسیال دموکراتیک 
که بعدا دیویــد اوِنز جای وی را در این 
سمت گرفت( رهبری می کردند. هر چند 
که این دو حزب رویکردها و دغدغه های 
خاص خــود را داشــتند، در انتخابات 
سال های 1983 و 1987 رویکردی کلی 
و مشترک را اتخاذ کردند. در سال 1987 
و در پی شکســت در انتخابات آن سال، 
استیل پیشنهاد داد که هر دو حزب با هم 
ادغام شــوند و تشکیل یک حزب واحد 
را بدهند. اگرچه این امر ابتدا با مخالفت 
اوِنز مواجه شد، اکثریت اعضای هر دو 
حزب با آن پیشــنهاد موافقت کردند و 
در مارس 1988 ایــن حزب به رهبری 
مشترک اســتیل و رابرت مکلینان )که 
در ســال 1987 به جای اوِنز به رهبری 
حزب سوسیال دموکراتیک رسیده بود( 
تشکیل شد. در ابتدا نام حزب تازه تاسیس 
حزب سوسیال لیبرال دموکرات بود که 
در سال 1989 این حزب به حزب لیبرال 
دموکــرات تغییر نــام داد. لوگوی این 
است  زردرنگی  پرنده ی  به شکل  حزب 
که به پرنده آزادی مشــهور است. این 
حزب اکنون عضو ائتالف احزاب لیبرال 
و دموکرات اروپا و بین الملل لیبرال است. 

QQQ خط مشی
خط مشی کلی حزب لیبرال دموکرات 
از ایده های لیبرالیســتی همچون آزادی 
اندیشــه و بیان، اعمــال محدودیت در 
قدرت دولت ها، نقش بارز قانون، اقتصاد 
آزاد، تفکیک قوا، و پلورالیسم سرچشمه 
می گیرد. در واقع این حزب در خط مشی 
خود از دو رویکــرد و جهان بینی کلی 
سوسیال لیبرال و لیبرالیسم کالسیک )که 

پیروی  است(  اقتصادی  لیبرالیسم  حامی 
می کند. ریشه رویکرد سوسیال لیبرالیسم 
در این حزب به ویلیام بِِوریج که یکی از 
کسانی است که پیش نویس طرح دولت 
رفاه ملی را نوشت، و همچنین اندیشه های 
جان مینیــارد کینز بر می گــردد. این 
لیبرالی اش  اندیشه های  حزب در راستای 
در اقتصاد، در سال 2004 کتابی موسوم 
به »کتاب نارنجی« را که در آن از اقتصاد 
بازار آزاد و خط مشی های سوسیالیستی 
حمایت می کرد، منتشر کرد. انتشار این 
کتاب نشــان دهنده حرکت این حزب 
به ســمت چپ میانه بــود. این حزب 
همچنین از اصالح اساســی در نهادهای 
سنتی بریتانیا همچون کلیسای انگلستان، 
نظام انتخاباتی، جرم زدایی از مواد مخدر، 
محیط زیست گرایی، اصالح نظام بانکی، 
نــرخ تصاعدی مالیات، و حقوق بشــر 
حمایت می کند. حزب لیبرال دموکرات 
حامی استفاده از یورو-واحد پول اتحادیه 
اروپا- در بریتانیا و همچنین ماندن بریتانیا 

در اتحادیه اروپا است. 
این حزب در وبسایت خود به آدرس 
libdems.org.uk خــود را چنین معرفی 

می کند: »حزب لیبــرال دموکرات تنها 
حزب در بریتانیاست که برای بریتانیایی 
آزاد، فارغ از تعصــب، و متحد مبارزه 
می کنــد. ما در این حــزب می خواهیم 
آینده ای درخشــان تر با نظام آموزشی و 
بهداشتی فاخرتر، محیط زیستی پاکتر، و 
اقتصادی خالقانه تر را در سایه بریتانیایی 
عادالنه که در آن مردم نسبت به یکدیگر 
نجیبانه رفتار می کنند، هدیه کنیم«. منظور 
از آزاد، آزادی در دل و ذهــن، افق های 
باز و رو به جلو و مدرن، جهانی سبز، و 
اروپایی متحد اســت. این حزب معتقد 
است که بریتانیا می تواند به کمال مطلوب 
خود برسد اگر در دنیای به سرعت متغیر 
کنونی بتوانــد خالق، کارا، آینده نگر، و 
نسبت به فرصت های جهانی شدن حساس 
مرزهای  بدون  بریتانیای  همچنین  باشد. 
تعصب به معنــی بریتانیایی با تنوع باال، 
مهربان، و بخشنده است. این حزب برای 
آزادی و حقوق اقلیت ها مبارزه می کند.  

QQQبرخی اقدامات و تالش های حزب
 مخالفت با جنگ عراق در سال 2003 

 مخالفت با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا )برگزیت(

 کمک مالی به مدارس به منظور کاهش 
تعداد دانش آموزان هر کالس به 20 نفر و 
همچنین ارتقا کیفیت آموزشی در مناطق 

کمتر توسعه یافته؛
 طرح ایجاد کارگاه های آموزشی برای 
حدود 800 هــزار دانش آموز به منظور 
ارتقای سطح مهارت ها و تجربیات آنان؛ 

 تالش برای برچیدن تبعیض مذهبی در 
پذیرش مدارس دینی و عبادت جمعی در 

مدارس؛
 کاهش نیــرو در وزارت بهداشــت 
به نصف و همچنین الغا یا کاهش بودجه 

سازمان های غیر انتفاعی و غیر دولتی؛
 طرح لوایحی برای اصالح نظام قضایی 
ماننــد پایان دادن به گرفتــن DNA از 
شــهروندان عــادی، فرمان های کنترل 

شهروندان و غیره؛ 
 تالش برای راه اندازی دادگاه ویژه مواد 
مخدر و تنبیهات غیرمجرمانه برای تمرکز 

بر بازپروری معتادین به مواد مخدر؛ 
 تالش این حزب برای فشــار بر دولت 
هســته ای  برنامه های  کاهش  به منظور 

بریتانیا؛ 
 تالش موفق حزب در ایجاد ممنوعیت 
برای شــرکت های بریتانیایی نســبت 
به فروش سالح و مواد شیمیایی به خارج 

از کشور؛
انتخاباتی   فعالیت برای اصالح نظــام 
نخست نفری بریتانیا )موسوم به »همه مال 
برنده اســت«(، رأی بدیل، و نمایندگی 
پارلمان  تناسبی )تصاحب کرســی در 

به نسبت تعداد آرا ماخوذه(؛ و
تعیین شبکه ای به هم پیوسته از نواحی 
حفاظت شــده دریایی تا ســال 2020 

به منظور حفاظت از محیط زیست. 

QQQساختار حزب
نخستین رهبر این حزب تازه تاسیس 
معروف  اشــدون،  دروهام  جان  جرمی 
به پِدی اشــدون بود که این سمت را تا 
ســال 1999 برعهده داشت. در انتخابات 
پارلمان اروپا در ســال 1989، این حزب 
حدود 6 درصد آرا را به خود اختصاص 
دادکه جایگاه چهــارم را بعد از حزب 
ســبز برای این حزب رقم زد. روند رو 

به رشــد این حزب ادامه داشت تا اینکه 
در انتخابات عمومی بریتانیا در سال 1992 
که با پیروزی حزب محافظه کار به پایان 
رسید موفق شد 17/8 درصد آرا را از آن 
خود کند و بیست کرسی مجلس عوام را 
تصاحب کند. در انتخابات پارلمان اروپا 
در سال 1994، این حزب توانست برای 
نخستین بار در تاریخ تاسیسش دو کرسی 
را از آن خود کند. بعد از روی کار آمدن 
تونی بلر به سمت رهبری حزب کارگر 
در سال 1994، اشدون پیشنهاد همکاری 
و ائتــالف با حزب کارگــر را داد، اما 
پذیرفته نشــد. این حزب گرچه در آن 
انتخابات آرای کمتری نســبت به دور 
قبل بدســت آورد، با اتخاذ راهکارهایی 
رأی دهی تاکتیکی )شــیوه ای که در آن 
رای دهنــدگان نه به گزینه مطلوب بلکه 
به گزینه ای رای می دهند تا بتوانند از نتیجه 
ناگواری جلوگیری کنند( توانست تعداد 
کرسی های مجلس را به عدد 46 برساند. 
بعد از اینکه اشــدون در ســال 1999 از 
سمت رهبری حزب بازنشسته شد، حزب 
چارلز کندی را جایگزین وی کرد. وی 

که تا سال 2006 در این سمت باقی ماند 
توانست پیشــرفت های قابل توجهی را 
برای حزب به ارمغان بیاورد؛ این حزب 
توانست در انتخابات عمومی سال 2001 
تعداد کرسی های مجلس را به ۵2 برساند 
و در میزان آرا هم پیشرفت داشته باشد 
پیشــرفت ها  این  دلیل  درصد(.   18/3(
دلزدگی رای دهندگان از دو حزب کارگر 
رای دهندگان  ایــن  بود.  محافظه کار  و 
مخالف جنگ عراق بودند و از حقوق و 
آزادی های مدنی، اصالحات انتخاباتی، و 
نظام دولت باز حمایت می کردند. چارلز 
کندی به خاطر مخالفتش با جنگ عراق 
در ســال 2004 از سوی مجله اسپکتیتور 
انتخاب  به عنوان »نماینده مجلس سال« 
شــد. همچنین در پی تالش های کندی، 
در سال 2001 گروهی از اعضای حزب 
محافظه کار به حــزب لیبرال دموکرات 
پیوستند. همچنین این حزب تحت رهبری 
کندی توانست 22 درصد آرا و 62 کرسی 
را در انتخابات سال 200۵ به دست بیاورد. 
در ســال 2006 و در پی رسوایی اعتیاد 
به الکل کنــدی، منزیس کمپل رهبری 
حزب را بر عهده گرفت که در ســال 
2007 این سمت به نیک ِکلِگ رسید. وی 
با اخذ ۵11 رای توانســت در این سمت 
انتخاب شود و تا سال 201۵ آن را حفظ 
کند. وی که با شعار دفاع از آزادی های 
مدنی پا به عرصه گذاشته بود، در جلسه 
معارفه اش گفت که با تمام وجود لیبرال 
اســت و از پلورالیســم در بریتانیا دفاع 
می کنــد. وی در پی ائتــالف با حزب 
محافظه کار به سمت معاون نخست وزیر، 
دیوید کامرون منصوب شــود. در پی 
اســتعفای ِکلِگ در 8 می  201۵، حزب 
تیم فارون را به رهبری خود انتخاب کرد. 
در زمان فارون، حزب با افت و خیز های 
زیادی همراه بــود، چنانکه در انتخابات 
محلی نتیجه قابل قبولی را کســب کرد، 
اما در انتخابات 2017 نتیجه بر وفق مراد 
حزب نبود. بعد از استعفای فارون، کیبل 
توانست نظر حزب را به خود جلب کند 
و رهبری آن را بر عهده بگیرد، ســمتی 
که تاکنون در اختیار وی اســت. وینس 
کیبل بین سال های 2010 تا 201۵ وزیر 
بازرگانی بریتانیا بود. همچنین ریاســت 
حــزب اکنون بر عهــده دیک نیوبای 
است. روســای حزب بر کرسی ریاست 

هیئت رئیسه در دفتر مرکزی این حزب 
در لندن تکیه می زننــد. آنها برای یک 
دوره دو ســاله که از اول ژانویه شروع 
و در 31 دسامبر به اتمام می رسد انتخاب 
می شوند. تاکنون ریاست حزب بر عهده 
افراد ذیل بوده است: سر ایان رینگلزورث 
)1990-1988(، چارلــز کندی )1994-
 ،)199۵-1998( مکلینان  رابرت   ،)1991
باروس مدوک )2000- دیانا مدوک و 
1999(، ناونیــت دولکیا و بارون دولکیا 
)2004-2001(، ســیمون هیوز )2008-
 ،)2009-2010( اسکات  رابرت   ،)200۵
تیم فارون )2014-2011(، سارا برینتون 
)201۵ تاکنون(. هیئت رئیسه فدرال که 
ریاست آن را اکنون ســارا برینتون بر 
عهده دارد، در واقع بدنه اصلی حاکمیت 
و قانون گذاری حزب را تشکیل می دهد 
و شامل 30 عضو ارشد از تمامی احزاب 
زیرمجموعه در بریتانیاست که هر دو سال 
یک بار انتخاب می شوند. اعضای رهبران 
این حزب در مجلس اعیان هم به ترتیب 
ذیــل بوده اند: روی جنکینــز )1997-

1988(، ویلیام راجــرز )1997-2001(، 
شــرلی ویلیامز )2004-2001(، تام مک 
نالی )2013-2004(، جیم واالس )2016 - 
2013(، و دیک نیوبای )2016 تا کنون(.

حزب لیبرال دموکرات در واقع حزبی 
فدرالی است متشکل از احزاب زیرمجموعه 
آن در انگلستان، اسکاتلند، و ولز. احزاب 
پارلمانی زیرمجموعه این حزب در مجلس 
عوام، مجلس اعیان، پارلمان اســکاتلند، 
نیمه خودمختار  و مجلس ولز واحدهایی 
هســتند. رهبران این احزاب در مجلس 
عوام و پارلمان اسکاتلند به ترتیب رهبران 
حزب فدرال و حــزب لیبرال دموکرات 
اسکاتلند هســتند. همکاری همه احزاب 
از طریق هیئت رئیسه فدرال  زیرمجموعه 
حزب تعیین می شود. این حزب اکنون بالغ 
بر 100 هزار عضو ثبت نام کرده دارد. این 
حزب همچنین دارای جناح جوانان است 
که به منظور حمایت از حزب در مدارس 
و دانشگاه ها تشــکیل شده است. حزب 
لیبرال دموکرات در ایرلند شمالی سازمان 
می یابد، اما در این منطقه به رقابت انتخاباتی 
نمی پردازد و تنها بــا حزب اتّحاد ایرلند 
شــمالی همکاری می کند. حزب لیبرال 
دموکرات عضو بین الملل لیبرال و ائتالف 

احزاب لیبرال و دموکرات اروپا است.

احسان پناه بر
روزنامه نگار

  رسانه ها

وطن گرایی جهان 
ایــن حــزب تمامــی برنامه ها و 
راهبردهای خود را از طریق وبسایت خود 
به نشانی libdems.org.uk منتشر می کند. 
همچنین حزب لیبرال دموکرات بریتانیا 
یک ارگان رسمی با نام »نشریه تاریخ 
 )Journal of Liberal History( »لیبــرال
منتشــر  فصلنامه  به صورت  که  دارد 
می شود. این نشریه به تحقیق و تحلیل 
درباره تاریخ لیبرالیســم و موضوعات 
نشــریه  این  به آن می پردازد.  مربوط 
که از سال 1993 منتشر می شود شامل 
مقاالت، پژوهش های عملی، زندگی نامه 
بزرگان و نخبگان لیبرال، روزشــمار 
احزاب لیبرال، مرور کتاب های منتشر 
شده، و غیره اســت. همچنین به نظر 
می رسد که روزنامه گاردین و هفته نامه 
از حزب  به طور غیررسمی  اسپکتیتور 
لیبــرال دموکــرات حمایت می کنند 

و مطالب شــان کم و بیش هم راستا با 
برنامه های این حزب است. 

حزب لیبرال دموکرات سومین حزب 
مطرح در عرصه سیاســی بریتانیاست. 
این حزب مروج و مدافع لیبرالیسم در 
این کشور اســت که به طور کلی از 
آزادی های مدنــی و اقتصاد بازار آزاد 
حمایت می کند. در طول عمر نه چندان 
دراز خود، این حزب شــاهد پستی و 
بلندی هایی بوده است که گاه با تغییر 
انعطاف پذیری خود  و  در راهکارهــا 
توانسته  به خوبی  سیاســت  عرصه  در 
اســت از دل خاکســترش باردیگر 
برخیزد و نغمه سرایی کند؛ نغمه ای که 
به گفته خود لیبرال دموکرات ها، نغمه 
آزادی، جامعــه ای فارغ از تعصب های 
کورکورانه، و اتحاد و جهانی ســازی 

به منظور رفاه حال بشر است. 

حزب لیبرال در سال 1859 و در پی فعالیت سه حزب آزادی، 
رادیکال، و پیالیت تاسیس شده بود، درحالی که حزب 

سوسیال دموکراتیک در سال 1981 و توسط اعضای سابق 
حزب کارگر، نخست وزیران و اعضای کابینه، و همچنین 

برخی از جداشدگان از حزب محافظه کار تاسیس شد
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سیاستمداران دو گل در سال 1958 و در شرایطی که الجزایر شاهد شورش های فراگیر بود و فرانسه را خطر جنگهای داخلی تهدید 
می کرد، به مقام نخست وزیری فرانسه رسید. در سپتامبر همان سال او طرح جدیدی را ارائه کرد که بر اساس آن نظام 

سیاسی فرانسه از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کرد.

بســیاری، فرانســه را با نام شارل دوگل 
می شناســند. او یکی از معروف ترین روسای 
جمهور فرانسه است که تجربه نخست وزیری 
این کشور را نیز در کارنامه خود دارد. دوگل 
توانســت جمله معروف »فرانسه از آن من 
است« را به واقعیت تبدیل کند تا جایی که 
نامش همواره در تاریخ این کشور به یادگار 
باقی مانده است. او که در ابتدا به عنوان یکی 
از افسران ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول 
حضور داشــت، در نبرد ورودون زخمی شد. 
پس از آن در جنگ جهانی دوم نیز به عنوان 
فرمانده نیروهای فرانسه آزاد حضور داشت. با 
وجود همه این ها، بیش از آنکه دوگل به عنوان 
یک جنگجو شناخته شــود، به عنوان یک 
سیاستمدار معروف شده است. او توانست پس 
از جنگ جهانی دوم طی چند دوره ریاســت 
جمهوری اش با مقاومت در برابر فشــارهای 
آمریکا، فرانسه را در حوزه سیاست خارجی 
به استقالل برساند. او کندی، رئیس جمهوری 
وقت آمریکا را سرزنش می کرد؛ زیرا از نظر 
او رئیس جمهور وقت آمریکا واقعیت های ملی 

را نادیده گرفته بود.
دوگل در کتاب خاطرات امید خود چنین 
می نویسد: »به او گفتم که برای شما دخالت 
نظامی در این منطقه دردسری بی پایان خواهد 
بود؛ زمانی که ملت ها از خواب غفلت بیدار 
شــوند، هیچ قدرت خارجی با هر امکاناتی، 
امکان تحمیل خود را ندارد. شما این را متوجه 

خواهید شد.«

QQQسالهای آغازین زندگی
شارل آندره ژوزف ماری دوگل، کسی که 
همگان او را به نام ژنرال دو گل می شناسند، 
در سال 1890 میالدی در منطقه صنعتی شهر 
لیل فرانسه و در خانواده ای کاتولیک، سنت گرا 
و میهن پرست به دنیا آمد. مادر او، ژان میلو، 
زنی از خانواده ای صنعتگر بود و پدرش هانری 
دوگل استاد ادبیات و فلسفه در کالج ژزوئیت 
بود که بعدها مدرســه خود را تاسیس کرد. 
او مردی بود که با وجود خانواده ســنتی، در 
عقاید سیاسی فردی مترقی محسوب می شد. 
او فرزندانش را تشــویق می کــرد تا درباره 
تاریخ و فلســفه بحث کنند، شارل خیلی زود 
با تاریخ فرانسه آشنا شد و در ده سالگی تاریخ 
جنگ های صد ســاله و یادداشتهای فروسار 
درباره قرون وسطی را خواند و بعد به خواندن 
آثار نیچه، کانت و گوته روی آورد. وقتی که 
شارل یازده ساله شد، خانواده اش به پاریس نقل 
مکان کردند. شارل نوجوان عادت داشت تا از 
برج کلیسای نوتردام باال برود تا بتواند شهر را 
تماشا کند. او در کالج استانیسالس در پاریس 
تحصیل کرد و از سال 1906 بر تالش هایش 
در مدرسه افزود تا بتواند به جایگاهی دست 
یابد که در یک آکادمی نظامی آموزش های 
نظامی ببیند. ســرانجام این تالش ها در کنار 
عالقه او به تاریخ و باورش به عظمت فرانسه 
باعث شد تا وارد مدرسه نظامی سنت سیر شود. 
او در 1912 تنها دو سال پیش از آغاز جنگ 

جهانی اول از این مدرسه فارغ التحصیل شد.

QQQورود به ارتش
شارل دوگل هنگام جنگ جهانی اول در 
ارتش مشغول به کار شد و در این جنگ سه 
بار متحمل جراحت شد. سرانجام در نزدیکی 
ورودون شکســت خورد و به دست آلمان ها 
اسیر شــد. دو گل جوان پیش از رهایی سه 
بار اقدام به فرار کرد اما هر سه بار با شکست 

روبه رو شد.
دوگل در ســال 1940میالدی، به عنوان 

دفاع  به وزارت  فرانســه،  ژنرال  جوان ترین 
دولت این کشور دست یافت و به هنگام بروز 
تهدیدات جدی آلمان به فرانســه در جریان 
جنگ جهانی دوم، پیشنهاد اختصاص بیشترین 
بودجه دولتــی را برای مدرنیزه کردن ارتش 
فرانسه داد. در پی شکست نیروهای فرانسوی 
از آلمان در این جنگ، دوگل به جای تسلیم 
و همکاری با رئیس و فرمانده پیشــین خود، 
مارشال ُپَتن، که به مصالحه با آلمانی ها تن در 
داده بود و حکومت ویشی را تشکیل داد، با 
فرار کرد  به لندن  بریتانیایی  یک هواپیمای 
و رهبری نهضت مقاومت فرانسه را برعهده 

گرفت. 
دوگل در روز 18 ژوئــن 1940 از لندن 
خطاب به مردم فرانسه با گریه چنین گفت: 
»هر چه اتفاق افتد، مقاومت فرانسه نباید 
از بین برود«. شــارل دوگل که بسیاری 
از دوســتانش را در جنگ از دست داده 
بود، از آن پس نه پشــتوانه مالی قابل 
توجهی یافــت و نه قدرت الزم و پس 
را  از چندی توســط حکومت ویشی 
به عنوان خیانت کار به مرگ محکوم 

شد. 
پس از آن همــواره خود را مهره 
برجســته یک قدرت عظیم معرفی 
نیروهای  به فرماندهــی  و  می کرد 
فرانســه آزاد ادامه داد. نشان دوگل 
آراســته به صلیب لورین برگرفته 
که  است  تاریخی  نشــانه های  از 
شــارل دوگل زیر نشان آن برای 
ترفیع منزلت فرانسه مبارزه کرد. 
نام شــارل دوگل برگرفته از دو 
کلمه »شــارلمانی« و»گل« )نام 
است.  فرانسه(  سرزمین  باستانی 
با  لندن،  او به رغم حضورش در 
با  رابطه  در  بریتانیا  سیاست های 
فرانسه مخالفت می کرد و روش 
خاص خود را در پیش می گرفت. 

چرچیل روزی با لحن شکوه آمیزی 
چنیــن بیان داشــت: »از بین تمامی 

نشــان هایی که مجبــور به تحمل آنها 
شدم، هیچ کدام به اندازه لورین سنگین نبود«. 
در ســال 1944 با وجــود اینکه پیش از آن 
به عنوان خیانت کار شناخته شده بود، در پی 
حمالت نیروهای متحدین به فرانسه بازگشت 
و به عنوان قهرمان ملی شناخته شد و با از میان 
رفتن حکومت ویشی دوگل به ریاست دولت 
موقت جمهوری فرانســه رسید اما در 1946 
به خاطر اختالفاتش با پارلمان بر ســر بودجه 
نظامی به مدت بیش از 10 ســال از سیاست 

کناره گیری کرد.

QQQنخست وزیر و رئیس جمهور دو گل
دو گل در ســال 19۵8 و در شرایطی که 
الجزایر شاهد شورش های فراگیر بود و فرانسه 
را خطر جنگهای داخلی تهدید می کرد، به مقام 
نخست وزیری فرانسه رسید. در سپتامبر همان 
ســال او طرح جدیــدی را ارائه کرد که بر 
اساس آن نظام سیاسی فرانسه از نظام پارلمانی 
به ریاســت جمهوری تغییر کرد. این طرح با 
استقبال همگان مواجه شد و دو گل به عنوان 
جمهوری  پنجمین  رئیس جمهوری  نخستین 
فرانسه انتخاب شد. دوگل که مدت ها بر این 
باور بود که مسئولیت مستعمرات باید از دوش 
فرانسه برداشــته شود، خیلی زود استقالل 12 
مســتعمره آفریقایی را اعالم کرد و آن ها را 
آزاد گذاشت تا انتخاب کنند که آیا همچنان 

به فرانسه وابسته بمانند یا نه. 
او با رهبران نظامی خود مشــورت و با 
انقالبیون الجزایــر صلح کرد. دوگل پس از 
ریاست جمهوری سیاست خارجی مستقل خود 
را در پیش گرفت و کشور فرانسه تحت اداره 
او با کشــورهای بلوک شرق و چین ارتباط 

نزدیک برقرار کرد و نیــز ورود بریتانیا را 
به بازار مشترک اروپا وتو کرد، اقدامی که 
خشم بســیاری را در پی داشت. او طی چند 
دوره ای که رئیس جمهوری فرانسه بود توانست 
کشورش را از یک کشور جنگ زده به یکی 
از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل کند. در 
مورد ژنــرال دوگل دیدگاه های گوناگون و 
به غایت متناقض ابراز شــده است. برخی او 
را وحدت ســتیز و دیگرانی او را آرمانخواه 
دانسته اند. برخی از هوادارانش او را پایه گذار 
وحدت اروپا و برخی دیگر او را عامل تاخیر 
در فرآیند ســاخت اروپای واحد می دانند. 
دوگل می کوشید خود را رهبری عالقه مند 
به همین  به دیگر ملت ها نشان دهد و 
دلیل در مسافرت هایش به آمریکای 
التین، مکزیک، روسیه، لهستان و 
هر جای دیگر چند کلمه از زبان 
آنها را یاد می گرفت تا با آنها با زبان 

خودشان صحبت کند.
نماد ملی گرایی فرانســوی را می توان 
در اندیشــه دوگل برای ســاخت اروپایی 
بدون اتکا به آمریکا و شوروی دانست؛ این 
نگاه آمریکاســتیز دوگل مخالفت هایی را 
برانگیخت. دکترین ملی گرایی برای بسیاری 
از منتقدان ژنرال دوگل نوعی ترمز بازدارنده 

برای ساخت اروپا به شمار می رفت.
در روز 28 اکتبر سال 1962 میالدی ژنرال 
شارل دوگل، رئیس جمهور فرانسه با استفاده 
از هیجان عمومی ناشی از سوءقصد نافرجام 
علیه جانش در 22 اوت سال 1962 با برگزاری 
یک همه پرسی اصالح قانون اساسی فرانسه 
را به تصویب مردم رساند. براساس این تغییر 
قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور فرانسه با 
صورت  مستقیم  عمومی  انتخابات  برگزاری 
می گرفت و دیگر نمایندگان مجلس نقشی در 
انتخاب رئیس جمهور نداشتند. طرح این الیحه 
با مخالفت شدید مجلس و جناح چپ روبه رو 
شده بود زیرا از تاسیس یک رژیم بناپارتیست 
استبدادی بیم داشتند. اما این الیحه در جریان 
همه پرســی عمومی با 62/2۵ درصد آرای 

مثبت به تصویب رسید.
برگزاری  براساس  رئیس جمهور  انتخاب 
انتخــاب عمومی موجــب تحکیم موقعیت 
ریاست جمهوری در جریان جمهوری پنجم 
شد و به حکومت مجلس که هنگام جمهوری 
چهارم برقرار بود و باعث ضعف دولت ها و 
سیاست فرانسه شده بود، برای همیشه خاتمه 
داد. دلیل موفقیت ژنرال شارل دوگل در این 
همه پرسی به چند ماه قبل و به شب 22 اوت 

سال 1962 میالدی بازمی گردد.

QQQداستان سوء قصد
در آن شب ژنرال دوگل همراه همسرش 
از کاخ الیزه عازم اقامتگاه شــخصی اش در 
کلمبی بود. یک خبرچین که هرگز هویتش 
مشخص نشد به گروهی که قصد ترور ژنرال 
دوگل را داشتند، مسیر حرکت او را که در 
آخرین لحظات تعیین می شد، اطالع داد. این 
عده به رهبری یک افسر ناراضی از سیاست 
دوگل در الجزایــر عضو یک جنبش مخفی 
به نام شــورای مقاومت ملی بودند. هنگامی 
که اتومبیل حامل ژنرال دوگل و همســرش 
به منطقــه پوتی کالمــار در حومه جنوبی 
پاریس رســید، یک گروه کماندویی شامل 
6 نفر با مسلسل به سوی آن آتش گشودند. 
اما مهارت راننده و اقبال ژنرال دوگل موجب 
شد تا او از این سوءقصد جان سالم به در برد. 
سوءقصد کنندگان خیلی زود دستگیر شدند، 
اما این حادثه هیجان زیادی در افکار عمومی 
فرانسه که ژنرال دوگل را به عنوان قهرمان 
جنگ جهانی دوم شــناخته بود و او را ناجی 

فرانسه می دانست، ایجاد کرد.
QQQدو گل در ایران

ژنرال دوگل رئیس جمهور اسبق فرانسه در 
24 مهــر 1342 برای دیداری 4 روزه از ایران 
در رأس هیأتی به تهران آمد؛ ده ها خبرنگار 
و عکاس فرانسوی  او را در این سفر همراهی 
می کردند. او در جریان این سفر ضمن دیدار 
با مقامات ایرانی در تهــران از آثار تاریخی 

اصفهان و شیراز نیز دیدن کرد.
مورخان روابط ایران و فرانســه در دوران 
حکومت ژنرال دوگل که سیاستی مستقل از 
ابرقدرت های شــرق و غرب در پیش گرفته 
بود را مثبت ارزیابی می کنند و سفر شاه ایران 
به فرانسه و نیز سفر چهار روزه رئیس جمهور 
این کشور به ایران را نشانه ای از گرمی روابط 

عنوان می کنند.
لوموند  »ادوارد سابلیه« خبرنگار روزنامه 
که در آن سفر همراه هیأت دوگل به ایران 
ســفر می کند در گزارش خود از این سفر 
مسافرت سال 1963 ژنرال دوگل به ایران را 

یکی از سفرهای فراموش نشدنی او می خواند.
»ریمونــد دارول« عکاس آژانس عکس 
سیگما که یکی از همراهان ژنرال دوگل در 
سفر به ایران بوده است از دوگل در فرودگاه 
مهرآباد، مراسم و تشریفات رسمی استقبال در 
دربار، سفر به شــیراز و اصفهان عکس های 

بسیاری گرفته است.

QQQشکست ژنرال
جنبش دانشجویی-کارگری ماه مه 1968 
فرانسه مجموعه حوادثی را به دنبال داشت که 
در طول 4 هفته این کشور را همچون طوفانی 
درنوردید و نقطه اوج این جنبش در فاصله یک 
هفته ای سوم تا دهم ماه مه به وقوع پیوست؛ 
خیزشی که از اعتراض یک گروه دانشجویی 
شروع شد و میلیون ها نفر از مردم شهرنشین 

فرانسه را به میدان مبارزه کشاند.
هرچند رویدادهای مه 1968 فرانسه هرگز 
به عنوان انقالب شناخته نشد ولی تأثیر آن بر 
روابط انســانی و زندگی مدنی جامعه از هیچ 
انقالبی کمتر نبود. در مــورد جنبش 1968 
نظرات و عقاید متفــاوت و متضادی مطرح 
می شود، برخی آن را گسترش دامنه آزادی و 
شکوفایی و بالندگی انقالب کبیر فرانسه تعبیر 
کردنــد و در برابر برخــی دیگر جنبش را 
غوغای عوام، روان پریشی توده ای یا کارناوال 

نام نهادند.
در نهایت پس از اعتراضات ماه مه 1968 
فرانسه و شکســت در رفراندوم سال 1969، 
دوگل جهت اصالحات سیاسی استعفا کرد. 
او در نهایت در 9 نوامبر 1970 دو هفته قبل 
از تولد 80 سالگی اش در فرانسه از دنیا رفت. 
شــارل دوگل فردی است که جمله معروف 
»فرانسه از آن من است« را به واقعیت تبدیل 
کرد. کتاب خاطرات امید، اثر دوگل، به عنوان 
یک اثر ادبی، خاطرات اوست که به نگارش 

درآمده است.
در ســال جاری اخباری مبنی بر تخریب 
مقبره دوگل منتشر شد که خشم بسیاری را 
در فرانسه برانگیخت. رسانه های فرانسه اعالم 
کردند: افراد خرابکار روی مقبره رفته و صلیب 

مقبره را شکستند.
همچنین رادیو اینفوی فرانســه به نقل از 
پاسکال ببو، شهردار محلی منطقه اعالم کرد: 
»به نظر می رســد که این اقدام سیاسی نبوده 
است. اما با این حال بسیاری از سیاستمداران 

فرانسوی این اقدام را محکوم کردند.«
در همین راستا ژرال دارمنن، وزیر بودجه 
و دارایی فرانســه در پیامی در توئیتر با اشاره 
به این حادثه نوشت: شرم بر کسانی که مقبره 
ژنرال دوگل را مورد حمله و خرابکاری قرار 
دادند. ژنرال دو گل هنوز برای بســیاری از 
فرانسوی ها نماد استقالل از آمریکا، پیشرفت 

اقتصادی و پایان عصر مستعمرات است.

شادی آذری
روزنامه نگار

مدرن ناسیونالیسم  مظهر 
چه کسی به فرانسه پس از جنگ جهانی دوم هویت داد؟
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خبری-تحلیلی  هفته نامه ای  اکونومیست 
به زبان انگلیسی است که در لندن ویرایش 
و از آنجا در سراســر دنیا منتشــر می شود. 
مالک این هفته نامه گروه اکونومیست است. 
این نشریه در سال 1843 بنیان گذاشته شد. 
علی رغم اینکه ســاختار این نشریه به شکل 
مجله اســت، اکونومیست به دالیل تاریخی 
مایل است خود را همچنان در قالب روزنامه 

توصیف کند.

QQQتاریخچه
در سال 1843، تاجر و بانکدار بریتانیایی، 
جیمز ویلسون، نشریه اکونومیست را بنیان 
گذاشــت تا بدینوســیله با قوانینی موسوم 
به قوانین ذرت که دولت پادشاهی متحده در 
سال های بین 181۵ تا 1846 به منظور اعمال 
محدودیت و تعرفه بر غالت وارداتی وضع 
کرده بود، مبارزه کرده و آن را ملغی کند. 
هدف دیگر تاسیس این هفته نامه، »شرکت 
در مبارزه ای شــدید بین هوش و ذکاوت-

که نشــریات را به جلو می کشاند- و جهل 
ناامیدکننده و ترسناکی که مانع از پیشرفت 
ما می شــود« )نقل قولی که در صفحه اول 
شماره اول این هفته نامه به چاپ رسیده بود( 
عنوان شــد. در نتیجه انتشار نخستین شماره 
این نشــریه در ۵ آگوست 1843، از دبیران 
آن خواسته شد تا بر سیزده قسمت که شامل 
مقاالت دسته اول در دفاع از اصول تجارت 
آزاد، مقاالتی درباره تجارت و پیمان نامه های 
خارجی، مقاله ای درباره اقتصاد سیاســی که 
مالیات ها  و  دستمزدها،  به قیمت ها،  مربوط 
می شد، گزارش هایی از پارلمان، گزارش هایی 
از پیشرفت ها برای تجارت آزاد، گزارش ها 
و اخبار دیگر مناطق پادشاهی مثل اسکاتلند 
و ایرلند، مباحث و مقاالتی درباره علم روز 
مانند شیمی و زمین شناسی، موضوعات مربوط 
به کشاورزی، مسائل مربوط به مستعمره های 
بریتانیــا، و گزارش هــای حقوقی، معرفی 
کتاب هایی در زمینه علم اقتصاد، گزارش هایی 
مربوط به تجارت همــراه با آمار و ارقام، و 
نامه هایی از ســوی خوانندگان نشریه تاکید 
ورزند. این نشریه جزو یکی از معتبرترین و 
مهمترین منابع اطالعات مالی و اقتصادی برای 
کارل مارکس بوده است. چنانکه خود وی 
می گوید:»نشریه اکونومیست چاپ لندن که 
ارگان اروپایی اشرافیت مالی است به بهترین 
نحو دیدگاه های این طبقه را بازتاب می دهد« 
)کار مارکــس، هجدهمیــن برومر لویی 

بناپارت، 18۵2(. 

QQQ رویکرد و خط مشی
اگر آرشــیو این نشریه )شــماره 28 
فوریه 2009( را ورق بزنیم، اکونومیســت 
رویکردهایش  تاریخــی  به توصیف  خود 
پرداخته اســت؛ این نشریه عالوه بر دفاع و 
ترویج اصول تجــارت آزاد و بازار آزاد، در 
مشــی خود رادیکال بوده است. در واقع این 
نشریه در طول تاریخ خود به مشی رادیکال 
میانه نزدیک بوده است. این نشریه خود را 
دشمن امتیازات بی پایه، پرطمطراق، و قابل 
پیش بینی بودن می داند و در بعضی از مواقع از 
محافظه کارانی چون رونالد ریگان و مارگارت 
تاچر نیز دفاع کرده است. همچنین این نشریه 
پشتیبان سیاست های آمریکا در جنگ ویتنام 
بوده است، و از اهداف لیبرال زیادی حمایت 
کرده اســت؛ مثال از همــان روزهای اول 
تاسیس با اعدام به مخالفت پرداخته، خواستار 
اصالحاتی در نظام حقوقی بوده و با استعمار 

هم به مبارزه پرداخته است.
اکونومیســت در ابتدای تاسیس خود از 
مشی لیبرالیســم اقتصادی حمایت می کرد. 

این هفته نامه به طــور کلی از تجارت آزاد، 
مهاجرت آزاد طرفداری  جهانی ســازی، و 
می کند، چیزی که از آن به مشی نئولیبرالی 
یاد می شود. این هفته نامه خبری همچنین از 
طرفداران محیط زیست )محیط زیست گرا( 
اســت به طوری که از قانون مالیات انتشار 
کربن به منظور مبارزه با گرم شــدن زمین 
حمایت می کند. این نشریه همیشه در مشی 
خود لیبرالی، و نه محافظه کارانه، عمل کرده 
اســت چنانکه کارل مارکس آن را ارگان 
اکونومیست  می نامد.  اشراف  طبقه  اروپایی 
حامی مشی های نئولیبرال مانند قانونی کردن 
مواد مخدر، اصالح قانون سالمت و خانواده، 
و کنترل بر حمل سالح گرم بوده است. این 
نشریه از هر سه حزب مطرح بریتانیا-حزب 
کارگر در ســال 200۵، حزب محافظه کار 
در سال های 2010 و 201۵، و حزب لیبرال 
دموکرات در ســال 2017- حمایت کرده 

است. 

QQQ ساختار و نگارش
اکونومیست به طور هفتگی در روزهای 
پنج شنبه و به طور همزمان در شش کشور 
منتشر می شود. شمارگان این نشریه اکنون 
حدود 1/۵ میلیون نســخه اســت که اداره 
حسابرســی و نظارت بر شمارگان نشریات 
انگلســتان )ABC( بر آن نظارت می کند. 
اکونومیست در هر شماره خود و در صفحه 
فهرست مطالب به ذکر بیانیه ماموریت خود 
بــا خط ایتالیک می پــردازد؛ این بیانیه که 
معموال در گوشه ســمت چپ پایین نقش 
می بندد عنوان می دارد که »اکونومیست که 
از ســپتامبر 1843 به چاپ می رسد، هدفش 
شرکت در مبارزه ای شــدید بین هوش و 
می کشاند-  به جلو  را  نشریات  ذکاوت-که 
وجهل ناامید کننده و ترســناکی که مانع از 

پیشرفت ما می شود«. در سال 19۵9، رینولد 
استون، طراح بریتانیایی، نشان این نشریه را 

طراحی کرد.
این نشریه به طور عمده به چاپ تحلیل ها 
و گزارشات حوادث عمده جهان، سیاست، 
و اقتصاد عالقه مند است، اما بخش هایی هم 
دربــاره موضوعاتی چون علم و تکنولوژی، 
کتاب، و هنر دارد. پنــج بخش اصلی این 
هفته نامه به این شرح است: کشورها و نواحی، 
کســب و کار، امور مالی و اقتصاد، علم و 
فناوری، و بخش ســایر. هر سه ماه یک بار 
این نشریه بخشــی ویژه را به پیشرفت ها و 
دستاوردهای اخیر در علم و دانش اختصاص 
می دهد. قسمتی در بخش اقتصاد تحت عنوان 
»آمار اقتصادی« وجود دارد که شامل آمار و 
ارقام، جداول، و نمودارهای مربوط به کسب 

و کار، امور مالی و اقتصاد است. 
هفته نامه اکونومیست وبسایتی به نشانی 
economist.com دارد کــه در آن عالوه 

بر خبرها و تحلیل های سیاسی و اقتصادی، 
به انتشار فایل های صوتی، ویدئویی، رادیو، 
سرگرمی و مطالب آموزشی همانند آمادگی 
برای آزمون GMAT و GRE، آرشیو نشریه 

و دیگر مطالب خواندنی می پردازد. 
اکونومیســت علــی رغــم اینکه از 
ستون نویس ها و گزارشگران متعددی بهره 
می برد، در شیوه نگارش سعی دارد به شکل 
یکنواختی مطالب را سازمان دهد و از لحنی 
نسبتاً واحد استفاده کند. این یکنواختی را 
گروهی از نویسندگان و ویراستاران گمنام 
تنظیم می کنند چنانکه گویی همه نشــریه 
را تنها یک فرد به رشــته تحریر درآورده 
اســت. این شــیوه البته منتقدانی دارد که 
می گویند خالقیت زبانی نویسندگان از بین 
خواهد رفــت. همچنین برخی منتقدان این 
شــیوه مجله را متهم می کنند که چون از 

نویسندگان جوان و بی تجربه برای گزارش ها 
و تحلیل هایش استفاده می کند، به این شیوه 
متوسل شده است تا به خوانندگان القا کند 
که افراد مســن و باتجربه نویسندگان آن 

مطالب هستند. 
به دلیل اینکه جنس صفحات اکونومیست 
به طور تدریجی از کاغذ ســنتی روزنامه 
به صفحات گالسه رنگی تغییر یافته است، 
این نشریه بیشتر مایل است که به طور سنتی 
خود را »روزنامه« بنامد تا مجله خبری. توجه 
ویژه این مجله به اقتصاد باعث شده است که 
همواره تیمی آشنا به علم اقتصاد و مسائل 
بنیادی اقتصاد ســنتی در این نشریه حضور 
داشته باشند. بنابراین این نشریه به تعریف 
و توضیح واژه های تخصصی و بنیادی علم 
باعث شده  دلیل  نمی پردازد. همین  اقتصاد 
است که خوانندگان آن-بخصوص آنهایی 
که به مباحث اقتصادی عالقه مندند- را بیشتر 
قشر تحصیل کرده و تاجرین و سیاستمداران 
تشــکیل دهند. همچنین این نشریه معمواًل 
نقل قول های کوتاه آلمانی و فرانســوی را 
در مقاله هایش ترجمه نمی کند. اکونومیست 
همچنین در نگارش خود سعی دارد به نوعی 
لطیفه گویی را چاشنی نوشته ها و مطالب خود 
کند. مطالب و ستون های این نشریه اغلب 
بدون اسم نویسنده چاپ می شوند. حتی نام 
دبیر هر بخش نیز ذکر نمی شود. این رویکرد 
از گذشــته در این نشریه حاکم بوده است. 
تنها در زمانی نام نویسنده ذکر می شود که 
نویسنده فردی مطرح باشد که از وی دعوت 
شده تا برای نشــریه مطلبی بنویسد. ذکر 
گمنامی نویسنده و دبیر انتقاداتی را البته در 
پی داشته است، اما اکونومیست معتقد است 
که این رویکرد را به منظور احترام به »لحن 
جمعی« و »تالش های مشــارکتی« اتخاذ 

کرده است. 

QQQ ساختار سازمانی
دفتر مرکزی این نشــریه در محله وست 
مینیستر لندن واقع است. گروه اکونومیست 
مالکیت هفته نامه اکونومیســت را بر عهده 
دارد. ۵0 درصد از سهام این شرکت در اختیار 
خانواده روتشــیلد و خانواده آنیِلی است. ۵0 
درصد باقیمانده نیز در اختیار سرمایه گذاران 
دیگر شامل دبیران و کارکنان این هفته نامه 
است. در حال حاضر این نشریه به سردبیری 
زانی مینتون بدوس، فارغ التحصیل اقتصاد و 
فلسفه از دانشگاه آکسفورد، منتشر می شود. 
فهرست سردبیران این نشریه از آغاز تا کنون 
بدین شرح اســت: جیمز ویلسون )1843-
18۵7(، ریچارد هولت هاتون )1861-18۵7(، 
والتر بَِجت )1861-1877(، دانیل کانر التبری 
)1877-1881(، اینگلیــس پالگریو )1877- 
1883 مشــترک با کانر التبــری(، ادوارد 
رینگلی  فرانسیس   ،)1907-1833( جانستون 
هِرســت )1907-1916(، هاردلــی ویذرز 
)1916-1921(، ِســر والتــر لیتون )1922-
1938(، جفری کروذر )1938-19۵6(، دونالد 
برنت  آالستر  ِســر   ،)196۵-19۵6( تیِرمن 
 ،)1986-1974( نایت  اندرو   ،)1974-196۵(
روپرت پنانت رئا )1986-1993(، بیل اِموت 
میلکزویت )2006- )1993-2006(، جــان 
2014(، و زانــی مینتون بــدوس )201۵ تا 
کنون(. این نشریه در طول عمر 170 ساله خود 
افراد سرشناسی را در استخدام خود داشته است؛ 
برجسته  آنتونی گاتلیب مورخ  افرادی چون 
بریتانیایی و والتر بجت روزنامه نگار برجسته 
بریتانیایی و سردبیر اکونومیست که توانست 
آن را به یکی از بهترین نشریات زمان خود 
بدل کند. اکونومیست به یادبود وی همچنان 
ستون مربوط به وی را با نام وی-که در واقع 
نام مستعار ســتون نویس کنونی است- حفظ 

کرده است. 

اکونومیست در میان نشریات با شمارگان 
باال در دنیا است و به خاطر کیفیت باالی آن 
در ارائه مطالب، خوانندگان بیشماری در مناطق 
انگلیسی زبان بخصوص ایاالت متحده دارد. در 
نتیجه درآمد این نشریه باال ارزیابی می شود. 
ســود خالص نشریه از فروش و تبلیغات بالغ 
بر 40 میلیون دالر در سال ارزیابی می شود. در 
ژانویه 2012 بخشی که منحصرا به تحوالت 
چین مربوط می شد به اکونومیست اضافه شد. 
این امر باعث شــد که شمارگان این نشریه 

افزایش چشمگیری داشته باشد. 
اکونومیست همه ســاله و از سال 2002 
جوایزی تحــت عنــوان »جوایز خالقیت 
اکونومیســت« در بخش های علوم زیستی، 
رایانه و ارتباطات، انرژی و محیط زیســت، 
نوآوری هــای اقتصادی و اجتماعی، نوآوری 
در زمینه پیشــرفت کســب و کار، و غیره 
به برندگان اعطا می کند. همچنین این نشریه 
در سال 1999 رقابتی را در زمینه نویسندگی با 
عنوان »جهان در سال 20۵0« به منظور انتخاب 
بهترین مقاله برگزار کــرد. جایزه نفر اول 
20 هزار دالر و چاپ مقاله در شــماره ساالنه 
اکونومیست تعیین شد. در نتیجه این فراخوان، 
حدود 3 هزار مقاله از سراسر دنیا دریافت شد. 

QQQانتشار گزارشات جنجال برانگیز
یکــی از ویژگی های بــارز هفته نامه 
که  است  مکرری  اتهامات  اکونومیســت 
علیه شخصیت ها، مقامات، و کشورها مطرح 
می کند و آن ها را به فساد و یا عدم صداقت 
متهم می کند. در سال 2007، اکونومیست در 
مقاله ای با عنوان »ولفویتز را بیرون کنید«، 
به شدت نســبت به عملکرد و رسوایی پال 
ولفوویتز، رئیس وقت بانک جهانی، انتقاد 
کرد. در گزارشــی که اکونومیست در آن 
سال منتشــر کرده بود، از زبان هفت مدیر 
بانک جهانی ادعا شده بود که ولفویتز قوانین 
آن سازمان را زیر پا گذاشته و استاندارد های 
اخالقی ســازمان متبوع اش را نادیده گرفته 
اســت. در پی انتشــار این گزارش، پاول 
ولفویتز مجبور به کناره گیری از ســمتش 
شد. در موردی دیگر، اگرچه این هفته نامه 
در ابتدا از حمله آمریکا و متحدانش به عراق 
در ســال 2003 دفاع کرد، اما بعدها اعالم 
کرد که »این عملیــات از همان ابتدا هم 
اشتباه بوده است«. وی با انتشار گزارشاتی 
نسبت به اعمال مجرمانه سربازان آمریکایی 
و همچنین دولــت جورج بوش انتقاد کرد. 
این هفته نامه، به همراه دیگر نشریات همچون 
نیویورکر، نسبت به شکنجه زندانیان در زندان 
ابوغریب و سوءاســتفاده از آنان به شدت 
به دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت، تاخت. 
این رسوایی توانست پایه های وزارت وی را 
سست کند تا اینکه در سال 2006 و در پی 
فشارها مبنی بر بی کفایتی وی در سمت وزیر 

دفاع مجبور به استعفا شد. 
173 سال پیش که جیمز ویلسون دست 
به انتشار نخستین شــماره اکونومیست زد، 
به کوتاهی دوره  شــاید در ذهنش هدفی 
مبارزه با قوانین ذرت در سر داشت، اما دیری 
نپایید که این نشــریه توانست با خالقیت 
و تدبیر ســردبیران و مدیرانش به سرعت 
به یکی از معتبرترین و مهم ترین نشریات 
روزگار خود بدل شود. با گذشت این همه 
سال می توان دید که این نشریه بر سنت ها، 
ارزش ها، و شخصیت های مطرح خود وفادار 
بوده است، کما اینکه همچنان بر لیبرالیسم 
کالسیک تاکید دارد، هرچند که راه را برای 
نئولیبرالیسم باز گذاشته است. این اقتصاددان 
پیــر و دانا می تواند سرمشــق خوبی برای 
روزنامه نگاری نوین باشــد چراکه به خوبی 
توانسته است سنت و مدرنیته را در اصول، 
ساختار، و اندیشه هایش تلفیق کند و همچنان 
به شــکلی پویا به تحلیل و بررسی حوادث 

پرشمار جهان امروز بپردازد. 

هر هفته در این صفحهکیوسک
به معرفی یکی از
نشریات معتبر جهان می پردازیم

نئولیبرال ها سخنگوی 
اکونومیست یکی از منابع مطالعات اقتصادی کارل مارکس بود

احسان پناه بر
روزنامه نگار



فرماندهی اقتصاد کشور با کدام بخش 
از بدنه اقتصادی دولت است؟ کدام یک 
از نهادهــا و وزارت خانه های اقتصادی 
نقش تعیین کننــده ای در هدایت دیگر 
بخش ها ایفا می کند؟ در پاســخ به این 
سواالت بهتر است در وهله اول به بایدها 
و در وهله دوم به شرایط کنونی پرداخت. 
بهتر است بپرسیم که شکل ایده آل در این 
زمینه چیست و در حال حاضر کشور ما 
در چه شرایطی از منظر سکانداری اقتصاد 
به سر می برد و کدام نهاد نقش موثری در 
این زمینه ایفا می کند. در این گفتار تالش 
شده به این سواالت با در نظر گرفتن آنچه 
باید باشد و آنچه هست پاسخ داده شود و 
در نهایت به عملکرد دولت یازدهم در 
ارتباط نهاد موثر در رهبری اقتصاد کشور 

هم پرداخته شده است. 

آنچه گذشت مهم ترین بخــش از مجموعه 1
اقتصــادی دولت که نقــش هدایت و 
رهبری دیگر بخش هــا را برعهده دارد 
ســازمان برنامه است. سازمان برنامه در 
سال 1327 توسط آقای ابتهاج در ایران 
تاسیس شده است. اولین برنامه اقتصادی 
در آن زمان با مشــاورت یک شرکت 
آمریکایی تهیه شــد. در این دوره یک 
برنامه هفت ســاله برای اقتصاد ایران در 

نظر گرفته شــد که آغاز آن همزمان 
با اجرای طرح عکس هوایی از سراســر 
کشور بود. براساس این طرح از سراسر 
کشور عکس هوایی تهیه شد تا بفهمند 
که کجا رودخانه در جریان اســت و 
کجای ایران دشت دارد و کجا کوه سر 

به فلک کشیده است.
از آن زمان  برنامه  اساس ســازمان 
برمبنای اســتفاده از نیروهای نخبه بود. 
بهترین کارشناســان فنی، مهندســی، 
اقتصادی، مالی و بانکــی در آن دوره 
گرد هــم آمدند تا بــرای کل اقتصاد 
کشور برنامه بریزند، مسیر و استراتژی 
تعیین و طراحی کنند. کیفیت کار این 
گروه پیش از پیروزی انقالب اســالمی 
در ایران مثال زدنی اســت. نخبه ترین 
بخش از جامعه اقتصادی کشور در این 
دوره به ســازمان برنامه جذب شده بود. 
تحصیالت بیشتر کارکنان سازمان برنامه 
در این دوره در دانشگاه های برتر خارجی 
انجام شده بود. کارمندان و کارشناسان 
سازمان برنامه قشــر ممتاز کارشناسان 
بخش دولتی به حســاب می آمدند و از 
نظر حقوقی، مبالغ باالیی از دولت برای 
کار در سازمان برنامه دریافت می کردند. 
من خوب به خاطر دارم که در آن زمان 
کارکنان  درآمد  بیشــترین  می گفتند 
دولت، متعلق به کارکنان و کارشناسان 
سازمان برنامه، شــرکت نفت و بانک 

مرکزی است. 
پس از وقوع انقالب اسالمی با نهایت 
تاسف چند زلزله مهم سازمان برنامه را 

از مســیر اولیه خارج کرد. در سال های 
اول پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران افرادی به ریاســت سازمان برنامه 
رســیدند که از نظر اقتصادی نگاه های 
خشکی داشتند. رئیس سازمان برنامه در 
این دوره فردی خشک مغز به اسم موسی 
خیر بود که تمام کارشناسان این سازمان 
در این دوره را با این عنوان که طاغوتی 
هستند خانه نشین کرد. در سال های بعد 
افراد پخته تری مسئولیت سازمان برنامه را 
به دست گرفتند و آن بخش از نیروها و 
کارشناسان سازمان را که در ایران مانده 
بودند، دعــوت به کار کردند. این روند 
مثبت ادامه داشــت تا اینکه زلزله دوم 
مشــکالت دیگری برای سازمان برنامه 
ایجاد کرد. در دوره ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد سازمان برنامه به طور 
کامل منحل شد. نیرو های این سازمان در 
دیگر سازمان ها پخش شدند، بخشی را 
بازنشست کردند و این پراکندگی توان 
کارشناسی به اندازه ای رخ داد که دیگر 
امکان جمع و بازگرداندن بدنه کارشناسی 

سازمان برنامه فراهم نشد. 
پس از زلزله هشت ریشــتری که در 
دوره رئیس دولت هــای نهم ودهم در 
ســازمان برنامه اتفاق افتاد، این سازمان 
دوباره احیا شد. در دوره دولت یازدهم، 
سازمان برنامه به محمدباقر نوبخت سپرده 
شد، سازمانی که از هر طرف به آن نگاه 
می کردیم هیچ شباهتی به آنچه در پیش 
از ســال های انقالب اسالمی بنا شده بود 
نداشت و حتی با آنچه در دوره پیش از 

دولت های نهــم ودهم در ایران فعالیت 
می کرد هم قابل مقایســه نبود. این در 
حالی است که سازمان برنامه، مهم ترین 
و حساس ترین نهاد دولتی است که باید 
برای توسعه اقتصادی نقش آفرینی کند اما 
متاسفانه در شرایط کنونی، سازمان برنامه 
در ایران ضعیف ترین حلقه در این زنجیره 
اســت. نه مدیرانی که در راس آن قرار 
گرفتند از توانایی حرفه ای و علمی الزم 
برای نقش آفرینــی به معنای واقعی در 
فرایند توسعه کشــور برخوردارند و نه 
کارشناســانی که امروز در این سازمان 
واقعی  به معنای  می توانند  می کنند  کار 

کلمه به اقتصاد کشور کمک کنند. 

آینده  برای 2 برنامه ریزی  از  فــراری 
توســعه اقتصادی کشــور نیست. اگر 
را  موثری  برنامه  ســازمان  می خواهیم 
پایه ریزی کنیم باید برای خود این سازمان 
و احیای کامــل آن برنامه ریزی کنیم. 
سازمان برنامه برای بهبود وضعیت خود 
نیاز به برنامه پنج ساله دارد. براساس این 
برنامه باید جوانان نخبه و فارغ التحصیل 
از دانشگاه های داخلی را برای گذراندن 
دوره های تکمیلی به خارج از کشــور 
اعزام کنیــم. مهندســان، حقوقدانان، 
حسابرســان، متخصصان بانکی و مالی 
نخبه و برجسته کشــور باید با ارتقای 
سطح دانش و به روز کردن تحصیالتشان 
سازمان برنامه را از صفر برای کشور احیا 
کنند. کوتاه ترین راه برای رسیدن به این 

هدف کمک گرفتن از شــرکت های 
بین المللی مثل مکنزی اســت. شرکت 
مکنزی یک شرکت بین المللی است که 
خبره ترین و نخبه ترین دانشمندان جهان 
را اســتخدام کرده است. کارشناسان و 
دانشمندان به کار گرفته شده در مکنزی 
نه صرفا افراد آزمایشگاهی بلکه افرادی 
کارا و به درد بخور هســتند. این گروه 
طی بیست سال گذشــته برنامه توسعه 
اقتصادی عربســتان را نوشتند. شرکت 
مکنزی پس از تصویب برجام گزارشی 
200 صفحه ای درباره ایران نوشت. این 
گزارش که به فارسی هم ترجمه شده با 
عنوان »فرصت های اقتصادی هزار میلیارد 
دالری« منتشر شده است. از نظر من این 
اقتصادی  گزارش  جذاب ترین  گزارش 
است که تاکنون در مورد اقتصاد ایران 
در سطح جهان به نگارش درآمده است. 
گزارش موسسه مکنزی، گزارشی مثبت 
است که زمینه های جذب سرمایه خارجی 
در ایران را بســیار علمــی، حرفه ای و 
سنجیده بررسی کرده است. این گزارش 
نشان می دهد که تا چه اندازه می توان بر 
توان علمی مشــاوران خارجی در زمینه 
برنامه ریزی بــرای احیای کوتاه مدت 
سازمان برنامه اتکا کرد. کاری که این 
شرکت مطالعاتی می تواند در عرض دو 
سال برای اقتصاد ایران انجام دهد، ممکن 
اســت برای کارشناسان داخلی با مدت 
زمان پنج ســال قابل انجام باشد. دعوت 
از این موسسات برای کمک به احیای 
سازمان برنامه راه کوتاه تری است آن هم 

در شرایطی که به دلیل فقدان تحصیالت 
و تجربه کافی ممکن است برای رسیدن 
به اهداف مورد نظر در این زمینه، به مدت 
زمان بیشتری نیاز داشته باشیم. پیشنهاد 
من این اســت که از سازمان هایی مثل 
خصوصی  مثل  ویژگی هایی  با  مکنزی 
اقتصادی  به فعالیت های  آشنایی  بودن، 
در منطقــه و ایران و البته اســتفاده از 
کارشناسان ایرانی برای تحکیم بنیان های 

سازمان برنامه دعوت کنیم. 

دولت یازدهم چه کرد؟  با زلزله مهیبی که در دولت های 3
نهم ودهم در سازمان برنامه ایجاد شد بعید 
به نظر می رســد که کار احیا و تحکیم 
بنیان های سازمان برنامه به راحتی انجام 
شود. سازمان برنامه در چهارسال گذشته 
بــا روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد 
شد. این دولت سازمان را تشکیل داد و 
هم اکنون این ســازمان در زمینه تنظیم 
خانه های  وزارت  همــکاری  با  بودجه 
اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی 
فعالیت می کند اما کار سازمان کیفیت 
الزم را ندارد. این بی کیفیتی تا جایی خود 
را نشان داده که برنامه ششم توسعه که 
توسط دولت تهیه شد، به دلیل ضعف های 
موجود از ســوی مجلس پذیرفته نشد. 
برنامه  به نوشتن  شــروع  خود  مجلس 
کرد اما برنامــه مجلس از برنامه دولت 
هم ضعیف تر بود. برنامه ریزی در ایران 
مغشوش و فشل است و باید هرچه زودتر 

برای آن فکری کرد. 

نیست یزی  برنامه ر جز  راهی 
کابینه دوازدهم به تحول اقتصادی نیاز دارد

توسـعه فصل 3:  اقتصاد و صنعت

این برنامه یک روز است:»ساعت ۵ از 
خواب بیدار می شود. ساعت شش از خانه 
بیرون می زند و با راننده اش به حاشیه شهر 
می رود. ساعت هفت داخل کارخانه است 
و تا ساعت 4 آنجا می ماند.« همین مرد 
40 ســال پیش برنامه اش کمی متفاوت 
بود: »ســاعت 4 از خواب بیدار می شد 
تا ســاعت ۵ ورزش می کرد. ســاعت 
6 کارخانه بود و تا ســاعت 12 شــب 
همین  با  اصغرقندچی  می کــرد.«  کار 
برنامــه کاری، دوهزار نیــروی کار را 
زیر نظر داشــت و طی دو دهه 40 هزار 
کامیون ماک روانــه بازار کرد. او برای 
اینکه صبح ها زودتر از خانه در ولنجک 
به کارخانه در اتوبان قدیم تهران - کرج 
برسد، سریع ترین ماشین بی ام و موجود در 
ایران را خریده بود. ماک نمایندگی برند 
آمریکایی بود و قندچی به طور معمول 
هرچند ماه یک بار باید به ینگه دنیا سفر 
می کرد ولی به گفته خودش بیش از دو 
کاری اش  به برنامه های  تا  نمی ماند  روز 
در ایران برســد. قندچی، شاگرد مغازه و 
سپس استادکاری در تعمیرگاه های میدان 
قزوین تهران بود و رشــد برق آسایش 
به کمک نگاه استعدادیابی رضا نیازمند و 
بعد از آن سیستم پایه گذاری شده حمایتی 
توسط سازمان برنامه و سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران بود. 
چند دهه از روزهــای اوج کارخانه 

ماک می گــذرد. به تدبیر مردان انقالبی 
دهه 60 و قانون ملی شدن صنایع ایران، 
کارخانــه ماک از قندچــی مصادره و 
به دولت واگذار شــد. از آن شــکوه و 
سیستم مدیریتی مدرن هم هیچ برجانمانده 
و ایران کاوه هم در ظلمی آشکار به »سایپا 
دیزل« تبدیل شده است. چند هفته قبل 
به مناسبت 40 ســالگی ایران کاوه از او 
دعوت کرده بودند تا در کارخانه مصادره 
شده اش سخنرانی کند ولی قندچی ترجیح 
داد قدم به چنین مجلسی نگذارد چراکه 
معتقد است:»به من خیلی ظلم کردند. من 

تولید می کردم. همین.« 
محصول 4 دهه گذشــته نظام اداری- 
بوروکراتیــک اقتصاد ایــران حضور 
کارخانه های دولتی-خصوصی با کارآیی 
کم و ادعای باالست. لیستی بلند باال از این 
نوع صنایع می توان ردیف کرد. محصول 
نظام تدبیر اقتصادی ایران در ســال هایی 
که قصد خالقیت داشت هم تولد کسانی 
همچون بابک زنجانی، محمد زنونی مطلق، 
امیرخسروی  مه آفرید  و  شهرام جزایری 
شد. با چنین کارنامه ای کدام نهاد اقتصادی 
باید به خود ببالد؟ سازمان برنامه و بودجه 
ســابق یا مدیریت و برنامه ریزی امروز، 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
یا وزارت امور اقتصادی و دارایی؟ ادارات 
دولتی در ایران به دســتگاه های مصرف 
پول تبدیل شده اند. ســالیانه 120 هزار 
میلیارد تومان از منابع کشــور در اختیار 
بیــش از 4.۵ میلیون کارمند دولتی قرار 
می گیرد تا با مدیریت ســختگیرانه بر 2 
هزار نوع مجوز و بیش از 18۵ هزار قانون 

اجازه تولد به کسانی همچون قندچی را 
ندهند. برنامه های توســعه ای، استراتژی 
توسعه صنعتی و تمامی مکنونات دیگر 
ذهنی مدیران اقتصادی و دولتی کشــور 
هم یکسره راه باطل رفته اند و همچنان هم 

می روند. 

QQQ کدام سازمان؟ کدام نهاد؟
شایعات نشان می دهد که تنها سازمانی 
که حداقل یک دوجین مدیر در جریان 
انتخاب اعضای کابینــه برای آن برنامه 
ریخته بودند، همین سازمان برنامه بود. تمام 
مدیران تکنوکرات ایران طی ســال های 
خانه نشینی شــرح خاطرات ابتهاج رئیس 
شهیر سازمان برنامه را خوانده بودند و سینه 
به سینه نقل می کردند. همین خاطره خوانی، 
شهوت ریاست بر سازمان برنامه را به دل 
مدیران اداری ایــران انداخته و برخالف 
امتناع و تعارف  با  اظهارنظرهای آمیخته 
بیرونی، صفی از مدعیان برای ســازمان 
تشکیل شــد و البته که حسن روحانی 
دست رد به سینه همگی زد. سازمان برنامه 
حداقل تا میانه دهه 70 به معنای دقیق کلمه 
مغز متفکر اقتصاد ایــران بود. مثال های 
روشنی از اثرگذاری ســازمان در ذهن 
فعاالن اقتصادی باقی است. از نامه محرنامه 
سازمان برنامه در دهه 60 به امام خمینی 
برای پایان جنگ تا برنامه تعدیل ساختاری 
همگی رزومه ای قابل توجه برای سازمان 
ســاخته بود. در دولــت محمد خاتمی، 
وضعیت کمی تغییر کرد. سازمان برنامه 
با کمک 2 هزار کارشناس، برنامه شش 
توسعه را نوشت و به عنوان افتخاری ملی 

رونمایی کرد. اما مدتی بعد همین برنامه 
از نشانه درخشان از توان کارشناسی به لکه 
ننگ تبدیل شد و دولت احمدی نژاد آن 
را هم تقبیح کرد و هم به نویسندگانش 
تا می توانست توهین نثار کرد. چند سال 
بعدتر هم از جمع نویسندگانش، آنهایی که 
مانند محسن صفایی فراهانی فعالیت سیاسی 
داشتند، روانه زندان شدند و دیگرانی که 
مانند محمد ستاری فر در دانشگاه تدریس 
می کردند، بازنشسته اجباری شدند. رئیس 
وقت دولــت هم انــگ آمریکایی را 
برپیشانی سازمان نشاند و به سرعت این 
نهاد کارشناسی را تعطیل کرد. همزمان 
در دیگــر بال فکری دولت هم تغییراتی 
شــگرف رخ داد. وزارت اموراقتصادی 
و دارایی که در دهه 40 به لطف حضور 
عالیخانی شــأن و اعتبار گرفته بود و در 
ســال های پس از انقالب وزیرانی قابل 
دیده بود، ناگهان به دست اساتید اقتصادی 
گمنام دانشگاهی مانند حسین صمصامی 
مزرعه آخوند سپرده شد و گزینه جایگزین 
یعنی شمس الدین حســینی هم از روابط 
عمومی وزارت نیرو آمد و متاع ریاست 
را تحویل گرفت. با چنین مهره چینی هایی 
وزارت امور اقتصاد و دارایی هم به گروه 
ســازمان های بوروکراتیــک نه چندان 
کارآمد اضافه شــد. تنها تفاوت سازمان 
برنامه و وزارت اقتصــاد هم طی دوران 
خزان به حضور نیروهای کارشناس خبره 
و قدیمی در اولی و کارمندان تازه استخدام 

شده در دومی مربوط بود. 
در چهار ســال دولت حسن روحانی، 
فضای حاکــم برهر دو نهاد کمی تغییر 

کرد. در وزارت اقتصاد مدیرانی ارزشمند 
مانند مسعود کرباسیان روی کار آمدند و 
تمام توان خود را به کار بستند تا با اجرای 
ایده هایی مانند سامانه جامع هوشمند کمی 
از وخامت حال اقتصاد ایران کم کنند. اما 
در سازمان برنامه اتفاق خاصی رخ نداد و 

وضعیت همان ماند که بود. 
نهادهای  اثرگــذاری  روند  بررســی 
اقتصادی طی 4 سال گذشته نشان می دهد که 
سازمان برنامه، با تنظیم بودجه های سنواتی 
کمی به نظم بخشی به اقتصاد ایران کمک 
کرده ولی هیچگاه به جایگاه سابق به معنای 
هدایت و جهت دهــی به حرکت اقتصاد 
برنگشته اســت. وزارت امور اقتصادی و 
دارایی هم به کاهش تورم می بالد و بیشترین 
تمرکز خود را روی همین پروژه سیاسی- 
معیشتی دولت گذاشته است. اما نه تنها این 
دو نهاد که کلیت اقتصاد ایران نســبتی با 
شرایط چندین دهه قبل خود ندارد. وزارت 
اقتصاد، سازمان برنامه و دیگر وزارتخانه های 
دولتی 4 سال زمان صرف کردند تا اثرات 
وخیم بحران مدیریت گذشته را بشویند. با 
این وجود تراکم استخدام های بی دلیل و سیل 
قوانین دست و پاگیر پیش روی اقتصاد ایران 

باقی مانده است. 
فضای فکری اقتصــاد ایران تقریبا از 
کار افتاده است. اساتید اقتصادی کارآمد 
و صاحب فکری ماننــد محمد طبیبیان 
مهاجرت کرده اند و گاهی مسافر کشور 
می شوند، مدیران کارآمدی مانند محسن 
صفایی فراهانی خانه نشــین شــده اند و 
باانگیزه ای  کارآفرینان خــوش ذوق و 
مانند اصغرقندچــی و رفوگران به دوران 

بازنشســتگی اجباری رسیده اند. در سوی 
مقابل هیچ نیــروی مدیریتی، فکری و 
کارآفرینی تولید نشده و این محصول 4 
دهه دولتداری تمامی مدیرانی اســت که 
به آنی تمام دســت آوردهای مدیریتی 
اقتصاد ایــران تا پیش از ســال ۵8 را 
یکسره استکباری و اســتعماری قلمداد 
کردند. ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
یا وزارت اموراقتصــادی و دارایی با هر 
رئیس و وزیــری نمی توانند کاری کنند 
که کارآفرینان دیگــری مانند قندچی 
خلق شوند. اساسا ساختارهای اقتصاد ایران 
چنان فرسوده شده که به جای کارآفرین، 
وام گیرندگان کالن پرورش داده و به جای 
بخش خصوصی مستقل، بورژوازی وابسته 
تولید کرده اســت. در چنین منظومه ای 

تفاوتی میان هیچ نهاد دولتی نیست. 
اصغرقندچی در 9۵ ســالگی همچنان 
برنامــه روزانه اش را ادامــه می دهد. او 
به ســوله لوازم یدکی باقیمانده از ماک 
ســابق می رود، ساعت ها به کامیون های 
چند عکس  می شــود،  خیــره  اوراقی 
قدیمی را می بیند و بــاز هم به خانه باز 
کارآفرینان  برخالف  قندچی  می گردد. 
دوران معاصر، مانیفســت رفتاری دارد. 
او معتقد به تولید ملی و صادرات است. 
او شیوه رفتاری شــخصی دارد و هنوز 
را  کارخانه اش  رسمی  دیسیپلین های  هم 
رعایت می کند. دفتر فرسوده و قدیمی او 
هنوز هم میهمانانی ویژه دارد. بخصوص 
مدیران کت وشلوار پوش و موسفید کرده 
دولتی که گاهی بــرای طلب حاللیت 

می آیند. 

برنامه بدون  سازمان 
فرمانده اقتصاد دولت کدام نهاد است؟

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

احمد حاتمی یزد
رئیس کمیته اقتصادی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران



یکشنبه 15 مرداد 1396سال یکم . شماره 167

توسعه به سبک اتحاد

مالزی مانند همه کشــورهای در حال 
به منابع طبیعی،  وابســته  اوایل  توسعه در 
کشــاورزی و خصوصا کائوچو)الستیک 
طبیعی( بود. مالزی یک ویژگی ای که دارد 
این اســت که دارای اقشار متنوعی است. 
به عبارتی قومیت هــا، نژادها و ادیان مانند 

اسالم و هندو در آن ساکن هستند. به همین 
ترتیب یکی از نگرانی هایی که وجود داشت 
این بود که درگیری و اختالف بین این اقوام 

صورت بگیرد. 
آقای ماهاتیر محمــد در دوره طوالنی 
توانســت به عنوان نخست وزیر در مالزی 
خدمت کند و این هنر را از خود نشان داد که 
همه این اقوام را کنارهم بگذارد و به کمک 
هم مسیر توســعه مالزی را هموار کنند و 
از آن حالت اقتصــاد منابع اولیه به تدریج 

به سمت تولید محصوالت پیشرفته حرکت 
کنند. این اتفاق بــا ارزش افزوده ای همراه 
شد. از ســوی دیگر روابطش را با آمریکا 
بســیار قوی کرد و تعداد زیادی دانشجو و 
مهندس به آمریکا فرستاد که آن ها در زمینه 
تکنولوژی های پیشرفته آموزش ببینند و در 

مالزی محصوالت پیشرفته را تولید کنند.
این کشور محیط مساعدی برای تولید و 
زندگی شده بود، به طوری که اقوام گوناگون 
به طور مسالمت آمیزی کنار یکدیگر زندگی 

می کردند. در مالزی یک فرد مسلمان محجبه 
را در کنار یک فرد با مذهبی دیگر مشاهده 
می کنید. این تحمل پذیری را داشتند که حتی 
از کشورهای اروپایی در یک دورانی که در 
اروپا بحران بیکاری بود، مهاجر پذیرفتند. در 
واقع برعکس از کشورهای اروپایی به این 
کشور برای کار ســفر کردند. این گونه 

اقتصاد این کشور شکوفا شد.
از طــرف دیگر این کشــور صنعت 
گردشگری خود را توسعه داد. از کشورهای 

عربی و ایران نیز برای تفریح و گردشگری 
به این کشور ســفر می کنند.  پزشــکی 
گردشگری پزشــکی به این معناست که 
فردی بیمــار به مالزی ســفر می کند و 
با  با بهترین خدمات  بیمارستان  در بهترین 

قیمت خوب درمان می شود. 
کشور مالزی از راه های مختلف توسعه 
یافت. آقــای ماهاتیر یک برنامه 2020 نیز 
داشــت که مالزی را به جایگاه کشورهای 
پیشرفته برســاند اما در این راه با مشکالتی 

روبه روشدند. بحث فســاد و اتهاماتی که 
به نخست وزیر بعدی زده شد باعث شد تا در 
چندسال اخیر سرعت رشد این کشور کمی 
کاهش پیــدا کند. در نتیجه برنامه ای که تا 
سال 2020 درآمد کشور را افزایش می داد با 

این مشکالت کمی عقب افتاد. 
امــا به هر صورت با رهبری درســت 
توانستند همه ســلیقه ها را دربر بگیرند و 
اختالفات نادیده گرفته شد و همگی برای 

پیشرفت کشورشان تالش کردند.

گذر از استعمار به توسعه
چگونه یک کشور جهان سوم تبدیل به یکی از مدرن ترین کشورهای آسیا شد؟ 

چگونه مالزی؛ کشوری که مستعمره انگلیسی ها بود در حال حاضر یکی از مقصد های پرطرفدار توریستی جهان شده است؟

»کواالالمپور« ششمین شهر توریستی جهان است که توانسته ۳.1۳ میلیون توریست خارجی را جذب 
کند. به گفته برخی کارشناسان صنعت گردشگری، وقتی با مردم مالزی صحبت می کنید به راحتی اعالم 
می کنند که قدیمی  ترین اثر تاریخی در مالزی حداکثر مربوط به صد سال قبل است.

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

4درس-گفتارهای اقتصاد جهان

تجربه

ایرانی ها  مالزی کشوری اســت که حتی 
نیز به عنوان یکی از مقصدهای توریستی خود 
همیشــه آن را در اولویت قرار دادند و بیشتر 
افرادی که اهل سفر هستند به این کشور سفر 
کردند. شاید به دلیل مسلمان بودن این کشور، 
خورد و خوراک و تفریحات در این کشور برای 
ایرانی  ها راحت تر بوده اســت. مالزی کشوری 
اســت که در آن آزادی مذهــب را می توان 
به خوبی لمس کرد. به طوری که اکثر مردمان 
این کشور مسلمان هستند اما اجباری نیست و در 
کنار افراد با حجاب، افرادی که مسلمان نیستند 
و حجاب ندارند نیز دیده می شوند. اقتصاد مالزی 
و پیشرفت این کشــور برای ایرانیان اهمیت 
بسزایی دارد. مالزی نیز شرایط مشابهی با ایران 
داشته است. کشوری است با اکثریت مسلمان، 
کشوری که به شدت از تنوع قومی برخوردار 
اســت و هم چنین کشوری است نفت خیز که 
البته بیشتر نفت تولیدی در این کشور به مصرف 
داخلی می رسد و صادرات اندکی دارد. حال سوال 
اینجاست که این کشور چگونه در حدود 4 دهه 
گذشــته به چنین کشور توسعه یافته و امروزی 
تبدیل شــد؟ در حالی که مالزی در گذشــته 
به عنوان کشور جهان سومی شناخته می شد. این 
کشور در سال 19۵7 توانست استقالل خود را 
به دست آورد. قدرت اقتصادی و تصمیم گیری ها 
به دوش دولت مالزی یا به عبارتی نخست وزیر 

این کشور به همراه کابینه اش است.

QQQورود اژدها
»ماهاتیر محمد« در ســال 1981به عنوان 
چهارمین نخســت وزیر این کشور، روی کار 
آمد. او توانست با سیاست هایی که به کار برد 
به مدرن سازی مالزی سرعت ببخشد. تا قبل از 

سال 1981 مالزی از نظر معیشت شهروندانش و 
وضعیت اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای 
دنیا به حساب می آمد، به طوری که سرانه درآمد 
هر فرد میانگین 1000 دالر بود. ماهاتیر با مدرک 
تحصیلی پزشکی دقیقا در نخستین روزهایی که 
عنوان نخست وزیری را به سوابق خود سنجاق 
کرد، چشم انداز واقع بینانه 10، 20 و 40 ساله را 
برای کشور ترسیم کرد و پس از آن به تالش 
برای افزایش بهره وری نیروی انسانی متمرکز 
شد. در سال های نخست مدیریت، او بیشترین 
بودجه هــا را برای آموزش همگانی، کســب 
مهارت فنی و ریشه کن کردن فقر اختصاص داد. 
او با ارتقای ارتباط مالزی با کشورهای خارجی، 
دانشجویان را به صورت بورسیه به دانشگاه های 
معتبر خارجی فرستاد و به همین ترتیب دانش و 
فناوری کشورش را توسعه داد. همچنان اندیشه 
تعامــل با دنیا تا حــدی در ذهن ماهاتیر قوی 
بود که زبان اصلی دانشــگاه ها و مراکز علمی 
و حتی بسیاری از مدارس را به انگلیسی تغییر 
داد. ماهاتیــر با این اقدمات محیطی امن و آرام 
برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرد. به همین 
ترتیب شرکت های چند ملیتی یکی یکی وارد 
این کشور شدند. این شــرکت ها در افزایش 
اشتغال و انتقال تکنولوژی به این کشور کمک 
کردند. این اتفاق تا جایی گسترش پیدا کرد که 
بیش از 60 درصد ســهام شرکت  های ثبت شده 
در مالزی به خارجی ها واگذار شــد. به گفته 
کارشناســان این اتفاق موجب افزایش رشــد 

اقتصادی این کشور در آن سال ها شد.
از طرف دیگر برای بهــره وری از نیروی 
انسانی، ماهاتیر زمینه فعالیت های بخش خصوصی 
در کشور را هموار کرد. به طوری که به گفته خود 
او دولت در هیچ زمینه ای که بخش خصوصی 
فعالیت می کند وارد نمی شود و سرمایه گذاری 
نمی کند. او آنچنان از بخش خصوصی حمایت 
می کرد که جلوی ملی شدن صنعت کشورش 
را گرفت. در زمان ماهاتیر شرکت های عمرانی، 

فرودگاه ها، شــرکت های آب و برق و غیره 
همگی به بخش خصوصی واگذار شدند. چندی 
قبل یکــی از روزنامه های اقتصادی کشــور 
گزارشی در مورد وضعیت مالزی منتشر کرد 
که در آن به این موضوع اشاره شده بود:»از دهه 
1980 به بعد، تمرکز دولت بیشتر بر عمق دادن 
و غنای صنعتی اقتصاد بود، اجرای برنامه جامع 
صنعتی )Industrial Master Plan .IMP( از سال 
1986 تا سال 199۵ در دستور کار قرار گرفت 
و پروژه های عمده صنعتی، مانند کارخانه  های 
نورد فوالد و اتومبیل ملی به اجرا درآمد. سهم 
رشد تولید در سال 1989 در اقتصاد 2۵/۵ درصد 
بود که نسبت به 8/6 درصد در سال 1960 قابل 
مالحظه بود.« به گفته برخی کارشناسان، مالزی 
از افزایش رشد درآمدها به عنوان نوعی یارانه 
اســتفاده می کند تا از فشار اقتصادی حاصل از 
اصالحات و تغییرات اقتصادی بر شــهروندان 

آسیب پذیر جلوگیری کند.

QQQدگرگونی شاخص های اقتصادی
مالزی توانست در دهه  های 80 و 90 رشد 
اقتصادی میانگین هفت درصدی را داشته باشد. از 
سوی دیگر تورم این کشور اندک بود. همچنین 
با پایه گذاری سیاست های درست، اقتصاد این 
کشور در ســال های بعدی نیز تحت تاثیر قرار 
گرفت. از سال 2000 تاکنون این کشور تورم 
متوسط کمتر از 3 درصد را تجربه کرده و تولید 
ناخالص داخلی اش از 24 میلیارد دالر در ســال 
1980 به حدود 200 میلیارد دالر در سال 200۵ 
رسیده است. البته رشد برای مالزی دردسرهایی 
هم داشته اســت. به طوری که با توجه به رشد 
سریع اقتصاد، این کشور با کمبود نیروی کار 
ایندونزیا پست،  اساس گزارش  بر  روبه روشد. 
بیش از سه میلیون کارگر خارجی از کشورهای 
اندونزی، هند، بنگالدش، نپال و میانمار در مالزی 
حضور دارند. به طوری که گفته می شــود هر 
روزه بیــش از هزار کارگر مهاجر به فرودگاه 

بین المللی کواالالمپور پا می گذارند. اما به گفته 
ســازمان های بین المللی حمایت چندانی از این 
نیروی کارها در مالزی نمی شود و کارفرمایان 
این کشــور رفتار درســتی با این افراد ندارند. 
به طوری که بر اساس گزارشی که خبرگزاری 
ایرنا منتشر کرده بود، بازرسان عفو بین الملل در 
بازدید از رستوران ها،ساختمان ها و کارخانه هایی 
که از کارگران خارجی بهره می گیرند، از شرایط 
نامساعد زندگی و بهداشتی در محل اسکان این 

کارگران گزارش داده اند.

QQQمعجزه گردشگری
مالزی با توجه به نزدیک بودن به کشورهایی 
مانند هنگ کنگ، تایلند، چین و کره در رقابت 
شدید صنعت گردشگری قرار دارد. از سویی 
صنعت گردشگری هر روز رقابتی تر می شود. 
بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، 
در قاره آســیا، مالزی موفق ترین کشــور در 
زمینه جذب توریسم محســوب می شود. این 
کشور تالش زیادی جهت کسب عنوان »قطب 
گردشــگری تجاری آسیا« کرده و قصد دارد 
در ســال 2020 با جذب 3۵ میلیون توریست، 
سهم توریسم را در تولید ناخالص ملی به اندازه 
3 برابر افزایش دهد. »کواالالمپور« ششــمین 
شهر توریستی جهان اســت که توانسته 3.13 
میلیون توریست خارجی را جذب کند. به گفته 
برخی کارشناسان صنعت گردشگری، وقتی با 
مردم مالــزی صحبت می کنید به راحتی اعالم 
می کنند که قدیمی  ترین اثر تاریخی در مالزی 
حداکثر مربوط به صد سال قبل است، اما این 
کشور توانسته است در زمینه جذب توریست، 
از بسیاری از کشــورهای مفتخر به دارا بودن 
آثار تاریخی جلو بزند. مالزی توانســته است 
فضایی ایجاد کند که بســیاری از شهروندان 
کشورهای اسالمی ســفر به این کشور را در 
لیســت اولویت های خود قرار دهند. آن ها بر 
این باورند که ایران هم می تواند با اســتفاده از 

راه هایی که مالزی به کار برد، به یک کشور 
توریستی بزرگ تبدیل شود. حتی در گذشته در 
همین رابطه مقامات ایرانی با وزرای مالزی برای 
همکاری و همفکری مذاکراتی داشتند. برنامه 
اول توســعه صنعت توریسم مالزی که از سال 
2001 آغاز شد و تا پایان سال 2010 نیز ادامه 
داشــت یک نمونه بسیار موفق از ترویج یک 
مقصد گردشگری نه تنها در آسیا بلکه در سطح 
دنیا بود و وزارت توریسم مالزی موفق به کسب 
جوایز متعددی در ســطح بین المللی به خاطر 

طراحی و اجرای این برنامه شد.
مالزی دارای اقتصــاد آزاد با درآمد باال 
است. این کشور بیش از 2۵ سال متوالی است 
که رشد اقتصادی بیش از 7 درصد را تجربه 
می کند. عالوه بر رشد اقتصادی باال، این کشور 
توانست فقر را از بین ببرد و از آن مهمتر اینکه 
موفق شده از یک اقتصاد منابع طبیعی محور 
در سال 1970 به یکی از صادرکنندگان لوازم 
الکتریکی، قطعات الکترونیکی، روغن نخل و 
گاز طبیعی تبدیل شود. پس از بحران اقتصادی 
آسیا در ســال 1998، مالزی توانست به رشد 
اقتصادی ۵.۵ درصدی در ســال های 2000 تا 
2008 برسد. این کشور با بحران اقتصادی سال 
2008 روبه روشد اما توانست صدمات اقتصادی 
آن را جبران کند و در ســال 2010 به رشد 

اقتصادی ۵.7 درصد برســد. ارزش صادرات 
مالزی 134 درصد تولید ناخالص است. نرخ 
معمول تعرفه این کشــور 4.4 درصد است. 
سرمایه گذاری در برخی بخش ها محدود شده 
و در حال حاضر برخی شــرکت های دولتی 

اقتصاد این کشور را دستکاری می کنند. 
بخــش مالی این کشــور همچنان در 
حال رشــد اســت. نظارت بر بانکداری 
در مالــزی تقویت شــده و اقداماتی در 
خصوص آزادســازی بازارهای سرمایه نیز 
در این کشــور رخ داده اســت. کمتر از 
یک درصد شهروندان مالزی زیر خط فقر 
زندگی می کنند و تمرکز دولت به سمت 
رفاه، 40 درصد مردم این کشــور را از فقر 
نجات داده است. شهروندان با درآمد پایین 
در برابر شــوک های اقتصادی و همچنین 
افزایش هزینه های زندگی و تعهدات مالی 
از قشرهای دیگر آســیب پذیرتر هستند. 
نابرابری درآمد در مالزی با توجه به سایر 
کشورهای آسیای شرقی باال بوده اما دولت 
توانست آن را به تدریج کاهش دهد. به طور 
مثال از سال 2009 الی 2014 میانگین درآمد 
قشــر پایین یعنی همان 40 درصد، 11.9 
درصد هر سال افزایش پیدا کرد. با هدفمند 
کردن یارانه ها دولت به درستی توانست از 
قشرهای محروم این کشور حمایت کند و 

پول بیشتری به فقرا دهد.
انتظار می رود تولید و تقاضا در داخل در 
سال های آینده افزایش پیدا کند و این موضوع 
می تواند از رشد اقتصادی این کشور حمایت 
کند. از سوی دیگر پیش بینی می شود وضعیت 
تجارت خارجی مالزی در سال های آتی بهبود 
پیدا کند. این در حالی است که بانک جهانی 
به دلیل همسو بودن اقتصاد جهانی با اقتصاد 
چین و از طرفی نامطلوب بودن اقتصاد چین، در 
تازه ترین گزارش خود پیش  بینی در خصوص 

رشد اقتصادی مالزی را کاهش دهد.

رقم عنوان

1.8 درصد نرخ رشد تولید 
ناخالص ملی

5.3 درصد رشد اقتصادی

3.6  درصد نرخ تورم

3.4 درصد نرخ بیکاری

3 درصد نرخ بهره

79 میلیارد )رینگیت( صادرات

73  میلیارد )رینگیت( واردات
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شکالت سازی کارخانه  داستان 
علی خسروشاهی، بنیان گذار شرکت مینو؛ از تهران تا سوئیس

احتماالً تعداد زیادی از بچه های تهران در دوره 
دانش آموزی خود تجربــه ای مثل فیلم »چارلی و 
کارخانه شکالت سازی« داشته اند؛ آن هم با بازدیدی 
از کارخانه مینو. زمانی که با چشم های بازشده از 
فرط تعجب و برق زده از فرط شادی دستگاه های 
شکالت سازی را یکی پس از دیگری دید می زدند 
و اسمارتیزهای رنگ رنگی را نگاه می کردند که 
داخل دســتگاه بزرگ دایره ای شکلی می چرخد. 
اگر بچه ها خیلی خوش شــانس بودند می توانستند 
مقداری خوراکی خوشمزه از دست کارگران سر 
خط بگیرند، البته که این کار همیشــه با اعتراض 
مسئول باالدستی مواجه بود و آنها می گفتند از این 
خوراکی ها نخورید، اما مسلماً خوردن بیسکوییت 
و شکالت و یک مشت اســمارتیز از دم دستگاه 
کارخانه مینو حال بیشــتری دارد. کارخانه ای که 
طی تقریباً نیم قرن از زمان تأسیسش تغییرات زیادی 
به خود دیده و علی خسروشاهی، مؤسس آن خیلی 
سال پیش ایران را ترک کرد و چند سال بعد هم 

زندگی را وداع گفت.
به سبک و سیاق خیلی از کارآفرینان ایرانی، 
علی خسروشاهی هم در خانواده ای به دنیا آمد که 
در تجارت یدطوالیی داشتند. او زاده تبریز و پدرش 
حاج غفار بود که از سال 128۵ در زمینه صادرات و 

واردات در تبریز فعالیت می کرد.
علی خسروشاهی اواسط سال 1290 به دنیا آمد 
و در کنار 7 خواهر و برادر خود بزرگ شــد. طی 
سال هایی که حاج غفار با تجارت و کارخانه نساجی 
مشغول بود، علی برخالف نسل اول خاندانش درس 
خواند و درنهایت در سال 1319 از دانشگاه تهران 
با مدرک لیسانس حقوق فارغ التحصیل شد. از همان 
ابتدا علی در کنار پدرش کار تجارت را ادامه داد. 
اما آن سال ها، سال های خوبی برای کار و تجارت 
نبود. جنگ جهانی اول آغاز و کشــور توســط 
متفقین، انگلیس، روسیه و آمریکا اشغال شده بود و 
بحران پشت بحران در کشور رقم می خورد. اما علی 
درس خوانده و دانشگاه رفته توانست با زبان انگلیسی 
و فرانسوی که از برشده بود فعالیت تجاری را تسهیل 
کند. در کتاب »موقعیت صاحبان صنایع در ایران 
عصر پهلوی، زندگی و کارنامه علی خسروشاهی« 
درباره یادگیری زبان انگلیســی علی خسروشاهی 
این طور  خسروشــاهی  حسن  پسرش  به روایت 
نوشته شــده است: »پدرم می گفت در زمان جنگ 
دوم اخبار جنگ تأثیر زیادی در بازار می گذاشت و 
به همین جهت، او با کوشش زیاد زبان انگلیسی را 
فراگرفت تا با گوش دادن به بی بی سی قبل از سایر 
بازاریان از خبرها مطلع شود و معامالت خود را بر 

اساس این اطالعات انجام دهد.« 
فعالیت هــای اقتصادی علی اصــوالً با جلیل 
همراه بود. جلیل 8 ســال از علی کوچک تر بود 
و تنها تا دیپلم درس خواند. اما ســال ها در آلمان 
تجارت فرش می کرد، به همین دلیل هم به زبان 
آلمانی و تا حدودی هم انگلیســی مسلط بود. دو 
برادر که ســال ها در بازار تجربه کســب کرده 
بودند و از پیشــینه خانوادگی بهــره برده بودند، 
دست به سرمایه گذاری های بلندمدت تر زدند. علی 
طی سال ها فعالیت در بازار به تمام اجزای مختلف 
مالی، اداری، تولیدی و بازاریابی اشراف داشت و 
در زمان فعالیتش یکی از متخصصین شیرینی سازی 

در ایران بود.

علی خسروشاهی در نامه ای به مهندس بازرگان در زمان اعتصابات کارگری نوشته بود: »... اعتصاب در 
کشور ما مجانی است، زیرا کارگر هم حقوق خود را می گیرد و هم اعتصاب می کند. بنابراین، اعتصاب از 

نظر او، حالت یك نوع تعطیالت با حقوق را دارد که نتیجه آن هرچه باشد، کارگر بالطبع به آن تمایل دارد.«

فریده عنایتی
خبرنگار

کارآفرین

روبه روی دفتر علی خسروشاهی: نفر اول از راست حسن خسروشاهی، نفر 
چهارم علی خسروشاهی با مهمانان خارجی در اواسط دهه 1340 شمسی

علی خسروشاهی، بنیان گذار گروه صنعتی مینو

ساختمان مرکزی شرکت خوراک در سال 1348 شمسی

دوره ای که علی خسروشاهی کارهای تولیدی و 
تجارت انجام می داد، دوره طالیی صنعت ایران بوده 
است. هرکس در گوشه ای از ایران صنعتی بزرگ 
بنا و موتور اقتصاد را روشن کرده بود. خسروشاهی 
هم کارآفرین همان دوران بود. او روزی 12 ساعت 
کار می کرد، اما می گفــت که ایروانی حدود 14 

ساعت کار می کند.

QQQظهور غول خوشمزه
طبق کتاب »موقعیت صاحبان صنایع در ایران 
عصر پهلوی، زندگی و کارنامه علی خسروشاهی« 
دهه های 1320 و 1330 شمسی را شاید بتوان عصر 
نمایندگی ها نام داد. به طوری که خسروشاهی هم در 
اولین سفر اروپایی اش که 8 ماه طول کشید توانست 
نمایندگی محصوالت دارویی بوتس انگلستان را در 
ســال 1327 بگیرد. حتی گفته می شود که داشتن 
نمایندگی بوتس یکــی از عواملی بود که باعث 
شد علی خسروشاهی بعدها بتواند نمایندگی نستله 
سوئیس را بگیرد. همچنین گرفتن نمایندگی بوتس 
باعث شد اولین پایه های بنای سازمانی گذاشته شود 
که بعداً به صورت سازمان توزیع و فروش شرکت 
خوراک و گروه صنعتی مینو درآمد. طی این سال ها 
خسروشــاهی مدتی پودر شوینده توزیع می کرد. 
عالوه بر این ها، او شــیر خشک شرکت نستله را 
در ایران توزیع می کرد. در کتاب سرگذشت پنجاه 
کنشگر اقتصادی ایران نوشته شده است: »به روایت 
یکی از مدیرانش، خسروشــاهی، قبل از تأسیس 
شــرکت مینو، آب نبات و بیسکویت از انگلیس 

وارد می کرد.«
بر اســاس کتاب »موقعیت صاحبان صنایع 
در ایــران عصر پهلوی، زندگــی و کارنامه علی 
خسروشاهی« در پایان سال های دهه 1330 شمسی 
کم کم کارخانه هایی در ایران دایر شده بود. ازجمله 
نباتی شاه پســند،  آن می توان به کارخانه روغن 
کارخانه ســاخت دارو و لوازم آرایش تولیددارو 
و کارخانه کانادادرای اشــاره کرد. در رشته مواد 
خوراکی هم کارخانه بیسکویت ســازی ویتانا و 
آب نبات و تافی ســازی داداش زاده در آن سال ها 
تأسیس شــدند. علی خسروشاهی کار تولید مواد 
غذایی را با تولید آب نبات و تافی شــروع کرد، 
اما دلیل این امر روشن نیست. حسن خسروشاهی، 
پسر علی خسروشاهی که حاال یکی از کارآفرینان 
موفق ایران در کاناداســت و شرکت زنجیره ای 
فروش لوازم الکترونیک فیوچرشاپ را در کانادا 
راه اندازی کرده است، در توزیع این مسئله می گوید: 
»یادم نیست به چه دلیل ما تصمیم گرفتیم که کار 
تولیدی خود را با تولید آب نبات و تافی شــروع 
کنیم. به خاطر ندارم که این تصمیم نتیجه بررسی 
بازار بوده باشد. شاید علت این بود که ما آب نبات 
وارد می کردیم و محصوالت داداش زاده مستقیمًا 
بــا آن رقابت می کرد، ولی ایــن امر تا حدودی 
در خصوص بیســکویت هم صادق بود. شــاید 
تولید آب نبات و تافی از سایر محصوالت غذایی 
که ما وارد می کردیم آســان تر بود و شاید خرید 
ماشین آالت آن به سرمایه کمتری احتیاج داشت. 
ازنظر بازاریابی، شــاید بهتر بود که با بیسکویت 

شروع می کردیم. چون بازار آن بزرگ تر بود.«
باالخره 16 آبان سال 1338، شرکت پارس مینو 
به منظور تولید مــواد غذایی و دارویی در کیلومتر 
10 جاده مخصــوص کرج فعالیتش را آغاز کرد. 
آن زمان مساحت کل کارخانه 223300 مترمربع 
بود و زیربنای آن تا سال 13۵6، 70000 مترمربع 
گسترش یافت. شرکت در سال 1347 به سهامی 

خاص و در سال 13۵3 به سهامی عام تبدیل و وارد 
بورس شد. حجم ســهام معامله شده در سال 13۵4 
بیش از 106 هزار ســهم بود که سازمان گسترش 
مالکیت ۵0 درصد آن را خریداری کرد. تا زمانی 
که مینو وارد بورس شود، خسروشاهی ها سرمایه دار 
عمده آن بودند. البته حتی بعدازاینکه شرکت وارد 
بورس شد و تعداد سهامدارانش به 1۵17 نفر رسید، 
بازهم خانواده خسروشــاهی بیشترین سهام را در 

اختیار داشتند.
دهه ۵0 سال های اوج توسعه شرکت بود. سود 
ویژه این شرکت در ســال های 13۵2 تا 13۵4 از 
142 به 721 میلیون ریال افزایش پیدا کرد. همچنین 
سرمایه شــرکت هم در دهه ۵0 روندی تصاعدی 
داشــت، به طوری که پایان سال 13۵۵ )پس از 17 
ســال( از ۵ میلیون ریال به هزار و نودوسه میلیون 
ریال توســعه پیدا کرد. در همین سال ها بود که 
بخش های مختلف تولید آب نبات، بیســکوییت، 
پاستیل، شــکالت، پفک، ویفر، آدامس و ... در 
شرکت راه اندازی شد. همین راه اندازی ها و توسعه 
کار باعث شــد که پرسنل شرکت تا سال 1342 
به 1۵0 نفر برســد. حتی این توسعه باعث شد که 
خدمات رفاهی شرکت هم افزایش پیدا کند. به این 
شکل که امکان ارائه خدمات بیشتر از قبیل اعطای 

وام مسکن و پاداش ساالنه به کارکنان فراهم شد.
آن سال ها، سال های رقابت کارخانه های شکالت 
و بیسکوییت بود. خسروشاهی در مینو، شرکت های 
تولیددارو، شرکت متعلق به داداش زاده و شرکت 
ویتانا متعلق به تهران چی رقیب یکدیگر در تولید 
کیک، بیســکوییت و ... محسوب می شدند. آن 
زمان محصوالت غذایی تحت لیسانس شرکت های 
خارجی قرار داشــتند، مثــاًل پفک نمکی، تحت 
لیسانس بئاتریس فودز و بیسکوییت تحت لیسانس 
یک شرکت انگلیسی بود. آن طور که در کتاب 
»موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، 
زندگی و کارنامه علی خسروشــاهی« نوشته شده 
است: »علی خسروشاهی در سفرهایش به خارج 
از کشــور مرتب در نمایشگاه ها و مغازه ها نمونه 
اجناس متفاوت جمع آوری می کرد و می چشــید. 
دریکی از این امتحانات به محصولی برمی خورد که 
بعداً در ایران بانام پفک نمکی به بازار عرضه شد. 
جنسی که علی خسروشاهی به آن برخورده بود، 
محصول شرکت آمریکایی بیاتریس فودز بود.« 
خسروشــاهی موفق می شود پفک نمکی را تحت 
لیسانس این شــرکت در ایران تولید کند. حسن 
خسروشاهی در خصوص نام گذاری این محصول 
می گویــد: »در دوران کودکی با مادرم به قنادی 
مینا در ابتدای خیابان نادری می رفتیم. آن ها یک 
شیرینی داشتند به نام پفک که خیلی موردعالقه من 
بود. محصولی هم که قرار بود تولید شود خیلی پف 
داشت و چون محصولی شور بود، من تصمیم گرفتم 
که اسم آن را پفک نمکی بگذاریم ... این محصول 
به یکی از موفق ترین و پرســودترین محصوالت 
مینو تبدیل شــد. پفک نمکی به قدری موفق شده 
بود که شرکت مینو در ســال 13۵6 درصدد بود 
واحدهایی برای تولید آن در شهرستان هایی مانند 
اهواز و در شیخ نشین های خلیج فارس و عربستان 
سعودی تأسیس کند تا هم جنس تازه تر به دست 
مصرف کننده برسد و هم در هزینه حمل ونقل این 

جنس که بسیار حجیم بود، صرفه جویی شود.«
براســاس کتاب سرگذشــت پنجاه کنشگر 
اقتصادی ایران ســه ســال بعد از شکل گیری و 
گسترش فعالیت گروه مینو، 31 تیر 1341، شرکت 
شوکوپارس برای تولید انواع مواد غذایی و شکالت 

تأسیس شد. همچنین شرکت مینو اواخر شهریور 
1341، برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه 
کرد. کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که 

به راه افتاد.
طی این ســال ها کار و فعالیت شرکت مینو 
مدام گســترش پیدا می کرد. همان ســال 1341، 
کارخانه دارویی بهداشتی مینو هم به بهره برداری 
رســید و تا ســال 13۵7 تولیدات خود را تحت 
لیســانس برندهایی معتبر اروپایی به بازار عرضه 
می کــرد. البته لوازم آرایشــی بخش کوچکی از 
فعالیت شرکت را تشکیل می داد. آن زمان  هم این 
محصوالت عمدتاً به صورت مواد آماده وارد و در 
ایران مخلوط و بسته بندی می شدند. 11 سال بعد از 
تأسیس شــرکت مینو، یعنی 19 مهر سال 1349، 
سومین شــرکت گروه به نام شرکت صادراتی 
پرسوئیس )سهام خاص( تأسیس شد. البته هدف 
از این شرکت، صادرات محصوالت شرکت بود. 
به هرحال هرقدر که شرکت رشد پیدا می کرد، نیاز 
برای تأسیس شرکت های جدیدتر هم بیشتر می شد. 
به طور مثال شرکت چاپخانه برای نیازهای چاپی 
شرکت و کارخانه کشمش پاک کنی در قوچان 
تأسیس شد. نمودار صعود شرکت همین طور ادامه 
داشت. سال ۵1، شرکت صنعتی مینو با هدف تولید 
محصوالت غذایی، شیرینی و شکالت این بار در 
زنجان )خرم دره، کیلومتر 8۵ جاده قزوین-زنجان( 
شــروع به کارکرد. ورود مینو به این منطقه که 
امکانات کمی داشت، باعث ایجاد رونق در منطقه 
شد. زمین کارخانه از زمین داران بزرگ خریداری و 
تولیدات شرکت در قالب ده ها محصول بیسکویت، 
تافی، کیک، آرد صنعتی و پفک به بازار عرضه 
شد. تولیدات شرکت آن قدر زیاد شده بود که گفته 
می شود در اوایل دهه پنجاه، در سه شیفت و حدود 
هفت و نیم تن روزانه تافی تولید می کرد. عالوه بر 
تولیدات، شرکت مینو در توزیع محصوالتش هم 
زبانزد بود. به طوری که تشکیل شبکه توزیع را یکی 
از موفقیت های گروه مینو در زمینه گسترش بازار 

و برگشت هزینه تولید می نامند.
البته در کنار تمام ایــن اقدامات و تولیدات 
شــرکت برای آموزش کارکنانــش هم هزینه 
می کرد. شــرکت مینو برای تربیت نیروی ماهر، 
کارگران دیپلمه و باالتر را به موسسات مختلف 
آموزشی اعزام می کرد تا تولید شکالت را بیاموزند. 
همچنین برای کسب توانایی بیشتر، کارگران فنی 

را به سوئیس، آلمان و آمریکا می فرستاد.

QQQخط پایان برای مینوی خسروشاهی
زمان انقالب ۵7، علی کشور را ترک نکرد و 
سعی داشــت در کارخانه حضورداشته باشد. حتی 
زمانی که رادیو لیســت ۵1 نفره قانون حفاظت 
صنایع را می خواند و مینو مشمول آن نشد، با اطمینان 
به اداره شرکت پرداخت. شرکت مینو مشکلی با 
نظام بانکی در مورد عدم پرداخت بدهی نداشت. 
خسروشاهی حتی در روزهای بحرانی انقالب که 

انقالبیون می گفتند بدهی بانک ها را نپردازید، تمام 
بدهی اش را به موقــع می پرداخت. به همین دلیل 
 گروه مینو در لیست ۵1 نفره قانونی حفاظت صنایع 
مشمول هیچ از بندهای وابستگی، بدهی بانکی و 
صنایع مادر نبود و بر این اساس تحت کنترل دولت 
قرار نگرفت. به این ترتیب موج اول ملی شدن صنایع 

به سالمت از سر شرکت مینو گذشت.
البته بااینکــه مینو در ابتدا مشــمول قانون 
حفاظت صنایع نبود، اما مشکالتی گریبان گیرش 
شد. در کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی 
ایران این گونه نوشته شده است: »در دوره انقالب، 
کارخانه های اطراف کرج به شــدت از همدیگر 
ازنظر رفاهی و سیاســی متأثر بودند، هنگامی که 
یکی از واحدهای صنعتی به دلیل مســائل صنفی 
و سیاسی تعطیل می شد، بر صنایع دیگر نیز تأثیر 
می گذاشت ... هزینه اعتصاب ها برای مینو بسیار 
زیاد بود؛ چراکه شــرکت های کوچک کمتر از 
۵0 پرسنل داشــتند؛ اما مینو بیش از دوهزار نفر 
نیرو داشــت. در همین زمان، روسای مینو از یک 
روحانی بلندمرتبه در مشهد مجوز گشودن بخشی از 
کارخانه را گرفتند، پس ازآن، تمام کارخانه دوباره 
وارد فعالیت تولیدی شد.« اما اوضاع به هم ریخته تر 
شد و به یکباره ماجراهای گروگانگیری در مینو در 
تمام روزنامه های کشور منتشر شد. کتاب »موقعیت 
صاحبان صنایــع در ایران عصر پهلوی، زندگی و 
کارنامه علی خسروشاهی« این روزهای کارخانه 
را این طور نقل می کند: روزنامه های روز چهارشنبه 
اول اســفند 13۵8 خبر دادند که برخی کارگران 
شرکت مینو کارفرمای خود را گروگان گرفته اند. 
»آنها اعالم کردند برای رسیدگی به خواسته هایشان 
و به منظور تأمین نیازهای دارویی و خوراکی کشور، 
کارفرما و عوامل وی را به گروگان گرفته اند و از 
دولت می خواهند برای جلوگیری از ورشکستگی 
و تعطیلی این واحد تولیدی هرچه زودتر هیاتی را 
جهت رسیدگی به وضع نابسامان این کارخانه اعزام 
دارد.« گروگان گیری هفت، هشت روزی به درازا 
کشید. مدیران شرکت ازجمله اردشیر ضیابخش در 
تمام هشت روز گروگان گیری در چندین تلگراف 
به بنی صدر رئیس جمهوری وقت، آیت اهلل  فوری 
مهدوی کنی، سرپرست وقت کمیته های انقالب 
اسالمی، آیت اهلل قدوسی دادستان کل وقت انقالب 
اســالمی و مهندس احمدزاده وزیر وقت صنایع، 
معادن و مهندس نعمت زاده وزیر وقت کار و امور 
اجتماعی وقایع را روزانه گزارش می دادند و امداد 
می طلبیدند؛ اما مقامات هیچ واکنشی نشان نمی دادند. 
روز پنجم، علی خسروشــاهی بــرای اعتراض 
به محیط ارعاب و وحشت و شکنجه روحی دست 
به اعتصاب غذا زد. باالخره ششم اسفندماه ماجرا 

فیصله پیدا کرد.
به این ترتیب با اینکه شــرکت هنوز مشمول 
ملی شدن نشده بود، اما مشکالت و مسائل باعث شد 
تا مدیران شرکت شهریور ۵8 به مهندس بازرگان، 
نخســت وزیر دولت موقت درباره آینده مینو نامه 

بنویسند: »حال که روشن شده است شرکت مینو از 
بدو تأسیس، از گرفتن وام های سنگین و پرداخت 
بهره های گزاف احتراز کرده و مشمول آیین نامه 
اجرایی حفاظت و توســعه صنایع شده است، با 
مشکالت زیادی روبه رو است. حال که شرکت از 
مشکالت مالی، کمبود مواد اولیه و فقدان مدیریت 
رهایی یافته، هنوز در معرض تحریکات اشخاص 
فرصت طلب و خرابکار و ناآگاهی کارگران قرار 
دارد و ادامه این وضع نتیجه ای جز تعطیلی کارخانه 
نخواهد داشت ... آنها باب تازه ای مفتوح کرده اند 
تحت عنوان »جدا کردن مالکیت از مدیریت.«« 
ماجرای گرفتن کارخانــه از مالکان آن تا جایی 
پیش رفت که حبیب اهلل پیمان، رهبر گروه جنبش 
مسلمانان مبارز در کارخانجات مختلف سخنرانی 
می کرد. او در کارخانه مینو به کارگران اطمینان 
داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی 
به شــرکت نمی زند. او گفت: »شاه رفت. هیچ 
حادثه ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود، هیچ چیزی 
نمی شود.« به این ترتیب بود که باالخره خسروشاهی 
از کارخانه کنار گذاشــته شد. سال 13۵8، بر اثر 
بحران کارگری، دادستان انقالب یک نفر از سوی 
نهادهای دولتی را مسئول اداره کارخانه کرد. بعد 
آن اوضاع همین طور پیچیده تر شــد. گروه های 
مختلف عقیده های متفاوتی داشتند، نقش گروه های 
چپ در تشدید این رویکرد و فقدان فضای قابل فهم 

برشدت این بحران ها اضافه کرد.
فروردین ۵9 ابوالحســن بنی صدر در نامه ای 
به وزارت صنایع اعالم کرد که شــورای انقالب 
جمهوری اسالمی ایران در جلسه 27 اسفند ۵8 خود 
بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع، اداره کارخانجات 
گروه صنعتی مینو )صنعتی پــارس، خوراک و 
پرســوییس( را به این وزارتخانه ســپرده است. 
البته این خالف وعــده ای بود که قباًل داده بودند. 
به هرحال با اینکه مینو موج اول را پشت سر گذاشته 
بود، اما در موج های بعدی شــرکت مینو با رأی 
کمیســیون ماده دو متمم قانون حفاظت از صنایع 
ملی شد. اوضاع تا جایی پیش رفت که خسروشاهی 
ایران را ترک کرد و به  سوئیس رفت. بااینکه او در 
سوئیس دیگر فعالیت های صنعتی انجام نداد، اما در 

خریدوفروش ارز و سهام فعالیت کرد.
علی خسروشاهی کسی که ایرانی ها خاطرات 
زیادی بــا محصوالت او دارند، در ســال 77 در 
ســوئیس براثر تصادف با موتور فوت کرد. او در 
نامه ای به مهندس بــازرگان در زمان اعتصابات 
کارگری نوشــته بود: »... اعتصاب در کشور ما 
مجانی است، زیرا کارگر هم حقوق خود را می گیرد 
و هم اعتصاب می کند. بنابراین، اعتصاب ازنظر او، 
حالت یک نوع تعطیالت با حقوق را دارد که نتیجه 
آن هرچه باشد، کارگر بالطبع به آن تمایل دارد. 
این امر از خصایص اغلب حکومت های فاشیستی 
می باشد که عالوه بر حمایت از سرمایه داری نظری 
به حمایت از کارگران  هم می کند و رژیم سابق نیز 

عیناً این سیستم را اجرا کرده است.« فروشگاه های لوازم الکترونیک در کانادا
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محمود واعظی: درست نیست اگر چند ماشین در اتوبان خالف کردند ما اتوبان را تعطیل فناوری
کنیم. به جای اینکه به فکر این باشیم که همه چیز را ببندیم باید همه فکرمان این باشد که 
جامعه مان را از طریق فرهنگ سازی درست اصالح کنیم.

لحظه ای  پیام رسان های  از  یکی  تلگرام 
اســت که در میان کاربران ایرانی جایگاه 
ویژه ای برای خود به دســت آورده است. 
این پیام رســان لحظه ای که از سال 2013 
راه اندازی شده اســت بر پایه شبکه ابری 
راه اندازی شــده، از همین رو این امکان 
را برای کاربــران فراهم می آورد تا از هر 
مکان و با هر وسیله ای بتوانند به اطالعات 
خود دسترسی داشته باشند. بر طبق آخرین 
آماری که از کاربران فعال این شبکه منتشر 
شده است، تلگرام بیش از100 میلیون کاربر 
فعال در ماه دارد که از این میان حدود 40 
میلیون از این کاربران متعلق به ایران است. 
میزان رشد و توجه به این برنامه پس از فیلتر 
شــدن پیام رسان وی بیش از گذشته شد و 
کاربران ایرانی چنان توجه و عالقه ای به این 
پیام رسان نشان دادند که این امر باعث شد 
ایران پرشمارترین رشد و تعداد کاربر فعال 
در آمار کاربران این برنامه به شمار بیاید. 
طبق آخرین آمار منتشــر شده در فوریه 
2016 حدود پانزده میلیارد پیام در روز در 
تلگرام در حال مبادله است و این امر باعث 
شده به صورت تقریبی هر روز نزدیک به 

3۵0 هزار کاربر به تلگرام افزوده شود.

QQQتفاوت با دیگر پیام رسان ها
در نگاه اول این اپلیکیشن فرق چندانی 
با رقبایی چون فیسبوک مسینجر و واتس 
آپ ندارد. تلگرام به کاربران خود امکان 
پیام رسانی فردی و گروهی را داده و به آن ها 
امکان می دهد تا عکس ها، ویدئوها، و سایر 
فایل ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. 
اما حامیان تلگرام بــه برخی تفاوت های 
اساسی در این اپلیکیشن معتقدند: برخالف 
واتس آپ که مالک آن فیس بوک است، 
تلگرام بر مبنای رمزگذاری هاردکور ساخته 
شده است و به کاربران امکان برخورداری 
از یک فضای امن خصوصی را در فضای 
مجازی  و به صورت رایگان می دهد. دومین 
تفاوت این است که برخالف واتس آپ که 
بر اساس هزینه های پرداخت شده از سوی 
کاربران برای ثبت نام تاسیس شده است، 
اپلیکیشن تلگرام توسط مارک زاکربرگ 
روسیه، یعنی پاول دورف، ساخته شده است 
که در حال حاضر در حال ســپری کردن 
دوران تبعید خود در خارج از روسیه به دلیل 
مخالفت با دولت این کشور است. همین امر 
به محبوبیت او در بین طرفداران جریان آزاد 

اطالعات افزوده است.

QQQکارآفرین سرکش
اولین بار خبرگزاری بلومبرگ در یکی 
از خبرهــای خود، به پــاول دورف لقب 
»زاکربرگ روسیه« را داد. این خبر زمانی 
منتشر شد که کنترل شبکه اجتماعی وی 
کی به طور کامل از دســتان موسس آن 
یعنی پاول دورف خارج شــد و به دست 
متحدان پوتین یعنی ایگور سشین و آلیشر 
اوســمانوف سپرده شــد. پاول دورف به 
سرعت پس از این اتفاق کشور روسیه را 
به مقاصد نامعلومی ترک کرد. اخراج وی 
از کشــور خود پنج روز پس از مخالفت 
علنی وی با ســپرده شدن خدمات امنیتی 
و اطالعات مربوط به معترضان اوکراینی 
به دولت روســیه و همچنین مخالفت وی 
با بالک کردن صفحــه یکی از مخالفان 
دولت روسیه یعنی آلکسی ناوالنی صورت 
گرفت. دورف در حال حاضر سی و چهار 
سال دارد. زندگی او در این چند وقت اخیر 
یک زندگی نابه سامان و ناآرام بوده است. 
دوروف وقتی در ســال 2014 روسیه را 
ترک کرد گفت »دیگر میل به برگشت 
ندارد« و اینکه »این کشور فعال با فعالیت 
و تجارت در اینترنت ســازگاری ندارد.« 
دوروف دارای افکار سیاســی و اقتصادی 
آزادانه اســت و می گویــد که گیاه خوار 
است. او در مصاحبه ای که با مجله ی وایرد 
داشــت گفت که از پدیده هایی همچون 
پلیســی،  حکومت های  دیوان ســاالری، 

دولت های بزرگ، جنگ ها، سوسیالیســم 
و قوانین سفت و ســخت متنفر است. او 
می گوید که عاشــق آزادی، سیستم های 
کوچک،  دولت های  قضایــی،  قدرتمند 
بازارهای آزاد، بی طرفی و حقوق شهروندی 
اســت. او در روز تولد 27 سالگی اش یک 
میلیون دالر به بنیاد Wikimedia اهدا کرد. 
او به واســطه همین نگاه خاصی که دارد 
سعی کرده تا هر طور که می تواند از حریم 
خصوصی کاربران دفاع کرده و اطالعات 
کاربران را به هیچ وجه در اختیار دولت ها 

قرار ندهد.

QQQامنیت
برنامه های پیام رســان جزو دسته ای از 
اپلیکیشن ها هســتند که به شدت تحت 
نظارت  قرار دارند و کارشناسان همیشه به 
دنبال آن بوده اند تا ارتباطات بین کاربران 
در این اپلیکیشن ها را از دام نظارت دولت ها 
و هکرها محافظت کــرده و در صورت 
امکان از دسترس آنها دور نگه دارند. یکی 
از ابزارهای اصلی حفاظتی در این عرصه، 
استفاده از رمزگذاری است اما باید این نکته 
را در نظر داشت که به صرف اینکه بگوییم 
یک اپلیکیشن از رمزگذاری استفاده می کند 
نمی توانیم از امنیت آن آسوده خاطر باشیم. 
الکس راد که یک کارشناس باتجربه در 
زمینه مهندســی معکوس و امنیت فضای 
تلگرام  که  می گوید  اســت  اپلیکیشن ها 
اپلیکیشــن بسیار خوبی اســت اما دارای 
چندین نقطه ضعف اســت. وی به همراه 
جولیانو ریتزو که به کشف دو حمله علیه 
SSL پرداخت، از ســال پیش تا کنون در 

حال تحلیل تلگرام بوده اند تا بتوانند امنیت 
آن را ارتقا بخشند. آنها در پستی که روی 
وبالگ خود منتشــر کردند به مشکالت 
مربوط به تلگــرام  اشــاره کردند. آنها 

متذکر شدند آنچه که موجب نگرانی این 
کارشناسان امنیتی است این نکته است که 
با وجود ادعای تلگرام  مبنی بر پیام رسانی 
امن و مورد اطمینان کاربران، بســیاری از 
تبادالت به صــورت ناامن در حال مبادله 
است. باید خاطرنشان کرد که این اپلیکیشن 
به طور پیش فرض پیام هــا را به صورت 
رمزنگاری شــده ارسال نمی کند. به منظور 
ارســال پیام های رمزنگاری شده، کاربران 
باید از ویژگی Secret Chat استفاده کنند. 
اما چگونگی ایجاد یک Secret Chat بسیار 
حائز اهمیت و دارای مشــکالت احتمالی 
برای کاربران است که ممکن است آن را 
در معرض خطر حمله مرد میانی قرار دهد. 
پیش از شروع یک Secret Chat، دو کاربر 
تلگرام یک تصویر دریافت می کنند که 
نشان می دهد اتصال بین آنها دستکاری شده 
است. راد توصیف می کند که چگونه یک 
حمله کننده می تواند یک عکس را با مال 
خود تعویض کرده و کاربران را از وجود 

یک اتصال امن مطمئن سازد. 

QQQواکنش امنیتی تلگرام
تلگــرام طی یک  از  مارکوس راک 
مکاتبه از طریق ایمیــل گفته های راد در 
خصوص امــکان هک کردن کاربران در 
تلگرام را رد کــرد و گفت که چت های 
مخفی تلگرام به طور مداوم در حال تغییر 
و تحول هستند و ما تضمین خواهیم کرد 
که ایــن چت ها حتــی در صورتی که 
برای  الزم  پردازش  قدرت  حمله کنندگان 
هک کردن و دستیابی به سرورهای تلگرام 
را داشته باشند امن خواهند بود. راد در ادامه 
گفت که یکی دیگر از مشکالتی که تلگرام 
دارد نحوه احراز هویت کاربر است. وقتی 
که یک کاربر، یک دستگاه جدید را برای 
استفاده از تلگرام اضافه می کند، تلگرام یک 

رمز یک بــار مصرف را از طریق پیامک 
به کاربران ارسال می کند و این خطر برای 
کاربران وجود دارد چرا که راه های بسیاری 
برای دستکاری و دسترسی به یک پیامک 
وجود دارد. دورف در همین رابطه می گوید 
تلگرام از چند جنبــه دارای برتری امنیتی 
نسبت به رقبا است: اول اینکه اپلیکیشن تنها 
پیام رسان بزرگ بازار است که به صورت 
متن باز ارائه شــده است. دورف می گوید 
که من و شما نیازی به تصدیق امن بودن 
تلگرام نداریم، چرا که اپلیکیشن ها توسط 
افراد مختلفی در سطح جهان قابل ارزیابی 
هســتند و شرکت تلگرام به هر کسی که 
بتواند کدگذاری این اپلیکیشــن را هک 
کند 300 هزار دالر جایزه می دهد و این از 
اعتماد به نفس ما نسبت به امنیت خودمان 

سرچشمه می گیرد.

QQQایران و حاشیه هایش
ایران یکی از کشــورهایی است که 
تلگرام در آن رشــد بسیار زیادی داشته و 
همانطور که پیشتر گفتیم کاربران ایرانی 
تلگرام حــدود 40 درصد از کاربران فعال 
باید  پیام رسان را تشــکیل می دهند.  این 
گفت که تلگرام یکی از پرحاشــیه ترین 
و جان ســخت ترین برنامه هایی است که 
با وجود مخالفان بسیار هنوز از فیلترینگ 
مخالفانش در امان مانده است. تلگرام به دلیل 
سیاست های اصولی و سرسختانه که در مورد 
حریم خصوصــی و آزادی بیان دارد بارها 
مورد تهدید راگرفته اســت. پاول دورف 
مدیر تلگرام سیاست بسیار سختگیرانه ای در 
مورد حفاظت از حریم خصوصی کاربران 
دارد. او در مصاحبه ای که سال پیش با مجله 
وایرد داشته می گوید »از زمان راه اندازی این 
پیام رسان، ما حتی کوچکترین اطالعاتی از 
تلگرام را به دولت ها یا افراد شخص ثالث 

ارائه نکرده ایم. آیا از خود می پرســید که 
چگونه این امر ممکن است؟ در ابتدا باید 
گفت که ویژگی هایی همچون رمزگذاری 
end-to-end، پیام های نابودشونده خودکار، 

و همچنین اکانت های نابودشونده خودکار 
کاربران به  افراد این امکان را می دهد تا حتی 
ذره ای از اطالعات محرمانه شان در دسترس 
دیگران قرار نگیرد. دوم اینکه، تلگرام به 
طور قانونی تحت نظارت چند حوزه قضایی 
اســت که این امر باعث می شود تا تلگرام 
به عنوان یک هدف آسان برای دسترسی 
به داده ها در نظر گرفته نشود. سوم اینکه، 
سروکار ما با دولت ها نیست که بخواهند 
از قدرت خود برای تهدید کردن و بالک 
کردن ما استفاده کنند. هدف ما درآمدزایی 
در بازار نیست بنابراین ما می توانیم این گونه 
تهدیدات را نادیده بگیریم«. وی در ادامه 
مالی دست  به ثبات  باالخره  می گوید: »ما 
خواهیم یافت و به احتمال فراوان منشــا 
کسب درآمد ما اپلیکیشن های شخص ثالثی 
است که روی پلتفرم تلگرام فعالیت خواهند 
کرد«. از همین رو اســت که هر چقدر 
پیام رسان را  این  ایران  سازمان های داخلی 
تهدید به فیلتر شدن می کنند این مدیر جوان 
کوتاه نمی آید. البته مخالفان دولت اعتقاد 
دارند کــه دولت عزم جدی برای برخورد 
با این پیام رســان را ندارد و به هر شکلی 
تالش می کند تا از زیر مسئولیت فیلترینگ 
تلگرام شانه خالی کند. آنها معتقدند وقتی 
مدیر تلگرام به هیچ وجه بر سر حذف محتوا 
و یا دسترسی به اطالعات کاربران مذاکره 
نمی کند و هر بار که وزیر ارتباطات و یا 
معاونینش صحبت از آوردن ســرورهای 
تلگرام به ایران و حذف محتواهای مجرمانه 
می کنند او بالفاصلــه این مذاکرات را رد 
می کند. پس این بحث بیشتر برای سرگرم 
کردن مدافعین فیلتر و ادامه حیات تلگرام 

است. کار به جایی رسید که چند روز پیش  
معاون دادستان کل  عبدالصمد خرم آبادی 
کشور اعالم کرد: »وزارت ارتباطات نباید 
اجازه می داد دوسوم فضای مجازی کشور 
بیگانگان درآید. اگر شبکه های  به اشغال 
اجتماعی بومی، باکیفیت و پرسرعت در 
کشور وجود داشت، مدیر تلگرام این گونه 
با تکذیبیه های متعدد خود، مسئوالن وزارت 
ارتباطــات را تحقیر نمی کرد«. آنقدر این 
بحث باال گرفت کــه خرم آبادی وزیر را 
تهدید به برخورد قضایی کرد. او در بخشی 
از مصاحبه ای که در چهارم مرداد انجام داده  
است می گوید: »تاکنون بنا به دالیلی که 
خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در 
قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط 
با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشــات 
کرده ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات 
اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی 
در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند 
حتماً پس از کسب اجازه از دادستان کل 
کشور و مســئوالن عالی قضایی علیه او 
اعالم جرم خواهم کرد«. خرم آبادی تلگرام 
را عامل نفوذ می داند و اعتقاد دارد که هر 
طور که امکان دارد باید از ادامه فعالیت این 
پیام رسان جلوگیری کرد اما وزارت فناوری 
اطالعــات او را در این امر یاری نمی کند. 
او در بخشی از سخنان اخیر خود می گوید: 
»کانال مربوط به گروهک تروریســتی 
منافقین و کانال آمــد نیوز دو نمونه بارز 
از کانال های مجرمانه تلگرامی هستند که 
مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است 
و دســتور قضایی هم برای مسدودسازی 
آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند. 
آیا آقای وزیر بــا فعالیت مجرمانه کانال 
گروهک تروریســتی منافقین در کشور 
موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام 
را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین 
و امثــال آن نمی کند؟ چرا از اقدام تلگرام 
در خصوص فیلتر نکردن این کانال ها دفاع 
می کند؟« دو روز بعد از این مصاحبه رییس 
پلیس فتای ناجا در 7 مرداد اعالم کرد که 
عملیات تروریستی داعش در مجلس و حرم 
امام در بستر تلگرام بوده است. او می گوید: 
»ما فراموش نکنیم  هماهنگی های همین 
عملیات تروریســتی گروهک داعش در 
تهران تماما در تلگرام رخ داد. مدیر تلگرام 
هم این موضوع را می داند و ما این موارد را به 
آنها منتقل کرده ایم.« به گفته رییس پلیس 
فتای ناجا، بستر عملیات های تروریستی و 
ارتباطی تروریست ها در دنیا  در درجه اول 
توییتر و در درجه دوم تلگرام است؛ بنابراین 
با توجه به وضعیت موجود توییتر رفع فیلتر 
نخواهد شد«. بسیاری این سخنان و برخی از 
گزارش هایی که در برخی از خبرگزاری ها 
منتشر می شــود را مقدمه چینی برای فیلتر 
کردن تلگرام در ایران می دانند. البته واعظی 
هم ساکت نماند و در پاسخ مخالفان با دفاع 
از نظام کنونی فیلترینگ هوشمند و همچنین 
لزوم گسترش شبکه اینترنتی گفت: »چنین 
امری مختص ایران نیست و همه جای دنیا 
رواج دارد و بایــد مردم آزادی انتخاب در 
تعیین نوع خرید خود را داشــته باشند« او 
تاکید کرد: »باید به مردم آزادی عمل در 
انتخاب های خود داده شود.« محمود واعظی 
انتقاد خرم آبادی می گوید:  در پاســخ به 
»ایشــان تخصص این مسایل را ندارند اما 
همواره مصاحبه کرده و اعالم نظر می کنند 
و نظرشان بسته شــدن همه چیز است.« 
درست نیســت اگر چند ماشین در اتوبان 
خالف کردند ما اتوبان را تعطیل کنیم. به 
جای اینکه به فکر این باشیم که همه چیز 
را ببندیم باید همه فکرمان این باشــد که 
جامعه مان را از طریق فرهنگ سازی درست 
اصالح کنیم. حاال باید دید که این پیام رسان 
جان سخت و مدیر جنجالیش تا چه زمانی 
در فضای مجازی ایــران دوام می آورند؟ 
پاســخ این ســوال به نگاه مدیر تلگرام ، 
مدیران فناوری و اطالعات کشور و موافقان 
فیلترینگ برمی گردد. حاال باید دید که با 
تغییر مدیریت در وزارت فناوری و آمدن 
CDN ها به داخل ایران مسئولین فیلترینگ 

راضی می شــوند یا این پیام سان در آینده 
نزدیک فیلتر می شود.

جان سخت پیام رسان 
بسیاری واکنش های رئیس پلیس  فتا و معاون دادستان را پیش زمینه فیلترینگ تلگرام می دانند

علی مقامی
دبیر بخش دانش 
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زندگی طبق گزارش یك سازمان بین المللی تهیه شده توسط سازمان ملل متحد برای ارزیابی علم تغییرات آب وهوایی 
که »گروه بین المللی تغییر آب وهوا« نام دارد، دمای سطح کره زمین در سطح دریا و خشکی از سال 1880 

حدود 1.5۳ درجه فارنهایت )0.85 درجه سانتیگراد( گرم تر شده است.

QQQ سیاره زمین گرما را احساس
می کند

با توجه به افزایش دمای کلی زمین، 
ذوب شــدن یخ ها، افزایش سطح دریا، 
حــوادث شــدید آب وهوایی و ســایر 
بالیای طبیعی، جهان هســتی در معرض 
افزایش سرعت گرم شــدن کره زمین 
قرار دارد. دانشــمندان در حال بررسی 
راه هایی برای مهندسی مجدد  این سیاره 
بــرای مقابله بــا آثــار گرمایش جهانی 

هستند.
طبق گزارش یک سازمان بین المللی 
تهیه شده توسط سازمان ملل متحد برای 
ارزیابی علم تغییــرات آب وهوایی که 
»گروه بین المللی تغییــر آب وهوا« نام 
دارد، دمای ســطح کره زمین در ســطح 
دریا و خشــکی از ســال 1880 حدود 
1.53 درجــه فارنهایــت )0.85 درجه 

سانتیگراد( گرم تر شده است.
 Science در آخرین شــماره مجلــه
که روز پنج شــنبه 20 ژوئیه منتشر شد، 
دو محقــق آب وهواشناســی، دو روش 
ژئودینامیکــی را طراحــی کردند که 
می توانــد به اصطالح اثــر گلخانه ای- 
پدیــده زیانبــاری کــه در آن حرارت 
خورشــید و رطوبــت در نزدیکی جو 
زمین به وسیله ابرهای متراکم محبوس 
می شــود- را کاهش دهد. هر دوی  این 
طرح ها می تواننــد به تولید یک آب و 
هــوای خنک تر کمک کننــد، اما باید 
 این را هم در نظر گرفت که  این طرح ها 
بدون خطر نیســتند. همانطور که هر دو 
محقق اذعان دارند، هیچ  ایده ای به سطح 
 )CO2(در حال افزایش دی اکسید کربن
در فضا توجه نمی کند که عمدتا موجب 
گرمایش جهانی و باال رفتن میزان اسید 
موجود در آب اقیانوس می شــود.  این 
اســید باعث کشــته شــدن صخره های 
مرجانی می شود که هم خود جاندارانی 
زنده هســتند و هــم زیســتگاهی برای 
ماهی ها به حســاب می آیند؛ ماهی هایی 
که جزو منابع مهم غذایی انسان ها هستند.
پیشنهاددهندگان  این طرح، اولریک 
لومان و بلژ گاسپارینی، هر دو از محققان 
موسسه »تحقیقات آب وهوایی و جوی 
ETH زوریخ« در ســوئیس هستند. طرح 

آنها از  این قرار است: کاشتن دانه هایی از 
ذرات خاک و غبار بیابان ها داخل ابرهای 
ســیروس)مرطوب(. ابرهای ســیروس 
ابرهای ناپایدار و تقریبا نامرئی ای هستند 
که در ارتفاعات باال شــکل می گیرند. 

برخــالف ابرهای حجیــم و متراکم که 
منعکس کننده نور خورشــید هســتند، 
 ایــن ابرها انرژی گرمایی را که از زمین 
به فضا تابیده می شوند، به دام می اندازند. 
لومان، استاد فیزیک تجربی اتمسفر در 
موسسه ETH به مجله Science می گوید: 
»اگر ابرهای سیروس مانند یک پتو در 
اطراف زمین رفتار کنند، شما باید سعی 

کنید از شر آن پتو خالص شوید«.

QQQنازک کردن ابرها
لومان می گوید: »در فرآیند کاشت 
ذرات گرد وغبــار در جو زمین، ابرهای 
ســیروس به صــورت کامــال متناقضی 
نازک تر می شوند. به طور کلی جو زمین 
در ارتفــاع 16.000 تــا 40.000 فوت 
)4800 تــا 12200 متر( پــر از ذرات 
کوچک است. بعضی از آن ذرات جامد 
مثل گرد و غبار معدنی هستند و بعضی 
از آنها مایع اســپری- قطرات ریز آب- 
مانند اسید سولفوریک است. اسپری های 
مایع فورا فریز شــده و به کریستال یخ 
تبدیل می شــوند که ابرهای ماندگار را 
تشــکیل می دهند. نازک شــدن ابرهای 
ســیروس  این فرآیند را تغییر می دهد.  
ایده ما  این اســت که ذرات جامد مانند 
گردوغبار بیابان را در نقاطی که ابرهای 
مرطوب به طور طبیعی کمتر تشــکیل 
می شوند، به جو تزریق کنیم. مقدار گرد 
و غبار اضافه شده به جو به مراتب کمتر 
از تعداد ذرات موجود است.  این بخش 
کلیدی فرآیند است، زیرا ذرات کمتر 
بخار آب بیشــتری را جذب می کنند و 
بلورهــای بزرگ تری تولیــد می کنند. 
وقتــی کریســتال های یــخ بزرگ تر و 
بارش  به صورت  سنگین تر می شــوند، 
باران راهی ســطح زمین شــده و بســته 
به شرایط قبل از رسیدن به زمین تبخیر 
می شــوند. در حقیقت شــما با  این کار 
بخــار آب را از بین می برید، رطوبت را 
کــم می کنید و از پدید آمــدن ابرهای 

مرطوب جلوگیری می کنید«.
لومان می گوید:  »این روش به طور 
مطلوب، برای مناطقی اعمال می شود که 
بیشترین حساسیت را به تشکیل ابرهای 
سیروس دارند؛ عرض جغرافیایی باالی 
60 درجه از جمله قطب شــمال، جایی 
که درجه حرارت به علت افزایش میزان 

CO2 باالتر می رود«.

مدل های کامپیوتری محققان نشــان 
داده اند که اگر این فرآیند به درســتی 
انجام شود، نازک شدن ابرهای سیروس 
می تواند دمای جهانــی را تا 0.9 درجه 
فارنهایت )0.5 درجه سانتیگراد( کاهش 
دهد. او افــزود در صورت عدم اجرای 

صحیــح،  این فعالیت می توانــد ابرهای 
مرطوبــی را  ایجاد کنــد که قبال وجود 
نداشته است و مشکلی که برای حل آن 

به وجود آمده است، مضاعف می شود.

QQQکسب و کار خطرناک
»اولریک نیمر« دانشــمند مطالعات 
جــوی در مؤسســه هواشناســی مکس 
پالنک در هامبورگ آلمان و همکارش 
»سیمون تیلمز«، دانشمند پروژه مرکز 
ملی تحقیقات جــوی در بولدر کلرادو 
می گویند: »خطر آسیب رساندن بیشتر 
نســبت به احتمال نتیجه خــوب، برای 
ما قابل توجه اســت.« نیمر و تیلمز در  
شــماره این هفته مجلــه Science مقاله 
جداگانه ای منتشر کرده اند که در مورد 
یکی از روش های مهندسی جغرافیا به نام 
 )SAM( اصالح آئروســل استراتوســفر

بحث می کند.
تزریــق  شــامل   SAM فرآینــد 
آئروســل های گوگرد به استراتوســفر 
بــرای افزایش خاصیــت بازتابی از جو 
زمین اســت. مدل های کامپیوتری نشان 
داده انــد که SAM می توانــد مقدار نور 
خورشیدی که به سطح سیاره می رسد را 
کاهش دهد. محققان می گویند  این اثر 
شبیه به ابرهای خاکستر است که بعد از 
فوران آتشفشــان پدیدار می شوند، که  
این ابرهای خاکســتری نشان دهنده  این 
است که دمای داخل کره زمین کاهش 

یافته است.
اما محققان خاطر نشــان کردند که 
علــم SAM در مراحل اولیه آن اســت و 
تکنولوژی الزم برای توسعه آن پیشرفت 
 Science نکرده است. نیمر به خبرگزاری
گفت: »هــدف از این مقاله این بود که 
بگوییم مهندسی جغرافیا چیزی نیست که 
ما صرفا به عنوان راه حل اصلی در پس 
ذهنمان داشته باشیم.« نیمر و تیلمز اظهار 
داشتند که مدل های کامپیوتری مختلف 
 SAM همواره عوارض جانبــی را برای
شناســایی می کنند. برای مثال، کاهش 
نور خورشید در حال بارگذاری نیز باعث 
کاهش تبخیر می شــود که به نوبه خود 
باعث کاهش بارش می شود و می تواند 
چرخــه هیدرولوژیکــی را به ویژه در 
مناطق گرمسیری اجرایی کند. بارندگی 
کمتر می تواند خشکسالی هایی را که در 
حال حاضر گریبانگیر اقصی نقاط جهان 

است، افزایش دهد.
به عقیــده آنهــا اگر چــه مدل های 
کامپیوتری همیشــه  این طــور نمایش 
آئروســل ها  تزریــق  کــه  می دهنــد 
به استراتوسفر باالتر از مناطق گرمسیری 
یا زیر استوایی بهترین کار است و  این که 

قطرات آب اسپری مانند در سراسر جهان 
پراکنده می شوند، مدل ها و کارایی آنها 
با توجه به میزان تزریق مورد نیاز برای 

یک سطح خنک تر متفاوت است.
اکثــر  چــون  می گوینــد  آنهــا 
مدل های فعلی ســامانه زمیــن به اندازه 
کافی تعامــالت مهم ماننــد اتصال بین 
آئروسل های استراتوسفر، شیمی، تابش 
و آب و هوا را در بر نمی گیرند، بنابراین 
آنها نمی توانند تاثیر کامل مداخالت را 

شبیه سازی کنند. 

QQQراه حل های پیچیده
حتی اگــر دانشــمندان بتوانند یک 
روش دقیــق را بیابنــد، ســرمایه الزم 
بــرای آن از لحاظ اقتصادی رقم بســیار 
باالیی اســت. با اســتفاده از SAM برای 
کاهــش درجه حــرارت جهانی در حد 
فقط دو درجــه فارنهایت )حدودا یک 
درجــه ســانتیگراد(، مقادیــر تزریقی 
ماده مناســب برای باروری ابرها معادل 
یــک فوران آتشفشــانی اســت که در 
ســال 1991 به انفجار کوه پیناتوبو در 
فیلیپین - بزرگترین فوران آتشفشــانی 
در 100 سال گذشته، بر اساس نظرسنجی 
زمین شناســی ایاالت متحده- منجر شد. 
محققان می گویند هزینه هدر رفتن  این 
محتویــات مصنوعی 20 میلیــارد دالر 
در سال خواهد بود و به 6700 هواپیما 
در روز و طی 160 ســال نیاز دارد. آنها 
همچنین گفتند که هیچ یک از روش ها 
نمی توانند به طور کلی مشکل تغییرات 
آب و هوایــی را حــل کننــد. لومــان 
می گوید: »با اســتفاده از هر نوع روش 
ژئودینامیکــی که می دانیــم می توانیم 
بخشــی از گرمایش جهانــی را جبران 
کنیم.« پژوهشگران گفته اند هیچ روشی 
برای خنک کردن ســیاره طراحی نشده 
است که با گازهای موجود در جو زمین 
که منابع اصلی مشکل هستند و به افزایش 
سطح اسید در اقیانوس ها کمک می کند، 

همخوانی داشته باشد.
لومــان می گویــد: »این مســئله در 
حقیقت اصل مشکل نیست. اسیدی شدن 
اقیانوس ها در حال انجام است. اگر دنیا 
تصمیم به انجام هرگونه اقدامی در حوزه 
مهندسی جغرافیا بگیرد،  این اقدام باید 
با تالش های بزرگ برای کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای همراه باشــد. کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای باید تمرکز 
اصلــی باشــد. مــا در مورد مهندســی 
جغرافیا بســیار مورد انتقاد قرار داریم و 
می خواهیم هرچند دشوار، مردم را آگاه 

کنیم.«
Livescience :منبع

خنک کردن زمین
چگونه مهندسی ژئوماتیک دمای کره زمین را کاهش می دهد؟

سهیال تقوی نژاد 
مترجم

مخــازن گســترده ای از ترکیبات کربن 
در شــمالی ترین قســمت های خاک نیمکره 
شمالی حبس شده اســت. اعتقاد بر  این است 
که حدود 1400 میلیــارد تن کربن در فضای 
متراکم قطب شــمال که حاصل دهه ها انتشار 
گازهای گلخانه ای انسان هاست که اگر یخ زده 
باقی بماند، می توانیم اطمینان داشــته باشیم که 
از جایش تکان نمی خورد. اما اگر گرم شــود، 
می تواند تجزیه شود و محلی برای رشد و تکثیر 
باکتری های زیانباری شــود که  این باکتری ها 
خود باعــث افزایش میزان گازهای موجود در 
جو می شوند.  این پدیده به مرور آنها را به قسمتی 
تبدیل  اتمسفر زمین  از گازهای تشکیل دهنده 
می کند. اتمسفر زمین همواره در حال گرم شدن 
به علت انتشار گازهایی مانند دی اکسیدکربن یا 
متان است که خود این ها باعث تراکم بیش از 
حد گازهای گلخانه ای می شوند. انتشار سریع و 
گسترده متان یکی از کابوس های تغییرات آب 
و هوایی است: یک حلقه بازخوردی که باعث 
گرم شدن می شود و پیامدهای آن افزایش سطح 
دریا و تغییرات در زمین های کشاورزی است 
قبل از  اینکه مردم یا سایر گونه ها بتوانند انطباق 
پیدا کنند. اما نگران نباشید؛ دانشمندانی که خاک 
خاور دور را مطالعه کرده اند، می گویند در حالی 
که وقوع ســناریوی »بمب متان« امکان پذیر 
اســت،  این امر حداقل در حــال حاضر بعید 
اســت. والدیمیر رومانوفسکی یک متخصص 
ژئوفیزیک که در دوره فاجعه انسانی در دانشگاه 
آالسکا در فیربنکس تحقیق می کند، می گوید: 
»این بمب ممکن است در آنجا باشد اما در  آینده 
نزدیک منفجر نخواهد شد.«  متان دومین گاز 
گلخانه ای اســت که حدود 1۵ درصد از انتشار 
جهانی را تشکیل می دهد. عمر متان در اتمسفر 
به مراتب کوتاه تر از دی اکسید کربن است، اما 
بیش از 80 برابر پتانسیل دی اکسیدکربن گرما 
را در طول عمر ذخیره می کند.قطب شــمال با 
سرعتی حدودا دو برابر ســایر نقاط جهان در 
حال گرم شــدن است. رومانوفسکی می گوید: 
»گزارش ثبت شــده 40 ساله از داده های منطقه 
 این گرم شدن را به وضوح نشان می دهد و بدون 
شک  این امر نشــان دهنده  این است که درجه 
حرارت قسمت یخبندان در حال افزایش است 
و  این افزایش بسیار مهم است.  این افزایش در 
شیب شمالی آالسکا شدید است، جایی که درجه 
حرارت یک متر )2.3۵ فوت( زمین زیر ۵ درجه 
سانتیگراد )9 درجه فارنهایت( بیشتر شده است. 
همچنین که در 20 متر پایین تر، باز هم افزایش 
دما را تا 3 درجه ســانتیگراد نسبت به 40 سال 
پیش داریم.  این باعث می شود که دمای زمین 
نزدیک به 3 درجه سانتیگراد زیر صفر باشد. او 
معتقد اســت که اگر افزایش دما از  این آستانه 
عبور کند - که ممکن است تا اواسط قرن اتفاق 
بیفتد - تجزیه مواد آلی منجر به انتشار گازهای 
گلخانه ای مانند متان، به ویژه در مناطق مرطوب 
 CO2 خواهد شــد؛ اما مقدار آن هنوز نسبت به
کم اســت.  این پدیده در چند دهه  آینده اتفاق 
نمی افتد، اما هر چه بیشتر به سمت  آینده برویم 

 این احتمال افزایش می یابد.«
متان در برخی از نقــاط از زیر زمین عبور 
می کند. همکاران رومانوفســکی از حباب های 

یخ زده متان در دریاچه ها فیلمبرداری کرده اند و 
همچنین توانسته اند صحنه شعله ور ساختن حباب 
یخی متان را ثبت کنند. ظهور حباب های متان 
یخ زده ی سطح یخی شبه جزیره یامال سیبری، 
مشکوک اســت که یک پایگاه بزرگ گاز 
طبیعی متعلق به روســیه باشد. سناریوی بمب 
متان بعد از  اینکه در مقاله ی مجله ی نیویورک 
درباره تغییرات آب و هوایی بسیار مورد بحث 
قرار گرفت،پژوهشی در سال 2014 که توسط 
مرکــز داده های برف و یخ ملــی در کلرادو 
هدایت می شود، برآورد کرده است که انتشار 
حجم گسترده ای از کربن در فضای اتمسفر در 
سراســر جهان باعث گرم شدن آن در حدود 8 
درصد - اضافه کردن کمی  بیش از 0.3۵ درجه 
تا 4-۵ درجه ســانتیگراد تا سال 2100 خواهد 
شد؛ مگر  اینکه انسان تولید گازهای دی اکسید 
کربن، متان و سایر گازهای گلخانه ای خود را 
محدود کند. اگر سازوکارها به سمتی برود که 
ســرعت افزایش دمای هوا کاسته شود، طبق 
معاهده اقلیمی  پاریس می توان متصور بود که 
افزایش دمای کره زمین تا ســال 2100 در بازه 

0.1 تا 2 درجه سانتیگراد باشد.
با این حال،  این مطالعــه اضافه می کند که 
بخش بزرگی از انتشار گازهای گلخانه ای پس از 
2100 رخ می دهد که می تواند  آینده سیاره زمین 
را فراتر از هدف پاریس ببرد. مطالعات دیگری 
نشان داده اند که خاک های معتدل تر در هنگام 
گرم شدن می توانند گازهای گلخانه ای بیشتری را 
از بین ببرند. جوئل کوستکا، میکروبیولوژیست 
گرجستانی می گوید: »داده های ما نشان می دهد 
که بیشــتر مقدار متان از خاک های ســطحی 
اســت.  این کربن تازه پدید آمده است، نه آن 
کربن قدیمی که ما بیشتر نگران آن هستیم.« او 
گفت که  این امر از زمان انتشار نخستین دور از 

یافته های تیم در ماه دسامبر بیان شده است.
به اقیانوس، در  نیز  ذخایر کربن شــمالی 
پوســته های قاره ای که در طول آخرین عصر 
یخبندان که کف اقیانوس های عمیق باالتر از 
آب بود، گســترش می یابد. دانشمندان مترصد 
هرگونه نشــانه ای هســتند که حاکی از آزاد 
شدن متان به دام افتاده در بلورهای یخ به علت 
گرم شدن باشد.اما کارولین راپل، ژئوفیزیکدان 
محقق در ســازمان زمین شناسی  ایاالت متحده 
می گوید: »متانی که از اعماق اقیانوس اطلس رها 
می شود، به احتمال زیاد به سطح زمین نخواهد 
رسید. در عوض، در آب حل می شود و توسط 
میکروب های زیرزمینی خورده می شود. محصول 
متابولیســم و تولید مثل آن میکروب ها شامل 
دی اکسیدکربن است که اقیانوس ها را اسیدی تر 
می کند.«راپل که پروژه تحقیقاتی هیدرات های 
گاز USGS را رهبری می کند، اذعان دارد که 
مشخص نیســت  آیا متان یا دی اکسیدکربن 
به عنوان یــک منبع بزرگ تــر از گازهای 
گلخانه ای در  آینده در حال رشد است یا خیر. 
او می گوید: »جهان دچار مشکل بزرگ تری در 
تولید گازهای گلخانه ای است که انسان هر روز 
آن را به طبیعت رها می کند. در حقیقت، انتشار 
گازهای گلخانه ای انسانی در جو زمین بسیار زیاد 
و مهم تر از متان انباشته شده طبیعی است، حتی 

اگر متان یک گاز گلخانه ای بسیار قوی باشد.«

بمب متان  قطب
آیا ذوب شدن پرمافراست بمب متان را آزاد خواهد کرد؟
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دنیا

آسیایی توسعه ی  الگوی 
چگونه ژاپن، ژاپن شد؟

پس از پایان اشــغال ژاپن توسط نیروهای 
متفقین، رشــد حقیقی تولید ناخالص ملی در 
فاصله ی ســال های 19۵2 تا 1971 به متوسط 
ســاالنه 9 و 6 دهم درصد می رسید. از 1972 تا 
1991 این رشد همچنان چشم گیر باقی ماند، اما 
از مهیج بودنش کاســته شده، به متوسط ساالنه 
چهار درصد رسید. در طول باقی سال های دهه ی 
1990 و سال های دهه ی نخست قرن بیست و یکم 
اما ماجرا متفاوت بود. از 1991 تا 2003، رشــد 
اقتصادی حقیقی به صورت میانگین، ســاالنه 
1/2درصد بود. چه شد که ژاپن توانست برای 
مدتی طوالنی با سرعتی چونان رشد کند و چه 
شده است که آن کندی رشدی که از پی آمد 

بیش از یک دهه به طول انجامید؟
عوامل مختلفی هســتند که در رشد سریع 
اقتصادی ژاپن نقش ایفا می کنند، از جمله نقطه ِ 
شروع این رشد. جنگ جهانی دوم اقتصاد ژاپن 
را نابود کرد، میلیون ها نفر از مردمان ش را به کام 
مرگ فرســتاد و بیش از چهل درصد از حجم 
سرمایه اش را نابود کرد. از آن جا که چنین حجم 
عظیمی از سرمایه ی ژاپن از دست رفته بود، نرخ 
بازده سرمایه باال بود و مردم برای سرمایه گذاری 
و انباشت سرمایه ی بیشتر انگیزه های قدرتمند 
داشتند. این طبعاً به افزایش نرخ رشد انجامید. اما 
این امر به تنهایی نمی تواند توضیح بدهد چگونه 
نرخ رشد ژاپن برای مدتی چنان طوالنی باال باقی 
ماند؛ کشــور های دیگری بودند که سرمایه ای 
حتی کم تر از ژاپن داشتند، اما در جذب سرمایه ی  

بیشتر و در روند رشد ناموفق بودند.
سطح پایین امتیاز جویی هم به ژاپن کمک 
کــرد. امتیاز جویی هنگامــی رخ می دهد که 
گروه های صاحب منافع خاص تالش کنند از 
دولت امتیاز های ویژه احراز کنند. از آن جا که 
عایدی صاحبان منافع خاص در مقایسه با ضرری 
که جامعه متقبل می شود، مقدار کوچکی است، 
در چنین شــرایطی نرخ رشد اقتصادی پایین تر 
خواهد شــد. منکور اولسن در کتابش »صعود 
و ســقوط ملت ها« توضیــح می دهد چگونه 
منازعات بزرگی چون جنگ جهانی دوم سنگر 
گروه های صاحب منافع خاص را می شــکند و 
چطور این امر به بهبودی نرخ رشــد اقتصادی 
کمک می کند. گروه ها برای سامان یابی دوباره 
و آغاز به امتیاز جویی زمان نیاز دارند و در این 
بین، اقتصاد با سرعتی بیشتر رشد خواهد کرد. 
هرچه گروه های صاحبان منافع خاص بیشتری 
موفق به کسب امتیاز ویژه ی مطلوب شان شوند، 
از نرخ رشد کاسته می شود. اولسن کسر بزرگی 
از عملکردِ سال های پس از جنگ ژاپن و دیگر 
کشور های جبهه ی متحدین را به فروپاشی این 

گروه های صاحب منافع خاص نسبت می دهد.
ژاپن  از خالل نرخ باالی پس اندا ز های داخلی 
بود که سرمایه  گذاری ها و انباشت سرمایه اش را 
پشتیبانی مالی کرد. پس انداز ناخالص خصوصی 
از 16/۵درصِد تولید ناخالص داخلی در فاصله ی 
ســال های 19۵2 تــا 19۵4 به 31/9درصد در 
فاصله ی سال های 1970 و 1971 افزایش یافت. 
در مقام مقایســه در ایاالت متحــده پس انداز 
ناخالص خصوصی در فاصله ی سال های 1961 تا 
1971 به طور میانگین 1۵/8درصد تولید ناخالص 
داخلی بود. دولت ژاپن، به واسطه مالیات نبستن 
بر پس انداز ها، پس انداز کردن را تشویق می کرد. 
قانون مالیات به عایدی حاصل از درآمِد بخشی 
از پس انداز هــا که در برنامه هــای پس اندازی 
کارفرمایان انباشته می شدند، بخشودگی مالیاتی 
عطا می کرد. به عالوه، ســودِ حاصل از سیزده 
هزار دالرِ نخســت انباشت شده در حساب های 
پس انداز پستی، معاف از مالیات  بودند و بسیاری 
از مردم چندین و چند حساِب این چنینی داشتند.

اما نظــام خاص مالیاتی تنها دلیل ســطح 
باالی پس انداز ها و ســرمایه گذاری ها نبود. جو 

کلی جهانی که آزادی اقتصادی و مالیات های 
پایین شــکل اش داده بود، محرک عمده  برای 
ســرمایه گذاری  بود. درصد مالیات ها به نسبت 
سرانه ی درآمد ملی از 22/4 درصد در سال 19۵1 
به 18/9 درصد در سال 1970 کاهش یافت. در 
همین فاصله ی زمانی این درصد در ایاالت متحده 
به 31/1درصــد فزونی گرفت. نرخ  از 28/۵ 
پایین تر مالیات در ژاپن به موتور سرمایه گذاری 
سوخت می رساند چراکه شهروندان پول بیشتری 
برای ایــن کار در اختیار داشــتند. بنگاه های 
اقتصادی تمایل بیشتری داشتند تا از فرصت ها 
بهره ببرند چه می توانستند ثمره ی کار خود را 

خود در اختیار داشته باشند.
برای تعیین میزان مداخله ی دولت در یک 
اقتصاد، می بایست نرخ مالیات ها و بخشنامه های 
مقرراتــی محدودکننده ی بنگاه هــا و تورم و 
ســنجه های دیگری از این دست را سر جمِع 
هم بررســی کرد. بهترین شکل سرجمع کردن 
همه ی این ســنجه ها را می شــود در گزارش 
ساالنه ی آزادی اقتصادی در جهان سراغ کرد. 
در سال 1970، نخستین سالی که رده بندی آزادی 
اقتصادی اش را در دست داریم، ژاپن در سال های 
آخر دوره ی رشــد اقتصادی سریع اش به سر 
می برد و هفتمین اقتصاد آزاد را مابین کشور های 

جهان داشت.
بسیاری از محققان از جمله چلمرز جانسن، 
رابرت وید و جوزف استیگلیتِز اقتصاد دان، رشد 
اقتصادی ژاپن را به سیاست های »وزارت صنعت 
و تجارت بین المللی« نسبت داده اند. همگی شان 
مدعی انــد این وزارتخانه، بــا اتخاذ تعرفه های 
گزیده و دیگر سیاســت های تولیدی به سود 
بعضی صنایع خاص کمک کرد تا ژاپن به چنان 

سطحی از رشد اقتصادی دست  یابد.
این انگاره که سیاست های وزارت صنعت و 
تجارت سبب رشد اقتصادی ژاپن بوده است، در 
مقابل  موشکافی دقیق تاب نمی آورد. هر سیاست 
تولیدی که یک صنعت را ترفیع می دهد، سیاستی 
اســت علیه دیگر صنایع. بــرای این که یک 
سیاست تولیدی به موفقیت بینجامد، می بایست 
با قدرتی بهتر از قدرت تمییز بازار، تشــخیص 
بدهد که چه صنعتی می بایســت مورد عنایت 
قرار بگیرد. در یک بازار آزاد، مزایده  های رقابتی 
تعیین می کنند که سرمایه و کار چگونه و در 
کجا باید تخصیص بیابند و سود و زیان آشکار 
می کند که چه تنظیم و تعدیل ســازی ای نیاز 
است. اطالعاتی که معلوم می کند کدام صنایع 
باید موجود باشند تا خالل روند بازار افشا  شوند. 
سیاست  گذاری صنعتی دولت با ایجاد اعوجاج در 
بازار و دست کاری مصنوعی اش تالش می کند تا 
به قیمت ضرر باقی صنایع بعضی صنایع خاص 
را توسعه ببخشد و بدین ترتیب آن روندی که 
از طریق اش اطالعات مربوطه آشکار می شود را 
مختل  کند. سیاست صنعتی با همان معضل دانشی 
مواجه است که برنامه  ریزی های سوسیالیستی، نه 
برنامه ریزان مرکز قدرت و نه هیچ کس دیگر، 
پیش از آن که بازار ســاختار بهینه ی صنعتی را 
خلق کند، از آن اطالع ندارد. خیلی محتمل است 
که اقدام به برنامه ریزی صنعتی، با ترفیع دادن 
صنایع نادرســت، از توسعه جلو بگیرد. وزارت 
صنعت و تجارت ژاپن هم از این قاعده مستثنی 

نبود.
در دهه ی 19۵0، وزارت صنعت و تجارت 
تالش کرد یک شرکت کوچک را از خریدن 
حق تولید فن آوری نیمه رسانا از شرکت وسترن 
الکتریک منع کند. شرکت بر حق اش پافشرد و 
در نهایت اجازه پیدا کرد فن آوری مربوطه را 
بخرد. همان شرکت، یعنی سونی، بود که بعد ها 
به یکی از موفق ترین شرکت های تولید وسائل 
مصرفی الکترونیک بدل شــد. وزارت مربوطه 
تالش کرد تا شرکت  های تولید خودرو را هم 
از ورود به بازار صادرات منع کند و سعی کرد 
ده شــرکت خودروسازی را مجبور کند در دو 
شرکت دیگر ادغام شوند: نیسان و تویوتا. اما این 
اقدام ها شکست خوردند و صنعت خودروسازی 

چنان پیش رفت که به یکی از موفق ترین صنایع 
ژاپن بدل شد.

در حالی که نمونه های برجسته ای می توان 
جست از شرکت هایی که علی رغم کارشکنی 
وزارت صنعت و تجارت به موفقیت دســت 
از ترفیعات موفق وزارتخانه  یافته اند، شواهدی 
در دست نیســت. اگر چه بعضی از صنایعی 
که پیش تر وزارت در ترفیع شان کوشیده بود، 
امروزه صنایعی ســودده اند، اما این به تنهایی 
شاهدی بر این نیســت که این ترفیعات الزامًا 
ســرمایه گذاری های خوبی بوده اند. صنایعی از 
این دســت ممکن بود بدون یارانه ی دولتی هم 
به همین پایه توسعه یابند؛ و از کسی بر نمی آید 
که ثابت کند عنایت وزارت به برخی صنایع 
خاص، برای اقتصاد، مفیدتر از وضعیت دیگر، 
یعنی غیاب سیاست گذاری های صنعتی و معّوج 
بوده اســت. دست کاری  بازار  کردن فرآیند 
مصنوع بازار به برخی صنایع اجازه داد منابعی 
را اســتفاده کرده و به هدر بدهند که اگر بازار 
بی زنجیری به دســت وپایش عمــل می کرد، 
می توانســتند در باقی صنایع به کار بسته شود. 
آن صنایعی که در نتیجه ی سیاست های صنعتی 
دولت ژاپن از شکوفایی بازماندند، با مزیت های 
نسبی ژاپن تطابق بیشتری داشتند چراکه منابع 
مورد نیازشان را از طریق روند رقابتی به دست 
می  آوردند نه به واسطه ی دخالت های دولتی که 

در روند بازار اعوجاج می اندازد.
علی رغم مداخالت وزارت صنعت و تجارت، 
آزادی اقتصادی و فضایی که سطح پایین دخالت 
دولتی فراهم کرده بود، اجازه داد تا کشور برای 
سال های متعدد از رشد قابل توجهی بهره مند باشد. 
در اثنای دهه ی 1980 و 1990 اما سیاســت ها 
تغییر کردند. بعد از توافق پالزا که در سپتامبر 
198۵ به دســت آمد و طــی آن رهبران پنج 
اقتصاد بزرگ جهان بر سر سیاست های اقتصادی 
موافقت نامه ای امضا کردند، ارزش ین افزایش 
یافت و رشد اقتصادی از4/4درصد در سال 198۵ 
به 2/9درصد در ســال 1986 کاهش پیدا کرد. 
در فاصله ژانویه ی 1986 تا فوریه ی 1987 دولت 
پولی  به واسطه ی سیاست های  تا  ژاپن کوشید 
انبساطی، یِن قدرت گرفته را سرکوب کند و در 
ایــن راه نرخ ثابت بهره ی بانکی را از ۵ درصد 
به 2/۵درصد کاهش دهد. حجم پول )اسکناس 
و مسکوک( در فاصله ِ سال های 1986 تا 1988 
به صورت ساالنه 6/7درصد افزایش یافت، در 
حالی که در همین بازه ی دوساله میزان نقدینگی 
)پول و شبه پول( حتی از این هم سریع تر، با نرخ 
میانگین ساالنه   ی 1/10درصد افزایش پیدا کرد. 
به دنبال این تحــرکات، قیمت دارائی در بازار 
مســتغالت و در بازار سهام باال رفت و حباب 
اقتصادی را به وجود آورد. پاسخ دولت، انقباض 
در سیاست های پولی بود و نرخ بهره ی بانکی 
در پنج نوبت افزایش یافت تا جایی که در سال 
1990 به 6 درصد رسید، اما در همین حین رشد 
حجم پول در گردش به2/3درصد در سال 1989 
و 4/3درصد در ســال 1990 کاهش پیدا کرد. 
بعد از آن سخت گیری ها بود که قیمت سهام و 

قیمت مستغالت سقوط کردند.
شاخص بازار بورس نیکی بیش از 60 درصد 
ســقوط کرد؛ از اوِج 40.000اش در پایان سال 
1989 تا به زیر 1۵.000 در ســال 1992؛ در ماه 
مه 200۵ به حدود 11.000 رســیده بود. قیمت 
مســتغالت هم در دوره ی رکــود تنزل کرد؛ 
تنزلی که مابین سال های 91 تا 98 به 80 درصد 
می رســید. از بعد از شروع رکود به سال 1991 
به استثنای چند ســال میانی دهه ی 1990 که 
رشد اقتصادی چشم گیرتر  بود، اقتصاد ژاپن گاه 
به کندی رشد کرده یا در برخی مواقع به کل 
به انقباض حقیقی رســیده اســت. در مجموع 
تولید ناخالص داخلی از ســال 1992 تا 2003 
تنها 1/17درصد رشد داشته، که این عدد برای 
رشد این شاخص از 1998 به بعد، مقداری است 
حتی کوچک تر: 7۵ صدمِ درصد. نرخ بیکاری 
از 2/1رصــد در ســال 1991 به 4/7درصد در 

پایان ســال 2004 افزایش پیدا کرده. تازه این 
آما رها آن دسته از شاغالن نامولد در بازار کار 
را شامل نمی شود، که به سبب تعهد کارفرمایان 
همچنان  مادام العمِر کارگران،  به اشتغال  ژاپنی 
دستمزد می گیرند در حالی که در اصل به »کنار 

پنجره نشینان« مبدل شده اند.
دولت ژاپن سعی کرده نقش فعالی در خروج 
از رکود اقتصادی به عهده بگیرد. شوربختانه اما 
سیاست هایش ترمیم اقتصادی را بیش از پیش 
مختل کرده. اغلب سیاست های ژاپن بر نسخه ی 
سنتی کینزی متمرکز است که توصیه می کند 
دولت بیشتر خرج کند تا تقاضای عمومی برای 
خدمات و کاالها باال برود. از 1992 دولت ژاپن 
بیش از ده بسته ی محرک اقتصادی را آزموده 
اســت که مجموع مخارج شــان به ورای 13۵ 
تریلیون ین سرمی کشــد. این بسته ها تقریبا 3 
درصد کل اقتصاد ژاپن اند. هیچ کدام از بسته ها 
نتوانســته رکود را ترمیم کند اما مخارج دولت 
سبب شده بدهی دولتی رسمی ژاپن از مرزِ 1۵0 
درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود، و این 
عددی است که در سال 1992 تنها چهل درصد 
 بود اما هم اکنون در میان همه ی کشــور های 
ِ ی جهان بزرگ ترین عدد بدهی  توســعه یافته 
دولتی است. اگرچه در چند مقطع موقتاً از نرخ 
مالیات بر درآمد ها کاســته شد و درآمد های 
بودجه ای همگام با کم شدن فعالیت های اقتصادی، 
سقوط کرد، اما گاه افزایش مالیاتی هم در کار 
بود، مثل مــورد افزایش دو درصدی مالیات بر 
مصرف که در سال 1997 اتفاق افتاد و عدد را 

به ۵ درصد باال برد.
سیاســت های پولی هم که بر افزایش منابع 
نقدینگی متمرکز بود و سعی داشت اقتصاد را 
از این طریق تحریک کند، شکســت خورده 
اســت. از 199۵ تا 2003، در همان اثنا که نرخ 
بهره ی بانک مرکزی به زیر یک درصد فشرده 
شده بود، حجم پول به طور ساالنه 9/8درصد باال 
رفت؛ اما رشد اقتصادی در این شرایط همچنان 
پایین باقی ماند و گاه حتی به مقدار منفی رسید. 
انبســاط حجم پول نتوانست تاثیر فزون بخش 
مشابهی بر نقدینگی داشته باشد. در همین بازه ی 
زمانی نقدینگی ســاالنه تنها 2/7درصد افزایش 
یافت. برخی اقتصاددانان این وضعیت را به غلط 
به دام نقدینگی تعبیر کرده اند و این دام نقدینگی 
از این قرار است که سیاست های پولی عاجز و 
بی اثر مانده اند، چون سرمایه گذاران انتظار دارند 
از سطح پایین کنونی اش افزایشی در نرخ بهره 
به دنبال بیاید. اما عدم توسعه ی اعتبارات معلول 
انتظار سرمایه گذاران برای افزایش نرخ های بهره 
در آینده نیست. بلکه نتیجه ی حجم خیره کننده ی 
طلب های غیرقابل وصول موجود در نظام بانکی 
است. بانک ها به عوض سود جستن از شرایط 
افزایش نقدینگی در راه اعطای وام های بیشتر، 
فرصت افزایش منابع نقدینگی را غنیمت شمرده 

و تراز هایشان را بهبود بخشیده اند.
دولــت ژاپن تالش کرد تــا مانع بی میلی 
بانک ها بــه وام دادن را دور بزنــد. برنامه ی 
وام ها و ســرمایه گذاری های مالی- شاخه ای از 
دولت که خارج از بودجه تعریف شــده بود- 
این  می داد.  وام  به مســاعدت جویان  مستقیما 
برنامه بیشتر نقدینگی خود را از نظام پس انداز 
پستی دریافت می کرد که در پایان سال  2000 
بالغ بر 2۵4/9تریلیون ین در اختیار داشــت- 
یعنی نزدیک بــه 3۵ درصد پس انداز خانوار ها 
- از آوریل ســال 2001، برنامــه ی وام ها و 
سرمایه گذاری مالی از نظام پس انداز پستی منفک 

شد، اما تا آن زمان این برنامه به اطاله ی رکود 
اقتصادی کمک می کرد. برنامه اعتبارات مالی را 
از طریق اداره ی وجوه سپرده ی وزارت اقتصاد 
به دست وام گیرندگان می رساند. بیشتر اداره های 
دولتی برنامه ی وام های دولتی را سیاست مداران 
حزب لیبرال دموکرات در دست داشتند و آن 
چنان که واحد اطالعات اکونومیست گزارش 
می دهــد: »نقدینگی برنامه ی وام ها به ســوی 
حامیان ســنتی این حزب، یعنی صنایعی چون 
صنعت ساخت و ساز، راهبری می شود، بی آنکه 
در باب هزینه و ســود پروژه های این صنایع 
قضاوت شایسته انجام بگیرد.« در یک نمونه، 
وامــی به ارزش ۵/3میلیــارد دالر به پروژه ی 
ســاخت پل و تونلی اختصــاص یافت که بر 
خلیج توکیو احداث شــده بــود و با تخمین 
خود دولت، تا ســال 2038 ضرر می داد. بدین 
ترتیب می شود دید که وام های مستقیم دولتی 
به بهبود اقتصــادی کمک نمی کردند، چراکه 
به عوض تخصیص وام بر اســاس اولویت های 
مصرف کننده، اعتبار ها به ســوداگرانی با نفوذ 
سیاسی بیشتر تعلق می گرفت. و این خود به باال 
رفتن هزینه ی آن دست از وام گیرندگان انجامید 
که به دنبال اعتبارات غیردولتی بودند، و بدین 
ترتیب اعوجاج در اقتصاد را هر چه بیشتر کرد. 
وضعیت مالیه ی ژاپن به سبب مخاطره آمیز بودن 
اغلب وام ها حتی بدتر شد. اگر این برنامه ی وام ها 
و ســرمایه گذاری های مالی را در کنار دیگر 
شاخه های خارج از بودجه ی دولتی قرار بدهیم، 
بدهی ژاپن در پایان ســال 2004 در حد 200 
درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود.

سیاست های چاره جویانه ای که دولت ژاپن 
اتخاذ کرد همگی بــر افزایش تقاضای کل 
متمرکز بودند. با این حال مشکل اصلی اقتصاد 
ژاپن عدم تطابق ســاختار تولید با تقاضاهای 
انبساطی  مشخص مصرف کنندگان است. آن 
که در  نقدینگی  پس از توافق پالزا به وجود آمد 
و نرخ بهره مصنوعاً پایین آورده شد بالنتیجه این 
پیام را به سرمایه گذاران رساند که پروژه هایی 
ســرمایه  بر و طرح هایی با افــق درازمدت را 
آغاز کنند که به واســطه ی این اعوجاجات 
تطابقش را بــا ترجیحات مصرف کنندگان از 
دست داده بود. آنگاه که در سال های آغازین 
دهه ی 1990 انبســاط نقدینگی متوقف شد، 
روند رونق اقتصادی فروپاشــید و مداخالت 
دولت ژاپن رونــد اصالحی بازار را هم مختل 
کرد، ســاختار جاری تولید را در خالف آمد 
ترجیحات مصرف کنندگان حفظ کرد و بدین 
 ترتیب ترمیم اقتصــادی را به تاخیر انداخت.
بخش اعظم هزینه های دولت مربوط به کار های 
ساختمانی همگانی و به سود بخش ساخت و ساز 
بوده است، که شقه ی سیاسی قدرتمند اقتصاد 
ژاپن اســت. حزب لیبــرال دموکرات که از 
19۵۵ حزب مسلط ژاپن بوده است، از طریق 
برنامه هــای ساخت وســاز همگانی پرهزینه 
حمایت از شرکت های ساخت وساز را کسب 
کرده است. تقریبا نیمی از بسته های محرک 
اقتصادی آوریل 1998، و تمامی بسته های نوامبر 
همان سال در کار های ساخت وساز و عمومی 
خرج شد. در کل، بین سال های 1991 تا 2000 
صنایع ســاختمانی بر اساس برنامه های دولتی 
بیش از پنجــاه و نه تریلیون ین دریافت کرد 
که رقمی است برابر با سی درصد کل صنعت 
ساخت وساز. از سال 2001 تا 2004 سهم دولت 
به »تنها« 2۵ درصد اقتصاد صنعت ساخت وساز 
تنزل کرده. واحد اطالعات اکونومیســت در 

گزارش خود اشــاره می کند که: »طرح های 
باعث  همگانی  ساخت وساز  دست و دل بازانه ی 
شــده برخی شــرکت های ضعیف و بی دوام 
اجازه بیابند همچنان در این بازار باقی بمانند.« 
دولت با نگه داشتن این شرکت ها در صحنه ی 
دادوســتد- که اگر نمی بــود معاضدت های 
دولتی، خیلی زود از میان می رفتند - ســاختار 
سرمایه ای را ابقا کرده که انعکاس دهنده ی امیال 
مصرف کنندگان نیست و بدین ترتیب از روند 
تعدیلی بازار پیشــی گرفت. دولت به کمک 
بســته های کمک مالی و ملی ســازی تالش 
کرده تا به صنعت بانک داری یاری برســاند. 
در اواخر ســال 1998، بسته ای به ارزش ۵14 
بیلیون دالر را به مثابه کمک مالی به بانک ها 
در نظر گرفت کــه از این مقدار 214 بیلیون 
دالر به خرید سهام بانک های بحران زده و 1۵4 
بیلیون دالر به ملی ســازی، بازسازی و فروش 
بانک های ورشکسته اختصاص یافته بود. اما این 
ملی سازی ها و کمک های مالی تنها به سرپا نگه 
داشتن بنگاه های اقتصادی بیمار کمک کرد و 
بدین ترتیب بازسازِی الزمی را که اجازه می  داد 
ایــن بنگاه ها بار دیگر در نقش واســطه های 
اقتصادی عمل کنند، به تاخیر انداخت. رفتار 
بازار با بانک های بیمار چنین است که اجازه 
می دهد تا شکست بخورند، در هم ممزوج شوند، 
حیات بازیابند و بازسازی شوند. بعضا اصالحات 
بازار اتفاق افتاده است اما اغلب امتزاج بانک ها 
میان بانک های کوچــک محلی رخ داده که 
از بســته های کمک مالی بهره نمی برده اند. تا 
زمانی که دولت دست از مداخله نکشد، روند 
شکســت و ادغام بانک هــا به تاخیر خواهد 
افتاد و زمانی که طول می کشد تا بانک ها بار 
دیگر بتوانند به مثابــه میان جی های اقتصادی 
عمل کنند به درازا خواهد کشید. دولت تالش 
کرده با فراهم آوردن اعتباری بیست تریلیون 
ینی و آسان کردن دسترسی شرکت ها به این 
اعتبار، از انحالل سرمایه گذاری های بد دوره ی 
رونق اقتصادی جلوگیری کند. گزارش واحد 
اطالعــات اکونومیســت می گوید: »کمک  
هزینه هایی که تحت این طرح خرج می شوند 
غالبا به حساب شرکت هایی نامعتبر می روند که 
بدون این کمک ها به ورشکستگی می افتند.« 
برای ترمیم اقتصاد الزم است که این شرکت ها 
ورشکسته بشوند تا سرمایه  و نیروی کارشان در 
روند بازتخصیص به صنایع دیگری داخل شوند 
که بهتر می توانند ترجیحات مصرف کنندگان 

را ارضا کنند.
بســته های محرک مالی مکرر، پول زیادی 
که در اختیار نظام پس انداز پستی است و توسط 
برنامه ی وام ها و سرمایه گذاری توزیع می شود، 
و نیز تالش هایی کــه در جهت جلوگیری از 
ورشکستگی بانک ها صورت گرفته باعث شده 
روند ترمیم بــازار در ژاپن از کار بازبماند. این 
مداخالت پی در پی دولتی به ابقای ساختار موجود 
تولید انجامیده و همگرایــی اش به تقاضا های 
انداخته  به تاخیر  را  مصرف کنندگان  مشخص 

است.
در نیم قرِن گذشــته، ژاپن هم رشد سریع و 
هم رکودِ به درازاکشیده را از سرگذرانده است. 
در دوره ی رشــد ســریع، علی رغم مداخالت 
وزارت صنعت و تجارت، مالیات پایین و سطح 
اندک مداخالت دولتی اصلی ترین سیاست های 
پیش برنده ی رشد  بودند. در دوره ی رکود مطول 
دهه ی 1990، رشد اقتصادی صدمه دید چراکه 

عکس این امر صادق  بود.

بنجامین پاول
مترجم: محمد ماشین چیان



بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

گفتمان فصل 4:  فرهنگ و اندیشه

دهه هایي از تاریخ ایران که با شکست 
ایران در جنگ هــاي ایران و روس آغاز 
شد و با پیروزي جنبش مشروطه به پایان 
رسید به تعبیر سید جواد طباطبایي دوره اي 
است که می توان عنوان »قرون وسطاي«  
تاریخ ایران را به آن اطالق کرد. در این 
دوره ایران در آســتانۀ دوران جدید قرار 
گرفت. اگر چه دربارۀ این دوره از تاریخ 
ایران بسیار نوشــته اند و بسیار گفته اند، 
اغلب این نوشته ها و گفته ها فاقد تحلیل 
و نظریه اي هستند که بتواند مکانیسم این 
تحول را شــرح دهد و مشروطه پژوهي ما 
در دام تکرار مــالل آور کلي گویي ها و 
کلي بافي هاي شــعاري گرفتار آمده و به 
گفته طباطبایي »تاریخ نویسي جدید ایراني 
از توصیف واقعه هــا و داده هاي تاریخي 
فراتر نمــي رود و تاریخ مفهومي و تاریخ 
تحول مفاهیم هنوز در ایران شناخته شده 
نیست« )بخش دوم نظریۀ حکومت قانون 

در ایران، ص ۵29( 
اگر حکومــت قانون را اســاس و 
این گونه  بدانیم  مشــروطه  جنبش  بنیان 
نیســت که ایراني ها یک شبه خواب نما 
و قانون خواه شده باشند بلکه حرکت در 
جهت دســتیابي به قانون  به سال ها پیش 
از پیروزي مشــروطه برمي گردد و ریشه 
در اصالحات عصر سپهساالر دارد. میرزا 
آقا خان نــوري )اعتمادالدوله( که بعد از 
امیرکبیر به صدارت رســید  نتوانست در 
زمینۀ پیش برد اصالحات موفق شــود و 
از این رو بي کفایتي او ســبب بازگشت 
اوضاع آشفتۀ قبل از امیرکبیر شد. به همین 
خاطر ناصرالدین شاه که همچنان از عاقبت 
اندوهگین بــود مقام صدارت  امیرکبیر 
را ملغي و »شــوراي دولت« را جایگزین 
آن کــرد. به اعتقاد فریدون آدمیت عزل 
اعتمادالدوله کار درستي بود ولي برانداختن 
مقام صدارت تدبیري اندیشیده و سنجیده 
نبود، چرا که نه نظام استواري جایگزین آن 
شد و نه عوارض دولت مطلقه را چاره کرد. 
اگر چه شوراي دولت بنا به گفته آدمیت 
ناکارآمد بود و از دومین نهاد جدید سیاسي 
به نام »مصلحت خانه« هم توفیقي حاصل 
نشــد، در این خالء قدرت میرزا حسین 
خان سپهســاالر رشد کرد و برآمد که او 
را مي توان پــدر قانون گذاري نوین ایران 
اولیه  نطفه هاي  دانست. مصلحت خانه که 
پارلمان را در خود داشت و قرار بود در آن 
قانون گذاري عرفي جاي دستورات سنتي 
را بگیرد بعد از دو سال از چهرۀ سیاست 
ایران زدوده شد، اما سپهساالر که در این 
خالء قدرت توانسته بود جایگاه و منزلت 
خود را ارتقا دهد، در  وزارت عدلیه ایجاد 
حکومت قانون و گسســت از حاکمیت 
فردي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و 

نخستین مرحلۀ اصالحات قانون گذاري را 
شــروع کرد. او در این کار میرزا یوسف 
خان مستشارالدوله )نویسندۀ رسالۀ مشهور 
یــک کلمه( را در کنــار و همراه خود 
داشت. به این ترتیب تاریخ قانون گذاري 
جدید ایران با وزارت عدلیۀ سپهساالر آغاز 
شــد و دستگاه عدلیۀ جدید به کوشش او 
و میرزا یوسف مستشارالدوله تاسیس شد. 
میرزا یوسف که در حقوق اسالمي دست 
داشــت به قوانین اروپایي هم آگاه بود و 
فصولي از مجموعه قوانین ناپلئون را هم به 
فارسي برگردانده بود. به گفته آدمیت او 
در تنظیمات قانوني این دوره سهم عمده اي 
دارد و در تدویــن قوانین عدلیه دخالت 
مستقیم داشته و نخستین طرح رسمي قانون 
اساسي را هم او نوشته است )اندیشه ترقي 
و حکومت قانون، ص 173(. سپهساالر که 
اولین قانــون عمومي ایران را پایه گذاري 
کرد، پیــش از هر اقدامــي به تفکیک 
حوزه هــاي عرفي و شــرعي در محاکم 
قضایي توجه کرد و در قانوني که نوشت 
برپایي عدالت خانه را هم پیش بیني کرده 
بود. سپهساالر بعد از ایجاد قانون قضایي و 
استقرار محاکم عرفي، به دیگر عرصه هاي 
قانون گذاري توجه کرد و حکومت قاجاریه 
را به طرف مشروطیت کشاند. آدمیت در 
اشــاره به ایده هاي سیاسي سپهساالر در 
قانون مند کردن کشور مي نویسد: »تالش 
دولــت در حکومت قانــون با صدارت 
سپهساالر خیز تاریخي تازه اي داشت ]و[ 
با نوشتن قانون اساســي و قانون نامه هاي 
مکمل آن بــه اوج خود، در حد امکانات 
دولت میرزا حسین خان رسید.« و در ادامه 
فلسفۀ سیاسي او را چنین خالصه مي کند: 
تعیین  و  افراد  اجتماعي  »شناختن حقوق 
حــدود آن در رابطۀ با قدرت دولت، نفي 
حکومت مطلق، توزیع قــدرت و بنیان 
نهادن سیاست بر قانون اساسي، مسئولیت 
دولت در تأمین »خیر عام«، تربیت ملت 
در آشــنایي با حقوق خویش و همکاري 
اجتماعي، تشــکیل حکومت متمرکز و 
برانداختن قدرت نامسئول حاکم، تاسیس 
مجلس تنظیمات و سپردن مسئولیت ادارۀ 
ایاالت به آن مجلس...« )اندیشــۀ ترقي، 
ص 190(. قانون تنظیم شدۀ سپهساالر به 
همراه دستخط شاه با عنوان »دستورالعمل 
نظم امور دیواني« که سال 1288 ق صادر 
شد، درصدد نظام دهي به گردش کارها و 
تقسیم امور دولت بود و این قانون را باید 
مبدأ تحول در اصول سیاست جدید ایران 

شناخت.
نکتۀ قابل تامل و توجه این است که 
مشروطه خواهان  نظر  مورد  اصول  رئوِس 
چیزي فراتر از آن چه سپهساالر به آن ها 
التفات داشته، نیست،  اما اغلب به گونه اي 
از خواســت ها و مطالبات مشروطه سخن 
مي گویند که انگار این خواست ها بدون 
هیچ سابقه و پیشینه اي در یک طرفه العین در 
ذهن و ضمیر مشروطه خواهان حک شده و 

پیش از آن نشاني از این خواست ها نبوده 
است. حقیقت آن است که بازاریانی که 
آذر 1284 در اعتراض به رفتار عالءالدوله 
)حاکم تهران( در حرم حضرت عبدالعظیم 
متحصن شده بودند خواسته های شان عزل 
عالءالدوله و اخراج مســیو نوز بلژیکی 
بود، اما با اصرار بعضي بزرگان تاســیس 
عدالت خانه هم به خواسته های متحصنین 
اضافه شد. در چنین اوضاعی روشنفکران 
فرصت را مناسب یافتند و با نفوذ در میان 
معترضان توانســتند درخواست تاسیس 
عدالت خانه را به درخواســت تاســیس 
مجلس ملــی و مشــروطه تبدیل کنند. 
مشروطه خواهان گرچه توانستند خواست 
خود را به شــاه تحمیل کنند، طرح مدون 
و چشم انداز روشــني برای تحقق اهداف 
نداشتند و بعد از استقرار مشروطه هر کس 
به راهی رفت و برای خود سازی کوک 
کرد، بدون این که به عاقبت و نتیجۀ راهی 
که انتخاب کرده بیندیشــد. در حالي که 
اگر فضاي احساسي و هیجاني اجازه مي داد 
راهي که سپهساالر و مستشارالدوله پیموده 
بودند مي توانست چراغ راه مشروطه خواهان 
باشــد، نه این که غوغاساالران فضا را در 

دست بگیرند.
مســیر مشــروطه که قرار بود مسیر 
قانون خواهي باشــد بعد از فتح تهران به 
سمت و ســویي رفت که دموکرات ها با 
کمک نیروهاي رادیکالي چون حیدرخان 
عمواوغلي تالش در قبضۀ فضاي سیاسي  
تروریسم  رادیکالیســم و  اما  داشــتند، 
دموکرات ها نتیجه اي جز آشوب و هرج 
و مرج و سربرآوردن حکومت رضا شاه 
نداشــت. رادیکال ها همیشه عامل مهمي 
در به بن بســت کشــاندن حرکت هاي 
اما  اصالح طلبانه تاریخ معاصــر بوده اند، 
با تبلیغات و داشــتن صداي بلند، خود را 
محور همۀ فعالیت هــا معرفي مي کنند و 
اگر چه اغلب در مقام تحلیل اذعان دارند 
کــه تندروي هاي مشــروطه خواهان در 
ناکامي این جنبش نقش داشــته، در مقام 
عمل بســیاري از تندروها همچنان مورد 
ستایش قرار مي گیرند و به عنوان مجاهد، 
آزادي خواه و وطن پرســت به نسل جوان 

معرفي مي شوند.
به عنوان مثال اســماعیل رائین دربارۀ 
حیدرخان عمواوغلي مي نویسد: »حیدرخان 
عمواوغلي از برجسته ترین افراد مشروطه 
و از قهرمانــان حوادث مهم مشــروطه 
است که بیســت و سه سال از زندگي پر 
ثمرش را وقف پیکاري دلیرانه و بي امان با 
مستبدان و دشمنان آزادي کرد.« این چنین 
ســتایش هایي دربارۀ فردي که عامل و 
طراح بسیاري از ترورها و تندروي ها بوده 
و باعث انشقاق در بین مشروطه خواهان و 
تقویت مخالفان مشروطه شد نتیجه اي جز 
تبرئه رادیکال ها و رادیکالیســم و تداوم 
همان رونــد در فعالیت هاي آتي نخواهد 

داشت.

قانون حکومت 
سپهساالر میراث 

تأملي در نسبت میرزا حسین خان سپهساالر با مشروطه

 به اعتقاد فریدون آدمیت عزل 
اعتمادالدوله کار درستي بود ولي 
برانداختن مقام صدارت تدبیري 
اندیشیده و سنجیده نبود، چرا که نه 
نظام استواري جایگزین آن شد و نه 
عوارض دولت مطلقه را چاره کرد. 
اگر چه شوراي دولت بنا به گفته 
آدمیت ناکارآمد بود و از دومین نهاد 
جدید سیاسي به نام »مصلحت خانه« 
هم توفیقي حاصل نشد، در این 
خالء قدرت میرزا حسین خان 
سپهساالر رشد کرد و برآمد که او 
را مي توان پدر قانون گذاري نوین 
ایران دانست. 
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دیوید هیــوم بیش و پیــش از آنکه 
نظریه ای حائز اهمیت در اندیشــه سیاسی 
داده باشد، صاحب انقالبی در اندیشه فلسفی 
به شمار می رود. انقالبی که برتراند راسل را 
بر آن داشــت تا در قرن بیستم با قاطعیت 
بگوید فلسفه غرب تا زمان هیوم بیشتر پیش 
نیامده است. البته تکانه هایی که دیوید هیوم 
در جان ایمانوئل کانت به وجود آورد را 
به حساب  بر سخن راسل  نقیضی  می توان 
آورد؛ اما به هر حال نمی توان از استثنائی 
به نام هیوم عبور کرد. اگر بخواهیم به طور 
انقالب فلســفی هیوم را روایت  خالصه 
کنیم باید از تمثیل برداشتن تاج پادشاهی 
از سر »عقل« و هبه کردن آن به »چشم« 
کمک بگیریم. به عبارت بهتر هیوم با رد 
خردگرایی که البته معنای آن مخالفت با 
عقالنیت نیست، تجربه گرایی را به عنوان 
بنیاد معرفت شناســی خود مطرح می کند. 
ناگفته پیداست که در این دیدگاه نه تنها 
مخالفت با خردگرایــان، بلکه معاندت با 
دین باوران نیــز وجود دارد و از این حیث 
هیوم یکی از منفورترین متفکران از منظر 
دینداران به شــمار می رود. هیوم یکی از 
قهرمانــان تاریخ مخالفت با عقل و دین و 
واژگون ســازی ایده های مشهور است. تا 
جایی که اینشتین اعتراف می کند که اگر 
به هیوم تشبث نکرده بود، جرات واژگون 
کردن فیزیک نیوتن را پیدا نمی کرد. هیوم 
در فلســفه اخالق، کار خود را ادامه کار 
شافتسبری، هاچســن و باتلر می دانست و 
بر آن بود که برای اخالق و سیاست همان 
خدمتی را انجام دهد که گالیله و نیوتن برای 
علوم طبیعی انجــام داده اند. در واقع دیوید 
هیوم سعی در کشف مبانی بنیادینی دارد 
که در زندگی اخالقی و اجتماعی انســان 
مورد نیاز است. فیلسوف دلیر اسکاتلندی، 
بنیادهای نظریه قرارداد اجتماعی که توسط 
هابز و الک ســاخته و پرورده شده بود را 
تخریب کرد و منتقد ایده هایی نظیر حق 
طبیعی و قانون طبیعی شد. اگر چه نظریه 
سیاسی دیوید هیوم بسیار ساده تر از نظریات 
اصحاب قرارداد اجتماعی اســت، منزلت 
هیوم در تفکر سیاســی مدرن را نمی توان 
نادیده گرفــت. برای فهم این منزلت ابتدا 
باید اندیشــه ایجابی متفکر اسکاتلندی در 
فلسفه را مرور کرد و سپس به اندیشه سلبی 

او در سیاست پرداخت. 

QQQاندیشه فلسفی
دیوید هیوم در عداد ناخواندنی ترین و 
جدید  غرب  فالسفه  ناسرراست ترین  البته 
اســت. متفکری مجهز به دستگاه فکری 
سرد که به کلی خالی از تمام شئون مشهور 
روحیه دکارتی غالب در اروپا است. »هیوم 
به ما نشان می دهد که اغلب چیزهایی که 
مســلم می گیریم، چیزهایی است که نه 
به آنها واقعا علم داریم و نه هرگز می توانیم 
علم داشته باشــیم.« )براین مگی. 138۵. 
صفحه 266( هیوم با به میان نهادن تجربه 
به مثابه محک و میزان امر، نه تنها خودش 
را در قامت اولین و البته مطرح ترین متفکر 
تجربه گرای غرب جدید مطرح می کند، بلکه 
اصل اساسی علیت را به زیر سوال می برد و 
در نهایت آن را نفی می کند. اگر چه نفی 
علیت به بهانه نابرخورداری از بنیادی تجربی 
دستاوردی کم اهمیت و حتی مناقشه برانگیز 
است، اما شــکاکیت مستتر در آن باعث 
می شود که فیلسوف بزرگی همانند ایمانوئل 

کانت از خواب جزمی خویش برخیزد و 
با ذهن و ضمیری روشــن و بیدار، بنیادی 
نو و محکم برای فلسفه مدرن بنا کند. البته 
این بنیاد با خراب کردن انگاره های هیوم 
شــکل می گیرد. به عبارت بهتر کانت با 
بهره بردن انگیزشی از تفکری که تاریخ 
انقضایش گذشته است، تاریخ سازی می کند. 
این نکته یکی از لطیفه های تاریخ اندیشه 
مغرب زمین اســت که دیوید هیوم و نظام 
فکری او خیلی زود به تاریخ می پیوندد اما 
ایمانوئل کانت با تکیه بر هیوم تاریخی نو 
برای فلســفه غربی می نویسد، تاریخی که 
تا به امروز تداوم دارد. این تاریخ با شــعار 
عقل گرایانه »من می اندیشم پس هستم« رنه 
دکارت آغاز شد، با تعریض دیوید هیوم 
ناظر بر اینکه »من چیزی جز یک شکاک 
به سمت مســیری تجربه گرایانه  نیستم« 
رفت و با شــعار دلیرانه »جرات فهمیدن 
داشــته باش« ایمانوئل کانت به راه اصیل 
خرد بازگشــت. در واقع اگر دکارت اوج 
عقل گرایی را در فرانسه به نمایش گذاشت 
و پس از او هیــوم قله تجربه گرایی را در 
بریتانیا فتح کرد، ایــن کانت بود که در 
آلمان به مثابه ســرزمین فلسفه توانست با 
بهره گیری از عقل و حس، پایه گذار راه نو 
خرد غربی شود. اما نقش هیوم تجربه گرا در 
میانه دکارت و کانت عقل گرا چیست؟ آیا 
می توان از او به عنوان یک دوربرگردان در 
مسیر تاریخ اندیشه غرب سخن گفت؟ آیا 
نظام فکری شک محور او را می توان یک 
ارجاع به تفکر پیشاسقراطیان ارزیابی کرد؟ 
واقعیت این اســت که اصالت تجربه ای 
که توســط دیوید هیوم بسط داده می شود 
واکنشی در برابر بسط اصالت عقل توسط 
دکارت و پیروان او است. اما این واکنش 
به جای کانالیزه شدن و در مسیر دیالکتیک 
قرار گرفتن، بسیار سریع به مقصد شکاکیت 
می رسد و با حذف علیت کار هیوم از منظر 
دینی به الحاد و از منظر فکری به شکاکیت 
یونان باستان باز می گردد. البته خود هیوم 
از بن بســتی که در آن گرفتار آمده است 
آگاهی تام دارد و حتی در پی الپوشــانی 
کفر خود نیز برنمی آید و علنا می پذیرد که 
به گونه ای اندیشیده است که به الحاد رسیده 
است. اما این بن بست با ظهور کانت شکسته 
می شود و مسئله از دوگانگی علم و فلسفه 
و حس و عقل ارتقاء داده می شــود. البته 
ایمانوئل کانت اشتراکات زیادی با دیوید 
هیوم دارد و همانند او معتقد است که راه 
ورودی معرفت انسان به جز از مجاری حس 
و تجربه نمی تواند باشد. کانت در نخستین 
کتاب خود با اقتداء به هیوم نمی تواند برای 
ارتباط ذهن با عالم خارج راهی به جز راه او 
پیدا  کند. البته کانت بر آن نیست که هر 
آنچه در ذهن وجود دارد، باید به انطباعات 
حســی برگردد. زیرا کانــت معرفت را 
ترکیبی از ماده خارجــی و صورت های 
ذهنی می داند و دچار تضادها و در نهایت 
بن بست های هیوم نمی شود. هر چند برتراند 
راسل در کتاب تاریخ فلسفه غرب خود بر 
آن است که فلسفه هیوم به معنای واقعی ما 
را به بن بست می کشاند و مسائل و سواالتی 
که هیوم مطرح کرده هنوز هم بدون پاسخ 
باقی مانده اند. اما کتاب های فلسفی هیوم که 
زمینه های نظام فکری او را پدید آورده اند 

چیست؟

QQQ رسائل فلسفی
توجه به آثــار دیوید هیوم که معموال 
اهمیتش در فلســفه مدرن زیر سایه اسم 
سترگ رنه دکارت و ایمانوئل کانت قرار 
دارد، بسیار اندک است. »رساله ای درباره 

طبیعت آدمی« به عنوان مشهورترین کتاب 
هیوم اولین بار ســیصد سال پیش در اروپا 
بدون نام نویسنده منتشــر شد. هیوم این 
رســاله را در عنفوان جوانی و با مضمون 
انسان و طبیعت انســانی نوشت و اقبالی 
هم در مورد توجه قرار گرفتن نداشــت. 
در این کتاب بود کــه هیوم مقدمات رد 
نظریــات معطوف به قــرارداد اجتماعی 
را فراهــم آورد. چراکه مفهوم عقلی که 
نظریه پــردازان حقوق طبیعی تبیین کرده 
بودند را به چالش کشــید. »نظریه پردازان 
قانون طبیعی معتقد بودند هنجارهای عمل 
اخالقی پیشینی هستند و عقل می تواند آنها 
را کشف کند و احساسات انسانها که ممکن 
است آنها را از این هنجارها منحرف کنند، 
باید تابع عقل باشند و فقط عقل می تواند راه 
درست رفتار را نشان دهد. هیوم معتقد بود 
این برداشت فهم نادرست عقل است، زیرا 
عرصه استفاده از عقل بسیار محدود است: 
عقل می تواند روابط منطقی میان چیزها را 
نشان دهد، اما نمی تواند وجود یا ارزش ها را 
ثابت کند. ارزش های بشری را احساسات یا 
هیجانات بشر تعیین می کند. عقل به دست 
یافتن بر ارزش ها کمک می کند، اما نقش 
آن عرضی اســت. عقل وســیله است و 
به گفته هیوم عقل برده احســاس است.« 
)عبدالرحمن عالــم. 1384. صفحه 383( 
اگر او در »رساله ای درباره طبیعت آدمی« 
می کوشــد تا اخالق را به مثابه پدیده ای 
اجتماعی شناسایی کند، در رساله »کاوشی 
در خصوص فهم بشری« که از رساله قبلی 
اهمیت بیشتری دارد و در عداد شاخص ترین 
منشورات فلسفه جدید غربی است به بحث 
مشهور علیت می پردازد. برخی ها این کتاب 
هیوم را هم رده تامالت دکارت و نقد اول 
کانت دانسته اند. این کتاب برای خود هیوم 
نیز دوران ســاز بوده است و مسیر تتبعات 
او را تعیین کرده اســت. به عبارت بهتر 
»بیشتر آثار هیوم بعد از تحقیق درباره فهم 
انسانی در حقیقت وقف مطالعه طبیعت با 
فطرت انسانی در کردار و عمل شده است. 
آنچه هیوم هرگز درباره اش شک نداشت 
این بــود که چیزی در طبیعت انســانی 
وجــود دارد.« )براین مگی. 138۵. صفحه 
2۵6( ناگفته پیدا است که نکات سیاسی 
نظام فکــری هیوم بیش از آنکه در کتاب 
»کاوشــی در خصوص فهم بشری« آمده 
باشد، در »رساله ای درباره طبیعت آدمی« 
آمده است. شــایان ذکر است که دیوید 
هیوم کتاب های دیگــری درباره اخالق، 
دیانت و حتی تاریخ هم نوشــته است که 
نه تنها اهمیت دو کتاب ذکر شده را ندارد، 
بلکه در بررسی فکر سیاسی هیوم هم فاقد 
اهمیت است. آنچنان که مشهور است هیوم 
در کتاب »تاریخ انگلستان« سعی می کند 
برتری محافظه کاران بر لیبرال ها و برتری 
اسکاتلندی ها بر انگلیسی ها را ثابت کند. چه 
اینکه هیوم تاریخ را جای رعایت بی غرضی 
او سلسله مقاالتی  نمی دانســت.  فیلسوفانه 
سیاسی هم درباره تحلیل جنبه های مختلف 
سیاســت در بریتانیا از انقالب شکوهمند 
1688 بدین سو نوشته است که بیشتر حاوی 
نکاتی مبتنی بر سیاست روز است. هر چند 
که می تواند نسبت این سیاست را با فلسفه 

سیاسی هیوم نیز نشان دهد.

QQQ نقد اندیشه سیاسی موجود
اما با این مبانی فلسفی مذکور، مختصات 
و مقومــات نظریه سیاســی دیوید هیوم 
نظریه  به نظر می رسد »بار اصلی  چیست؟ 
سیاســی هیوم تمرکز بر توضیحاتی است 
ایده های  امیال،  به سرچشــمه های  مربوط 

اخالق عمومی و نهادهای سیاسی آنچنان که 
هستند. او همیشه بیشتر به شرحی از آنچه 
انسان ها هســتند عالقه مندتر از طرح ریزی 
آنچه باید باشند یا حتی می توانند باشند بود. 
او در سراسر نگرش اجتماعی و سیاسی بر 
خطرهای نوآوری برای نظم اجتماعی تاکید 
داشــت و در برابر استدالل های پیشینی و 
اندیشه ها و تامالت فیلسوفان پیوسته به تجربه 
رو می آورد.« )مالفرد سیبلی. 1394. صفحه 
738( مطابق با همین مبانی تجربه گرایانه بود 
که هیوم از به دســت دادن هر گونه طرح 
فلســفی و آرمانی در باب خیر و سعادت 
اجتناب کرد. او حتــی به نحوی عوامانه، 
بهترین خیر و سعادت را همانی می داند که 
مردم در طی سال ها آن را به عنوان خیر و 
ســعادت خود درک کرده اند، هر چند که 
کامال اشتباه درک کرده باشند. به این دلیل 
که هیوم ضرر و شر ناشی از انقالب سیاسی و 
تغییر ساختار را بسیار بیشتر از عادت مالوف 
ناکارآمد می داند. چه  به یک سیستم حتی 
اینکه هیوم حــق مقاومت در برابر انقالب 
را برای هر حکومتی از جمله حکومت های 
استبدادی به رسمیت می شناسد. مجموعه این 
دیدگاه باعث می شود که هیوم علیرغم رد 
نظریه قرارداد اجتماعی که به نوعی پشتیبان 
تئوریک پادشاه بریتانیا بود و رد نظریه حق 
الهی پادشــاهان که مبنای شاهان فرانسوی 
بود، برای توافقی نانوشــته میان حکومت 
و مــردم در حفظ وضع موجود ارزش قائل 
شود. چیزی که از آن به عنوان محافظه کاری 
می توان یاد کرد. اگر بخواهیم جایگاه ظریف 
دیوید هیوم در ســپهر سیاسی در بریتانیا را 
مشخص کنیم باید بگوئیم که او از جهت 
سیاسی مخالف حزب ویگ به عنوان یکی از 
مخالفان سلطنت مطلقه بود و بر خالف حزب 
توری حق الهی برای سلطنت قائل نبود. حال 
این سوال مطرح می شود که هیوم دقیقا به چه 
نوع حکومتی مشروعیت می دهد؟ پاسخ این 
است که او »مشروعیت حکومت را نه در 
منشــا آن، بلکه در فایده اجتماعی کنونی 
آن جست وجو می کند.« )امیل بریه. 1390. 
صفحه 141( بدین سان می توان هیوم را یکی 
از اعاظم غیر رســمی فایده گرایی، پیش از 
برآمدن جرمی بنتام و مکتب سودمندگرایی 
او به شــمار آورد. نکته ای که هیوم را ذیل 
سرفصل لیبرالیسم نیز قرار می دهد، هر چند 
که همو در موضع مخالف با لیبرالیسم جان 
الک قرار داشــته باشد. اما پرپیدا است که 

مدال محافظه کاری بیش از نشان لیبرالیسم بر 
سینه هیوم می درخشد. 

QQQمحافظه کاری و دفاع از پادشاهی
همانطور که پیدا اســت یکی از مورد 
توافق ترین القابی که می توان به هیوم تقدیم 
کرد لقب »محافظه کار« است. »هیوم بدون 
شک به شــدت محافظه کار بود. اما از امر 
موجود مســتقر نمی هراسید و بر آن نشانه 
خداوند را نمی دید. از سوی دیگر، به عنوان 
شــری ضروری، مایــوس از چیزی بهتر، 
به آن رضایت مــی داد. آن را تا حدودی 
می پذیرفت چون آن را از بد بهتر می دانست 
و تا حدودی چون به توانایی انســان برای 
تغییر دادن محیط اجتماعی بسیار بهتر چندان 
اعتقادی نداشــت.« )جان پالمناتز. 1387. 
صفحه 638( مبــارزه ویرانگرانه هیوم را با 
دیانت که خشــم لیبرال های زمان خودش 
برانگیخت نمی تــوان دارای وجوه  نیز  را 
محافظه کارانه دانست، اما نگاهش به اقتصاد 
مالکیت و مهمتر از ورود او در بحث دولت 
و سیاست متضمن حفظ نظم سیاسی قدمایی 
بــود و از این حیث می توان دیوید هیوم را 
مونتسکیو  همانند  محافظه کار  اندیشمندی 
همواره  محافظــه کاری که  ارزیابی کرد. 
دل نگــران آزادی بود و از این حیث یکی 
از متفکرانی است که آزادی و دموکراسی 
را مالزم همدیگر نمی دانست. »هیوم گفت 
آزادی به معنای نظم، امنیت و عدالت است. 
ممکن اســت حکومتی این موارد را تامین 
کرده یا نکرده باشــد، اما وقتی حکومتی 
آنها را تامین و تضمین کند، می توان گفت 
که آزادی وجود دارد. او که از لحاظ مزاج 
سیاسی فیلسوفی محافظه کار و طرفدار حفظ 
وضع موجود بود، پیوسته نگران دموکراسی 
و معتقد بود که دموکراسی فرمانروایی توده 
عوام اســت و بنابراین حکومت مطلقه را 
توجیه کرد. محافظه کاری او اندیشه انقالب و 
احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی را 
به کل غایب کرده بود.« )عبدالرحمن عالم. 
1384. صفحــه 388( او معتقد بود که همه 
انقالب ها شر هستند و خیری در وقوع آنها 
نیست. ناگفته پیدا است که محافظه کاری 
هیوم باعث می شود تا نظام پادشاهی به عنوان 
نظام سیاســی مطلوب مطرح شود. چراکه 
در آن به مراتب بیشتر از نظام های سیاسی 
دیگر از جمله دموکراسی به آزادی واقعی 
دسترســی وجود دارد. »به نظر او شــکل 

پادشاهی باثبات تر، پایدارتر و برای پیشبرد 
پیوسته آزادی واقعی مناسب تر از شکل های 
دیگر حکومت است.« )همان. 387( بدین 
ترتیب هیوم با مطمح نظر قرار دادن منافع 
بلندمدتی نظیر آرامش و امنیت، حصول آنها 
را در آزادی واقعی ارزیابی می کند که تنها 
در زیر سایه حکومتی پادشاهی فراهم می آید. 
در یک جمع بندی درباره اندیشه سیاسی و 
یا به بیان دقیق تر دیدگاه سیاسی دیوید هیوم 
درباره نحــوه مواجهه با حکومت و دولت 
می توان گفت که »تحلیل هیوم از تکلیف 
سیاسی نه آموزه ای برای مقاومت به دست 
می دهد و نه هیچگونه اصول محکمی برای 
داوری درباره مشــروعیت یک حاکم. در 
واقــع کل حرف او این اســت که درباره 
چنین مســائلی به هیچ وجه نمی توان دقیق 
و باریک بین بود و همه کوشــش ها برای 
نظریه پردازی دربــاره مقاومت برهم زننده 
ثبات اســت... نظریه تکلیف سیاسی هیوم 
نظریه ای نیست که راهنمایی عملی به دست 
دهد، امــا این نظریه مرز میان فلســفه و 
نظریه پردازی سیاسی را مشخص می کند.« 
)الستر ادواردز و جولز تاونزند. 1390. صفحه 
1۵2( در همان روزهایی که دیوید هیوم در 
بستر مرگ افتاده بود، بیانیه استقالل آمریکا 
منتشر شــد و نگارش رساله »ثروت ملل« 
آدام اســمیت به پایان رسید. دو اتفاق مهم 
تاریخ فکری لیبرالیسم که ظاهرا جز با مرگ 

هیوم رقم نمی خورد.
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روزنامه نگار فلسفه و الهیات

6درس -گفتارهای اندیشه سیاسی

محافظه کار لیبرال 
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم: مورد دیوید هیوم

هیوم یکی از قهرمانان تاریخ مخالفت با عقل و دین و واژگون سازی ایده های مشهور است. تا جایی که اینشتین اعتراف می کند که اگر به هیوم سیاست
تشبث نکرده بود، جرات واژگون کردن فیزیك نیوتن را پیدا نمی کرد. هیوم در فلسفه اخالق، کار خود را ادامه کار شافتسبری، هاچسن و باتلر 
می دانست و بر آن بود که برای اخالق و سیاست همان خدمتی را انجام دهد که گالیله و نیوتن برای علوم طبیعی انجام داده اند.
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جان اف کندی در فراز معروفی از سخنرانی 
تحلیف اش می گوید: »نپرسید چه کاری از دست 
کشورتان برای شما ساخته است. بپرسید شما 
چه کار می توانید برایش انجام دهید.« از خلق و 
خوی غریِب روزگار ما همین بس که دعوا بر 
سر این گزاره، بیشتر راجع به خاستگاه آنست 

تا محتوایش.
هیچ کدام از دو نیمه ی گزاره، رابطه ای میان 
شــهروند و دولت اش را آنگونه طرح نمی کند 
که آرماِن شایسته ی انسان های آزاده و جوامع 
آزاد باشــد. گزاره ی پدرمآبانه ی »چه کاری 
از دست کشــورتان برای شما ساخته است.« 
موضوع را طــوری برگزار می کند که گویی 
دولت »ولی نعمت« اســت و شهروند، صغیِر 
تحت قیمومت؛ نگاهی که با باور انســان های 
آزاده مشعر بر در اختیار داشتن مسئولیت اعمال 
و سرنوشت شان در تناقض است. نگاه کلیشه ای 
وی از آن ســو، که »چه کار می توانید برای 
کشورتان انجام دهید« تلویحاً بر این داللت دارد 
که دولت، ارباب یا پروردگار است و شهروند، 
خادم و عابدش. حال آن که برای انسان آزاد، 
کشور چیزی نیست مگر مجموعه ای از افراد 
که وجود آن را تصنیــف می کنند، نه قیمی 
باالی سر ایشان. البته چنین فردی به خاستگاه 
مشــترک با هم میهنانش می بالد و به سنت و 
ارزش های جاری اش وفادار اســت، اما دولت 
را وســیله می انگارد، نه برآورنده ی آرزوها و 
خرده فرمایش ها؛ از منظر او دولت پروردگار و 
اربابی نیست که می بایست کورکورانه عبادت 
و خدمــت اش کرد. وی هیچ هــدف ملی را 
به رسمیت نخواهد شناخت، مگر آن چه اقبال و 

اراده ی شهروندان بر آن قرار گرفته باشد.
انســان آزاده نه می پرســد که چه کاری 
از دســت کشورش برای او ســاخته است و 
نه می پرســد که او چه کاری می تواند برای 
کشورش انجام دهد. در عوض خواهد پرسید: 
»من و دیگر شــهروندان، چگونه می توانیم با 
استفاده از ابزار دولت« از عهده ی مسؤولیت های 
فردی بربیاییم و به اهداف جداگانه ی خویش 
نایل شویم و مهمتر از هرچیز، آزادی خود را نیز 
محفوظ بداریم؟ وی سؤال دیگری نیز بدرقه ی 
قبلــی خواهد کرد: چگونه از تبدیل دولتی که 
برای حراســت از آزادی مان برپــا کرده ایم 
کرده  جلوگیری  آزادی  قاتل  به فرانکنشتاین 
و مار در آستین نپروریم؟ آزادی، گیاهی نادر 
و حساس اســت. تمرکز قدرت به حکم عقل 
و به گواه تاریخ همواره بزرگترین تهدید علیه 
آزادی بوده است. وجود دولت البته برای حفظ 

آزادی ضروری است؛ با استفاده از ابزار دولت 
است که می توانیم از آزادی مان بهره بگیریم. 
اما با تمرکز قدرت در اختیار سیاســتمداران، 
همین ابزار ممکن است به تهدیدی جدی برضد 
آزادی بدل شود. حتی اگر افرادی که این قدرت 
ابتدائا انسان هایی  به دستان شان سپرده شــده، 
نیک اندیش و خیرخواه باشند، قدرت از ایشان 
انسان های جدیدی با روحیات متفاوت خواهد 

ساخت.
چطور می شود بدون پرداخت بهایی گزاف 
چون آزادی، از موهبت دولت منتفع شد؟ دو 
اصل کلی در قانون اساسی ]ایاالت متحده[ که 
تاکنــون آزادی را برای ما حفظ کرده به این 
پرسش پاســخ داده است. به رغم فریضه بودن 
این اصول در معنــا، بارها از این اصول تخطی 

شده است.
اصل نخســت این است که حیطه ی دولت 
باید محدود باشد. کار اصلی آن از این قرار باشد: 
حفاظت از آزادی شهروندان در برابر دشمنان 
خارجی و حراســت از حقوق ایشان در مقابل 
تعرض دیگر شــهروندان؛ همچنین حفظ نظم 
و قانون، تأمیِن ضمانــِت اجرایِی قراردادهای 
خصوصی و حضانت از بازار رقابتی. فرای این 
کارکرد اساسی، دولت ممکن است بستری باشد 
برای نیل به اهداف مشــترکی که تحقق شان 
برای افراد به صورت جداگانه، میسر یا مقرون 
به صرفه نیســت. اگرچه چنین استفاده ای از 
دولــت همواره با خطراتی تــوأم خواهد بود، 
نمی توانیم و نباید از چنین فرصت هایی چشم 
بپوشیم؛ مشروط بر آن که پای مزایایی واضح 
و قابل توجه در میان باشد. با تکیه بر مشارکت 
داوطلبانه و مالکیت خصوصی، چه در حوزه   های 
اقتصادی و چه غیراقتصادی، می توان اطمینان 
حاصل کرد بخش خصوصی مهاری اســت بر 
قدرت بخش دولتی و نیز محافظ آزادی بیان، و 

آزادی دین، و آزادی اندیشه خواهد بود.
اصل دوم این اســت که قدرِت دولت باید 
توزیع شود. اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت 
کند، شهرســتان به ایالت و ایالت به پایتخت 
ارجحیــت دارد. اگر مــن از عملکرد دولت 
محلی خود راضی نباشم، مثاًل از وضعیت سیستم 
فاضالب، کاربری اراضــی، یا وضع مدارس، 
می توانم به جایی دیگر مهاجرت کنم، اگرچه 
افراد کمی ممکن است در عمل چنین کاری 
انجام دهند، اما بــا این وجود، نفِس وجود این 
امکان نقشی بازدارنده و مهارکننده خواهد داشت. 
اگر از عملکرد دولت ایالتی رضایت نداشــته 
باشم، می توانم به ایالت دیگری مهاجرت کنم. 
اما اگر از تصمیماتی که پایتخت حقنه می کند 
راضی نباشــم، در این دنیای ملت های بخیل، 
راه های بســیار محدودی مقابلم وجود خواهد 
داشــت. از جمله جذابیت های تمرکزگرایی 

نزد طرفدارانــش، اقتدار دولت مرکزی و الزم 
االجرا بودن تصمیماتش اســت. طرفداران این 
نحله عقیده دارند که تمرکز دسِت آنان را باز 
می گذارد تا برنامه هایی تصویب ]و اجرا[ کنند 
که از نظر ایشان به نفع عموم است؛ خواه این 
برنامه بازتوزیع درآمد ثروتمندان به فقرا باشد، یا 
تغییر مسیرش از هدف های خصوصی به عمومی. 
از منظری البته حق با آن هاست، اما این سکه دو 
رو دارد؛ قدرت به همان نسبت که ممکن است 
منشأ خیر باشد قابلیِت آسیب رسانی هم دارد. 
کسانی که امروز قدرت را در دست دارند شاید 
فردا آن را از دست بدهند و مهم تر این که چه 
بسا آن چه فردی منفعت می داند، در نظر دیگری 
زیانی بیش نباشد. در زمینه ی تالش برای ایجاد 
تمرکز و گسترش اختیارات دولت، غم انگیز آن 
است که علمدارانش، عموماً خیرخواهانی هستند 
که خود به مصداق از ماست که بر ماست، پیش 
از دیگران شرمسار و پشیمان ماحصل کار خود 

خواهند گردید.
حفظ آزادی یک دلیل سلبی برای محدود 
کردن و تمرکززدایی از قدرت دولت به حساب 
می آیــد، اما علتی ایجابی نیز در کار اســت. 
پیشرفت چشمگیر تمدن از جنبه های گوناگون 
نظیر معماری، نقاشــی، ادبیات و یا صنعت و 
کشاورزی هرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده 
است. به خواست اکثریت هیچ پارلمانی نبود که 
کریستف کلمب عزم سفر کرد تا راهی تازه 
به چین پیدا کند. هر چند پادشاهی خودکامه 
عهده دارِ تامیِن بخشی از هزینه ی این سفر بود. 
اگر نیوتن و الیبنیتس؛ اینشتین و بور؛ شکسپیر و 
میلتون و پاسترناک؛ ویتنی و مک کورمیک و 
ادیسون و فورد؛ جین آدامز و فلورانس نایتینگل 
و آلبرت شوایتزر؛ در دانش و آگاهی های بشر، 
در ادبیات، در امکانات فنی یا در تسکین آالم 
بشری مرزهای جدیدی درنوردیدند هیچ کدام 
به دستور دولت نبود. دستاوردهای ایشان حاصل 
نبوغ فردی و پافشاری بر دیدگاهِ خود هر چند 
از موضع اقلیت، و جو اجتماعی مناسبی بود که 
از وجود دیدگاه های متکثر جلوگیری نمی کرد.

دولــت هیــچ گاه نمی توانــد در تنوع و 
گوناگونی با کار فــردی برابری کند. دولت 
هر آینه می تواند با تحمیِل معیارهای یکســان 
در خانه سازی یا تغذیه یا پوشاک، سطِح زندگِی 
خیلی را بهبود بخشد؛ با اعمال معیارهای یکسان 
در آموزش و پرورش و راه ســازی و بهداشت 
عمومی، البته می توان متوسط عملکرد بسیاری از 
نواحی یا شاید حتی کل جامعه را باال برد؛ در این 
مسیر اّما دولت، رکود را بر جای ترقی خواهد 
نشاند. این گونه است که ابتذالی همه گیر، جای 
تنوع ضروری را برای پیشــرفت های ولو کند 

آینده خواهد گرفت.
این کتــاب به موضوعات مهمی از جنس 

آن چه گذشــت می پردازد. محتــوای اصلی 
آن نقش ســرمایه داری رقابتــی یعنی همان 
سازمان دهی بخش عمده ی فعالیت اقتصادی از 
طریق بخِش خصوصِی فعال در بازار آزاد به مثابه 
نظامی برای آزادی اقتصادی و شرطی الزم برای 
آزادی سیاسی است. در کنار آن از مسئولیت 
دولت در سامان دهی فعالیت های اقتصادی در 
جوامع مبتنی بر آزادی و اساساً متکی بر بازار 

آزاد نیز گفته خواهد شد.
دو فصل اول به صورت انتزاعی به مسایلی 
از این دست می پردازد؛ یعنی بر اصول تمرکز 
می کند و از ورود به حوزه های کاربردی دوری 
می جوید. فصل های بعدی، به تسرِی این اصول 
و بررســی آثار آن در مســایل عملی خواهد 
پرداخت. نگاه انتزاعی می تواند از جایگاه نظرِی 
صرف به احکامی جامع و مانع منتهی شود. این 
کمال مطلوب اما مســلماً با آن چه در دو فصل 
اول خواهد آمد، فاصله زیادی دارد. حتی از لحاظ 
نظری نیز انطباِق اصول با مشکالت مشخص، 
جامع از کار در نمی آید. هر روز مشــکالت و 
اوضاع تازه ای پدیدار می شــود، به همین دلیل 
اســت که نمی توان نقش دولــت را در قالب 
یک عملکرد مشــخص به طور قطعی تبیین و 
تشریح کرد. ایضاً به همین دلیل است که الزم 
می آید گاه به گاه میزاِن تطابِق آن چه امیدواریم 
اصولی ثابت باشــد را با مشکالت روز مجدداً 
مورد ارزیابی قرار دهیم. نتیجه ی اجتناب ناپذیر 
دیگر، لزوم بازنگری در اصول و صیقِل فهم ما 

از آن هاست.
کاماًل رواست که بخواهیم بر دیدگاه سیاسی 
و اقتصادی که در این کتاب به تفصیل به آن 
پرداخته می شود، نامی بگذاریم. در این صورت، 

لیبرالیســم عنوانی کاماًل در خور و به جاست. 
بخش خصوصی-گرچه  »دشــمنان  متأسفانه 
سهواً-خودمتشــکرانه، خود را به چنین عنوان 
فاخری مفتخر کرده اند« و در نتیجه لیبرالیسم، 
امروزه در ایاالت متحده در قیاس با مفهوم خود 
در قرن نوزدهم و نیز در قیاس با مفهومش در 
بیشتر نقاط قاره ی اروپا معنایی بسیار متفاوت 
گرفته است. جریان فکری ای که تحت عنوان 
لیبرالیســم در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن 
نوزدهم تکامل می یافت، بر آزادی به مثابه هدف 
غایی و بر فرد به مثابه موجود غایی جامعه تأکید 
داشــت. این جریان در داخل کشور از اقتصاد 
آزاد به عنوان وسیله ای برای کاهش نقش دولت 
در امور اقتصادی و افزایش نقش فرد حمایت 
می کرد و در خارج از کشور پشتیبان تجارت 
آزاد به مثابه ابزاری برای ایجاد ارتباط صلح آمیز 
و دموکراتیک بیــن ملت های جهان بود. این 
جریان در امور سیاسی حامی توسعه ی حکومت 
مشروطه و نهادهای پارلمانی و کاهش اختیارات 
مستبدانه ی دولت و محافظت از آزادی های مدنی 

افراد بود.
از اواخر قرن نوزدهــم، به خصوص بعد از 
سال 1930 در ایالت متحده، اصطالح لیبرالیسم 
رفته رفته به نگاه بســیار متفاوتی )به ویژه در 
سیاست های  اقتصادی( اطالق شد. پس از چندی، 
ایــن اصطالح را به جای »تکیــه بر نهادهای 
داوطلب خصوصی در جهــت نیل به اهداف 
مطلوب« به اتکای بیشتر به دولت تعبیرکردند، 
و اصطالحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه 
آزادی سر زبان ها افتاد. لیبرالیسِم قرن نوزدهم 
توسعه ی آزادی را مؤثرترین راه افزایش رفاه 
و برابری می دانســت؛ در حالی که لیبرالیسم 

قرن بیستم رفاه و برابری را پیش نیاز یا جانشین 
آزادی می دانست و اندک اندک به نام رفاه و 
برابری طرفدار احیای همان سیاســت های پدر 
ساالرانه  و مداخله گر دولت در امور اقتصادی شد 
که لیبرال های کالسیک با آن در نبرد بودند. این 
لیبرال های نوظهور که خود از آخور سوداگری 
قرن هفدهم سر برمی آورند، بدشان هم نمی آید 
که گه گاه لیبرال های واقعی را به تهمت ارتجاع 

چوبی بزنند!
تغییر ایجاد شده در مفهوم واژه لیبرالیسم در 
مسایل اقتصادی چشمگیرتر از مسایل سیاسی 
است. لیبرال قرن بیستم مانند لیبرال قرن نوزدهم 
طرفدار نهادهای نمایندگی، حکومت پارلمانی، 
حقوق مدنی و امثال این هاســت. با این وجود، 
حتی در مسایل سیاسی، اختالف های عمیقی بین 
این دو وجود دارد؛ لیبرال قرن نوزدهم که در 
قبال آزادی حساس بود و در نتیجه از تمرکز 
قدرت، چه در دست دولت و چه در دست بخش 
خصوصی، می هراسید از تمرکززدایی هواداری 
می کرد، اما لیبرال قرن بیستم معتقد به عمل است 
و تا زمانی که قدرت در دست دولتی باشد که- 
حتی ظاهراً-تحت نظارت رأی دهندگان است، 
نگرانی ای از بابت سودمندی قدرت ندارد. این 
گونه است که او از دولت متمرکز طرفداری 
می کند. او هر تردیدی را در محل تمرکز قدرت 
نامربوط می داند و به نفع ایالت به جای شــهر، 
دولت مرکزی به جــای ایالت، و نهاد جهانی 

به جای دولت ملی رأی می دهد.
به علت تحریف شــدن واژه لیبرالیســم، 
اکنون به نظریاتی که پیشتر چنین نامی داشتند، 
محافظه کاری می گویند که جایگزین مناسبی 
نیســت. لیبرال قرن نوزدهم رادیکال بود، هم 
از جنبه اشــتقاق کلمه یعنی پرداختن به ریشه 
مسایل و هم به مفهوم سیاسی، یعنی طرفداری 
از ایجاد تحوالت عمده در نهادهای اجتماعی. 
پس وارث امروزی او نیز باید چنین باشــد. ما 
مایل نیستیم دخالت های دولت که به صورتی 
گســترده مزاحم آزادی ما می شود ادامه یابد؛ 
گرچه خواهان تداوم دخالت هایی هســتیم که 
موجب گسترش آزادی شده اند. اضافه بر این، 
واژه محافظه کاری، در عمــل و به مرور ایام، 
طیفی وسیع از آراء و نظرها را در بر گرفته که 
با یکدیگر مغایرت دارند، از این رو بی شــک 
شاهد رشد اصطالحات تلفیقی چون محافظه کار 

آزادی گرا، و محافظه کار اشرافی خواهیم بود.
از جهتی به دلیل آن که مایل نیســتم واژه 
لیبرالیسم را به جانبداران متعصب آنان که آزادی 
را به مســلخ برده اند تسلیم کنم و ضمناً از این 
بابت که جایگزین بهتری نمی شناسم، با استفاده 
از واژه لیبرالیســم به مصداق اولیه آن- یعنی 
آموزه های مربوط به انسان آزاد-این مشکل را 

حل می کنم.

لیبرالیسم؟ کدام 
موضوع محوری دفاعیات من همواره تقویت آزادی انسان بوده است

اقتصاد چطور می شود بدون پرداخت بهایی گزاف چون آزادی، از موهبت دولت منتفع شد؟ دو اصل کلی در قانون اساسی ]ایاالت متحده[ که 
تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده به این پرسش پاسخ داده است. به رغم فریضه بودن این اصول در معنا، بارها از این اصول تخطی 

شده است.

صدوپنجمین سال تولد اقتصاددان آزایخواه
فریدمن 10۵ سال پیش، در 1912، در چنین 
روزهایی، و در پایان دوره ای طوالنی از صلح 
و شکوفایی، در نیویورک به دنیا آمد. نیمه 
نخست زندگیش شاهد مجموعه ای از فجایع 
علیه صلــح و آزادی بود-جنگ جهانی اول، 
کودتای بلشویک ها در روسیه، طلوع فاشیسم 
و سوسیالیسم ملی گرایانه، جنگ جهانی دوم، 
و فتح نیمی از دنیا توسط کمونیسم. خوشبختانه 
والدین وی اروپای شرقی را ترک کرده و از 
فجایعی که آن جا اتفاق افتاد جان سالم به در 
بردند. منتهی آزادی در وطن جدید هم زیر 
ضرب بود. مالیات فــدرال در 1913 آغاز 
شــد. جنگ جهانی اول برنامه ریزی دولتی 
را در مقیاسی عظیم به همراه آورد. سیاست 
ممنوعیت آغاز شد، سپس نیودیل، و اقتصاد 
کینزی، و این تصور عمومی که دولت فدرال 
]اگر بخواهد[ حالل تمام مشــکالت است، 

یکی پس از دیگری.
پس از جنگ جهانی دوم، وقتی که طرز 

تفکر دولــت بزرگ تقریبا هیچ مخالفی در 
ایاالت متحده نداشت، میلتون فریدمن نوشتن 
را آغاز کرد. وی ابتــدا به نگارش مطالب 
فنــی اقتصــادی روی آورد و تغییراتی در 
ایاالت متحده  نقدینگی  سیاست های کنترل 
را پی ریزی کرد که بعدها به ثمر نشســت. 
در سال 1962، در بحبوحه سیاست مرز نویِن 
جان.اف.کندی، »ســرمایه داری و آزادی« 
را منتشــر کرد؛ کتابی که نسل جوان از آن 
تاثیر به ســزایی گرفت. وی ایده هایی نظیر 
بن تحصیلی را مطرح کــرد تا مزایای بازار 
رقابتی را وارد حوزه آموزش کند، همینطور 
ایده ی مالیات یکنواخت را برای کاهش فشار 
مالیات بر درآمد، و نرخ ارز شــناور را برای 
بهبود تجارت بین الملــی. پس از معروفیت 
اقتصاددان دانشگاهی نابغه، تا چهل سال بعد 
فریدمن به مهمترین مدافع آزادی فردی در 
ایاالت متحده تبدیل شد. او برای نیوزویک 
ستون می نوشت، در اقصی نقاط دنیا سخنرانی 

می کرد، و در تلویزیون ظاهر می شد و همیشه 
از منافع بــازار آزاد و جوامع آزاد می گفت. 
به عنوان مشــاور اقتصادی )ریگان( نامزد 
ریاســت جمهوری ایــاالت متحده معرفی 
شد، با این حال برچســب محافظه کاری را 
رد کرد و اصرار داشــت که مانند توماس 
جفرسون و جان استوارت میل یک لیبرال، یا 
در تعبیر مدرن اش یک لیبرتارین است. در 
سرتاسر کره زمین از او مشاوره می گرفتند؛ 
معروف ترین هایش در دهه هفتاد، مشــاوره 
به دولت نظامی شــیلی بود که به خاطرش 
نقدهای توهین آمیز زیادی شــنید، و دولت 
کمونیست چین، که گویا به کسی برنخورد. 
خوشبختانه هر دو دولت حرف او را به گوش 
گرفته و به »معجزات اقتصادی« تبدیل شدند؛ 
شــیلی امروز یکی از موفق ترین اقتصادهای 
آمریکای التین اســت و چیــن در جاده 
سرمایه داری چنان شکوفا شده که هیچ کس 
در 1976، که مائو ســرش را زمین گذاشت 

و میلتون فریدمن جایزه نوبل را برنده شــد، 
حتی خوابش را نمی دید. میلتون فریدمن در 
1980 مخاطبانش را، با انتشار کتاب »آزادِی 
انتخاب« و مستندی تلویزیونی به همین نام 
که از پی.بی.اس پخش شد، وسعت بخشید. 
میلیون ها نفر با تماشــای »آزادِی انتخاب« 
آموختند که بازارهــا چگونه کار می کنند. 
یکی از این مخاطبان، هنرپیشه جوانی به نام 
آرنولد شوارتزنگر، در 1994 راجع به آزادی 
انتخاب گفت: »من در اطریش متوجه شدم که 
مردم راجع به این که مستمری شان کی واریز 
خواهد شد حرص می خورند. در ایاالت متحده، 
دغدغه مردم استفاده از ظرفیت بالقوه شان و 
رسیدن به جایی بود که لیاقت اش را داشتند. 
کتــاب فریدمن برای مــن توضیح داد که 
دینامیک سرمایه داری چگونه به مردم فرصت 
می دهد تا به رویاهایشان جامه عمل بپوشانند.« 
از  انتخاب« پس  تلویزیونی »آزادِی  سریال 
انتخاب مارگارت تاچر به عنوان نخست وزیر 

بریتانیا، و درست قبل از انتخاب رونالد ریگان 
به ریاست جمهوری ایاالت متحده پخش شد. 
تاچر و ریگان نماینده انقالبی بودند که میلتون 
فریدمن به برپایی اش همت گماشته بود: فاصله 
گرفتن از برنامه ریزی متمرکز و دولت رفاه و 
حرکت به سمت پذیرش کارآفرینی، بازار 
آزاد، و دولت محدود. اندیشه کثرت گرایی 
که قرن بیستم را تحت سلطه گرفته بود داشت 

جای خود را به روحیه ای لیبرتارین می داد.
و این ماجرا محــدود به ایاالت متحده و 
بریتانیا نبود. موفقیت بازار آزاد در شیلی بر 
سایر کشورهای آمریکای التین تاثیر گذاشت 
و باعث شــد از سنت دیرین دخالت دولتی 
فاصله گرفته و به بازارهای آزادتر رو بیاورند. 
قریب به یک دهه پس از انتخابات ریگان، 
اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و بسیاری 
از رهبران جدید اروپای شــرقی و مرکزی، 
خوانندگان میلتون فریدمن از کار درآمدند. 
اســتونی در زمانی کوتاه به یکی از روایات 

موفقیت پساشوروی معروف شد. وقتی نخست 
وزیر جوانش، مارت الر به واشنگتن آمد از او 
پرسیدند که ایده تحوالت بازار محورش را از 
کجا آورده؟ الر پاسخ داد: »ما میلتون فریدمن 
و فردریک هایک می خوانیم«. یکی دیگر از 
این تحول گرایان واکالو کالوس، نخســت 
با  فریدمنی  به »یک  وزیر جمهوری چک، 
عصای هایک« معــروف بود. فریدمن، پدر 
ایده »ارتش تمامــا داوطلب« بود،  معنوی 
وی به طور خاص توانســت سناتور جوانی 
به نام دونالد رامسفلد را مجاب کند تا رهبری 
تالش های نهایتا موفقیت آمیز برای پایان دادن 
به سربازگیری اجباری را به عهده بگیرد. وی 
همچنین از مخالفان سیاســت »جنگ مواد 
مخدر« بود که حقوق فردی را ضایع کرده 

و به فساد و تباهی دامن می زند.
آنچه در ادامــه می خوانید ترجمه مقدمه 
کتاب معروف او »ســرمایه داری و آزادی« 

است.

میلتون فریدمن
مترجم: محمد ماشین چیان



یکشنبه 15 مرداد 1396سال یکم . شماره 247

یکی از مشخصه های انقالب مشروطیت آغاز به کار تعداد زیادی از انجمن های سیاسی در پس از پیروزی آن انقالب احزاب
است. تا قبل از آن تعداد معدودی انجمن مخفی با همین عنوان در گوشه و کنار کشور فعالیت می کردند که از جمله آنها 
می توان به انجمن مخفی ای با حضور و مشارکت آیت اهلل سیدمحمد طباطبایی و مجداالسالم اشاره کرد.

پس از معرفی حزب اجتماعیون عامیون 
)مجاهدین( و بحــث پیرامون زمینه های 
پیدایش، تأسیس و عملکرد آن حزب در 
ایران، این قســمت از مجموعه مقاله های 
»درس -گفتارهای تاریخ احزاب ایران« را 
به بررسی مختصر فعالیت گروه های سیاسی 

در صدر مشروطیت اختصاص می دهیم. 
یکی از مشخصه های انقالب مشروطیت 
آغاز به کار تعداد زیــادی از انجمن های 
سیاسی در پس از پیروزی آن انقالب است. 
تا قبــل از آن تعداد معدودی انجمن مخفی 
با همین عنوان در گوشــه و کنار کشور 
فعالیت می کردند که از جمله آنها می توان 
به انجمن مخفی ای با حضور و مشــارکت 
آیت اهلل سیدمحمد طباطبایی و مجداالسالم 
اشاره کرد. عالوه بر آن و در همان دوره، 
انجمن های فرهنگی وابسته به دولت همچون 
»انجمن حفظ الصحه« و یا انجمن فرهنگی 
دانش پژوهان  »انجمن  همچون  مســتقلی 
مزدیسنان یزد« و »مجمع انسانیت« نیز در 

ایران به فعالیت مشغول بودند.
انقالب مشــروطه سبب به وجود آمدن 
حس مشارکت و همگرایی شدیدی در میان 
مردم شــد. چنین پدیده ای زمینه الزم برای 
تشکیل و فعالیت گروه های سیاسی در ایران 
را فراهم کرد. به نحوی که در طول کمتر 
از دو سال شمار انجمن و گروه در سراسر 
کشور به حداقل دویست واحد بالغ گشت. 
جهت و موضوع اصلی فعالیت اکثریت آن 
انجمن ها، فارغ از نام و عنوان شان، سیاسی 
بوده و یا عمال به مرور زمان در فعالیت های 
سیاسی وارد شدند. بحث پیرامون تک تک 
آن انجمن ها، اهداف و آمال شــان، رویه 
فعالیت و فرجام کارشان را به زمان مناسبی 
وا گذاشــته و در این مجال به بررسی کلی 
)با ذکر نمونه های موردی( از وضعیت آنها 

خواهیم پرداخت. 
در یک حالت کلی انجمن های فعال در 
دوره نخست مشروطیت ایران که مصادف 
با دوره اول مجلس شورای ملی است، به دو 
دسته اصلی: 1- انجمن های رسمی و دولتی و 

2- انجمن های مردمی تقسیم می شوند.

QQQ 1. انجمن های دولتی و رسمی
منظــور از انجمن هــای دولتی همان 
انجمن های فرهنگی و اجتماعی است که با 
اشاره و هدایت یکی از ادارات دولتی در قبل 
از مشروطیت تشکیل و پس از انقالب نیز 
به فعالیت در سطحی محدودتر ادامه دادند. 
انجمن معارف و انجمن حفظ الصحه و بلدی 
معروف ترین ایــن نوع انجمن ها بودند. اما 
انجمن های رسمی حکایت پیچیده و بسیار 
جالبی دارند. منظور از آنها، انجمن های ایالتی 
و والیتی و بلوکات هستند و اعضای آن بر 
اساس قانون مصوب مجلس از سوی مردم 

انتخاب می شدند. 

QQQ2. انجمن های مردمی
فعال  انجمن های  از  دومین گروه کلــی 
در صدر مشــروطیت، انجمن هایی هستند 
که توســط مردم تشکیل شده و به دولت 
وابستگی نداشتند. این گروه از انجمن ها به 
نوبه خود به دو دسته انجمن های سیاسی و 
غیرسیاسی تقسیم می شوند. ولی این شکل 
از تقسیم بندی انجمن ها در عمل به موانع 
پیچیده ای برخــورد می کند. زیرا تعریف 
فعالیت سیاســی در آن زمان بر فعالیت 
انجمن ها به درستی مشخص نبود. بسیاری 
از انجمن ها علیرغم داشتن عنوان غیرسیاسی 
به فعالیــت در این زمینــه می پرداختند. 

نمونه ای از این گونه گروه ها، انجمن جنوبی 
)فارسی های مقیم تهران( است که در یکی 
از اعالمیه های کوتاه آن انجمن آمده است: 
»صبح جمعه 7 ذی قعــده 132۵ ]قمری[ 
اعضای انجمن جنوبی در مرکز انجمن بعد 
از گفتگوی راجع به مملکت فارس، چون 
وجود جناب صدراالنام شــیرازی را مضر 
انجمن می دانســتند، به جهت طرد و نفی 
مشــارالیه اوراق رای انتشار یافت و عموم 
آن هیات به استثنای ســه نفر، باالجماع 
ایشان را از عضویت خارج کرده و به تمام 

انجمن های تهران نیز کتبا اطالع دادند.« 
برخی از انجمن ها با هدف حضور در 
عرصه فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی 
تاسیس شــدند ولی به تدریج به سمت و 
سوی فعالیت های سیاسی کشیده شدند. از 
آن جمله می توان به انجمن خیریه آستارا 
اشاره کرد که با عنوان خیریه و با هدف 
افزایش مشارکت اجتماعی تشکیل شد ولی 
مدتی بعد به دلیل وضعیت خاص سیاسی 
آن منطقه، متصدیان انجمن به ناچار رو به 

سوی فعالیت سیاسی آوردند. 
یکی از مشهورترین انجمن های سیاسی 
فعال در صدر مشروطیت، »انجمن اتحادیه 
فوق العاده  گســترش  است.  آذربایجان« 
آن انجمن و عضویت برخی از موسسین 
آن )از جمله حیدرخــان عمواوغلی( در 
وابسته  ادعای  عامیون،  اجتماعیون  حزب 
بودن اتحادیــه آذربایجان به آن حزب را 
پررنگ می کند. در همین راستا در یکی 
اتحادیه  منتشر شــده آن  اعالمیه های  از 

می خوانیم: 
»مسرت و تشکر 

عموم اعضای انجمن اتحادیه آذربایجان 
از ورود جنــاب مســتطاب آقا ســید علی 
برهان المحققیــن واعــظ آذربایجانی دامت 
برکاته که ]از[ اعضــای محترم انجمن و از 
مشــروطه خواهان حقیقی اند، بــه تازگی از 
مشــهد مقدس مراجعــت فرموده اند، کمال 
مســرت را داشــته و از زحمات فوق الطاقه 
که در تاسیس انجمن های خراسان، قوچان، 
ســبزوار، سمنان و رشــت که شعب انجمن 
اتحادیه آذربایجان اســت، متحمل شده اند، 

تشکر دارند. 
انجمن اتحادیه آذربایجان«

آذربایجان«  اتحادیه  »انجمن  برخالف 
در مورد انجمــن قزوین که اعضای خود 
را مجاهدینی می نامد که در طریق اصالح 
وطن در حال جهاد هســتند، به دلیل نوع 
عبارات به کار برده شــده در اعالمیه های 
آن انجمن، نمی توان وجود رابطه جدی بین 
آن با حزب اجتماعیون عامیون )مجاهدین( 
قائل شــد. در یکی از اعالمیه های مذکور 

آمده است: 
»حضور محترم عموم انجمن های تهران و 

مدیران جراید عرض بندگی می نمائیم. 
چون وظیفه مجاهدین در تمام بالد برای 
اجرای احکام ]مجلس[ شورای ملی و رفع 
ظلم از مظلومین است لذا عرض می کنیم از 
تعدیات فوق العاده حکومت و اجزای او بر 
ملت بیچاره مظلــوم قزوین. زبان و بیان را 
یارای تقریر و تحریر نیست. ده پانزده یوم 
است که به مجلس مقدس و وزارت داخله 
عموم ملــت و خصوص مجاهدین، عرض 
کرده ایم که عمیدالملک جمعیت کثیری 
به قریه اسفرووین فرســتاده و چاپیده و 
خانه ها را خراب کرده، درهای خانه و تایه 
یونجه این بیچاره ها را سوزانیده و مامورین 
بی عصمتی کرده. مسلم است که صد و پنجاه 
نفر مامور که به یک ده بروند، چه ها خواهند 
کرد. دهات بیوک خان مظفرالســلطنه را 
چاپیده، رعایا را متواری نموده و حقوق فقرا 
را کسر می کند. به رعایای فارسچین چه ها 
کرده. جناب مستطاب حسام االسالم وکیل 

رشت به قزوین تشریف آوردند. تمام اینها 
را حکومت در خدمت ایشان اقرار کرده که 
این وقایع واقعه شده. ]اگر[ در پشت دروازه 
تهران بیست فرسخ فاصله به مجلس مقدس 
حاکم این قسم سلوک نماید، ]در[ والیات 

دور با سوء حال چه خواهد شد؟ 
عموم مجتهدین از دســت و زبان ملتزم 
هستیم که اگر این قضایا واقع نشده، ما را 
مجازات بدهنــد. اگر خودمان داد خودمان 
را می زنیم، قبول نفرمایید. آخر این رعایای 
بیچاره برادرهای ما و زن های آنها خواهر ما 
هستند. جواب عرایض ما داده نشده است. 
وزیر داخله به حکومت تلگراف کرده مامور 
می فرستم. شــما را به خدا و وحدانیت خدا 
جناب حسام االسالم وکیل سی کرور نفوس 
به قدر مامور وزیر داخله هم نیســت. ما را 

دیگر عرضی نیست.
صالح مملکت خویش خسروان دانند

انجمن قزوین«
 هیات ترقی خواهان تبریز نیز عملکردی 
سیاســی-اجتماعی داشــت. انجام چنین 
عملکردی در مرام نامه آن هیات پیش بینی 

شده است. جایی که نوشته شده: 
»اشــخاصی کــه منصــوب بــه هیات 
ترقی خواهانند، باید دارای صفات ذیل باشند:
اوال از روی علــم و اطالع به اندازه ای از 
حقوق خویش و ابنای وطن آگاه باشــند و 
راه ترقی را از روی بصیرت کامله بفهمند. 
با ادله و براهین تاریخی به مللی که وطن را 
در حضیض نادانی و نکبت گذاشته، ملتفت 
باشــند و تمام هم خود را در ترویج مدارس 
و نشر معارف و افتتاح کتابخانه و قرائت خانه 
و مکاتب صنایع و زراعت مصروف دارند. 
همچنان از گوشــه و کنار بــه دوایر دولتی 
که مامــور اجرای قانون و تســویه دعاوی 
می باشند، نظارت نمایند. اگر یکی از روساء 
و مامورین بنا به اغراض شخصی یا به مالحظه 
دوســتی یا به اقتضای طمع از اجرای قانون 
انحراف نماید و حقوق کسی را باطل سازد، 
منتســبین هیات را الزم اســت که به مرکز 
اطالع بدهند تا بــه اظهار به جای الزم، تنبیه 
و مجازات او را بخواهند. ایضا اشخاصی که 
از این هیات بلیط ]کارت عضویت[ دارند به 
هر جا مسافرت نمایند باید اداره را بی اطالع 
نگذارند و اگر در آن محل ســکنی نمایند، 
هیاتی از اشــخاص خیرخــواه و بصیر را به 
تصویب مرکز ]یت هیات[ تاسیس نموده و 
در ترقی معارف آنجا بکوشــند. هر کس از 
صاحبان بلیط ســبب افتتاح یک مدرسه و یا 
روزنامه و قرائت خانه بشود، از طرف مرکز 
بعد از تحقیق، نشــان افتخاری که عبارت از 
یک مدالیون مخصوصی اســت، به او داده 

خواهد شد.« 
طیف دیگری از انجمن های سیاســی، 
انجمن های مذهبی بودند که فعالیت سیاسی 
داشــتند. از جمله آنها می توان به اتحادیه 
طالب و انجمن اسالمی شیراز اشاره کرد. در 
تلگرافی که از سوی انجمن اسالمی شیراز 
در ذیحجــه 132۵ قمری/ دی 1286 از آن 
شهر خطاب به مجلس شورای ملی، رئیس 
الوزراء، وزارت داخله، وکالی فارس، انجمن 
جنوبی، اخوت، روزنامه ندای وطن و چند 
جریده دیگر ارسال شد، حجت االسالم حاج 
»حکومت  نوشت:  الری  عبدالحسین  سید 
ظل السلطان مرهم جراحت فارس و نعمت 
غیر مترقب اســت. واهلل باهلل امروز بهتر از 
ایشان برای فارس متصور نیست. تاهلل غیر از 
معدودی به مالحظه نسبت نفوذ ظالمانه خود، 
احدی نفی و کفران این نعمت را نمی کند. 
بلکه لیاقت و کفایت تمام ایران منحصر به 

ایشان است.«
انجمن اتحادیه طالب نیز در ذی حجه 
132۵ قمری / دی 1286 با صدور اعالن 
کوتاهی نســبت به معرفی مدیر  و محل 

استقرار آن انجمن اطالع رسانی می کند. در 
این اعالمیه کوتاه آمده است: »مراسالتی 
که به انجمن اتحادیه طالب نوشته می شود، 
باید به اسم جناب مستطاب شریعتمدار آقای 
حاج شیخ محمدحسین خراسانی مدیر انجمن 

و ساکن مدرسه دارالشفاء باشد.«
اما در یک نمونه منحصر به فرد شاهد 
تغییر جهت اعضای یک گروه اجتماعی-
فرهنگــی به یک گروه سیاســی تندرو 
هســتیم. موضوع در مــورد انجمن های 
زردشــتیان اســت. در اوایل سال 132۵ 
قمری/ تابستان 1286 و در خالل توضیحی 
که در یکی از شــماره های روزنامه ندای 
وطن در مورد فعالیت گروه ها و انجمن ها 
در ایران ارائه شد، در رابطه با فعالیت های 
زردشتیان می خوانیم: »انجمن دیگر انجمن 
زردشــتیان مقیم تهران است و این طایفه 
در وطن پرستی طاق و در ترقی طلبی شهره 
آفاقند و عمده غرض آنها این اســت که 
منسوجات وطنیه، پارچه های متنوع یزد و 
کرمان را ترقی و توســعه بدهند و نواقص 
این کار را از هــر جهت تکمیل نمایند. 
هر کدام مبلغی معین داوطلب شده اند که 
به معاونت زردشتیان ایران مقیم هندوستان 
کارخانجات الزمه به ایران جلب نمایند و 
اگر حادثه شوم و قتل ارباب پرویز پیش 
نیامده بود، تاکنون چندین میلیون سرمایه 
از صاحب ثروتان آنان به ایران آمده بود 
و حاال هم نباید از حرکت وحشیانه یک 
نفر دیو سیرت برنجند. آن انجمن در تحت 
ریاست جناب ارباب جمشید برگزیده طایفه 
نجیب زردشتی در انجمن کنکاشستان ایران 
و معلمی جناب اردشیر جی سرپرست ایران 
است به مدیری جناب میرزا کیخسرو که 
از دانشمندان این طایفه است. انجمن دیگر، 
انجمن »بهی جویان« یعنی ترقی طلبان که 
از آن طایفه در یزد تاسیس شده و کار آنها 
و بحث آنها این اســت که مقایسه اوضاع 
حالیه مملکت را با اوضاع ممالک متمدنه 
بنمایند و در رفع آنچــه باعث ضعف و 
اختالل حال ملک و ملت است، بکوشند. 
انجمن به همت ولــدان گودرز مهربان و 

رستم شهریار پارسی برقرار شده.«
به  مناسب  پاســخگویی  عدم  احتماالً 
درخواست ها و نیازهای زردشتیان و گروه 
انجمن های آنها در ماه های بعد از گزارش 
فوق الذکــر، کار را به جایی می رســاند 
که گروهی از زردشــتیان تهرانی تصمیم 
اتحادیه  تندرو  انجمن  عضویت  می گیرند 
آذربایجان )وابســته به حزب اجتماعیون 
عامیــون( را پذیرفتــه و وارد آن انجمن 
شــوند. در گزارشی که به همین مناسبت 
در روزهای پایانی سال 132۵ قمری/ اوایل 

زمستان 1286 منتشر شد، آمده است: 

»پارســیان محترم تهران به تازگی داخل 
هیات انجمن اتحادیه آذربایجان شده و جزو 
اعضای آن مجمع قرار گرفتند. عموم اعضای 
انجمن از این اتحاد و یگانگی برادران وطن 
خود کمال تشــکر و امتنــان را دارند و در 
همراهی و معاونت آنــان تا همه مقام با نثار 
جان حاضرند و نیز از تمام اخوان اســالمی 
خویش تمنــا و درخواســت می نمایند که 
بیشــتر از پیشتر در اکرام و احترام این ملت 
قدیم محترم که یادگار نیاکان ایرانیان اند، به 
منتهی درجه که وجدان و حس انسانیت حکم 
می کند، بکوشند و در نیک و بد آنان، خود 

را شریک و سهیم دانند.
انجمن اتحادیه آذربایجان«

لزوم  انجمن ها،  فعالیت  گســترش  با 
هماهنگی بین آنها به شدت احساس می شد. 
در برخورد با چنین ضرورتی، گردانندگان 
و مدیــران گروه های سیاســی در تهران 
تصمیم به تشکیل یک انجمنی گرفتند که 
از آن با عنــوان »انجمن رابطه«، »انجمن 
سیار« و یا »انجمن مرکزی« در منابع یاد 
می شود. در اعالنی که به همین مناسبت از 
سوی اتحادیه طالب چاپ شد، به چگونگی 
تشکیل و ادامه کار انجمن رابطه اشاره شده 
است: »در تاسیس انجمن رابطه، چندی قبل 
در حضور نماینــدگان انجمن ها در اتحادیه 
طالب مذاکره شــد و همه آنها، ]تشــکیل[ 
انجمــن ســیار را تصویب فرمودنــد. لهذا 
دوشنبه 29 ذی حجه در مرکز اتحادیه طالب 
)حیاط شــاهی کوچه حاج مال باقر( انجمن 
رابطه انعقاد خواهد یافت. از عموم انجمن ها 
متمنی است یک نفر نماینده با تعرفه ]کارت 

شناسایی[ به آنجا گسیل دارند.
اتحادیه طالب«

شاید بیش از چند هفته از تشکیل انجمن 
رابطه در تهران نگذشــته بــود که واقعه 
ترور محمدعلی شــاه و بمب گذاری در 
مســیر حرکت او به طرف مجلس )محرم 
1326 قمری/ بهمن 1286( روی داد. این 
واقعه ضربه مهلکی به رابطه شاه با مجلس 
و گروه های سیاســی وارد آورد. از آن به 
بعد طرفین در یک هراس دائمی از یکدیگر 
به سر می بردند. تا اینکه در جمادی االول 
1326 قمری/ تیر 1287 به دستور محمدعلی 
شاه قوای نظامی دولتی به فرماندهی کلنل 
لیاخوف به ســاختمان مجلس شورای ملی 
حمله کرده و پس از زدوخورد با محافظین 
مجلس که عمدتــا از اعضای انجمن های 
سیاســی بودند، آن ساختمان را تصرف و 
ویران کردند. متعاقــب آن واقعه فعالیت 
گروه های سیاسی در تهران و سراسر ایران 
ممنوع شد. بدین ترتیب نخستین دوره از 
حیات گروه ها و احزاب سیاسی در ایران 

به پایان رسید. 

عصر طالیی احزاب
3درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران  دیدگاه

پشتیبانی از
نهادهای انتخابی

دولت و احزاب و گروه های سیاسی 
در انقالب مشروطیت

قســمت پیشــین از سلســله 
یادداشــت های حاضر را با اشاره به 
شکل گیری ساختار جدید حکومتی 
مشارکت جو و کثرت گرا در انقالب 
مشروطه به پایان بردیم. اما آنچه در 
ساختار مذکور در ارتباط با فعالیت 
احزاب و گروه های سیاســی شکل 
می گیرد، پشــتیبانی آن گروه ها از 
حمایت  متقاباًل  و  انتخابی  نهادهای 
نهادهــای مذکور از فعالیت احزاب 
در مقابل تعدیات قدرت مداران است. 
شــکل گیری رابطه دو سویه مورد 
اشاره در صدر مشروطیت، در واقع 
به عنوان فراهم شــدن بستر فعالیت 
احزاب در آن دوره محسوب شده و 
پیامدهای بسیار بزرگی برای جامعه 
ایران به همراه داشت. مهمترین آن 
پیامدها، به رســمیت شناخته شدن 
فعالیت یک نهاد و انجمن سیاســی 
مجلس  توسط  در کشــور  فراگیر 
شــورای ملی و اعطــای حقوق و 
وظایف قانونی بــه آن بود. در این 
پروسه سرگذشــت مهمترین نهاد 
سیاسی-مدنی ایران در تاریخ معاصر 
یعنی انجمن هــای ایالتی و والیتی 

شکل گرفته و به انجام می رسد. 
در کوران انتخابات نخستین دوره 
مجلس شورای ملی و بر اساس قانون 
آن انتخابات، انجمن هایی برای نظارت 
بر درســتی و صحت روند انتخابات 
انجمن ها  اعضای آن  تشکیل شدند. 
پس از پایان انتخابات و مشخص شدن 
نمایندگان، انجمن را منحل نکرده و 
تحت عنوان »انجمن ملی« به منظور 
نمایندگان حوزه  فعالیت  بر  نظارت 
خود در خصوص تصویب قوانین و 
نیز یاری رساندن به آنها در منازعات 
سیاسی با مخالفین مشروطه، محمد علی 
شــاه و طرفدارانش و نیز نظارت بر 
ادارات محلی دولتی، فعالیت خود را 

ادامه دادند.  
در مدت کوتاهی بعد از آن، تعداد 
زیادی »انجمن ملی« در سراسر کشور 
تاسیس شده و شروع به کار کردند. به 
مرور زمان هر یک از انجمن های ملی 
را بنا به محل تاسیس شان به نام همان 
محل خواندند. مثال انجمن ملی تبریز 
که به انجمن تبریز خوانده شد. تامل 
گسترده انجمن های ملی با نمایندگان 
مجلس و اقدامات آنها در جغرافیای 
محلی شان، نقش بسیار مهمی در تداوم 
انقالب مشــروطه و فعالیت مجلس 
شورای ملی داشــت. به پاس ارزش 
نهادن به فعالیــت انجمن های ملی، 
اواسط سال 132۵ قمری/ 1286  در 
نمایندگان مجلس با تصویب قانون 
فراگیری با عنوان قانون انجمن های 
ایالتی و والیتی، فعالیت آن انجمن ها 
را رســمیت بخشیده و به اقدامات و 
برنامه های آنها، شکل قانونی بخشیدند 
و »انجمــن ملی« بنا به وســعت و 
اهمیت محل تاســیس، به »انجمن 
ایالتی« و یــا »انجمن والیتی« و یا 

»انجمن بلوک« تغییر نام داد. 
در طی ماه ها و سال های بعد )تا 
پایان دوره دوم مجلس شورای ملی در 
سال 1329 قمری/ 1290( انجمن های 
ایالتی و والیتی ایفاگر نقش قاطع و 
بسیار گسترده ای در روند رویدادها 
و تحوالت ایران بودند. چنین تحولی 
در جامعه ایران در یکصد سال پیش 
تنها در سایه تعامل بین نهادهای درون 
حاکمیت و احــزاب و گروه های 

سیاسی امکان پذیر شد.

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر
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تاریخ

روزنامه هــا را معموال به عنــوان یکی از 
ابزارهای آگاهی و شناخت در دوران پیش از 
مشروطه و زمینه ساز این انقالب دانسته اند. هرچند 
در مورد نقش آن ها با توجه به شرایط اجتماعی 
اغراق زیادی شده اســت. در آستانه مشروطه 
روزنامه های مختلفی در ایران به چاپ رسیده و 
یا در حال انتشار بود که می توان آن ها را در سه 
دسته مورد بررسی قرار داد. نخست روزنامه هایی 
که در تهران چاپ می شد و عمدتا جنبه سراسری 
داشت ولی به جهت مشکالت مربوط به توزیع 
بسیاری از آن ها به همان پایتخت و چند شهر 
دیگر محدود می ماند. روزنامه هایی که در ایاالت 
و والیات به چاپ می رسید و بیشتر جنبه محلی 
داشــتند اما با توجه به مشکالتی که در مسیر 
داشت،  وجود  سراســری  روزنامه های  توزیع 
ایــن روزنامه ها در انتقال آگاهی به مردمی که 
خارج از تحوالت پایتخت زیســت می کردند، 
بسیار اهمیت داشت و دسته سوم روزنامه هایی 
بودند که در خارج از کشــور منتشر می شدند. 
این روزنامه ها نیز به ســبب اینکه با مشکالت 
سانســور دولتی مواجه نبودنــد و از مجاورت 
کشــورهای غربی یا کشورهایی که در مسیر 
توسعه قرار گرفته بودند به ایران می رسید حائز 
اهمیت بود ولی با توجه به بعد مسافت و هزینه ها 
و دشواری های انتقال آن به داخل کشور برای 
رسیدن به دست مخاطبان از یک سو مخاطبان 
محدودی داشــت و از سوی دیگر گاهی اخبار 
روزنامه با توجه به گذشت مدت زیادی از زمان 

انتشار برای خواننده تازگی نداشت. 
هرچند هر سه دسته از این روزنامه ها در نوع 
خود دارای اهمیت بوده و کارویژه های خاصی 
را دنبال می کردند اما به نظر می رسد روزنامه هایی 
که با هزینه و اراده دولت منتشر می شد به چند 
دلیل اهمیت بیشتری برای پردازش داشته باشند. 
نخست آن که حمایت و پشتیبانی دولت سبب 
اســتمرار این روزنامه ها می شد. دوم در فضایی 
که بســیاری از مردم از سواد چندانی برخوردار 
نبودند، دولت دستکم کارکنان خود را به تشویق 
یا تکلیف موظف به مطالعه روزنامه ها می کرد 
و نکته دیگر آن که این روزنامه ها داری منابع 
خبری موثق بوده و دست بازتری برای کسب 

اطالع از شرایط داخلی و خارجی داشتند.

QQQنگاهی به چاپ در ایران
یکی از مهم ترین امکانات ســخت افزاری 
مورد نیاز برای انتشــار روزنامه در دســترس 
بودن وســایل چاپ در جهت تکثیر و توزیع 
آن اســت. صنعت چاپ در ایران ســابقه ای 
طوالنی تر از انتشــار روزنامه دارد و به زمان 
صفویه بازمی گردد. هرچند این تاریخ را بسیار 
عقب تر نیز می توان برد و کار چاپ در ایران 

را به هخامنشیان و مهرهای سلطنتی این دوره 
نسبت داد. در ریشه شناسی واژه نیز گفته می شود 
که این واژه در زمان گیخاتوخان فرزند اباقاخان 
به ایران وارد شده است.  در حقیقت نخستین بار 
این مبلغان و کشیشان مسیحی فرقه کارملیت 
بودند که در کلیسای اصفهان چاپخانه داشتند 
و به آن باســمه خانه می گفتند. این چاپخانه با 
حروف سربی کار می کرد و کار انتشار متون 
مسیحی به عربی و فارسی را برعهده داشت. در 
دوران نادرشاه نیز گزارش هایی در رابطه با چاپ 
وجود دارد اما ورود جدی این صنعت به ایران 
با یک فاصله نســبتا طوالنی و در دوره پس از 
جنگ های ایران و روس صورت گرفت. این بار 
نیز پیشــتازان اصالحات در تبریز بودند که به 
ضرورت این امر پی برده و دست به کار ورود 
و کار با آن شدند. میرزا صالح شیرازی یکی از 
پنج نفری بود که در کاروان دوم اعزامی از سوی 
عباس میرزا به انگلستان فرستاده شد. این شخص 
در بازگشت چاپخانه ای با خود به همراه آورد. 
اما پیش از ورود میرزاصالح با دستاورد مهمش، 
عباس میرزا به دلیل آشــنایی ای که با دستگاه 
چاپ و فواید آن پیدا کرده بود، چند دســتگاه 
ماشین چاپ از روسیه سفارش داده بود. نخستین 
چاپخانه سنگی در سال 1236ه.ق )1821م( از 
تفلیس به ایران آورده شد اما دستگاه به تنهایی 
کافی نبــود، باید افرادی طــرز کار با آن را 
می آموختند. به این منظور زین العابدین تبریزی 
به پترزبورگ فرستاده شد و چهارسال بعد در 
بازگشــت او نیز دستگاهی را با خود به همراه 
آورد و چاپخانه ای در تبریز دایر شــد. نتیجه 
این کار انتشار دو رساله مهم میرزا عیسی قائم مقام 
بود. یکی فتحنامه و دیگری رساله جهادیه که 
به منظور دعوت به جهاد برای جنگ های ایران 
و روس نوشته شد. باسمه خانه دارالسلطنه تبریز 
کتاب های دیگری نظیر مآثرالسلطانیه و رساله 
آبله کوبی را نیز به چاپ رساند. بعدها همین فرد 
به دستور فتحعلی شاه در سال 1240ه.ق زیر نظر 
منوچهرخان گرجی که به »معتمدالدوله« ملقب 
بود چاپخانه ای را نیز در تهران دایر کرد و کتبی 
که آن ها چاپ می کردنــد به نام »معتمدی« 
منتشر می شد. شیراز )12۵4(، رضائیه )ارومیه( 
)12۵6( و اصفهان )1260( نخستین شهرهایی 
بودند کــه بعد از تبریز و تهران صاحب چاپ 

سنگی شدند.
به مرور شمار دستگاه های چاپ و کسانی که 
به این صنعت عالقه مند شدند، افزایش یافت و به 
غیر از چاپخانه هایی که با حمایت و درخواست 
دولت راه اندازی شــد، افــرادی نیز به صورت 
خصوصی اقدام به تأســیس چاپخانه می کردند 
اما این امر باید تحــت نظارت دولت صورت 
می گرفت و تولیدات این چاپخانه ها باید با »مهر 
شیر و خورشید با کلمه مالحظه شد« توسط اداره 
علوم و قســمت انطباعات و روزنامه دولتی و 
دارالترجمه دولتی و چاپ کتب به تأیید می رسید.

QQQنخستین روزنامه
میرزا صالح شیرازی پیش از اعزام به انگلستان 
به کار منشی گری در دستگاه نیروهای انگلیسی 
مشغول بود و از این طریق به بارگاه عباس میرزای 
ولیعهد نیز رفت و آمد داشــت. به این ترتیب 
توانست جایی در کاروان محصلین برای خود باز 
کند و در بازگشت نیز یکی از موفق ترین آن ها 
بود. وی که برای تحصیل زبان انگلیسی و برای 
برعهده گرفتن سمت مترجمی در دستگاه دیوانی 
به فرنگ فرستاده شد، در بازگشت چاپخانه و 
متعاقب آن روزنامه را برای ایرانیان به سوغات 
آورد. به این ترتیب نخســتین روزنامه ایران با 
ترجمه تحت اللفظی »Newspaper« یعنی »کاغذ 
اخبار« نام گرفت و در سال 12۵2ه.ق )1836م( 
حدود 72 سال پیش از انقالب مشروطه در عهد 
سلطنت محمدشاه منتشر شد. صفحه اول روزنامه 
به »اخبار ممالک شــرقیه« اختصاص داشت و 
دومین صفحه آن با عنوان»اخبار ممالک غربیه« 

به روایت خبرهای اروپا و عثمانی می پرداخت.
مجله انجمن آســیایی در شماره دوم فوریه 
1839م به معرفــی روزنامه »کاغــذ اخبار« 
تحت عنوان »روزنامه ایرانی« پرداخته اســت 
و نمونه ای از شــماره اول روزنامه را نیز برای 
آشــنایی مخاطبان خود به چاپ رسانده است. 
مجله می نویسد: »ذیال مندرجات یک روزنامه 
که در تهران با چاپ سنگی چاپ می شده برای 
نشان دادن نمونه ای از ترقی سیاسی ایرانیان درج 
می شود. قبال باید توضیح داده شود که چاپخانه به 
تازگی وارد ایران شده و این روزنامه چند سال 
است که زیر نظر و با مدیریت میرزا صالح دایر 

شده است. ایشان یکی از وزرای اعلیحضرت شاه 
اســت و به یک مأموریت سیاسی به انگلستان 
فرستاده شده بود. اصل این روزنامه در دو ورق 
بزرگ چاپ می شود و فقط در یک روی اوراق 
مطالبی نوشته شــده و پشت ورق سفید است. 
خطوط روزنامه خوانا و باالی آن نشــان شیر و 

خورشید ایرانی است.«  
در حال حاضر هیچ نسخه ای از اولین روزنامه 
ایران در دست نیست و تنها یک نمونه از اولین 
شماره آن در موزه بریتانیا نگهداری می شود که 
سال انتشــار را نیز براساس آن تعیین کرده اند. 
همچنین مدت انتشــار این روزنامه نیز دقیقا 
مشخص نیســت و اگرچه قرار بود به صورت 
ماهانه منتشر شود اما در نهایت انتشار آن از نظم 

چندانی برخوردار نبوده است.

QQQتثبیت روزنامه نگاری ایرانی
نویسنده فرانســوی »تاریخ قاجار« ادموند 
دوتامپل در کتاب خود ضمن اشاره به روزنامه 
کاغذ اخبار عقیده دارد که »همین روزنامه است 
که پس از تغییرات مختصری به صورت روزنامه 
وقایع االتفاقیه یعنی روزنامه رسمی تهران درآمده 
است.« چه این روزنامه را در امتداد کاغذ اخبار 
بدانیم و یا مستقل از آن وقایع االتفاقیه پس از یک 
دوره فترت و توقف انتشار کاغذ اخبار به راستی 
یک اتفاق در ســپهر مطبوعات ایران به شمار 
انگلیسی  براون مستشرق  ادوارد  البته  می رفت. 
میان این دو روزنامه به روزنامه»زاراریت باهرا« 
که به معنای »شعاع روشنایی« است اشاره دارد 
که در شــهر رضائیه )ارومیه( به دست مبلغین 

مسیحی و به زبان آسوری منتشر می شد و دارای 
نظم و ترتیب در انتشــار بود. با این حال حتی 
در صورت تقدم انتشار به جهت ماهیت محلی 
و قومی نمی توان آن را دومین روزنامه ایرن به 

شمار آورد.
وقایع االتفاقیه را میــرزا تقی خان امیرکبیر 
با آگاهی از اهمیت وجــود یک ارگان برای 
پیشبرد اهداف مد نظرش که بتواند واسط میان 
دولت و مردم باشد در سال 1267ه.ق یعنی در 
سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه منتشر کرد. 
حاجی میرزا جبار تذکره چی )سردبیر(، ادوارد 
حاجی  نوری،  میرزاآقاخان  )مترجم(،  برجیس 
عبداهلل )خبرنگار و خطاط( و حاج عبدالمحمد 
)مسئول چاپ( از جمله دیگر دست اندرکاران 
این روزنامه بودند. شماره اول این روزنامه با نام 
»روزنامچه دارالخالفــه طهران« در روز جمعه 
پنجم ربیع الثانی به چاپ رســید. از شماره دوم 
به بعد نام روزنامه وقایع االتفاقیه بود. انتشــار 
این روزنامه به صورت هفتگی بود و تا شماره 
16 آن روز جمعه منتشر شد ولی به سبب آنکه 
جمعه روز آخر هفته به حساب می آمد و توزیع 
روزنامه با دشــواری مواجه می شد از شماره 17 

انتشار آن به پنج شنبه ها منتقل شد. 
در سرمقاله روزنامه انگیزه انتشار آن چنین 
آورده شده است: »از آن جا که همت حضرت 
اقدس شاهنشاهی به تربیت اهل ایران و استحضار 
و آگاهی آنان از امورات داخله و وقایع خارجه 
است، لهذا قرار شــد که هفته به هفته احکام 
همایون و اخبار داخلــه و غیره را که در دول 
دیگر گازت می نامند در دارالطباعه دولتی زده 
شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد که 
اهالی ممالک ایــران نیز در هر هفته از احکام 
دارالخالفه مبارکه و غیره اطالع حاصل نمایند و 
از جمله محسنات این گازت یکی آن که سبب 
دانایی و بینایی اهالی این دولت علیه اســت و 
دیگر آنکه اخبار کاذبه و اراجیف که گاهی بر 
خالف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از 
شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه 
عوام این مملکت می شــد، بعد از این به واسطه 
روزنامچه متوقف خواهد شد و به این سبب الزم 
است که کل امنای دولت ایران و حکام والیات 
و صاحــب منصبان معتبر و رعایای صادق این 

دولت این روزنامه ها را داشته باشند.« 
این روزنامه برای نخســتین بار توانست به 
طور کامل نقش بلندگوی دولت را بازی کند 
و به ویژه در دوره امیرکبیر نظارت بسیاری بر 
صحت اخبار آن وجود داشت. موضوعاتی مانند 
اخبار دارالخالفه، اعالنات دولتی، وضعیت اردوی 
همایونی، اخبار مربوط به قشون، اخبار ممالک 
محروســه، قیمت اجناس تجاری در دارالخالفه 
و سایر امور مربوط به تجارت  در این روزنامه 
مورد پردازش قرار می گرفت. همچنین از شماره 
ششم چاپ اعالنات در روزنامه آغاز شد و قیمت 
اعالن نیز نوشته می شد. روزنامه تا شماره 471 

یعنی 28 محرم 1277ه.ق منتشــر شد و از این 
تاریخ انتشار آن با نام وقایع االتفاقیه متوقف شده 
و در قالب عنــوان دیگری با همان چارچوب 

گذشته انتشار یافت.

QQQارزش تصویر در خبر
دولت علیه ایران نــام جدید همان روزنامه 
»وقایع االتفاقیه« اســت. در حقیقت زمانی که 
شــماره 472 روزنامه در دهم صفر 1277ه.ق 
انتشار یافت، دیگر خبری از نام وقایع االتفاقیه 
نبود. مسئولیت روزنامه به میرزا ابوالحسن خان 
صنیع الملک غفاری )نقاش باشی( واگذار شده و 
نامش »دولت علیه ایران« شد. این روزنامه اما 
یک ارزش افزوده جدید داشت و آن تصاویری 
بود که با هنرمندی کامــل از مناظر طهران و 
رجال عهد قاجار و دولتمردان خارجی کشیده 
بود. مدیریت جدید روزنامه تحصیلکرده  شده 
اروپــا بود و مهارتی تمام در نقاشــی و چاپ 
سنگی داشت و کار او ضمن ایجاد پیشرفت در 
امر روزنامه نگاری، امروزه بسیاری از چهره های 
رجال قاجاری را برای ما قابل شناســایی کرده 

است. 
ایــن روزنامه نیز تا شــماره ۵93 )ســال 
1283ه.ق( با همین نام انتشــار یافت اما از این 
شــماره تا 638 )ســال 1286( با نام »روزنامه 
دولتی« منتشر شــد و از شماره 639 بار دیگر 
تا شماره 6۵0 )1287ق( از همان عنوان دولت 
علیه ایران استفاده کرد تا اینکه باالخره در سال 

1288ه.ق تعطیل شد.
در حاشــیه این روزنامه از سال 1280ه.ق 
روزنامه علمیه دولت علیه ایران به ســه زبان 
فارسی، عربی و فرانسه منتشر می شد که کارویژه 
آن انتشار مطالب علمی و دستاوردهای فنی و 
اکتشافات غربی به منظور آشنایی مخاطبان ایرانی 
بود و به مدت 7 سال تا 1287ه.ق انتشار یافت و 

پس از آن این روزنامه نیز تعطیل شد.

QQQملت در روزنامه
ملت یکی از مفاهیم جدیدی بود که ســیل 
تجــدد وارد ایران کــرد و می رفت تا به جای 
رعیت بنشیند. نخستین شماره روزنامه ملت ایران 
)ملتی( در پانــزده محرم 1283ه.ق به نام کامل 
»ملت سنیه ایران« منتشر شد. روزنامه به صورت 
ماهانه منتشر می شــد و در نهایت 34 شماره از 
آن به چاپ رسید. روزنامه قصد داشت برخالف 
دیگر مطبوعاتی که تا آن زمان فعالیت داشتند، 
تریبون مردم شود اما این امر عمال امکان پذیر 
نشد چون مردم عادی در این زمان اساسا چندان 
توان خواندن و نوشتن نداشتند تا از این ابزار برای 
رساندن صدای خود بهره ببرند. بنابراین حتی در 
صورت توفیق در انتشار صدای مردم، مخاطب 
چندانی برای آن وجود نداشت. از سوی دیگر 
وابستگی دولتی روزنامه مانع از آن می شد که به 

صراحت به مشکالت مردم بپردازد.

در حال حاضر هیچ نسخه ای از اولین روزنامه ایران در دست نیست و تنها یك نمونه از اولین شماره آن 
در موزه بریتانیا نگهداری می شود که سال انتشار را نیز براساس آن تعیین کرده اند. همچنین مدت انتشار 

این روزنامه نیز دقیقا مشخص نیست.

تجدد ارگان 
بررسی نقش و سهم مطبوعات در تجدد ایرانی

سمیرا دردشتی
خبرنگار

5گزارش تاریخ تجدد ایران

پاورقی نویسی ؛ تداوم کتابخوانی 
اداره  اوایل ســال 1288ه.ق مسئول  در 
روزنامه های دولتی تغییر کرد. علیقلی میرزا 
اعتضادالســلطنه از سمت خود کنار رفت و 
او  جایگزین  اعتمادالسلطنه  محمدحسن خان 
شد. این امر به یک تحول ساده دستگاه دیوانی 
محدود نماند و موجب تغییراتی در وضعیت 
روزنامه های دولتی شــد. در این زمان چند 
روزنامه منصوب به دولت فعالیتی همزمان 
داشــتند که اگرچه برخــی از آن ها دارای 
ســابقه طوالنی بودند اما در عمل کارآیی 
چندانی نداشتند. بنابراین روزنامه های دولت 
علیه ایران، علمیه و ملت سنیه ادغام شده و 
از درون آن »روزنامه ایران« تأسیس شد که 

برای مدتی در حدود 80 سال منتشر می شد. 
این روزنامه مدت ها ارگان رسمی دولت بود 
اما در پاره ای از موارد به صوت نیمه رسمی و 

حتی مدتی مستقل به کار خود ادامه داد. 
شماره نخست روزنامه در یازدهم محرم 
1277ه.ق به چاپ رسید و اگرچه در آن نامی 
از محمدحسن خان اعتمادالسلطنه به عنوان 
مدیر مسئول برده نشده بود اما وی در عمل 
کار انتشــار این روزنامه را در دست داشت 
و بخش عمــده ای از مقاالت و ترجمه های 
او در این روزنامه منتشر شد. اقدام متفاوتی 
که ایــن روزنامه در مســیر آگاهی آغاز 
کرد، انتشار کتاب های مهم در پاورقی بود. 

شماری از این آثار به وسیله شخص 
اعتمادالسلطنه ترجمه شده بود. 

اعتمادالسلطنه  درگذشت  با 
1313ه.ق  ســال  در 
برادرزاده اش ادیب الممالک 
کار او را برعهده گرفــت. 

بعد از او مدیریت روزنامه به 
میرزامحمد قدیم باشی واگذار شد و 

او نام روزنامه را به »ایران سلطانی« تغییر 
داد. سید حســن اردبیلی و میرزا محمدخان 
ملک زاده )برادر بهار( از دیگر کسانی بودند 

که کار اداره روزنامه را برعهده داشتند.
به مرور بر تعداد روزنامه ها اضافه شد و 

برخــی از آن ها جنبه تخصصی نیز 
دانش،  روزنامه  کردنــد.  پیدا 
شــرف و یا شرافت، تربیت 
و... از دیگر روزنامه هایی بود 
که در این دوره منتشر شدند. 
از طرفی حتی خود شــاه نیز 
به انتشار روزنامه عالقه مند شد 
و روزنامه ای را ترتیب داد که در 
ظاهر زیر نظر حکیم الممالک بود ولی مطالب 
آن را خود از ســفرنامه ای که به خراسان 

داشت، تهیه می کرد. 
کار انتشار روزنامه و توسعه آن اگرچه 
نقش مهمی در آگاهی داشت اما این آگاهی 

منحصر به باسوادان شــهری نبود. مردم به 
جهت کم سوادی نقش اندکی در تأسیس و 
اداره و حتی بازنمایی وضعیت زندگیشان در 
روزنامه ها داشتند. در چنین خالئی این اشراف 
بودند که به لطف بهره بــردن از امکانات 
دولتی می توانستند در خارج از کشور تحصیل 
کنند و با حمایت دولت روزنامه تأســیس 
کنند. گذشته از غیاب مردم، به جهت ماهیت 
استبدادی حکومت بســیاری از روزنامه ها 
عمال مدیحه سرای دولت بودند و جریان آزاد 
اطالعات وجود نداشــت. خبرها به گونه ای 
یک جانبه انتخاب و تنظیم می شدند و بخشی 
از هر روزنامه به مدیحه سرایی برای حاکمان 

اختصاص می یافت.  
با این حال گسترش شــمار روزنامه ها 
و همچنیــن تخصصی شــدن آن ها فضای 
تک صدایی حاکمیت را دچار وقفه کرد و 
موضوعات جدیدی که تــا پیش از آن در 
جامعه ایران شناخته شده بود را به عنوان مسئله 
مطرح کرد. همین امر نیز به مرور عالقه به 
سوادآموزی را افزایش داد و شمار بیشتری 
از افراد توانستند بدون واسطه از خبرها مطلع 
شوند. چرا که بسیاری از اطالعاتی که مردم 
الزم بود از دولت کسب کنند در روزنامه به 
چاپ می رسید و گاه مردم از خواندن آن و یا 

دستکم آگاهی از محتوای آن ناگزیر بودند.
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داگالس نورث، یکی از نظریه پردازان نهادگرایی جدید، با بسط نظریه نهادگرایی به نکات کلیدی تر و کـتاب
خرد تر و واقع بینانه تری در این حوزه توجه کرده است. از نظر نورث نهادها قید و بندهایی هستند که 
شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می کنند.

داگالس نورث )نوامبر 1920 - نوامبر 201۵( 
اقتصاددان مشــهور آمریکایی و از بنیان گذاران 
مکتب نهادگرایی در علم اقتصاد است که کرسی 
تدریس در دانشــگاه اقتصاد کلمبیا را در اختیار 
داشــت. او در سال 1993 موفق به کسب جایزه 
مشــترک نوبل اقتصاد )به همراه روبرت ویلیام 
فوگل( به دلیل »بازسازی تحقیق در تاریخ اقتصاد 
با به کارگیری تئوری اقتصــادی و روش های 
کیفــی در مورد توضیح تغییــرات اقتصادی و 
نهادی« شد. در واقع همین گزاره رویکرد او را 
روشن می سازد؛ نورث اقتصاددان نهادگرایی است 
که تالش کرده با بســط تئوری های نهادگرایی 
نوین باب تازه ای در بازخوانی و تفســیر فرآیند 
توسعه در تاریخ جهان بگشــاید. جان ژوزف 
والیس استاد اقتصاد دانشــگاه مریلند و دستیار 
اقتصادی«  تحقیقــات  ملی  پژوهش در »دفتر 
اســت. والیس یک مورخ اقتصادی متخصص 
در زمینه مالیه عمومی دولت های آمریکاســت. 
استیون بی. وب بیست و یک سال است به عنوان 
اقتصاددان و مشــاور در زمینه پژوهش، ارزیابی 
و مأموریت های سیاســتگذاری برای آمریکای 
التیــن و منطقه کارائیب و مناطــق دیگر در 
بانک جهانی مشغول به کار است. او به تازگی 
به عنوان مشاور این بانک خدمت می کند. باری 
آر. وینگاست دارای کرسی خاندان »وارد سی. 
کربز« در دپارتمان علوم سیاســی و پژوهشگر 
ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است. 
وینگاست دانشــجوی داگالس و بعدها همکار 
پژوهشی او شد. او به عنوان عضو آکادمی ملی 
علوم، جایزه ریکــر، جایزه هاینز یولو و جایزه 
یادواره جیمز بار را دریافت کرده است. از نورث 
والیس و وینگاست ده سال پیش مقاله ای با عنوان 
»چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده 
بشری« منتشر شــده بود که در آن به ویژگی 
اصلی کشــورهای در حال توســعه که از نظر 
آنان همان »نظم دسترسی محدود« بود، پرداخته 
بودند. داگالس نــورث و همکارانش دو کتاب 
مهم دربارۀ رابطۀ توســعه و خشونت نوشته اند؛ 

»خشونت و نظم های اجتماعی« با عنوان فرعی 
چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده 
بشر و »سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه 
خشونت«. کتاب اول در واقع چهارچوب نظری و 
مفهومی بحث  است و کتاب دوم بررسی آماری 
و میدانی در 9 کشور. نکتۀ جالب این که در ایران 
کتاب دوم در ســال 9۵ و زودتر از کتاب اول 
منتشر شد و کتاب اول به تازگی منتشر شده. هر 

دو کتاب را نشر روزنه منتشر کرده است.

QQQخشونت در حکومت های شکننده
کتاب »خشــونت و نظم هــای اجتماعی؛ 
چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده 
بشر« که اخیراً از داگالس نورث، جوزف والیس 
و وینگاست در ایران منتشر شده با استقبال خوبی 
مواجه و مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی 
قرار گرفته است. این کتاب برخالف کتاب »در 
سایه خشونت« بیشتر بر شالوده های مفهومی و 
نظری استوار است و در واقع مقدمه ای نظری بر 
کتاب »در سایه خشونت« محسوب می شود. با 
این حال نویسندگان در این کتاب نیر از مصادیق 
عینی و تاریخی به منظور توضیح نظریه های خود 
بهره جســته اند. نورث و همکارانش به منظور 
پیشــبرد پژوهش های خود دو نوع شرایط در 
جامعه را توصیف می کنند؛ یکی توصیف شرایطی 
است که در آن نهادهای شخصی بر مدار اصلی 
می چرخند، و دوم وضعیت جامعه در حالتی است 
که نهادهای غیرشخصی برجسته ترند. نویسندگان 
در همین راستا، به تقســیم بندی حکومت های 
پرداخته اند. در یــک حکومت طبیعی  طبیعی 
ائتالف مســلط با وضعیت محدودیت دسترسی 
به منابع باارزش)زمین، کار و ســرمایه(، مسئله 
خشونت را مدیریت می کند. در ادامه نویسندگان 
حکومت های طبیعی را به سه دسته ی شکننده، پایه 
و بالغ تقسیم می کنند. حکومت های »شکننده« 
در آســتانه فروپاشــی اند و قادر به حمایت از 
هیچ ســازمانی به جز حکومت نیستند. در این 
حکومت ها استفاده از یک سری حقوق انحصاری 
بدیهی شمرده می شود و استفاده از زور و خشونت 
مفروض و مشــروع اســت. معترضان به این 
وضعیت به ایجاد خشونت متهم می شوند و البته 
این اعتراضات خطر بروز جنگ های داخلی را نیز 

افزایش می دهد. رانت جویی و سهم خواهی عامل 
تعامل و تعادل فرادســتان است که موجب مهار 
سرعت خشــونت در گردنه قدرت می شود. در 
حکومت های طبیعی »پایه« تنها از سازمان های 
وابســته به حکومت حمایت می شــود و در 
حکومت های طبیعی »بالغ« توانایی پشتیبانی از 
سایر ســازمان های غیرحکومتی و غیردولتی و 
مستقل و ســازمان های مدنی و خارج از کنترل 
حکومت وجود دارد. در چنین جوامعی روابط میان 
گروه های ذینفع، قانونمند شده و زمینه برای گذار 
به نظم دسترسی باز فراهم می شود. هنگامی که 
جوامع به سمت نظم دسترسی باز حرکت می کنند 
روابط رسمی شده و در نتیجه فساد کاهش می یابد. 
نورث و همکارانش در ایــن باره معتقدند که 
ویژگی جدایی ناپذیر نظم دسترسی باز رشد دولت 
است. عضویت پذیری و مشارکت انبوه شهروندان 
موجب حساســیت پذیری دولت در قبال منافع 
آن ها می شود. بنابراین دولت در نظم دسترسی باز 
بزرگ تر از دولت در حکومت های طبیعی است.

QQQتوسعه و نهادگرایی به سبک نورث
روشــن اســت که امروزه دیگر نمی توان 
علل توســعه نیافتگی جوامع و کشورها را تنها 
به یک عامل تقلیل داد. رویکردهای کالسیک 
به تنهایی توسعه نیافتگی در  و کالن نگر دیگر 
جوامع را تبیین نمی کنند. چه اینکه راهبردها و 
راه حل هایی نیز کــه بر این مبنا انجام گرفته اند 
تاکنون آن چنان که باید ثمربخش نبوده، یا اینکه 
موفق نشده اند نابرابری های ناشی از شکاف های 
اجتماعی و اقتصادی را توجیه یا مرتفع سازند. شاید 

بتوان گفت واقع بینانه ترین روشی که می تواند در 
دوران معاصر مورد استفاده پژوشگران حوزه های 
چندبعدی و گسترده ای چون توسعه قرار گیرد، 
در نظر گرفتن چند تابع نسبت به یکدیگر و در 
نهایت برآورد ارتباط و پیامدهای آن است. از 
طرفی ناکارآمدی و نیز شرایط سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی ویژه قرن نوزدهــم اقتصاددانان را 
نسبت به نظریه های نئوکالسیک نیز ناامید کرده 
بود و زمینه بروز نظریه های نهادگرایانه جدید را 
فراهم کرد. مکتب نهادگرایی بر آن بود که نتایج 
تاریخی را نیز در تحلیل های اقتصادی خود مطمح 
نظر قرار دهد. به همیــن ترتیب از دهه 1970 
اقتصاددانان که خود آموزش دیده  به بعد توجه 
مکاتب نئوکالسیک بودند به سمت نهادها جلب 
شد. پس از گذشت یک قرن از عمر نهادگرایی، 
این مکتب نیز دستخوش تحوالتی شد که موجب 
پیدایش نهادگرایی جدید شد. داگالس نورث، 
یکی از نظریه پردازان نهادگرایی جدید، با بسط 
نظریه نهادگرایی به نکات کلیدی تر و خرد تر و 
واقع بینانه تری در این حوزه توجه کرده است. از 
نظر نورث نهادها قید و بندهایی هستند که شرایط 
فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می کنند. نورث 
در واقع در کلیه تحلیل های اقتصادی خود به بسط 
و جرح و تعدیل همین تئوری پرداخته است و در 
کتاب هایی که تاکنون در این خصوص تالیف 
کرده کوشــیده تا با استفاده از وقایع تاریخی و 
سیاسی نهادها فرآیند اقتصادی، نظام های اجتماعی 
و توسعه اقتصادی را در این چارچوب تفسیر کند. 
در همین راستا گاه از درِ رویکردهای اقتصادی تر 
وارد شــده، )مانند کتاب فهــم تحول فرآیند 

اقتصادی(، و گاه مســائل ایدئولوژیک و روانی 
را مورد توجه قرار داده اســت؛ مانند دو کتاب 
»خشــونت و نظم های اجتماعی« و »در سایه 
خشونت«. بر همین مبنا می توان گفت که نورث 
در تالیفاتش الگوهای جدیدی در عرصه مسائل 
اقتصادی بنا نهاده است. کتاب »سیاست، اقتصاد 
و مسائل توســعه درسایه خشونت« در حقیقت 
ماحصل یک سلسله تحقیقات میان رشته ای است 
که نورث به همراه همکارانش انجام داده و در 
آن برآیندهای اجتماعی و سیاسی و روانی را نیز 
به دقت مورد توجه قرار داده اند. البته ســرآغاز 
بررســی های نورث در قالب اقتصاد نهادی اثر 
»خیزش جهان غرب« اوســت که با همکاری 
رابرت پل توماس در 1973 نوشــته بود. در این 
کتاب نورث به تصمیم گیری هایی که در سطح 
نهادی توســط افراد و گروه های ذینفع صورت 
می گیرد پرداخت و تــالش کرد تا پیامدهای 
آن را در چارچوب ســاختاری نئوکالســیک 
تبیین کند. او توضیح داده بود که نهادها باتوجه 
به تغییراتی که در مجموعه قیمت های نســبی 
رخ می دهد، واکنش نشــان می دهند. اما نورث 
در کتاب »سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در 
سایه خشــونت« چه حرف تازه ای دارد که در 
آثار پیشین خود به کنکاش آن نپرداخته است؟ 
موضوع این اســت که در این کتاب بیش از 
هرچیز پویایی جوامع به منزله کشــورهایی در 
حال گذار مد نظر است. درس هایی در خصوص 
گذار به نظام های »دسترسی باز« می آموزیم که 
در آن، نظر داشتن به خشونت به عنوان عاملی 
پنهانی اما اصلی قابل بررسی است. در منطق تمام 
نظام های دسترسی محدود کنترل خشونت عنصر 
کانونی به حساب می آید. نورث مطرح می کند 
که چگونه می توان نظامی با دسترسی محدود اما 
کارا و پویا داشت؟ و نتیجه می گیرد که کاهش 
خشونت، برابری بیشتر، قابل پیش بینی تر شدن 
اعمال قانون، افزایش درآمد و سالمت بهتر، در 
سطحی گسترده الزم است. اما در سطح سازمان ها 
نیز رشــد در دو بخش خصوصــی و دولتی، 
افزایش اطمینان نســبت به پشتیبانی عمومی از 
همه سازمان ها و در نهایت توانایی سازمان های 
فرادستان برای فعالیت در خارج این امر را میسر 
می ســازد. نورث قبل تر در آثار پیشین اش هم 

توضیح داده بــود که قالب های حقوقی اولیه را 
می توان در میان فرادستان معتبر دانست؛ چراکه 
هر فرد فرادست، در صورت ضرورت از قدرت 
و انگیزه مجازات ســایر فرادستان با ابزارهای 
اســت.  برخوردار  قانون(  از  فراقانونی )خارج 
وجود دادگاه یا قانون برای فرادستان بر حاکمیت 
قانون یــا اجرای بدون تبعیض آن داللت ندارد. 
البته چنانچه امتیازی برای همه فرادســتان باشد 
آن گاه نه تنها انگیزه تمامی فرداستان برای حفظ 
آن امتیاز همسو می شود، بلکه ماهیت مشترک 
امتیاز، امکان تبدیل آن امتیاز به حق را به وجود 
می آورد. از همین منظر است که مفهوم »سیاست 
زیر سایه خشونت« روشن می شود. چراکه توسعه 
سیاسی، شرایط سیاسی الزم و اساسی برای توسعه 
اقتصادی و صنعتی اســت. بدین ترتیب توسعه 
سیاسی، ایجاد شــرایط سیاسی و حکومتی الزم 

برای تحقق کارایی اقتصادی بیشتر است.
 اما نقطه ای وجود دارد که در آن، دســته ای 
از آثار نورث که در قالب نئوکالســیک جای 
می گیرند با نهادگرایی جدید همنوا می شــوند. 
این نقطــه طرح همان کمیابی منابع و در نتیجه 
رقابت است؛ رویکرد نهادگرای نورث، به اقتصاد 
به منزله یک »نظریۀ انتخاب« نظر می افکند که 
افراد درگیــر دائماً با محدودیت هایی مواجه اند. 
نظریۀ قیمت، بخشی اساسی در تحلیل نهادهاست 
و تغییر قیمت های نســبی نیروی اصلی برای 
اســتقرار تغییر در نهادها را فراهم می سازد. از 
نظــر نورث یکی از آثار نامحســوس تری که 
سازوکار قیمت بر ثبات سیاسی دارد این است 
که تکثرگرایی، جامعــه مدنی و رقابت حزبی 
را تسهیل می کند. قیمت ها در بازار های رقابتی 
هزینه نهایی را بازتاب می دهند؛ یعنی تغییر در 
یک قلمرو سیاســی امواجی را در سراسر نظام 
اقتصادی، مثال از طریق تغییر قیمت ها در سایر 
بازارها، ایجــاد می کند. غیبت بازارهای رقابتی 
جلوی این عالمت دهی و اثر واکنش را می گیرد. 
مثال های تاریخی کتاب، پارادیم ها و مفاهیم را 
برای دانشــمندان علوم اجتماعی و تاریخ نگاران 
قابل فهم ساخته است. به نظر می رسد نویسندگان 
کتاب تالش کرده اند نظریه ای عملی ارائه کنند 
که هر ســه حوزه علم اقصاد و جامعه شناسی و 

سیاست را در بربگیرد. 

توسعه در سایه خشونت
با ترجمه خشونت و نظم های اجتماعی که چارچوب نظری سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت داگالس نورث و همکارانش است، دوگانه آن ها کامل شد

روژین حسینی
روزنامه نگار

توسعه تجربه 
نگاهی به سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت

کتاب »سیاســت، اقتصاد و مسائل توسعه 
در سایه خشونت« چارچوب نظری »خشونت 
و نظام های اجتماعی« را، برای نُه کشــور در 
این کشورها  به کار می گیرد.  توســعه   حال 
عبارتند از بنگالدش، کنگو، زامبیا و موزامبیک، 
فیلیپین، هند، مکزیک، شــیلی و کره جنوبی. 
این کشورها نمونه هایی هستند که نویسندگان 
کتاب با برجسته ساختن نقش عامل »خشونت« 
در مناسبات آن ها، به تفصیل توضیح می دهند 
چگونه امتیازات سیاســی و اقتصادی خاصی 
که توســط ائتالف های ویژه ای در بدنه قدرت 
و حاکمیت کسب و حفظ شده، منجر به مهار 
خشــونت و در نهایت همکاری میان برخی 
سازمان ها در جهت حفظ منافع شان می شود. آنها 
در این کتاب با استفاده از پژوهش های تاریخی 
متصل به آن، به جای آن که صرفاً سیاستمداران 
و فرادستان به عنوان عوامل اصلی مورد سرزنش 
قرار بگیرند، به بررسی سازمان ها و بنگاه های 
اقتصادی ای می پردازند کــه با برخورداری از 
رانت های ویژه تالش می کنند تا ثبات و موازنه 
سیاسی مد نظر خود را ایجاد و حفظ کنند. این 
مجلد به بســط انگاره نظم اجتماعی دسترسی 
محدود به حقوق مالکیت، به مثابه نظامی پویا 
می پردازد که در آن خشــونت همواره یک 
تهدید است و برونداد های سیاسی و اقتصادی، 

به جای ارتقا بخشــیدن به رشــد اقتصادی و 
حقوق سیاســی، نتیجه نیاز به مهار خشونت 
به حساب می آیند. در 9 فصل کتاب شرح داده 
شده که چرا و چگونه طی این  سال ها به رغم 
وفور ســرمایه، منابع طبیعــی و جمعیت های 
تحصیل کرده، جهان شاهد نمونه های بسیاری از 
ناکامی ها در توسعه بود. با وجود آنکه برخی 
معتقدند کشــورهای در حال توســعه باید از 
موفق ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادهای 
می بینیم  الگوبرداری کنند، شــواهدی  جهان 
مبنی بر اینکه بیشتر کشورهای دارای درآمد 
متوسط و پایین، آمادگی بهره گیری از الگوهای 
آمریکای شمالی یا اروپای غربی را ندارند؛ یا 
آنکه پیامدهای این الگوبرداری بسیار متفاوت 
از نتایج قابل انتظار بوده اســت. این کتاب نیز 
چارچوبی نظــری ارائه می کند که از رهیافت 
آن الگوهــای اقتصادی کشــورهای در حال 
توسعه که قرن ها دوام آورده اند، تبیین می شود 
و در واقع نویسندگان به برساخت مفاهیم نظری 
نوین با عطف به عامل »خشونت« می پردازند. 
در مثال ساده ای که این کتاب پایه های اساسی 
چارچوب نظری خود را بر آن استوار می سازد، 
از دو گروه و رهبران آنها ســخن گفته شده. 
گروه های خودســازماندهی که کوچکند و از 
طریق ارتباطات شخصی اعتماد میان یکدیگر 

را محفوظ می دارند. اعضای هرگروه نســبت 
به یکدیگر وفادار و نســبت به اعضای سایر 
گروه ها بی اعتمادند. در حقیقت یک کشمکش 
دائمی میان گروه های صاحب منافع در جریان 
است. اما در این بین رهبران گروه ها به منظور 
پرهیز از درگیری دائمی تالش می کنند به توافق 

برسند تا منابع و فرصت های مورد نیاز خود را 
میان هم تقسیم کنند. از قَبل همین فرآیند است 
که رانت پدید می آید و چنان چه ارزش رانتی 
که رهبران در شرایط »صلح« کسب می کنند 
از مشابه آن در شرایط »خشونت« بیشتر باشد، 
هریک از رهبران می تواند اطمینان حاصل کند 

که طرف یا جناح مقابل دســت به خشونت 
نخواهــد زد. از طرفی این فرآیند دســتاورد 
دیگری نیز خواهد داشت و آن اینکه رهبران 
تالش می کنند تا ساختار بهتری به سازمان های 
متکی به خود بدهند و در نتیجه رقابتی به منظور 
مولدتر و کاراتر بودن ساختارها و سازمان نیز 
شکل می گیرد. بنابراین، رانت هایی که رهبران 
از آنها برخوردارند تنها از دسترسی ویژه شان از 
منابع و فعالیت ها ناشــی نشده، بلکه از توانایی 
آنان در ایجاد و حفظ ســازمان هایی با بازدهی 
بیشتر نیز نشئت می گیرد. در کتاب، این ائتالف، 
»ائتالف مسلط« نامیده شده است؛ ائتالفی که 
در حقیقت ذیل نظام هایی با »دسترسی محدود« 

به منابع شکل می گیرد. 

QQQ چرا این نُه کشور؟
کشورهای مورد مطالعه بر اساس اشتراکاتی 
که بر اساس پارادایم نظم دسترسی محدود است 
انتخاب و مورد بحث قــرار گرفته اند. اولین 
اشتراک، کانونی بودن امر خشونت، مدیریت 
آن و جلوگیری از تکــرارش در تاریخ این 
کشورهاست. خشونتی که نه فقط در تعامل با 
نهادهای نظامی و پلیس و دولت امکان بروز 
می یابد، بلکه در ید قدرت گروه های قدرتمند 
غیردولتی که برای اثرگذاری بیشــتر تهدید 

به خشونت می کنند نیز قرار دارد. این نمونه در 
مورد کشورهای زامبیا، مکزیک و هند توضیح 
داده شده است. اما نقطه اشتراک دیگر، جایگاه 
سازمان ها در ساختار بخشیدن به روابط درونی 
و بین بخشی جامعه سیاسی و اقتصاد است. در 
هر نمونه گروه های قدرتمند از پشتیبانی صریح 
و ویژه برای ســازمان های خــود بهره مندند. 
نمونه های ذکر شده آن نیز سرآمدان اتحادیه 
کســب و کار در مکزیک، »چائه بول «ها در 
کره جنوبی، و خاندان های حاکم در بنگالدش 
و فیلیپین است. اشتراک سوم استفاده فراگیر 
از رانت ها جهت سازماندهی ائتالف های سیاسی 
و اقتصادی اســت. گاهی ســهم خواهی های 
گروه های ذینفع با یکدیگر منطبق است که 
در این حالت شرایطی چون معجزه های برزیلی 
و مکزیکی دهــه 1960 رقم می خورد. گاهی 
نیز ائتالف شکست خورده عواقب فاجعه باری 
را متحمل می شــود؛ مانند موزامبیک در دهه 
1980. چهارمین عامل اشتراک آن است که 
کشورهای مورد بحث هرگز دارای شرایطی 
ایســتا نبوده اند و از میان آن ها که همواره با 
خشــونت در تعامل با گروه های ذینفع دست 
به گریبان بوده اند، کره جنوبی تنها کشوری 
است که از مهلکه ی »دسترسی محدود« جان 

سالم به در برد.

خشونت و نظم های اجتماعی
داگالس نورث، جان جوزف والیس، باری 

وینگاست
ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده

انتشارات روزنه

سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه 
در سایه خشونت

داگالس نورث، والیس، استیون وب و وینگاست
ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور

انتشارات روزنه



پرسـه فصل 5:  هنر و ادبیات

مدیا کاشــیگر؛ مردی عجیب، پرکار و 
پرجان... نویسنده؟ شاعر؟ منتقد؟ مترجم؟ 
بلــه... تمــاِم ایــن صفت ها مصــداق دارد 
درباره ی او. متولِد 1335. مرگ در شصت 
و یک ساله گی. مشکالِت حاِد ریوی و البته 
اختاللی که در کمرش نیز از سال ها پیش به 
وجــود آمده بود نیز او را بســتری و راهی 
جایــی دیگر کرد. مدیا چند برابر یک آدم 
عــادی از جان و تن و روح اش کار کشــید 
و شــاید دلیل اصلی مرگ اش همین شــور 
بی نهایــت بود.  اما او کــه بود که چنین در 
حداقل بیست و پنج ســال اخیر همواره در 
ادبیات ایران حضور داشــت. مردی که در 
کماِل قدرت زیســت و شادابی. دو جایزه ی 
ادبی پر طمطراق برگزار کرد و در بحث های 
مربوط به داستان و شعر نسِل جوان پیش قدم 
بود. کاشــیگر مردی کــه در جوانی اش به 
شاخه ی نظامی حزِب توده هم پیوسته بود و 
خیلی سریع عطای آن را به لقای اش بخشید. 
عطای مارکسیســم را به لقای اش. حاال او در 
گورش، در قطعــه ی نام آوران خوابیده و ما 

باید روزگاِر بی او بودن را تجربه کنیم.

QQQجاِن شیفته
اولین بــاری که بــا کاشــیگر مصاحبه 
کــردم باز می گــردد به نخســتین روزهای 
تاســیس روزنامه ی شــرق. چند باری قبلن 
دیده بــودم اش و در ســال های دبیرســتان 
ترجمه اش از »ابر شلوارپوش« مایاکوفسکی 
هم دمی بود برای ام و البته مجموعه داســتاِن 
کوچک اش؛ »وسوسه« را نیز خوانده بودم. 
وقتی برای گپ پیرامون تاریخ روشنفکری 
ایران و اصولن معنای روشنفکری) که سلسله 
مصاحبه ای بود که با خیلی هــا انجام دادم( 
به خانه اش در شــهرک غرب رفتم و سوال 
نخســت را پرســیدم، از جواب اش غافلگیر 
شدم. پرسیدم» آیا شــما خود را روشنفکر 
می دانیــد« جــواب داد» من به روشــنفکر 
اعتقاد ندارم، به کار روشنفکری معتقدم«... 
از متعهدهایــی چــون آل احمد و شــاملو و 
ساعدی مثال آوردم. به صراحت گفت تمام 
این نام ها بیشــتر چریک بودند! و دوراِن آن 
شمایِل روشنفکری کاملن سر آمده است... 
مدیا متفاوت بــود. بحث مان گل انداخت و 
من خیلی جوان بودم و کمتر متون لیبرال را 
خوانده بودم و چارچوِب فکری و شناخت ام 
از معنای روشــنفکر همانی بود که اکثریت 
تکرارش می کردند. نویســنده ای شــجاع، 
پیش رو و ایثارگر. مدلی چون سارتر و فانون 
و با اغماض شــریعتی... کاشــیگر در همان 
گِپ طوالنی به من فهماند باید متون بســیار 
متفاوت تری را که همیشه در ایران بایکوت 
شــده بودند بخوانم. پوپر، آرون... پیشنهاد 
کــرد کامــو را با نگاهی نــو بخوانم و خط 
بطالن بکشم بر این تعریف از روشنفکری. اما 
ماجرا در همین جا خالصه نشد. دوستی مان 
عمیق تر شد) مثل صدها دوست دیگرش؛ که 
او عاشق دوستی بود( دیدم شیفته ی ادبیات 
علمی تخیلی ســت، بازی هــای کامپیوتری، 
ادبیات عامه پسند... ساعت ها بحث می کردیم 
و او بــه تردیدهای مــن می افزود. خود من 
کــه دیوانــه ی علمی تخیلی بــودم و کمتر 
ابرازش کرده بودم کنــارش داور جایزه ی 
»ُگمانه زن« شــدم، جایزه ی انجمن فانتزی 
ایران که مدیا بســیار حمایت شان می کرد. 
این تصویر برای بسیاری که او را می شناسند 
آشناســت. کاشــیگر در اوِج چپ گرایــی 

متمایل به راســت بود و ابایی نیز از بیان اش 
نداشــت. او که اقتصاد خوانده بود در اول 
دهه ی هشــتاد فریاد برآورد که کتاب باید 
بفروشد و نویسنده از دود و زیرزمین بیرون 
بزنــد. در میزگردی که با او و احمد غالمی 
و بلقیس و محمدحسن شهســواری برگزار 
کردم چند سال پیش برای مجله ی تجربه، به 
صراحت به مدافعان ادبیات صرفن نخبه گرای 
جمع گفت: »دوره ی این تقسیم بندی های از 
رمق افتاده تمام شده و نمی توان کسی را که 
پیتزا دوست دارد وادار کرد فالن استیک با 
سبزیجات آب پز بخورد« )نقل به مضمون(. 
هرچند گاهی در این نگاه رادیکال می شــد 
و مخالفت هــای جدی برمی انگیزاند اما کار 
خــودش را می کرد و از دشــمنی هیچ کس 
ابایی نداشــت. کاشیگر بسیار شلخته زیست 
در حوزه ی کارهای خودش. مخصوصن در 
سال های اوج اش که باید کتاب های اش منتشر 
می شدند، فقط چند ترجمه به بازار فرستاد. 
که بیشتر شــعر بودند و البته درخشان. او از 
رمان هایی می گفت که نوشته بود و شعرهای 
بلنــدی که ســروده. اما به دالیِل شــخصی 
هیــچ گاه اقدامی برای انتشارشــان نکرد. تا 
مدت ها عمــده ی شــهرت اش در ترجمه ی 
»ابر شلوارپوش« مایاکوفسکی و »بعل بابل« 
آرابال بود و البته کتاِب درخشاِن »کورتزیو 
ماالپارته« یعنــی تکنیک کودتــا... او در 
راســتای همین نگاه اش به کاِر روشنفکری 
ســعی می کرد بنیاد بســازد. جوایــز ادبی 
»یلــدا« و »روزی روزگاری« که در نهایت 
در دوراِن مهــرورزی بــه او فشــار آوردند 
تــا تعطیل کند این جایزه را و تعطیل شــد. 
روزنامه نگاری ادبی اش هم بســیار پر بار بود 
و مقــاالت اش در حوزه های گوناگون هنر 
گاه شــگفت آور. فردای روزی که سوتالنا 
آلکسیویچ جایزه ی ادبی نوبل را برد، قراری 
با او داشتم برای کاری. گفت تمام کتاب های 
این زن را به فرانسه خوانده و چه قدر محشر 
است و با جزئیات درباره شان حرف زد. در 
حالی که تقریبن کسی این نان فیکشن نویس را 
در ایران اصلن نمی شناخت. پراکنده گی و 
چندسویه گی این جاِن شیفته شاید گزارش 
من را هم چند شاخه کرده. چیزی که ذاتی 
مدیا کاشیگر بود. برای همین است که عملن 
او که بسیار سیگار می کشــید و با لذت هم 
می کشید همیشــه اشــاره می کرد برای اش 
»عرِض زنده گی« مهم است نه »طوِل« آن. 
او در ســنی از دنیا رفت که بســیار زود بود 
و همین نشان می دهد بهای شادمانه زنده گی 
کردن و به قول پــدر بزرگوارش »اندازه ی 
سه نفر خواندن« شاید مرگی زودتر از موعد 

باشد...

QQQبا قلبی سفید
»ابر شــلوارپوش« با ترجمه ی کاشیگر 
بی شک مانیفستی بود برای روزگاِر ما. این 
شعر بلند که اصولن از مهم ترین نوشته های 
شــاعر فوتوریســت روس نیــز محســوب 
می شود، در زباِن کاشیگر بازآفرینی ای شد 
که تا امــروز کمتر نمونــه ای دارد. برخی 
روس دان ها می گویند کاشــیگر در بسیاری 
جاها اقدام به ترجمــه ای آزاد کرده و برای 
همیــن چندان این ترجمه وفادار نیســت! و 
بسیاری معتقدند ترجمه ی درست شعر دقیقن 
کاری ســت که او انجام داده است. کاشیگر 
در ترجمه ی این شــعر بلند، این حماســه ی 
بزرگ زبانی شــاهکاری رقم زده که ناِم او 
را بــه عنوان مترجم صرف نمی توان به زبان 
آورد. او این شــعر را از فرانسه برگردانده. 
مثل اکثر ترجمه های اش؛ چه او چنان فرانسه 
می دانست که فارسی. و بی شک این امر فقط 

به خاطر ســال های ســال کارش در سفارت 
فرانســه در تهران نبود، که بازمی گشت به 
درِک عمیق اش از این زبان. او در ترجمه اش 
آهنگی ســاخته که در کِل متن می توان آن 
را حــس کرد. و جالب این کــه این کتاِب 
مهم گاه ســال ها تجدیدچاپ نمی شد چون 
کاشیگر چندان حوصله ی پیگیری این کارها 
را نداشــت! او در این سال های پایانی کاری 
مهم انجام داد. ترجمــه ای نو از »بیگانه« ی 
کامو. ترجمه ای که به گواهی بسیاری یکی 
از دقیق ترین و بهترین ترجمه های این رمان 
به حســاب می آید و البته ترجمــه ای هم از 
کتاِب مشهور اگزوپری؛ شازده کوچولو... 
ترجمه ای که متاســفانه رفــت میان انبوهی 
از ترجمه های دیگر ایــن کتاب. ترجمه ای 
کــه هیچ به مدیا نیفــزود و این هــم از آن 
دســت کارهای عجیب اش بود که نمی توان 
دلیلی منطقی برای آن یافت. کاشــیگر در 
رفتاِر روشنفکرانه اش معتقد به عمل گرایی 
فرهنگی بود. یکی از این کارها راه انداختن 
جوایز ادبی بودند. او در بطِن سفِر گروهی 
شاعراِن فرانسوی به ایران قرار داشت  و این 
برنامــه را جوری مدیریت کرد که تا امروز 
نیز از آن شــب ها صحبت می شود. البته این 
حضور پر رنگ او را گاه از نوشتن بسیار دور 
می کرد. اما اعتقاد او به نســِل تازه ی ادبیات 
ایران منحصر به فرد بــود و برای همین هم 
میزان جوانان حاضر در روز تشییع اش قابِل 

مقایسه نبود با تعداد هم نسالن اش. 
گرایش هــای لیبرالــی او در حــوزه ی 
روشــنفکری در جایــی بــاال می گرفت و 
بیشتر به چشم می آمد که به صراحت اعالم 
می کرد یکــی از ارکاِن دیده شــدن ادبیات 
ســرمایه گذاری وســیع بخشــی خصوصی 
باید باشــد و دورشــدن از باورهای سنتی و 
کهنه ای که نویســنده گان را چون اشباحی 
ســفیدروی تصویر می کرد. به همین خاطر 
جوایزی که او برگزار کرد از نظر شــکل و 
ســاختار بسیار خوش آب و رنگ بودند و با 
شکوه برگزار می شدند. از سویی او در چند 
نوبت با ناشرانی شــروع به همکاری کرد تا 
مجموعه هایی اعم از رمان و داستان کوتاه در 
بیاورد. یکی از این نشرها، انتشاراِت کاملن 
گمناِم »آینده ســازان« بود که در حوزه ی 
آموزشــی فعال بود و ناگهان خواســت در 
ادبیات نیز کار کند. ترجمه های جســورانه 
و کتاب های بسیار مهمی که در آن دوره ی 
کوتاه در آینده سازان منتشر شدند نام هایی 
را بــه ادبیات ایران معرفی کــرد که امروز 
برخی شــان در زمــره ی بهترین های ترجمه 
هستند و محبوب ترین نویسنده گان. همکاری 
متناوب اش با نشــریات نیز در همین حوزه 
بود و حتا در همین ســاِل گذشــته نشریه ای 
را نیز سردبیری کرد که متاسفانه فقط یک 
شماره اش منتشر شــد. کاشیگر داستان های 
کوتاه خوبی نوشــت ولی ناگهان این روند 
قطع شــد. نزدیک ترهای اش می گفتند سه 
رمان حجیــم دارد در حافظه ی کامپیوترش. 
یا داســتان های کوتاه زیادی نوشته و منتشر 
نکرده است. این اواخر برخی از مقاالت اش 
را در یــک کتــاب درآورد و چنــدی از 
داســتان های اش را نیز هم. اما هنوز ناِم او بر 
آثارش ســایه ی بلندتری داشــتند. کاشیگر 
شعرهای زیادی نوشته بود و تن به انتشارشان 
نمی داد. او خاصیت محفلی بودن را دوست 
داشــت و دایــره ی روابط اش بــرای همین 
بسیار گسترده و پر دامنه شده بود. حال که 
او از دنیــا رفته بی تردیــد مرثیه های زیادی 
می نویسند، خاطره های زیادی نقل می کنند 
و شعرهای زیادی تقدیم اش. این امری ست 
طبیعی. که او دوستان یا منتقدان زیادی داشته 

زنده گی تکنیِک 
مدیا کاشیگر در شصت و یک ساله گی از دنیا رفت؛ 

مردی که متفاوت زیست، متفاوت خواند و متفاوت نوشت

باشد ولی برخی از این حضور زنده به همین 
چند وجهی بودن او بازمی گردد. جنبه هایی 
که در بسیاری شــان او حــرِف خاِص خود 
را می زد و ابایی نداشــت از شــنیدن صدای 
مخالف یا متهم کننده. درباره ی سیاســت با 
توجه به واقعیت ها ســخن می گفت و همین 
داد ایده آلیســت های انقالبی را درمی آورد 
گاهی و گاهی نیز چنان در ستایش رمان های 
عامه پسند حرف می زد که گمان می کردی 
مبلِغ زردنویســی شده است. کاشیگر تالش 
داشت ایده های خود را با توجه به جریان های 
اصلی در هنرو ادبیــات جهان بازبینی کند. 
بــرای همین بــود کــه ادبیاتی کــه تولید 
می کرد گاه عملن هیچ  دخلی نداشت  مثلن 
به رمان های عامه پســند و به شدت نخبه گرا 
بود. اما گاهــی از نویســنده گانی حمایت 
می کرد که صرفن ادبیاتی ســرگرم کننده 
داشتند. یکی دیگر از تخصص های او »اَبَر 
قهرمان« های ســینمای هالیــوود بودند. او 
شناخت عمیقی داشت از سیِر تطور این اَبَر 
قهرمان ها و یکی از مشهورترین مقاالت اش 
را نیــز دربــاره ی برخی از این هــا از جمله 
»بت من« و »ســوپرمن« نوشــت. او مانند 
امبرتو اکو متفکر محبوب اش می اندیشید؛ 
توجــه به فرهنــگ عامــه و ورود جدی به 
حوزه هــای پاپ آرت. کاشــیگر مانند اِکو 
معتقد بــود نمی توان پدیده هــای فرهنِگ 
عامه را با صفت هایی چــون ابتذال رد کرد 
و آن هــا را نادیده گرفت. جالب این که این 
گفتماِن او دقیقن در مواجهه با چپ گرایی ای 
قرار می گرفت که صرفن شــعار نخبه بودن 
می داد اما در آرمان های اش از »خلق« سخن 
می راند! کاشــیگر با نقد هوشمندانه ی این 
جریان تالش داشــت با حفظ هویت خود به 
عنوان نویسنده و شاعری با ایده های نخبه گرا 
ریشــه های ادبیات و هنر عامه خــواه را نیز 
درک کنــد و این کاری بود بســیار انقالبی 
و بی شــک تبعات پر انتقاد و گاه دشــنامی 
را بــرای او همراه داشــت. او در ســاختاِر 

فکــری اش برعکِس ذهن هــای واپس گرا و 
هیستریکی چون یوسف اباذری برای ادبیات 
و هنِر مردمی نســخه نمی پیچید و کسی را 
متهم نمی کرد به ابتذال به خاطِر رابطه اش با 
هنِر عامه پسند. شاید او تساهل فراوانی داشت 
در ایــن زمینه و نگاهــی کاملن اقتصادی و 
برآمده از بازار. این که کســی حق و وظیفه 
ندارد با شعاِر روشــنفکری برای دیگران و 
عالیق شان نسخه بپیچد و آن ها را تحقیر کند. 
برای همین در جوایزی هم که حضور داشت 
سعی کرد بخش هایی مانند کتاب برگزیده از 
نظِر مثلن »کتاب فروشان« را نیز راه اندازی 

کند، که کرد. 
می خواند.  کتــاب  بی نهایت  کاشــیگر 
حجم خوانده های او به واقع شــگفت انگیز 
و منحصــر بــه فرد بــود و در شــاخه های 
گوناگوِن علوم انســانی. از سویی او تاکید 
داشــت به ماندن در ایران. چــه او از همان 
اوان جوانی اش می توانســت برای همیشــه 
به فرانســه برود و آن جا بماند. اما کاشیگر 
آگاهانه ماندن در ایــران را انتخاب کرد تا 
بتواند تاثیری را که گمان می کرد می تواند 
با نهادســازی های اش یا محافِل دوستانه اش 
بگــذارد رقم بزند. اتفاقــی که برای بعضی 
ذهن های بیمار به باندبازی تعبیر شد در نگاه 
کاشیگر جریانی از ادبیات و نویسنده گان و 
شاعران بود که می توانستند با کمک های او 
راهِ خود را آغاز کنند. به صراحت بنویسم که 
شخص کاشیگر حامی برخی از نویسنده گان 
و مترجمــاِن خوب و جدی امــروز ادبیات 
ایــران بود. و جالب این که بسیاری شــان از 
نظر فکری هیچ قرابتی با او نداشته و ندارند. 
همین امر نشان می دهد که او در عیِن حفِظ 
پرنســیپ های فکری اش از ذهن های خالق 
ولو متفاوت حمایت می کــرد. این به زعِم 
او بخشــی از همان کاِر روشنفکرانه بود، نه 
بیانیه نوشــتن علیه این و آن و صرفن غرغر 
کردن. جنِس زیســتن اش نیز در همین راستا 
بود. او شادمانه و طربناک زیست و به واقع 

می شــد لذت بردن اش را از بودن و وجود به 
راحتی مشاهده کرد. مدل زنده گی کاشیگر 
متفاوت بود با بســیاری از نویســنده گان و 
روشنفکران ایرانی. او به کاِم خود زیست و 
شاید برای همین بود که چندان به احواالِت 
بدن اش توجهی نداشت. کاشیگر در سال های 
جوانی در رشــته ی جودو ورزش می کرد و 
کم نبودند این تجربه های خاص در زنده گی 
او. مدِل زیســتن اش عملن پر نشاط و خاص 
بود و البته متفاوت با بسیاری آموزه هایی که 
حقنه شــده بود به نسل ها. این که نویسنده و 
شاعر باید در رنجی ایوب آور زنده گی کند 

و جان بکند...
کاشیگر در شصت و یک ساله گی از دنیا 
رفت. در روز تشییع پیکرش انواع جوان ها با 
گرایش های مختلِف فکری و ادبی و بعضن 
دشــمن با هم کنــار هم ایســتادند و او را تا 
خانه ی پایانــِی بدن اش بدرقــه کردند. حتا 
چند رمان نویــس و روزنامه نگار زرد هم در 
بین جمعیت دیده شدند و همین امر نشان داد 
که کاشیگر تا چه اندازه وسعِت نظر داشت 
در عیِن اصولی که برای خودش تعیین کرده 
بود. این ستایشی پِس مرگ نیست که اگر هم 
باشــد چه باک. در همان دیدار و مصاحبه ی 
اول مــان به خاطــر این که عــکاس روزنامه 
نتوانسته بود بیاید خواستم اگر عکسی دارد 
به من بدهد تا آن را چاپ کنم... عکســی از 
جایی درآورد که در سفِر آخرش در ایتالیا 
برداشته شده بود. وسط میدانی که به گمانم 
در ونیز بود. انبوه کبوتــراِن رها در میدان 
که چندتایی شان بر شانه ی او نشسته بودند و 
برخــی در حال پرواز و اویی که خوش بود 
از درِک این همه پرنده....عکسی که چاپ 
شــد و البته من گــم اش کردم...پایان او در 
رئالیستی ترین وضع مملو از استعاره ای بود 
که خودش ساخت. فردیتی جان مند در میان 
انبوهی ذهِن متفــاوت... او مدیا بود، مدیا 
کاشیگر... مردی با ریش های بلند و سیگاری 

پر دود.  

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی
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مدفوِن غرِب واقعی
َسم ِشپرد، نمایشنامه نویس اسطوره ای در هفتاد و سه سالگی از جهان رفت

در خانه اش در کنتاکی دست ها را باال برد. 
حاصل شوم بیماری، عوارض اسکلروز. مدتی 
در سکوت با بیماری جنگیده بود. مرض چه 
می دانســت دارد چه آدمی را از جهان دریغ 
می کند؟! خبر دیر پخش شــد، فاصله ی 27 
تا 30 جوالی. خانواده و دوستانش همراهش 
بودند که رفت. تئاتر دنیا در این یک سال کم 
کشیده بود که این غول زیبا را هم از دست 
داد؛ بعد از برایان فریل ایرلندی، پیتر شــفر 
انگلیسی، داریو فوی ایتالیایی و هم وطن خود 

او ادوارد البی.
و البته... ناچاریــم از مرور کلی آمارها. 
اینکه چه کرد و چه کارنامه ای از خود باقی 
گذاشت. بالفاصله بعد از این که خبرش آمد، 
در یادداشــتی نوشتم راه نرفته نداشت و باقی 
نگذاشت. ببینیم: با »روزهای بهشت« بازی 
در نقشی روشنفکرانه در فیلمی برای طبقه ی 
فرهنگی الیت را در اوج جوانی آزمود.)ترنس 
ملیک، 1983(  برای نقش خلبانی به اســم 
چاک ییِگر در فیلم »The right stuff« )فیلیپ 
کافمن، 1983( نامزد اسکار بازیگر مرد مکمل 
شد. فیلمنامه ی »Fool for love«  را بر اساس 
نمایشنامه ی نامزد پولیتزر خودش به همین نام 
نوشت و در نقش اصلی فیلم هم بازی کرد؛ 
فیلمی ساخته ی رابرت آلتمن، فیلمساز بزرگ 
و  بود  خوش قیافه  آن قدر  امریکایی.)198۵( 
اندام متناســبی برای تصویر سینمایی داشت 
که در این شغل دومش با کیم بسینگر جوان 
و آینده  دار هم بازی شــود. برای روح هملِت 
پدر که یکی از نقش های محبوب عمر تئاتر 
دنیاست، انتخاب عجیبی بود. او با آن لهجه ی 
شدید ینگه دنیایی برای متنی از شکسپیر. در 
بازی  که  آلمِریدا، 2000(  »هملت«)مایکل 
کرد الگوی جدیدی از حوزه ی توانایی هایش 
را به رخ کشید. آن افسر آفتاب سوخته ی فیلم 
ریدلی اسکات در جنگ سومالی را سخت از 
یاد ببریم: ســقوط بلک هاوک.)2001( این 
اواخر هم نقش تمثیلی اش در »آگوست اوسیج 
کانتی« را دیدیم. متن نمایشنامه ی  تریسی لتز 
را خود نویسنده به فیلمنامه برگردانده بود و 
شپرد با حضوری کوتاه و آن نریشن گویی 
بی تفاوت و یکنواخت ابتدای فیلم و تحقیری 
الکلی اش)مریل اســتریپ  که در قبال زن 
در یکی از آن نقش هــای ماندگارش( روا 
می داشت، بار انتقالی تماتیک از نسلی به نسل 
دیگر را به وضوح به دوش می کشید. آن چه 
به ادبیات نمایشــی افزوده بود حاال حاصلی 
شگفت انگیز در کار لتز داشت. نمی توانستیم 
به تعبیر کلی اش نیندیشیم که آرامش پیرمرد 
قبل از رهسپاری، بدیل پوزخند عادتی خود 
نویسنده است. شپردی که آرام گرفته از دیدار 
مسیری که بیهوده نپیموده و هنوز هست که 
دیگرانی با ظرافت و مهارت در کار بازتعریف 
نوشته هایش هستند. سریال »خط خون« هم 

شد آخرین مواجهه ی ما با شپرد بازیگر.
اما نویسندگی. برای شاهکارش که در 3۵ 
سالگی نوشته بود، یعنی »کودک مدفون«، 
در 1979 جایــزه ی پولیتــزر را برد. برای 
»Fool for love« و »غرب واقعی« دو بار نامزد 
تونی شد. یازده بار جایزه ی اوبی برد. »یک 
ذره ترس« )2013( آخرین نمایشنامه اش بود 
که بر صحنه رفت. در تئاتر کارگردانی هم 

می کرد. موزیسین هم بود.)هر چه باشد جایی 
می زیست که برای ورود به حیطه های دیگر 
هنری یقه اش را نمی گرفتند که تو همان یک 
کار را بلدی و بنشــین سر جایت!( بیش از 
40 نمایشــنامه نوشت و رمانی کوتاه و چند 
مجموعه داســتان. کتاب نامه های او و جانی 
دارک هم به چاپ رسید. در ایران خوش اقبال 
بودیم که با ترجمه ی داریوش مهرجویی از 
دو شاهکار اصلی اش اوی نویسنده را شناختیم: 
»غرب واقعی« و »کودک مدفون«. البته باید 
از برگردان امیر امجد و آهو خردمند از همین 
دو متن در قالب دو کتاب در نشر نیال هم یاد 
کرد. »نفرین طبقه ی گرسنه«، متن دیریاب 
اما درخشــان دیگری از او بود که منوچهر 
خاکسار هرســینی برگرداند.)افراز( این سه 
متن بعدتر به تریلوژی او معروف شدند. چند 
نمایشنامه ی کوتاه و حتی مشترک )با جوزف 
چایکین( هم بودند.) در دو نشر نیال و تجربه( 
مجموعه داستان شگفت انگیز »خواب خوب 
بهشت« هم قابل ذکر است؛ کار نشر ماهی 
با ترجمه ی امیرمهدی حقیقت. زورم می آید 
این فرصت خرج بسنده به آمارها شود. این ها 
را می توان هر گوشه و کناری یافت. توصیف 
کلیات هم دون مقام کسی است که درام را 
با تالشــی فردی به جایگاهی رفیع تر رساند. 
همین ها نیاز به تشریح و اثبات دارد. مرجح آن 

است که به دالیل اهمیت یکه ی او بپردازم.
برای مطالعه ی موردی هیچ بد نیست که 
اشاره کنم به اتفاقی کلیدی در زندگی شخصی 
نویسنده. می دانســتیم که چند سال است از 
همراه سه دهه ای خود جسیکا لَنگ جدا شده. 
بازیگری که از اعتبارات انتقادی تا دو اسکار 
بازیگری زن و محبوبیت بین چند نسل را در 
کارنامه ای کم نظیر به چنگ آورده بود. این 
را هم یادمان نرفته کــه این دو در آخرین 
سال های مشترک، در آن فیلم پر از دریغ و 
حسرت هم بازی شدند: »نیا در بزن«. پیرمرد 
فیلمنامه ی فیلم را نوشته بود و خودش به سنتی 
دیرپا نقش اصلی را بــازی می کرد. امید به 
»پاریس تگزاس«)1984(  موفقیــت  تکرار 
با همان کارگردان، ویم وندرس آلمانی را، 
در سر می پروراند. سم شپرد )امیدوارم دیگر 
کنار بگذاریم  بازی ضبط های سام شپارد و سم 
شپارد و سام شپرد را!( در این فیلم بازیگری 
دست چندم بود که موقعیتی بادآورده و مهیا 
برای درخشش دیرهنگام یافته بود. یکهو راه 
کج کرد و برگشت به شهر کوچکی که در 
آن بزرگ شده بود. سر صحنه او را نیافتند و 
بلوایی شد. فیلم وسترن کم مایه ای که آشکارا 
کنایی  وجهی  نویســنده،  موقعیت سازی  با 
می یافت. مادرش را که بعد از سی سال دید 
جوری سالم کرد و صحنه عادی برگزار شد 
که نمی توانستیم نپرسیم راز یکنواخت نشدن 

حکایتش از فروپاشی خانواده چیست؟ 
می رسیدیم به داستان ظهور سارا پولی جوان 
و زیبا و ادعای بازیابی پدر. هاوارد جســیکا 
لنگ را که یافت، تحقیر شــد. زن بینوای 
از ریخت افتاده سعی داشــت طرد جوانی را 
جبران کند. پسر هم به او محل نمی گذاشت. 
ماموری فرستادند )با بازی تیم راث( که برش 
گرداند ســر صحنه. این جا نقطه ای کلیدی 
اســت. مامور به هاوارد دستبند زده و او دارد 
به قصه ی دختری کــه از وجودش بی اطالع 
بوده، فرزند خــودش، گوش می دهد. قامت 
رشید شپرد که کمک می کرد به آن زاویه ی 
ایستایی و جهت نگاه و البته دیالوگ نویسی 

خودش و میزانســن بعدی، ســکانس را به 
استعاره ای پیوند زد که در کارهایش کمتر 
دیده بودیم. تم بازیابی خانواده می توانســت 
جمع بندی آنچه عمری نوشــته بود هم باشد. 
پشت کرد به دختر و دختر به او خیره ماند 
و پسر داد زد: »ممنون هاوارد«! دست تکان 
داد برای پاســخ تشکر. راه رابطه هموار شده 
بود و خوب می دانســت. در پایان فیلم پسر 
و دختر آن ترانه ی شــیطنت آمیز »هاوارد 
بدونم«  می خوام  کیه؟  هاوارد  کجاســت؟ 
را در جاده دم گرفتند. می شــد خرده گرفت 
که بخشی از تاثیر مهیب و عمری پایان بندی 
»پاریس تگزاس« هم در این سرخوشی یافتنی 
نیست. ما عادت داشتیم به کوبندگی پایان های 
شپرد و ناباوری اش به رهایی و شدن. زن که 
از محور درام دور شد، سستی نسبی فیلمنامه 
به زندگی او هم راه یافت. انگار خودش آن 
تئوری قدیمی را نتوانست تا ته اجرا کند که 
باید در نوشته هایش از چیزی بنویسد که ربطی 
به زیســت فردی اش ندارد. اتفاقاً حق با اوی 
درام نویس بود. چاره در بیچارگی بود، نه پایان 
»نیا در بــزن«؛ گیرم مفرح، گیرم با کمک 

اجرای وندرس کهنه کار، به یادماندنی.
اما ســواالت دیگری هم در صف بودند: 
راوی جهنم زناشــویی در امریکای معاصر 
اصاًل چطور می خندد و از زندگی ای آرام در 
مزرعه ی شــخصی اش می گوید؟ چرا مدعی 
اســت که آن همه تنش و نشدن و نرسیدن 
و شکست و اضمحالل را پشت فرمان و در 
جاده راحت تر می نویسد و هر وقت به چراغ 
قرمز می رســد متوقف می شود؟! کدام یک 
از آثار محبوبش از بزرگان پیشــین که در 
مصاحبه ها اسم برده بود، این راه نرفته و بدیع 
را پیش پایش می گذاشتند؟ همنشینی شناعت 
بشری با امید به خالقیت در »غرب واقعی« 
یا دوزخ روابط انســانی و ناامیدی مطلق در 
»دندان جنایت« را؟! و باالخره آن اتفاق کی 
و کجا رقم خورد که بینجامد به آن جمله ی 
کلیدی اش که:»بدون نوشتن خالی ام«؟!)نقل 

به مضمون(
در روزهایی که متــن عزیزش، »دندان 
جنایت«، نمایشــی با همراهی موسیقی را به 
برمی گرداندم)که سال گذشته در  فارســی 
نشر بوتیمار به چاپ رسید(، نکاتی به ذهنم 
می رسید که طرح شــان را بیراه نمی دانم. آن 
حکم کلی و شنیده شده در فضای آکادمیک 
و گفته های استادان مان را مسجل می کرد: او از 

استثنایی ترین نمایشنامه نویسان دنیا بود.
اول اینکه ســم شپرد، با وجود شهرت به 
روایت واقعیت زندگــی امریکایی و طرح 
بدیع آن مضمــون مکرر، رویای امریکایی، 
تخیل یکه ای هم داشت. ترسناک بود که از 
فرط پیچیدگی پیرنگ متنش گاهی احساس 
می کردم شاید هیچ از واقعیت آن نفهمیده ام! 
فکرش را بکنید. گنگســتری کهنه کار که 
دارد روی صحنه موسیقی راک اجرا می کند! 
بزنگاه های متن با آواز زنده ی او معنی می یابد 
و خودش اقرار می کند که دورانش به ســر 
آمده. تخیل نویســنده به جایی بسیار فراتر 
از واقعیت جاری سرک می کشد و رهاورد 
این ترفند، هم به رئالیسم محبوب و مطلوب 
درام معاصر امریــکا راه می برد و هم حتی 
ابزوردیته ی غول های اروپایی. توضیح اینکه 
پوچی مســتتر در واقعیت که عزیمت گاه 
نویسنده اســت برای رسوخ به ذات فرهنگ 
امریکایی پیشنهاد دارد. پیشنهاد او بازگشت 

به ریشه هاســت. هاس که شخصیت اصلی 
نمایشنامه باشد بارها از پایان یک دوران ابراز 
نگرانی می کند و انتظــارش برای تغییر هم 
واضح است که در جهان پیش رو موضوعیتی 
ندارد. تخیل نویسنده در این است که در دل 
درامی با احتمال باالی وقوع، به جهانی موازی 
سرک می کشد؛ احتمال ولو کمرنگ رهایی با 
توسل به هنر و اینجا موسیقی باب روز، راک.

در عین حال انگار معاصر ما نبود. الگوی 
نمایشنامه های یونان باســتان را چنان پیاده 
می کرد که گویی حامل پیامی ازلی اســت 
معاصر می نمود،  ناســاز. ضمناً  در زمانه ای 
چون داشــت از الگوهای پیش ساخته ی درام 
کالســیک یونانی سبقت می گرفت. گفتیم 
که در بهترین کارهایش به ندرت ردی از امید 
می دیدیم. در یکی از آخرین شاهکارهایش، 
نمایشــنامه ی »خــدای دوزخ« )ترجمه ی 
وازریک درساهاکیان، نشر بیدگل(، انذار داد 
که حوزه ی خصوصی دیگر معنایی ندارد و 
شخصیت مهاجم را به تعبیر خودش واکنشی به 
فاشیسم جمهوری خواهان دانست. زندگی زوج 
کشاورز طبقه ی متوسط در مزرعه ای آرام، با 
ورود این مرد برای همیشه دگرگون می شود؛ 
آن هم به واسطه ی دوست قدیمی مرد، یک 
کارمند طعنه زن و بسیار خطرناک. سال های 
رایج شدن فضای مجازی بود و واکنش های 
آنی به پس لرزه های فاجعه ی 11 ســپتامبر. 
شپرد اما در متنش حرف روز نزد. می شود رد 
پیش گویی او از امریکای جمهوری خواهان در 
یک و نیم دهه بعد را در این متن کم پرسوناژ و 

جمع وجور دید.
در  متناســب  اطالعات دهی  و  ایجــاز 
درام هایــش را هم باید زیــر ذره بین برد. 
خصیصه هایــی که به ویژه در داســتان های 
در  می یابند.  مثال زدنــی  جلوه ای  کوتاهش 
مجموعــه ی پیش گفته ی »خــواب خوب 
بهشــت« چنان قصه را کپسوله و با حداقل 
عناصر و بــدون بازی های زبانی ناالزم پیش 
می بــرد که گاه با یک جملــه ی کوتاه به 
مقصودش می رسد. مثاًل در قصه ی درخشان 
»کولینگا، نیمه ی راه« مرد که همســرش 
را رها کــرده و دارد در جاده می تازد برای 
رسیدن به معشــوقه  )باز واریاسیونی بر تم 
رویای امریکایی( به هــر دو زنگ می زند. 
متن حکم یکــی از آن درام های کوتاهش 
را دارد. گفتگوهایی کارشده و بی نقص که 
دانسته های شخصیت ها را بدون فیل هوا کردن 
به ما هم می رسانند. زن بهت زده می شود که 
مرد دارد کجــا می رود. دلیل را که می فهمد 
از او می خواهد برگــردد. می گوید خودش 
هم راه می افتــد و می توانند جایی در میانه ی 
راه همدیگر را مالقات کنند. مرد نمی پذیرد. 
کمی بعد زنــگ می زند به محبوبش. او آب 
پاکی را روی دستش می ریزد که:»من دیگه 
نیستم«. واماندگی مرد در یک جمله فشرده 
می شود و کار مضمون و ساختار و خط قصه 
را تمام می کند؛ در جواب زن که از سکوت او 
متعجب و معذب شده و پرسیده:»کجایی«؟! 
بگیرید  را  این  باشم«؟!  تنها می گوید:»کجا 
یک مثال و شاید بشود دلیل کنجکاوی برای 

خوانش کتاب یا رجوع و بازخوانی.
حماقت  واقعــی«،  »غرب  در  شــپرد 
تهیه کننده ی هالیــوودی در پذیرش ایده ی 
مضحک لی، بــرادر بزرگ بی هنر را، جایی 
بروز می دهد که ما از شکســت آســتین 
مطمئن شده ایم. او برادر کوچک تر است و 
فیلمنامه نویس حرفــه ای. موقعیت خود را از 
کف داده و دریغ و حسرت بی مصداق است. 
می فهمیم که در دنیای پیش رو جایی ندارد و 
راهی. با اوج گیری متن، دو برادر به جان هم 
می افتند و مادر وارد می شــود. خانه را ویرانه 
تحویل می گیرد؛ حاصل دیدار دو برادر بعد 
از ۵ سال. اطالعات دهی متن در تک تک این 
موارد درست نقطه ی ممیز شپرد درام نویس 
است از بقیه ی نویسندگان. تدریجی و آرام 
پیش مــی رود و ضربه ی نهایــی را کاری 
فرود می آورد. پایان شگفت انگیز نمایشنامه 
و خیرگی دو برادر هــم که کالس درس 
فرود و جمع بندی درام اســت. برادری که 
برایش فرقی ندارد تلویزیون بدزدد یا ایده و 
فیلمنامه، در مصاف با روشنفکرنمایی که از 
ساده ترین روابط انسانی عاجز مانده و یبوست 
قلم پرونده ی حرفه ای اش را خیلی زود بسته. 
همین مسیر در »کودک مدفون« به آن تلقی 
می انجامد که از خود بپرسیم اصاًل آن کودک 
خوابیده در حیاط پشــتی، بدیل کدام یک از 
این شخصیت هاست. به یاد بیاوریم که شپرد 
در چه مقطعی از درام این راز را رو می کند و 
شخصیت الکلی کالسیک درام امریکایی اینجا 
با چه ابزاری بازتعریف می شود. الکلی بودن 
دیگر تنها تالش ظاهری شخصیت یا پردازش 
قراردادی انسانی به انتهارسیده نیست. بخشی از 
فردیت حاصل از سیاهی جامعه است و این ها 
همه با تکیه ی مالوف نویسنده بر گفتگوهایی 

کنایی، جاندار و پیش برنده هویدا می شود.
سم شپرد، این نماینده ی تعالی و اضمحالل 
توامان فرهنگ یانکی با نقطه دید بعیدش در 
گود رویای امریکایــی تنها نماند. رهروانی 
یافت. دیوید ممت تنها هماورد او از آن نسل 
بزرگان دهه ی 1970 است که هنوز می نویسد. 
شپرد زبان ورزی و ابهام او را نداشت، اما در 
جرگه ای که با تنسی ویلیامز و یوجین اونیل 
و آرتور میلر مسیر درام معاصر را نه فقط در 
امریکا که در جهان تغییر دادند، بزرگ ترین 
وارث بود؛ دست باال در کنار ادوارد البی که 
او هم یک سال نیست که از دنیا رفته. خیال 
می کنم نخ را که به دست بعدی ها داد خیالش 
راحت شد و رفت. باورم نمی شود که نیست. 
حکم مرشد را داشــت بی بزرگ نمایی های 
مرســوم؛ آخر راه ندارد که افسانه ای زنده از 
دنیا برود و تــرس از بدنامی، اتهامات رایج 
یا هرچه، مانع ابراز مهر و عشــق شود. تازه 
مگر سابقه داشته که مرگ یک نویسنده ی 
فرنگی این قدر به من ایرانی سخت بگذرد؟! در 
سکانسی در اواخر فیلم »سقوط بلک هاوک« 
داشت می آمد طرف یکی از سربازانش که در 
حال خون ریزی بود. تیم پزشکی هم مشغول. 
ســریع خم شــد و با آن جایگاه نظامی اش 
کوشــید با پارچه رد خون را از زمین پاک 
کند. نمی شد. نتوانســت. تمثیل را با اخمی 
ساده و طمانینه ای شایسته ی یک بازیگر مسلط 
کالســیک بازی کرد و از نکوهیدگی شعار 
رهاند و به مفهوم انسانی »دریغ« ارتقا داد. در 
قامت نویسنده، همین کار را بارها کرده بود؛ 
رد خون را یافته و به قصه و درام کشانده بود. 
چه دنیای غم انگیزی است دنیای درام بدون 

چنین نویسنده ای، آقای سم شپرد.

امیرعطا جوالیی
منقد سینما و تئاتر

شپرد در »غرب واقعی«، حماقت تهیه کننده ی هالیوودی در پذیرش ایده ی مضحك لی، برادر بزرگ ادبیات
بی هنر را، جایی بروز می دهد که ما از شکست آستین مطمئن شده ایم. او برادر کوچك تر است و 
فیلمنامه نویس حرفه ای. موقعیت خود را از کف داده و دریغ و حسرت بی مصداق است. 
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نوآم چامسکي که در دهه ي شصت جزو رهبران مخالف جنگ ویتنام بود سال ها براي نمایش شکست رؤیاي آمریکایي کوشید.
او تالش کرد نشان دهد که دولت هاي ایاالت متحده

مستندبا روشي که انتخاب کرده اند خودِ »مشکل «اند نه »راه حل«

سال ها پیش، وقتي خرابي هاي جنگ دوم 
جهاني گریبان گیر کشورهاي مختلف اروپایي 
شــده و قدرت هاي بزرگ را به خاک سیاه 
نشانده و اقتصادشان را فروپاشیده بود، ایاالت 
متحده ي آمریکا، با رجوع به اعالمیه ي استقالل 
تالش کرد »رویــاي آمریکایي« را محقق 
کند. آنجا که نوشته شده بود: »همه ي انسان ها 
برابر آفریده شده اند« و »آفریدگارشان حقوق 
سلب ناشدنی معینی به آن ها اعطا کرده است، که 
حق زندگی، آزادی، و جستجوی خوشبختی از 
جمله ي آن هاست« براي تحقق کشوري آزاد، 
پرامید و باشکوه کافي به نظر مي رسید. با همین 
نیت بود که دولت هاي رفاه در دهه هاي 40، 
۵0 و 60 میالدي تمام تالش شان را کردند تا 
شرایط زندگي مردم را بهبود ببخشند؛ قرار بود 
این کشور نمونه ي ایده آلي براي سایر کشورها 
باشــد. اگر کمونیست ها مي خواستند بهشت 
برین را روي زمیــن محقق کنند و با قوانین 
سفت و سخت پي ســاختن آرمان شهر بودند 
آمریکایي هــا از وراي آزادي به دنبال تحقق 
این آرزو بودند. یکي از دل سرمایه داري سخن 

مي گفت که به حق برابر ملت احترام مي گذاشت 
و دیگري از درون جنبش ضدسرمایه داري، به 
دنبال بازپس گیري حقوق نادیده گرفته شده ي 
مردم بود. ولي هر چه زمان گذشت هر دو راه 
به نابودي گرایید؛ رؤیاي آمریکایي قرار نبود 
با دستور دولت اجرایي شود: در دهه ي شصت، 
اقلیت هاي قومي، نژادي، مذهبي و اجتماعي با 
اتکا به یکي از همین حقوق قانون اساسي بود 
که پیگیر حق شان شدند و دولت، نه در کنار 
آنها که روبه رویشان بود. بخشي از شورش ها 
به ثمر نشست اما آن بخشي هم که محقق نشد 
کم کم راه را براي ابراز وجود و ایجاد شکاف 
در تصور عمومي فراهم کرد. از آن پس دولت 
آمریکا، یا باید تسلیم مردمش مي شد یا مقابل 
آنها مي ایستاد و این، نه فقط در سطح اجتماعي 
که ســطوح سیاســي و اقتصادي هم داشت. 
نیکسون، آواز قوي این نگرش را خواند و با 
استعفاي او، کار به نفع مخالفان مردم تمام شد. 
از آن پس هر چه بود سوء استفاده از نام مردم 
بود، کشور با تئوري تازه اي مدیریت شد و طي 
دهه هاي بعد، شکست هاي پي درپي مردم را به 

شورش هاي کور کشاند. اگرچه هنوز ایده آل ها 
جلوي چشم مردم بود. 

نوآم چامسکي که در دهه ي شصت جزو 
رهبران مخالف جنگ ویتنام بود سال ها براي 
نمایش شکست رؤیاي آمریکایي کوشید. او 
تالش کرد نشان دهد که دولت هاي ایاالت 
متحده با روشــي که انتخاب کرده اند خودِ 
»مشکل «اند نه »راه حل«. او که این روزها 
دهه ي نهم زندگي  اش را ســپري مي کند در 
سال 2007 به جنبش اشــغال وال استریت 
پیوســت، ایده ي 99 درصد در مقابل یک 
درصد را پایه گذاري کرد و همراه مردم در 
کنفرانس ها حاضر شــد. او چه مي خواست 
بگوید؟ کتــاب او به نــام »مرثیه اي براي 
رؤیاي آمریکایــي« تمام و کمال موضوع را 
شرح داده بود؛ این که چطور دولت آمریکا 
علیه مردم خودش عمل مي کند. او شرح داد 
که حاال ماجرا فقط یک کشور نیست: این 
روش، این سیاســت و این اقتصاد فراگیر 
اســت و مردم را در همه جاي جهان تحت 
تأثیر قــرار داده. فیلم »مرثیه اي براي رؤیاي 

آمریکایي« یک مستند -مقاله درباره ي این 
کتاب است؛ یک جور خالصه ي این کتاب به 
روایت خود نویسنده. وصف و شرحي در باب 
جریاني که بین مردم آمریکا و احتماالً مردم 
کشــورهاي دیگر فاصله انداخته و آنها را از 
همدیگر متنفر، بیزار و عصباني کرده است. 
ریشه هاي  نمایش دهنده ي  چامسکي،  تالش 
شکل گیري اختالفات در آمریکاست و اینکه 
به خالف تصور بسیاري، این اختالف به زمان 
تصویب اعالمیه ي استقالل یا تصویب قانون 
اساسي برمي گردد و ریشه دارتر از آن است 
که بخواهیم موضوع را به دهه ي قدرت گرفتن 
نئولیبرال ها در جهان نسبت بدهیم. چامسکي 
در 10 بند شــرح مي دهد که چطور کشور 
آمریکا و سایر ملل پیرو ســرمایه داري از 
دهه ي 70 میالدي با تغییر در شکل و قواعد 
اداره ي کشور مردم را کنار گذاشتند و به جاي 
توجه به تولید به سمت هدایت پول و در واقع 
تجارت پول پرداختند. او دولت ها را حامي این 
موقعیت تراژیک مي داند و تالش مي کند با 

دقت موقعیت را شرح دهد.

پول هیوالی 
نوآم چامسکي در مستند مرثیه اي براي رؤیاي آمریکایي تالش مي کند رابطه ي قدرت و مردم را شرح دهد

فیلم چه می گوید
مسئله ي اصلي فیلم رابطه ي قدرت و 
مردم است و این که آیا سهم اکثریت در 
آن رعایت مي شود یا نه. به همین دلیل 
هم فیلم با موضوع دموکراسي و شرح 
آن شروع مي شود. توضیح مي دهد که 
دموکراسي به حضور همه ي آرا و نظرها 
و قدرت رسانه ها در پیگیري آن ها نظر 
دارد و این حق را براي اقلیت و اکثریت 
محترم مي شــمارد. به این نکته اشاره 
مي کند که به نظر مي رسد دموکراسي 
در آمریکا نهادینه شده. اما واقعاً همین 
طور است؟ چامسکي شرح مي دهد که 
از مدافعان دموکراسي  جیمز مدیسون، 
در مذاکرات قانون اساســي آمریکا به 
یک اصل معتقد بود: »مرفهین احساس 
مسئولیت بیشتري نسبت به فقرا دارند.« 
بنابراین او براي حفظ دموکراسي دست 

باز گذاشت، مجلسي  را  سنا 
که اعضایش دســت کم در 
آن زمان از طبقه ي ثروتمند 
انتخاب مي شــدند. استدالل 
او چه بود؟ مثل ارســطو او 
قــدرت گرفتن  نگران  هم 
فقرا بود: »اگر اکثریت که 
فقیران کشور هستند تصمیم 
مرفهان  دارایي  تمام  بگیرند 
را تصاحــب کنند آن وقت 
چه  دموکراســي  و  آزادي 
در کتاب  ارسطو  مي شود؟« 
»سیاســت« خودش راه حل 
این مشــکل را کم کردن 
نابرابری  و  طبقاتي  اختالف 
بود ولي  دانســته  اجتماعي 
بر  در آمریکا چــه؟ دعوا 
ســر همان اصلي بود که در 
انگلســتان قرن هجدهم هم 
مهم بود: این طبقه ي ثروتمند 
بود کــه الگوهاي اجتماعي 
بنابراین  را مشخص مي کرد 
آنها باید مطمئن مي شدند که 
نمي دید.  آسیب  عالیق شان 
دیدگاهي  چنین  آمریکا  در 
به تسلط یک نوع تفکر منجر 
شــد: قدرتي که در اختیار 
اربابان سفیدپوســت بود و 
اساسي  قانون  قدرت  با  آنها 
اختیاردار همه شــده بودند. 
این وجه  از  ولي موضــوع 
تاریخي فراتر مي رود: آن طور 
که چامسکي شرح مي دهد، 
تجمیع ثروت منجر به تجمیع 

قدرت مي شود و در روند یک انتخابات، 
کمپین هاي نامزدها و احزاب سیاســي 
ناچارند که از کمک مالي مؤسسات و 
افراد پولدار استفاده کنند. در ازاي ثروتي 
که نصیب این گروه ها مي شود خواستي 
وجود دارد و این خواست، نوعي تسلط 
سرمایه به بار مي آورد: دولت ها مجبور 
مي شــوند مدافع حقوق شــرکت ها و 
افرادي شوند که به آنها کمک کرده اند 
و معموالً چنیــن کاري با معافیت هاي 
مالیاتي، حمایت هاي قانوني و پذیرش 
نظر آنها درباره ي ســندیکاها، بانک ها 
و کارخانجات مي شــود. چامســکي 
این چرخه ي عبث را نشــان مي دهد و 
مي گوید که سیاســت، سایه ي اقتصاد 

است بر سر جامعه. 
ولي موضوع فقط این نیست. چامسکي 
به موضوع تولید مي پردازد و این که چطور 
آمریکا از کشوري که یک مرکز تولید 
بزرگ در جهان بود به سمت تجارت پول 

حرکت کرد. شرح مي دهد که تولید باعث 
مي شد کارگران و کارمندان مدام از حقوق 
تازه اي بهره مند شــوند چون شرکت ها 
خواهان فروش محصول شان بودند و حتي 
براي این کار پــول پرداخت مي کردند. 
بانک ها کمک حال توسعه و تولید بودند 
و همه در مسیر کاهش نابرابري حرکت 
مي کردند. ولي از زماني که سیاست هاي 
اقتصــادي تغییر کرد ایــن بانک ها و 
شرکت ها بودند که چاره ي کار را نه در 
تولید که در فعالیت هــاي بانکي دیدند. 
تسلط ایده ي »همه چیز براي من، هیچ چیز 
براي تو«، که ایده اي نئولیبرالي اســت، 
در دهــه ي هفتاد و پس از قدرت گرفتن 
و شورش اقلیت ها شکل گرفت: جریاني 
ارزش هایش  مدافع  را  دموکراســي  که 
مي دید احساس کرد که در حال از دست 
دادن قدرت است و به سمت 
و  تجاري  نیروهاي  تســلط 
پولي حرکت کرد و سرمایه 
را حرکت داد. آن را به آسیا 
و آفریقا برد، هزینه ها را کم 
کرد و شرکت هاي چند ملیتي 
ساخت. حاال نیازي به فروش 
محصول در داخل نبود و تولید 
به مرور آسیب دید. چامسکي 
نشان مي دهد که سهم بانک ها 
از 11 درصد در دهه ي ۵0 به 
40 درصد در دهه ي اول قرن 
است.  رســیده  بیست و یک 
به  او مي گوید که  نتیجــه؟ 
به جاي توجه  مرور دولت ها 
به مردم متوجــه قدرت هاي 
مالي شدند: مالیات ها که زماني 
صرف تأمین اجتماعي مي شد 
خسارت  جبران  صرف  حاال 
بانک ها مي شــد. چون آن ها 
بودند که چرخه ي اقتصادي و 
سیاسي کشور را مي چرخاندند. 
تأمیــن اجتماعي در تعریف 
چامسکي منجر به نوعي اتحاد 
و همبستگي مي شد، به این که 
پول، خرج مردمِ نیازمند شود و 
همه را در بهره مندي شریک 
الزامي  دولت  ولي حاال  کند. 
به این کار نمي دید و تعهدي 
نداشــت. اما این روند، همراه 
با انواع واقسام ایده هاي سیاسي 
اجتماعــي بود: کــم کردن 
افزایش  ســندیکاها،  قدرت 
و  عمومي ها  روابــط  قدرت 
مؤسسه هاي تبلیغاتي و تأثیر روي بینش و 
نگرش مردم کمک کرد تا ایده هاي تازه 
جا بیفتد؛ به جاي جنگ رودررو جنگي 
پنهان شکل بگیرد و مردم، رودرروي هم 
بایســتند. آیا ثروتمندان از این اختالف 
معتقد است  ضرر نمي  کردند؟ چامسکي 
که آن ها بدون هیچ گونه خسارتي کارشان 
را ادامــه مي دهند و دولت ها کوشــش 
مي کنند در بحران ها به دادشان برسند. این 
آسیب هاي  صرف  را  مالیات ها  دولت ها 
موسســات مي کنند و مردم هم ناچارند 
ایــن پول را بپردازند چــون در صورت 
عدم همــکاري دولت هیچ تعهدي براي 
کمک به زندگي شان ندارد. نوآم چامسکي 
شــرح مي دهد که این چشم انداز بسیاري 
از کشورهاســت که تولید را دست کم 
مي گیرند و بــه بورس بازي و بانک داري 
توجه بیشتري نشان مي دهند. او راه حل را 
در خود مردم مي جوید و دولت را مشکل 

اصلي فرض مي کند.

چه فیلم هاییچه کسانی در بحران سهیم اند
ببینیم

آدام اســمیت: »مرثیــه اي بــراي رؤیاي 
آمریکایي« به نظر آدام اســمیت در کتاب 
»ثروت ملل« اشاره مي کند و مي گوید که 
در 1776 وقتي تجار و کارخانه دارها اداره ي 
جامعه ي انگلیس را برعهده داشتند معتقد بودند 
که باید عالیق شخصي شان به تمامي رعایت 
شــود، حتي اگر تأثیر مخربي روي مردم 
انگلیس یا جاهاي دیگر داشته باشد. چامسکي 
در فیلم مدام به نظریات اسمیت اشاره مي کند 
و به نوشته هاي او ارجاع مي دهد. اسمیت که 
از نظریه پردازان ســرمایه داري است در دو 
کتاب »نظریه عواطف اخالقی« و »ثروت 
ملل« دیدگاه خودش را شرح مي دهد و تحت 
تأثیر توماس هابز، به انگیزه ي انسان در انجام 
امور اجتماعي مي پردازد. او همان کسي است 
که براي اولین بار از دست نامرئي بازار حرف 
مي زد. چامسکي اما در تئوري اش به اصول 
او حمله مي کند و برداشت هاي اقتصادي از 
این دیــدگاه را مخل رابطه ي قدرت و مردم 

مي داند. 

جیمز مدیســون: چهارمین رئیس جمهور 
آمریکا کــه در نگارش قانون اساســي 
نقش داشــت و از تعدیل قدرت مرکزي 
به وسیله ي مردم حمایت مي کرد. او را حامي 

دموکراســي آمریکایي مي دانند، اگرچه 
رأي او به نفع ثروتمندان بود. مدیســون 
به ریاست  از طرف جمهوري خواهان  که 
جمهوري رســیده بود هرگز از برده داري 
دست بر نداشت. با این حال نظرات او در 
قانون اساســي و اختیارات گسترده اي که 
به مجلس سنا داد همیشه مورد توجه بوده 
است. چامسکي معتقد است که او این ایده 
را از ارسطو برداشت و طبق منافع طبقه ي 
خودش آن را تفسیر کرده است و به جاي 

دولت رفاه به دولت سرمایه دار رأي داده.

باراک اوباما: چامســکي اوباما را برنده ي 
تبلیغات مي داند، کســي که در دوره ي 
نامزدي اش هیچ وعده اي نداد و تنها روي 
تغییر تأکید کرد. او معتقد است که اوباما 
بدون تشریح برنامه هایش، تنها با کمک 
نیاز،  ایجاد  با  تبلیغات،  نوین  شــیوه هاي 
ترس و افزایش انگیزه براي تغییر، توانسته 
مثل یک کاال خــودش را عرضه کند و 
مشتري هاي بیشتري به دست آورد. فیلم 
»مرثیه اي بــراي رؤیاي آمریکایي« کل 
فرایند انتخابات آمریکا را زیر سؤال مي برد 
و آن را چرخه اي بیهــوده براي ارضاي 
سرمایه دارها و رفع مشکالت آنها به حساب 
مي آورد. به خصوص که نشان مي دهد تنها 
7 درصد مردم مي توانند سیاست هاي جاري 
در کشور را تغییر دهند و ساختار متصلب 
اجازه ي تغییر گسترده را نمي دهد. او این 

موضوع را منحصر به آمریکا نمي داند و به 
سایر ملل هم ارجاع مي دهد.  

پل کروگمن: اقتصاددان برنده ي نوبل که 
مخالفتش با سیاست هاي جرج دبلیو بوش 
زبانزد است. چامسکي از او مثال مي آورد تا 
نشان دهد که چطور یک اقتصاددان لیبرال 
هم مخالف سیاســت هاي دولت آمریکا 
شده است. کروگمن یک نوکینزي است 
و نقدهاي او به دولت بوش در روزنامه ي 
نیویورک تایمز بر این پایه بود که دولت 
لیبرال، اگرچه حق مداخله در بازار را ندارد 
اما حتماً مي تواند از انحراف جلوگیري یا 

براي اصالح آن مداخله کند. 

جــوزف اســتیگلیتز: برنده ي نوبل اقتصاد و 
یک نوکینزي دیگر که چامسکي نظرات او 
را در رد فعالیت هاي دولت جرج دبلیو بوش 
مثال مي زند. شــهرت استیگلیتز بیش از هر 
چیز مدیون انتقادهاي صریحش از صندوق 
بین المللي پول و بانک جهاني است. چامسکي 
در رد نظریات نئولیبرالي تالش مي کند نشان 
دهد که حتي مدافعان تئوریک نظریه ي بازار 
آزاد هم از نتایج آن ناخرســندند و تالش 

مي کنند روند اجراي آن را اصالح کنند.

اگر فکر مي کنید این تنها فیلمي 
است که به موضوع اختالف طبقاتي 
مي کنید.  اشــتباه  پرداخته  آمریکا 
پبشــنهاد مي کنیم حتما چند فیلم را 
ببینید: اول از همه »وال اســتریت« 
ساخته ي الیور استون را تماشا کنید: 
که  جواني  امیدهاي  درباره ي  فیلمي 
وارد بورس مي شود اما کم کم فساد را 
تا عمق جانش درک مي کند. »بیگ 
ُشــرت« به دالیل بحران اقتصادي 
سال 2007 اشاره مي کند و تصویري 
دقیق از آنچه که آمریکا و اروپا را 
تا مرز فروپاشــي برد نشان مي دهد. 
همین طور فیلــم »هیوالي پول« که 
به نوعي همکاري رسانه و بانک دار 
را براي بهره برداري از ثروت عمومي 
نشان مي دهد.  این چند فیلم کمک 
مي کند تا بدانید تئوري هاي چامسکي 
تنها محدود به کار دانشگاهي نیست و 
ادعاي یک چپ گرا و مخالف خواني 

ِصرف به حساب نمي آید. 



یکشنبه 15 مرداد 1396سال یکم . شماره 307

وال درباره ی ز
مرگ لویي چهاردهم

تصویري هنرمندانه از اضمحالل است

فیلم آلبرت سرا یك جور پرفورمنس است، یك اجراي متفکرانه از مردي که جلوي ما جان مي دهد. مرگ او اصال تکان دهنده سینما
نیست و درد او تماشاگر را شوکه نمي کند. او از اول فیلم مثل خود بیمار با مصائب آن درگیر مي شود، ذره ذره آن را حس 
مي کند و مي فهمد که چنین بیماري ای چطور جسم را مي خورد و کم کم روح را مي جود. ولي ما فقط با مرگ مواجهیم؟

 به روايت كارگردان

به 1  لویي«  براي ساخت »مرگ  من 
خاطرات سن ســیمون، نویسنده ي 
فرانسوي مشهور و مهم آن دوران مراجعه 
کردم. خاطــرات او را بیش از هر متن 
دیگري دوست داشــتم ولي تحقیق هاي 
بیشتري هم کردیم و به متن هاي تاریخي 
دیگر هم نگاه انداختیم. این فیلم بسیار به 
تاریخ وفادار است ولي در عین حال آزادي 

و رهایي شاعرانه اي هم در آن هست.

ایده اي که در فیلم داشتیم این بود که 2 
چطور کسي که به نظر مي رسد قدرت 
مطلقي دارد با ناتواني خود روبه رو مي شود. 
مي توانید قدرت محض داشته باشید ولي به 
دلیل بیماري یا پیري، با زوال تن خود مواجه 
مي شوید- و آنهایي که تاریخ را مي شناسند، 
و از پایان سلطنت آگاه هستند چه؟ حتي 

اگر »امپراتور خورشــید« باشید، در پایان 
کار قدرتي نســبت به این ماجرا ندارید. 
درس زیبایي است و این نکته اي است که 
لویي چهاردهم مي خواهد به وارث خودش 
بگوید. در فیلم هم به آن پرداخته ایم؛ اصاًل 

بخشي از هویت فیلم همین است.

من براي ساخت فیلم خیلي صریح و 3 
مستقیم سراغ نقاشي نرفتم. منظورم این 
است که این آثار را مي شناسم و ستایش 
مي کنم و حتي جنبه ي فرمي آن در فیلمم 
وجود دارد. ولي شیوه ي کار من مجال به 
چنین مالحظاتي نمي دهد. ما با سه دوربین و 
به طور پیوسته فیلمبرداري مي کردیم، براي 
همین نمي توانستم کار را متوقف کنم تا هر 
نما را با دقت ترکیب بندي کنم. سرصحنه 
من بیشتر بر بازیگرها متمرکز هستم. براي 

من کسالت آور است موقع فیلمبرداري به 
نور یــا جنبه هاي دیگر تصویر فکر کنم. 
این جزییات- مثل رنگ ها  بیشــتر  من 
و لباس هــا- را از قبل آماده مي کنم. ولي 
موقع فیلمبرداري ترجیح مي دهم با فضا و 
بازیگران کار کنم. شکل کار من تالشي 
است در جهت ویران ســازي بسیاري از 

پیش فرض هــاي از پیــش  
تعیین شده و مقوالت پیشیني 
تاریخي. مایلم  همان حال که 
سر صحنه حضور دارم بر این 

ویران سازي تمرکز کنم.

فیلــم را در یک کاخ 4 
متروکــه فیلمبرداري 
کردیم؛ تمام کف ها، سقف ها 
بود.  ســیمان  از  دیوارها  و 

همه ي چیزهایي را که مي بینید از هیچ خلق 
شده. اول قرار بود از اتاق هاي دیگر کاخ 
اســتفاده کنیم، همراه برخي از مبلمان ها. 
ولي این اتفاق نیفتاد، ما در لوکیشن بودیم 
ولي یک لوکیشن خالي! هرچند، همه ی 
اینها بخشي از شیوه فیلمبرداري من هستند. 
من اندکي هرج ومرج را دوست دارم. در 
مي آفریند  فضایــي  صحنه 
که بسیار دوســتش دارم و 
هم  سرخوشــانه   طرفي،  از 
هســت. من به ایــن دلیل 
تصمیم به ســاخت فیلم هاي 
سینمایي گرفتم که از زندگي 
است.  سرخوشانه تر  روزمره، 
گاهي بایــد چنین لحظات 
کنید  خلق  سرخوشــانه اي 

و براي اینکه به این لحظات سرخوشــانه 
دست یابید، هرج ومرج راهگشاست.

از همان اول براي بازي در فیلم به ژان 5 
پي یر لئو فکر مي کردم. مي دانید، این 
همکاري را ســه یا چهار سال پیش مرکز 
هنري پومپیدو به من پیشنهاد داد. قراربود 
ژان  پي یر پرفورمنسي داشته باشد از مرگ 
لویي چهاردهم در یــک بازه ي زماني 1۵ 
روزه؛ در حالي کــه او داخل یک قفس 
شیشه اي درازکشیده است. این پرفورمنس 
در نهایت به دلیل مشــکل بر سر بودجه 
منتفي شد ولي چند سال بعد تصمیم گرفتیم 
دوباره به این ایــده بازگردیم ولي این بار 
براي سینما. با این همه  سعي کردیم به ایده 
اولیه وفادار بمانیم، ایده مرگ او در قالب 
یــک پرفورمنس و با وحدت فضا و زمان 

و همه آن چیزهایي که پیش تر اشاره کردم 
و شاید نکته اش در همین باشد که با وجود 
چنین وحدتي، قادر اســت براي تماشاگر 
یک صحنه زنده باشــد. البتــه ژا ن پي یر 
درباره ي بعضي مسائل ایده هاي خودش را 
داشت. ولي رویکرد من آنقدر قوي است 
که بازیگرها را هم دربرمي گیرد. شبیه به 
گدازه هاي آتش فشان است که همه چیز را 
دربرمي گیرد و تمام چیزها را سیاه مي کند و 
به یک فرم واحد درمي آورد. اما ژان پي یر 
براي این نقش عالي بــود. خودم او را به 
عنوان یک انسان ستایش مي کنم ولي نسبت 
به گذشــته اش در مقام بازیگر دلبستگي 
خاصي نداشتم. براي من همه چیز از کمال 
او به عنوان یک فرد و شــخصیتش شروع 

شد و از آنجا به بعد هرچیزي ممکن است.

ساده نیست، اصال ساده نیست... ساده 
نیست که شما با یک میز، یک تختخواب، 
یک اتاق و یک شخصیت فیلم بسازید، 
آن  هم فیلمي دربــاره ي زوال. درباره ي 
زندگي و زوال، درباره ي نابودي، درباره ي 
بیچارگي در برابر مرگ، درباره ي قدرتي 
که در آخرین روزهاي زندگي بي معنا به 
نظر مي رســد و چاره اي جز تسلیم شدن 
نیست. ساده نیست که شما فیلمي بسازید 
درباره ي ســکون، درباره ي بي حرکتي، 
درباره ي فضایي که انگار رخوت جزئي از 
آن است. نه، اصاًل ساده نیست. اما »مرگ 
لویي چهاردهم« چنین فیلمي است: نامش 
ما را به دل تاریخ مي برد، به قرن هفدهم 
فرانســه، به دل وقایع تلخ و جنگ هاي 
بي شمار و البته همراه مي کند با کسي که 
از قدرقدرتي سقوط کرده و حاال خانه نشین 
شده. آیا فیلم به وسعت تاریخ حکومت 
لویي چهاردهم گســترش پیدا مي کند؟ 
نه، واقعاً نــه. »مرگ لویي چهاردهم« از 
داخل اتاق هاي محصور، از کنار شخصیتي 
درمانده و همراه با شــاه فرانسه به وقایع 
مي نگرد. جواني در برابر پیري، زوال در 
برابر بلوغ، شادي در برابر غم، شوخي و 
شادي در برابر غم و رخوت. همه چیز در 
همین همراهي خالصه مي شــود، با یک 

اتاق، یک شخصیت و یک بیماري. 

QQQكسالت و مالل
نه، نمي توانید تصــور کنید که مالل 
در سینما گاهي چقدر به کار مي آید. اگر 
باشید،  پرجنب وجوش  قصه هاي  شیفته ي 
اگر موج وقایع و حوادث شــما را با خود 
ببرد و همراه کند، اگر شــیفته ي تعلیق و 
بحران و اوج و فرود باشید، »مرگ لویي 
چهاردهم« شما را ناامید مي کند. فیلم آلبرت 
سرا فیلمي اســت درباره ي مالل، درباره ي 
با نماهایــي طوالني، مکث هاي  رخوت. 
فــراوان، تأکیدهاي زیــاد و اصرار روي 

قاب بندي هایي شبیه به نقاشي. فیلم فراتر از 
یک جست وجوي ماجراجویانه است، بیش 
از آن دعوتي اســت به تماشا، به دیدن در 
سکوت، فراخواني است به توجه به رویداد 
و تماشاي فاجعه پیش چشم ما. تمام داستان 
فیلم در نام آن خالصه شده: لویي چهاردهم 
دارد مي میرد. چطور؟ همــان اول معلوم 
مي شود که قانقاریا پاي او را سیاه کرده و 
کم کم باال آمده و وجودش را گرفته. این 
پاي سیاه شده مثل کله اي نابه جا روي تن 
شاه خودنمایي مي کند، او را پایین آورده، 
بي تحرک کرده و در رخوتي کم نظیر قرار 
داده. باور کردني نیست ولي »مرگ لویي 
چهاردهم« تأملي اســت روي زندگي این 
شخصیت، با کمترین وجه نمایشي. همه چیز 
به خود شخصیت معطوف است، به این که 
او چه کارهایي را نمي تواند انجام دهد، به 
اینکه تا چه حد قدرتش را از دســت داده. 
شاید مســئله ي فیلم همین است: از دست 

رفتن قدرت. 

QQQنقاشي و مرگ
یک جور  ســرا  آلبرت  فیلم  مي دانید، 
پرفورمنس است، یک اجراي متفکرانه از 
مردي که جلوي ما جان مي دهد. مرگ او 
اصال تکان دهنده نیست و درد او تماشاگر را 
شوکه نمي کند. او از اول فیلم مثل خود بیمار 
با مصائب آن درگیر مي شود، ذره ذره آن را 
حس مي کند و مي فهمد که چنین بیماري ای 
چطور جسم را مي خورد و کم کم روح را 
مي جود. ولي مــا فقط با مرگ مواجهیم؟ 
آلبرت ســرا مرگ او را در فضایي زیبا، 
نقاشي شده با رنگ هایي شاد و غلیظ نشان 
مي دهد. صحنه ها همگي شبیه تابلوهایي از 
نقاشان باروک، از والسکوئز تا کارواجو، 
با همان تاریک روشناي معمول این سبک، 
توجه به رنگ هاي تند و فضاهایي گرفته 
است؛ زیبایي در عین غمگیني، گرفتگي 
در عین وجود زندگي. شیوه ي رنگ آمیزي 

صحنه ها، طراحي میزانسن و کمپوزیسیون ها 
تماشاگر را مدام به یاد تابلوهایي مي اندازد 
که آن زمان، نماد هنر مترقي به شــمار 
مي آمدند. این وســط فقط شاه است که 
جان مي دهــد. و این امر ما را در موقعیت 
دوگانه اي قرار مي دهــد: با مکث و تأني 

روي یک صحنه ي زیبا مي ایستیم و جلوي 
رویمان مرگ را مي بینیم. 

QQQآلبرت سرا كيست
مي گویند مالل ویژگي مهم ســینماي 
این کارگردان اســپانیایي اســت و تنها 

رقیبش در پرداختن به این موضوع خودش 
است! فیلم »شرف شوالیه ها«ی او اقتباسي 
است از »دن کیشــوت«. ولي او به عمد 
از فضاي پیکارســک رمان فاصله گرفته، 
جنبه هاي تراژیک آن را کمرنگ کرده 
و به شوریدگي او در برابر طبیعت ارجاع 

داده. انگار کــه فیلم مي خواهد مواجهه ي 
این قهرمان نامعمول را با جهان نشان دهد. 
فیلم »داستان مرگ من« مشهورترین کار 
او تــا قبل از »مرگ لویــي چهاردهم«، 
حاکیــت روزهاي آخــر زندگي عیاش 
معروف، کازانواســت. ولي فیلم به قدري 
کند و آهســته است که طاقت تماشاگر 
طاق مي شود. مي گویند که موقع نمایش 
آن در جشنواره ي لوکارنو فقط 30 درصد 
تماشاگران آن باقي ماندند. رکوردي که 
قباًل متعلق به خود سرا بود و حین اکران 
اثر قبلي اش، »آواز پرنــدگان« نیمي از 
جمعیت تا اواسط فیلم از سالن بیرون زده 
بودند. این نــوع نگاه به رخوت و کندي، 
اگر معایب بیشماري دارد مزایایي هم دارد؛ 
دست کم تماشاگر را با نوع تازه اي از فیلم 
مواجه مي کند، فیلمي که خودش را از هر 
نوع قیدوبند، از قصه ي معمول تا ماجرا و 
پیرنگ رها مي کند و به جنبه هاي دیگر 
میزانسن و کمپوزیسیون  از  نمایش،  هنر 
تا صدا و موســیقي و بازي توجه مي دهد. 
اما آلبرت ســرا، کارگردان جواني است؛ 
او 42 ســاله و اهل اسپانیاســت و هفت 
فیلم ساخته. با اقتباسش از رمان سروانتس 
مشهور شــده و با »داستان مرگ من« به 
پدیده ي جشــنواره هاي اروپایي بدل شده 
تازه ترین  لویي چهاردهم«  است. »مرگ 
ساخته ي اوســت که در جشنواره ي کن 
ســال 2016 به نمایش در آمد و باز هم 
تماشــاگران را غافلگیر کرد؛ حتي آن ها 
که ســبک نامتعارف سرا را مي پسندیدند 
این بــار در برابر آزمــون جدیدي قرار 
گرفتند. اگرچه موجي از ستایش ها نصیب 
فیلم شــد حیرت فراوان به  خاطر رویکرد 
دست اندرکاران جشــنواره بود که چنین 
اثري را به بخش مسابقه راه نداده اند. فیلم، 
به شکل خارق العاده اي به فهرست منتخب 
منتقدان راه پیدا کــرد و بحث درباره ي 

کیفیت آن باال گرفت.

آیا فیلم آلبرت سرا درباره  ی قدرت استپادشاهی که جان داد
لویــي چهاردهــم در »مــرگ لویي 
چهاردهــم« آماس کرده اســت، توده اي 
گوشت و چربي چروک که زیر نوارهاي 
رنگارنگ پوشیده شده و بي حرکت گوشه اي 
نشسته؛ حضور او در طبیعت زیبا، فضاهاي 
جذاب و شــاد و هر نوع موقعیتي نشان از 
تباهي دارد. اصاًل مهم نیســت که پاي او به 
 زودي جانش را مي گیرد. تماشاي چهره ي او 
که این چنین ورم کرده به ما، ماي تماشاگر 
ثابت مي کند که مرگ او زودرس اســت، 

که اصاًل او مرده اســت و آن چه که حاال 
مي بینیم فقط پیکري است که دارد مي پوسد. 
پوســیدگي در تمام لحظات فیلم به چشم 
مي خورد، در هیبت مردي که قرار اســت 
جلوه اي از شکوه باشد، ولي چیزي جز نابودي 
و زوال را تداعــي نمي کند. »مرگ لویي 
چهاردهم« از همان شروع به ما مي گوید که 
این مرگ چطور سررسیده و چطور همه ي 
وجود پادشــاه را فراگرفته. ولي نکته هاي 
ظریفي در فیلم وجود دارد. مي گویند لویي 

چهاردهم به خاطر قدکوتاهي شیفته ي کفش 
بود و همیشه کفش هایي پاشنه دار مي پوشید 
تا قدوقامت کوتاهش تماشاگر را آزار ندهد. 
ولي این قدکوتاهي کم کم به نوعي حقارت 
در او تبدیل شد و به همین دلیل دستور داد 
که کسي کفشه پاشــنه دار نپوشد. معروف 
بزرگ ترین کلکسیون کفش  او  است که 
جهان را داشت و جالب تر این که زوال او از 
همان جا شروع شد؛ از پا، از جایي که نقطه ي 

ضعفش بود و سعي مي کرد آن را بپوشاند. 

فیلم به شکل اســرارآمیزي به این موضوع 
مي پردازد؛ راستش مسئله ي اصلي فیلم قدرت لویي 
چهاردهم نیست و مباحث زیبایي شناسي چنان در 
تاروپود اجراي آن درگیرکننده است که هر نوع 
تفســیري را به عقب مي راند. ولي مگر مي شود 
فیلمي ساخت درباره ي شاه فرانسه، درباره ي قدرت 
برتر یک کشور و زوالش را نشان داد اما به قدرت 
اشاره نکرد؟ فیلم »مرگ لویي چهاردهم« در دل 
خودش حاوي یکــي از جبري ترین نکات عالم 
است: مردي که همیشه مي گفت »فرانسه یعني 

من« و این اقتدار و خودکامگي را تا آنجا ادامه داد 
که حتي صدراعظمي براي کشور انتخاب نکرد، 
از درباریان فاصلــه گرفت و خودش به تنهایي 
اداره ي امپراتوري را عهده دار شد. مي گویند که 
دولت در زمان او مقتدر و بزرگ شــد و او در 
سه جنگ مهم پیروز شــد. لویي چهاردهم از ۵ 
ســالگي پادشاه بود و هفتادویک سال در قدرت 
بود. ولي نکته همین جاست: چنین اقتداري، چنین 
حکومتي، چنین قدرتي با بیماري فلج شد و از بین 
رفت. قدرت او نه با سیاست ورزي یا توطئه که با 

خوره ي جانش تمام شد. فیلم آلبرت سرا، انگار به 
شکلي ناخودآگاه ما را دعوت مي کند به تماشاي 
زوال قدرت، به نابودي هر آن چه که مســتحکم 
اســت و اشاره مي کند به زندگي که مرگ را به 
ناچار مي پذیرد. فیلم بدون هیچ اشاره ي واضحي 
تفسیري است از زندگي و مرگ و این که هیچ 
نیرویي در این جهان پایدار نیست. به همین دلیل 
»مرگ لویي چهاردهم« فیلمي است درباره ي آدم 
و هر فیلمي درباره ي آدم، انگار ربطي هم به عالم 

سیاست دارد. 
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تلویزیون

مردی با خالکوبی اژدها
شبکه ي تماشا به زودي پخش سریال فرار از زندان را آغاز مي کند

ماجراي ساخت سریال »فرار از زندان« به سال 200۳ برمي گردد، به وقتي که دان پاورز داستاني یك خطي را به پل شیورینگ داد تا 
براساس آن طرحي براي یك سریال بنویسد. شیورینگ با این شرط که حق تغییر در داستان را داشته باشد آن را گسترش داد و آن را 

با نام »محکومیت ناحق« به چند شبکه از جمله فاکس تحویل داد. همه ي شرکت ها مخالف ساخت این سریال بودند.

ماجرا مربوط به ســال ها پیش اســت، به 1 
زماني کــه هنوز سریال ســازي این قدر 
پررونق نشــده بــود و مخاطب سراســري و 
جهاني نداشت. آن زمان طبق سنت شبکه هاي 
تلویزیوني، مجموعه هاي بلند 20 تا 30 قسمتي 
تولید مي شــد و جز سریال هاي  سیت کام انواع 
دیگر سریال ها به شکل محدود سال به سال ساخته 
مي شد. مشهورترین آن ها »دوستان/ فرندز« و 
»سیمپسون ها« بود که اولي از سال 94 و دومي از 
اواخر دهه ي هشتاد پخش مستمري داشت. ولي 
در ســال هاي 2001 تا 2003 روند سریال سازي 
متفاوت شد: اول از همه شبکه ها به شرکت هاي 
سینمایي و فیلمسازي سفارش سریال دادند و دوم، 
موفقیت یکي دو سریال )24 و الست( کمک 
کرد تا تولید هر ساله یا فصلي آن ممکن شود. 
قصه هاي دنباله دار این سریال ها کمک مي کرد 
تا تماشاگر مشتاقانه این شیوه ي پخش را دنبال 
کند. به خصوص که طي یک سال فاصله  تا پخش 
سري جدي و فصل نوي سریال، خالصه هایي از 
قسمت هاي قبل پخش مي شد تا تماشاگر داستان 
و شــخصیت ها را فراموش نکند. به هر حال این 
شیوه ي سریال ســازي به مرور و بعد از موفقیت 
سریال »گمشدگان/ الست« به اوج خود رسید و 
کمي بعد سریال سازي از ساخت فیلم هم جذاب تر 
شد. با گسترش اینترنت و دسترسي بیشتر مردم 
به شــبکه هاي مجازي، این بار نوبت شبکه هاي 
اینترنتي بود که به ســاخت سریال رو بیاورند. 
»نت فلیکس« در ادامــه ي موفقیت این موج 
قدرت گرفت و توانســت آرشیو فیلم و سریال 
فوق العاده اي تهیه کند. اما قبل از آن شبکه هاي 
بزرگ و مشــهوري مثل اِي ام سي و اچ بي او به 

سمت ساخت سریال هاي فصلي آمده بودند. 

در حالي که ســاخت ســریال در کشور 2 
ما عملي عامه پســندانه به حساب مي آید 
و فیلمسازان روشــنفکر معموال از ساخت آن 
پرهیز دارند، در آمریکا و اروپا ساخت سریال 
امر مداومي  به وسیله ي کارگردان هاي بزرگ 
شده. تابه حال دیوید فینچر، مارتین اسکورسیزي، 
فرانک دارابونت، گاس ون سنت، ریدلي اسکات 
و... سریال هایي براي شبکه هاي مختلف ساخته اند. 
برخي هم تهیه کننده ي اجرایي و طراح پروژه 
شده اند؛ از برادران کوئن تا تام هنکس و استیون 
اسپیلبرگ در ساخت سریال مشارکت کرده اند 
و مجموعه هایي دیدني تولید کرده اند. اما بیشتر 
از آن، این گمنام ها هستند که طرفداران ویژه ای 
دارند: وینس گیلیان سازنده  ي »برکینگ بد«، 
جي جي آبرامز سازنده ي »الست«، نوآ هاولي 
طراح سریال »فارگو« با این مجموعه ها شهرت 
کم نظیري به دست آورده اند. همه ي این چهره ها 
قصه گوهاي درجه یکي هستند که مي توانند چند 
فصل سریال را با داستان هاي جذاب  تولید کنند. 
یکي از این افراد که نسبت به خیلي از این افراد 
پیشکسوت تر است پل شیورینگ است؛ طراح 

سریال »فرار از زندان«.

ماجراي ساخت سریال »فرار از زندان« به 3 
ســال 2003 برمي گردد، به وقتي که دان 
پاورز داستاني یک خطي را به پل شیورینگ داد 
تا براساس آن طرحي براي یک سریال بنویسد. 
شیورینگ اصاًل چهره ي مشهوري نبود. او قبل 
از این فیلمنامه ي »سرنوشت یک مرد« را نوشته 
بود که وین دیزل در آن بازي مي کرد؛ اکشني 
درباره ي انتقام یک مرد از دشمنانش. ولي پاورز 
هم چهره ي مشهوري نبود و دنبال سکوي پرشي 
بود تا مشهور شود. طرح پاورز یک جمله بود: 

»برادري براي فــراري دادن برادر بزرگ ترش 
خودش را به زندان مي انــدازد.« ایده ي جذاب 
پاورز شیورینگ را جلب کرد ولي او سوال هاي 
متعددي داشت: چرا باید یکي این کار را بکند؟ 
مگر برادر بزرگ تر چه کرده؟ این ســوال ها 
خودبه خود زمینه ي شکل گیري داستان را فراهم 
کرد. شیورینگ با این شرط که حق تغییر در 
داستان را داشته باشد آن را گسترش داد و آن را 
با نام »محکومیت ناحق« به چند شبکه از جمله 
فاکس تحویل داد. همه ي شــرکت ها مخالف 
ساخت این سریال بودند و اعتقاد داشتند که این 
قصه به درد یک فیلم سینمایي اکشن مي خورد. 

ولي حادثه اي کل ماجرا را تغییر داد. 

این استیون اســپیلبرگ بود که به طور 4 
اتفاقي طرح »فــرار از زندان« را خواند 
و از آن خوشش آمد. مثل ده ها پروژه اي که 
توجه او را جلب مي کرد اســپیلبرگ به طرح 
شیورینگ عالقه پیدا کرد و باز مثل ده ها بار 
دیگر اعالم کرد کــه مي خواهد خودش آن 
را بسازد. یک سالي از ساخت فیلم »گزارش 
اقلیت« و »اگه مي توني منو بگیر« گذشــته 
بود و اسپیلبرگ دو فیلم »مردان سیاه پوش« و 
»آستین پاورز« را هم تهیه کرده بود. بنابراین 
مي شد به شــایعاتي که مي گفت او احتمااًل 
مي خواهد یک فیلم ســینمایي بسازد توجهي 
نکرد. اسپیلبرگ به شیورینگ گفت که طرح 
را گسترش بدهد و 14 قسمت از آن را بنویسد. 
ولي هنوز سه چهار قسمت آن نوشته نشده بود 
که اسپیلبرگ از ساخت سریال انصراف داد 
و رفت تا فیلم »جنگ دنیاها« را کارگرداني 
کند. ولي خوش شانسي به داد شیورینگ رسید: 
پخش دو سریال »24« و »گمشدگان/الست« 

و محبوبیت آن ها نزد تماشــاگران، فاکس را 
قانع کرد که »فرار از زندان« را به شکل یک 

سریال چند فصلي تولید کند. 

QQQبازيگران سريال
انتخــاب بازیگر نقش پل اســکافیلد، که 
شخصیت اصلي ســریال بود سخت ترین کار 
بود. مشکل این بود که خیلي ها گمان مي کردند 
که اســکافیلد باید مرموز و رازآمیز نشان داده 
شــود. به همین دلیل هم همه ي بازیگران سعي 
مي کردند »بازي« کنند و خود واقعي شان را ارائه 
نمي دادند. در حالي که گروه سازنده مي خواست 
این شخصیت آدم عادي ولي باهوشي باشد که 
دستش از همان اول ماجرا رو نشود. بازیگران 
زیادي براي این کار تست دادند ولي هیچ کدام 
آن قدر خوب نبودند که براي کار انتخاب شوند. 
یک هفته مانده به شروع کار، ونت ورث میلر 
به استودیو سر زد و تست داد. شیورینگ تحت 
تأثیر ســردي و بي روحي کنش و واکنش او 
قرار گرفت و روز بعد به میلر خبر داد که براي 
بســتن قرارداد دوباره به استودیو بیاید. بازیگر 
نقش برادر اسکافیلد هم مهم بود: لینکلن باروز 
شخصیتي بود که باید اعتماد تماشاگر را جلب 
مي کرد. استودیو که با چند بازیگر قرارداد داشت 
اصرار داشت که شیورینگ از آن ها استفاده کند. 
شــیورینگ مدام بهانه مي آورد ولي در نهایت 
دامینیک پرسل که قبل تر در مجموعه ي »جان 
دو« بازي کرده بود در تســت بازیگري موفق 
عمل کرد. مشهور است که روز اول فیلمبرداري 
وقتي هر دو بازیگر اصلي با کله ي تراشیده مقابل 
شیورینگ قرار گرفتند او حیرت زده از شباهت 

عجیب آن دو گفت!

داستان اولین پخش
29 ژوئن ســال 200۵ اولین قسمت 
سریال روي آنتن رفت و شگفتي آفرید. 
طبق آمار کمپاني فاکس، این سریال حدود 
10 میلیون نفر بیننده داشت که یک رکورد 
متوجه  به زودي  بود. کمپاني  باورنکردني 
شد که چه اثر بزرگي تولید کرده است: 
میانگین مخاطبان این سریال در قسمت ها 
و فصل هاي بعد به حدود 9.2 میلیون نفر 
رسید و براي شرکت فاکس، که معموال 
در تابســتان با رکود مواجه بود این یک 
موفقیت اقتصــادي بي نظیر بود. ولي این 
همه ي داســتان نبود.  منتقدان به سریال 
روي خوش نشان دادند و آن را »اصیل«، 

»جذاب« و »تماشــایي« ارزیابي کردند. 
برخي فصــل اول آن را به عنوان بهترین 
سریال 200۵ انتخاب کردند و فصل هاي 
بعدي را هــم در زمــره ي بهترین هاي 
سریال سازي قرن 21 به حساب آوردند. با 
این حــال منتقدیني هم بودند که بازي ها 
را تصنعي و داستان را نه چندان دلچسب 
مي دانســتند. آن ها معتقد بودند که برخي 
فصل ها تکرار مکررات است و هیچ ایده ي 
نویي در آن به چشم نمي خورد. »فرار از 
زندان« تا سال 2009 که قسمت آخر فصل 
چهار آن پخش شــد جزو محبوب ترین 
سریال هاي عامه پسند جهان بود و موفقیت 
آن راه را براي تولید و پخش سریال هاي 

دیگر باز کرد. 
اگر بیننده ي سریال بوده باشید مي دانید 
که در پایــان فصل چهار، اتفاق ناگواري 
مي افتد. این پایان تراژیک براي مخاطبان 
زیادي جذاب نبود. ولي تصمیمي بود که 
گرفته شــده بود. بعد از گذشت حدود 
8 ســال کمپاني فاکس تصمیم گرفت 
ادامه ي این ســریال را بســازد. آن زمان 
گزارش هایی در مورد جدیت فاکس در 
ساخت مجدد مجموعه ای کاماًل محدود با 
داستانی مستقل منتشر شد. دانا والدن معاون 
گروه تلویزیونی فاکس آن را تا حدودی 
ادامــه ی مجموعه هــای قبلی توصیف 

کرد و گفت: »ســری جدید ترکیبی از 
شخصیت هاي چند سال قبل سریال است 
این  نکته ي مهم  برمي گردند.«  برادران  و 
بود: یکي از برادران در فصل آخر ناکار 
مي شد ولي حاال او وعده مي داد که هر دو 
زنده هستند. او گفت که: »چیزی که من 
در مورد زنده شــدن دوباره مایکل شنیدم 
کاماًل هوشمندانه است و مردم خوششان 
خواهد آمــد. براي این کار حتماً توضیح 
منطقی و قابل باوری ارائه خواهد شد.« اما 
تا این جا چه خالصه اي از آن داســتان لو 
اینترنتي  رفته؟ یک جمله در سایت هاي 
مدام مي چرخد: »هنگامی که سرنخ هایی 

مبني بر زنده بودن مایکل وجود دارد، سارا 
با همکاری لینکلن بزرگ ترین فرار این 
سریال را طراحی می کند.« با این داستان 
بود که فیلمبرداری قسمت های جدید از 
بهار 2016 شروع شد و بهار امسال هم روي 
آنتن رفت. در فصل پنج راز ناپدید شدن 
اســکافیلد )کدامیک؟ سریال را ببینید تا 
متوجه شوید!( مشخص مي شود و داستان 
باز هم به زنــدان ارجاع مي دهد. ولي این 
زندان در آمریکا نیست، کل ماجرا در یمن 
مي گذرد، در یک ســیاهچال مخوف که 
اسکافیلد به ناچار در آن گرفتار شده ولي باز 
هم مثل تمام چهار فصل دیگر قرار مي شود 
او از آن جا خارج شــود. چه جوري؟ این 
بزرگ ترین غافلگیري سري جدید »فرار 
از زندان« است؛ مجموعه اتفاقاتي که همه 
را شوکه کرده. اگرچه به نظر مي رسد پایان 
این فصل به گونه اي است که دیگر ادامه اي 
براي آن تولید شود. این همان راهکاري 
است که براي ســریال »24« هم به کار 
رفت و سریال، بعد از مدت ها با یک فصل 
تازه مدتي روي آنتن رفت. »فرار از زندان« 
به زودي با کیفیت اچ دي از شبکه ي تماشا 
پخش مي شــود و البته این کانال تنها از 
طریق گیرنده هاي دیجیتال در دســترس 
اســت. دلیل آن هم روشن و معلوم است: 

امتیاز پخش سریال خریده نشده است!

ماجراهای تولید
وقتي شیورینگ فیلمنامه ي 14 قسمت را به 
کمپاني تحویل داد کمتر کسي فکر مي کرد 
که سریال کشش داشته باشد که بیش از این 
ادامه پیدا کند. اما استقبال کم نظیر تماشاگران 
باعث شد که 6 قسمت دیگر به مجموعه اضافه 
شود. بنابراین فصل اول آن 20 قسمتي شد. البته 
قرارداد شیورینگ براي ساخت سریال، چهار 
فصل بود. او فکر کرد که باید بیش از هشتاد 
سناریو بنویسد. بنابراین گروهي از نویسندگان 
را اســتخدام کرد تا به او کمک کنند. یازده 
نفر بــه او در این پروژه کمک کردند و 16 
کارگردان هم براي ســاخت 81 قسمت آن 
انتخاب شدند. این سریالي بود که از سال 200۵ 
جلوي دوربین رفت و تا سال 2009 مرتب و 
با تعداد تماشاگران بي شمار از شبکه ي فاکس 

پخش شد. 
ولي ساخت آن هم پر از ماجرا بود: بخش 
زیادي از فیلمبــرداري فصل هاي دوم به بعد 
»فرار از زندان« در خــارج از هالیوود و در 
شهر شیکاگو انجام شد؛ در شرایطي که تعداد 
بازیگران زیاد بود، لوکیشــن هاي فراوان هم 
باعث شده بود که ساخت آن سخت شود. اما 
فصل اول سریال به نسبت راحت تر از بخش هاي 

دیگر فیلمبرداري شد. بخش عمده اي از داستان 
این فصل در یک زندان مي گذرد و گروه با 
تالش بســیار، زنداني متروکه به نام جولیت 
را پیدا کرد. این زندان از ســال 2002 تعطیل 
شده بود ولي زندانیان مشهوري در آن حاضر 
بودند. از جمله جان وین گاسي که یک قاتل 
زنجیره اي بود. ظاهراً گروه مدتي بود که در 
سلول همین قاتل مشغول فیلمبرداري بود ولي 

بعد از این که خبر را شــنیدند از رفتن به آن 
سلول سر باز زدند چون چند نفري معتقد بودند 
که این سلول جن زده است! با این همه بخش 
عمده اي از فیلمبرداري در آن محل فیلمبرداري 
شد. بودجه ي هر قســمت چیزي حدود دو 
میلیون دالر بود که مدیران کمپاني فاکس را 
به وحشت انداخت. آنها متوجه شدند که باید 
چیزي حدود 24 میلیون دالر براي فصل اول 
خرج کنند. این رقم در فصل دوم به ۵4 میلیون 
دالر رسید و در فصل سوم به حدود 40 میلیون 
دالر. ولي همه امیدوار بودند که مخاطب بتواند 
با این داستان هیجان انگیز همراه شود. نتیجه؟ 
یکــي از پرمخاطب ترین ســریال ها و البته 
درآمدزاترین مجموعه هایي که تلویزیون تا آن 

زمان به خود دیده یود. 
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با پذیرش نامزدی شهرداری تهران از سوی 
در  اصالح طلبان  جهت گیری  نجفی  محمدعلی 
اداره ی شهر تهران تا حدود زیادی روشن شده 

است.
نجفی یکی از مدیران باســابقه ی جمهوری 
اسالمی ایران است که کارنامه ی خوبی از خود 
به خصــوص در وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان برنامه و بودجه بر جای گذاشته است. 
او مسئولیت هایش را با امور فرهنگی در وزارت 
علوم دولت میرحســین موسوی آغاز کرد و با 
وزارت آمــوزش و پرورش در دولت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی ادامه داد اما کارنامه ی نجفی 
تنها به مسئولیت های فرهنگی خالصه نمی شود. 
در دولت ســیدمحمد خاتمی نجفی به ریاست 
سازمان برنامه و بودجه رسید و مسعود نیلی را 
به عنوان معاون این ســازمان منصوب کرد که 
با تدوین برنامه ی سوم توسعه و استراتژی توسعه 
صنعتی یکی از بهترین برنامه های پس از انقالب 
تلقی می شــود. از همین جا نجفی به جز یک 
نیروی فرهنگــی به عنوان یک مدیر اقتصادی 
هم شــناخته شــده. ترکیب مدیران اقتصادی 
دولت اول ســیدمحمد خاتمی شامل محمدعلی 
نجفی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
سیدمحسن نوربخش به عنوان رئیس کل بانک 
مرکزی و مســعود نیلی به عنوان استراتژیست 
اقتصادی دولت سبب شد یکی از بهترین تیم های 
اقتصادی وقت شکل بگیرد. با وجود این غلبه 
جبهه مشارکت در دولت دوم سیدمحمد خاتمی 
به حذف تدریجی حزب کارگزاران منتهی شد. 
مشابه اتفاقی که در دولت دوم حسن روحانی با 
هژمونی حزب اعتدال و توســعه در حال وقوع 
است. مشــارکتی ها که با پیروزی در مجلس 
ششم در ســایه ی ســیدمحمد خاتمی خود را 
نوک پیکان جریان اصالحات می دیدند ســعی 
کردند کرســی های دولت دوم خاتمی را یک 
به یک فتح کنند: حذف دکتر حسن حبیبی از 
معاونت اول و تالش برای معاونت اولی مرحوم 
رحمان دادمان از دانشــجویان پیرو خط امام و 
تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در تهران اگرچه 

به نتیجه رسید اما در نهایت محمدرضا عارف از 
موسسان جبهه مشارکت را به معاونت اول رساند. 
عارف در گذشته معاون نجفی در وزارت علوم 
بود و مهمترین سابقه اجرایی اش ریاست دانشگاه 
تهران در دولت هاشمی رفسنجانی بود. در دولت 
خاتمی نیز ابتدا وزیر ارتباطات شــد چون دفتر 
تحکیم وحدت با وزارت علوم او مخالف بود. اما 
در نهایت عارف بر کرسی سازمان تازه تاسیس 
مدیریت و برنامه ریزی نشست که از ادغام دو 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور ایجاد شد. رئیس سازمان برنامه 
نجفی از بنیان گــذاران حزب کارگزاران بود و 
رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
باقریان از نزدیکان میرحسین موسوی بود که 
تفکری چپ گرایانه در اقتصاد سیاسی داشت. 
خاتمی که دولت اول خود را ائتالفی از راست 
مدرن )کارگزاران( و چپ مدرن )مشارکت( 
قرار داده بــود در دولت دومش کامال به چپ 
چرخید و با ادغام هر دو سازمان یک مدیر جدید 
انتخاب کرد. عــارف در عمل بر جای نجفی 
نشست و پس از فوت مرحوم محسن نوربخش 
)که نزد خاتمی جایگاه ویژه ای داشت( از نفوذ 
کارگزاران در دولت کم شد: کرباسچی در همان 
آغاز حذف شد، حبیبی داوطلبانه کناره گیری 
کرد، نجفی برکنار شد، نوربخش مرحوم شد و 

مهاجرانی نیز ناگزیر به کناره گیری شد.
با وجود اینکه خاتمــی در پایان دولتش با 
دعوت از سیدحســین مرعشی به عنوان معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی 
بار دیگر به کارگــزاران رجوع کرد اما دیگر 
فرصت از کف رفته بود و ماهیت ائتالفی دولت 
آسیب دیده بود. در همین زمان بود که خاتمی 
ابتدا به نجفی این مقام را پیشنهاد کرده بود اما 

او نپذیرفته بود.
نجفی در جریان انتخابات سال 1384 از 
گزینه های مورد توافــق اصالح طلبان برای 
ریاســت جمهوری بود. در حالی که او رئیس 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
ایران بود، در میان ســران جبهه مشــارکت و 

حزبی که بعدا به اعتماد ملی هم مشــهور شد 
بــدون محبوبیت نبود. در آن انتخابات البته هر 
سه حزب؛ جریان اصالح طلب )اعتماد ملی هنوز 
تاسیس نشده بود( اشتباه استراتژیک کردند و 
نامزدهایی جداگانه؛ اکبر هاشمی رفســنجانی، 
مصطفی معین و مهدی کروبی برای جانشینی 
خاتمی معرفی کردند. محســن مهرعلیزاده نیز 
بدون هیچ پایگاه حزبی وارد انتخابات شد و با 
استفاده از ویژگی های قومی خود توانست یک 
میلیون رای بدنه اصالحات را سرگردان و بی ثمر 
هدر دهد. در حالــی که در همان زمان حداقل 
رهبــران اصالح طلب؛ خاتمی و هاشــمی و 
کروبی، حاضر به گفت وگو درباره نامزدی 
نجفی بودند. اما در عمل این اتفاق رخ نداد 
و شکســت ســخت اصالحات رقــم خورد. 
در ســال 1388 نجفی در کنار کرباســچی و 
مهاجرانی برخالف دیگر کارگزاران سازندگی 
در ســتاد مهدی کروبــی فعالیت کرد. نجفی 
با افکار اقتصادی سوسیالیســتی موافق نبود و 
باور داشــت که اصوال بهتر است در سال 88 
در دوره دوم احمدی نــژاد اصالح طلبان نامزدی 
نداشته باشند چراکه امکان تغییر رئیس جمهور 
وجود ندارد. با این حال وقتی موســوی تمام قد 
وارد انتخابات شد نجفی نیز به کروبی پیوست 
و در همان زمان از سوی کروبی به عنوان مغز 
متفکر اقتصادی دولت احتمالی او پیشنهاد شد. 
اهمیت نجفی در ســتاد کروبی به حدی بود 
که در جریان حــوادث پس از انتخابات 88 
در دعوت مقام معظم رهبری از سران 4 ستاد 
نامزدهای انتخاباتی از ســتاد مهدی کروبی 
به جز خانم فاطمه کروبی، رسول منتجب نیا 
و خباز ایــن نجفی بود کــه از جناح مدرن 
حامیــان کروبی با انتخاب شــخص رهبری 
بــه دفتر رهبری دعوت شــد و گزارش آن 
جلســه از صداوسیما هم پخش شد. نجفی در 
این سال ها از سوی اصالح طلبان برای نامزدی در 
شورای سوم شهر تهران برگزیده شد که در کنار 
احمد مسجدجامعی و معصومه ابتکار ژنرال های 

اصالح طلب آن شورا بودند.

اما با پایان کار شــورای شهر سوم نجفی از 
نامزدی در دوره چهارم خودداری کرد. اکنون او 
یک سیاستمدار و تکنوکرات ملی بود که مورد 
وفاق همه چهره های اصالح طلب قرار داشــت. 
نجفی در ســال 1376 در زمره فراکســیون 
اصلی حامی خاتمــی در درون کارگزاران 
بود که اعــالم کرده بود حتی اگر حزب از 
ایشان حمایت نکند شخصا از نامزدی خاتمی 
حمایت خواهد کرد. رقیب اصلی طرز تفکر 
نجفی در شورای مرکزی کارگزاران محمد 
هاشــمی بود که خــود می خواســت نامزد 
ریاست جمهوری شــود و البته چند سال بعد 
با بازســازی حزبی از آن استعفا داد. گفتمان 
نجفی البته بعدا در حزب اکثریت را کسب 
کرد: گفتمــان اصالح طلبــی. نجفی در این 
گفتمان با نوربخــش و مهاجرانی هم دل بود و 
جالب اینجاست که ایشان اولین گروهی بودند 
که از دولت خاتمی حذف شدند. نجفی در دولت 
اول خاتمی جزو شورای 9نفره تعیین کابینه بود. 
در خردادماه سال 1391 نجفی در گفت وگویی با 
ماهنامه مهرنامه از ضرورت بازگشت به 2خرداد 
و احیای اصالحات سخن گفت و نسبت به تداوم 
رفتارهای رادیکال بعد از انتخابات ســال 1388 
هشدار داد. چندی بعد نیز در گفت وگو با مجله ی 
آسمان استدالل کرد که باید یک دولت ملی در 
ایران بر سر کار آید. سال 1392 روحانی پیروز 
شد و نجفی در کابینه او نامزد وزارت آموزش 
و پرورش شــد که تنها با یک »تک رای« از 
تصدی این وزارتخانه بازماند. رئیس جمهور البته 
حکم ریاست سازمان میراث فرهنگی را برای 
نجفی زد که این بار او پذیرفت. اما چندی بعد 
به علت مشکالت ســالمتی از ادامه کار اعالم 
انصــراف کرد اما هر جا که دولت مشــکل 
داشت به کابینه کمک می کرد. پس از استیضاح 
فرجی دانا سرپرستی وزارت علوم را پذیرفت و 
پس از تغییر وزیر آموزش و پرورش تا آستانه 
پذیرش این وزارتخانه پیش رفت اما در آخرین 
لحظه انصراف داد. مشاور ارشد رئیس جمهور شد 
اما برای انتخابات سال 96 برای اداره امور اتاق 

فکر روحانی از این سمت هم کنار رفت.
اکنون محمدعلی نجفی بــه عنوان یک 
شخصیت ملی و فراجناحی با وجود گفتمان 
اصالح طلبی و ســازندگی با 21 رای تمایل 
یعنــی اتفــاق آرای اعضای شــورای پنجم 
شهر تهران در آســتانه  ی ارائه برنامه ی اداره 
شــهرداری تهران قــرار دارد. شــنیده های 
سازندگی حاکی از آن است که محمدعلی 
نجفی برای تصدی ایــن جایگاه به جز نظر 
مثبت همه ی اعضای شــورای شــهر تهران 
موافقت رئیس دولت را پشت سر خود دارد 
و با آنان مالقات هایی انجام داده است. نجفی 
همچنین به جز حزب کارگزاران از حمایت 
حزب اتحــاد، حزب اعتماد ملــی و دیگر 

احزاب اصالح طلب برخوردار است.
شنیده های ما حاکی از آن است که با وجود 
حمایت عارف از محسن مهرعلیزاده نزدیکان 
رئیس فراکســیون امید مجلس در شورای شهر 
تهران از نجفی حمایت می کنند. بدین ترتیب این 
عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی 
ایران که از دولت شــهید باهنر تا دولت حسن 
روحانی در زمره مدیران ارشد کشور بوده است 

اکنون در آستانه شهرداری تهران قرار دارد.
نجفی نیز چون جهانگیری پس از کســب 
از حضور مستمر در  اجرایی  مســئولیت های 
شورای مرکزی حزب فاصله گرفته است اما به 
همکاری خود با تشکیالت ادامه می دهد چنان 
که در فروردین ماه همین امسال ریاست کنگره 
دیدبان اعتدال که برنامه یادبود حزب کارگزاران 
سازندگی ایران برای بزرگداشت آیت اهلل هاشمی 
بود را برعهده داشت. نجفی شخصیتی ملی، علمی 
و اجرایی اســت که می تواند دوران تازه ای را 
در اصالح طلبــی آغاز کند. فرصتی که اگر در 
انتخابات سال 1384 دست داده بود کشور را با 

آن 8 سال پرالتهاب مواجه نمی ساخت.

هفته نامه سازندگی بررسی می کند

نجفی در یک قدمی شهرداری تهران
دیدگاه های سیاسی محمدعلی نجفی نشان می دهد او با وجود کارگزارانی بودن یک اصالح طلب فراجناحی است
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 شنیده ها

 شــنیده می شــود علت تردیــد بیژن 
زنگنــه در پذیــرش وزارت نفــت در 
دولت دوازدهم برنامه ی او برای انعقاد 
قراردادهــای بــزرگ ســرمایه گذاری 
خارجــی در صنعت نفت ایران از جمله 
در خوزستان است که پیش بینی می کند 
با مخالفــت گســترده ی اصول گرایان 
تندرو مواجه شود و از این رو خواستار 
حمایت همه حاکمیــت از این برنامه ها 

شده است.

 شنیده می شــود قرار است بنگاه های 
تابعــه وزارت کار و رفــاه و تامیــن 
اجتماعی زیر نظر محمدرضا نعمت زاده 
قرار گیــرد تا هزینه های طــرح جامع 
تحول نظام ســالمت کشور تامین شود. 
برخی معتقدنــد وزارت کار در دولت 
اول روحانی در بنگاه داری موفق عمل 

نکرده است.

 شــنیده می شــود مدیــر جوانی که 
به عنــوان گزینــه پیشــنهادی وزارت 
ارتباطات به جای محمود واعظی معرفی 
شــده اســت دارای ســابقه همکاری با 
دولت محمود احمدی نژاد بوده است و 
از این رو با مخالفت های جدی در بدنه 

اجتماعی دولت مواجه شده است.

 شنیده می شود ساختار خبری دولت 
به زودی تغییر خواهد کرد و تشکیالت 
ســخنگویی دولت به صورت مســتقل 
و یکپارچه خواهد شــد. از ســیدرضا 
صالحی امیری وزیر ارشاد دولت یازدهم 
به عنوان سخنگوی جدید دولت نام برده 

می شود.

حجت االســالم  می شــود  شــنیده   
والمســلمین دکتر جــواد اژه ای رئیس 
ســازمان پرورش استعدادهای درخشان 
در دولت هــای مهنــدس موســوی و 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش معرفی خواهد شد. 

اژه ای داماد شهید دکتر بهشتی است.

 شــنیده می شود مصوبه شورای پنجم 
شهر تهران برای تعیین معاونان شهردار 
تهران با نظر این شــورا اصالح شــده و 
به شــکل طرح و برنامه کالن شــهردار 
با نظر شــورا درآمده است. برخی این 
مصوبه را به معنای دخالت شورا در امور 

اجرایی می دانستند.

 شنیده می شود پرونده استانداران متهم 
به دخالت در انتخابــات دوره دوازدهم 
بازپرسی  ریاســت جمهوری در مرحله 
قرار گرفته است. از جمله موارد اتهامی 
حضور استانداران در مراسم استقبال از 
حضور رئیس جمهور یــا معاون اول او 
در سفرهای استانی در دوران مبارزات 

انتخاباتی بوده است.

 شنیده می شود با عدم تمایل اکثریت 
مطلق کمیســیون اقتصــادی مجلس به 
محمد نهاوندیان بــرای تصدی وزارت 
اقتصــاد و دارایی و نیز قــرار گرفتن 
احتمالی مســعود نیلی در مقام ریاست 
سازمان برنامه و بودجه احتماال نهاوندیان 

معاون اجرایی رئیس جمهور شود.

 گفته ها

اســحاق جهانگیــری )معــاون اول 
رئیس جمهور(: پــس از گفت وگو 
بــا رهبــری  بــرای ترمیم مشــکل 
اصالح طلبــان و نظــام بــا برخــی 
شــخصیت های اصولگــرا مذاکره 
کرده ام و با آقای خاتمی هم هر ماه 

جلسه دارم.
روزنامه ایران، 11 مرداد 96

محمدباقــر نوبخــت )ســخنگوی 
دولــت(: آنچــه وزیر بهداشــت 
)درباره سالمت محصورین( انجام 
می دهنــد به عنوان یک پزشــک 
آزاد نیســت. ایشــان به هر تقدیر 
عضو کابینه هســتند و در راستای 
ایفای تعهدات خود این پیگیری ها 
را انجــام می دهنــد. بنابراین برای 
من مهم اســت حتی هر شــهروند 
ایرانی اگر کســالتی داشته باشد ما 
موظفیم که بــرای بهبود وضعیت 
او تــالش کنیم چه برســد به این 
عزیزانــی که مــا خــود را برای 
ســالمتی آنان مســئول می دانیم... 
ان شاءاهلل که ســالمتی عاجل برای 
این شخصیت های محترم هم حاصل 
شــود و کدورت هایی که وجود 
دارد هم برطرف شود باب مفتوح 
است. مقام معظم رهبری هم در این 
خصوص هیچ چیــزی را غیرقابل 
حل ندانســته اند. امیــدوارم که به 
نحو شایسته و به نفع ملت ایران و با 
سالمتی کامل عزیزان بتوانیم شاهد 
باشیم که چنین مسئله ای در کشور 

دغدغه مردم و مسئوالن نباشد.
اعتماد، 11 مرداد 96

علــی الریجانــی، رئیــس مجلس: 
بایــد متــن مصوبــه )تحریم ها(ی 
آمریکایی ها را آن قدری که واقعی 
بوده نشان داده شود بنابراین رسانه ها 
و رادیو و تلویزیون اضطراب بالوجه 
ایجــاد نکنند چراکــه حادثه خیلی 
سهمگین نیست. تخلف شده اما تاثیر 
شایان ذکری در کشور نمی گذارد... 
مصوبه آمریکایی هــا در برگیرنده  
مجموعه ای از مطالب است که شاید 
قسمت اعظم تحریم هایی است که در 
گذشته وجود داشته و در حال حاضر 
نیز وجــود دارد منتها در گذشــته 
براساس فرمان رئیس جمهور آمریکا 
بوده اما در حال حاضر قانونی شده 
اســت. می توان گفت این موضوع 

چیز جدیدی نبوده است.
خبر آن الین، 5 مرداد 96

علــی شــمخانی )دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی(: از نظر ما برای مهار گاو 
خشــمگین باید انرژی او را به مســیر 
دلخواه هدایت کرد تا بدون آســیب 
دیدن بتوان به هدف مورد انتظار رسید. 
میان برجــام و ماهیت سیاســت های 
خصمانــه آمریــکا بایســتی تفکیک 
قائل شــد... آمریکا به دنبال خروج از 
برجام با هزینه ایران است که قطعا این 
فرصت از سوی ما در اختیار این کشور 

قرار داده نخواهد شد.
روزنامه همشهری، 11 مرداد 96

خبرچین

 تسلیت

همکارگرامی جناب آقای

سرگه بارسقیان
درگذشت پدر گرامی تان را 

 تسلیت می گوییم.
برای آن مرحوم طلب رحمت و 

برای شما آرزوی صبر داریم.
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ماه نامه ی
علوم انسانی تاريخ اصالحات

در گفت وگو با

دکتر محمدعلی نجفی
و مقاالت و خاطراتی از:

عليرضا علوي تبار
هادي خانيكي

غالمحسين كرباسچي
علي ربيعي

محمدرضا تاجيك
ابراهيم اصغرزاده

صادق زيباكالم
معصومه ابتكار
احمد پورنجاتي

زهرا شجاعي
محسن رهامي

علي  محمد حاضري
محمدعلي ابطحي

احمد شيرزاد
مرتضي مبلغ

مصطفي ايزدي
جالل جاللي زاده

ه بـازگشت ـب

داد2

دو پرونده درباره ی

سرمايه داری و اقتدارگرايی در چين

با آثار و گفتاری از:

فريدون وردی نژاد، محمد طبيبيان

موسی غنی نژاد، علی اصغر سعيدی 

احمد ميدری،  اسداهلل عسگراوالدی

و روايت يك شاهد عينی

از سركوب جنبش تيان آن من

توسعه چينی
دموکراسی چينی

پرونده ای درباره مكتب تفكيك

با آثار و گفتاری از

آيت  اهلل سيدجعفر سيدان

احسان شريعتي، سيديحيي يثربي

غالمحسين ابراهيمي ديناني

مقصود فراستخواه و مهدي نصيري

الهيات تفکيک

مقاله ای از سيروس علی نژاد

90 سالگی
دکتر محمد علی موحد

زندگی نامه خود نوشت 

آيت اهلل صالحی نجف آبادی

اجتهاد آزاد
بررسی خاطرات

هاشمی رفسنجانی از سال 1368

بعد از امام

در گفت وگو با رضا براهنی

جواد مجابی و منصور كوشان

کافه نشينی و نويسندگی

گفت وگوی مهرنامه

با سید حسن خمینی

مقاله ای ازدرباره كتاب گوهر معنا

 دكتر محمود سريع القلم
گفت وگوی اختصاصی مهرنامه

با طارق رمضان

امام در جنگ هم 

قدرت نرم استخاره نمی کرد

و سياست ورزی مدرن
انقالب نا تمام مصر

نجفی از نخستین 
اصالح طلبانی بود که 
یک سال قبل از پیروزی 
روحانی از ضرورت 
احیای اصالح طلبی سخن 
گفته بود


