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امید شهر 
بخشیازبرنامهدکترمحمدعلینجفیبرایشهرداریتهران

 در باور من شهر برای انسان ها ساخته می شود و از روابط انسانی و ساختار اجتماعی، هویت می پذیرد. بنابراین کلیه برنامه ها و فعالیت ها 
باید در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و آرامش و آسایش انسان ها تنظیم شود و به اجرا درآید.  دستیابی به شهری انسان محور 
هدف این برنامه است و شهرداری باید به عنوان نهادی »تسهیل گر« و نه »تصدی گر« عهده دار اجرای این ماموریت باشد.

QQQپیش گفتار
آنچه پیش رو اســت »کلیــات برنامه 
دوره  برای  تهران«  شــهرداری  پیشنهادی 
چهارساله 1400-1396 است. در این برنامه 
کوشش شده اســت با تمرکز بر مسائل و 
چالش های پیش روی »شهر« و »شهرداری 
تهران«، از اسناد فرادست مانند قانون اساسی، 
سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی 
نظام در حوزه مدیریت شهری، سیاست های 
ابالغی اقتصــاد مقاومتی و دیدگاه های مقام 
معظم رهبری )مدظلله العالی( و اسناد مصوب 
مرتبط با شــهر تهران نظیر طرح راهبردی 
-ساختاری جامع، طرح تفصیلی شهر تهران 
و برنامه پنج ساله دوم شهرداری و طرح های 
موضوعی مانند طرح جامع حمل و نقل برای 

گشودن افق های نو بهره برداری شود.
براین اساس ابتدا چشــم انداز تهران در 
افق 1404 مورد اشــاره قرار گرفته است و 
با دســته بندی موضوعات راهبردی  سپس 
شــهر و شــهرداری به 14 بخش، برای هر 
یک از بخش ها، چالش ها و مســائل اصلی 
تبیین و بــرای گذر از آن ها راهبردها و اهم 

سیاست های مورد نظر ارائه شده است.
روشــن است که تالش در جهت تبدیل 
تهران به »شــهری اســالمی«، »شــهری 
جهانی«، »شهری مدرن«، »شهری تاریخی«، 
»شهری انسانی«، »شهری پایدار«، »شهری 
مشــارکت جو«، »شهری شــهروندمدار«، 
»شهری دانش بنیان«، »شهری ارتباطی« و... 
در یک کالم شــهری برای زندگی کاری 
دشوار و مستلزم درک و نگاهی نو و عزم و 

اراده ای جمعی است.
به شهر تهران باید فراتر از ساخت کالبدی 
آن نگریست، شهری که بر ساخت فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی ویژه و پیچیده ای متکی 
است. تهران امروز گویی »کشوری« است 
در دل کشــور بزرگ ایران. هر فرصت و 
تهدیدی که فرا روی سرزمین پهناور ما است، 
در ابعادی کوچکتر و گاه در همان ابعاد در 

برابر تهران قرار دارد.
تهران دنیایی اســت کــه در درون آن 
دنیاهای گوناگون نهفته است. پس بیش و 
پیــش از »بافت کلیدی« تهران باید »بافت 
»بافت  اجتماعــی«،  »بافت  فرهنگــی«، 
اقتصادی« و حتی »بافت سیاســی« آن را 
شــناخت و ضعف ها و قوت ها و فرصت ها 
و تهدیدهای پیش روی را مورد مطالعه قرار 
داد و ســپس با عزمی راسخ و اراده ای قوی 
به بهبود امور شــهر و زندگی شهروندان و 
آفرینش الگویی در تراز منطقه ای و جهانی 

همت گمارد.
برنامه پیش رو در فرصتی اندک با نگاه به 
ضرورت های پیش گفته تنظیم و تدوین شده 
است، از این رو الزم می دانم مبانی، مقتضیات 
و محدودیت هایــی را که این برنامه از آنها 

متاثر بوده است به اختصار یادآور شوم:
1- اداره شــهرها و مدیریت شهری در 
روزگار معاصر، چالشــی فراگیر است که 
به ویژه  همه سکونتگاه های شهری جهان و 
کالنشهرهای در حال توسعه را در بر گرفته 
است. شهر تهران نیز که از پیش از پیروزی 
انقالب با مسائل پیچیده و در هم تنیده فراوانی 
درگیر بوده است، از این قاعده مستثنی نیست. 
از ایــن رو یافتن راهبردهــا و راهکارهای 
مناســب تر اداره آن در وضعیتــی پایدار و 
شایسته، تالشــی سترگ می طلبد که باید با 

دوراندیشی و همه جانبه نگری همراه باشد.
2- توسعه پایدار، متوازن و موزون شهری 
محدود به تدوین اســناد راهبردی و حتی 
وابسته به کاربســت فناوری ها و ابزارهای 
روزآمد نیست، بلکه مولفه هایی مانند میزان 
مشــارکت اجتماعات محلی در امر توسعه، 
ـ پذیری فرآیندهای اداره شهر،  درجه مشارکت

انباشت سرمایه اجتماعی شهری و احساس 
تعلق شهروندان به شــهر، توزیع خدمات و 
امکانات شــهری و اثر آن بر توزیع ثروت 
شهری و... عواملی هستند که توسعه پایدار 
شهری در بستر آنها امکان تحقق و تجلی پیدا 

می کند.
3- در باور من شهر برای انسان ها ساخته 
می شود و از روابط انسانی و ساختار اجتماعی، 
هویت می پذیــرد. بنابراین کلیه برنامه ها و 
ارتقای کیفیت  باید در جهــت  فعالیت ها 
زندگی شــهروندان و آرامش و آســایش 
انسان ها تنظیم شود و به اجرا درآید. براساس 
دستیابی به شهری انســان محور هدف این 
برنامه است و شهرداری باید به عنوان نهادی 
»تســهیل گر« و نه »تصدی گر« عهده دار 
اجرای این ماموریت باشد. در این نگاه است 
که مردم تدریجا شــهرداری را از آن خود 
می دانند، به آن اعتماد می کنند و نســبت به 
شهر و مسائل و مشکالت آن احساس تعلق 
و مسئولیت می یابند و رابطه ای ارگانیگ و 
صمیمی میان مردم و این نهاد برقرار و امید 
به آینده ای بهتر برانگیخته می شود. تنها با این 
امید است که ظرفیت عظیم و نیروی بزرگ 
اندیشه »مردم«، پشت سر شهرداری  بسیج 
می شود و در تصمیم ســازی ها و سپس در 
مرحله اجرا و نظارت به مدد مدیریت شهری 

می آید.
امید، مشارکت و  4- شعار »تهران: شهر 
شکوفایی« در چارچوب رویکرد باال انتخاب 
شده اســت. تهران می تواند و باید به شهری 
تبدیل شود که همه شــهروندان، آن را از 
آن خود بدانند و از زیســتن در آن احساس 
آرامش، نشاط و »امید« داشته باشند. شهروندان 
امیدوار در فرآیند اداره و بهبود امور شهری، 
»مشارکت« می نمایند و با تقویت مناسبات، 
رفتارها و نهادهای مدنی، تحرک، توسعه و 
»شکوفایی« شهر و شهروندان در همه زمینه ها 

میسر خواهد شد.
5- ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان، 
هدف اصلی این برنامه اســت، لذا مجموعه 
فعالیت های »نرم« مقدم بر اقدامات»سخت« 
قرار گرفته اســت و مباحثی چون توسعه 
فرهنگی -اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، 
مشــارکت همگانی و... از اولویت خاصی 

برخوردار هستند.
6-اعتقاد دارم کــه مهمترین ابزار حل 
مسائل پیچیده تهران مشارکت مردم و استفاده 
حداکثــری از تمامی منابع، امکانات و توان 
مدیریتی ایرانیان است. مشکل تهران فقدان 
برنامه نیست، مشــکل ناکارآمدی برنامه ها 
و عدم پایبنــدی مجریان بــه آن از یک 
ســو و فقدان دیدگاهی جامع نگر در برابر 
پیچیدگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی شهر از سوی دیگر است. بنابراین 
راه خروج از تنگناها و بحران ها، تغییر پارادایم 
موجود و بسیج همه  منابع و جلب مشارکت 
نخبــگان، جوانان و عمــوم ذینفعان برای 
تحول و اصالح وضع شهرمان در چارچوب 

رویکردهای پیش گفته است.
7- تنظیم برنامه ای جامع و سنجش پذیر که 
علی القاعده دسترســی به اهداف کمی را در 
بازه های زمانی معین تکلیف می کند، مستلزم 
دسترسی به داده ها و اطالعات جامع سازمانی 
و انجام مطالعات و پژوهش های شــهری و 
تحلیل های ثانوی و سنتزهای مفهومی است 
که در فرصتی کوتاه امکان پذیر نیست. عالوه 
بر آن وجود اســناد راهبردی شهر تهران از 
جمله برنامه پنج ساله مصوب شورای اسالمی 
شهر، چارچوبی را برای برنامه ریزی در اختیار 
قرار می دهد کــه باید در هر برنامه ای برای 
اداره شهر مورد تاکید باشد. بنابراین تالش 
شده اســت تا در برنامه پیشنهادی، اصول و 
راهبردهای اصلی و اهداف اســناد فرادست 

لحاظ شوند.
8-واقعیت آن است که مهمتر از عناوین 
و حتی راهبردها و راهکارهای برنامه، طراحی 
برنامه های عملیاتــی و مدیریت بر اجرای 
امکان مشاوره  بتوانند  است که  پروژه هایی 
و مشــارکت شــهروندان، نهادهای مدنی، 
شبکه های اجتماعی، فعاالن و متخصصان امور 
شهری به ویژه بانوان و جوانان را فراهم کنند 
و ظرفیت های جدیدی در تامین منابع پایدار، 
سرمایه گذاری مردمی، ثروت آفرینی شهری، 
شتاب و رونق در کسب و کارهای شهری را 
ایجاد و نهایتا تحول در ساختارهای حقوقی و 
نظارتی و تبدیل تهران به شهری دلخواه برای 
مردم را محقق سازند. اجرای این برنامه ها از 
سوی هر که باشــد نیازمند سیاستگذاری و 
مدیریت جمعی است که اساس آن همدلی، 
حسن ظن، مشــارکت و هم افزایی از سوی 
شهروندان تهرانی، شــورای اسالمی شهر و 
مدیران شهرداری و مستلزم پشتیبانی و تعامل 
میان ارکان نظام جمهوری اســالمی ایران، 

دولت و مدیریت شهری تهران است.

QQQ1404 چشم انداز شهر در افق
 تهران شهری برای همگان با فرهنگی مترقی 

و اصالت و هویت ایرانی-اسالمی
 تهران شهری انسان محور با تاکید بر اخالق 

شهروندی و ارتباطات انسانی
 تهران شهری مشــارکت جو با مشارکت 
حداکثری شهروندان، سازمان های مردم نهاد و 

شبکه های اجتماعی
 تهران شهری هوشمند، دانش  پایه و نوآور

 تهران شــهری ایمن و تــاب آور در برابر 
مخاطرات

 تهران شهری پاک، سرسبز و دوستدار محیط 
زیست

 تهران شــهری با نشــاط و برخوردار از 
عرصه های عمومی متنوع و گسترده

 تهران شــهری پایدار، منسجم و متعادل در 
سکونت، فعالیت و فراغت

 تهران شــهری عدالت محور، مدافع حقوق 
شهروندی و حامی آسیب دیدگان اجتماعی

 تهران شــهری در تراز جهانی با عملکرد 
فراملی

 شــهرداری تهران نهادی شفاف و عاری از 
فساد

 شــهرداری تهــران نهادی پاســخگو و 
مسئولیت پذیر

 شهرداری تهران نهادی کارا و تسهیل گر
 شهرداری تهران نهادی مشارکت پذیر با نگاه 

محله محور
 شــهرداری تهــران نهادی پیشــتاز در 

خدمت رسانی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی
 شهرداری تهران نهادی همکار در بهره گیری 

بهینه از ظرفیت های عمومی و دولتی

QQQموضوعات راهبردی شهرداری تهران
1- مناسبات مدیریت شهری با حاکمیت

2- حکمروایی خوب شهری
3-مدیریت منابع و مصارف

4-هوشمندسازی شهر و شهرداری تهران

QQQموضوعات راهبردی شهر تهران
1- تقویت ســرمایه اجتماعی و مشــارکت 

عمومی
2-توسعه فرهنگی و اجتماعی

3-عدالت در تامین تسهیالت و خدمات شهری
4-محیط زیست

5-آب و فاضالب
6-ایمنی، تاب آوری و مقابله با مخاطرات

7-معماری و شهرسازی
8-بازآفرینی شهری پایدار
9-حمل و نقل و ترافیک

10-اقتصاد شهری

QQQمناسبات مدیریت شهری و حاکمیت
QQQاهم چالش ها و مسائل

 تقسیم بندی وظایف ملی و محلی
 هماهنگی و همگرایی سیاستی - برنامه ای 
مدیریت شهری با سطوح شهر، استان، منطقه 

کالنشهری و دولت
 جایگاه مدیریت شــهری در حاکمیت و 
حضور شهرداری تهران در نظام تصمیم گیری 

و تصمیم سازی
 مدیریت هماهنگ شهری و ایفای نقش به 

عنوان محور هماهنگی مدیریت در شهر

QQQهدف راهبردی
 ارتقاء و تقویــت جایگاه و نقش مدیریت 

شهری در حاکمیت

QQQراهبردها
 ارتقای مناسبات مدیریت شهری با حاکمیت، 

دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه
هماهنگ شــهری  مدیریــت  تحقــق   
)برنامه ریزی، تامین زیرســاخت و تعامالت 

نهادی هماهنگ(
 به روز رسانی قوانین و مقررات موضوعه به 
منظور تقسیم وظایف متناسب با ایجاد شهر 
پایدار، تاب آور، رقابت پذیر، مدرن و هوشمند

QQQاهم سیاست ها
 پیگیری نظرات مدیریت شهری در فرآیند 
تصویب لوایح و مقررات مرتبط با مدیریت 

شهری
 پاالیش وظایف شهرداری تهران و اصالح 

قوانین و مقررات موضوعه
 ایفای نقش فعال و موثر در کمیسیون خاص 

امور کالنشهر تهران و سایر کالنشهرها
 تمرکز و هماهنگی امور تصمیم ســازی، 
تصمیم گیری مرتبط با اداره شــهر در سطح 

مدیریت شهری
 توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جوامع 
محلی و شــورایاری ها و ارتقــای دانش و 
توانایی های علمی و تجربی آنها به منظور ایفای 
نقش کارآمد آنها متناســب با سیاست های 

تمرکززدایی
 ایجاد نهاد هماهنگی و تعامل کالنشهرها با 

حاکمیت

QQQحکمروایی خوب شهری
اهم چالش ها و مسائل

 قوانین و مقررات متناســب بــا الزامات 
حکمروایی خوب شهری

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 شفافیت و سالمت سازمانی

 قانونگرایی
 دیپلماسی شهری

 بهره ورزی سازمانی و کارآمدی
 مشارکت پذیری

QQQهدف راهبردی
 تبدیل مدیریت شهری به حکمروایی مدرن 

و کارآمد

QQQراهبردها
 رانت زدایــی، ایجــاد شــفافیت در نظام 
تصمیم سازی و تصمیم گیری و ارتقای سالمت 

اداری

 ارتقای ســرمایه انسانی مدیریت شهری و 
افزایش بهره وری نیروی انسانی

 بازنگری ساختار نیروی انسانی و برون سپاری 
فعالیت ها

افزایش فرصت مشــارکت شهروندان و   
ذی نفعان در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی 

شهری
 نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی شهری 

و تحقق شهری در تراز جهانی
 ارتقای فرهنگ سازمانی

QQQاهم سیاست ها
 ارتقــای فرهنگ تکریــم ارباب رجوع و 

خدمت رسانی به شهروندان
 ایجاد ســاز و کار الزم برای کاهش میزان 

تخلفات اداری
 ایجاد ساز و کار الزم برای کاهش دعاوی 

حقوقی
 تنظیم ساز و کار رقابتی برای به کارگیری 
و ارتقای مدیران و کارکنان به سطوح عالی 

سازمانی
 استقرار نظام انگیزشی نیروی انسانی و انسجام 

روابط درون سازمانی
 افزایش ســطح توانمنــدی و مهارت های 

تخصصی کارکنان
 توانمندسازی و افزایش فرصت حضور زنان 

در بدنه مدیریتی شهرداری تهران
 ارتقای سطح تسهیالت رفاهی ارائه شده به 

کارکنان شهرداری
 شناســایی و عضویت شهرداری در مجامع 

بین المللی

QQQاهم سیاست ها
 بازنگری فرآیندهــا و کاهش فرآیندهای 
موازی، اصالح ســاختار ســازمانی و توسعه 

فناوری های نوین در ارائه خدمات
 بازنگری ســاختار ســازمانی بــه منظور 
سازمان  کوچک ســازی  و  چابک ســازی 

شهرداری تهران 
 ساماندهی شوراهای عالی و کمیسیون های 

تخصصی زیرمجموعه شهرداری
 افزایش سهم فعالیت های برون سپاری شده

 اطالع رســانی به موقع، جامع، شفاف، قابل 
اتکاء و دسترس پذیر از تصمیمات مدیریت 

شهری
 تــالش در جهت تحقــق بودجه ریزی و 

برنامه ریزی مشارکتی
 تشــویق و تقویت زمینه هــای برگزاری 

رویدادهای بین المللی در تهران
 ایجاد زیرساخت های الزم به منظور کاهش 
مراجعه و مواجهه مستقیم شهروندان با کارکنان 

شهرداری

QQQمدیریت منابع و مصارف
اهم چالش ها و مسائل

 عدم کارآیی تخصیص منابع و هزینه باالی 
اداره شهر

 سهم درآمدهای ناپایدار در اداره شهر
 نظارت موثر و کارآمد بر کیفیت و بهای 

تمام شده پروژه های شهری
 اجرای پروژه های فاقد اولویت، فاقد توجیه و 

خارج از برنامه های مصوب
 ناکارآمدی نظــام بهره برداری و نگهداری 

پروژه ها
 بدهی های شهرداری تهران

 مطالبات شهرداری تهران
 روابط مالی کارآمد دولت و شهرداری

QQQهدف راهبردی
 مدیریت بهینه منابع و مصارف

QQQراهبردها
 اصالح سیاست های بودجه ای شهرداری

 ایجاد تنــوع و اصالح نظــام تامین مالی 
شهرداری و پایدارسازی درآمدها

 بهبود نظام نظارت و ارزیابی فعالیت ها
 برقراری شفافیت و انضباط مالی و مدیریت 

موثر هزینه کرد

QQQاهم سیاست ها
 تدوین بودجه پیشنهادی سنواتی با در نظر 
گرفتن اولویت های اســتراتژیک و براساس 

برش ساالنه از برنامه های میان مدت
 اســتقرار حداکثری رویکرد بودجه ریزی 
مشارکتی و نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
 پیگیری نظرات شهرداری تهران در لوایح 
ارزش افــزوده و درآمدهای پایدار به منظور 

افزایش سهم درآمدهای پایدار
ـ های تشویقی و تنبیهی به   تدوین بسته سیاست

منظور وصول عوارض پایدار
 ایجاد تنــوع در روش هــای تامین مالی 
پروژه های شهری نظیر BOT، PPP، فاینانس، 

یوزانس، اوراق صکوک و...
 واگذاری پروژه هــای نیمه تمام و در حال 
بهره برداری به بخش خصوصی با هدف مردمی 

کردن اقتصاد
 اخذ بهای واقعی خدمات شهری و بازنگری 
نظام کسب درآمد از فعالیت های اقتصادی شهر
 بهینه کردن نظام تشخیص و وصول درآمد

QQQاهم سیاست ها
 بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری

 اجرای کامل نظام پذیرش پروژه های جدید و 
حذف پروژه های فاقد اولویت و توجیه

 برقراری سیستم شناسایی و ایفای حقوق و 
مطالبات

 تدوین و استقرار اســتانداردهای مشخص 
حسابداری، حسابرسی و بودجه

 شناسایی، تدقیق و طراحی نظام بازپرداخت 
بدهی های شهرداری تهران

 استقرار کامل نظام فنی و اجرایی شهرداری 
تهران و به کارگیری مشاوران و پیمانکاران 

ذی صالح
 واگذاری فعالیت ها و پروژهت های شهری 
از طریق مناقصه عمومی و استقرار حداکثری 

نظام ارجاع رقابتی
 کاهش تصدی گری و برون سپاری فعالیت ها

 شناســایی، تدقیق و طراحی نظام وصول 
مطالبات شهرداری تهران

QQQ هوشمندسازی شهر و شهرداری
اهم چالش ها و مسائل

 زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات
 یکپارچگی سامانه های موجود در شهرداری تهران

 نظام آماری مناسب و قابل اتکاء
در  هوشمندســازی  موثر  به کارگیــری   

فرآیندهای سازمانی
 فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات

 اطالع رســانی و خدمات رسانی الکترونیک 
)تحت وب( به مردم

بولتن



 دیدگاه

کابینهمیانهرو
کابینه روحانی از منظر شاخص های 

علم سیاست

روحانی با مبنای راست میانه به طیف 
نخبه گرای سیاست گذاران دولت ایران 
نزدیک است و واقع گرایی و عملگرایی 
با بیشــترین  زیادی دارد. قوه مجریه 
نیروی انسانی، حد متوسطی از اختیارات 
و سطح باالیی از پاسخگویی نهادی را 
در ایران متحمل است. بنابراین با توجه 
به وضعیت بحرانی کشور در موضوعاتی 
چون بحران آب، بیکاری، خشکسالی و 
مسائل محیط زیستی، فرهنگ و اخالق 
شهروندی و ســایه جنگ و تحوالت 
آنارشیک منطقه و فضای بین الملل راه 
بر هر گونه اقــدام بی برنامه و ناگهانی 
بسته اســت و تنها میانه روی، اعتدال و 
محافظه کاری جواب می دهد. دســتگاه 
سیاست گذاری ما به علت وصل نبودن 
به مراکز علمی امکان برنامه ریزی های 
تکنیکی ندارد و تنها می تواند بر اساس 
تجربه عمل کنــد. بنابراین به صورت 
طبیعی میانگین سنی کابینه باال می رود 

و چهره هایش تکراری می شوند.
شاخص های دانش تخصصی، تجربه 
بــاال، کارنامه موفق و شــبکه مدیران 
حامی در انتخاب وزیر نقش اساســی 
دارد، به عنــوان مثال افــرادی همانند 
جهانگیری، ظریــف و زنگنه از چنین 
جایگاهــی برخوردارند اما تعداد چنین 
افرادی در ایــران به علت های مختلف 
به تعداد انگشتان دست نمی رسد. شاخص 
اکتســابی را باید در مورد کارگزاران 
سطوح باالی سیاست در نظر گرفت و 
جنسیتی،  قومیتی،  انتسابی  شاخص های 
نژادی و مذهبی ویرانگر هستند. بنابراین 
کسانی که از وزارت زنان، اهل سنت یا 
یک قومیت می نویسند الفبای سیاست را 
نمی دانند. اصل بر ایرانی و انسانی بودن 
است. اگر بر جنسیت، قومیت و فرقه یا 
هر گروه اقلیتی ظلمی روا می شود رانت 
دادن در ســطوح ملی کارگشا نیست و 
از ذهنیت های  تنها  تحلیل ها  این گونه 
ساده و عوامانه بر می آید. سیاست میدان 
بازی های چنــد متغیره و تکنیک های 
تخصصی است که تنها نخبگان خاصی 
تحمل انجام و حتی فهــم آن را دارند. 
البی گری نیز در ذات سیاســت است 
که احزاب و گروه های فشــار سعی در 
گنجاندن مهره های خویش می کنند. در 
ایران احــزاب و گروه های محافظه کار 
نیمی از نهادهای قدرت را در اختیار دارند 
اما تعصب ذهنی و ایدئولوژی فکری مانع 
از کارآمدی آنها شده است و فرهنگ 
الیگارشیک باعث کاهش بدنه اجتماعی 
آنها شده اســت. از سوی دیگر احزاب 
اصالح طلب مبانی چالشــی را به میان 
شــهروندان آوردند و بــا وجود اقبال 
عمومی از سوی نهادهای حکومتی طرد و 
از صحنه سیاست گذاری کشور به حاشیه 
رفتند. هر دو جناح در شناخت منافع ملی 
و واژه ایران ضعف اساسی دارند. اغلب 
گزینه هایی که دو طیف سیاسی معرفی 
یا  برای حکومت  می کنند حساسیت زا 
شهروندان هستند و طبیعی است که از 

سوی راست میانه کنار زده  شوند. 
بنابراین کابینه باید آرام، محافظه کار، 
نخبه گرا، میانه رو و معتدل باشد و این 
معرفی بروکراتیک با مکانیسم های نهاد 
دموکراتیک مجلــس برخورد خواهد 
ایران زمین وقتی  کرد. فردوسی حکیم 
در مورد فرستاده سیاسی صحبت می کند 

می نویسد: 
فرستاده باید فرستاده ای

درون پر زمکر و برون ساده ای.  

روح الله اسالمی
استاد اندیشه سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

رســانه ای  فضاســازی  ســرانجام 
»بزرگی«  و  داد  جــواب  اصول گرایان 
مراســم تحلیــف روحانــی در برابر 
»کوچکی« اقدام برخی نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی رنگ باخت و »اصل« 
قربانی »فرع« شد و رسانه هایی که در ابتدا 
می کوشیدند به بهانه ی »هزینه «ی مراسم 
تحلیف؛ ضرورت آن را زیر سوال ببرند 
و با »زنهار« مقامات عالی کشور مواجه 

شدند بدین صورت از آن انتقام گرفتند.
عجیب تــر امــا آن بود کــه حتی 
برخی اصالح طلبــان هم تحت تاثیر این 
اصول گرایان تندرو قرار گرفتند و بدون 
توجه به اهمیــت تحلیف رئیس جمهور 
با پیوند زدن حواشــی آن با حواشــی 
معرفی کابینه جدید روحانی کوشــیدند 
ســهم خواهی خویش را به اوج برسانند. 
این اصول گرایــان و اصالح طلبان تندرو 
البته فراموش کردند که ســلفی بگیران 
است  کسانی  عملکرد  ترکیب  محصول 
که در عمل سهم پارلمان را در حاکمیت 
ایران فرو کاسته اند. مجلس دهم به علت 
ردصالحیت های گسترده دربرگیرنده بدنه 
اصالح طلبان و اصول گرایانی اســت که 
»بی سر« وارد پارلمان شدند و راس این دو 
جریان در نهایت بر عهده ی اصالح طلبان 
و اصول گرایان میانه حالی ا ست که هرگز 
سیاستمدار حرفه ای نبوده اند و آمیزه ای از 
خودبسندگی و بی انگیز گی را در خویش 
جمع ساخته اند. متاسفانه تا این لحظه رئیس 
فراکســیون امید مجلس - که درباره ی 
کابینه از موضع عقل کل سخن می گوید 
- درباره سلفی بگیران سخنی نگفته است و 
از برخورد انضباطی با نمایندگان حاضر در 
عکس و عضو فراکسیون حرفی نزده است 
تا عرصه همچنان در دست اصولگرایان 
تندرو بماند و دو سال دیگر فهرست امید 
را با اسم رمز فهرست سلفی بگیران تخریب 
کند. به مصداق حاسبوا قبل اَن تحاِسُبوا این 
دکتر محمدرضا عارف است که باید موج 
اصولگرایان تندرو در تخریب نمایندگان 
مجلس را به ســوی خود آنان بازگرداند؛ 
اقدامی که رئیس مجلــس و وزیر امور 

خارجه عهده دار آن شده اند.
رئیس فراکســیون امیــد مجلس اما 
متعرض کابینه شده از جمله گفته است 
که هیچ توجهــی برای عدم حضور زنان 
در دولت دوازدهــم وجود ندارد! جالب 
اینجاست که ایشــان به خوبی می دانند 
رئیس جمهور نه تنها مانع وزارت نیســت 
که مدافع حضور زنــان در همه ارکان 
دولت اســت و حتی می توان گفت به 
شهادت حضور وزیر زن در کابینه محمود 
مخالفت  نیز  رهبــری  مقام  احمدی نژاد 
شــرعی با این حضور ندارد اما ضرورت 
حرمت نهادن به نظرات نهاد مرجعیت که 
در این سال ها مدافع جدی دولت روحانی 
بوده و هنوز مســئله حضور زنان در نهاد 
وزارت را مطلوب نمی داند سبب شده است 
که همه ی حاکمیت از جمله دولت به این 
نظر نهاد مرجعیت حرمت بگذارد تا جایی 
که رئیس دولت اصالحات تا این لحظه 
درباره وزارت زنان سخنی نگفته است و 
به پیام مراجع تقلید برای عدم حضور زنان 
در هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
نیز گوش فرا داد و رئیس فراکسیون امید 

مجلس هم به خوبــی در جریان این پیام 
مراجع محترم تقلید به سیدمحمد خاتمی 
قرار دارد و می داند چگونه حتی یک زن 
به هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی راه 

نیافت.
بــا وجود ایــن دکتر عــارف تنها 
اصالح طلبی نیست که از ترکیب کابینه 
انتقاد می کند. بدنه ی رادیکال اصالح طلبان 
در شــبکه های اجتماعی در ماه اخیر به 
موجی از نارضایتی علیه دولت دوازدهم 
دامن می زند که عجیب و غریب بلکه محل 
شک و تردید است و دست کم می توان 
آن را بازی کردن در زمین حریف تلقی 

کرد:
دولت دوم روحانی دولتی - به تعبیر 
خود او - »مصلح و معتدل« است. افراد این 
دولت را در چهار سطح می توان رده بندی 

کرد:
اول - ژنرال هــای دولــت کــه هیچ 
آن  درباره ی  اصول گرایی  و  اصالح طلب 
محمدجواد  مانند  افــرادی  ندارد.  حرفی 
ظریف، بیژن زنگنه و حســن قاضی زاده 
هاشــمی وزرای امور خارجــه، نفت و 
بهداشت که کارنامه ی موفقی در دولت 
اول روحانی داشتند و بی شک از همتایان 

خود در دولت های سابق و اسبق برترند.
دوم - چهره هــای مشــترک دولــت 
روحانــی با دولــت خاتمــی مانند حجتی 
)وزیر کشاورزی(، بی طرف )وزیر نیرو(، 
شریعتمداری )وزیر صنعت و تجارت( که 
حضور آنان آشکارا سهم اصالح طلبان از 
دولت را افزایش داده است. در عین حال 
مسئولیت  نمی خواهند  اصالح طلبان  اگر 
وزرایی مانند علی ربیعی وزیر کار )که به 
لحاظ وابستگی تشکیالتی به اصالح طلبان 
تردیــدی درباره ی او وجــود ندارد( را 
بپذیرند بهتر است آن را به صورت علنی 
بیان کنند و از ابزارهایی مانند فراکسیون 
امید به ریاســت دکتر عارف در مجلس 

استفاده کنند.
ســوم - اصول گرایان میانه رویی مانند 
عبدالرضا رحمانی فضلی )وزیر کشور( و 
سیدمحمود علوی )وزیر اطالعات( که با 
قابل دفاع  وجود اصول گرایی کارنامه ای 
)حتی در قیاس با وزرای دولت سیدمحمد 
خاتمی( دارند. هنــوز از یاد نبرده ایم که 
دولت خاتمی چگونه قدرت را به محمود 
احمدی نژاد تحویــل داد و در پایان آن 
دولت هم مجلس هفتم و هم ریاســت 
جمهوری نهم در اختیــار اصول گرایان 
قرار گرفت. فاصله آرای مهدی کروبی و 
محمود احمدی نژاد در مرحله اول انتخابات 
ســال 1384 چندان انــدک بود که جز 
افسوس و آه نمی توان حرفی زد و عملکرد 
دولت و مجلس وقت در جریان انتخابات 
مجلس هفتم به گونه ای بود که آه از نهاد 

هر اصالح طلبی بر می آید.
وزارت، نهاد درگیری و نزاع نیست، نهاد 
حل منازعه اســت. وجود دو اصول گرای 
میانه رو و در راس وزارتخانه های سیاســی 
دولــت روحانی تاکنون توانســته اســت 
شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی 
را به پذیرش اکثریت نسبی اصالح طلب در 
دولت های یازدهم، دوازدهم، مجلس دهم و 
شورای پنجم و رفع ممنوعیت و محدودیت 
از فعالیت احزاب و مطبوعات اصالح طلب 
در سال های اخیر منجر شود. رفتار وزارت 
اطالعات با سیاستمداران و روزنامه نگاران 
تغییرات اساســی کرده است و دست کم 
این نهادها دیگر مانعی برای فعالیت قانونی 

اصالح طلبان نیستند. در واقع این دو وزیر 
اصولگرا به برنامه ای اصالح طلبانه وفادار 
برنامه اصالح طلبانه چیزی جز  بوده اند و 
حفاظت و صیانت از حقوق و آزادی های 
اساســی )ولو به صورت نسبی و البته در 
قیــاس با اصالح طلبان( نیســت و مگر 
اصالح طلبی جز دفاع از برنامه اســت؟ 
البته به شرطی که مانند فرزند آقای دکتر 

عارف به ژن خوب معتقد نباشیم!
چهارم - اعتدال گرایانی که نه اصول گرا 
هستند و نه اصالح طلب. اما به برنامه ی دولت 
»مصلح و معتدل« روحانی تعهد داشتند: 
علی جنتی وزیر ســابق فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در زمره این افراد بود که آشکارا 
در دوران او )و نیز سیدرضا صالحی امیری 
به عنــوان وزیری اصالح طلب( وضعیت 
کتاب و مطبوعات و ســینما و ادبیات 
بهبود یافت و محمود واعظی وزیر سابق 
ارتباطات و فناوری اطالعات که در دفاع 
از شبکه های اجتماعی و ارتقای فناوری 
آن اقدامات بی نظیری انجام داد و در هیچ 

انتخاباتی تن به توقف این شبکه ها نداد.
بدیهی اســت می توان بــه عملکرد 
وزیران و مدیرانی مانند محمدباقر نوبخت، 
محمد نهاوندیان، فانی، چیت چیان، محمد 
فرهادی، طیب نیا، ابتــکار و... از هر دو 
جناح اصالح طلب و اصولگرا انتقاد داشت 
که روحانی نیز با تغییر 50 درصدی دولت 
خود به تغییرات اساسی در دولت دست 
زده اســت که در چشم اصول گرایان به 
عنوان اذعان رئیس جمهور به ناکارآمدی 
نیمی از دولت تعبیر شده است اما در چشم 
اصالح طلبان به عنوان تالش رئیس جمهور 
برای کارآمدسازی نیمی از دولت تعبیر 

نشده است!
و این از عجایب تاریخ است:

در حالی که طبق خبرهای موثق عامل 
اصلی جابه جایی معــاون رئیس جمهور در 
امور خانواده و زنان خود زنان بلکه مهمترین 
البی سیاســی و اجتماعی زنان اصالح طلب 
بوده انــد و در حالی که جایگزین سرکار 
خانم شــهین دخت مــوالوردی نه یک 
اصول گرا که زنی اصالح طلب شده است؛ 
برخی اصالح طلبان فریاد ســر می دهند 
که دردا و دریغا که روحانی محافظه کار 
شده است! در حالــی که روحانی یک زن 
حقوقدان بیرون از ســاخت قــدرت و از 
بدنه ی دانشگاهی کشور را معاون حقوقی 
رئیس جمهور ساخته اســت؛ هیچ کس این 
شکســتن حلقه بســته قدرت را نمی بیند. 
روحانی با کنار گذاشتن یک عضو جامعه 
روحانیت مبارز )مصطفی پورمحمدی که 
رئیس جمهور به جهــت تصدی وزارت 
دادگســتری به این گزینه ی پیشنهادی 
پرداخت  گزافی  هزینه  الریجانی  صادق 
کرد( و یک عضو مجمع روحانیون مبارز 
ارتباطی دولت  انصاری که حلقه  )مجید 
با بیت امام بود( در واقع شــاید خالف 
مصلحت سنجی سیاسی عمل کرد اما این 
اقدام او و جایگزینی یک قاضی میانه رو و 
یک حقوق دان زن به جای این دو هرگز 

در نگاه منتقدان دیده نشده است.
با وجود شایستگی  از ســوی دیگر 
و وفــاداری ســیدرضا صالحی امیری به 
رئیس جمهور )که طبق اخبار رســیده به 
زودی از او در جایگاهی مناسب استفاده 
خواهد شــد( رئیس جمهور فردی را به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزیده 
است که بدون شک در زمره ژنرال های 

دولت دوازدهم خواهد بود:

نواندیشان  از زمره  سیدعباس صالحی 
دینی اســت که در عرصــه ی کتاب و 
فرهنگ درک درست تری از بسیاری از 
اصالح طلبان سیاسی دارد. سال ها مدیریت 
مجله ی مترقی »حــوزه« در حوزه علمیه 
قم، نقش مهم او در ترویج فلسفه اسالمی 
)با  تفکیک  اصحاب مکتــب  برابر  در 
وجود مشهدی و خراسانی بودن(، روابط 
فکری و عاطفی او بــا مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و اعتماد آیت اهلل خامنه ای 
به سالمت او از سیدعباس صالحی وزیری 
در خور فرهنگ و معارف اسالمی ساخته 
است. کافی است »اصالح طلبان سیاسی« 
به نظرات ناشران )در حوزه مسئولیت او 
ارشاد(  به عنوان معاون فرهنگی وزارت 
یا مقاالت مجلــه ی »حوزه« و چند مجله 
دیگری که سیدعباس صالحی آن را منتشر 

می کند توجه کنند. 
البتــه »روحانی« واقعا  در این میانه 
مظلوم است: دولتی که در جریان انتخابات 
سهمگین ترین حمالت را تحمل کرد و به 
ســختی در حال عبور از حوادث سال 88 
اســت تا اصالحاتی را که اصالح طلبان 
رادیکال آن را برگشت ناپذیر می دانستند، 
به دســت کم موقعیت گذشته بازگرداند 
انتظارات« قرار  اکنون در معرض »موج 
دارد. اگــر »حمــالت« اصول گرایــان را 
»حمالت منفی« بــه دولت روحانی بدانیم 
»انتظارات« نیز »حمالت مثبت« است اما 

هر دو در »حمله« بودن مشترکند.
اینکه سخنان استوار روحانی در دفاع 
از حاکمیت ملــی و حکومت قانون را 
نشنویم و به دفاع یک مجتهد متجدد )در 
تداوم سنت و مدرسه ی آخوند خراسانی و 
عالمه نائینی و سیدین شریفین طباطبایی 
و بهبهانی( از مشــروطه خواهی به عنوان 
سرآغاز تاریخ سیاست جدید ایران بی اعتنا 
باشــیم و یاد نبردن از اســتاد و مرادش 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را بهانه توهین 
به رئیس جمهور بکنیــم تنها می تواند با 
استقبال اصول گرایان تندرو و روزنامه ها 
و رســانه های آنان مواجه شود. بی شک 
حتی اگر آن مرحوم هــم زنده بود این 
انتظــار به حق را به رخ روحانی نمی کشید 
چرا که خود آموزگار مصلحت سنجی بود. 
روحانی فرزند معنوی هاشمی است و بدون 
هیچ گونه رابطه ی ژنتیکی، خوی هاشــمی 
در وجود اوســت و خــوی از خون مهم تر 
است. هاشمی همان بزرگی بود که در اوج 
تالش برای اپوزیسیون سازی از او )با ایجاد 
محدودیت برای خانــواده اش( هرگز از 
حاکمیت جدا نشد چون به حقیقت انقالب 

و مصلحت نظام باور داشت.
هاشمی در جدال حکومت و خانواده 
در نهایت از خانواده اش گذشت تا فرزند 
دیگرش یعنــی انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی حفظ شــود و برای این گذشت 
دشنام بسیار از دوســت و دشمن شنید 
اما اهمیتی به آن نمی داد. اتفاقا هاشــمی 
در دولــت دوم خــود با حمالت مشــابهی 
مواجه بود: با این تفاوت که در آن دوران 
راســت گرایان از او ســهم می خواستند و 
حضور چپ گرایان میانــه رو را در دولت 
دوم هاشمی برنتافتند اما هاشمی حتی دولت 
دوم خود را به گونه ای تشــکیل داد که از 

درون آن دولت دوم خرداد سربرآورد.
امروز »روحانی« همان »هاشمی« است 
با کوله باری از تجربه های دوران هاشمی 

و خاتمی. 
اگر »رئیس«جمهور  »رئیس جمهور« 

اســت باید از اقتدار الزم بــرای اداره 
»جمهوری« برخوردار باشد. هیچ ایرادی 
ندارد که مجلس از حق خود برای بهبود 
دولت اســتفاده کند و وزیران ضعیف 
اصول گرا یا اصالح طلب را تغییر دهد. اما 
معیار رای باید »برنامه« باشد نه »قبیله« یا 
»عشیره«، رویکرد اصلی ما در برخورد با 
دولت دوازدهم باید »اتحاد راهبردی، انتقاد 

کارشناسی« باشد.
معیــار این رویکرد رفتــار بزرگان 
اصالح طلب مانند اسحاق جهانگیری است. 
آنان نیز به دولت )به خصوص در بخش 
اقتصادی کابینــه( انتقاداتی دارند اما این 
نه دولت هیچ کس  است  دولت روحانی 
دیگر و مسئولیت او حدود و اختیارات و 

زمان و تعریف مشخصی دارد.
روحانــی در نطق تحلیف خود گفت 
در ایران »حاکمیت دوگانه« وجود ندارد 
و بهبود رابطه ی دولــت با حاکمیت و 
همه ارکان کشوری و لشکری آن یک 
ضرورت تاریخی است. پیش از این نیز 
یادآوری کرده بودیم که اساس تشکیل 
دولت دوازدهم تشکیل دولت وحدت ملی 
بود و اکنون به همان اندازه که در دوران 
انتخابات حمایــت اصالح طلبان میانه رو 
از دولت الزم بــود در دوران حکومت 
حمایت اصول گرایــان میانه رو از دولت 
ضروری اســت چراکه با چپ می توان 
نهضت راه انداخت اما با راســت می توان 

حکومت کرد!
رئیس جمهور  کــه  شــرایطی  در 
عنان گســیخته ای مانند دونالد ترامپ 
در کمین برجام اســت و در شرایطی 
که شکستن شیشــه ی برجام خواست 
مشــترک همه ی تندروها در ایران و 
آمریکاســت، حمایت حاکمیت ایران 
به صــورت یکپارچه از دولت روحانی 
یک ضرورت ملی است. یکی از اصول 
فعالیت چپ گرایــان در همه جای دنیا 
»اصلی - فرعی کردن« مسایل اجتماعی 
است اما روشن نیست چرا اصالح طلبان 
چپ گرا اکنون از این تاکتیک غفلت 
می کنند؟! امر مهم و ضروری »وزارت 
زنان« را می توان در زمره ماموریت های 
دولت آینده تعریف کرد که زمینه آن 
با حضور موثر زنــان در مقام معاونت 
وزیران و نیز اســتانداران و فرمانداران 
و بخشــداران زن در دولت دوازدهم و 
ایجاد زمینه های گفت وگوهای فرهنگی 
فراهم  علمیه  حوزه هــای  مجتهدین  با 
می شــود. همچنین تشکیل یک کابینه 
کامال حزبــی را می توان به رقابت های 
تمام عیار حزبی در آینده موکول کرد. 
اکنون نوبت»وحدت ملی« است. دولتی 
که حاکمیتی یگانه پشت سر آن باشد 
و این آخرین ماموریت روحانی است. 
میراثی که از 111 سال پیش با تعریف 
و تثبیت نهاد باســتانی وزارت در ایران 
در گذار از ایران باستان )بزرگمهرها( 
و ایران اسالمی )خواجه نظام الملک ها( 
به ایران مدرن رســیده است و اکنون 
در گذر از امیرکبیرها و سپه ســاالرها 
و مصدق ها و بازرگان ها و هاشــمی ها 
و خاتمی ها به روحانی رســیده است. 
روحانی میراث دار این تدبیر تاریخی نهاد 
وزارت در ایران اســت که از صدارت 
عظما به ریاست جمهور رسیده است.  اما 
نه صدارت نه ریاست جمهوری یک مقام 
عشیره ای نیست، یک مقام تاریخی است. 

نمادی از حاکمیت ملی.

روحانیوارثهاشمی
چراازرئیسجمهوروکابینهدوازدهمحمایتمیکنیم؟

محمد قوچانی
سردبیر

5چه باید کرد؟

راهـبـرد فصل 1:  جامعه و سیاست
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روز دوشنبه شــانزدهم مردادماه 1396 
نشست خبری ســران حزب کارگزاران 
سازندگی با حضور اهالی رسانه و فعاالن 
فضای مجازی در دفتر این حزب برگزار 
شد. این نشست که به منظور تبیین مواضع 
حزب نســبت به دولت دوازدهم برگزار 
می شــد اما بیش از هر چیز تحت تاثیر 
انتخاب شهردار تهران قرار گرفت؛ چراکه 
این نشســت حسین مرعشی،  سخنرانان 
سخنگوی حزب از کاندیداهای شهرداری 
تهران و غالمحسین کرباسچی، دبیر کل 
حزب، شهردار اسبق تهران بود. از همین 
روی بخش پرســش و پاسخ این نشست 
بیشتر به مســائل و معضالت پیش روی 
شهردار آینده کالن شهر تهران اختصاص 

یافت.

QQQ سخنگوی کارگزاران: نهادهای
باالدستی اصالح طلبان را تاسیس 

می کنیم
حســین مرعشی، ســخنگوی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران ســخنران 
اول این نشســت بود. او در آغاز جلسه و 
پیش از پرســش و پاسخ به چند مورد از 
مواضع حزب اشــاره کرد و گفت: »به 
روزهای رسمیت یافتن شورای شهر پنجم 
نزدیک می شویم. موضع حزب کارگزاران 
سازندگی تقویت همه جانبه شورای پنجم 
است. ما فکر می کنیم که ترکیب شورای 
شهر تهران، ترکیب مناسبی است، چراکه 
هم از صاحبان تجربــه و هم از نیروهای 
جوان و خوش فکر تشــکیل شده است. 
شورای خوبی اســت و ان شاءاهلل شورای 
سالمی هم خواهد ماند. همچنین این شورا 
با انتخاب یک شهردار نیرومند هم به اداره 
مطلوب شهر تهران به عنوان پایتخت ایران 

بزرگ کمک خواهد کرد.«
او افزود: »اقدامات منتخبان شورای شهر 
پنجم در فرآیند انتخاب شهردار هم اقدامات 
معقول و منطقی است. در ترکیب 7 نفره ای 
که در حال حاضر 5 نفر از آنها باقی مانده اند 
شخصیت های موثر و مطلوبی حضور دارند 
و هر کدام از این 5 نفر می توانند شهردار 

خوبی برای پایتخت باشند.«
مرعشی همچنین در مورد کار دشوار 
اصالح طلبان شورای شهر پنجم توضیح داد: 
»با توجه به حاکمیت 12 ساله و یک سویه 
اصولگرایان بر شــورای شهر و شهرداری 
تهران کار شورای شهر پنجم و مدیریت 
اصالح طلبان در  این حوزه را سخت تر کرده 
است. اصالح سیاست هایی که بتواند محیط 
زیست شهری را به محیطی مطلوب تبدیل 
کند، اعمال سیاست هایی که بتواند بدون 
شهرفروشــی منابعی را برای اداره شهر و 
پرداخت تعهدات سنگین باقی مانده از دوره 
قبل تامین کند، مسئولیت بسیار سنگینی را 
برعهده شهردار و شورای شهر می گذارد و 

نیاز است که همگی کمک کنند.«
سخنگوی حزب بر نگاه جبهه ای تاکید 
کرده و توضیح داد: »موضع روشن حزب 
کارگزاران سازندگی در برخورد با اقدامات 
شورای شهر، شهردار آینده و مسائل تهران 
باید نگاهی جبهه ای باشد، چراکه ما جبهه ای 

پیروز شدیم. هر نوع نگاه تنگ نظرانه حزبی 
وحدت جبهــه اصالحــات را مخدوش 
می کند. نگاه ما به هیات رئیســه شورای 
شهر و شــهردار مطلقا نگاه حزبی نیست. 
نگاه ما باید جبهه ای باشد. جبهه ای که اعضا 
و احزاب شناخته شده و سابقه روشنی در 
انقالب، دوران دفاع مقدس، ســازندگی، 
اصالحات، دوره عزلت و دوره تدبیر و امید 
دارد. نگاه جبهه ای می تواند نجات بخش همه 

ما باشد.«
او اضافه کرد: »نگاه شورا و شهرداری 
در برخورد با شــهروندان هم باید نگاهی 
ملی باشد و باید به همه خدمت کرد. باید 
الگویی عادالنه و مناسب از روابط اجرایی 
و خدمات رسانی به همه اقشار و صاحبان 
ســلیقه های مختلف سیاســی ارائه داد تا 
بلندنظری و سعه صدر جبهه اصالحات در 

این دوره به نمایش گذاشته شود.«
حسین مرعشی در نشست روز دوشنبه 
ضمن تحلیل انتخابات ریاســت جمهوری 
راهبردهای  به تبیین  گذشــته  اردیبهشت 
اصالح طلبان در حمایت از دولت پرداخته 
و یادآور شد: »جبهه اصالحات در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری کار بزرگی 
برای ایــران انجــام داد. حمایت از دکتر 
حسن روحانی به یک تصمیم استراتژیک و 
راهبــردی مهم متکی بود. ما در حمایت از 
روحانی هدف مهمی را تعقیب می کردیم که 
دفاع از کلیتی به نام جمهوری اسالمی و دفاع 
از کشور سربلند و پهناور ایران بود. بسیار 

خوشحالیم که این کار نتیجه بخش بود.«
او ادامه داد: »برگزاری مراســم بسیار 
باشــکوه تحلیف ریاست جمهوری ایران 
در شــرایطی که ترامپ عالقه مند است 
کــه برجام را به هم بزنــد و تحریم ها را 
احیا کند پیام روشنی برای جهان داشت. 
از  از بیش  حضور شــخصیت های موثر 
100 کشور جهان و همچنین اولین حضور 
نماینده رسمی اتحادیه اروپا در یک مراسم 
رسمی جمهوری اسالمی در ایران آن پیام 
را به همراه داشت که دیگر نمی شود ایران 
را منزوی کرد. این ایران، ایرانی نیست که 
از انزوا استقبال کند، چراکه با سیاست های 
کلی رهبری معظم نظــام، خرد دولت و 

پشتیبانی حکیمانه مجلس اداره می شود.«
مرعشی همچنین تاکید کرد که رابطه 
استراتژیک اصالح طلبان با دولت و حسن 
روحانی ادامه پیدا خواهد کرد: »اتحاد ما 
با روحانی اتحادی راهبردی اســت و هیچ 
اختالف سلیقه احتمالی نمی تواند این اتحاد 
اســتراتژیک را تحت تاثیر قرار دهد. در 
کنار حمایت قاطــع از دولت حتما برای 
مجلس هم این حق را قائل هستیم که در 
مورد وزرا اظهارنظر کرده و همچنین بتواند 
رئیس جمهوری  محدودیت های  از  بعضی 
بــرای آرایش مطلــوب کابینه یا بعضی 
اشتباهات تاکتیکی روحانی را در چینش 
کابینه اصالح کند. ما از هیچ انتقادی صرف 
نظر نمی کنیم. هر کجا الزم باشد با صراحت 
انتقاد به تاکتیک ها را خواهیم داشت اما در 
سیاست راهبردی همچنان حامی روحانی و 

دولت او هستیم.«
به نقــش مــردم در  پایــان  او در 
اشاره  اصالحات  جبهه  اخیر  پیروزی های 
کرد و گفت: »اصالح طلبان در سال های 
اخیر گام های بلندی برداشتند که برای این 
خدا را شاکریم. از مردم هم به خاطر حضور 
در صحنه و حمایــت از جبهه اصالحات 
صمیمانه تشکر می کنیم. مردم ما را زنده 
کردند. مردم ایران زنده را سربلند کردند. 
در واقع این موفقیت ها را مرهون همت بلند 
و حمایت سخاوتمندانه مردم هستیم، ولی 
کار جبهه اصالحات تازه آغاز شده است.«

همچنین  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
از تشــکیل نهادهای فراگیر و باالدستی 
در جبهه اصالحات خبــر داد: »در کنار 
ادامه فعالیت های شورایعالی سیاستگذاری 
و  فراگیرتر  به نهادهای  باید  اصالح طلبان 
باالدستی هم فکر کنیم. امروز که 4 سال 
از فعالیت گسترده اصالحات و سه پیروزی 
مهم می گذرد، مســئولیت های سیاسی و 
اجتماعی جبهــه اصالحات حکم می کند 
که نهادهای جدیــد و مکملی را در کنار 
شــورایعالی اصالح طلبان استقرار دهیم و 
وحدت را عمیق تر کنیم. جبهه را ســامان 
بخشیم و برای مسئولیت های بعدی آماده 

شویم.«
پس از اتمام سخنرانی حسین مرعشی، 
سخنگوی حزب به سواالت اصحاب رسانه 

پاسخ داد.
غالمرضا مصباحی مقدم در نشست خبری 
شــانزدهم مــرداد اعالم کرد کــه جامعه 
روحانیــت مبارز تخلفــات و صحبت های 
اخیر محمود احمدی نژاد را بررسی کرده 
و به این نتیجه رســیده اســت کــه از قوه 
قضاییه بخواهد به این تخلفات رســیدگی 
کند. ضمن این مصباحی مقدم در پاســخ 
به این سوال که آیا الزم نیست اصولگرایان 
به خاطر حمایت از احمدی نــژاد از مردم 
عذرخواهی کنند، گفــت اصولگرایان از 
احمدی نژاد حمایت نکرده اند. نظر شما در 

مورد این اظهارات چیست؟
مرعشی: ضرب المثلی فارسی وجود دارد که 
پاسخ سوال شما است. ماهی را هر وقت از 
آب بگیری تازه است. از سویی با بخشی 
هستم  موافق  مصباحی مقدم  از حرف های 
که آقــای احمدی نژاد محصول و مطلوب 
اصولگرایان نبود. آقای احمدی نژاد محصول 
یک فروپاشی سیاسی در سال 84 در جبهه 
اصالحــات و اصولگرایان بــود. آقای 
احمدی نژاد از این فرصت اســتفاده کرد 
اما مسوولیت ســکوت در مقابل تخلفات 
مجالس  نکردن  برخــورد  و  احمدی نژاد 
اصولگرا با تخلفات او بر گردن آنهاست 
و مسئولیت قضایی در برخورد نکردن با 
ما  نیست. کشور  توجیه  قابل  احمدی نژاد 
در این دوران ضررهای چندصدمیلیاردی 
کرده است. اگر مردم ایران بخواهند یک 
بار دیگر به اصولگرایان اعتماد کنند، باید 

با صراحت و شــجاعت در برابر سکوت 
مقابل تخلفــات احمدی نژاد از ملت ایران 
عذرخواهی کنند، شاید مردم اینگونه آنها 

را ببخشند.
اشــاره کردید کــه عالوه بر شــورایعالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان، جبهه اصالحات 
به نهادهای مکمل و باالدستی نیاز دارد. در 

این مورد توضیح دهید.
مرعشــی: این موضــوع در حال بحث و 
بررســی اســت. جبهه اصالحات نهادی 
قدیمی تحت عنوان شــورای هماهنگی 
جبهه اصالحات دارد. این شورا در مقطعی 
که ما هیچ نهاد هماهنگ کننده ای نداشتیم 
و حتی احزاب مان در فشار و تنگنا بودند 
کارکرد و خروجی داشته است. پس از فتنه 
احمدی نژاد در سال 88 ما در فشار بودیم. 
شورای مشورتی سید محمد خاتمی شکل 
گرفت که این شورا توانست کشور را در 
سال 92 هدایت کند. رئیس جمهور شدن 
حسن روحانی در ســال 92 میوه مبارک 
شورای مشورتی خاتمی است. در آن زمان 
شورای هماهنگی روی شورای شهر تهران 
تمرکز داشت که توانست 16 نفر را راهی 
شورای شــهر کند که از این 16 نفر یک 
نفر با لیست اصولگرایان مشترک بود و 
یک نفر هم از مواضع عدول کرد. در ادامه 
کار با ادغام بخش هایی از شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات و شــورای مشــورتی، 
شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان شکل 
گرفت و دو انتخابات 94 و 96 را مدیریت 
کرد که امروز فراکسیون امید و ریاست 
جمهوری حسن روحانی و شورای شهر 21 

نفره اصالح طلب تهران محصول آن است.
مــا در این ســال ها شــاهد گرایش 
روزافزون مردم و فعاالن سیاسی و اجتماعی 
به جبهه اصالحات بودیم. اگر منحنی های 
موفقیت این جریان را رسم کنید، متوجه 
می شوید که روحانی در سال 92، 18میلیون 
رای و در انتخابــات 96، 24 میلیون رای 
داشت. در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در تهران شــکاف رای بین نفر سی ام با 
ســی و یکم 30 هزار رای و در انتخابات 
96 شــکاف رای بین نفر بیست و یکم با 
بیســت و دوم شورای شــهر تهران 400 
هزار رای بوده اســت. امروز متناسب با 
شرایط سیاسی جدید و اعتمادی که مردم 

با  دارند فکر می کنیم  به جبهه اصالحات 
حفظ شورای هماهنگی و شورایعالی باید 
به فکر نهادهای فراگیرتری باشــیم که 
بتوانند نیازهای امروز را پاسخگو باشند و 
حجم وســیع نیروی مردمی و اجتماعی را 

سازماندهی کنند.
در حــال حاضر هم یــک کمیته در 
شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان و یک 
کمیته در شورای مشورتی شکل گرفته تا 

این نهاد جدید متولد شود.
چقــدر از بدهی هــای شــهرداری مربوط 
به نهادهای نظامی است؟ آیا شهردار آینده 
برنامه ای برای وصول این مطالبات دارد؟ 
آیا روحانی و تیم دولت از فرآیند انتخاب 
شــهردار باخبر هســتند و رایزنی با ایشان 

انجام شده است؟
مرعشــی: گویا این بدهی هــا حدود 40 
هزار میلیارد تومان یعنــی معادل بودجه 
2 سال شــهرداری تهران اســت اما این 
بدهی ها چرا به وجــود آمد؟ دو موضوع 
را می توان بررســی کرد. اول اینکه شاید 
بلندپروازی کســی بوده که می خواسته از 
سکوی شــهرداری برای پرش به سکوی 
یا عشق  استفاده کند و  ریاست جمهوری 
به خدمت و انجام فعالیت های پرهزینه ای 
داشته اما شهرداری تهران توان تامین مالی 
این هزینه ها را نداشــته است. تنها درآمد 
شناخته شده شــهرداری فروش تراکم و 
نامناسب  تبدیل های  )مثال  کاربری  تغییر 
باغگاه به برجگاه( منابع شهرداری بوده که 
باز این فعالیت تمام هزینه های شهرداری 
را تامین نکرده است. حال ممکن است با 
این پرسش روبه رو باشیم که برای تامین 
این هزینه ها چــه باید کرد؟ چه ایده های 

درآمدزایی وجود دارد؟
برای مثال در زمان آقای کرباســچی 
تصمیم گرفته شد اتوبان نواب که شمال 
و جنوب شــهر را متصل می کرد، ساخته 
شود اما با ســاخت این اتوبان شهرداری، 
شهردار بعد از خود را بدهکار نکرد بلکه 
هزینه ساخت آن را از خود پروژه تامین 
کرد. شــهرداری الگویی دارد تا بدنه دو 
طرف اتوبان ساخته شود. بانک ملی اوراق 
مشارکت منتشر کرد. مردم این اوراق را 
خریداری کردند. پروژه اجرا شد. واحدهای 
مسکونی به فروش رسید و هزینه آن هم 

تامین شد. هیچ وقت هزینه ساخت بزرگراه 
نواب بر بودجه شــهرداری تحمیل نشد. 
حتما پروژه های تهران در زمان شهرداری 
قالیباف هم می توانســت به جای تحمیل 
هزینه درآمدزا باشــد به شــرط این که 

پروژه های اقتصادی تعریف می شد.
 اما پــروژه ای همانند بزرگراه طبقاتی 
صدر از ســر عجله و اشتباه اتفاق افتاد. ما 
اولین کشوری نیستیم که بزرگراه طبقاتی 
می ســازیم اما در هیچ کشــوری هزینه 
ســاخت بزرگراه ها را شهرداری و دولت 
تامین نمی کند. به این ترتیب که هر کس 
عوارض  کند  سریع تر حرکت  می خواهد 
می دهــد و از اتوبان های طبقاتی حرکت 
می کند، با این کار هزینه ســاخت تامین 

می شود.
مسئولیت شهردار آینده بسیار سنگین 
است چراکه هم باید بودجه الزم برای اداره 
شهر را داشته باشــد و هم باید بدهی های 
گذشــته را پرداخت کند. در مورد بخش 
دوم این سوال هم باید بگویم که دولت و 
شخص آقای رئیس جمهور از روند انتخاب 

شهردار مطلع هستند و رضایت دارند.
اخبار ضد و نقیضــی در مورد محمدعلی 
نجفی مطرح می شد. اخباری در مورد عدم 
پذیرش این مسئولیت از سوی آقای نجفی 
به علت بیماری شنیده می شد. برای برطرف 
شدن این اخبار ضد و نقیض توضیحاتی در 
مورد شــهردار تهران و آخرین تصمیمات 

شورای شهر بفرمایید.
مرعشــی: باید تا روز پنجشنبه منتظر ماند. 
در این فاصلــه کاندیداها برنامه های خود 
را اعالم می کنند و پنجشــنبه ظهر شورا 
وارد مرحله رای گیری می شــود و مراحل 
انتخاب شهردار به پایان می رسد. فعال 5 نفر 
در صحنه هســتند. اما در کل آقای نجفی 
کاندیداتوری برای شــهرداری تهران را 

پذیرفته اند.
اخبــاری در مورد اســتخدام های رســمی 
گسترده توسط تیم فعلی شهرداری تهران 
شــنیده می شــود. چه تمهیداتی برای این 

موضوع اندیشیده شده است؟
مرعشــی: وقتی یک مسئولیتی هنوز پایان 
به آن مســئول  اقدامات مربوط  نپذیرفته 
همچنان وجاهت قانونی دارد. اما به هر حال 
باید خودمان به تکاملی برسیم که در دوره 

درنخستینکنفرانسمطبوعاتیکارگزارانسازندگیایراناستراتژیحزبدربرابردولتدوازدهماعالمشد:

کارشناسی انتقاد  راهبردی،  اتحاد 

کارگزاران سازندگی ایران از این پس در هر فصلی در قالب یک کنفرانس 
مطبوعاتی مواضع سیاسی خود را با خبرنگاران درمیان خواهد گذاشت. 
شانزدهم مردادماه اولین جلسه برگزار شد.

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

حزب
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پایان مسئولیت باری را بر دوش مسئوالن 
بعــدی نگذاریم. برای مثال در ســال 84 
زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و 
احمدی نژاد انتخاب شد، دولت خاتمی بیشتر 
از چهار دوازدهم بودجه را اســتفاده نکرد، 
در صورتی که به هر حال بودجه در اختیار 
دولت اســت و می تواند تحوالتی را برای 
دولت بعدی ایجاد کند. اگر چنین اتفاقی رخ 
داد هم بر حسب ظاهر کار غیرقانونی انجام 
نداده است اما بار اضافه ای را بر دوش مدیر 
بعدی ایجاد می کند. البته من از جزییات این 

تصمیمات آخر قالیباف خبر ندارم.
منطقا کسی که 12 سال شهردار تهران 
بوده نباید در چند مــاه آخر با این عجله 
قرارداد ببندد، چراکه به اندازه کافی برای 

این کار فرصت داشته است.
فارغ از بحث بدهی های شهرداری تخلفات 
رخ داده در شهرداری است. برخی معتقد 
بودند که شــورای شهر پنجم باید به جای 
انتخــاب فوری شــهردار قالیباف همچنان 
در ســمت خود باقی بماند تا الاقل موظف 
به پاســخگویی به شورای شهر پنجم شود. 
فکر نمی کنید که آیا الزم اســت شرایطی 

را ایجاد کرد که قالیباف پاسخگو باشد؟
مرعشــی: در سطح شورای شهر هرگز این 
قالیباف همچنان  نبود کــه  بحث مطرح 
شهردار باشد تا پاسخ دهد. قاعدتا اگر ایشان 
تخلفاتی مرتکب شده باشد باید بعد از اتمام 
مسئولیت هم جوابگو باشد. اما این موضوع 
بستگی به سیاست شورای جدید و شهردار 
دارد که تحلیل و توصیفی واقعی از شرایط 
شهرداری ارائه دهد. اگر کسی تخلف کرده 
باشــد بعد از دوره شهرداری هم باید پاسخ 
دهد. بحث ها در مورد تخلفات شهرداری 
بسیار اســت. بخش هایی از آن را فردی 
چون آقای حافظی مطرح کرد. شــورای 
شهر و شهردار می توانند با دقت کافی این 
تخلفات را بررسی کنند. قبال انتظار می رفت 
که هیات تحقیق و تفحص مجلس به این 
موضوع ورود پیدا کند. مسئوالن شهرداری 
اما البی کردند. مجلس هم بسیار بد عمل 
کرد و در نهایــت تحقیق و تفحص رای 
نیاورد. در صورتی که اگر دستگاه اجرایی 
ســالم کار کرده باشــد باید از تحقیق و 
تفحص استقبال کند. فرصت هست و نباید 
شورای شهر و شهرداری تمام وقت خود را 
صرف این موضوع کنند. 4 سال بیشتر وقت 
نداریم. در این 4 سال باید کارهای زیادی 
برای تهران انجام شــود. یک بخش از آن 
رسیدگی به مسائل گذشته است اما قاعدتا 
باید ناظر به آینده حرکت کرد. به مصلحت 
نیست و ضرورتی ندارد که قالیباف بماند و 
شورا دائما با او دچار چالش باشد. شورا و 
شهرداری باید کار را شروع کنند، هیاتی 
هم مسئول رسیدگی به تخلفات گذشته باشد. 
در جمهوری اســالمی دوره مدیریت تمام 

می شود اما دوره مسئولیت تمام نمی شود.
برای مازاد نیروی شهرداری ها چه برنامه ای 

دارید؟
مرعشی: مشــکل مازاد مشکل عمومی و 
مربوط به کل کشــور است. شما اگر در 
مورد منطقه آزاد چابهــار تحقیق کنید، 
90درصد درآمدها هزینه پرسنل می شود. 
نامناسبی دارد.  شهرداری تهران هم وضع 
در دولت هم همین اتفاق رخ داده اســت. 
این موضوع صرفا مدیریتی نیســت بلکه 
ابعاد اجتماعی وســیعی دارد. در شرایطی 
که ظرفیت های اشتغال خالی وجود ندارد 
که شــرایطی برای جابه جایی فراهم شود، 
نمی توان در مورد نیروهای مازاد یک طرفه 
و با خشونت تصمیم گرفت، چراکه باالخره 
این افراد همین رای دهندگان هســتند. از 
سویی نمی شود زندگی شان را مختل کرد. 
باید در کشور رونق ایجاد کرد. در شرایط 
رونق می تــوان آرام و مالیم و به تدریج 

ساختار را اصالح کرد. 
اول باید سیاســت قاطعی اتخاذ شود تا 
به این میزان نیروی انسانی اضافه نشود. بعد 
هم با توجه به جمیع شرایط کشور به تدریج 
و با شیب مالیم این نیروهای مازاد تعدیل 
شود. در حال حاضر پیش بینی ها این است 
که شــهرداری تهران 5 برابر نیاز پرسنل 

دارد.
زمانی که ســازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری را به مشایی تحویل دادم 2 هزار 
و 700 نفر پرســنل داشتیم. وقتی به دیدن 
آقای نجفی در سازمان میراث رفتم 8هزار 
و 500 نفر شده بودند. شرکت نفت از 90 
هزار نفر به 200 هزار نفر رسید. شرکت 

ملی مس هم همین شرایط را دارد.
موضوع نیروهای مــازاد باید با توجه 
به شرایط کشور بررســی شود و شرایط 
کنونی هم اکنون اجازه جراحی های عمیق 

و بزرگ نمی دهد.
در این دوره و با توجه به موقعیت و شرایط 
کنونی اصالح طلبان برای تربیت نیروهای 
کارآمد حزبی چه برنامه ای دارند؟ همچنین 
چــه اقدامی برای حفظ بدنــه اجتماعی و 

گسترش آن باید صورت گیرد؟
مرعشــی: احزاب از آغاز دولت روحانی 
بازسازی شــدند و در یک اقدام نادر هم 
احزاب منحل شــده احزاب جایگزین را 
طراحی کرده و به صحنه آوردند. در حال 
حاضر عمدتا گسترش سازمانی داشته اند. 
برنامه های آموزشی خود را از سر گرفته اند. 
هماهنگی ها هم در جبهه اصالحات طراحی 

شده است. 
NGO  ها یا سمن ها هم عمال وارد عرصه 

انتخابات شــدند. مثال در مجموعه وزارت 
رفاه این باور حاکم شده که کار عمده باید 
به عهده همان NGO  ها قرار گیرد. همین 
مســیر را اگر بتوان ادامه داد آینده خوبی 
پیش رو داریم. حتی اصولگرایان هم متوجه 
ضعف های خود شده و در حال بازسازی 
توانستند 16  این که اصولگرایان  هستند. 
میلیون رای در انتخابات داشته باشند اتفاق 

مهمی است.
گسترش احزاب نباید در روند حرکت 
جبهــه متحد خلل ایجاد کنــد، لذا ما در 
کارگزاران هم در دوره جدید سیاســت 
توســعه حزب کارگزاران با تمرکز بر 
وحدت جبهه اصالحات را پیش گرفته ایم. 
بنابرایــن هر آنچه جبهــه اصالحات را 
دچار تنش کند برای ما مناســب نیست. 
از اختالفات باید پرهیز کرد. خوشبختانه 
جامعه هم به رشد خوبی رسیده است. در 
همین انتخابات شوراها چند لیست مشابه 
منتشر شد، ولی هیچ کدام مورد توجه مردم 
قرار نگرفت و این پشتوانه بزرگی است. 
جبهه  در  را  همکاری های مــان  امیدوارم 
اصالحات ادامه دهیم و البته امیدوارم که 
اصولگرایان هم به عنوان رقیب ما بتوانند 
در جهت بازسازی گام های موثری بردارند، 
چراکه بدون حضور یک رقیب نیرومند ما 

نیرومند نخواهیم ماند.
آقای قالیباف بعد از ارائه برنامه کاندیداها 
اعالم کرد همه این برنامه ها شبیه به برنامه 
12 ســال پیش او اســت. شــهر تهران هم 
آبستن حوادث اســت. این نگرانی وجود 
دارد کــه بین 6 مــاه تا یک ســال آینده 
به دلیل شــرایط نامناســب عدم رضایتی 
میان شهروندان ایجاد  شود و برخی از آن 
سوءاســتفاده کنند. برای این گونه مسائل 

برنامه ریزی شده است؟
مرعشی: حوادث که قابل پیش بینی نیستند. 
برای مثال در مورد حادثه پالســکو فارغ 
از همه اقداماتی که باید انجام می شــد و 
صورت نگرفت دســتورالعمل روشنی در 
مورد ســاختمان های با اسکلت فلزی در 
ساختمان  دارد.  وجود  آتش سوزی  هنگام 
اسکلت فلزی بدون پوشش 3 ساعت پس 
باید کامال تخلیه  از آتش سوزی گسترده 
می شــد چراکه احتمال فروریختن وجود 

دارد.
شورای شهر و شــهرداری باید صدای 
رسا داشــته باشد و اطالع رســانی کند. 
مطمئنا در تهران ظرفیت هایی وجود دارد 
که اگر به کار گرفته شــوند خیلی سریع 
می شود با استفاده از آن ها پاسخ مناسبی را 
به رای دهندگان داد. اداره یک سازمان سهل 
و ممتنع اســت. هم سهل است اگر مدیر 
می شود  پیچیده  خیلی  نکند.  غرض ورزی 
وقتی که بخواهی غرض داشته باشی؛ مثال 
اگر حتما بخواهی کار را به قوم و خویش 
یا قرارگاه خاصی بدهی. تهران ظرفیت های 
مردمی باالیی دارد. الزم نیست شورای شهر 
یا شهرداری کار خاصی انجام دهد فقط باید 

ظرفیت های مردمی را به رسمیت بشناسد.

QQQ دبیر کل کارگزاران: نباید رای ندادن
مجلس به وزرا مخالفت با دولت تلقی شود

غالمحســین کرباسچی، دبیر کل حزب 
با کمی تاخیر و در میانه پرسش و پاسخ ها 
به جلسه رسید. او ترجیح داد که سخنان خود 
را با تاثیرات رسانه ها و به ویژه فضای مجازی 
آغاز کند و گفت: »در دولت حسن روحانی 
رسانه ها یا حتی فضای مجازی باید به کمک 
دولت بیاینــد. اول جلوگیری از بحث های 
حاشیه ای است که معموال در فضای مجازی 
پیش کشیده می شــود و در فضای رسانه ای 
به آن پرداخته می شــود. اگر هم فکری بین 
نیروهای سیاسی و مطبوعات صورت بگیرد، 
فضایی ایجاد می شود که جامعه را در جهت 
به بحث های  هدایت کنــد.  دولت  اهداف 
حاشیه ای که اغلب هدایت شده است تا اذهان 

را آشفته کند نباید دامن زد.«
کرباســچی ادامه داد: »نکته دوم کمک 
رســانه ها به دولت برای دستیابی به اهداف 
است. این روزها اغلب مواضع در مورد کابینه 
متمرکز بر افراد است، در حالی که معقول 
این است که روی برنامه های دولت و آنچه 
وعده داده است تمرکز کنیم. فرضا اگر آقای 
خاتمی رئیس جمهوری بود برنامه های خود 
را با فرد دیگــری انجام می داد و حاال آقای 
روحانی با فرد دیگری همان برنامه ها را پیش 
می برد. بگذارید مثالــی بزنیم، مثال دیدگاه 
بســیاری از اصالح طلبان با وزیر ارتباطات 
دیدگاه یکسانی نبود اما مشاهده کردیم که 
در این چهار سال در جلوگیری از فیلترینگ 
و محدودیت ها یا تامین امکانات الزم خوب 
عمل شــد و در حوزه های مختلف عملکرد 
قابل قبولی داشت. شاید وزیر آقای خاتمی 
نمی توانســت تا این حد خوب عمل کند. 
شــاید روحانی فردی را معرفی کند که از 
نظر سیاســی با ما زاویه دارد اما ما باید توقع 
پیش برد و عملی کردن وعده ها و برنامه ها 
را داشته باشــیم. نباید رئیس جمهوری را در 
هنگام انتخاب همکاران آنقدر تحت فشــار 
قرار دهیم، چراکه با اصول مدیریتی جور در 
نمی آید. توقع رای دهندگان از رئیس جمهوری 
این اســت که آنچه که وعده داده است را 
عملی کند، اما این که حتما همه همکاران 
باید کسانی باشند که ما می پسندیم اجحاف 
به مدیریت کالنــی در حد رئیس جمهوری 
است. البته مجلس می تواند نظراتش را اعمال 
کند که اتفاقا جلوگیری می کند از این که 
یک فرد اال و البد یک وزیر را معرفی کند و 

بگوید به او رای دهید.«
او همچنین با اشــاره بــه رای اعتماد 
به فهرست پیشنهادی حسن روحانی مطرح 
کرد: »اگر مجلس به وزیری رای نمی دهد 
مخالفت با دولت تلقی نشود. این فکر یک 
دیکتاتوری مخفی است. چنین جوی را در 
رسانه ها ایجاد نکنیم که اگر چند وزیر رای 
نیاوردند پس مجلس مخالف دولت اســت. 
اتفاقا شــاید این نوعی کمک باشد. ممکن 
اســت روحانی به دالیل مختلــف یا بنا بر 
مالحظاتی وزرایی را انتخاب کرده اما مجلس 
رای نداده است. این کمک به دولت است. 
اگر مجلس به وزیری رای نداد این طور برای 
مردم جا نیندازیم که مخالفت با دولت است، 
این جو باید توسط رسانه ها ایجاد شود. برخی 
از رســانه های منتقد دولت فضایی را ایجاد 
می کنند که هر کــس انتقادی مطرح کرد 
پس مخالف دولت است. با این کار سالمت 

سیاسی را به خطر می اندازند.«
پس از آن غالمحســین کرباسچی، دبیر 
کل حزب به پرســش های فعاالن رسانه ای 
پاســخ داد که البته پاسخ به برخی سواالت 
مربوط به شورای شهر پنجم و شهرداری را 

به مرعشی واگذار می کرد.
تا چه میزان منابع انســانی و ساختار هزینه ها 
بهینه است؟ چقدر امکان این وجود دارد که 
از دانش روز بین المللی برای بهینه ســازی هر 

چه بیشتر این ساختار استفاده کرد؟
در  که  سال هاست  متاســفانه  کرباســچی: 

شهرداری تهران برای تنوع منابع درآمدی، 
چنــدان مطالعه و کار نشــده و در مجموع 
انشاءاهلل این امکان برای این دوره فراهم شود 
تا نمایندگان نگاه اصالحی به وضع موجود 
داشــته باشــند. یکی از راه ها این است که 

به روش های جدید اداره شهرها نگاه کنیم.
اصطالح مگاســیتی اصطالحی تازه رایج 
شده و گرفتاری همگانی است. هم در مراکز 
علمی و هم مراکز مطالعاتی شهرداری ها این 
معضل بررسی می شود. در ایران هم باید این 
مطالعات جدی گرفته شــود. یکی از منابع 
درآمدی که خیلی کم روی آن کار شــده 
و اگر درست به آن نگاه شود چیزی کمتر 
از درآمد ساخت و ســاز ندارد، درآمدهای 
حمل ونقل و ترافیک است که می تواند یکی 
از منابع درآمدی شهری باشد و در بعضی از 
شهرهای بزرگ کشورهای توسعه یافته که 
اســم نمی برم تا نگویند الگوی غربی است، 

استفاده می شود.
30 درصد درآمد شــهرداری ها از اجاره 
پارکینگ است که در تهران درآمد چندانی 
از این طریق به دســت نمی آوریم و حتی 
هزینه می کنیم. آن سال هایی که ساخت و 
ساز به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری 
مورد توجه قرار گرفت آغاز نوسازی شهری 
در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر پس از 
جنگ بود. از محل این نوسازی شهری حجم 
عظیمی خسارت به شــهر وارد می شد و در 
این حال منبع درآمد قابل توجهی هم برای 
عده ای بود. آن زمان که شهرداری می بایست 
هم شهر را تنظیم می کرد و هم از گسترش 
افقی آن جلوگیری می کرد به این منبع توجه 
کرد. در قانون شهرداری ها 20 تا 30 مورد یا 
حتی بیشتر منبع درآمدی ذکر شده است و 
یکی از آن ها عوارض بر مصرف در شهرها 
است. باالخره باید زندگی در شهرهای بزرگ 
با زندگی در شهرهای کوچک از نظر هزینه 

متفاوت باشد.
باشد  معکوس  مهاجرت  می خواهیم  اگر 
و یا مهاجرت به تهران و کالنشهرها را کم 
کنیم، هزینه زندگی در شهرهای کوچک باید 

ارزان تر شود اما گاهی بالعکس است.
به هر حال منابع درآمدی شهرداری باید 
متنوع باشد. شــهرداری و مراکز مطالعاتی 
آن باید در این زمینه کار کند. بخشــی از 
این مطالعه باید به شهرهای بزرگ خارج از 
ایران اختصاص داده شود، شهرهای بزرگی 
که منابع درآمدی متنوعی دارند و منحصر به 

ساخت و ساز شهری نیستند.
در مورد بدهی های شهرداری و علل و عوامل 
ایجاد آن و چگونگــی پرداخت آن توضیح 

دهید.
کرباسچی: گاه در مورد بدهی های شهرداری 
تهران مبالغه می شــود، چون بخشی از این 
بدهی ها جاری اســت و به طور مثال 5 سال 
دیگــر باید پرداخت شــود و این در حال 
حاضر معضل نیست اما معضل اصلی پرداخت 
غیرنقدی هاست که شــهرداری پروژه ای را 
اجرا می کند اما به پیمانکار به جای دستمزد 
این حواله ها در شرکت های  حواله می دهد. 
وابسته یا حتی بانک شهر نقد و از آن استفاده 
می شود. این ارقام درصدهای قابل توجهی را 
در بلندمدت ایجاد می کند و با این حســاب 
پروژه ها گران تمام می شود. بنابراین شورای 
شهر باید برای حجم باالی اینگونه پروژه ها 

چاره اندیشی کند.
شاید یکی از راه ها این باشد که 4 تا 5 هزار 
میلیارد اختصــاص دهد و یک باره تمام این 
بدهی های غیر نقدی را پرداخت کند. اساسا 
بانک شهر برای این تشکیل شده که خزنه ای 
برای شــهرداری باشد اما در مجموع باید در 
بدهی های شهرداری گفته  برای  ارقامی که 
می شود، دقت کرد تا تناقض در گفتار ایجاد 
نشود. باید بررسی شود که چه پروژه هایی با 

چه هزینه هایی انجام گرفته است.
پس از انتشــار اخبار امالک نجومی در مورد 
این اتفاق رویکردهای ضد و نقیضی وجود 
داشت. خوانش شما از این موضوع چیست؟

کرباسچی: نمی توان قضاوت کرد. قانون در 
جایی می گوید که شــهرداری می تواند در 
جایی که به نفع شهر است، در مورد معامله ای 
تخفیف دهد، مثــال می تواند برای باال بردن 
روحیه پرسنل خود زمین با تخفیف به آنها 
دهد اما اینکه واگذاری امالک به نفع شهر 

بوده یا خالف اســت در قانون تشریح شده 
و این واگذاری ها باید مجوز شــورای شهر 
را داشته باشــد. در رابطه با پرونده امالک 
شهرداری نیز باید دید واگذاری این امالک 
مجوز شورای شــهر چهارم را دارد یا خیر. 
براساس قانون هر گونه تخفیف یا بخشیدن 
اموال شهرداری ها باید به صورت موردی و با 

مجوز شورای شهر باشد.
من دقیقا اطالعی از روند طی شــده برای 
واگذاری این امالک ندارم اما بر اساس آنچه 
دادســتانی اعالم کرده گویا تخلف رخ داده 

است. 
انتقادهــای زیادی در چهار ســال گذشــته 
در مورد تیم رســانه ای دولــت مطرح بود و 
به نظر می رسید سیاست مشخصی را پیگیری 
نمی کننــد. در شــرایط کنونی کــه به نظر 
می رســد شخص روحانی هم در چینش وزرا 
چندان شــفاف عمل نمی کند طبیعتا رسانه ها 
سردرگم می شــوند. فکر نمی کنید در چنین 
شرایطی الزم است فشار رسانه ای ایجاد شود 
تا روحانی هم بتواند گزینه مطلوب را بدون 

مالحظات ویژه مطرح کند؟
کرباسچی: ما قائل به این نیستیم که این دولت 
بی عیب و نقص است و ضعف تیم رسانه ای 
دولت هم شاید واقعیت داشته باشد و انتقادها 
به آقای روحانی هم منتقل شده است اما در 
این میان موضوعی به ذهن می رسد و سوالی 
به وجود می آید که اگر این دولت تا این حد 
اشکاالت داشــته و تیم رسانه ای ضعیفی هم 
داشته اســت آیا معجزه رخ داده که در دور 

دوم افزایش آرا داشته است.
نکته قابل توجه این است که تیم رسانه ای 
دولت فقط افراد حاضر در اداره اخبار دولت 
نیستند. همه ما می توانیم رسانه دولت باشیم و 
رسانه های اصالح طلب با زبان های مختلف در 
رسانه های مجازی و مکتوب همواره به دولت 
کمک کرده اند. دولت بداند یا نداند مدیون 
این رسانه هاست که در مقابل کیهان و جوان 
و ... به عنوان تیم رســانه ای غیراستخدامی 

دولت همیشه پاسخگو و فعال بوده است.
این موضوع را نیز باید بدانیم که دســت 
انتخــاب کابینه کامال  رئیس جمهور برای 
باز نیســت و مالحظاتی دارد که در وزارت 
کشــور نیز این مالحظات مشخص است. 
همکاری با ســایر قوا و نیروی انتظامی از 
ضرورت های وزارت کشور است. علی رغم 
همه مشــکالت این 4 سال وزارت کشور و 
شورای تامین استان ها در دولت یازدهم در 
مجموع نسبت به سال های دیگر فضای امنی 
ایجاد کردند. یکی از بزرگترین موفقیت های 
انتخابات است. آقای رحمانی فضلی  دولت 
که نه اصالح طلب بود و نه ادعای اصالح طلبی 
داشــت حدود 5 انتخابات برگزار کرد که 
بدون هیچ تشــنجی برگزار شد و اکثریت 
مردم هم رای دادند. هم در شوراها و هم در 

مجلس تغییرات جدی ایجاد شد. 
به هر حال نمی شود توقع داشت که آقای 
یا  نوری  افرادی همچون عبــداهلل  روحانی 
موسوی الری را در وزارت کشور منصوب 

کند.
تصور من این اســت که باید به صورت 
کالن به وزارت کشــور نگاه کرد. گرچه 
در کل کارنامه قابل قبولی نیســت. قطعا ما 
هم نسبت به مدیریت های استانی که با فشار 
برخی مقامات محلی روحانی و غیر روحانی 
صورت می گیرد نقد داریم. حتما باید دولت 
در دوره جدید مدیریت ها را متناسب با خط 

مشی خود انتخاب کند. 
بــرای حفظ این بدنه اجتماعی که به 21 نفر 

شورای شهر رای دادند چه برنامه ای دارید؟
کرباســچی: به هر حــال بعد از 12 ســال 
اصالح طلبان به این عرصه بازگشته اند و قطعا 
نگرانی هایی وجــود دارد. چراکه اگر خوب 
عمــل نکنند مردم افراد دیگــری را انتخاب 
می کنند. بنابراین باید این دغدغه را شــورای 
شهر داشته باشد. مردم به خوبی می فهمند خدا 
که انتخاب نمی کنند که هیچ حادثه ای رخ ندهد 
اما متوجه هستند که اگر اتفاقی افتاده تقصیر 

اشخاص بوده یا به طور طبیعی افتاده است.
شهردار تهران در 12 سال گذشته زیر نظر 
شورای شهر کار نمی کرد، اگر شهرداری نقد 
می شود صد برابر آن باید شورای شهر را نقد 
کرد. امیدواریم شورای پنجم روسفید بیرون 

بیاید. 

ما در کارگزاران هم در دوره جدید سیاست توسعه حزب کارگزاران با تمرکز 
بر وحدت جبهه اصالحات را پیش گرفته ایم. بنابراین هر آنچه جبهه اصالحات 
را دچار تنش کند برای ما مناسب نیست. 

 تشکیالت

QQQ:اطالعیه روابط عمومی 
هفته نامه سازندگی مرجع اخبار 

حزب است
تلگرامی  کانــال  یــک  مطالب 
ناشــناخته به نام صــدای کارگزاران 
استاندار  افشــانی  سیدمحمدعلی  علیه 
فارس، عضو حزب اعتماد ملی و نامزد 
شهرداری تهران با واکنش شدید حزب 
مواجه  ایران  ســازندگی  کارگزاران 
شده اســت. روابط عمومی حزب در 
اطالعیه ای در این باره چنین گفته است:  
پیرو انتشــار برخی اخبــار جهت دار و 
گزارش های مخدوش در فضای مجازی 
از طریــق برخــی مجاری که خــود را 
منتســب به حزب کارگزاران سازندگی 
می دانند، بدین وســیله به اطالع عموم، 
ارباب جراید و فعاالن سیاسی و اجتماعی 
می رساند که مرجع انتشار مواضع و اخبار 
حزب »هفته نامه سازندگی«، در فضای 
 kargozaran .net ســایت  مجازی، 
و شبکه های اجتماعی تلگرام، توئیتر و 
اینســتاگرام رسمی اســت که در سایت 

حزب معرفی شده است.
بدیهی اســت، مطالبــی که خارج 
از مجاری رســمی در فضای مجازی 
منتشر می شــود، حتی اگر از عنوان 
»کارگزاران سازندگی« بهره می برند، 

مورد تأیید حزب نخواهد بود.
در پایان الزم به یادآوری است که 
حق پیگیری جعل کنندگان نام و برند 
22ســاله کارگزاران سازندگی برای 

حزب محفوظ است.

 گفتارها

محمد عطریانفر، عضو شــورای مرکزی 
ایران:  ســازندگی  حــزب کارگــزاران 
کابینه ای که از ســوی آقای روحانی 
به مجلس معرفی شده با توجه به شرایط 
عمومی کشــور و برخی محدودیت ها 
کابینه قابل قبولی است. جامعه مخاطبی 
که رأی خود را به نفع روحانی به صندوق 
انداخت و تعدادی از دوستان اصالح طلب، 
برخی از گزینه های پیشنهادی را مناسب 
نمی داننــد و احتمال می دهند شــاید 

پاسخگوی مطالبات آنان نباشد. 

یــداهلل طاهرنــژاد، عضــو شــورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
ایران: روحانــی برای آن که بتواند 
پاســخگوی مطالبات مردم باشد و 
را روان تر  اجرایی کشــور  مسائل 
پیش  برده و نارسایی های اجتماعی و 
اقتصادی را حل کند، نیاز به همکاری 
گســترده جناح های سیاسی کشور 
دارد و طبیعتــا ایــن مالحظه ها در 

چینش کابینه دخیل بوده است.

 تسلیت

 درگذشت 
آیت اهلل علی اصغر مروارید

عالم مجاهد و مبارز نستوه
از چهره های برجسته انقالب 

اسالمی را به خانواده و دوستان 
آن مرحوم تسلیت می گویم

برای ایشان طلب رحمت و برای 
خانواده ایشان طلب صبر دارم

غالمحسین کرباسچی



دوشنبه 23 مرداد 1396سال یکم . شماره 68

»ســاعت 5 عصر« چهاردهم مردادماه 
حسن روحانی از ورودی سمت راست صحن 
مجلس وارد شد. مانع تراشی ها برای آنکه او 
دوازدهمین رئیس جمهوری نباشد که در آن 
ساعت و لحظه برای ادای سوگند وارد صحن 
می شــود، کم نبود اما او همه آنها را پشت 
سر گذاشت و با لبخندي پررنگ و عمیق 
حاکي از پیروزی و با گام هایی محکم وارد 
صحن شد. برادرش حسین فریدون دور از 
هیاهــوی 1200 مهمان حاضر در مجلس و 
در دورترین نقطه از حســن روحانی، نه در 
جایگاه مهمانان، بلکه در جایی پرت و در 
آخرین ردیف از صندلي نمایندگان نشسته و 
خیره، ورود رئیس جمهور را تماشا مي کرد. 
صاحبه عربي، همســر رئیس جمهور و دو 
دخترش هم حاضــر بودند؛ آنها در دومین 
ردیف مهمانان ویژه و کنار زهرا مصطفوي، 
دختر امام خمیني و عفت مرعشي، همسر 

آیت اهلل هاشمي نشسته بودند. 
اگر چهار ســال قبل حسن روحانی با 
همراهي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني اول در 
انتخابات و بعد هم در صحن مجلس به عنوان 
پیروز انتخابات براي اداي سوگند وارد شد، 
این بار او شانه به شانه علي الریجاني و محمد 
نهاوندیان، دو اصولگرای میانه رو وارد شد 
تا شــاید از تازه ترین چهره روحاني دوم 
رونمایی کرده باشد. او وارد شد و در ردیف 
اول، جایي میان آیــت اهلل آملي الریجاني، 
رئیس قوه قضاییه و آیت اهلل جنتي، رئیس 
شــوراي نگهبان و رئیس مجلس خبرگان 
امام  نشست. سیدحســن خمیني، یادگار 
کمی بعدتر وارد شــد و کنــار آیت اهلل 
محمدي گلپایگاني مســئول دفتر رهبری، 
حجت االســالم ناطق نوري، حجت االسالم 
حجازي از اعضاي دفتر رهبري، اســحاق 
جهانگیري معاون اول رئیس جمهور، حداد 
عادل نماینده ســابق مجلــس و آیت اهلل 
امامي کاشــاني در ردیف اول نشست تا 
مجلس دستورکار خودش را آغاز و روحاني 
به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران در 
پیشگاه نمایندگان سوگند یاد کند. مراسم 
تحلیف دوازدهمین رئیس جمهور در گرماي 
نیمه مرداد ماه اینچنین یکي از تاریخي ترین 
مراســم هاي تحلیف روساي جمهور ایران 
لقب گرفت؛ مراســمي بــا حضور 500 
مهمان خارجي از 110 کشــور ) 19 مقام 
بلندپایه، از جملــه 8 رئیس جمهور و نیز 
چندین چهره  سیاسي مهم از جمله فدریکا 
موگریني، رئیس سیاست خارجي اتحادیه 
اروپــا( و 700 مهمان داخلی از جمله علی 
دایی و کریم باقری که جایی برای حضور 
عبدالحمید«  »مولوی  یا  سیدمحمدخاتمی 
روحانی برجســته اهل سنت و از حامیان 
نداشــت؛  یا محمود احمدی نژاد  روحانی 
مراسمی که بعد از پایان، تازه حواشی آن 
آغاز شــد و این حاشیه ها از سلفی تعدادی 
از نماینــدگان با فدریکا موگرینی گرفته 
تا تعداد اعضای شورای نگهبان حاضر در 

مراسم بر آن سایه انداخت. 

QQQدر تداوم سنت مشروطه خواهی
مراســم تحلیف امــا در چنین فضایي 
آغاز شــد. علي الریجاني به عنوان رئیس 
مجلس بعد از پایان ســخنانش از آیت اهلل 
آملي الریجاني خواست پشت تریبون قرار 
بگیرد تا طبق اصل 121 قانون اساسي رسما 
مراسم سوگند رئیس جمهور منتخب برگزار 

شود. بعد از سخنراني آیت اهلل آملي، وي از 
روحاني خواســت تا شانه به شانه اش پشت 
تریبون قرار بگیرد و سوگندنامه را قرائت 
کند. »من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه 
قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند 
قادر متعال ســوگند یاد مي کنم...«؛ حسن 
روحاني دوازدهمین رئیس جمهور ایران در 
قامت یک خطیب زبردست این کلمات را 
یک به یک و با طمانینه ادا کرد و در پیشگاه 
نمایندگان مردم ســوگند خورد تا پاسدار 
مذهب رســمي و نظام جمهوري اسالمي و 
قانون اساسي کشور باشد و همه استعدادها و 
صالحیتش را در راه ایفاي مسئولیت هایي که 
برعهده گرفته ، به کار گیرد و خود را وقف 
خدمت به مردم و اعتالي کشور، ترویج دین 
و اخالق، پشتیباني از حق و گسترش عدالت 
سازد و از هرگونه خودکامگي بپرهیزد و از 
آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون 
اساسي براي ملت شناخته است، حمایت کند. 
او در تاریخي ترین مراسم تحلیف در ایران، 
دو بار جمله »از آزادي و حرمت اشخاص و 
حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته 
است« را تکرار کرد تا در صد و یازدهمین 
ســالگرد دموکراســي خواهي مردم ایران 
بگوید که راه همــان و مرام همان خواهد 
بود. روحاني ســوگند خورد تا در حراست 
از مرزها و استقالل سیاســي، اقتصادي و 
فرهنگي کشور از هیچ اقدامي دریغ نورزد 
و با اســتعانت از خداوند و پیروي از پیامبر 
اسالم و ائمه اطهار علیهم الّسالم، قدرتي را که 
ملت به عنوان امانتي مقدس به او سپرده اند، 
همچون امیني پارسا و فداکار نگهدار باشد و 

آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد. 

QQQاستراتژی مادر مذاکرات
دوازدهم  رئیس جمهور  سوگند،  از  پس 
ســخنانش را آغاز کرد تا بگوید اگرچه 
برخاســته از آراي اکثریت مردم است، به 
عنوان رئیس جمهور ایران، مکلف به استیفاي 
حقوق و مصالح همه مردم اســت که براي 
تحقــق آن به همراهي همــه ارکان نظام 
نیاز دارد. او در بخشــی از سخنانش گفت: 
»ملت ایران براي برپا داشتن اصول آزادي، 
حکومت قانون، حاکمیت ملي و اعتقادات 
خود فداکاري هــاي فراواني کرده اند و در 
نهایت انقالب اســالمي ایران به پیروزي 
رســید. اکنون قریب به 40 سال از استقرار 
اسالمیت و جمهوریت در میهن ما مي گذرد 
و امروز دوازدهمین دوره ریاست جمهوري 

اسالمي ایران آغاز مي شود.«
او ادامه داد: »مردم در انتخابات اردیبهشت 
ماه با زبان راي خود گفتند چه مي خواهند 
و چــه نمي خواهند و با راي اعتماد مجدد و 
معنادار خود، رویکــرد و راهي را انتخاب 
کردند که 4 سال در معرض آزمون و نقد 
و ارزیابي همگان قرار داشــت. از این پس 
ما باید پاسخگوي آن شور و شعور مردمي 
باشیم که باز به کشور، نظام و به دولت اعتبار 

و حیثیت مجدد بخشیدند.«
او به خــودش یادآوری کرد: »منتخب 
ملت باید به درســتي بداند که از میانه چه 
خواسته ها و آرایي برآمده است و چه عهدي 
با مــردم دارد و باید تا پایــان به برنامه و 

وعده هاي خود وفادار بماند.«
او بایدهــا و نبایدهاي خودش را درباره 
دولت دوازدهم اینگونــه بیان کرد: »این 
دولت مي خواهد دولتي معتدل باشد که نه 
با هر پرخاشــي بترسد و تسلیم شود و نه با 
هر هیجاني برآشفته شود و بجنگد. ما دولتي 
مصلح هســتیم چه در سیاست داخلي و چه 
خارجي که صلح را بر جنگ و اصالح را بر 

جمود ترجیح مي دهیم.«
روحاني پیام هایی هم خطاب به مخاطبین 
سیاست خارجی اش داشت: »ما همیشه آماده 
دفاع از ملت خود هستیم اما دفاع را فقط با 
سالح ممکن نمي دانیم؛ ما پشتیبان نیروهاي 
مسلح خود هســتیم، اما بزرگ ترین سالح 
ما راي ملت ما اســت. ملتي که بیش از 41 
میلیون راي در صنــدوق آرا دارد، هرگز 
در بن بست قرار نمي گیرد، این راي نه تنها 
پشتوانه دولت و مجلس که پشتوانه ارتش 
و سپاه نیز است... صلح ما به سالح ما متکي 
اســت و ســالح ما بر صلح ما تکیه دارد. 
برجام نمونه اي از وفاق ملي در ایران است. 
بي شک بدون پشتوانه و راي ملت، حمایت 
مقام معظم رهبــري و هماهنگي مجلس و 
نیروهاي مسلح با دولت منتخب مردم، برجام 
به فرجامي نمي رســید و ادامه نمي یافت اما 
جهان بدانــد که هرگونه نقض تعهدات در 
این معاهــده بین المللي با واکنش یکپارچه 
 ملت و دولت ایران مواجه خواهد شــد.«
او گفت: »ما با نوآمدگان جهان سیاســت 
کاري نداریــم، اما به کهنه ســواران اعالم 
مي کنیم که مي توان تجربه برجام را به یک 
الگو در روابط و حقوق بین الملل تبدیل کرد. 
مي توان از این استثنا قاعده اي ساخت؛ آنان 
که قصد پاره کردن برجام را دارند، بدانند 
که با این کار طومار عمر سیاسي خود را پاره 
خواهند کرد و جهان این بدعهدي آنان را 
فراموش نخواهد کرد.« این بخش از سخنان 
روحاني با تشویق و فریاد احسنت نمایندگان 

همراه شد.
او ادامــه داد: »آنان کــه خود را جزو 
بازندگان برجام مي دانند، مي توانند در صف 
بهره مندي از این عرصه برد-برد قرار گیرند 
و به اشــتباهات خود پایــان دهند. امروز 
روزگار رونمایي از مادر بمب ها نیســت، 
بیایید از مادر مذاکرات رونمایي کنیم. امروز 
روزگار رونمایي از مادر تحریم ها نیســت، 
بیایید از مــادر همکاري ها رونمایي کنیم؛ 
مذاکره اي بزرگ سر جهان جدیدي که در 
آن کشوري مانند ایران، برج بلند دموکراسي 
است؛ برجي که دست کم 111 پله دارد، از 
111 سال پیش تاکنون. جمهوري اسالمي 
ایران که اقتدار و پیشــرفت خود را نه از 
قدرت هاي بزرگ یا ائتالف هاي بین المللي، 
بلکــه از مردم فرهیختــه، باایمان و دالور 
براســاس  همکاري  آماده  مي گیرد،  خود 
منافع مشــترک است.« متقابل و   احترام 

روحاني خاطرنشان کرد: »در حضور 105 
هیات نمایندگي شامل روساي کشورها و 
دولت ها، روساي مجالس، وزرا، نمایندگان 
ویژه و سازمان هاي مهم بین المللي جهان که 
مفتخر به میزباني آنان در کانون مردم ساالري 
ایران هستیم، اعالم مي کنم دولت جمهوري 
اســالمي ایران براي همکاري با هر یک از 
کشورهاي شما هیچ گونه محدودیتي ندارد.«

تمبر  از  پایان بخش مراسم هم رونمایي 
دوره  دوازدهمین  تحلیف  مراســم  یادبود 
ریاســت جمهوري با حضور سران سه قوه 
بود. این را بایــد تداوم عصر امید و اعتدال 

دانست؟! باید منتظر ماند و دید. 

QQQبحران سلفی
اما زماني که علی الریجانی پایان جلسه 
علنی مجلس را اعالم کرد، ماجرای تازه ای 
آغاز شــد؛ تعــدادی از نمایندگان مجلس 
به دنبال گرفتن ســلفی با موگرینی بودند؛ 
صحنه هایی که توجه خبرنگاران و عکاسان 
را به موضوع جلب کــرد و خیلی زود به 
موضوعی پرحاشــیه تبدیل شد. تصاویر، 
فرج اهلل جمالی نماینده اصالح طلب شــیراز 

را نشــان می داد که پشت به صحن لم داده 
روی میز و با چهره ای خندان گوشــی اش 
را برای گرفتن ســلفی با موگرینی تنظیم 
می کرد. در این تصاویر چهره هایی همچون 
احمد مازنــی و علیرضا رحیمی نمایندگان 
اصالح طلب تهــران و علی قربانی نماینده 
اصالح طلب بجنورد، حســن بیگی نماینده 
دامغان و رضازاده نماینده کازرون هر دو از 
اصولگرایان دیده می شدند که با چهره هایی 
خندان و گوشــی همراه به دست اطراف 
موگرینی ایستاده بودند. انتشار این تصویر 
از نمایندگان در توئیتر و شبکه های مجازی 
بالفاصله با واکنش های عتاب آلود کاربران 
همراه شد. واکنش ها آنقدر شدت گرفت که 
سه ساعت بعد جمالی نماینده شیراز در کانال 
شخصی اش با انتشار متنی رسما عذرخواهی 
کرد. با این حال اما جریان رســانه اي علیه 
این ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد و این بار 
امیدي-غیرامیدي  با  اصولگرا  رســانه هاي 
کردن موضــوع و با ندیــدن نمایندگان 
اصولگرا در این میان سعي کردند تا قضیه 
را به نمایندگان عضو فراکسیون امید نسبت 
دهند. آنها در چند ساعت چیزي حدود 500 
تصویر و نوشته علیه علیرضا رحیمي، نماینده 
تهران در کانال هاي شان منتشر کردند و حتي 
خبرگزاري تسنیم تالش کرد تا سابقه او به 
عنوان نوجوان آزاده اي  که در اســارت به 
خبرنگار خارجي پیام معروف »اي زن به تو 
از فاطمه این گونه خطاب است« را گفته بود 

را به شخص دیگري نسبت دهد.
اما پیگیری های خبرنگار سازندگی نشان 
داد ماجرا آنطور که از عکس ها برداشــت 
می شــد نبود. یکی از نمایندگان حاضر در 
آن جمع به ســازندگی گفت: »تعدادی از 
نمایندگان می خواستند از موگرینی درباره 
چگونگي اجراي مراسم تحلیف و همچنین 
نظرش درباره اقامت در ایران را بپرسند. از 
آنجا که علیرضا رحیمی به زبان انگلیســی 
مسلط اســت، از او خواستند تا کار ترجمه 
را انجام دهد. او از موگرینی ســوال کرد و 
موگرینی هم بــا دقت، نظر مثبت خودش 
درباره مراســم و مهمان نوازی ایرانی ها را 
بیان کرد. بعد هم رحیمی به جای خودش 
برگشــت. به همین خاطر هم در عکس 
موگرینی حاضر  با  نمایندگان  دسته جمعی 
نبود؛ همان عکسی که به گفته این نماینده 
بعد از پایان این گفت و گوی غیررســمی، 
نمایندگان به موگرینی پیشنهادش را دادند 
که موگرینی هم پذیرفت و قشقاوی معاون 
پارلمانی وزیر امور خارجه با دوربین موبایل 

از آنها عکس گرفت.« 
این نماینده توضیح داد پس از آن هم تنها 
جمالی با یک سهل انگاری اقدام به گرفتن 
ســلفی کرد و نه بقیه نمایندگان اما برخی 
رسانه ها همه نمایندگان را زیر سوال بردند. 

ایــن روایت را علــی قربانی نماینده 
بجنــورد و از حاضرین آن جمع هم تائید 
می کند. او به پانا گفته اســت: »یکي، دو 
نفر از نمایندگان تهران )علیرضا رحیمي 
و احمد مازني( که به زبان انگلیسي مسلط 
هستند، در حال صحبت با خانم موگریني 
بودند و سایرین نیز در حین این صحبت ها 
داشتند با ایشان عکس مي گرفتند. این مسئله 

را زیادي به حاشیه برده اند و به جز سلفي 
گرفتن یکي از نماینده ها، که شب گذشته 
عذرخواهي هم کرد؛ سایرین در حال انجام 
کار نمایندگي خود بودند. او توضیح داده 
سلفي  براي  نمایندگان  دست  گوشي هاي 
گرفتن نبوده بلکه مي خواسته اند از مکالمه اي 
که با خانم موگریني برقرار شده بود، فیلم 
بگیرند. اتفــاق خاصي نیفتاده بود ولي در 
فضاي مجازي ماجرا را بزرگ کرده بودند. 
پس از اتمام صحبت، یکي از نمایندگان 
گفت عکسي دســته جمعي بگیریم که با 
توجه به آنکه حایلــي میان نمایندگان و 
مهمانان وجود داشت، به سبکي که دیده 
شد، نمایندگان ایستادند و آقاي قشقاوي 
که در آن نزدیکي بود عکس را گرفتند.« 
قرباني مي گوید آنچه من در فضاي مجازي 
دیدم، تعجب آور بود. تیترهایي مانند »سلفي 
با مادر تحریم ها« و عناویني از این دست؛ 
به طوري که نمایندگان را متهم به ارتباط 
با بیگانگان  کردند. اگر این گونه اســت 
چرا اصال موگرینــي را به مجلس دعوت 

کردند؟!
موضوع عالوه بــر دامنه زیادی که در 
واکنش های  با  داشت  اجتماعی  شبکه های 
مختلف چهره های سیاسی و نمایندگان هم 
همراه شــد. از جمله علی الریجانی رئیس 
مجلس در اولین جلسه علنی بعد از تحلیف 
به موضوع اینگونه واکنش نشان داد: »این 
کار اگرچه سهل انگاری بود، سعی شد تبدیل 
به یک موضوع اساسی شــود. البته ندیدن 
اثرات مهم اجالس در امنیت ملی کشــور، 
درست اندیشی و نگاه ملی در آن نهفته نبود.«
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید 
هم به سایت فراکسیون امید گفت: »به نظر 
می رسد گرفتن عکس یادگاری با کسی که 
به نمایندگی از یک قاره با شخصیت علمی 
و سیاســی ویژه در مجلس ما حضور پیدا 
کرده، ایرادی نداشته باشد؛ در این بین یکی 
از نمایندگان هم در حالت نامناســبی قرار 
داشت که بالفاصله عذرخواهی کرد. اما در 
واکنش به این ماجرا شاهد بی اخالقی هایی 
بودیم که از آنها گله داریم. اینکه به بهانه 
یک عکس یادگاری و سلفی بخواهند یک 
جریان سیاسی را تخریب کنند، آن هم در 
حالی که در همان صحنه دوستان و همکاران 
ما از سایر جریان ها و فراکسیون ها هم حاضر 
بودند، از بی اخالقی هایی است که ما بارها 
شاهد آن بوده ایم و فکر می کنیم هدف آن 
هم، دلسرد کردن مردم از موفقیت هایشان 

در انتخابات اخیر است.«
علی مطهری هــم در کانال تلگرامی 
خودش درباره این اتفاق نوشت: »...برخی 
این موضوع را به اشتیاق و ولع نمایندگان 
برای عکس گرفتن با یک بانوی اروپایی و 
ایتالیایی تنزل دادند و در واقع نگاه جنسی به 
موضوع داشتند. شاید قیاس به نفس فرموده 
باشند. شــاید اگر به جای خانم موگرینی، 
خانم اشتون نماینده سابق اتحادیه اروپا که 
مسن تر بود یا آقای سوالنا مسئول اسبق این 
اتحادیه حضور داشتند، این افراد این گونه 
قضاوت نمی کردنــد. در روز تحلیف راه 
ورود نمایندگان به بخش مهمانان خارجی 
بســته بود و همین امر باعث تجمع آن ها 

مهمانان خارجی و دشواری  پشت ردیف 
ارتباطشان با آن ها شده بود، به طوری که 
احساس می شد که گویی برخی نمایندگان 
اشــتیاق خاصی برای مذاکره با مهمانان 
دارنــد؛ در حالی  که اگر راه باز بود، آن ها 
با شخصیت های  داخلی  مهمانان  مانند  نیز 
مورد نظرشــان مذاکره می کردند و احیانا 
عکس یادگاری می گرفتند که عجیب به 
نظر نمی رسید. برخی نیز این اقدام را حاکی 
از غرب زدگی دانســتند در حالی که هیچ 
ارتباطی بین ایــن دو وجود ندارد. کجای 
مذاکــره و حتی عکــس گرفتن با یک 
بانوی اروپایی که پوشش اسالمی را بهتر 
از بسیاری از بانوان ما رعایت کرده است، 
غرب زدگی است؟ از خدا می خواهم که به 

همه ما انصاف بدهد.«

QQQآیت اهلل هاشمی غایب بزرگ
گذشــته از آیت اهلل هاشمي که حتما 
غایب بزرگ مراســم تحلیف بود، غیبت 
چهره های دیگر هم مســئولین تشریفات 
و برگزاری مراســم و حتی علی الریجانی 
را به واکنش و توضیح واداشــت. از جمله 
دعوت نکردن سیدمحمدخاتمی و محمود 
احمدی نژاد یا مولــوی عبدالحمید که با 
واکنش های زیادی همراه شــد. خیلی از 
نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند. از 
جمله »جعفرزاده ایمن آبادی« نائب رئیس 
فراکسیون مستقلین عدم دعوت از روسای 
جمهور سابق را تصمیم غلطی توصیف کرد 
که مایه شرمساری است. فاطمه سعیدی هم 
گفت که به عنوان یکی از نمایندگان مردم 
به دلیل عــدم دعوت از مولوی عبدالحمید 
»شرمنده« است. موضوع آنقدر دامنه پیدا 
کرد تا علی الریجانی در اولین جلسه بعد از 
تحلیف و در شرایط غیرعلنی به نمایندگان 
معترض از جملــه »رحیمی جهان آبادی« 
رئیس فراکسیون اهل سنت توضیح داد که 
دعوت نکردن مولوی عبدالحمید و برخی 
شخصیت ها به دلیل کمبود جا بوده است. 
کمبود جا آن هم در شرایطی که چهره های 
ورزشی و هنری به این مراسم دعوت شده 
بودند، نتوانست معترضان را راضی کند. تا 
جایی که اعتراضات به جلسه علنی مجلس 
کشیده شد و رحیمی در جلسه علنی تذکر 
داد که این جــواب قانع کننده ای نبوده و 

توهین به اهل سنت است. 
این اما ماجرای همه غائبین نبود. برخالف 
تجربه نخســت حســن روحانی از مراسم 
تحلیف که در آن همه رقبای انتخاباتی اش 
از سعید جلیلی تا سیدمحمد غرضی حضور 
داشتند، در این دوره تنها مصطفي میرسلیم 
از یک ساعت مانده به آغاز مراسم خودش 
را رســانده بــود و از محمدباقر قالیباف و 
سیدابراهیم رئیسي دو رقیب اصلي روحاني 
در انتخابات خبري نبود. غیبت سرلشــکر 
عزیزجعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران هم 
زمزمه هاي زیادي را میان حاضران مراســم 
به راه انداخته بود. هرچند بنا بر توضیحات 
ســردار کوثري مشخص شد عزیزجعفری 
استاني در  فرماندهان سپاه هاي  در همایش 
مشهد بوده و به دلیل تاخیر در پرواز نتوانسته 

خودش را به مراسم برساند.

وحانی ر مانیفست 
اصولگرایانسعیکردندحاشیهرابرمتنتحلیفروحانی

کهباشکوهترینتحلیفریاستجمهوریایرانبودحاکمکنند

روحانی در تاریخي ترین مراسم تحلیف در ایران، دو بار جمله »از آزادي و حرمت اشخاص و 
حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است« را تكرار کرد تا در صد و یازدهمین سالگرد 
دموکراسي خواهي مردم ایران بگوید که راه همان و مرام همان خواهد بود.  مجلس

زینب صفری
خبرنگار سازندگی



افقفصل 2:  جهان سیاست

چهار خانواده بزرگ حزبی  
حفظهمبستگیدربرابررقیبیکیازالزاماتزندگیحزبیاست

در کشورهای  مشابه  اجتماعی  ساختار 
اروپایی از یک ســو و گسترۀ نحله های 
فکری و ایدئولوژیک در ســطح این قاره 
سبب می شد تا فرماســیون های اجتماعی 
مشابه و تشکل های سیاســی نزدیک به 
همی نیز در سطح قاره اروپا به وجود  آید. 
این تشــکل ها در دوران بلوغ و آگاهی از 
هویت های مشابه همدیگر، باب مراودات 
و گردهمایی های منسجمی را گشودند تا 
را هماهنگ  روش ها و سیاست های خود 
و همسو ساخته و همبستگی خود را مبنای 
اقتدار بیشتر خود در سطح قاره قرار دهند. از 
قضا این اقدام آنها سبب شد تا در زمان هایی 
که دولت ها حقوق یکی از آنها را پایمال 
می کرد به یاری هم شــتافته و جلو تجاوز 
دولت خاطــی را بگیرند. فایده دیگر این 
همبســتگی، قدرت نمایی در برابر احزاب 
رقیــب بود که از طریــق افکار عمومی 
صورت می گرفت. اهمیت این همبستگی ها 
در دورۀ اتحادیه اروپا بســیار چشمگیر و 
دارای پیامدهای عملی غیر قابل انکاری شد 
که نمود آن را می توان در انتخابات اروپایی 
به ویژه انتخابات پارلمان اروپا مشاهده کرد. 
پارلمان اروپا به صورت صحنۀ هماوردی 
احزاب مشابه و موضع گیری آنها در برابر 
ســایر احزاب درآمد. از این رو جا دارد تا 
به بررســی این خانواده های بزرگ حزبی 
بپردازیــم و این کار را بر اســاس تاریخ 

شکل گیری آنها انجام می دهیم.

خانواده لیبرال دموکرات ها هیچ جریان فکری-فلســفی ای 1
به اندازۀ لیبرالیسم بر زندگی مردم اروپای 
باختری تأثیر نداشته است. اندیشۀ لیبرالیسم 
ابتدا در حــوزۀ اقتصاد مطرح شــد. البته 
کسانی مانند اسکینر ریشه آزادیخواهی را 
به سال های سدۀ 14 باز می گردانند و بر این 
باورند که مردم فلورانس و دیگر دولت-

شهرهای ایتالیایی شمال آدریاتیک جنبشی 
را آغاز کردند که هیچ ربطی هم به اقتصاد 
یا توسعه سیاسی نداشته است، بلکه از ذات 
است.  می گرفته  سرچشمه  بشر  آزادیخواه 
ولی در تحلیل های مارکسیستی آن را نتیجۀ 
رشد سرمایه داری معرفی می کنند که پس از 
دورۀ مرکانتالیسم دخالت دولت را برنتافته 
و نه تنها خود را از آن بی نیاز می دیده است 
بلکه به چشم مزاحم دست و پا گیری هم 
به آن می نگریسته است. به هرصورت عمدۀ 

نظریات مطرح شده شروع لیبرالیسم را قرون 
هفدهم و هجدهم می دانند که سرمایه داری 
به دنبال راهی برای توجیه عدم دخالت دولت 
در امور اقتصادی بوده است. اما این توجیه 
به سرعت رنگ و بوی فلسفی به خود گرفت 
و اولین اصولی که مطرح شد دیگر به امور 
اقتصادی محدود نماند و صبغۀ جهانشمول 
به خود گرفت. از ســوی دیگر صالبت و 
متانت این اصول هــم به گونه ای بود که 
کســی را یارای نفی و رد آن نبود. اولین 
اصل اشعار می داشت که خدا انسان را آزاد 
آفرید. آیا کسی می توانست این اصل را نفی 
کند؟ اصل دوم این بود که انسان در آزادی 
رشــد می کند. این اصل هم نمی توانست 
به اقتصاد محدود باشد یا کسی بتواند با آن 
مخالفت کند. همۀ امــور در آزادی قواعد 
طبیعی و مناسب خود را پیدا می کنند. فرد 
به عنوان سنگ بنای جامعه نمی تواند تابعی از 
فاکتورهای اجتماعی یا اقتصادی باشد، بلکه 
برعکس، سعادت جامعه در گرو سعادت فرد 
است. در اینجا رجوع مجددی به نظام حقوقی 
روم باســتان صورت گرفت تا تفکیک 
کاملی بین حوزۀ خصوصی و حوزۀ عمومی 
به وجود  آید و فــرد به عنوان خداوندگار 
حوزۀ خصوصی خود مانع از دخالت دولت 
و جامعه به حریم خصوصی شود. این یکی 
از مهمترین دســتاوردهای لیبرالیسم بود. 
زیرا آزادی های فردی تضمینی بر سالمت 
رژیم های سیاسی غربی بود تا به همان دامی 
نیفتند که دموکراسی های شرقی افتادند. این 
بنیان دموکراسی های  بود که  همان اصلی 
لیبرال را پی افکند و به شاخص شفافی از 
زندگی سیاسی غرب تبدیل شد. کسانی که 
کتاب »جامعۀ باز و دشمنان آن« اثر کارل 
پوپر را خوانده اند می دانند که تا چه حد بین 
دموکراســی های لیبرال و دموکراسی های 
خلقی تفاوت وجود دارد. همچنین می توان 
درک کرد که چرا دشمنان جامعۀ باز از هر 
طیفی که باشند، راست یا چپ، فاشیست یا 
کمونیست یا اقسام دیگر مثل بعثیسم تا این 
حد با آزادی های فردی مخالفند. لیبرالیسم 
از آنجا که دستورالعمل هایی برای جلوگیری 
از مداخلۀ دولت در امــور اقتصادی دارد 
به ســرعت از صورت یک فلسفۀ صرف 
خارج شــد و رنگ و بوی ایدئولوژیک 
به خود گرفــت و در اینجا بود که بین آن 
و حزب رابطه منطقی برقرار می شود. زیرا 
برای ورود به حوزۀ کنش نیازمند سازمان 
هستیم و این سازمان نمی تواند چیزی جز 
یک حزب سیاسی باشد. اما پیش از آنکه 
به این مسئله بپردازیم یادآوری یک نکته 
بســیار اهمیت دارد و آن اینکه اصول و 

آموزه های چندی از فلسفه لیبرالیسم شتابان 
به رمزگان های فرهنگی تبدیل و به ژرفای 
زندگی مردم غرب رسوخ کرد. اینکه یک 
شــوهر به خود اجازه نمی دهد از حساب 
بانکی همسر خود ســؤال کند یا در مورد 
باورهای دینی یا گرایش های سیاســی او 
آمرانه چیزی را القاء کند و بسیاری موارد 
دیگر جمله مرهون فلسفه لیبرالیسم است. 
اینها چیزهایی اســت که در شرق اروپا یا 
مشرق اسالمی یافت نمی شود. این اولین بار 
یا مورد نیست که نحله ای یا پارادایمی و یا 
حتی سبکی به صورت فراگیر اثر تاریخی 
خود را در اروپای باختری برجای می گذارد. 
برای مثــال دوران کالســیک ضرورت 
تعریف را به عنــوان تعیین مرزهای یک 
مفهوم به یک اصل در رویکردهای علمی 
درآورد. وقتی به آشفتگی مفاهیم در جامعه 
خود نــگاه می کنیم آنگاه به اهمیت عصر 
کالســیک در تاریخ غرب و خسرانی که 
فقدان آن در تاریخ ما به وجود آورده است 

واقف می شویم.
به بحــث اصلی برگردیم  برای آنکه 
به یاد می آوریم که لیبرالیسم هم یک فلسفه 
است، هم یک رویکرد اقتصادی در برابر 
طرفداران مداخله دولــت در اقتصاد، هم 
یک ایدئولوژی به معنای بیان سیستماتیک 
خواسته های یک طبقه یا گروه و هم یک 
رویکرد فرهنگی. اتفاقا اولین احزابی که در 
قرن نوزدهــم در قالب احزاب کادر یعنی 
احزابی مرکب از عده معدودی از معنونین 
و متنفذین با سازماندهی نرم و کمینه شکل 
گرفتند همگی صبغۀ لیبرال داشتند. در همۀ 
کشورهای اروپای باختری دو حزب یا دو 
دسته احزاب شکل گرفتند که یکی ترجمان 
خواسته های اشراف بود و دیگری مرکب 
از بورژوازی لیبرال و مبین خواســته های 
آن. به این ترتیب خودبه خود یک خانواده 
بــزرگ لیبرال مرکــب از احزابی که با 
همین نام یا نام های مشابه فعالیت می کردند 
به وجود آمد که سرآمد آنها حزب لیبرال 
انگلستان بود. اما همه این احزاب با چالشی 
روبه رو شدند که از ذات رویکرد لیبرالی 
سرچشمه می گرفت. از آنجا که براساس 
اصول لیبرالیســم می باید همه افراد با هر 
عقیده و گرایشی که دارند پذیرفته شوند 
این احزاب قادر به گذاشتن شرط یا گزینش 
نبودند و درهای آنها به روی همه باز بود. 
در غیاب احزاب چپ تمامی تحول خواهان 
ناگزیر به حزب لیبــرال روی می آوردند. 
این احزاب از جمله حزب لیبرال انگلستان 
شــمار کثیری از کارگران و روشنفکران 
سوسیالیســت را در خود جای داده بودند 

و به محض آنکه گروه های چپ شــکل 
گرفتند و از اعتباری برخوردار شــدند این 
افراد از حزب لیبرال جدا شده و به احزاب 
چپ پیوستند. نتیجه آنکه احزاب لیبرال در 
آستانۀ قرن بیســتم دچار ضعف و ریزش 
اعضا شــدند. یک نمونه شفاف سرنوشت 
حزب لیبرال انگلســتان بود که مقام خود 
به عنوان حزب آلترناتیو را از دست داد و 
در کنار حزب کارگر انگلستان به رقابت با 
آن برخاست ولی در نهایت مقهور آن شد. 
تنها دوره ای که در انگلستان با یک سیستم 
سه حزبی روبه رو هستیم بین سال های 1905 
و 1932 است. در سال 1932 حزب کارگر 
برای همیشه جای حزب لیبرال را گرفت. 
اما احزاب لیبرال از بین نرفتند و همچنان 
طرفداران پر و پا قرصی در بین شهروندان 
داشتند که از آرمان های ایدئولوژی لیبرال 
طرفداری می کردند. امــروز هم در همه 
کشورهای اروپا یک حزب لیبرال به هر 
نامی که خوانده شــود، لیبــرال یا لیبرال 
دموکرات به فعالیت ادامه می دهد. از قضا 
در ســال های پس از فروپاشی شوروی تا 
کنون احزاب لیبرال از مختصر رونقی هم 
برخوردار شــده اند که ناشی از محوریت 

مجدد فرد در عرصۀ اجتماعی است.

خانواده سوسیال دموکرات ها انقالب صنعتی که در پایان قرن هفدهم 2
با اختراع ماشین بخار درانگلستان آغاز شد تا 
دهه سوم قرن هیجدهم تمامی اروپای باختری 
را در بر گرفــت. این انقالب از گروه های 
کارگــری یک طبقه قدرتمنــد به معنای 
مارکسیستی آن به  وجود آورد. تاریخ کار 
و کارگری یکی از خونبارترین موضوعات 
تاریخ بشر است. وضعیت اسفناک کارگرانی 
که تا 12 ســاعت در روز استثمار می شدند 
توجه بسیاری از جامعه شناسان را به خود جلب 
کرد. کسانی مانند فوریه، سن سیمون، کابه و 
امثال آنها با رویکردی انسانی سوسیالیسم را 
راه حل مشکل کارگران دانسته و آموزه های 
خود را ترویــج کردند. وقتی مارکس قدم 
به صحنه گذاشت آنها را سوسیالیست های 
تخیلی و سوسیالیسم خود را علمی نامید. اساسا 
جمع گرایی و سوسیالیسم رویکرد غالب قرن 
هیجدهم بود. وقتی سوسیالیست های جهان در 
صدمین سالگرد انقالب کبیر فرانسه در لندن 
جمع شدند تصمیم گرفتند این جمع را هر 
ساله تکرار کرده و بین الملل سوسیالیست یا 
انترناسیونال دوم را به وجود آورند. اما تاریخ 
تولد بسیاری از احزاب سوسیالیست را باید 
ســال 1905 در کنگرۀ بازل دانست. حزب 
کارگر انگلســتان از جمع گروه های چپ 

و کارگری در همین ســال تبدیل به حزب 
کارگر شــد و SFIO یا بخش فرانســوی 
بین الملــل کارگری کــه در کنگرۀ اپینه 
1971 به رهبری فرانســوا میتران به حزب 
سوسیالیســت تغییر نام داد در همین سال 
یافت، ولی حزب سوسیال دموکرات  تولد 
آلمان در زمان بیســمارک در دهه 1870 
شکل گرفته بود. همبستگی ارگانیک احزاب 
سوسیالیست یکی از قوی ترین تشکل های 
بین المللی بوده و هست. تقریبا همه احزاب 
سوسیالیست اروپا جزو این تشکل هستند و 
پاره احزاب غیر اروپایی مانند حزب کارگر 
اسرائیل هم عضویت این نهاد را پذیرفته اند. 
احزاب سوسیالیست به رغم افت و خیزهای 
زیاد هنوز جزو یکی از قدرتمندترین احزاب 
این کشورها هســتند که در رأس آن باید 
از حزب سوسیال دموکرات آلمان نام برد. 
حزب کارگر انگلستان و حزب سوسیالیست 
فرانسه و ایتالیا هم از دیگر اعضای بین الملل 

سوسیالیست هستند.

خانواده کمونیست ها  همان طور که اشاره شد لنین در سال 3
1919 طی کنگره ساالنه حزب کمونیست 
روسیه بین الملل سوم را تأسیس و 21 شرط 
برای عضویت در آن تعیین کرد. در اینجا 
بسیاری از سوسیالیست ها دچار تردید شده 
و برای پیوستن به بین الملل سوم )کمینترن( 
از حزب سوسیالیست متبوع خود جدا شدند. 
حزب کمونیست فرانســه در کنگرۀ تور 
1921 از دل حزب سوسیالیست بیرون آمد و 
حزب کمونیست ایتالیا هم در کنگرۀ لیورن 
1921 به همین سان از حزب سوسیالیست 
انشــعاب کرد. این احزاب جزو قوی ترین 
یروکمونیست ها بودند و رهبران قدرتمندی 
مانند موریس تورز در فرانســه و انریکو 
برلینگوئه در ایتالیا از چهره های کاریزماتیک 
بودند. پذیرش رهبری حزب کمونیســت 
شوروی این احزاب را در نزد وطن پرستان 
خائن و وابسته به بیگانه جلوه گر می نمود. 
از آنجا که این تشکل در کنفرانس 1943 
تهران به عنوان حسن نیت از سوی استالین 
منحل شــد و امروز هم پس از فروپاشــی 
شوروی دیگر خبری از احزاب کمونیست 

نیست به همین اندازه بسنده می کنیم.

خانواده دموکرات مسیحی ها پدیده هــای جالب در 4 از  یکی 
دین  غیر مستقیم  بازگشــت  بیستم  قرن 
به حوزۀ سیاســت پس از یک قرن غیبت 
اســت که در قالب احــزاب دموکرات 
مســیحی صورت می گیرد. البته درست تر 

این اســت که بگوییم بازگشت دینداران 
به حوزۀ سیاســت زیرا کسانی که دراین 
احزاب گرد آمده بودند کســانی بودند با 
باورهای دینی بدون آنکه بخواهند دین را 
در سیاست دخالت دهند یا جنبۀ سکوالر 
زندگی سیاسی را نادیده بگیرند. تاریخچه 
این احزاب به جنگ هــای جهانی اول و 
این جنگ ها  برمی گردد. در طــول  دوم 
که میلیون ها بی خانمــان و آواره برجای 
گذاشت، کلیسا در دستگیری مردم نیازمند 
بســیار فعال بود. درهای کلیسا را به روی 
بی خانمان ها باز می گذاشتند تا شب های سرد 
اروپا را در آن ســرپناه به سر ببرند. غذای 
رایگان و سایر کمک ها خاطره خوبی در 
ذهن مردم بر جای گذاشت. چنین بود که 
پس از پایان جنگ طرفداران کلیسا به فکر 
افتادند حزبی با پسوند مسیحی تشکیل داده و 
در پناه حمایت مردم در قدرت سهیم شوند. 
اما داستان از نظر لیپست و رکان به گونه ای 
دیگر روایت می شود. آنها بر این باورند که 
اروپا در قرون جدید دو انقالب را پشــت 
سر گذاشــت و هر انقالب هم دو نزاع را 
در دل خود حمل می کرد. یکی انقالب ملی 
که دعوای دیــن و دولت و دعوای مرکز 
و پیرامون را برانگیخت و دیگری انقالب 
صنعتی که دعوای شهر و روستا و دعوای 
کار و ســرمایه را مطرح ساخت. در هرجا 
این دعواهــا به نفع یکی از طرفین فیصله 
یافت اصل دعوا هم از میان برخاست، ولی 
در جاهایی که این نزاع ها زیر خاکســتر 
پنهان شد در سال های بعد به صور مختلف 
و در قوالب گوناگــون دوباره ظهور پیدا 
کردند. در نتیجه وجود احزاب دموکرات 
مسیحی نتیجۀ فیصله نیافتن دعوای دین و 
دولت است. چنانکه در ایتالیا کلیسا توانست 
در برابر دولت مقاومت کرده و اقتدار خود 
را در جامعه مدنی حفظ کند. در نتیجه امروز 
شاهد وجود حزب قوی دموکرات مسیحی 
در این کشور هستیم. در حالی که دعوای 
دین و دولت در فرانسه به نفع دولت تمام 
شد و نهاد دین زیر سلطۀ دولت قرار گرفت. 
به همین دلیل هیچگاه در فرانسه حزبی با 
گرایش مسیحی وجود نداشته است. به هر 
روی احزاب دموکرات مسیحی امروزه در 
بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، 
آلمــان، هلند، بلژیک و غیــره به عنوان 
احزاب راســت قدرتمند فعالیت می کنند. 
علت گرایش راست این احزاب هم مربوط 
به رابطۀ خوب کلیسا با نظام های سلطنتی در 
قرون پیش می شود. کلیسا، سلطنت و ارتش 
در همه این کشورها ستون های اصلی راست 

را تشکیل می دهند.

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

5درس-گفتار های فعالیت حزبی

پارلمان اروپا جایی برای شکل گیری چهار خانواده بزرگ حزبی در این قاره است
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دیپلماسی

منطقه گرایی چهارم:  استراتژی 
بایدحفظاختالفاتدرعینهمکاریراهبرددولتدوازدهمدررابطهباهمسایگانباشد

روی کاغــذ و در مقــام نظر خیلی ها 
بر ضرورت نزدیکــی و حتی همگرایی 
با کشــورهای منطقه تاکیــد دارند، اما 
واقعیت های عینی غیر از این است. سال ها 
و بلکه دهه هاست ما و کشورهای منطقه 
در نزدیک شدن به یکدیگر مشکل داریم. 
بی اعتمادی مهمتریــن خصیصه در روابط 
کشــورهای منطقه با یکدیگر اســت و 
دولت ها می کوشند با تضعیف همسایگان 
و رقبای خود قوی تر شوند. ساده تر بگوییم 
منطق رئالیســم خشــن منطق حاکم بر 
مناسبات کشورهای منطقه است. کتاب های 
درسی آنها، تاریخ نگاری های رسمی آنها و 
حتی فرهنگ عامه مردم مملو از بدگویی 
و بدبینی نســبت به اقوام یا مذاهب دیگر 
است و هر ملتی کم و بیش دیگران را عامل 
عقب ماندگی خود می داند. آیا این وضعیت 
خاورمیانــه غیرطبیعی اســت؟ آیا ذات 
خاورمیانه  ای ها اینگونه است که نمی توانند 

با هم کنار بیایند؟
از یک منظر پاسخ این پرسش ها منفی 
اســت. خیلی از کشــورهای همسایه در 
اروپای قرن هفدهــم و آمریکای التین 
قرن بیستم گرفتار وضعیت مشابهی بودند. 
هژمونی طلبی منطقــه ای هیتلر در جنگ 
جهانی دوم نشــان داد که حتی اروپا هم 
مصون از آســیب های رقابت های قومی و 
نژادی نیست و جنگ های فاجعه بار بالکان 
نشان داد که صلح و صلح طلبی ارزشی است 
که نه تنها باید آن را مرتب آموزش داد بلکه 

باید نهادهایی برای حفظ آن تاسیس کرد.
در اروپــا و آمریکای التین و آســیا 
دولت ها توانســتند از پی قرن ها رقابت و 
برای  یکدیگر چارچوبی  دشــمن پنداری 
تنظیم رقابت همزمــان با همکاری ایجاد 
کنند. ما در خاورمیانه هنوز موفق به انجام 
این کار نشده ایم، نه به این دلیل که بالذات 
توان این کار را نداریم یا خاورمیانه در ذات 
خود ماهیتی امنیتی دارد بلکه به این دلیل 
که نه به آگاهی الزم دست پیدا کرده ایم و 
نه ضرورت ها ما را به این کار وادار کرده 
است. لذا فرض بنیادین این نوشتار آن است 
که خاورمیانه برخالف آنچه ادعا می شود 
استثنایی نیســت و می تواند  یک منطقه 
شاهد نزدیکی دولت ها به یکدیگر و حتی 

همگرایی منطقه ای باشد.
از جنــگ جهانی دوم بــه این طرف 
رویکرد و سیاست خارجی ما در خاورمیانه 
ذیل چهار الگو یا چارچوب یا اســتراتژی 

مورد توجه بوده است.
تا پیش از انقالب 1357 و بر اســاس 
الگوی ناسیونالیسم باستان گرا فرض بر این 
بود که ایرانی ها به دلیل برتری فرهنگی بر 
سایر ملت های خاورمیانه و مخصوصا اعراب 
نمی توانند روابط نزدیکی با آنها داشته باشند. 
پان عربیسم ناصری هم این باور را تقویت 
کرد که اعراب تهدیدی برای فرهنگ و 
حتی امنیت سرزمینی ایران هستند و برای 
دفع ایــن خطر ایران باید با تقویت قدرت 
نظامی و نزدیکی به دشــمنان اعراب و در 
رأس آنها آمریکا و اروپا نزدیک شــود. 
غربت فرهنگی ایران در منطقه، نزدیکی آن 
به غرب و دوری از منطقه را تجویز می کند. 
از عجایــب روزگار اینکه ناسیونالیســم 
آتاتورک هم براساس تز »صلح در خانه، 
صلح در بیرون« همیــن تجویز را برای 
سیاست خارجی آنکارا داشت و از نزدیکی 

به خاورمیانه تا حد امکان اجتناب می کرد.
عجیب است که هنوز هم در ایران اساتید 

دانشگاهی هستند که برخورد تحقیرآمیز 
شاه با اعراب را یکی از افتخارات سیاست 
خارجی ایران می دانند و این نشان می دهد 
استثناگرایی  یا  فرهنگی  اندیشــه غربت 
فرهنگی در ایران که ریشه در نحوه ساخته 
شدن ناسیونالیسم معاصر ایرانی دارد هنوز 
نفوذ قابل توجهی دارد و احتماال خیلی از 
هواداران آن هم نمی پذیرند که ناسیونالیسم 
بــرای دوام و قوام خــود نیازمند ترویج 

استثناگرایی فرهنگی است.
الگــوی دوم بعد از انقالب اســالمی و 
در سیاســت صدور انقالب متجلی شد که 
آشکارا صبغه ای شیعی و انقالبی داشت. این 
بار غربت فرهنگی ایران در منطقه جای خود 
را به الهیات سیاسی حقانیت شیعه در اندیشه 
اسالمی سیاســی داد. حکومت جمهوری 
اســالمی ایران تنها حکومت شیعی واقعی 
در جهان بود که رسالتی قدسی برای اشاعه 
حکومت شیعی در میان مستضعفان جهان 
و در وهله نخست شیعیان خاورمیانه داشت. 
اگر در گذشته اعراب مانع و تهدیدی برای 
قدرت نمایی منطقــه ای ایران بودند اکنون 
حکومت های سنتی یا سکوالر نقش مشابهی 

را ایفا می کردند.
الگوی سوم بعد از پایان جنگ سرد و رشد 
منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای مخصوصا 
در بعد اقتصادی پدیدار شد. برخالف دوران 
جنگ سرد منطقه و پویش های منطقه ای 
اهمیت نسبتا مستقلی پیدا کردند و خروج 
یا کاهش حضور ابرقدرت شرق و غرب در 
مناطق مختلف جهان هم مزید بر علت شد. 

شعار زمانه همگرایی منطقه ای با محوریت 
اقتصاد بود و لذا ایده خاورمیانه جدید مطرح 
شــد. خاورمیانه ای که قرار بود در ورای 
خاورمیانه  سنتی  منازعات  و  کشمکش ها 
ظهور کند. چون آمریکا و اســرائیل از 
حامیان اصلی این ایده بودند ایران و اعراب 
روی خوشــی به آن نشان ندادند، زیرا آن 
را دامی برای فراموش کردن مسئله فلسطین 
می دانستند. توافق اسلو و تشکیل خودگردان 
فلســطینی در غزه مهمترین دســتاورد 
خاورمیانه جدید بود و بعد از آن این الگو 

هم کم و بیش به محاق رفت.
ایران در مقابله با الگوی ســوم در سند 
چشم انداز بیست ساله خود الگوی چهارمی 
را مطــرح کرد که می تــوان آن را چند 
منطقه گرایــی نامید که منطقــه را فراتر 
از خاورمیانه تعریف کــرد. در این الگو 
کشورهای شبه قاره هند، آسیای مرکزی و 
قفقاز و خاورمیانه قرار داشتند. کنفرانس ها 
و سمینارهای متعددی در این مورد برگزار 
شــد و مقاالت متعددی هم نوشته شد، اما 
بروز بحران هســته ای ایران از سال 1382 
اجرایی کردن آن را با موانع زیادی مواجه 

کرد.
این چهــار الگو چهار نــوع نگرش و 
تعریف از منطقه و کشورهای همسایه به ما 
ارائه می دهند و هر یک از این تعاریف ریشه 
در نوع خاصی از تعریف هویت جمعی یا 
تسامح ملی دارد. الگوی اول هویت جمعی 
ما ایرانی ها را براساس ناسیونالیسم و پدیده 
دولت - ملت مدرن و البته توســعه آمرانه 

تعریف می کند. الگــوی دوم وجه غالب 
هویت جمعی ما را مذهبی و شیعی می داند. 
الگوی سوم بر وجه ضداستکباری هویت 
جمعی ما تاکید دارد و الگوی چهارم هویت 
جمعی ما را تلفیقی از هویت ناسیونالیستی و 

مذهبی شیعی تلقی می کند.
وجه مشــترک هر چهار الگو غربت 
فرهنگــی )هویتی( ما در منطقه اســت. 
الگــوی اول راه حل را در کنده شــدن از 
منطقه و نزدیکی به غرب می داند، الگوی 
دوم نزدیکی به شــیعیان منطقه را توصیه 
می کند. الگوی سوم خواهان مقابله با نظام 
سلطه و اســتکباری است و الگوی چهارم 
حضور همزمان ایران در چند منطقه و تبدیل 
شدن به قدرت منطقه ای را چاره و دوای این 

غربت فرهنگی می داند.
احســاس غربت فرهنگی )هویتی( و 
استثناگرایی مورد اشاره در باال اصلی ترین 
مانع پیــش روی ما در نزدیک شــدن به 
همســایگان و دولت ها و ملت های منطقه 
اســت. احساس غریبی با نوعی غم غربت 
و مظلوم و قربانی پنداری خویشــتن همراه 
است. از افغان ها گرفته تا ترک ها و اعراب 
و روس ها همگی سهمی در نرسیدن ما به 
جایگاه مطلوب و واقعی مان داشته اند و در 
چنین شرایطی ما چگونه می توانیم گذشته را 
فراموش کرده با این ملت ها وارد هم پیمانی 
و ائتالف شــویم. در چنین شرایطی سخن 
گفتن از همکاری و ائتالف با دولت های 
منطقه آرمان گرایانه و خیال پردازانه جلوه 
کرده و حتی فرد را در معرض اتهام نداشتن 

عرق و تعصب ملی قرار می دهد و گاه ارائه 
نزد  همسایگان  از  اهریمن گونه  تصویری 
برخی ها نشــانه واقع بینی و دلسوزی تلقی 
می شود. خالصه کالم اینکه ما در نزدیکی 
به همســایگان خود با یک مانع هویتی، 
ذهنی و فرهنگی بسیار جدی مواجه ایم که 
فعال چشم اندازی روشن برای خروج از این 

وضعیت دیده نمی شود.
با توجه به آنچه گفته شد استقبال آقای 
روحانی از گســترش روابط با همسایگان 
سخنی نیکوست اما تا عملی کردن آن راه  
درازی در پیش است. عملکرد چهارساله 
آقای روحانی هم نشان می دهد در دولت 
اول او هم ایران نگاهی اســتراتژیک به 
منطقه نداشت. کم اهمیت بودن خاورمیانه 
در ساختار دســتگاه دیپلماسی کشور هم 
تصادفی نیست. سفرا و دیپلمات های درجه 
یــک اغلب دنبال ماموریــت در اروپا و 
آمریکای شمالی و سازمان های بین المللی اند. 
فقط دانشگاهیان نسل جنگ سرد نیستند که 
با کوبیدن بر طبل استثناگرایی فرهنگی ما 
را از هیوالی خاورمیانه می ترسانند. خیلی 
از دیپلمات ها و ماموران فرهنگی و سیاسی 
هم ترجیح می دهند خاورمیانه را به اهل خود 
واگذارند. دانش پژوهان هم اغلب با خواندن 
کتاب های انگلیسی می کوشند خاورمیانه را 
بفهمند. به تعبیــری حتی فهم و نگاه ما از 

همسایگان از دریچه دیگران است.
تا این مشکل اساسی در مسیر حل شدن 
قرار نگیرد نمی توان امیدوار بود در چهار 
ســال آینده هم اتفاق خاصی در سیاست 

منطقه ای ایران رخ دهد. حل این مشــکل 
هم در سطوح مختلف ممکن و میسر است. 
در سطح جامعه مدنی و عرصه عمومی باید 
استثناگرایی فرهنگی مورد نقد و بررسی 
قرار گیرد تا معلوم شود و در واقع پذیرفته 
شود که ما تافته جدابافته ای در دنیا و منطقه 
نیستیم. کما اینکه دیگران هم نیستند. ما 
همان اندازه در خاورمیانه اســتثنا هستیم 
که چین یا هند در آسیا و ژاپن در شرق 
دور و برزیــل در آمریکای التین. ما هم 
مثل هر ملت دیگر ضعف ها و قوت های 
خود را داریم. نه آن گونه که برخی خود 
تخریب گــران و مالمت گران فرهنگی، 
سیاســی می گویند وضع مان بد است و نه 
آنگونه که استثناگرایان می گویند در قله 
اعالی فضایل هستیم. در سطح احزاب و 
جریان های سیاســی هم شناساندن منطقه 
خیلی مهم است. متاسفانه در اغلب موارد 
دانش و اطالعات بازیگران سیاسی ما درباره 
منطقه اندک و برگرفته از تبلیغات رسانه ای 
است و لذا بینش فراگیری درباره منطقه و 
فرصت ها و البته تهدیدات آن ندارند. مثال ما 
درباره دموکراسی هند و نظام انتخاباتی آن 
نه تنها در میان سیاسیون بلکه در میان اهل 
فکر هم با فقر اطالعات و منابع مواجهیم. 
در حالی که چیزهــای زیادی می  توان از 
هند آموخت. همین طــور تحول مهمی 
چون گذار تونس به دموکراســی چندان 
در ایران مورد بحث و توجه نبوده است، 
در حالی که این تحول می تواند باورهای 
بنیادین ما درباره نســبت دموکراسی و 
خاورمیانه را متحول کند. همین طور درباره 
تحوالت اساسی ترکیه در دو دهه گذشته 
اطالعات مبسوطی نداریم. درباره تحوالت 
قطر، عربستان و پاکستان هم وضع کم و 
بیش همین است. در اغلب کشورهای دنیا 
مردم عادی عالقه ای به تحوالت خارجی 
و تعقیب آنها ندارنــد. اما وضعیت اهل 
فکر و سیاســت متفاوت است. باالخره 
در ســطح حاکمیتی نهادها و ارگان های 
مسئول درباره سیاست منطقه ای ایران چه 
در حوزه مقاومت و چه در حوزه دیپلماسی 
باید به یک اجماع نظر و جمع بندی درباره 
رئوس کلی سیاست منطقه ای ایران برسند 
و براساس آن اقدامات خود را با یکدیگر 
هماهنگ کنند. این کار بســیار سخت و 
دشوار اما ممکن و نیازمند داشتن اراده و 
صبر و حوصله است. خیلی از کشورها هم 
با این مسئله مواجه بوده اند ولی توانسته اند 
به مــرور زمان آن را حل کنند و به یک 
فرمول روشن برای تقسیم کار دست یابند. 
در آمریکا سال هاســت وزارت خارجه 
و دفاع در سیاســت خارجی با هم رقابت 
دارند. در پاکســتان ارتش و دولت و در 
ترکیه بوروکراسی کمالیستی و دولت در 
سیاست خارجی با هم رقابت می کنند. تنوع 
و اختالف نظر فی نفسه چیز بدی نیست و 
البته در عالم واقع هم گریزی از آن نیست. 
اما دنیای جدید ابزارهــای مفیدی برای 
قاعده مند کردن و مدیریت این تنوع در 
اختیار ما قرار می  دهد و باید از این ابزارها 
استفاده کنیم. بدون شک هنوز هم کسانی 
هستند که با نوستالژی مدیریت یکپارچه 
از باال به پایین سیاســت خارجی دست و 
پنجه نرم می کنند ولی واقعیت جامعه ما 
رشد روزافزون تفاوت ها و تنوع هاست و 
باید خودمان را با این شرایط جدید تطبیق 
دهیم. انکار یا قهر راه حل نیست. تنها ما 
نیستیم که نمی توانیم ضمن حفظ اختالفات 
با یکدیگر همکاری کنیم. خیلی از ملت ها 
هم اینگونه بوده اند و بــرای پیدا کردن 
راه حل  چه بســا هزینه های سنگینی هم 

پرداخت کرده اند.

رحمن قهرمان پور
پژوهشگر مسائل بین الملل

 استقبال آقای روحانی از گسترش روابط با همسایگان سخنی نیكوست اما تا عملی کردن آن راه  درازی در پیش است.
عملكرد چهارساله آقای روحانی هم نشان می دهد در دولت اول او هم ایران نگاهی استراتژیک به منطقه نداشت. کم اهمیت بودن خاورمیانه در ساختار 
دستگاه دیپلماسی کشور هم تصادفی نیست. سفرا و دیپلمات های درجه یک اغلب دنبال ماموریت در اروپا و آمریكای شمالی و سازمان های بین المللی اند.

عکس دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در اوج نزاع لفظی دو کشور نشان دهنده اهمیت احیای دیپلماسی منطقه ای ایران است
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ترامپ چهره جنجالي سیاســت داخلي و 
خارجي ایاالت متحده بوده است. از زمان آغاز 
رقابت هاي انتخاباتي کنوانســیون هاي ایالتي 
آمریکا، همواره ادبیات سیاسي ترامپ نشانه هایي 
از هیجان، ابهام و تضاد سیاسي را منعکس ساخته 
است. بخش قابل توجهي از چهره هاي سیاسي 
آمریکا،  ورود ترامپ به انتخابات را نمادي از 
تضادهاي نهفته ساختار سیاسي ایاالت متحده 
دانســتند. ترامپ از این ویژگي برخوردار بود 
که توانست بین نشــانه هایي از »نخبه گرایي 
الیگارشــیک« و »پوپولیسم تهاجمي« رابطه 

برقرار کند.
بســیاري از الگوهاي سیاسي و چگونگي 
واکنش ســایر نخبگان آمریکایي نسبت به 
ترامپ را باید انعکاسي از واقعیت هاي ترامپ در 
برابر ساختار سیاسي آمریکا دانست؛ ساختاري 
که به قول ترامپ نیازمند تغییرات بنیادین در 
حوزه بوروکراسي و ساز و کارهاي اداره امور 
خواهد بود. در چنین شرایطي است که افرادي 
همانند ترامپ از انگیزه به کارگیري ســاز و 
کارهایي برخوردارند که نشانه هایي از ابهام و 

تضاد ساختاري را منعکس مي سازد. 
الگوي رفتاري ترامپ در دوران رقابت هاي 
انتخابات ریاســت جمهوري و شرایط بعد از 
تصدي حکومت و قــدرت با واکنش نهادها 
و کارگزاران نخبه گرا رو به رو شــده اســت. 
تضادهاي انتخاباتي ترامپ و هیالري کلینتون 
فضایي از رقابت هاي در هــم تنیده را ایجاد 
کرد که زمینه هاي الزم براي بهره گیري ستاد 
انتخاباتي کاندیدا از هر ساز و کاري براي مقابله 
با رقیب را امکان پذیر مي ســاخت. در دوران 
رقابت هاي انتخاباتي،  زمینه براي انتشار گزارش 
اف بــی آی درباره فعالیت هاي غیرســازماني 

هیالري کلینتون منتشر شد.
بسیاري اعتقاد دارند که گزارش اف بی آی 
نقــش تعیین کننده اي در شکســت هیالري 
کلینتون به جا گذاشت. هیالري کلینتون همانند 
آلبرت گور در انتخابات نوامبر 2000، بیش از 
کاندیداي رقیب رأي شهروندي به دست آورد، 
ولي نتوانست آراي الکترال الزم براي تصدي 
ریاست جمهوري را به دست آورد. شکل گیري 
چنین شرایطي نماد قطبي  شدن فضاي سیاسي و 
ساختاري ایاالت متحده است. به همان گونه اي 
که در دوران ریاســت جمهوري جورج بوش 
پسر، چالش هاي سیاسي و اجتماعي گسترده اي 
علیه نامبرده ایجاد شده بود،  هم اکنون نیز مي توان 
نشانه هایي از چنین چالش ساختاري فراگیر را 

در ارتباط با دونالد ترامپ مشاهده کرد.

QQQزمينه هاي اجتماعي استيضاح ترامپ
تاکنون نهادهاي سیاســي آمریکا همانند 
کنگره تالش هاي زیادي براي کنترل مقامات 
اجرایي به انجام رســانده اند. علت اصلي چنین 
تالش هایي را باید در ساختار سیاسي آمریکا 
جستجو کرد. ســاختار سیاسي آمریکا به این 
واقعیت اشاره دارد که قدرت باید بین نهادها 
و کارگزاران اجرایي به گونه اي توزیع شــود 
که از قابلیت کنترل نهادي برخوردار شــود. 
از گزارش هاي منتشر شده توسط  بســیاري 
رسانه ها و یا مواضع اعالم شده از سوي اعضاي 
کنگره معطوف به این موضوع است که امکان 

استیضاح دونالد ترامپ وجود دارد.
براي استیضاح دالیل مختلفي تبیین مي شود؛ 
به طور کلــي نهادهاي سیاســي آمریکا از 
قابلیت الزم بــراي کنترل کارگزاران و حتي 
رئیس جمهوري برخوردارند که صالحیت وي 
براي استفاده از قدرت جهت اداره امور سیاسي 

و راهبردي ایاالت متحده با ابهام همراه باشد. 
برخي از مفاهیم به کار گرفته شــده از سوي 
ترامپ بیانگر این واقعیت است که نهادهاي 
سیاســي ایاالت متحده از آمادگي الزم براي 
کنترل الگوهــاي گریــز از مرکز ترامپ 

برخوردارند. 
سیاســت و قدرت در ایاالت متحده فاقد 
هرگونه تعارف سیاســي و ابهام خواهد بود. 
اگر نهادهاي سیاســي در روند کنترل برخي 
از بازیگران برآیند،  طبیعي است که از ساز و 
کارهاي الزم براي محدودســازي قدرت وي 
استفاده مي کنند. انتشار گزارش نیویورک تایمز 
در ارتباط با امکان استیضاح دونالد ترامپ،  این 
ذهنیت را ایجاد مي کند که ســاختار سیاسي 
آمریکا تالش دارد تا زمینه هاي الزم براي ایجاد 

نشانه هایي از توازن جدید را به وجود آورد. 
توازن جدید به مفهوم آن است که برخي 
از نشــانه هاي مربوط بــه جابه جایي قدرت 
شکل خواهد گرفت. به همین دلیل است که 
بسیاري از رسانه هاي آمریکایي به ویژه گزارش 
نیویورک تایمز معطوف به تحول سیاســي 
جدیدي است که در کنگره علیه دونالد ترامپ 
ایجاد خواهد شد. چنین گزارشي بیانگر آن است 
که امکان ایجاد توافق بین نخبگان در ارتباط با 
آینده سیاسي ریاست جمهوري آمریکا در حال 

ظهور،  گسترش و اجراي قانون خواهد بود.
گزارش هاي منتشر شــده رسانه اي بیانگر 
فرآیندی در حال شکل گیري است که هنوز 
مراحل آغازین خود را ســپري کرده و تأثیر 
چنداني در معادله قدرت نخواهد داشت. برخي 
از گزارش هاي رســانه اي نشــان مي دهد که 
هسته هاي جدیدي از اولیگارشي شکل گرفته 
که مي تواند آثار و پیامدهاي پرمخاطره اي براي 
رئیس جمهور و یا ســایر کارگزاران اجرایي 
آمریکا داشته باشد. بر اســاس قانون اساسي 
ایاالت متحده، امکان استیضاح رئیس جمهور، 
معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشوري 

وجود دارد.
بخش 4 از اصل دوم قانون اساسي آمریکا 
به این موضوع اشاره دارد که: »رئیس جمهور، 
معاون رئیس جمهور و کلیه مقامات کشوري 
پس از اعــالم جرم علیه آنان و محکومیت به 
خاطر ارتکاب جرم، خیانت، ارتشــاء و دیگر 
جرایم شــدید، از کار برکنار مي شوند«. بیان 
و اثبات هر یک از اتهام هاي یاد شــده پروسه 
نسبتًا  طوالني ای در ســاختار سیاسي آمریکا 
خواهد داشــت. در چنین فرآیندي است که 
گزارش افرادي همانند رابرت مولر رئیس اسبق 
اف بی آی و جیمز کومي رئیس سابق اف بی آی 
تاثیر خود را بر آینده سیاســي ترامپ به جا 

خواهد گذاشت. 
ادبیات سیاسي و الگوي رفتاري ترامپ نشان 
مي دهد که نامبرده فراتر از ساختار نخبه گرا و 
مي کند.  نقش  ایفاي  آمریکایي  اولیگارشیک 
بخش قابل توجهي از قدرت سیاســي وي را 
فضاي اجتماعي و امید الیه هاي پاییني جامعه 
نســبت به آینده خود تشکیل مي دهد. طبیعي 
است که چنین نشانه هایي به تنهایي نمي تواند 
مطلوبیت الزم براي ســاختار سیاسي ایاالت 
متحده را ایجاد کند. بازي هاي سیاست و قدرت 
در آمریکا بــه گونه اي پیچیده و در هم تنیده 
اســت که امکان حاشیه  سازي هر بازیگري را 

فراهم مي سازد. 
ترامــپ در زمره کارگزاراني اســت که 
رویکرد انتقادي فراحزبي نســبت به ساختار 
بوروکراسي و تصمیم گیري راهبردي آمریکا 
را داشته است. بخش قابل توجهي از رویکرد 
انتقادي ترامپ مبتني بر شعارهاي ناسیونالیستي 
براي ارتقاي قدرت نمادین ایاالت متحده بوده 
است. اگرچه ترامپ تالش دارد تا نشانه هایي 
از ناسیونالیســم آمریکایي را منعکس سازد، 

رقابت هاي سیاســي و جناحــي در آمریکا 
امکان تاثیرگذاري بر جایگاه و موقعیت آینده 
دونالد ترامپ در ســاختار سیاسي آمریکا را 

اجتناب ناپذیر مي سازد. 
رقابت هاي انتخاباتي، ضرورت هاي ارتباطي 
خاص خود را ایجاد مي کند. هر فردي که در 
معادله قدرت سیاسي آمریکا وارد شود، از سوي 
تمامي نهادهاي سیاســي و گروه هاي رقیب 
مورد نظارت و ارزیابي قرار مي گیرد. هم اکنون 
مشخص شــده اســت که طیف گسترده اي 
از اعضاي ســتاد انتخاباتــي دونالد ترامپ با 
آمریکایي هــاي روس تبار و ســرویس هاي 
اطالعاتي روسیه دیدار داشته اند. چنین دیدارهایي 
امنیتي همانند اف بی آی و  نهادهاي  توســط 
دادستاني کل آمریکا ثبت شده است. ساختار 
اطالعاتي آمریکا براي حداکثرســازي امنیت 
داخلي و مقابله با تحــرک بازیگران خارجي 
در ارتباط با سیاســت و امنیت آمریکا توسط 

اف بی آی پیگیري و ثبت مي شود.
بخــش قابــل توجهــي از گــزارش 
نیویورک تایمز مربوط به روندي است که از 
سوي نهادهاي اطالعاتي پیگیري و در ارتباط 
با تیم انتخاباتي دونالد ترامپ مورد بررســي 
قرار مي گیرد. مشــابه چنین وضعیتي در سال 
1973 وجود داشت. در آن دوران تاریخي نیز 
تا  رسانه هاي بزرگ آمریکایي تالش داشتند 
نشان دهند که تیم انتخاباتي »ریچارد نیکسون« 
در روند رقابت هاي سپتامبر و اکتبر 1972 از 
ســاز و کارهاي فراقانوني بهره گرفته است. 
نتیجه چنین فرآیندي را مي توان در استیضاح 
نیکســون و روندي دید که منجر به استعفاي 

رئیس جمهور شد.
در دوران ریاســت جمهــوري ریچارد 
نیکسون، برخي از کارگزاران سیاسي و اجرایي 
ایاالت متحده همانند »جرالد فورد« از موقعیت 
و مطلوبیت راهبردي ویژه اي برخوردار بودند، 
به همان گونه اي که رسانه هاي دوران موجود 
تالش دارند تا از »مایکل پنس« به عنوان چهره 
مطلوب سیاسي و راهبردي آمریکا یاد کنند. 
مایکل پنس در دوران رقابت انتخاباتي به عنوان 
ترامپ محسوب مي شد.  یاور پرتالش دونالد 
مایکل پنس برخالف دونالد ترامپ که فاقد 
سابقه بوروکراتیک بوده،  از جایگاه ویژه اي در 
فضاي اجتماعي و ساختاري ایاالت متحده بهره 

مي گیرد. 
به همین دلیل است که از »کمپین سایه« در 
ارتباط با نقش سیاسي مایکل پنس یاد مي شود. 
رایزني هاي انجام شده با پنس نشان مي دهد که 
وي تمایلي به جایگزینــي دونالد ترامپ در 
این دوره و شرایط سیاسي ندارد. طبیعي است 
که گروه هاي رقیب کار دشــواري را براي 
رویارویي با دونالــد ترامپ طراحي کرده اند. 
طبیعي است که رســانه ها مي توانند کارکرد 
خاص خود را براي ایجاد موج هاي تبلیغاتي و 
یا ضدتبلیغاتي ایجاد کنند، در حالي که نهادهاي 
سیاســي محور اصلي تصمیم گیري راهبردي 

آمریکا خواهند بود.

QQQداليل استيضاح دونالد ترامپ
طرح موضوع استیضاح براي دونالد ترامپ 
تاکنون بر اساس ادبیات و ضرورت هاي مطرح 
شده توسط گروه هاي رقیب انجام گرفته است. 
در این فرایند، نه تنها نهادهاي امنیتي و قضایي 
ایاالت متحده بلکه بخش قابل توجهي از ساختار 
رســانه اي و اجتماعي آمریکا نیز نســبت به 
الگوي رفتاري »دونالد ترامپ پسر« و بخش 
قابل توجهي از کارگزاران اصلي ستاد انتخاباتي 
انتخابات ریاست جمهوري  ترامپ در دوران 
آمریکا واکنش پرشدت نشان داده اند. تغییر در 
ریاست اف.بي.آي نتوانست تأثیري تعیین کننده 
در فرآیند رقابت هاي داخلــي آمریکا به جا 

گذارد. هرگاه نمایندگان کنگره ایاالت متحده 
دربــاره ترامپ از تفســیرهاي انتقادي بهره 
مي گیرند، رســانه هاي مختلف تالش دارند تا 
زمینه الزم براي ایجاد موج هاي سیاسي جدید 
را فراهــم آورند. به همان گونه اي که ترامپ 
از قابلیت الزم براي موج سازي برخوردار بوده، 
طبیعي است که موج هاي جدید علیه وي نیز 
از سوي رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي به کار 
گرفته شــده و آثار خود را در افکار عمومي 

ایاالت متحده به جا خواهد گذاشت.
مایکل  ارتباط غیرساختاري  ماجراي  افشاي 
فلین مشاور پیشین امنیت ملي دونالد ترامپ توسط 
اف بي آي را مي توان به عنوان گام اول حساسیت 
ساختاري نســبت به الگوي رفتاری کارگزاران 
جدید کاخ سفید دانست. بسیاري از کارگزاران و 
مدیران ساختار سیاسي آمریکا در دوران ترامپ 
از انگاره هاي خوداتکایي شــدید بهره گرفته و 
بوروکراتیک  پذیرش ضرورت هاي  به  تمایلي 
در نظام سیاسي و امنیتي آمریکا نشان نمي دهند. 
ویژگي هاي شــخصیتي دونالد ترامپ و الگوي 
رفتاري نامبــرده در دوران رقابت هاي انتخابات 
ریاســت جمهوري را مي توان در زمره عوامل 
خوداتکایي فراسازماني مدیران ترامپ در روند 

اجراي فعالیت هاي سازماني دانست. 
موضوع مطرح شده در ارتباط با دیدار دونالد 
ترامپ پســر با کارگزاران اطالعاتي روسیه 
مي تواند مجلس سناي آمریکا را به عنوان محور 
اصلي کنترل فضاي کنش نخبگي در معرض 
دادرسي جدیدي قرار دهد. ضرورت هاي قانون 
اخالق در حکومت ایجاب مي کند که زمینه هاي 
جدیدي از شــهادت و گواهي افراد مطلع در 
نهادهاي سیاسي فراهم شود. واقعیت آن است 
که موضوعات رسانه اي به راحتي پایان نخواهد 
یافت. موج هاي جدید ســاختاري، پسر دونالد 
ترامپ را در معرض پرسش هایي قرار مي دهد 
که مي تواند پیامدهاي پرمخاطره اي براي دونالد 

ترامپ داشته باشد. 
جدال هاي سیاســي و جناحي موجود در 
آمریکا، روندهــاي بوروکراتیک را مي تواند 
تحت تاثیر قرار دهد. برخي از جمهوریخواهان 
به این موضوع اشاره دارند که استیضاح ترامپ 
زمینــه به قدرت رســیدن »مایکل پنس« را 
فراهم می کند. مایکل پنس از اعتبار سیاسي و 
ساختاري بیشتري در داخل حزب جمهوریخواه 
آمریکا در مقایسه با دونالد ترامپ برخوردار 
است. به همین دلیل است که دیدار پسر ترامپ 
با یک وکیــل روس، در دوران رقابت هاي 
انتخاباتي سال 2016 توسط رسانه هاي آمریکایي 

انعکاس اجتماعي قابل توجهي پیدا کرد. 
انتشار اخبار چنین دیداري توسط رسانه ها 
در جوالي 2017، زمینه اجتماعي و ساختاري 
براي تمرکز ساختارهاي اطالعاتي و رسانه اي 
به دالیــل و پیامدهاي چنین دیــداري را به 
وجــود آورد. هم اکنون اســتیضاح احتمالي 
ترامپ و انجام تحقیقات توسط کمیسیون هاي 
شــکل گرفته تبدیل به موضوعی خبرساز در 
حوزۀ ساختار سیاسي، رســانه اي و اجتماعي 
آمریکا شده است. قبل از آن، افشاي ماجراي 
ارتباط غیرساختاري مایکل فلین مشاور پیشین 
امنیت ملي دونالد ترامپ توســط اف بي آي را 
مي توان به عنوان گام اول حساسیت ساختاري 
نسبت به الگوي رفتار کارگزاران جدید کاخ 

سفید تلقي کرد. 

QQQ فرآيند استيضاح ترامپ و نقش يابي
گروه هاي سايه در ساختار سياسي 

آمریکا 
انجام هر اســتیضاح نیازمند طي شــدن 
فرآیندهاي ســاختاري و قانوني است. طبعاً  
استیضاح ترامپ بر اساس نشانه ها و شاخص هاي 
ساختاري آمریکا شــکل خواهد گرفت. در 
کشوري همانند ایاالت متحده که به قول سي 
رایت میلز نخبگان نقــش محوري در معادله 
قدرت سیاســي را دارند، اولیگارشي قدرت را 
باید محور اصلي رقابت هاي سیاســي از جمله 
استیضاح افرادي همانند دونالد ترامپ دانست. 
چنین فرآیندي مي تواند براســاس مفاد قانون 

اخالق در حکومت انجام گیرد.
نشانه هاي اصلي قانون اخالق در حکومت به 
این موضوع اشاره کرده که اگر رئیس جمهور 
یا اعضاي کابینه اقــدام فراقانوني انجام دهد، 
براساس شکایت هر  دادســتان کل آمریکا 
یک از افــراد، گروه هاي اجتماعي و نهادهاي 
حکومتي مي تواند به موضوع رسیدگي کرده 
و نتیجه فعالیت هاي خود را به کنگره گزارش 
کند. قانون اخالق در حکومت نظارت نهادهاي 
امنیتي و حقوقي بر رفتار رئیس جمهور، معاون 
رئیس جمهور، اعضاي کابینه و برخي از مقامات 
عالي رتبه که در مجموع تعداد آنان به 70 نفر 

مي رسد را شامل مي شود. 
بر اساس ســاختار حقوقي و قانون اساسي 
آمریــکا، اگر مجلس نماینــدگان به عنوان 
دادستان استیضاح ترامپ را مورد پذیرش قرار 
دهد، در آن شــرایط پرونده تهیه شده از سوي 
کمیسیون هاي تحقیق به مجلس سناي آمریکا 
خواهد رفت. در آن شــرایط مجلس سنا باید 
با اکثریت 67 درصد صالحیت دونالد ترامپ 
را مورد انکار قرار دهد. تحقق چنین شرایطي 
براي برکناري دونالد ترامپ کاري دشــوار 
خواهد بود. اگر مجلس نمایندگان و ســناي 
ایاالت متحده راي به عدم صالحیت سیاســي 
دونالد ترامپ بدهد در آن شــرایط مي توان به 
این موضوع اشــاره داشت که اسطورۀ ترامپ 
در دوران ریاست جمهوري اش فروکش کرده 

است.
رقابت هاي سیاسي از سوي جناح هاي مختلف 
رقیب، نه تنها علیــه ترامپ تبدیل به جبهه اي 
جدي شده که طیف گسترده اي از گروه هاي 
اجتماعي را علیه نمادهاي محافظه کاري جدید 
بسیج کرده است. بخشي از آیندۀ سیاسي ترامپ 
ارتباط محدودي با روندهاي رقابت جناحي و 
رسانه اي در آمریکا دارد. ترامپ در برخورد با 
موضوع رسانه اي پسرش، تالش کرد تا اعتماد 
به نفس خود را بازیابد. اگرچه مشــاوران کاخ 
سفید براساس گزارش سایت خبري و تحلیلي 
»پولیتیکو« در وضعیت سردرگمي قرار دارند، 
ترامپ تالش دارد تا فضاي رسانه اي موجود را 
سپري کرده و در این ارتباط از موج هاي جدید 
خبرســاز در ارتباط با تحریم اقتصادي جدید 

ایران استفاده کند. 

QQQامكان پذيري ظهور مايكل پنس
هنوز بحران سیاسي آمریکا براي استیضاح 
دونالد ترامــپ جدي به نظر نمي رســد. 
گروه هاي رقیــب در آمریکا تالش دارند 
تا موقعیت دیگري را با نشانه هایي از ابهام 
روبه رو ســازند. چنین تاکتیکي بخشي از 

ضرورت هــاي موازنه قــدرت در آمریکا 
محسوب مي شــود. فرآیند موازنه قدرت از 
این جهت اهمیت دارد که امکانپذیري ظهور 
احتمالي افــرادي همانند مایکل پنس را به 
وجود مي آورد. اگرچه مایکل پنس هم اکنون 
بخشــي از ســاختار قدرت ایاالت متحده 
محسوب مي شــود و در 21 ژانویه 2017 به 
عنوان چهل و هشتمین معاون رئیس جمهور 
ایاالت متحده سوگند یاد کرده است، روند 
موجود در ارتباط با استیضاح دونالد ترامپ 
مي تواند موقعیــت مایکل پنس را به عنوان 

رئیس جمهور ایاالت متحده ارتقا دهد.
مایکل پنس در سال هاي 17ـ 2013 به 
عنوان پنجاهمین فرماندار ایالت ایندیانا ایفاي 
نقش کرده است. قبل از آن، عضو مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده از ایالت ایندیانا بوده 
است. شــاید بتوان مایکل پنس را به همراه 
»سارا پیلین« اصلي ترین رهبران جنبش تي 
پارتي در آمریکا دانست. جنبش تي پارتي 
ماهیت محافظه کارانه داشــته و افرادي در 
این مجموعــه ایفاي نقش مي کنند که نماد 
ناسیونالیسم آمریکایي هستند. مایکل پنس 
همانند دونالد ترامپ نمادهایي از ناسیونالیسم 
آمریکایــي را در دوران جدیــد پیگیري 

مي کند.
واقعیت این اســت که مایکل پنس با 
رویکرد جمهوریخواهان کالسیک آمریکایي 
هماهنگي بیشتري دارد. جایگزیني مایکل 
پنس به جاي دونالد ترامپ،  انسجام ساختاري 
نخبگان و اولیگارشي قدرت در آمریکا را 
افزایش خواهــد داد. افرادي مانند پنس که 
داراي مشابهت هاي ادراکي و رویکردي در 
قالب ناسیونالیسم آمریکایي هستند،  نگرش 
بدبینانه اي نســبت به سیاست هاي منطقه اي 
ایران خواهند داشــت. مایکل پنس پرتاب 
ماهواره  سیمرغ ایران را اقدامي تحریک آمیز 

و تهدیدآمیز تلقي کرده است. 
رویکرد مایکل پنس نســبت به ایران 
ماهیت تهاجمي ساختاري دارد. به همین دلیل 
است که مي تواند محدودیت هاي بیشتري را 
در ارتبــاط با ایران اعمال کند. مایکل پنس 
همچنین از ضرورت اقدامات پرشدت علیه 
کره شمالي حمایت به عمل مي آورد. نگرش 
مایکل پنس نسبت به برجام، ماهیت ساختاري، 
 Roll نهادي و قانوني دارد. پنس حامي سیاست
back در ارتباط با ایران است. چنین سیاستي 

به مفهوم محدودسازي و احاطه قدرت ایران 
براي کســب حداقل هاي سیاســي در نظام 
بین الملل خواهد بود. پنس همچنین توانست 
زمینه هاي الزم براي افزایش هزینه هاي نظامي 
ایاالت متحده را به وجود آورد. سفر مایکل 
پنس بــه ژاپن و دیدار با نظامیان آمریکایي 
را پایان دوران صبر استراتژیک مي دانند. به 
این ترتیب روند موجود در الگوهاي سیاسي 
مایکل پنس بیانگر آن اســت که استیضاح 
دونالد ترامــپ در آمریکا تأثیر چنداني در 
سیاست هاي ساختاري ایاالت متحده نسبت به 
ایران به جا نمي گذارد. مایکل پنس از قابلیت 
الزم براي چندجانبه گرایي براي محدودسازي 
قدرت ایران برخوردار است. طبیعي است که 
در چنین فرآیندي، قابلیت بیشتري براي اتخاذ 
ایران  محدودسازي  به  معطوف  سیاست هاي 

خواهد داشت.

 مایكل پنس با رویكرد جمهوریخواهان کالسیک آمریكایي هماهنگي بیشتري دارد. جایگزیني مایكل پنس به جاي دونالد ترامپ
انسجام ساختاري نخبگان و اولیگارشي قدرت در آمریكا را افزایش خواهد داد. افرادي مانند پنس که داراي مشابهت هاي ادراکي و رویكردي در قالب ناسیونالیسم آمریكایي 

هستند،  نگرش بدبینانه اي نسبت به سیاست هاي منطقه اي ایران خواهند داشت. مایكل پنس پرتاب ماهواره  سیمرغ ایران را اقدامي تحریک آمیز و تهدیدآمیز تلقي کرده است

اصیل محافظه کار  یک 
بحراندرکاخسفیدمیتواندموقعیتسیاسیمایکلپنس

معاوناولرئیسجمهورآمریکاراارتقادهد

جهان

ابراهيم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه
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حزب کارگر عضو هیئت موسسان احزاب کارگر است که زیر نظر سندیكا های کارگری و احزاب
انجمن های سوسیالیستی، فعالیت می کند. اعضای حزب که قرار است برای مناصب پارلمانی 
انتخاب شوند، در حزب کارگر پارلمان اروپا و حزب کارگر پارلمان بریتانیا فعال هستند.

»نیوکاسلی« خ  سر گل 
حزبکارگربریتانیابزرگترینحزباروپایغربیاست

7درس - گفتارهای احزاب سیاسی

حزب کارگــر بریتانیــا حزبی سیاســی با 
گرایشــات چپ میانه اســت که تفکرات و 
مشــی سوســیال دمکرات، سوسیالیست، و 
سندیکایی را در کنار هم متحد کرده است. 
اســاس تفکرات و مبــارزات این حزب بر 
دخالت بیشــتر دولت در اقتصــاد، عدالت 
اجتماعی، و افزایش حقوق کارگران است. 
رنگ رســمی این حزب قرمز اســت و نماد 

رسمی آن شاخه گل رز است. 
QQQ

حزب کارگر بریتانیــا در اواخر قرن 
19 و در راستای نیاز به حزبی جدید برای 
تامین منافع و نیازهای طبقه کارگر شهری-
طبقه ای رو به رشد که بسیاری از آن ها در 
میان چرخ های صنعت و بوروکراسی دوره 
ویکتوریا در حال له شدن بودند- تاسیس 
شــد. برخی از جنبش های ســندیکایی 
عالقه مند بودند تا در سیاست نقش داشته 
باشــند، بنابراین، حزب لیبرال صالحیت 
برخی از رهبران این ســندیکا ها را برای 
شــرکت در انتخابات تایید کرد. نخستین 
کاندیدای مورد تایید جنبش ائتالفی موسوم 
به لیبرال-کارگــری جورج اوجر بود که 
در ســال 1870 از سوی منطقه سوثوارک 
به نمایندگــی انتخاب شــد. در این میان 
دیگری  سندیکایی  و  چپ گرا  گروه های 
بودند که خــود را نیازمند ائتالف با دیگر 
گروه ها و جنبش های کارگری و چپ گرا 
می دیدند تا بتوانند در انتخابات دست باال را 
داشته باشند. در نتیجه حزب کارگر در سال 
1900، یعنی 117 سال پیش، توانست از دل 
جنبش های سندیکایی و سوسیالیست متولد 
شود و به طور رسمی فعالیتش را آغاز کند. 
این حزب توانست در انتخابات 1922 حزب 
لیبرال را شکست داده و از میدان سیاست 
دور کند و به عنــوان تنها رقیب حزب 

محافظه کار به فعالیت بپردازد. 

QQQنخست وزیری حزب
در انتخابات عمومی سال 1923، علی رغم 
اینکه حزب محافظه کار توانست بزرگترین 
حزب پارلمان باقی بماند، اما نتوانســت 
اکثریت آرا را در پارلمان به خود اختصاص 
دهد؛ در نتیجه نیاز به تشکیل دولتی بود که 
از تجارت آزاد حمایت کند. در نتیجه رمزی 
مک دونالد از حزب کارگر برای اولین بار 
از درون این جریان سیاسی به عنوان نخست 

وزیر در سال 1924 مامور تشکیل کابینه 
تنها 191  شد، درحالیکه حزب مطبوعش 
عضو پارلمان داشت که چیزی حدود یک 

سوم کل پارلمان بود. 
در انتخابات عمومی ســال 1929، این 
بار حــزب کارگر برای نخســتین بار با 
287 کرســی و مجموع 37/1 درصد آرا 
توانست اکثریت مجلس عوام را در دست 
بگیرد. امــا حزب همچنان نیازمند ائتالف 
با حزب لیبرال بود تا بتواند دولت تشکیل 
دهد. مک دونالد نخستین زن وزیر تاریخ 
بریتانیا، مارگارت بوندفیلد، را به سمت وزیر 
کار منصوب کرد. در این دوره از نخست 
وزیری، مک دونالد توانست قویتر از دوره 
قبل عمل کند و برنامه های حزب کارگر را 
به پیش برد. بنابراین وی قانونی را جهت 
افزایش حقوق بیــکاری تصویب کرد و 
دستمزدها و شرایط صنایع ذغال سنگ را 
بهبود بخشید. این دوره با بحران هایی مثل 
رکود بزرگ در آمریکا نیز همراه بود که 
می توانست تجارت جهانی را با مشکل جدی 

مواجه کند. 
در ســال های جنــگ جهانــی دوم، 
حزب کارگر توانســت در قالب ائتالف 
به قدرت برگردد. در سال 1940 زمانیکه 
نویل چمبرلین از ســمت نخست وزیری 
وینستون چرچیل  اســتعفا کرد،  بریتانیا 
تصمیم گرفت برای عبور از بحران ناشی 
از جنگ دو حزب عمده بریتانیا، کارگر 
و محافظــه کار، را در قالب ائتالفی به هم 
نزدیک کند. بنابراین وی کلمنت آتلی از 
حزب کارگر را برای اولین بار به ســمت 

معاون نخست وزیر برگزید. 
در سال 1945 و در پایان جنگ جهانی 
دوم، حزب کارگر توانســت به واســطه 
مخالفت با حــزب محافظه کار به رهبری 
چرچیل در انتخابات سراسری 1945 پیروز 
شــود و بیش از 50 درصد آراء را به خود 
اختصاص دهد و 159 کرســی را از آن 
خود کند. بنابراین، کلمنت آتلی از ســال 
1945 تا 1951 توانســت بر مسند نخست 
وزیری بریتانیا تکیه زند. دولت وی یکی 
در  بریتانیا  دولت هــای  رادیکال ترین  از 
قرن بیستم لقب گرفته است که در مشی 
خود سیاست های اقتصاد کینزی را اعمال 
می کرد، بســیاری از صنایع شامل بانک 
انگلستان، معادن ذغال سنگ، صنایع فوالد، 
بــرق، گاز، و غیره را ملی اعالم کرد. این 
حزب در انتخابات سراســری سال 1951 
نتوانست اکثریت خود را در پارلمان نگه 
دارد. بنابراین به مدت 13 ســال، از سال 

1951 تا 1964 با تشــکیل دولت در سایه 
به فعالیت های خود ادامه داد. در این سال ها 
حزب دچار آشفتگی ایدئولوژیکی شد و 
جناح چپ حزب به رهبری آنیورین بیوان 
و جناح راست به رهبری هیو گیتسکل هر 
کدام در فکر توسعه سیاست های خود در 
حزب بودند. این موضوع باعث شد که این 
حزب نتواند تا سال 1964 به قدرت برگردد. 
در سال 1964، در پی رکود در اقتصاد 
و همچنین فســاد های اوایل دهه شصت، 
موقعیت حزب محافظه کار متزلزل شــد 
و حزب کارگر در انتخابات سراســری 
1964 توانست با کسب اکثریت پارلمان 
نتیجــه هارولد  به قدرت برگــردد. در 
ویلسون، رهبر وقت حزب به عنوان نخست 
وزیر مامور تشکیل کابینه شد. این دولت 
توانست اصالحات اجتماعی و آموزشی را 
در سطح کشور مانند الغای قانون اعدام و 
سقط جنین را در انگلستان به اجرا بگذارد. 
وی همچنین قانون ایجاد دانشــگاه آزاد 
انگلســتان را تصویب و به اجرا درآورد. 
این حزب از سال 1970 تا 1974 نتوانست 
قدرت را حفظ کند، اما در ســال 1974 
توانست به قدرت برگردد و تا سال 1979 

بر مسند قدرت بماند. 
این حزب در سال 1997 و با خانه تکانی 
درون خود توانســت بار دیگر قدرت را 
در دست گیرد. در پی پیروزی حزب در 
انتخابات سراسری ســال 1997، تونی بلر 
موفق شد به مقام نخست وزیری نائل شود. 
دوران بلند نخست وزیری وی که تا سال 
2007 ادامه داشت، حوادثی را در دنیا رقم 
زد که مهمترین آن همکاری با آمریکای 
به رهبری جورج بوش و حمله به عراق در 

زمان صدام حسین در سال 2003 بود. 
در سال 2006 تونی بلر رسما عنوان کرد 
که قصد دارد از رهبری حزب کارگر کنار 
بکشــد، بنابراین گوردون براون به سمت 
رهبری حزب و همچنین نخســت وزیر 

منصوب شد. وی این سمت را تا سال 2010 
نگه داشت. 

QQQ ایدئولوژی و خط مشی
حزب کارگر حزبی است که به چپ 
میانــه گرایش دارد. این حــزب در ابتدا 
تحقق خواســته های جنبش  به منظــور 
سندیکایی تاسیس شــد و در سال 1918 
بخشی سوسیالیســتی به آن اضافه شد که 
هدف آن مالکیت مشترک و ملی کردن 
وسایل تولید، توزیع، و مبادله بود. در ماده 
اهداف  از  چهارم مرام نامه حزب، یکــی 
تاسیس حزب به این شرح است: »حفاظت 
و حمایت از کارگــران- چه آنهایی که 
با دســت کار می کنند و چه آنهایی که با 
فکرشان- و همچنین پاسداری از محصوالت 
کامل صنایع شان و عادالنه ترین نوع توزیع 
از طریق  آن محصوالت- کــه می تواند 
مالکیت مشترک، وسایل تولید، توزیع، و 
مبادله تحقق یابد- و ایجاد دردسترس ترین 
نظام اداری مردمی و کنترل بر هر صنعت 
و خدمتی«. این بخش اغلب به مثابه اعتقاد 
و التزام حزب کارگر به سوسیالیسم تلقی 
می شود، اگرچه تا سال 1992 حزب رسما 
از اصطالح سوسیالیســم در مرام نامه خود 
پرهیز می کرد. در نسخه جدید ماده چهارم، 
دیگر بر مالکیت مشترک تاکید نمی شود 
و این بخش بیشــتر بر سرمایه گذاری در 
بازار و سرسختی در رقابت به همراه تولید 
محصوالت با باالترین کیفیت اصرار دارد. 
این حزب که اساس تفکرات اقتصادی اش 
را اقتصاد کینزی تشکیل می دهد، بر دخالت 
بیشتر دولت در اقتصاد و بازتوزیع ثروت 
در جامعه نظــر دارد. در نتیجه، مالیات را 
به عنوان بازتوزیع سریع ثروت و منابع در 

نظر می گیرد. 
از دهه 80 به این سو، حزب سیاست های 
بــازار آزاد را در دســتور کار خود قرار 
داده است. این مسئله باعث شده است که 

بسیاری از صاحب نظران دیگر این حزب را 
سوسیالیستی ندانند و تنها به صفت »سوسیال 
مقابل سوسیالیســت  دمکراتیــک«-در 
سال های  در  کنند.  بســنده  دمکراتیک- 
اخیر، فراکسیون های سوسیالیست و کارگر 
در پارلمان بریتانیا به ســنت های رادیکال 
سوسیالیستی روی آورده اند و بیشتر تحت 
لوای کوربین عمل می کنند. این گروه ها 
در مقابل سنت های سوسیالیست دمکراتیک 
برخاسته اند که بیشتر به چپ میانه و افکار 
تونی بلر نزدیک هستند. رنگ رسمی این 
حزب قرمز است که به طور سنتی نماینده 
افکار و عقاید سوسیالیستی و جنبش های 
کارگری اســت. در حال حاضر، نماد این 
حزب شاخه گل سرخی است که از سال 
1986 به طور رسمی به کار گرفته می شود. 

QQQ ساختار سازمانی
حزب کارگر عضو هیئت موسســان 
احــزاب کارگر اســت کــه زیر نظر 
انجمن های  و  ســندیکا های کارگــری 
سوسیالیستی، فعالیت می کند. اعضای حزب 
که قرار است برای مناصب پارلمانی انتخاب 
شــوند، در حزب کارگر پارلمان اروپا و 
حزب کارگر پارلمان بریتانیا فعال هستند. 

هیئت تصمیم گیرنده حزب در سطح ملی 
تشکیل می شود و شامل کمیته اجرایی ملی 
)NEC(، کنگره حزب کارگر )LPC(، و 
 )NPF( نشست سیاســت های ملی حزب
اســت. اما رهبری حزب عمال در پارلمان 
است که تصمیمات نهایی را اتخاذ می کند. 
در سال 2015 این حزب عنوان کرد که از 
295505 عضو فعال، 147134 حامی وابسته 
به حزب، و 110827 حامی ثبت نام کرده 
است. در حال حاضر حزب کارگر چیزی 
بالغ بر 550 هزار عضو و حامی دارد. این امر 
حزب کارگر را به بزرگترین حزب اروپای 

غربی بدل کرده است. 
رهبری حزب بر عهده جرمی کوربین 
68 ساله اســت که از سال 2015 این مقام 
را در دست گرفته است. قائم مقام وی تام 
واتســون، عضو پارلمان بریتانیا از حوزه 
انتخابیه وست برومویچ شرقی است. رهبران 
این حزب از آغاز تا کنون به شــرح ذیل 
بوده انــد: کایر هــاردی )1906-1908(، 
آرتور هندرســون )1910-1908(، جورج 
نیکول بارنــز )1911-1910(، رمزی مک 
دونالد )1914-1911(، آرتور هندرســون 
-1921( آدامسون  ویلیام   ،)1914-1917(
1917(، جان روبرت کلینز )1921-1922(، 
رمزی مک دونالد )1931-1922(، آرتور 
هندرسون )1932-1931(، جورج لندزبری 
آتلی )1955- )1935-1932(، کلمنــت 
 ،)1955-1963( گیتســکل  هیو   ،)1935
جورج براون )1963(، هارولد ویلســون 
)1976-1963(، جیمــز کاالگان )1980-
1976(، ماکل فــوت )1983-1980(، نیل 
اســمیت  جان   ،)1992-1983( کینوک 

 ،)1994( بکت  مارگارت   ،)1992-1994(
براون  گوردون   ،)1994-2007( بلر  تونی 
)2010-2007(، هریــت هارمن )2010(، 
اد میلیبنــد )2015-2010(، هریت هارمن 
)2015(، و جرمــی کوربیــن )2015 تا 
کنون(. مقر این حزب در شهر نیوکاسل 
است. این حزب دارای شاخه جوانان و شاخه 

دانشجویان نیز هست.

QQQمسئله برگزیت
بعــد از رای مردم بریتانیا به برگزیت، 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته 
بود که حزب کارگر به نتایج همه پرسی و 
خواست مردم احترام می گذارد و به فرآیند 
آغاز ماده 50 پیمان لیسبون )ماده ناظر بر 
خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این 
کشور با طرف های اروپایی( وفادار خواهد 
ماند. این اظهار نظر انتقادات بسیاری را در 
میان اعضای حزب کارگر-که از مخالفین 
برانگیخت.  بودند-  برگزیت  سرســخت 
بعد ها اســتارمر، وزیر برگزیت در کابینه 
سایه حزب کارگر بریتانیا، اعالم کرد که 
حزب کارگر برگزیت را که در همه پرسی 
23 ژوئــن 2016 میالدی مورد تایید مردم 
بریتانیاست، می پذیرد، اما اذعان داشت که 
حزبش خواهان این اســت که در توافق 
برگزیت اولویت مســاله اشتغال و حقوق 
کارگران باشــد. در نتیجه این حزب در 
قبال برگزیت موضعی »نرم« اتخاذ کرده 
است. در بیانیه سال 2017 این حزب، جرمی 
کوربین معتقد است: »بریتانیا نیازمند این 
است که در مسئله برگزیت منافع اقتصادی 
و اســتانداردهای زندگی مردم را اولویت 
قرار دهد. این مســئله تنها با شــعارهای 
توخالی و ژست گیری های سیاسی به دست 
نمی آید. نباید روابطمان را با شرکای تجاری 
بزرگمان در اروپا از دست بدهیم، در عوض 
باید از برگزیتی حــرف بزنیم که امنیت 
شغلی اولویتش باشــد و به ما اجازه دهد 
اقتصادمان را در قرن بیست و یکم بازسازی 

و روزآمد کنیم.« 
حزب کارگر بریتانیا یکی از دو حزب 
مطرح در سپهر سیاســی بریتانیا و اروپا 
محسوب می شود. این حزب اگرچه نسبت 
به رقیبش-حزب محافظه کار- کمتر توانسته 
است بر مسند قدرت این کشور تکیه زند، 
اما همواره با تشــکیل دولت در ســایه و 
فعالیت های حزبی ثمربخش توانسته بخشی 
از سیاست ها و ایده های خود را پیش برد. 
در انتخابات سراسری اخیر در سال 2017، 
انتظارات در تصاحب  این حزب علی رغم 
کرسی های پارلمان نقش چشم گیری داشت 
و حزب حاکم را بــا چالش جدی مواجه 
کرد. گل سرخ نیوکاسلی در باغچه سیاست 
بریتانیا نشان داده است که اگرچه در سال 
2016 در مسئله برگزیت موفق ظاهر نشد، 
همچنان قادر است در عرصه سیاست بریتانیا 

نقش برجسته ای ایفا کند.

احسان پناه بر
روزنامه نگار

  رسانه ها

فکری و  رسانه ای  حامیان 
هفته نامه تریبیــون )Tribune(، چاپ 
لندن، یکی از حامیان مهم رسانه ای حزب 
کارگر است. این مجله از مشی سوسیال 
دمکرات حمایت می کنــد. اگرچه این 
نشریه خود را مستقل می داند، اما معموال 
از سیاســت ها و مشــی حزب کارگر 
حمایت کرده اســت. دیگر رسانه ای که 
از سیاســت های حزب کارگر حمایت 
می کند، روزنامه گاردین چاپ انگلستان 
است. این روزنامه که به چپ میانه گرایش 
دارد، در مســائل مهمی همچون مسئله 
برگزیت از سیاســت های حزب کارگر 

حمایت کرده اســت و در واقع تریبون 
این حزب محســوب می شود. همچنین 
اتاق فکر موســوم به کمپاس )قطب نما( 
نیز از سیاست های حزب کارگر حمایت 
می کند. این اتاق فکر در واقع گروه فشار 
چپ گرایی اســت که به منظور پیشبرد 
ایده های خــود از راهپیمایــی و دیگر 
اهرم های فشار خیابانی و رسانه ای استفاده 
وبگاهی  همچنین  حــزب  این  می کند. 
به نشــانی labour.org.uk دارد که آیینه 
تمام نمایی از سیاست ها، خبرها، و ایده ها 

و اطالعیه های حزب است.
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سیاستمداران ماهاتیر محمد طی مدت 21 سال یعنی از سال 1981 تا 2003 موفق شد کشوری فقیر با درآمد سرانه 100 دالر را به 
کشوری توسعه یافته با درآمد سرانه 1600 دالر در سال و میزان سرمایه گذاری را از 3 میلیارد به 98 میلیارد دالر و میزان 

صادرات را به رقم قابل توجه 200 میلیارد دالر برساند.

بسیاری از تحلیلگران ماهاتیر بن محمد، 
چهارمین نخست وزیر مالزی را پدر مالزی 
نوین می دانند و نقش او را در مدرن سازی این 
کشور در زمانی کوتاه بی بدیل بر می شمرند. 
بنا به اعالم آمار رسمی دولت، ماهاتیر محمد 
توانست در دوران فعالیتش فقر 50 درصدی 
جامعه مالــزی را به فقر 6 درصدی کاهش 
دهد. او هم امــا به مانند همه فعاالن عرصه 
سیاســت، منتقدان خود را دارد، منتقدانی 
که او را به عزل و نصب های فرمایشــی در 
دولت متهم می کنند. با وجود این او رکورد 
طوالنی ترین دوران نخســت وزیری را در 
مالزی شکست و از سال 1981 تا 2003 در 

این سمت مشغول بود. 

QQQسال های کودکی و جوانی
گر چه تاریخ تولد ماهاتیر محمد 20 دسامبر 
1925 ثبت شده است، تاریخ دقیق تولد او 10 
ژوئیه همان سال است. ریشه های اجدادی او 
به استان کراال در جنوب کشور هندوستان 
بــاز می گردد. پدرش محمد بن اســکندر 
انگلیسی زبان  نخستین مدیر یک مدرســه 
در مالزی بــود. مــادرش وان تمپاوان از 
بود که اجدادش جزو  خانواده ای سرشناس 
اما  خدمه های درباری بودند. ماهاتیر محمد 
در خانواده ای متولد شــد که نه جزو طبقه 
اشراف بودند و نه به لحاظ مذهبی یا سیاسی 
جایگاه ویژه ای داشتند. پدر او یک فرهنگی 
بود که وضعیت ضعیف اقتصادی اش اجازه 
نداد دخترهایش بیشــتر از مقطع دبیرستان 
درس بخواننــد. پدر و مادر ماهاتیر پیش از 
ازدواج با هم یکبار دیگر ازدواج کرده بودند 
و به واسطه این ازدواج ها ماهاتیر 6 خواهر و 
برادر ناتنی و دو خواهر و برادر تنی داشت. 
او دانش آموزی کوشا بود و انضباطی که از 
پدرش به او دیکته می شــد، او را به درس 
خواندن وامی داشت، در حالیکه عالقه چندانی 
به ورزش نشان نمی داد. در دوران دبیرستان 
به زبان انگلیسی تسلط خوبی یافت تا جایی 
که از هم دوره ای های خود پیشــی گرفت. 
زمانی که مالــزی در دوران جنگ جهانی 
دوم تحت اشــغال نیروهای ژاپنی در آمد 
و مدارس تعطیل شدند، ماهاتیر محمد وارد 
کسب و کار شد. او در ابتدا قهوه می فروخت 
و سپس به فروش کلوچه های موزی و دیگر 

تنقالت روی آورد. با پایان جنگ او توانست 
با نمرات درخشان از دبیرستان فارغ التحصیل 
و در دانشگاه کینگ ادوارد سنگاپور در رشته 
پزشکی مشغول به تحصیل شود. در آنجا او با 
همسر آینده اش سیتی حازمه محمد علی که 
او نیز دانشجوی پزشکی و ژاپنی تبار بود آشنا 
شد. پس از فارغ التحصیلی ماهاتیر به عنوان 
افسر پزشک در دولت مالزی مشغول به کار 
شد و سرانجام در ســال 1956 با همسرش 
ازدواج کــرد. موفقیتی که او به عنوان تنها 
پزشک مالزیایی شهر الور ستار کسب کرد 
موجب شد خانه ای بزرگ برای خود بسازد، 
در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری 
کند و یک راننده استخدام کند تا خودروی 
پونتیاک کاتالینای او را برایش براند. در سال 
1957 آنها شــاهد تولد نخستین فرزند خود 
شــدند اما طی 28 سال پس از آن، خودشان 
صاحب 3 فرزند دیگر شدند و سرپرستی 3 

فرزند دیگر را نیز قبول کردند. 

QQQورود به دنیای سیاست
وی  فعالیت های  سیاســی  خود را از سال 
 1946 آغاز کرد و بیســت  و یک  ســال  
داشت  که  به  سازمان  مالزی  متحد که  توسط 
بنا نهاده  شده  بود، پیوست .  ناسیونالیست ها 
ماهاتیر محمد از زمان پایان اشــغال مالزی 
توسط ژاپنی ها با اعتراضاتی که علیه اعطای 
شهروندی به افراد غیر مالزیایی تحت قانون 
کوتاه مدت اتحاد مالزی داشت به طور جدی 

وارد دنیای سیاست شد.  
درسال  1964  به  عنوان  نماینده  پارلمان  
به  مجلس  راه  یافت ، اما در ســال  1969 از 
یوسف روا شکست خورد و کرسی  خود را 
در مجلس  از دست  داد. او همچنین از حزب  
خود نیز اخراج  شد. دلیل  آن  نیز نوشتن  نامه  
سرگشــاده ای  به  »تنکو عبدالرحمن « بود 
که  در آن  نخســت  وزیر مالزی  را به  خاطر 
بی توجهی  به  وحدت  مالزی  مورد انتقاد شدید 

قرار داده  بود. 
شکســت بزرگ دولــت در انتخابات 
آشــوب های قومی ماه مه 1969 را به دنبال 
داشت که در آن صدها نفر در درگیری های 
بین چینی ها و  ماالیی ها کشــته شدند. این 
در شرایطی بود که در سال گذشته ماهاتیر 
محمد وقوع یک هرج و مرج نژادی به دلیل 
سرخوردگی های موجود را پیش بینی کرده 
بود. حاال او در خارج از پارلمان آشــکارا 
دولــت را به خاطر ناتوانــی در حفظ منافع 
مالزیایی ها مورد انتقاد قرار می داد. در اینجا 

بود که او خواســتار استعفای نخست وزیر 
وقت شــد. در پایان این سال بود  که او از 
حزب خود اخراج شــد. از نخست وزیر نیز 

خواستند تا او را دستگیر نکند. 
در ســال 1973 دکتر ماهاتیر محمد به  
عنوان  ســناتور انتخاب  شــد و 3 سال  بعد 
معاونت  نخســت  وزیری  مالزی  را برعهده  
گرفت . او در دهه  70 میالدی  بارها به  عنوان  
وزیر آموزش  و پرورش ، بهداشت ، تجارت  و 
صنعت  در کابینه  دولت  مالزی  حضور داشت . 
به عنوان مثال او در ســال  1974 دوباره  
به  عضویت  پارلمان  درآمد و به  عنوان  وزیر 

آموزش  انتخاب  شد. 
وی  چهار سال  معاون  رهبر حزب  بود و 
نهایتا در سال  1981 به  نخست  وزیری  مالزی  
رسید و شــروع  به  عملی  کردن  ایده هایش  
کرد و با الگو قرار دادن  ژاپن ، کشــورش  
را از یک  صادرکننده  الســتیک  و حلبی  به  
تولیدکننده  تجهیزات  الکترونیک ، فوالد و 
ماشین  تبدیل  کرد. او همواره  به  دنبال  دفاع  
از ارزش های  آســیایی  و مالزیایی  بود و از 
برخورد دوگانه  غــرب  انتقاد می کرد. این  
رویکرد در کشــورهای  در حال  توسعه  نیز 
تاثیرگذاشت . دنبال  کردن  پروژه هایی  مانند 
ســاخت  بلندترین  برج های  دنیا )برج های  
دوقلوی  مالزی( نشانه  توجه  او به  غرور ملی  
و مطرح  کردن  مالزی  در سطح  بین المللی  بود. 
به  نخســت  وزیری   او  هنگامی  کــه  
رســید، مالزی  دارای  مشکالت  زیادی  بود،  
درگیری های  گاه  و بی گاه  در آن  رخ  می داد، 
همچنین  پناهنــدگان  ویتنامی  و فیلیپینی  به  
مالزی  پناه آورده  و کمونیست ها فعالیت های  
مخفی  خود را در این  کشور آغاز کرده  بودند، 
اما او با استفاده  از هوش  سرشار اقتصادی  و 
سیاست های  هوشمندانه اش ، مالزی  را در میان  
کشورهای  آسیایی ، به خصوص جنوب  شرق  

آسیا، به  قدرت  رساند. 
در ســال  1997، زمانــی  که  آســیای  
اقتصادی  شدیدی   بحران   با  جنوب شــرقی  
روبه رو شد، او نظر کسانی  را که  نقشه های  
بلندپروازانه اش  را دلیل  بدهی های  زیاد مالزی  
می دانســتند، رد کرد و تقصیر را به  گردن  
دالالن  خارجی  انداخت  و آن  را نتیجه  یک  
توطئه  جهانی  صهیونیســتی  دانست . رابطه  
او با غرب  به  دلیــل  موضع گیری های  تند 

وگزنده اش  همواره  تیره و تار بوده  است . 
ماهاتیــر محمد از غربی ها و مشــخصا 
اروپایی های  آنگلوساکسون  به  عنوان  حامیان  
اصلی  جنگ ، فساد و کشتار نام  برد. او چند 

روز قبــل  از کناره گیــری  از قدرت  نیز با 
اظهارات  ضد یهودی اش  خشم  اسرائیلی ها و 
آمریکایی ها را برانگیخت  و رفتنش  را نیز با 

جنجال  همراه  کرد. 
ماهاتیر محمد که ســال 2003 پس از 
22 سال از پست نخســت وزیری مالزی 
کناره گیــری کــرد، در مصاحبه خود در 
»پوتراجایا«، پایتخت ســتادی این کشور 
باعث  پیروزی مخالفان می تواند  گفت که 
کاهش 6 درصــدی مالیات کاال و خدمات 
در این کشور شــود که مردم زیادی از آن 

رضایت ندارند. 
وی تاکیــد کرد که بــه دلیل مواجهه 
احتمالی دولت با مشــکالت مالی ممکن 
اســت این مالیات حذف نشود، اما برخی از 

پروژه های غیرضروری لغو می شوند. 
ماهاتیر محمد گفت با هر فردی که امروز 
صحبت می کنید، هیچ کدام از دولت رضایت 
ندارند و حرف های مناسبی به ویژه در مورد 

»نجیب« بیان نمی کنند. 
نخســت وزیر سابق مالزی با بیان اینکه 
چهار حــزب اصلی مخالف دولت به عنوان 
یک ائتالف مقابل ائتــالف حاکم رقابت 
می کنند، گفت: »اگر حزب اسالمی مالزی با 
ائتالف مخالفان همراه نشود، ائتالف »نجیب 

تون رزاق« قدرت می گیرد.«

QQQسفرهای ماهاتیر محمد به ایران
ماهاتیر محمد در سال های 1372 و 1376 
دو بار به ایران سفر کرد، همچنین در مراسم 
تجلیل از وی در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در سال 1387 نیز با بیان این مطلب 
که هر وقت به ایران سفر می کند احساس 
می کنــد در وطن دوم خــود حضور دارد، 
گفت: »من همیشــه احساس می کنم ملت 
ایران دوست من است و این احساس دوستی 

را همیشه با خود همراه دارم.«
وی در سخنانی با اشاره به تمدن اسالمی 
و شــکوفایی علوم اسالمی در قرون گذشته 
گفت: »در زمانی که تمدن اسالم و شکوفایی 
علوم اسالمی به اوج خود رسیده بود اروپا و 

غرب در رکود به سر می برد.«
نخست وزیر ســابق مالزی اضافه کرد: 
تا قرون پانزدهم  »شکوفایی تمدن اسالمی 
میالدی ادامه داشت و مسلمانان حرف اول 
را در همه علــوم می زدند. از جمله در علوم 
پزشــکی افرادی چون ابوعلی ســینا و در 
علوم دیگر افرادی چون ابوریحان بیرونی از 

دانشمندان اسالمی بودند.«

ماهاتیر محمد گفــت: »پس از قرن 15 
میالدی و رشد بیشتر علوم طبیعی و تجربی 
مسلمانان از این علوم دور شدند و آن را رها 
کرده و این علوم مایه استفاده دیگران شد و 
اروپایی ها با استفاده از این علوم کم کم رشد 
کردند و جای مسلمانان را گرفتند و همچنین 
مسلمانان به خاطر استفاده نکردن از این علوم 

از آن دور شدند.«
وی با اشــاره به آیات قرآن کریم در 
خصوص نیرومند شدن مسلمانان برای دفاع 
از خود گفت: »در آیاتی از قرآن آمده است 
که مسلمانان سالح داشته باشند. بنابراین الزم 
است که ســالح های به روز داشته باشیم تا 
بتوانیم از خود دفاع کنیم و برای رسیدن به 
تکنولوژی این سالح ها نیاز به علم داریم. هر 
چند باید توجه داشته باشیم که این سالح ها 

برای دفاع است نه تهاجم.«
ماهاتیر محمد در جایی دیگر از سخنان 
خود در ایران گفت: »مسلمانان باید در همه 
علوم پرورش یابند و کسب علم را سرلوحه 
خود قرار دهند. این درســت است که ما 
پیشرفت های زیادی داشــته ایم و ایران نیز 
پیشرفت های بسیاری در علوم پزشکی داشته 
است اما رشد علمی کافی نیست، باید به اقتدار 

برسیم.«

QQQدستاوردهای ماهاتیر محمد
او توانست صنعت جهانگردی مالزی را از 
درآمد 900 میلیون دالری در سال 1981 طی 
10 سال به درآمد 20 میلیارد دالری برساند. 
این درحالی است که درآمد مالزی از صنعت 
جهانگردی در سال 2012 میالدی معادل 34 

میلیارد دالر بود. 
وی برای رسیدن به اهدافش پادگان های 
نظامی ژاپنی که از ســال های جنگ جهانی 
دوم در کشــور مالزی باقی مانده بودند را 
به مناطق جهانگردی شامل انواع بازی های 
تفریحی، ورزشــی و فرهنگی تبدیل کرد 
تا مالزی به مرکزی جهانی برای برگزاری 
مسابقات بین المللی اتومبیل رانی، اسب سواری 
و بازی های آبی تبدیل شــود. او همچنین 
کواالالمپور را مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا قرار داد. 
 مالزی در ســال 1996 با رشدی معادل 
46 درصد نســبت به سالهای قبل از آن در 
زمینه صنعت بــرق و الکترونیک خود را 
به عنوان یکی از صادر کنندگان لوازم برقی 
و الکترونیکــی به دنیا معرفی کرد. ماهاتیر 
محمد بــا وضع قوانین شــفاف و ضوابط 

مشخص درهای اقتصادی کشور را به سوی 
تاسیس  با  و  سرمایه گذاران خارجی گشود 
شرکت عظیم پتروناس در برج های دوقلوی 
کواالالمپور بازار بورسی با یک میلیون دالر 

معامله در روز پایه ریزی کرد. 
دنیا  اسالمی  دانشگاه  بزرگترین  تاسیس 
گامی دیگر جهت جــذب نخبگان علمی 
داخلی وخارجی از تمام نقاط دنیا به خصوص 
کشــورهای اســالمی بود. وی توانست با 
تاسیس پایتخت اداری جدید به نام یوتراجایا 
با دو میلیون نفر جمعیت در کنار پایتخت 
تجاری )کواالالمپور( هم از نظر سیاحتی و 
هم تقسیم کار و با تاسیس دو فرودگاه جدید 
و مدرن و دهها جاده و اتوبان سریع الســیر 
رفت و آمد جهانگردان و سرمایه گذارانی که 
از کشورهای چین، هند و حاشیه خلیج فارس 
و باقی نقاط دنیا به آن کشور سفر می کردند 

را تسهیل بخشید. 
به طور خالصه باید گفت ماهاتیر محمد 
طی مدت 21 سال یعنی از سال 1981 تا 2003 
موفق شد کشوری فقیر با درآمد سرانه 100 
دالر را به کشوری توسعه یافته با درآمد سرانه 
1600 دالر در سال و میزان سرمایه گذاری 
را از 3 میلیارد بــه 98 میلیارد دالر و میزان 
صــادرات را به رقم قابل توجه 200 میلیارد 

دالر برساند. 
ماهاتیــر محمد در ســال 2003 با اراده 
شخصی تصمیم به کناره گیری از قدرت و 
سپردن زمام امور کشور به نیروهای جوان 
و تازه نفس گرفت. به رغم درخواست مردم 
کشــورش مبنی بر ماندن بر مسند قدرت، 
او تصمیم خود را گرفته بود و بدون اینکه 
بخواهد فردی از افراد خانواده اش را به قدرت 
برساند و یا حکومت را موروثی کند به طور 
کلی از دنیای سیاست کناره گیری کرد تا 
جانشینان او بتوانند آرزوی طراحی شده او به 
نام مالزی 2020 که در آن مالزی به چهارمین 
قدرت اقتصادی آســیا پس از ژاپن، چین و 
کره تبدیل شود را به واقعیت تبدیل کنند. 
ماهاتیر در نهضت اقتصادی خویش هیچگاه 
منتظر کمک های آمریکا و کشــورهای 
اروپائــی نماند، بلکه تــوکل او بر اراده و 
پشتکار خود و از همه مهمتر عزم و اراده و 

حمایت مردم کشورش بود. 
 اینچنین بود کــه یک قهوه فروش و یا 
به عبارتی یک پزشــک جراح توانست با 
مهارت و عشق عمیق به کشور و مردمش و 
پشتکار عالی مالزی را از یک موش به یک 

ببر آسیائی تبدیل کند.

شادی آذری
روزنامه نگار

پدر مالزی مدرن
چهکسیمالزیرابهیککشورثروتمندوتوسعهیافتهتبدیلکرد؟



دوشنبه 23 مرداد 1396سال یکم . شماره 128

گاردیــن روزنامه ای انگلیســی زبان 
چاپ بریتانیا است که سال 1821 در شهر 
منچستر منتشر شد. این روزنامه در انتقاد از 
سیاست های دولت بریتانیا رک و بی پرده 
عمل می کند و حتی دست به انتشار اسناد 
فوق سری قدرت های بزرگ مانند آمریکا 
هم زده اســت. این روزنامه در خط مشی 
خود به جریان چپ میانــه گرایش دارد 
و از اندیشــه های لیبرالی و چپ حمایت 
می کند. سردبیر فعلی این روزنامه کاترین 
واینر است که اولین زنی است که در این 

روزنامه این پست را در دست دارد. 

QQQتاریخچه
روزنامه »منچســتر گاردین« در سال 
1821 در شهر منچستر انگلستان متولد شد. 
در پی تعطیلی روزنامه رادیکال »منچستر 
آبزرور« از سوی پلیس، این روزنامه را جان 
ادوارد تیلور، تاجر پنبه و با پشتیبانی حلقه 
کوچک- متشــکل از گروهی از تاجرین 
وابسته به کلیسای پروتستان- بنا نهاد. در این 
راستا، جرمیا گارنت، روزنامه نگار برجسته 
آن دوران، به تیلــور در بنا نهادن روزنامه 
یاری رســانید. ســپس همه اعضای حلقه 
کوچک در آن به ارائه مقاالت پرداختند. 
این روزنامه در اولین شــماره خود به ارائه 
برنامه خود پرداخت: »مشتاقانه می خواهیم 
از اصول آزادی های شــهروندی و مذهبی 
حمایت کنیم و طرفدار سرسخت اصالحات 
هستیم و تالش می کنیم تا به انتشار اصول 
عادالنه اقتصاد سیاسی بپردازیم. ما همچنین 
از تمامی اقدامات مفید، بدون در نظر گرفتن 
اینکه از سوی چه حزب یا گروهی اتخاذ 
و انجام می شــوند، حمایت می کنیم«. این 
روزنامه به شــدت مخالف ادعاهای جنبش 
کارگری بود؛ چنانکه در سال 1832 و در 
منچستر  روزنامه  کارگری،  اعتصابات  پی 
گاردین این اقدام را محکوم کرد و آن را 
نتیجه تحریکات عوامل بیگانه دانست. در 
سال 1907، سی پی اسکات توانست مالکیت 
این روزنامه را به دست آورد و در مشی خود 
رادیکال تر شود و به چپ میانه گرایش یابد. 

او از حزب لیبرال حمایت می کرد. 

QQQساختار سازمانی و مالکیت
روزنامه گاردین در واقع بخشی از گروه 
رسانه ای گاردین )GMG( است. این گروه 
صاحب روزنامه ها، ایستگاه های رادیویی، و 
رسانه های چاپی همچون هفته نامه آبزرور و 
هفته نامه گاردین است. همچنین وبسایت 
در   guardian.co.uk و   Guardian Abroad

مالکیت این گروه رســانه ای هستند. همه 
این رســانه ها از سال 1936 تا 2008 تحت 
 )The Scott Trust( مالکیت اسکات تراست
بود که هدفش استقالل روزنامه تا همیشه 
عمر آن و حفظ سالمت مالی به منظور حفظ 
ارزش ها و جلوگیری از آسیب پذیری آن 
در تالطمات سودجویانه گروه های سیاسی 
و اقتصادی بود. در سال 2008، دارایی های 
شــرکت اسکات تراســت به شرکتی با 
مسئولیت محدود به نام اسکات تراست با 
مسئولیت محدود منتقل شد. رئیس اسکات 
تراست اطمینان داد که اهداف این شرکت 
جدید در راســتای همان اهداف شرکت 
قبلی اســت. دفتر مرکزی این روزنامه تا 
سال 1964 در شهر منچستر بود، اما از آن 
به بعد به شهر لندن نقل مکان کرد. همین 
امر موجب شــد تا این روزنامه بخشی از 
حمایت های مالی خود در این شــهر را از 

دست بدهد. 
سردبیران این نشریه از آغاز تا به امروز 

به شــرح ذیل بوده اند: جان ادوارد تیلور 
)1844-1821(، جرمیــا گارنت )1861-
 ،)1861-1872( تیلــور  ادوارد   ،)1844
چارلز پرستویچ اســکات )1872-1929(، 
تــد اســکات )1932-1929(، ویلیــام 
پرســیوال کروزیِر )1944-1932(، آلفرد 
آلســتر   ،)1944-1956( وادزورث  پاول 
هذرینگتون )1975-1956(، آلن روزبینگر 
)2015-1995(، و کاتریــن واینر )2015 
تــا کنون(. همچنین افراد سرشناســی تا 
کنون با این روزنامه همکاری داشــته اند 
که اسامی آن ها به شرح ذیل است: طارق 
علی )مورخ و متفکر پاکستانی-بریتانیایی(، 
معروف  غالــی )سیاســت مدار  پتروس 
مصری و ششمین دبیر کل سازمان ملل(، 
و تری ایگلتون )نظریه پرداز معروف ادبی 

مارکسیست(. 

QQQرویکردهای سیاسی و خط مشی
 روزنامه »منچســتر گاردین« را که از 
ســوی تاجرین و بازرگانان پنبه و پارچه 
بنیان گذاشته شده است، می توان »ارگان 
طبقه متوسط جامعه« دانســت. در واقع، 
همانطور که ســی پی اسکات به توصیف 
آن می پــردازد، این روزنامــه تا آخرین 
شــماره اش هم بورژوا می مانــد و از آن 
دفاع می کند. بنابراین رویکرد سیاسی این 
روزنامه که با سیاست های حلقه کوچک 
و لیبرالیسم کالســیک گره خورده بود، 
به بیان دیدگاه هــای حزب لیبرال بریتانیا 
می پرداخت. اما در پایان جنگ جهانی دوم، 
به کلی  این روزنامه  دیدگاه ها و رویکرد 
تغییر کرد و بسیار به حزب کارگر و چپ 
میانه نزدیک شد. شرکت اسکات تراست، 
مالک گاردین هم یکی از اهداف مهم اش 
را پاسداشت استقالل مالی و سیاست هایش 
عنوان کرده اســت تا بدین وسیله از یوغ 
جناح ها و گروه های سیاسی در امان بماند 
و به ارزش های لیبرالی اش وفادار باشد. این 
روزنامه به طــور کلی به عقاید جناح های 
چنانکه  است،  نزدیک  بریتانیا  چپ گرای 

نزدیک به 50 درصد از خوانندگان آن را 
طرفداران حزب کارگر و 34 درصد از آن 
را طرفداران حزب لیبرال دموکرات تشکیل 
می دهند. این روزنامه چنان به رویکرد های 
حزب لیبرال و جناح چپ بریتانیا نزدیک 
اســت که به اعضا و طرفداران این حزب 
لقب »گاردین خوانان« داده اند. این روزنامه 
یکی از حامیان تونی بلــر بود و حتی از 
انتخــاب وی به رهبری حــزب کارگر 

حمایت کرد. 

QQQ ساختار روزنامه
اولین شماره روزنامه گاردین در تاریخ 
5 مــی  1821 و به صــورت هفتگی در 
منچستر منتشر شــد. این روزنامه در سال 
1952 به انتشار اخبار در صفحه اول خود 
اقدام کرد و بدین ترتیب قسمت آگهی ها 
را حذف کرد. در سال 1959، روزنامه که 
تا آن زمان با نام »منچستر گاردین« منتشر 
می شد، با نام کوتاه تر »گاردین« به انتشار 
خود ادامه داد. در سال 1988، این روزنامه 
با تغییرات زیادی در شــکل و اندازه خود 
مواجه شــد. همچنین کیفیت جوهر مورد 
استفاده در چاپ آن بهبود یافت. در سال 
 G2 1992، روزنامه گاردین بخشی با عنوان
را در اندازه مجله و به عنوان ضمیمه به خود 
اضافه کرد. در سال 1993، شرکت گاردین 
 LONRHO نشــریه آبزرور را از شرکت
خریداری کرد و ایــن هفته نامه به عنوان 
»خواهر روزهای یکشنبه« معرفی و مشهور 
شد. هفته نامه ای با نام هفته نامه گاردین یا 
The Guardian Weekly نیز از سوی شرکت 

گاردین منتشر می شود. این هفته نامه دارای 
بخش هایی اســت که به بررسی نشریات 
مهم دنیا همچون لوموند و واشنگتن پست 

می پردازد. 
روزنامه گاردین به شــکل چاپ تمام 
رنگی منتشر می شود. از آن به عنوان نخستین 
روزنامه در بریتانیا یاد می شود که از اندازه 
استفاده  برلینی برای قسمت های مهم خود 
می کند. اما برای دیگر قسمت ها از اندازه های 

مجله )تابلوید( و جیبی استفاده می کند. اما 
گاردین اعالم کرده است که از سال 2018 
روزنامه گاردین و هفته نامــه آبزرور را 

به اندازه تابلوید منتشر خواهد کرد. 
روزنامه گاردین از اول تا پایان هر هفته 
ضمیمه خود موســوم به G2 را که شامل 
مقاالت ویژه، بخــش رادیو و تلویزیون، 
مطالب آموزشی، جدول کلمات  آشپزی، 
متقاطع، و غیره اســت منتشــر می کند. 
همچنین این روزنامه ضمیمه ای ورزشی را 
نیز به صفحات روزانــه خود اضافه کرده 

است. 
روزنامه گاردین و خواهرش، آبزرور، 
همه اخبــار خود را به صــورت آنالین 
نیز منتشــر می کنند که دسترسی به این 
مطالب آنالین رایگان است. این روزنامه 
پرخواننده ترین روزنامه در بریتانیاســت، 
به طوری که وبسایت این روزنامه به طور 
ماهانه چیزی بالغ بر 8 میلیون بازدیدکننده 
 MediaWeek دارد. در ســال 2011، سایت
اعالم کرد کــه روزنامه گاردین پنجمین 
روزنامه جهان از لحاظ تعداد خواننده است. 
این روزنامه همچنین ویرایشــی آنالین را 
برای بریتانیا و دو وبسایت بین المللی با نام 
ایاالت متحده  استرالیا و گاردین  گاردین 
در نظر گرفته اســت. نسخه های آنالین 
این نشریه بالغ بر 42 میلیون خواننده دارد. 
روزنامه گاردین روزانه شمارگانی به تعداد 
بالغ بر 160 هزار نسخه را روی کیوسک های 
روزنامه فروشی می فرستد. این رقم در مقابل 
دیگر روزنامه های مطرح بریتانیا مثل دیلی 
تلگراف با 500 هزار نسخه و تایمز با 400 

هزار نسخه کمی پایین به نظر می رسد. 

QQQجوایز و افتخارات
این روزنامه تاکنون جوایزی را هم در 
سطح ملی و هم بین المللی به خود اختصاص 
داده است. در سال های 1998، 2005، 2010، 
و 2013، این نشریه جایزه »روزنامه ملی« 
که از سوی سازمان جوایز نشریات بریتانیا 
اهدا می شود را ربوده اســت. این نشریه 

همچنیــن جایزه بهترین جلــد اول را در 
سال 2002 به خاطر پرونده  و طرح جلدی 
با عنوان »اعالم جنگ« به خود اختصاص 
داده است. گاردین همچنین جایزه بین المللی 
بهترین طراحی روزنامه را از سوی انجمن 

طراحی خبر در سال 2006 دریافت کرد. 
روزنامه نگاران این نشریه نیز هر یک 
جوایزی را از سوی سازمان جوایز نشریات 
بریتانیا دریافت کرده اند که به شرح ذیل 
است: جایزه گزارشگر سال )نیک دیویس، 
1999؛ پاول لوییس، 2009؛ روب ایوانس 
و پاول لوییس، 2013(؛ گزارشگر خارجی 
ســال )جیمز میــک، 2003؛ قائد عبدل 
االحد، 2007(؛ ســتون نویس سال )پولی 
تینبــی، 2006؛ چارلی بروکــر، 2008(؛ 
بل، 2002(؛  )استیو  سال  کاریکاتوریست 
روزنامه نگار امور سیاســی سال )پاتریک 
وینتــور، 2006؛ اندرو اســپارو، 2010(؛ 
ضمیمه ســال )راهنمای گاردین، 2006؛ 

مجله هفته، 2015(؛ و غیره. 
گاردین حامی اهــدای دو جایزه مهم 
ادبی نیز هست: این دو جایزه یکی جایزه 
کتاب نخســت گاردین که از سال 1999 
به این ســو و به عنوان جایگزین جایزه 
داستان گاردین به برندگان اعطا می شود؛ و 
دوم جایزه داستان کودکان گاردین است 
که از سال 1967 به این سو به برندگان آن 
اهدا می شــود. این روزنامه همچنین حامی 
جشن هِی )Hay Festival( نیز هست. جایزه 
ساالنه رسانه دانشجویی گاردین نیز که از 
ســال 1999 به راه افتاده است، به بهترین 
طراحی و روزنامه نگاری در نشریات و یا 
وبسایت های دانشگاه ها و کالج های بریتانیا 
اعطا می شود. این نشریه همچنین به یادبود 
پل فوت، روزنامه نگار برجسته خود، جایزه 
پل فوت را در نظر گرفته است که ارزش 

آن 10 هزار پوند است. 

QQQمقاالت و گزارش های جنجالی
روزنامــه گاردین در ســال های اخیر 
به شــدت علیه سیاست های رژیم اسرائیل 

موضع انتقادی گرفته است و علیه تعصبات 
و آپارتاید اســرائیل علیه مردم فلسطین 
واکنش های تندی نشــان داده است. در 
دسامبر 2003، ســتون نویس گاردین در 
مصاحبه ای با متهم کردن روزنامه گاردین 
به یهودی ســتیزی، این روزنامه را ترک 
کرد. اما گاردین با انتشــار مطلبی، ضمن 
محکوم کردن یهودی ستیزی از حق خود 
مبنی بر انتقاد از سیاست ها و اعمال رژیم 
اسرائیل دفاع کرد. استدالل گاردین بر این 
اســاس بود که آنهایی که این انتقادات را 
ضدیهودی می دانند، سخت در اشتباه هستند. 
در نوامبر 2011، کریس الیوت، دبیر بخش 
خوانندگان گاردین با انتشــار یادداشتی از 
همه نویسندگان این روزنامه خواست تا از 
زبان تحریک آمیز برای پرداختن به اسرائیل 
و یهودیان پرهیز کنند تا مانع برانگیختن 

احساسات یهودیان شوند. 
در سال 2013، گاردین با انتشار اخباری 
ســری از شنود تلفن های شــهروندان در 
دولت اوباما و در نتیجه به کاربری برنامه 
جاسوســی پریزم جنجالــی را در محافل 
بین المللی به پا کرد. این اطالعات را ادوارد 
اســنودن به روزنامه گاردین سپرده بود تا 
فاش شــوند. بر طبق اطالعات افشا شده، 
یک دادگاه فوق سری در آمریکا به یک 
 Verizon شرکت مخابراتی آمریکایی به نام
دســتور داده است کلیه اطالعات و سوابق 
مشترکانش را که شامل میلیون ها تماس با 
بوده است، تحویل آژانس  جزئیات دقیق 
امنیت ملی آمریکا دهد. همچنین بر طبق 
این اطالعات مشــخص شــد که آژانس 
امنیت ملی آمریکا مستقیماً و بدون واسطه 
به اطالعات ِسروِرهای 9 شرکت اینترنتی 
از جمله فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، 
یاهو، اپل، فیس بوک، یوتیوب و اسکایپ 
دسترسی داشته است و می توانسته مکاتبات 
و مکالمات برخــط کاربران خدمات این 
شرکت ها را شــنود کند. دولت اوباما در 
این باره اظهار کرد کــه این داده ها برای 
پیگیری اتباع خارجی مظنون به تروریسم 
یا جاسوسی اســتفاده می شود. بر پایه این 
اسناد کشــورهای ایران، پاکستان، اردن، 
مصر و هند به ترتیــب اهداف اصلی این 
برنامه بوده اند. این اطالعات همچنین فاش 
می کرد که کشــورهایی مانند بریتانیا هم 
شنودهای گسترده انجام می دهند، و داده های 
مخابراتی و اینترنتی را ردگیری می کنند. 
کشور آلمان این موضوع را »کابوس« و 
»هیوالیی« دانست. از سوی دیگر، جولیان 
آســانژ نیز از روزنامه به خاطر عدم انتشار 

کامل اطالعات به شدت انتقاد کرد. 
در ســال 2016، و در پی افشای اسناد 
پاناما، این روزنامه با بررســی این اسناد 
ادعا کرد که دیوید کامرون، نخست وزیر 
سابق بریتانیا نیز در آن رسوایی های مربوط 

به بانک فراساحلی دست داشته است. 
روزنامه گاردین خود را محافظ آزادی، 
عدالت، و مردم ستمدیده در سراسر جهان 
می داند. این نشــریه که بی شک یکی از 
تاثیرگذارترین نشریات انگلیسی زبان است، 
رســالت خود را فراتر از مرز های بریتانیا 
می دانــد، تا جایی که اکنــون به تریبون 
مردم مظلوم فلســطین نیز بدل شده است. 
افشــاگری هایش علیه قدرت های بزرگ 
جهان مثل ایاالت متحده، بریتانیا، و رژیم 
اسرائیل نشان داده است که این الهه محافظ 
196 ســاله می خواهد قهرمان دنیای رسانه 
باشد و شــجاعتش در افشاگری را به رخ 
دیگر همتایانش بکشد. گاردین با این کار 
نشان داده است که مرزی برای افشاگری 
نمی شناســد و به همــراه خواهران خود، 
آبزرور و هفته نامه گاردین، چهار گوشه 
دنیا را دور می زند تا بتواند خبرهای جهان 

پرتالطم را به بهترین نحو منتشر کند.

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

افشاگری الهه 
لیبرالهاوسوسیالیستهایبریتانیاییروزنامهگاردینرامیخوانند

احسان پناه بر
روزنامه نگار



تخصص یکی از مؤلفه های موفقیت کسی 
است که در ســمت و منصب وزارت قرار 
می گیرد اما نباید از نظر دور داشت که سطح 
تخصص در کشورهای مختلف جهان متفاوت 
است. کار اقتصادی و سیاسی در کشورهای 
پیشرفته جهان نیاز به ســطحی متفاوت از 
میزان موردنیاز آن در کشورهای جهان سوم، 

توسعه نیافته و در حال توسعه دارد. 
در سال های ابتدایی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، در بدنه اقتصادی دولت ها 
کسانی به کار گمارده شدند که بیشتر آن ها، 
در بهترین دانشــگاه های اروپایی و آمریکا 
تحصیل کرده بودند. در آن دوره وزرایی مثل 
نوربخش، نعمت زاده، نژادحسینیان، شهید دکتر 
قندی، دکتر بانکی و شهید عباسپور و... در 
دولت ها و پست های اقتصادی کار می کردند 
از دانشــگاه های شناخته شده و  که همگی 
معروف غربی فارغ التحصیل شــده بودند. در 

آن دوره کشــوری مثل ایران از نظر سطح 
تخصص وزرا در بهترین حالت قرار داشت 
برخوردار  توان کارشناســی  باالترین  از  و 
بود، توانی که رفته رفته در ســه دهه گذشته 
کمرنگ شد و امروز به اجبار سطح تخصص 
وزرا محدود به دانشگاه های خوب، درجه دوم 
و سوم کشور است. در شرایط فعلی دولت ها 
مجبورند به این اندازه از ســطح تحصیالت و 
تخصص قانع شوند و به طور حتم بهره وری کار 
متناسب با همین سطح از تحصیل و تجربیات 

تنظیم می شود. 
به ُپســت های دولتی  اینکه  نکته دیگر 
به ویژه وزارت صرفاً بــا دیدگاه تخصصی 
نگاه نمی شود. تخصص در زمینه کاری یک 
مؤلفه برای انتخاب وزیر است و مؤلفه دیگر 
تجربه کار سیاســی اســت. اگر خود وزیر 
تخصص عالی و کافی را نداشــته باشد، باید 
دست کم تجربه کار سیاسی را در انتخاب او 
در نظر بگیرند، تجربه ای که به او این امکان 
را می دهد تا از تخصص های الزم برای پیشبرد 

کار استفاده کند. 
به طور  این مسئله  اقتصاد کشــورها  در 

کامل مشهود است. گاه می بینیم که آدم های 
موفق در کسب وکار و کارآفرینی متخصص 
یک رشته نیســتند اما می توانند تخصص را 
از تحصیل کرده ها یاد بگیرند، ســرمایه را از 
سرمایه داران دریافت کنند، نیروی انسانی و 
بازاریابان باتجربه را دورهم جمع کنند، برای 
فاینانس با بانک ها ارتباط خوب برقرار کنند 
و سرمایه داران را قانع کنند. این افراد هرچند 
در آن زمینه مشخص صاحب مدرک تحصیلی 
قابل توجه از دانشگاه های معتبر جهان نیستند، 
توان و تجربه استفاده از امکانات دیگران را 
دارند. بســیاری از کارآفرینان موفق جهان 
صاحب این ویژگی هستند و ما از یک وزیر 
انتظار داریم با همین روش به وضعیت اقتصاد 
برسد. الزم نیست یک وزیر بهترین اقتصاددان 
باشد، وزیر باید بتواند از ظرفیت های داخلی 
و خارجی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند. 

امیدواریم اکنون که با تالش های دستگاه 
دیپلماسی تحریم ها لغو شــده و سند برجام 
به مرحله اجرا رســیده، امکان اســتفاده از 
ظرفیت های بین المللی تخصصی برای اقتصاد 
ایران فراهم شود. وزرای اقتصادی آینده باید 

این ادعــای واهی را کنار بگذارند که معتقد 
اســت هنر نزد ایرانیان است و بس! این ایده 
محکوم  به شکست اســت. وزرای ما نباید 
به ایران، اقتصاد کشور و داشته های آن چنین 
نگاهی داشته باشند و فکر کنند هر آنچه نیاز 
داریم در داخل کشور وجود دارد. موسسه ای 
به نام مکنزی، پس از برجام در گزارشی 200 
صفحه ای به اســم فرصت های کسب وکار 
هزارمیلیاردی فرصت های سرمایه گذاری در 
ایران را مورد بررســی قرار داده است و به  
جرئت می توان گفت این گزارش از بهترین 
گزارش هایی است که تاکنون درباره اقتصاد 
ایران نوشته و منتشر شده است. براساس این 
گزارش، امکان توســعه بازار ایران تا هزار 
میلیارد دالر وجود دارد و این یعنی دو برابر 
کردن اقتصاد ایران در پنج ســال. این کار 
شدنی اســت و دور از واقعیت نیست؛ نکته 
مهم استفاده از ظرفیت های تخصصی خارجی 
برای تحقق چنین اهدافی است. اگر نمی توانیم 
از ظرفیت های علمی ایاالت متحده آمریکا در 
این زمینه استفاده کنیم، می توانیم روی توان 
کارشناســی اروپایی ها و آسیایی ها حساب 

کنیم. وزرای ما نباید فکر کنند که استفاده 
از دانش و تخصص اقتصاددانان و حقوق دانان 
خارجی به معنی فراهم کردن زمینه برای نفوذ 

سیاسی عامل بیگانه است.
وزیران وطن پرست هستند و نسبت به نفوذ 
مخرب بیگانگان در اقتصاد و سیاست کشور 
حساســیت دارند اما درعین حال می توانند از 
مشاوره اقتصادی و بانکی نهادهای بین المللی 
اســتفاده کنند. وزیر اقتصاد و رئیس بانک 
مرکزی نباید در اســتفاده از توان بین المللی 
برای به روز کردن ترازنامه ها و حسابرسی ها 
با رویه های امروزی شرمنده باشند. آی ام اف؛ 
یک تشکیالت بزرگ بین المللی است که ما 
هم عضو و سهامدار آن هستیم؛ باید از مشاوره 
نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول استفاده 
کنیم اما متأسفانه به دلیل جو سیاسی حاکم 
در کشور مسئوالن بانک مرکزی و وزرای 
اقتصادی از استفاده از این ظرفیت ها می ترسند. 
وزیر باید شهامت داشته باشد و بپذیرد که ما 
همه دانش و تخصص جهان را در ایران نداریم. 
حتی در سنت ها و دین ما هم چنین تصوری 
وجود ندارد. پیغمبــر اکرم)ص( می فرماید 

به دنبال دانش تا چین هم بروید؛ درحالی که 
چین در آن دوره شاید دورترین نقطه متمدن 

جهان نسبت به دنیای اسالم بوده است. 
به نظــر من بهترین توصیــه به وزرای 
اقتصادی آینده این اســت که حتماً، حتماً و 
حتماً از ظرفیت های ســازمان های بین المللی 
برای حل وفصل مشــکالت اقتصادی ایران 
استفاده کنند. یکی از این زمینه ها که به واقع 
واجب است که با ارتقای سطح دانش در مورد 
آن کاری انجام دهیم، مسئله فساد است. مبارزه 
با فساد یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست. 
سازمان شفافیت بین المللی یکی از نهادهای 
بین المللی فعال در این زمینه اســت که کار 
رتبه بندی کشورها از نظر معیارهای فساد را 
هم انجام می دهد. رتبه بندی این سازمان نشان 
می دهد که وضعیت ایران از این نظر خوب 
نیســت. وزیر اقتصاد باید مبارزه با فساد در 
تشکیالت خودش، بیرون از آن، در بانک ها 
و گمرک را در اولویت قــرار دهد و فورا 
به آن رسیدگی کند. این رسیدگی فوری نیاز 
به تخصص، دانش و نقشه راه دارد که می توان 

با اتکا به تجربیات بین المللی به آن رسید.

نیست الزم  تخصص  تنها 
شهامت،پذیرشوتکیهبردانشبینالمللی

توسـعه فصل 3:  اقتصاد و صنعت

فــردای روزی کــه دولــت وزرای 
پیشنهادی خود به مجلس را معرفی کرد، 
6 روزنامــه اصلی کشــور عکس یکی 
از گزینه های وزارت را به اشــتباه چاپ 
کردند. همزمــان در فضای مجازی بحثی 
میان کاربران بــه راه افتاد که بر موضوع 
تخصص، آشنایی با مسئولیت ها و سوابق 
اجرایی وزرای پیشنهادی تاکید داشت و 
تعدادی از نویسندگان توئیت های انتقادی 
همان گردانندگان رســانه هایی بودند که 
حتی وزرای دولت دوازدهم را به چهره نیز 
نمی شناختند؛ آن هم وزرایی که نزدیک 
به 4 دهــه در باالترین مناصب مدیریتی 
کشور حضور داشــته اند. کمی دورتر در 
فضاهای صنفی و تخصصی بحث سوابق 
تحصیلی وزرای دولت پیش کشیده شد. 
گروهی منتقد حضور این تعداد از مهندسان 
در جایگاه های اقتصادی و اجرایی بودند و 
عده ای چهره های معرفی شده را محافظه کار 
یا میانه رو می دانستند. در سوی مقابل برخی 
دیگر از منتقدان  از دولت تجمید کردند که 
حاضر نشده دستگاه اجرایی را به چهره های 
اظهارنظرهــای  بســپارد.  دانشــگاهی 
صورت گرفته نشان می دهد که هم منتقدان 
و هم مدافعان و هم آنهایی که عکس وزرا 
را اشتباه چاپ کردند، چندان در مورد افراد 
معرفی شــده و کارکردهای آنها مطالعه و 

بررسی نکرده اند. 

QQQ وزارت اقتصاد/ اقتصاددان یا
تکنوکرات؟ 

مسعود کرباســیان 4 دهه است که در 
باالترین مناصب مدیریتی کشور از جمله 
وزارت صنایــع ســنگین، وزارت نفت، 
وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد حضور 
دارد. کرباســیان 16 جلد کتاب ترجمه و 
تالیف کرده و سابقه فعالیت های تخصصی 
و مدنی مانند عضویت در هیات رئیسه و 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را هم در 

کارنامه دارد. مســعود کرباسیان در دسته 
قرار  ایرانی  روشــنفکر  تکنوکرات های 
می گیرد کــه ذهنش در نظریه یخ نزده و 
طی 40 سال کار اجرایی به ایده های منطقی 
در مورد اداره اقتصاد ایران رسیده است. او 
معتقد به »دولتداری خوب« اســت. یعنی 
دولتی که با تسلط به دیدگاه های اقتصادی 
ولــی بی تعصب به آنهــا در بزنگاه های 
مختلف روش های اداره اقتصاد را کشف 
و اجرا کند. کرباســیان در گمرک نشان 
داد که اعتقــاد بارزی به اقتصاد آزاد دارد 
و نظامی در این ســازمان بوروکراتیک 
پیاده کرد که منجر به بهبود تراز تجاری 
ایران شــد. )البته که در مثبت شدن تراز 
تجاری عوامل دیگری غیر از گمرک هم 
موثر بودند.( او اهل فرهنگ است و تنها 
زندگی شخصی اش را در محافل کارشناسی 
اقتصادی منحصر نکرده و دقیقا به همین 
دلیل از شــرایط کالن اقتصادی کشــور 
آگاه است و نیازهای مردم را نیز به خوبی 
می شناسد. کرباسیان در وزارت اقتصاد باید 
نهادهای کامال بوروکراتیک را اداره کند. 
او باید رئیس سازمان مالیاتی، رئیس کل 
گمرک، رئیس بیمه ایران، رئیس سازمان 
سرمایه گذاری خارجی و رئیس چند بانک 
را منصوب کند. همه اینها نهادهای اداری ای 
به شمار می روند که همزمان با تکنیک های 
مدیریتی برای اداره شــان به فهم نیازهای 
مردم هم وابســته اند. کرباسیان به واسطه 
مطالعات شخصی و تجربیات عملی، علم 
اقتصاد را می شناســد ولی اساسا او قرار 
نیست، اقتصاددان باشــد چراکه در راس 
مدیریت بانک مرکزی یا سازمان برنامه و 
بودجه قرار نگرفته است. از اول شهریور 
ماه مرزهای ایــران )گمرک( در اختیار 
وزارتخانه اوست. همچنین او باید در سازمان 
مالیاتی درآمدهای بیشــتری برای کشور 
جذب کند و البته در سازمان سرمایه گذاری 
خارجی، سرمایه گذاران بیشتری را مجاب 
به انتقال دارایی هایشان به این کشور کند. 
هیچ کدام از این مسئولیت ها به اقتصاددان 
نیاز ندارد، بلکه تکنوکراتی روشن فکر و 
روشن بین می خواهد؛ دقیقا همان خصلتی 

که در کرباسیان وجود دارد. 

QQQ صنعت و صنعتگر
محمد شریعتمداری، پیش از این 8 سال 
ســابقه اداره وزارت بازرگانی در دولت 
اصالحات را داشته است. قبل از آن نیز در 
معاونت اقتصادی وزارت اطالعات حضور 
داشته و در دهه پیش از آن نیز مانند بسیاری 
دیگر از مدیران کشــور سابقه حضور در 
دولت جنگ را داشته است. شریعتمداری 
طی 4 سال گذشــته و در سمت معاونت 
اجرایی رئیس جمهور مسئولیت برگزاری 
سفرهای استانی را برعهده داشت و به این 
دلیل تصویر دقیــق و میدانی از وضعیت 
صنایع و شرایط اقتصادی استان های کشور 
در ذهن دارد. او در همین معاونت عضو 6 
کارگروه مطلقا اقتصادی بود و به صورت 
هفتگی در نشست هایی شرکت می کرد که 
اســاس کارش، ارائه گزارش از رویه های 
جاری اقتصاد کشــور بود. شریعتمداری 
باید سه وزارت خانه را اداره کند؛ وزارت 
بازرگانی که پیش از این هم سابقه مدیریت 
برآن را داشت؛ وزارت معادن که کمتر با 
آن آشناست و وزارت صنعت که آن را 
هم به لطف ســفرهای چهار سال گذشته 
می شناســد. تیم مدیریتی شریعتمداری از 
معاونان وزیر دولت اصالحات تشــکیل 
چهره هایی  حضور  بخصوص  می شــود. 
مانند محســن بهرامی ارض اقدس که در 
حال حاضر رئیس کمیسیون کسب وکار 
بازرگانی است در منظومه همراهان  اتاق 
او، کمــک می کنــد تا شــریعتمداری 
تسلط بیشــتری بر وزارتخانه داشته باشد. 
شریعتمداری نیاز نیست تا اقتصاددان باشد. 
او می تواند از مشاوره اقتصاددانان بیشترین 
بهره را ببرد و مشاورانش را از جمع آنان 
انتخاب کند. البته که او مانند کرباســیان 

روشنفکر هم نیست. 

QQQ وزیرکار، بحران کار
علی ربیعی، وزیــر کار دولت قبل و 
محبوب خانه کارگر است. او طی 8 سال 
دانشگاه  در  احمدی نژاد  زمان  خانه نشینی 

تدریس کرد، کتاب خواند و کتاب نوشت. 
ربیعی به لطف روابــط قبلی خود فضای 
کارگری ایران را می شناسد و به مرحمت 
دانشــگاه روشنفکر هم شــده است. اما 
کارنامه ربیعی طی 4 سال گذشته مملو از 
انتقاد بود و بسیاری تصور می کردند که 
او یکی از بازمانــدگان از دولت خواهد 
بود. تیم معاونــان ربیعی همگی از جمع 
اساتید دانشگاه انتخاب شده بودند. بایزید 
مردوخی، حسین طائی و احمد میدری هر 
سه از اســاتید اقتصادی دانشگاه عالمه اند. 
گرایش فکری آنها نهادگراست و وزارت 
کار هم ساختاری کارگری و چپ دارد. 
ربیعــی از نظر ذهنیت با نهادهایی که در 
آن حضور دارد، تعارض دیدگاه ندارد ولی 
عملکردش هم کارگران و هم کارفرمایان 
را راضی نکــرده بود؛ بخصوص گلوگاه 
انتقادها از ربیعی به سازمان تامین اجتماعی 
مربوط اســت که هم کارگران را عاصی 
کرده و هم کارآفرینان را به زمین گرم 
نشانده است. سرانجام هم چهار سال مجادله 
به هیچ جا نرسید. شستا هم نه رقیب بخش 
خصوصی ایران که از آن بزرگتر شده و 
عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده 
است. با این حال ربیعی هم نباید اقتصاددان 

باشد. 

QQQ حجت کشاورزی
یک مدیر با روحیات روستایی در یک 
وزارتخانه با ارباب رجوع روستایی حضور 
دارد. حجتی دقیق ترین انتخاب برای این 
وزارت خانه است. نه از 4 سال قبل که طی 
4 دهه گذشته محمود حجتی همین سیما 
و رفتار را داشته و با این عملکرد محبوب 

کشاورزان شده است. وزارتخانه او، یکی 
از اجرایی تریــن وزارتخانه هــای دولت 
اســت. اتفاقا ارتباطش با اقتصاددان ها هم 
در کمترین اندازه ممکن تراز شده و بعید 

است که این رویه را تغییر بدهد. 

QQQ کمی بیطرف تر
مستند »مادرکشی« فیلمی خوش ساخت 
و جسورانه در مورد بحران خشکسالی در 
ایران است. این اثر دو سال قبل تولید شده و 
در جشنواره های داخلی و خارجی جایزه هم 
گرفت. از بد اتفاق موضوع فیلم به ساخت 
ســد گتوند مربوط است که به جای آب 
آشــامیدنی، دریاچه نمک درست کرده 
است. بازهم از بداقبالی بیطرف آنکه این 
سد در دوران مســئولیت او ساخته شده 
اســت. طی روزهای گذشته بخش هایی 
از این فیلم در شبکه های مجازی مدام در 
حال گردش بود و بیطرف و عملکرد او 
را نشانه می رفت. بیطرف چهره ای سیاسی 
و اقتصادی است. او رسم بازی را می داند و 
احتماال به سالمت از مجلس خارج می شود 
و برای افکار عمومی هم پاســخی تهیه 
خواهد کرد. وزارتخانه متبوع او، به اندازه 
هیچ کدام از وزارتخانه های دیگر اقتصادی 
)غیر از ارتباطات( گسترده نیست. بیطرف 
هم به عنوان یک تکنوکرات باسابقه قرار 
است وارد بحرانی شــود که پیش از آن 

مستند مادرکشی به آن پرداخته بود. 

QQQ نهادهایی که اقتصاددان می خواهند
ســازمان برنامه و بودجــه و بانک 
مرکــزی بیش از هر نهــاد دیگری در 
دولت به حضور اقتصاددانانی کارکشــته 

نیاز دارند؛ البته که هــردوی اینها در 4 
سال گذشته توسط کسانی اداره شدند که 
اقتصاد می فهمیدند ولی اقتصاددان نبودند. 
برخی شایعات و گمانه زنی ها نشان می دهد 
که طی 4 سال آینده هم همین قاعده باقی 
خواهد ماند و احتماال در سال دوم دولت 
دوم روحانی، این دو نهاد با تغییر دو رئیس 
مواجه می شوند. در ســوی مقابل دولت 
مدام اعالم می کند که دستش خالی است. 
برای این دو نهاد کدام اقتصاددانان را باید 
منصوب کرد؟ به غیر از مسعود نیلی که 
به دالیلی این ســمت ها را نپذیرفت، چه 
کسانی شایسته و از آن مهمتر عالقه مند 
به حضور در این دو نهاد هســتند؟ پاسخ 
تقریبا هیچ اســت. محمد طبیبیان یگانه 
اقتصاددان کالس جهانی ایران که به اصول 
مدیریتی و نکته های سیاســی اداره یک 
دستگاه حاکمیتی در ایران هم آشناست، 
بازنشســته شــده و وارد چنین مناصبی 
نمی شود و پس از او جدول اسامی حداقل 
تا 5 ردیف خالی است و باز هم گزینه های 
پیر و جوان مطرح می شود. بررسی واقعیت 
مدیریتی ایران نشــان می دهد که دولت 
روحانی بیش از آنکه در انتصابات سختگیر 
باشد، دستش خالی است. نه تنها دولت او 
که هردولت دیگری با هرگرایش دیگری 
هم این بحران را داشــت. نظام اقتصادی 
ایران حداقل 3 دهه است که هیچ خروجی 
ارزشمندی نداشته و به همین دلیل هم بحث 
در مورد نیاز به اقتصاددان یا تکنوکرات 
اساسا بی مورد است چراکه از هیچ کدام از 
این دو گروه یکی دو جین مدیر در اختیار 
دولت نیست که بتواند با آسایش از میان 

آنها دست به انتخاب بزند. 

وشنفکر ر تکنوکرات های 
دولتاقتصاددانمیخواهدیاتکنوکراتروشنفکر؟

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

احمد حاتمی یزد
رئیس کمیته اقتصادی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران
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انسان دوستانه  نازی های 

آلمان در جنگ جهانــی دوم به نوعی با 
خاک یکسان شد و ماشین آالتی که موجود 
داشت و یا باقی مانده ها در جنگ از بین رفتند. 
از ســوی دیگر آلمان به دو قسمت شرقی و 

غربی تقسیم شــد. در آن مقطع نگرانی این 
بــود که آلمانی که برای چند دهه کشــور 
عقب مانده ای بود چگونه می تواند به رشد اقتصاد 
باال بازگردد. در آن زمان سیاستمداران به فکر 
این بودند کمکی کنند که آلمان از این فقر و 
مشکالت اقتصادی بتواند رهایی پیدا کند. در 
نتیجه دولت آمریکا آمد و طرح کمک مارشال 

را گسترش دادند. 

آلمان یک تورم بســیار شدیدی قبل از 
آمدن هیتلر داشت. به همین ترتیب اقتصاددان 
خوبی را برای سیاســت های پولی این کشور 
گذاشتند که توانست ثبات مالی و اقتصادی را 
به آلمان بازگرداند و مهندسان و نیروهایی که 
بودند همه برای اینکه بتوانند کشورشان را دو 
مرتبه به اقتصاد باالیی برسانند تالش کردند. 
بنگاه های خانوادگی و کوچک خیلی رونق 

گرفتند و صادرات به کشورهای دیگر افزایش 
یافت. البته همه این پیشــرفت ها در آلمان 
غربی بود. آلمان شرقی به دلیل سیاست های 
کمونیستی و دولتی نتوانست رونق خوبی پیدا 
کند و بسیار عقب مانده تر از آلمان غربی شد. 
تا اینکه بعد از فروپاشــی شوروی و جدایی 
اروپای شرقی از سلطه شوروی این اتحاد دو 
آلمان جدی شد و این اتفاق افتاد. آلمان غربی 

هزینه های این اتحاد را به حداقل رساند و برنامه 
خصوصی ســازی بنگاه های دولتی در آلمان 
شرقی انجام شد. چون هدف درآمدی داشتند 
سعی کردند بهترین مدیران را پیدا کنند که 
توانایی اداره بنگاه ها را داشته باشند و بتوانند 
این بنگاه ها را سودآور کنند. از طرف دیگر در 
این اتحاد برای اینکه درآمد این دو کشور شبیه 

هم شود تالش های زیادی شد. 

نکته بســیار جالب این اســت که افکار 
عمومی جهان نسبت به آلمان و تجاوزهایی 
که به کشورهای دیگر کرد به شدت در حال 
حاضر تغییر کرده است. با توجه به مهاجرین 
جنگ ســوریه که از کشور فرار کردند و به 
سمت کشورهای اروپایی پناه آوردند آلمان به 
تنهایی قبول کرد یک میلیون نفر از این افراد 

را به دالیل انسان دوستانه پناه دهد. 

مسعود خوانساری: آلمانی ها به محصوالتشان جان می دهند و هرچه تولید می کنند، هویتی پشت سر دارد. در هر 
وسیله ای که آنها تولید می کنند، رگه ای از بهره گیری درست و دقیق از تكنولوژی نهفته است. اما این تنها مزیت شان 
نیست. آلمانی ها به تمام نوجوانان و جوانانشان با نهایت صبر و شكیبایی، آموزش می دهند.

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

تجربه

کشــوری که در دو جنگ جهانی، اول و 
دوم به طور جغرافیایی با خاک یکسان شد در 
حال حاضر یکــی از قدرتمند ترین اقتصادهای 
جهان محسوب می شود. این در حالی است که 
این کشور در هر دو جنگ به ویرانه ای تبدیل 
شــد. هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ 
جهانی دوم آلمان یکی از پایه های اصلی شروع 
این جنگ ها بوده است. در این دو جنگ، آلمان 
ضررهایی دید که شاید برای کشورهای دیگر 
ضربات جبران ناپذیری بود. آلمان پس از جنگ 
جهانی اول عالوه بر خسارت های مالی و جانی 
که برای کشورش ایجاد شد، از نظر اقتصادی نیز 
به پایین ترین سطح رسید. فقر، بیکاری و سقوط 
صنعت مواردی اســت که هر کشوری پس از 
جنگ های بزرگ در کشور خود به آن دچار 
می شود. آلمان نیز با این مشکالت به طور حاد 
روبه رو شد. پس از جنگ جهانی اول سیاست و 
اقتصاد آلمان به طور واقعی با خاک یکسان شد. 
از سوی دیگر آلمان یکی از اصلی ترین متهمان 
شروع جنگ جهانی اول شناخته شد و مجبور شد 
غرامتی کالن بپردازد. اما این پایان داستان نبود و 

تازه بحران های این کشور آغاز شد. 

QQQورود هیتلر و آغاز بحران
ســال 1933 کــه هیتلر به قدرت رســید 
تمام سیاســت های داخلی این کشور را تغییر 
داد. سیاســت های هیتلر در اقتصــاد بر پایه 
ناسیونال سوســیالیزم بود. به همین ترتیب در 
10 ســال نخستی که او روی کار آمد تا زمانی 
که جنگ جهانــی دوم آغاز شــد آلمان بر 
پیشرفت های صنعتی و نظامی خود تکیه کرد. 
اما این در حالی بود که این چنین پیشــرفت ها 
باعث تقویت کلی اقتصاد کشــور نمی شود و 
بیشــتر اهداف نظامی دارد. بر اساس گزارش 

دنیای اقتصــاد از کتاب »تاریخ اقتصاد نازی«، 
آلمان از دیرباز در بخش کشاورزی با مشکل 
باال بودن نســبت نیروی کار بــه زمین، یا به 
عبارت ســاده تر، پایین بودن بهره وری نیروی 
کار مواجه بوده اســت. تدبیری که هیتلر برای 
حل این مشکل، اندیشیده بود، برخالف راه حل 
اقتصاد متعارف که مثال جابه جایی نیروی کار از 
روستا به شهر یا افزایش بهره وری زمین با صنعتی 
کردن کشــاورزی را پیشنهاد می کند، عبارت 
بود از تصاحب زمین  های جدید. حال با همین 
طرز فکر در سال 1939 جنگ جهانی دوم نیز 
آغاز شد و بحران اقتصادی این کشور به شکل 
فاجعه باری افت پیدا کرد. تولیدهای صنعتی در 
سال 1947 به نصف رسیده بود. از طرف دیگر 
درصد زیادی از مردان نیز به علت جنگ جان 
خود را از دســت داده بودند، به طوری که در 
برابر هر هزار مرد آلمانی هزار و 700 زن وجود 
داشت. اما این سال ها نقطه عطفی برای پیشرفت 

اقتصادی این کشور شد. 

QQQنقطه عطف اقتصاد آلمان
69 ســال پیش در ماه ژوئــن 1948 یک 
دگرگونی اقتصادی بزرگ در کشــور آلمان 
روی داد. به عبارتی یک شبه اقتصاد این کشور 
از رکود به ســمت شکوفایی حرکت کرد. از 
یک سو متفقین که بر بخش غربی آلمان مستقر 
شده بودند کمک های بسیاری برای پا گرفتن 
آلمان تازه، آلمانی که دیگر جنگ زده نباشد 
می کردند و از سوی دیگر آلمانی ها متوجه شده 
بودند که برای رشــد و پیشرفت واقعی نیاز به 
راه و روش دیگری دارند. در ســال های 1949 
تا 1963 »کنراد آدناور« به عنوان اولین صدر 
اعظم آلمان غربــی روی کار آمد. در کابینه 
آدنــاور اقتصاددانی قوی به نــام » لودویگ 
ارهارد« به عنوان وزیــر اقتصاد قرار گرفت 
که برخی کارشناسان بین المللی بر این باورند 
بیشترین افتخار تحول اقتصاد آلمان و پیشرفت 
یک شبه این کشور را ارهارد توانسه رقم بزند. 

در سال های نخســت پایان جنگ سردرگمی 
شدیدی در کشور آلمان ایجاد شده بود. عده ای 
در غرب فکر می کردند ظرفیت صنعتی آلمان 
را باید به طور کامــل تخریب کرد تا جلوی 
تبدیل شــدن دوباره این کشور به یک تهدید 
نظامی گرفته شود. مشکل بزرگ این بود که 
آلمان پس از جنگ به چهار منطقه اشغال تقسیم 
شده بود که هر یک تحت کنترل کشورهای 
پیروز انگلستان، فرانسه، شوروی و آمریکا بود. 
به عبارتی هر تصمیــم و اقدامی باید بین این 
چهار منطقه توافق می شد. این چنین وضعیتی 
باعث شد که سیاســت کنترل های اقتصادی 
از دوران نازی هــا ادامه پیــدا کند، چون هیچ 
توافقی در ایــن باره که چیزی باید جایگزین 
آنها شود وجود نداشــت. اما باالخره در سال 
1948 انگلستان، فرانسه و آمریکا توافق کردند 
به اشغال آلمان پایان دهند. زمانی که آلمان به 
حالت خودمختاری اقتصادی بازگشت، ارهارد 

اقتصادی گســترده  اصالحات  انجام  خواهان 
به خصوص در حوزه اصالحات ارزی شــد. بر 
اساس گزارش تجارت فردا، به دلیل تورم باال، 
پول آلمان عماًل بی  ارزش شــده بود و اقتصاد 
عمدتا به شکل تهاتری و کاالیی کار می کرد 
که به شدت ناکارا بوده و مانع شدیدی در برابر 
رشد صنایع بود. معرفی مارک جدید آلمان برای 
20 ژوئن 1948 تعیین شد. به محض اینکه خبر 
اصالحات ارزی به بیرون درز کرد، فروشگاه ها 
تعطیل شدند تا اثرات پول جدید را بتوان تعیین 
کرد. همزمان شوروی ها عرضه کاالها به برلین 
را، که تا عمق زیادی در منطقه تحت اشغال آنها 
بود اما مشترکاً توسط چهار قدرت اداره می شد، 
قطع کردند. قدرت های غربی با تحویل هوایی 
آذوقه و کاالها به شهر واکنش نشان دادند که 
شروع یک طرح مشهور به »پل هوایی« و یکی 
از هیجان  انگیزترین رویدادها در تاریخ پس از 

جنگ جهانی دوم بود. 

QQQشروع معجزه اقتصادی آلمان
یکی از هدف های ارهــارد حذف کنترل 
قیمت ها بود. ارهارد اصالحات بسیار دیگری 
از جمله کاهش 33 درصدی نرخ مالیات را نیز 
انجام داد. به همین ترتیب در گزارش تجارت 
فردا اشاره شــده بود که در 26 ژوئن مقامات 
فرانسه، انگلستان و آمریکا به اقدامات ارهارد 
رضایت دادند. این قضیه باعث شد شوروی ها 
انزوا و محاصره برلین را تنگ تر کنند و بحران 
اقتصادی و سیاسی شــدیدی به وجود آورند. 
پل هوایی متفقین به ســرعت به کمک آمد. 
در 4 جــوالی 1948، 36 هواپیمای آمریکایی 
و انگلیسی حدود ســه هزار تن مواد غذایی را 
در تنها یک روز وارد شهر کردند که با توجه 
به امکانات محدود فرود و بلند شدن هواپیماها 
در برلین، دستاورد حیرت آوری بود. به همین 
ترتیب نشــانه های کوچکی از بهبود و رونق 
اقتصادی شروع به آشــکار شدن کرد. در ماه 
سپتامبر سهمیه بندی به طور کامل برداشته شد. 
در اکتبر نخســتین محموله سیب  زمینی وارد 
بازار شــد و تولید نسبت به سال قبل از آن 60 
درصد افزایش یافت. در حالی که منطقه غربی 
آلمان این چنین پیشــرفت چشم گیری داشت 
منطقه شرقی این کشور همچنان تحت کنترل 
شوروی بود. پس از کوتاه آمدن شوروی، قانون 
پل هوایی نیز برداشــته شد و به همین ترتیب 
اصالحات در این منطقه نیز آغاز شــد. پس از 
یک سال از آغاز سیاست های ارهارد،کیفیت 
کاالهای آلمانی شــروع به افزایش کرد و از 
ســوی دیگر قیمت ها در حال کاهش بود. به 
همین ترتیب آلمــان وارد بازارهای جهانی و 

رقابت شد. 

QQQآلمان، چین اروپا شد
مسعود خوانســاری، رییس اتاق تهران در 
یادداشت های خود نوشت: »آلمانی ها  از  یکی 
به محصوالتشــان جان می دهند و هرچه تولید 
می کنند، هویتی پشت سر دارد. در هر وسیله ای 

که آنها تولیــد می کنند، رگه ای از بهره گیری 
درست و دقیق از تکنولوژی نهفته است. اما این 
تنها مزیت شان نیست. آلمانی ها به تمام نوجوانان 
و جوانانشان با نهایت صبر و شکیبایی، آموزش 
می دهند. »آمــوزش« در این اقتصاد قدرتمند 
نه تنها یک عنصر تشــریفاتی برای پرکردن 
گزارش  های عملکرد ســاالنه، بلکه اساس هر 
اقدامی است.« کمتر از 20 سال پیش آلمان یک 
اقتصاد عظیم، اما بیمار بود که با نرخ بیکاری باال 
و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم می کرد. 
در همان زمان همسایه  های آلمان مانند اسپانیا، 
انگلستان و ایرلند ستاره  های دنیای مالی بودند. 
اما در سال 2008 این طبقه بندی تغییر کرد. در 
سال 2009 دولت آلمان برنامه بازیابی پایدار را 
اجرا کرد و توانست میزان شاخص بهره برداری 
از ظرفیــت صنعت و میــزان تقاضای داخلی 
کشورش را افزایش دهد. صادرات اصلی ترین 
ستون اقتصادی این کشور بوده است. به طوری 
که بسیاری از کشورهای همسایه، اقتصاد متکی 
به صادرات آلمان را به خاطر پریشــان کردن 
اقتصاد منطقه سرزنش می  کنند. آلمان سومین 
کشور صادرکننده پس از چین و آمریکا است. 
از ســوی دیگر تقاضای جهانی برای صادرات 
محصوالت آلمانی نیز باال اســت. محصوالت 
صنایع پتروشــیمی، خودرو، ماشــین آالت و 
تجهیزات آلمانی در جهان طرفداران زیادی دارد. 
خوانســاری در همین یادداشت نوشته بود: 
»قدمت بنگاه های شــاخص و معتبر در آلمان 
یک سال، 10 سال و حتی 50 سال نیست. عمر 
بنگاه های آلمانــی گاهی به عمر باالتر از 120 
سال و 150 ســال هم می رسد. »ثبات« همان 
صفتی اســت که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد. 
ثبات اســت که نظم و دقت را می  آورد. ثبات 
است که امکان سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر و 
توسعه مفیدتر را ایجاد می کند و ثبات است که 
عمر بنگاه ها را نه مانند ایران به 5 سال و 10 سال 
که برای کشوری مانند آلمان به باالتر از 100 

سال می رساند. «

هیتلر ردپای  پاکسازی 
آلمانچگونهتوانستازپسدوجنگجهانیبرآیدوبهبزرگتریناقتصاداروپابرسد؟

5درس-گفتارهای اقتصاد جهان

اروپا  اقتصاد  بهترین 
افزایش میزان خــرج بخش دولتی و 
باعث شده  باالرفتن حجم مصرف داخلی 
برترین  آلمان، صاحب  اقتصادی  رشــد 
اقتصاد حوزه پولی یورو در سال 2016 به 
باالترین حد خود طی 5 سال اخیر برسد. 
رشد تولید ناخالص داخلی آلمان 1/9 بوده 
که نسبت به میانگین کشورهای اروپایی 
0/2 درصد باالتر است. بر اساس اعالم اداره 
آمار فدرال آلمان، رشد اقتصادی این کشور 
در سه ماه نخست ســال جاری میالدی با 
توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصاد جهانی و 
نیز به رونق درآمدن بازار ساخت و ساز در 
این کشور، موفق به پیشی گرفتن از رشد 
بزرگترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا شد. 
از طرف دیگر مازاد بودجه این کشور به 

23 میلیارد و 700 میلیون یورو رســید که 
گفته می شود از سال 1990 میالدی بی سابقه 
بوده اســت. این در حالی است که قبل از 
بحران اقتصادی 2008 رشد اقتصادی کمتر 
از یک درصد بوده است. اما در حال حاضر 
1/9 درصد است. بانک جهانی نیز پیش بینی 
کرده اســت ورود پناه جویان به آلمان در 
آینده موجب خواهد شد اقتصاد این کشور 
با سرعت بیشــتری پیشرفت کند. آلمان 
می  تواند در ســال های آینده و به کمک 
مهاجران، روی رشد باالی اقتصادی حساب 
کند. پیش بینی می شود با نزدیک شدن سطح 
مهارت و توانمندی پناهجویان به ســطح 
شهروندان آلمانی، به میزان رشد اقتصادی 

این کشور 0/7 درصد افزوده شود.
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نشر صنعت  انقالبگر 
همایونصنعتیزادهچطورایرانرانونوارکرد؟

کمی جلوتر از میدان ولیعصر، داخل خیابان 
سنگ فرش شده برادران مظفر، ساختمانی تقریبا 
شیشــه ای قرار دارد که این روزها »موسسه 
هنری رسانه ای اوج« نام گرفته است. ساختمانی 
که در بدو ورودش محیطی با ترکیبی از کافه 
و ســنگرهای جنگ و نخل های جنوب دیده 
می شود که به اسم »نخلستان« معروف است. 
داخل ســاختمان در بعضی طبقه ها سالن های 
نمایشــی وجود دارد که فیلم هایی که »اوج« 
تهیه کننده آن بوده را اکران می کند. این روزها 
که ســپاه مالک ساختمان شده، افرادی در آن 
رفت وآمــد می کنند که کامال با مالکان اولیه 
ایدئولوژیکی  افراد  هستند؛  متفاوت  ساختمان 
که با همایون صنعتی زاده، بنیانگذار موسســه 
فرانکلین در ایران و صاحب اولیه این ساختمان 

تقریبا شیشه ای تفاوت هایی دارند. 
نام صنعتی زاده با فرهنگ و نوگرایی گره  
خورده اســت. نه فقط همایــون صنعتی زاده 
که انتشــارات فرانکلین را تأسیس کرد، بلکه 
پدربزرگش، اکبر صنعتی فعالیت های زیادی 
انجــام داده بود و حتی در ســال 1295 اولین 
پرورشــگاه را در کرمان تأسیس کرد. وجود 
و تأثیر اکبر در زندگی همایون بی نظیر بوده 
است، شــاید به همین دلیل هم در کتاب ها و 
داستان هایی که قرار اســت زندگی همایون 
صنعتــی زاده را روایت کند، میــزان زیادی 
به زندگــی پدربزرگش اکبر پرداخته شــده 
اســت. کتاب »از فرانکلین تــا الله زار« که 
نتیجه گپ و گفت های همایــون صنعتی زاده 
با سیروس علی نژاد اســت، درباره پدربزرگ 
همایون این طور نوشته است: »همایون صنعتی 
از پدربزرگش تعریف ها می کرد و آنقدر که 
از پدربزرگش می گفت از پدرش نمی گفت. 
درواقع او فرزند پدربزرگش حاج اکبر کر بود، 
رمان نویس،  صنعتی زاده  عبدالحسین  فرزند  نه 
زیرا ایــام کودکی را تا پایــان نوجوانی با 
پدربزرگش در کرمــان زندگی کرده بود.« 
زندگی پدربزرگ تا جایی تأثیر داشــت که 
می توان گفت بیش از 90 ســال، این خانواده 
بخشــی از ســرمایه و درآمد خود را صرف 
مرکزی برای نگهداری کودکان بی سرپرست 
کرد که او در زمان قاجار راه اندازی کرده بود.

همایون صنعتی زاده سال 1303 به دنیا آمد. 
او فرزند عبدالحســین صنعتی زاده بود. بااینکه 
همایون در تهران به دنیــا آمد، گویا زادگاه 
به ســمت خود  را  او  خانوادگی اش، کرمان 
کشاند. چراکه شهریور 1320 زمانی که جنگ 
جهانی دوم آغاز و ایران اشــغال شد، همایون 
همــراه مادربزرگش به کرمان رفت. طی این 
ســال ها، همایون در زمینــه حمل ونقل برای 
متفقین کار می کرد، اما در نهایت نزد پدرش 

به تجارت فرش و فیروزه پرداخت.

QQQشاهکار همایون
احتمــاال آنچــه باعــث شــد همایون 
به کارهای فرهنگی و انتشارات کشیده شود، 
سختگیری های پدرش بود. چراکه عبدالحسین، 
همایــون را موقع تعطیالت برای شــاگردی 
به کتاب فروشی تهران فرستاد. چند سال بعد، در 
سال 1334 همایون شعبه ای از موسسه فرانکلین 
قاهره را در ایران تأسیس کرد. استعداد همایون 
در این زمینه شکوفا شده بود و با فعالیت های 
زیاد او، شعبه فرانکلین تهران به سرعت مستقل 
شد. بنابراین اولین کار حرفه ای همایون تبدیل 
به شــاهکار او شد. چراکه پیش از او، صنعت 
نشر ایران کامال سنتی بود. به این ترتیب همایون 
صنعتی زاده را می توان انقالبگر صنعت نشر در 
ایران عنوان کرد. او با فرانکلین، عناصر مدرن 

را وارد این صنعت کرد.
نجف دریابندری در کتاب »از فرانکلین تا 
الله زار« درباره فرانکلین و اقدامات صنعتی زاده 

نجف دریابندری در کتاب »از فرانكلین تا الله زار« درباره اقدامات صنعتی زاده می گوید: »فرانكلین حرکتی در نشر ایجاد کرد که بعدها 
این حرکت در صنعت نشر ایران ادامه پیدا کرد. کار موسسه فرانكلین ابتدا این بود که کتاب های آمریكایی را برای ترجمه به مترجمان 

می داد و بعد از ترجمه برای چاپ با ناشران قرارداد می بست و آن ناشر هم کتاب را چاپ می کرد«

فریده عنایتی
خبرنگار

کارآفرین

می گوید: »فرانکلین حرکتی در نشر ایجاد کرد 
که بعدها این حرکت در صنعت نشر ایران ادامه 
پیدا کرد. کار موسســه فرانکلین در ابتدا این 
بود که کتاب های آمریکایی را برای ترجمه 
به مترجمان می داد و بعد از ترجمه برای چاپ با 
ناشران قرارداد می بست و آن ناشر هم کتاب را 
چاپ می کرد. من که به فرانکلین آمدم، چندی 
بعد کتاب های انگلیسی را هم به چرخه ترجمه 
و نشر اضافه کردیم؛ یعنی کتاب های انگلیسی 
را هم به همان ترتیب کتاب های آمریکایی 
می گرفتیم و ترجمه می کردیم و برای چاپ 
به ناشــران واگذار می کردیم.« البته شاهکار 
همایون بعدها و سال های بعداز انقالب برایش 
دردسرساز شد. او این دوران را در کتاب »از 
فرانکلین تا اللــه زار« این طور تعریف کرده 
اســت: »مجموعا 1500 عنوان کتاب چاپ 
کردیم. در اوین، بعدازاینکه برایشــان معلوم 
شد که من برای سی آی ای کار نمی کنم، اداره 
اطالعات مرا تحویل دادگاه انقالب داد. گفتند 
ما دیگر با شما مشکلی نداریم، تو مشکلت با 
دادگاه انقالب اســت. دادگاه انقالب گفت 
1500 عنوان کتاب آمریکایی چاپ کرده ای 

و باعث گمراهی شده ای.« 
همان سال های فعالیت فرانکلین در ایران، 
صنعتی زاده کتاب ماه را به کمک ایرج افشار و 
نیز ترجمه کتاب ویل دورانت را منتشر کرد. 
دو ســال بعد همایون با وامی که از موسسه 
مرکزی و سازمان خدمات اجتماعی گرفت، 
شــرکت سهامی افســت را با چهار دستگاه 
ماشین و ســه میلیون تومان، سرمایه تأسیس 
کرد. البته بخشی از ســهام آن را به ناشران 
سهام دار  همچنین  فروخت.  نویســندگان  و 
عمده آن، ســازمان خدمات اجتماعی بود که 
مخارج نشر کتاب های ابتدایی را می پرداخت. 
کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر« دراین باره 
می نویســد: »پیش از آن کتاب های درسی را 
انتشارات مختلف چاپ می کردند که گاهی 
صحافی آن نامناسب و دارای اشتباهات تایپی 
بود. بعد از مدتی صنعتی زاده امتیاز انتشار آن 
را از دولت گرفت. او برای این کار، عده ای از 
مترجمان و مؤلفان کتاب های درسی را با هزینه 
انگلیس و آلمان  فرانسه،  به آمریکا،  موسسه 
فرستاد تا درباره چاپ، طراحی، صفحه آرایی 
و تألیف کتاب های درسی آن کشورها مطالعه 

کنند.«
همایون هم به عادت پدربزرگش در انجام 
کارهای خیر پیش قدم بود. او اوایل سال های 
1344-1343 ســازمان مبارزه با بی سوادی را 
تشکیل و مدیریت کرد. او اجرای این طرح 
را از روســتاهای قزوین شــروع اما به دلیل 
مشکالت امنیتی آن را رها کرد. فعالیت های 
صنعتی زاده تنها شــامل داخل کشور نمی شد. 
او طی قراردادی دو، سه میلیون دالری، چاپ 
حدود 120 عنوان از کتاب های درسی افغانستان 
را برعهده گرفت. شاید همین قرارداد سکوی 
پرشــی برای صنعتی زاده شد. این قرارداد 10 
ساله بود و سالیانه حدود یک میلیون دالر برای 
فرانکلین سود داشت. فعالیت های همایون در 
افغانستان به اینجا ختم نشد. او چاپخانه وزارت 
فرهنگ افغانســتان را مجدد راه اندازی کرد. 
چاپخانــه ای که باوجــود 300 کارگر، کار 

نمی کرد و مشــاوره های مختلف هم نتوانسته 
بود چــرخ آن را به گــردش درآورد. اما 
اصرارهای وزیر فرهنگ افغانستان و هوش و 
تدبیر همایون، چاپخانه را دوباره راه انداخت. 
صنعتی زاده همان ابتدای کار 35 کارگر افغانی 
را به ایران آورد و به مدت شش ماه آموزش 
داد. بعــد 35 کارگر ایرانی را همراه با آن 35 
کارگر افغانی به افغانستان برد و در هر بخش، 

یک ایرانی و یک افغانستانی قرار داد.
صنعتی زاده همیشه به آموزش توجه داشت. 
او سال 42 به دعوت موسسه مرکزی فرانکلین، 
عده ای از ناشران را برای مطالعه در مورد فروش 
و چاپ کتاب به آمریکا، فرانســه و انگلیس 
فرستاد تا هم از نزدیک کار را ببینند و هم با 
ناشران و کتاب فروشان خارجی جلسه بگذارند.

فعالیت های صنعتی زاده تمامی نداشت. شعبه 
ایرانی فرانکلین برای اولین بار، حق کپی رایت 
بین المللی را رعایت کرد. این موسسه توسط 
دفتر مرکزی فرانکلیــن بودجه ای 400 هزار 
دالری از بنیــاد فورد گرفت. ســال 1336 
دایره المعارف فارســی را پایه گذاری کرد و 
مدیریت آن را به دکتر غالمحسین مصاحب 
)ریاضی دان و استاد دانشــگاه( سپرد. دکتر 
مصاحب هم بــرای این کار، برادرش محمود 
مصاحب و احمــد آرام را انتخاب کرد. جلد 
او 10 سال بعد )ســال 1345( با آرم سازمان 

کتاب های جیبی منتشر شد.
بااینکه صنعتی زاده با فرانکلین کار حرفه ای 
را آغاز کرده بود، ســال 1352 از موسســه 
فرانکلین کناره گیری کرد. تأسیس کتاب های 
جیبی، توسط همین موسسه صورت گرفت. 
او با پرداخت مبلغی به صاحبان اثر و ناشران 
بین سه تا ده هزار نسخه کتاب به قطع جیبی 
و پالتویی منتشــر کرد. انتشار کتاب در قطع 
جیبی، انقالبی به پا کرد. چراکه با این شیوه 
کتاب های گران، ارزان تر تمام می شد و مردم و 
دانشجویان می توانستند کتاب های گران سابق 
را با قیمــت ارزان تر خریداری کنند. فعالیت 
او در این عرصــه هم زبانزد بود. به طوری که 
طی 16 ســالی که صنعتی زاده مدیریت این 
مجموعه را برعهده داشت، 1200 عنوان کتاب 
را ســاماندهی، ترجمه، چاپ و منتشر کرد. 
ســیروس علی نژاد در کتاب »از فرانکلین تا 
الله زار، زندگی نامه همایون صنعتی زاده« درباره 
شروع این کسب وکار نوشته است: »کتاب ها 
در آن زمان تیراژ خوبی نداشتند، هرچند وضع 
تیراژ کتاب از امــروز بهتر بود. صنعتی زاده 
به فکر افتاد که از طریق ارزان کردن کتاب 
تیراژش را افزایش دهد. او پیشتر هم خود را 
صرف افزایش تیراژ کتاب در ایران کرد. از 
اینجا بود که به انتشار کتاب های جیبی رسید.«

بااینکه ســال ها از فعالیت هــای خیرانه 
بچه های  می گذشت، صنعتی زاده  پدربزرگش 
پرورشگاه را از یاد نبرده بود. حتی زمانی که 
چاپخانه افست را راه اندازی کرد، برای کادر 
فنی آن، 30 تــن از دانش آموزان داراالیتام را 
انتخاب کرد و به تهران آورد. او ابتدای کار 
این بچه هــا را در تهران آموزش می داد و بعد 
تاسیسات چاپ  تا در  به آلمان می فرســتاد 
هایدلبرگ، حروف چینــی، چاپ، صحافی، 

ته دوزی و... یاد بگیرند.

طبق کتــاب »از فرانکلین تــا الله زار«، 
چاپخانه افست ابتدا در خیابان قوام السلطنه در 
مکانی کوچک پاگرفت اما با توجه به افکار 
بلند صنعتی به سرعت رشد کرد و در خیابان 
گوته زمین بزرگ و ســاختمان های متعددی 
را اجاره کرد و موسســه بزرگی شد که در 
خاورمیانه نظیر نداشت و شاید هنوز هم نداشته 
باشد. این چاپخانه هنوز هم با همان ساختاری 
که در زمان همایون پیداکرده بود به کارش 
ادامه می دهد و کتاب های درسی ایران را چاپ 
می کند و بیشترین بار چاپ کتاب های درسی 

بر گردن آن است.
کنار این اقدامات، تفکر اقتصادی همایون 
هم باعث پیشرفت او می شد. دوسال بعدازاین 
ماجرا وضع مالی موسســه بهبود پیدا کرد، 
به طوری که مرکز فرانکلین کمک های مالی اش 
به آنجا را قطع کرد. فعالیت های همایون تنها 
شــامل چاپ و صحافی و... نمی شد. آن زمان 
کشور با مشکل کاغذ مواجه بود، پس همایون 
به فکر حل این مشکل افتاد. به این ترتیب در 
این سال ها کارخانه کاغذســازی پارس در 
هفت تپه خوزســتان را با سرمایه 400 میلیون 
تومانی راه اندازی کرد. مدیرعامل، صنعتی زاده 
و اکثر سهام آن متعلق به بانک توسعه صنعتی 
و معدنی و سازمان خدمات اجتماعی بود. البته 
صنعتی زاده  زمان زیادی در این مجموعه باقی 

نماند و از آنجا استعفا داد.
در این زمان کاربلدی صنعتی زاده برای همه 
آشکار شده بود. او به پیشنهاد وزیر اقتصاد و 
سازمان برنامه برای احیا و مدیریت کارخانه های 
مختلف فراخوانده می شد. پس ازاینکه همایون 
از کارخانه کاغذســازی پارس اســتعفا داد 
به تقاضای عالیخانی به کارخانه الستیک بی اف 
گودریج رفت، اما خیلی زود از آنجا استعفا داد. 
بعد با کمک سازمان برنامه، کارخانه خرمای 
رطب زهره که در حال ورشکســتگی بود را 
احیا کرد. اما در آنجا هم دوام نیاورد و باز هم 
اســتعفا داد. بعدازآن مسیری دیگر را امتحان 
کرد. این بار با کمک بچه های پرورشگاه در 
کیش تاسیساتی برای کشت مروارید راه اندازی 
کرد. صنعتی زاده از شرق تا غرب و از جنوب 
تا شمال را درنوردید و این بار در تکمیل پروژه 
ساختمانی خزرشهر مازندران نقش موثری را 

ایفا کرد.

QQQسال های سخت
انقالب که شــد، همایون به سرزمین آبا 
و اجدادی اش، کرمان برگشــت. شــهریور 

59 مدتی در یک کتاب فروشــی به صحافی 
کتاب های تک جلدی مشغول بود. همسرش هم 
گالب گیری می کرد. گالب هایی که همایون 
با نام گالب زهرا به بــازار تهران و کرمان 
می فرســتاد. در این دوره او باز هم سرکی در 
چاپخانه ها کشید و به پیشنهاد بنیاد مستضعفان 
در شعبه کرمان، مسئولیت چاپخانه آرشام را 
برعهده گرفت. حتی در این ســال ها باز هم 
به یاد بچه های پرورشگاه بود و تعدادی از آنها 

را با خود به چاپخانه برد.
سال های جنگ همچنان همایون در ایران 
مشــغول بود، اما کم کم مشکالتی ایجاد شد. 
کتاب »سرگذشــت پنجاه کنشگر اقتصادی 
ایران« درباره این قسمت از زندگی صنعتی زاده 
نوشته است: »تعدادی از مدیران منصوب بنیاد، 
ماشین های دست دوم را به جای ماشین دست اول 
برای چاپخانه خریدند و هزاران دالر سود بردند. 
صنعتی زاده گزارش سوءاستفاده را به مقامات 
باالتر ارائه داد، اما مقاومت بعضی مدیران بنیاد 
برابر آشکار شدن این قضیه، مشکالتی برای او 

ایجاد کرد.«
صنعتی زاده هم مانند کارآفرینان دیگر، بعد 
از انقالب با مصادره اموالش مواجه شد، اما او 
فرقی با بقیه داشــت؛ همایون کنار نکشید و 
ســال های پیری زندگی اش را با پس گرفتن 
اموالش سپری کرد. البته که در عرصه هایی مانند 
گالب گیری مشغول بود، اما گویی پس گرفتن 
دارایی ها که سال ها برای آنها زحمت کشیده و 
یادگار خانوادگــی و پدربزرگش بود، قوایی 
تازه به او بخشیده بود. مثل زمانی که سیروس 
علی نژاد، ابتدای کتاب »از فرانکلین تا الله زار، 
زندگی نامه همایون صنعتی زاده« درباره یکی 
از دیدارهایش با صنعتی زاده می نویســد: »از 
فرودگاه مرا به پرورشــگاه صنعتی برد. توی 
ماشــین تعریف کرد که باغ شــمال را هم 
سرانجام پس گرفته اســت. اما بیشتر از آن 
خوشحال بود که قسمت هایی از پرورشگاه را 
در مرکز کرمان پس گرفته و بقیه را هم زود 
پس خواهد گرفت. ذوق داشت جاهایی را که 

پس گرفته نشانم بدهد.«
است:  نوشــته  این طور  ادامه  علی نژاد در 
»انقالب که شد بخش های زیادی از پرورشگاه 
را مصادره کردند. وزارت بهداشت و وزارت 
ارشاد، هرکدام در پی ساختمان و مکان مناسبی، 
بخش هایی از پرورشگاه را صاحب شده بودند. 
حاال بعد از چیزی حدود 28 سال توانسته بود 
قسمتی را که در دست بهزیستی بود پس بگیرد 
و به بازسازی مشغول شود.« ماجراهای بعد از 

انقالب برای صنعتی زاده با مصادره تمام نشده 
بود، او مدتی را هــم در زندان گذراند. طبق 
گزارش های منتشرشــده، اتهامات او »ارتباط 
با سازمان اطالعات مرکزی آمریکا« و »نشر 

فرهنگ غربی« بود.
علی نژاد در گفت وگویی دیگر با صنعتی زاده 
به ســال های بعد از انقالب و به قضیه زندان 
افتادنش پرداخته است. همایون اینجا می گوید: 
»بعد از انقالب تکلیف کتاب ها و فرانکلین این 
طور شد که اول تبدیل شد به سازمان آموزش 
انقالب اسالمی و بعد سازمان علمی فرهنگی. 
کتابی چاپ کرده ام که حاال چاپ بیســت و 
پنجم آن درآمده. لذات فلســفه را دادم عباس 
زریاب ترجمه کند. گفت چشم، ولی خواننده 
نداردها! گفتم چه کار داری. تا حاال بیشتر از 
سی بار چاپ شده است.« به قول خودش، بابت 
مقداری چیزها از جمله چاپ کتاب ها به زندان 

افتاده بود.
احتمــاال ایــن اتفاقات تیــر خالصی 
به فعالیت های او در عرصه چاپ و کتاب بود. 
بعدازآن، صنعتی زاده با همسرش همراه می شود 
و دوباره به کار گالب گیری مشغول می شوند. 
او ســال 67 برای تأســیس شرکت گالب، 
شروع به پرورش گل های سرخ کرد. در این 
راه صدهکتار زمین بایر را زیر کشت بردند. 
فعالیت های او به بقیه هم سرایت کرد تا اینکه 
روستاهای اطراف هم کاشت نهال گل محمدی 
را آغاز کردند و ســطح زیر کشت به حدود 
700 هکتار رسید. همایون که کاربلد صنعت 
بود در این زمینه هم پیشــرفت کرد. در این 
زمان کم کم ماشــین های گالب گیری مجهز 
از آلمان خریداری شــد و گالب زهرا، عطر، 
روغن و گل خشک محمدی با نشان ارگانیک 
آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی از 

کشورهای اروپایی صادر شد.
گالب زهرا اواسط دهه هشتاد، 100 کیلو 
اســانس خالص گل محمدی تولید می کرد و 
عمده این محصــوالت را کیلویی 7500 دالر 
در  لوازم آرایشی  و  عطریات  به ســازندگان 
اتحادیه اروپا به ویژه آلمان می فروخت. حتی 
بااینکه کارخانه رونق گرفته بود و بخشی از 
سود آن وقف موسسه خیریه کانون پرورش 
نونهاالن صنعتی می شد، همایون زمان هایی هم 
سری به حرفه دلخواهش می زد و کتابی ترجمه 
می کرد. در دورانی که او ناراحتی قلبی داشت، 
مدیریت شــرکت را به همسرش سپرد و سه 
ماه آخر سال را برای استراحت به بندرعباس 
 رفت و کتاب هایی مانند تاریخ کیش زرتشت، 
جغرافیای تاریخی ایران، ایران در شرق باستان 
و تاریخ سومر را از انگلیسی به فارسی ترجمه 

کرد.
بااینکه بندرعباس جایی برای استراحت او 
محسوب می شد، به یکی از تلخ ترین مکان های 
زندگی اش هم تبدیل شد. اسفند 86 زمانی که 
همسرش برای دیدار صنعتی راهی بندرعباس 
 شــد، بین راه تصادف کرد و از دنیا رفت. او 
همسرش را در همان الله زار و میان گل های 
ســرخی دفن کرد که روزی خودش کاشته 
بود؛ همان جایی که دو سال بعد، یعنی چهارم 
شــهریور 1388 و در سن 84 سالگی همان جا 
به همسرش پیوست. این طور بود که همایون 

صنعتی زاده از فرانکلین به الله زار رفت.
همایون و شهین صنعتی زاده حاج اکبر صنعتی زادههمایون صنعتی زاده، احتمااًل سال 1329
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پست هایی در حوزه وزارت امور خارجه بود:
مشــاور وزیر امور خارجه از سال 1365 تا 

1366
مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی 

خارجی از سال 1366 تا 1368
معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور 

خارجه از سال 1368 تا 1376
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال 

1376 تا 1378
معاون پژوهش های سیاست خارجی مرکز 
تحقیقات استراتژیک از سال 1378 تا 1392.

استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط 
بین الملل در دانشگاه عالمه طباطبایی.

البته این  پست ها سیاسی و تجربه اش در 
وزارت امور خارجه بود که در کنار آشنایی 
نسبی فنی او را برای عهده داری این سمت 
مهم آماده می کرد. محمود واعظی به عنوان 
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات 
به مجلس شورای اسالمی معرفی شد که در 
جلســه رای گیری، نمایندگان با 218 رای 
موافق، 45 رای مخالــف و 20 رای ممتنع، 
وی را شایسته تصدی این وزارتخانه تشخیص 

دادند.

QQQوزیر یازدهم
محمود واعظی در برنامه های خود »توسعه 
شبکه و زیرساخت«، »بهبود کیفیت زندگی 
شــهروندان و توســعه خدمات«، »توسعه 
ارتباطات روســتایی و مناطــق محروم«، 
»ارتقای تحقیق و توسعه فناوری های بومی« و 
»تقویت و گسترش ارتباطات و حضور موثر 
در مجامع بین المللی« را به عنوان محورهای 
پنجگانه خود ارائه کرد. افزایش پهنای باند 
اینترنت بین الملل، افزایش پهنای باند شبکه 
IP داخلی، افزایش ظرفیت شــبکه، انتقال 
زیرســاخت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
توســعه و تکمیل مراکز داده )استانی، ملی، 
سامانه های  استقرار  بین المللی(،  و  منطقه ای 

ایمنی زیرساخت ارتباطی و اطالعاتی، ایجاد 
ظرفیت به منظور افزایــش تعداد کاربران 
اینترنت، افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات 
بین الملل به منظور کســب سهم مناسب از 
توانمندی )طراحی،  منطقه، کســب  بازار 
ساخت، تست، پرتاب، بهره برداری، هدایت 
و کنتــرل( ماهواره های مورد نیاز، کاهش 
زمان ســیر مرسوالت پســتی بین مراکز 
استان ها، استقرار دولت الکترونیک، امکان 
اجرایی،  )دستگاه های  پرسرعت  دسترسی 
کســب وکارها و خانوارها( به شبکه ملی 
افزایش  به منظور  ظرفیت  ایجاد  اطالعات، 
تعداد کاربــران تلفن  همراه و ارائه خدمات 
ارزش افــزوده، ایجــاد ظرفیت به منظور 
به روزرســانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه 
خدمات  افزایش  افــزوده،  ارزش  خدمات 
الکترونیکی )دولت الکترونیکی، کسب و کار 
الکترونیکی، سالمت الکترونیکی و فراگیری 
الکترونیکی و...(، افزایش سرانه مرسوالت و 
خدمات نوین پستی، تکمیل و توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شــهرک های 
ICT ارتباطــات و فناوری اطالعات در این 

منطقه و برخی مناطق دیگر، تدوین و تنظیم 
روابط متقابل بیــن ارائه دهندگان خدمات 
توسعه خدمات پست بانک در   ،ICT حوزه
روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات 
با رویکرد توســعه بانکداری اصل »44« 
قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها 
در بخش ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
فراهم سازی دسترسی کلیه روستاهای کشور 
از  حمایت   ،)USO( ارتباطی  به شبکه های 
توسعه نرم افزارهای بومی، تعریف و ساخت 
ماهواره های مشترک با سایر کشورها، ایجاد 
جایگاه  فضایی، کسب  ملی  آزمایشــگاه 
مناســب در اتحادیه ها و مجامع منطقه ای 
و بین المللی، ثبت بین المللی ایســتگاه های 
ارتقای  مــداری،  موقعیت های  و  رادیویی 
جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و 
جهان و تقویت ارتباطات پستی بین المللی و 
ایجاد  هاب پستی از جمله برنامه های واعظی 
در حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات بود 
که با توجه به ظرفیت  های موجود کشــور 
و توانمندی او برخی از آنها میســر شد و 
تعدادی دیگر نیز به نیمه راه رسید که با توجه 
به وزیر پیشنهادی جدید در دولت دوازدهم 
که از بدنه همین وزارت خانه است این مسیر 
ادامه می یابد. یکی از مهمترین اقداماتی که 
در وعده های حســن روحانی و بعد از آن 
در برنامه های واعظی وجود داشت پیگیری 
جریان آزاد اطالعات بود. این شــعارهای 
تبلیغاتی باعث حاشــیه های بسیاری برای 
دولت و این وزارتخانه تا به امروز بوده است. 

اشــاره کرد. برخورداری 53 هزار روستا از 
ارتباط مخابراتی، بهره مندی 10 هزار روستا 
از خدمات ICT روســتایی و به روزرسانی 
دایری تلفن ثابت در اکثر مراکز تلفنی و نیز 
پوشش 71 هزار کیلومتر از جاده های کشور 
به فناوری موبایل از دیگر اقدامات صورت 
گرفته پس از پیروی انقالب است. از دیگر 
خدمات دولت که در بخش زیرساختی رشد 
کمی و کیفی داشته است می توان به توسعه 
زیرســاخت های مخابراتی و اینترنتی اشاره 
کرد. در میان این دســتاوردهای می توان 
به نصب 24 هزار آنتن BTS و توسعه کمی 
و کیفی خدمات ارزش افزوده به مشترکان 
و توسعه شبکه فناوری اطالعات شامل 30 
میلیون کاربر اینترنت، 1.8 میلیون مشترک 
adsl و 2.7 میلیــون پورت منصوبه دیتا و 

برقرارســازی ارتباط رومینگ بین الملل با 
112 کشــور و 273 اپراتور موبایل اشاره 
کرد. شرکت مخابرات ایران با رشد مناسبی 
که داشته توانسته بر خالف اکثر سازمان های 
ضررده دولتی اقتصاد موفقی داشته باشد. این 
شرکت توانسته به سهامداران خود به ازای هر 
سهم 1845 ریال با پرداخت سود 114 هزار 
میلیارد ریالی به دولت در 6 سال اخیر، کسب 
رتبه چهارم در اشتغال زایی و کسب رتبه برتر 
در بین شرکت های بورس اوراق بهادار را از 

آن خود کند.

QQQاپراتورها و خدمات تلفن همراه
تلفن همراه و ارتباطات در دنیای امروز 
به یک نیاز تبدیل شــده است. در کشور ما 
نیز همگام با دنیای ارتباطات، پیشرفت ها و 
ارتقاهایی صورت گرفته است. سه اپراتور 
همراه اول، ایرانســل و رایتــل به عنوان 
سرویس دهندگان اصلی خدمات تلفن همراه 
به شمار می روند، البته در کنار این اپراتورهای 
زیرساختی اپراتورهای مجازی دیگری نیز با 
خدمات متنوع تر در حال راه اندازی هستند. 
ایران طی  مخابرات  به دستاوردهای  نگاهی 
چند سال گذشته از پوشش 96 درصدی تلفن 
همراه به نسبت جمعیت کشور حکایت دارد. 
پوشش تلفن همراه در تمامی شهرها و 46 
هزار روستا، برخورداری از شبکه تلفن ثابت 
با 27.8 میلیون مشترک از دیگر دستاوردهای 
مخابراتی کشور محسوب می شود. بازار تلفن 
همراه در کشــور ایران طی 5 سال گذشته 
387 درصد رشد داشته و تعداد کاربران تلفن 
همراه به 76 میلیون مشترک رسیده که در 
این بین شــرکت همراه اول با برخورداری 
65 درصد از ســهم بازار ایران نقش رهبری 
این بازار را به عهده دارد.در چند سال گذشته 
ارتباطات همراه در گســتره جهانی  بازار 
به میزان3/2 میلیارد توســعه داشته و اکنون 
با برخورداری از 5/4 میلیارد مشــترک در 
224 کشور دنیا ساالنه نرخ رشد 146 درصد 
را تجربه کرده که در این میان، بیشتر رشد 
بازار ارتباطات همراه در بازار کشورهای در 
حال توسعه نظیر ایران بوده است. روند رشد 
توسعه صنعت ارتباطات همراه در عرصه ملی 
نیز مستثنی از روند بین المللی نیست. ایران در 
این سال ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده 
و تعداد مشترکان تلفن همراه از 15 میلیون در 
پایان سال1384، به 76 میلیون رسیده است، از 
این رو تعداد مشــترکان تلفن همراه چه در 
عرصه جهانی و چه در عرصه ملی بر تعداد 
مشترکین تلفن ثابت پیشی گرفته است. الزم 
به ذکر اســت که این رقم به معنای کاربر 
فعال است و به تعداد سیم  کارت های فروخته 
شده ربطی ندارد. آمار سیم کارت های فروخته 
شده بسیار وسیع تر از تعداد کاربران است. 
طبق آمارهای رســمی منتشر شده ضریب 
نفوذ سیم کارت های  واگذار شده تلفن همراه 
در کشور به باالی 190 درصد می رسد، با این 
وجود بخش قابل توجهی از این سیم کارت ها 

به دالیل نامعلوم درحالت غیرفعال قرار دارند. 
در کنار رشد وســیع و جذب کاربران اما 
وضعیت پوششی چیزی متفاوت از آمار های 
اعالم شده است. می توان گفت که از لحاظ 
توســعه کمی و ضریب نفوذ رشد سریع و 
فزاینده ای داشته ایم اما از لحاظ کیفیت چنین 
رشدی را نداشته ایم. متاسفانه توسعه کیفی با 
توسعه کمی در بخش تلفن همراه در کشور 
هماهنگ نیست، این خدمات پوشش فراگیر 
یا برد الزم را ندارند. با توجه به اینکه تعویض 
اپراتور برای بسیاری از کاربران امری سخت 
و یا غیرممکن بود وزارت ارتباطات با اقدامی 
دقیق و مناسب که با پیگیری شخص واعظی 
همراه بود طرحی به نام ترابردپذیری را کلید 
زد .با کلید خوردن این طرح هر کاربر تلفن 
همراه در صــورت نارضایتی از وضعیت 
اپراتور خود می تواند بدون تغییر شــماره 
تلفن، اپراتور خود را تغییر دهد. این فرآیند 
که رقابت را در بین اپراتورهای تلفن همراه 
افزایش داده از سال گذشته در کشور عملیاتی 
شده و باعث شده تا کاربران ناراضی بتوانند 
به راحتی اپراتور مناسب با کیفیت بهتری را 
انتخاب کنند. این حرکت که در گام های 
اولیه با مقاومت شدید اپراتورها روبه رو شده 
بود با پیگیری شخص وزیر اجرایی شد. البته 
باید گفت عمل ترابردپذیری حدودا از سال 
2000 میالدی در بیش از 70 کشــور دنیا 

وجود داشته است.

QQQاستارت آپ ها
ایده کاهش شکاف درآمدی برای دولت 
تدبیر و امید از آنجایی کارساز افتاد که دولت 
بر کاهش شکاف دیجیتالی بین ایران و دیگر 
کشورها یقین پیدا کرد. باور دولت یازدهم 
بــر اینکه فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
مهم ترین بستر برای پیشرفت توانمندسازی 
اقتصاد و موتور پیشران توسعه است، باعث 
شد تا هدف گذاری دولت یازدهم در بخش 
ارتباطات و فناوری هــای ارتباطی، در این 
سال ها شــکل دیگری به خود بگیرد. رشد 
ســرمایه گذاری ها در این بخش از 12 هزار 
میلیــارد تومان از ســوی بخش خصوصی 
در حوزه زیرســاخت فناوری اطالعات و 
ارتباطات صورت گرفت. در همین راستا، 
توسعه متوازن در سراسر کشور برای کاهش 
شکاف دیجیتالی، با رویکرد برقراری ارتباط 
برای روستاییان شکل گرفت و اکنون بیش 
از 25 هزار زیرساخت باند پهن LTE  فراهم 
شده است و قرار است در برنامه دوم نیز این 
فناوری در 18 هزار روستا توسعه پیدا کند. 
بدیهی است برداشتن شکاف درآمدی، تنها 
با کاهش شکاف دیجیتال و فراهم آوردن 
زیرســاخت های ارتباطی ممکن نیست و 
ایــن امر یک حلقه دیگر دارد و آن نیروی 
انسانی متخصص در بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات است. از لحاظ چگالی نیروی انسانی، 
می توان ادعا کرد در وضعیتی مطلوب هستیم؛ 
اما در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، دو 
اتفاق در حال شکل گیری است که می توان 
با بهره گیری از آنها، کشــور را توسعه داد؛ 
نخست رشد چندبرابری بازار و ظرفیت های 
بالقوه ای که می توان از آن استفاده کرد که 
اگر تأخیر کنیم، در این حوزه تنها به یک 
مصرف کننده تبدیل خواهیم شــد.از دیگر 
ســو اقتصاد ما از اقتصاد فناوری به اقتصاد 
محتوا در حال تغییر وضعیت است. کشوری 
که محتوای بیشــتر، نیروی انسانی بیشتر و 
کارآفرین بیشــتری دارد، می تواند در این 
اقتصاد حضور داشــته باشد. این اتفاق برای 
کشــور ما یک فرصت اســت؛ اما توسعه 
کارآفرینی در حوزه فضای مجازی، ملزوماتی 
دارد که از آن جمله می توان به فراهم آوردن 
امکان صــادرات محصوالت و خدمات این 
حوزه، تهیــه و تصویب قوانین حمایتی در 

تلگرامی دولت 
دولتیازدهمباپیگیریهایفنیوسیاسیبهفناوریاطالعاتوارتباطاتجاندوبارهداد

علی مقامی
دبیر بخش دانش 

زیرا بحث فیلترینگ متولیان زیادی دارد که 
با نگاه دولت تفاوت داشته و این درگیری ها 

ادامه دار خواهد بود.

QQQ مهمترین اقدامات فناوری اطالعات
در دولت یازدهم

QQQافزایش پهنای باند
محمود واعظی وزیــر ارتباطات دولت 
یازدهم، در ماه های نخســت آغاز به کار 
دولت صراحتا وعــده داده بود، پهنای باند 
اینترنت در ایران تا پایان سال 1393بیشتر از 
700 گیگابیت در ثانیه شود. دو سال پس از 
این وعده، یعنی پایان سال 1395 پهنای باند 
اینترنت در ایران به 743 گیگابیت بر ثانیه 
رسیده، یعنی بیش از 10 برابر وضعیت قبلی 
و چیزی بیش از وعده ای که در چهار سال 
پیش داده شده بود. در آبان 1391، مجموع 
پهنای باند ایران از طریق 9 درگاه مختلف 
با ظرفیتی حدود 70 گیگابایت در ثانیه بود 
که این ظرفیت تا پایان سال 1394 به 350 
گیگابیت بر ثانیــه افزایش یافت و پس از 
آن طبق گزارش های منتشــر شده تا پایان 
شهریورماه 1395 با نصب 59/773 کیلومتر 
فیبرنوری بین شــهرها، ظرفیت پهنای باند 
اینترنت ایران بــه 643 گیگابیت بر ثانیه 
رسید که معادل با 3600 لینک STM1 است. 
در تاریخ 21 آبــان 1395، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعــات از افزایش پهنای باند 
اینترنت ایران به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه 
خبر داد. ظرفیت IP داخلی 6700 گیگابیت 
بر ثانیه و مشترکان اینترنت به 43 میلیون نفر 
رسیدند و بازار فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ابتدای دولت، 5/13 هزار میلیارد تومان 
 ICT ارزش داشت اما در پایان 95 ارزش بازار
به 40 هزار میلیارد تومان رســیده و به نظر 
می رسد این تعامالت اقتصادی تا پایان برنامه 
ششــم به بیش از 120 هزار میلیارد تومان 
خواهد رســید. ظرفیت IP داخلی به 6 هزار 
و 800 گیگ رسیده و 11 برابر شده است. 
در بهمــن 1389 مخابرات ایران اعالم کرد 
28 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود 
دارد،که تنها 700 هزار نفر از این کاربران از 
اینترنت پرسرعت استفاده می  کردند. البته این 
اینترنت پرسرعت 128 کیلوبیت بیشتر نبود 
و مابقی 22 میلیون کاربر دیگر از اینترنت  
دایال آپ اســتفاده می کردند. این وضعیت 
آنقدر سخت و باورنکردنی بود که به نظر 
نمی آمد تا سال ها نیز بتوان این فاصله ها را با 
دنیای کنونی از بین برد و به نظر می آمد که 
این وضعیت بهتر هم نشود. مجلس شورای 
اسالمی در اقدامی عجیب در بهمن 89 اعالم 
کرد که محدودیت ســرعت اینترنت برای 
کاربر خانگی برداشته نخواهد شد و وضعیت 
به همین صــورت می ماند. این در حمایت 
از صحبت های رییس دولــت نهم و دهم 
بود که اعتقادی به توسعه اینترنت نداشت. 
البته با روی کار آمدن دولت این وضعیت 
ادامه پیدا نکرد و در سال 95 با رشد 53/23 
درصدی تعداد کاربران اینترنت به بیش از42 
میلیون و 500 هزار نفر رسید و این آمار نشان 
می دهد که بیش از 60 درصد کاربران امروزه 
به اینترنت پرسرعت دسترسی کامل دارند. 
که این اینترنت با زیرساخت adsl و اینترنت 

موبایل سرویس دهی می شود.

QQQدستاوردهای مخابراتی
با توجه به آماری که از ســوی شرکت 
مخابرات ایران منتشــر شده است در 4 سال 
اخیر و در راســتای خصوصی سازی از 43 
هزار و 700 پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری 
مبلغی بالغ بــر 3600 میلیارد تومان در این 
بخش بهره برداری شــده اســت. از دیگر 
خدمات دولت در زمینه خدمات مخابراتی 
و فناوری باید به رشد این حوزه در روستا ها 

بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست 
جمهوری، منتخب ملت برای انتخاب ناخدای 
یکی از مهمتریــن وزارت خانه های متولی 
فناوری و زیرساخت های ارتباطی با چالش 
باید  بود. حســن روحانی  بزرگی روبه رو 
کســی را برای این سمت انتخاب می کرد 
که هم بتواند خرابه ای را که دولت گذشته 
با سهل انگاری و بی توجهی دچار مشکالت 
فراوانی کرده بود دوباره به مسیر صحیحی 
کــه در طرح تکفا بــرای آن ریل گذاری 
شده بود برگرداند و کمی وضعیت آشفته 
آن را بازسازی کند. از سوی دیگر با توجه 
به وعده های انتخاباتی حسن روحانی قرار بود 
وی راه گشای جریان آزاد اطالعات بوده و 
فضای امنیتی و غیرکارشناسی دولت قبل را 
به مسیر صحیح خود بازگرداند. این دو نگاه 
و بسیاری از موارد زیرساختی دیگر باعث 
می شد رئیس جمهور با انتخاب سختی روبه رو 
شــود، زیرا از سمتی در هشت سال گذشته 
دولت قبلی در حوزه ای که هر ثانیه اش در 
حال تغییر و نوآوری اســت کوتاهی های 
فراوانی کرده  بــود و در برخی نقاط نه تنها 
مسیر قبلی متوقف بلکه به کج راهه هدایت 
شده بود و این وزیر جدید بود که باید این 
قطاری کــه بدون ترمز در حال حرکت در 
خارج مسیر بود را با اقدامات کارشناسانه و 
فنی به مســیر خود بازمی  گرداند و از سوی 
دیگر این وزیر در کنــار نگاهی فنی باید 
بینش عمیق سیاسی نیز می داشت، زیرا این 
وزارتخانه با توجه به ماموریت ها و خدماتی 
که ارائه می دهد با بســیاری از سازمان ها و 
گروه های مختلف درگیــر بوده و با توجه 
به اینکــه در دولت قبل به خواســته های 
بی حد و اندازه و خارج از ضوابط به راحتی 
عمل می شــد کار برای مدیر جدید سخت 
و طاقت فرســا بود، زیرا باید در مقابل این 
خواســته های نابه جا مقاومت کرده و همه 
این سازمان ها را به رعایت روال های قانونی 
بازمی گرداند. قسمت دوم شاید سخت ترین 
قســمت ماجرا بود. از همین رو حســن 
روحانی یکی از نزدیکان خود که در این امر 
تبحر داشت را برای هدایت این وزارتخانه 
کلیدی انتخاب کرد. محمود واعظی دارای 
مدرک های تحصیلی دکترای روابط بین الملل 
و همچنین فوق لیسانس مهندسی الکترونیک 
بود. او در سال های اولیه انقالب از سال 1358 
تا 1365 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
بود. او در ســال های بعدی بیشتر عهده دار 

محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم

محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم، در ماه های نخست آغاز به کار دولت صراحتا وعده داده بود، پهنای باند اینترنت در ایران فناوری
تا پایان سال 1393بیشتر از ۷00 گیگابیت در ثانیه شود. دو سال پس از این وعده، یعنی پایان سال 139۵ پهنای باند اینترنت در ایران 
به ۷۴3 گیگابیت بر ثانیه رسیده، یعنی بیش از 10 برابر وضعیت قبلی و چیزی بیش از وعده ای که در چهار سال پیش داده شده بود.
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قالب برنامه های توســعه کشــور )مالی و 
اعتباری، مالیاتی، حقوقی، گمرکی، بیمه ای(، 
توسعه شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان 
و توســعه نظام آموزشــی برای آشنایی با 
تقویت  و  به توســعه  کارآفرینی  مباحث 
فضای شکل گیری استارت آپ ها اشاره کرد. 
استارت  آپ  ها یکی از مهمترین فعالیت  های 
اقتصادی کشــورهای توسعه یافته محسوب 
می  شوند. مطابق با گزارش دیده  بان جهانی 
کارآفرینی  موسسه  و   )GEM( کارآفرینی 
و توسعه جهانی GEDI که در  سال گذشته 
منتشر شــده و مربوط به پایان  سال 2016 
میالدی اســت، برآوردها نشان می  دهد که 
ایران از حیث کارآفرینی نوپا و استارت  آپ 
در رتبــه 23 جهان قــرار دارد و وضعیتی 
مشابه کشــورهای چین و استرالیا را ایجاد 
کرده است. از لحاظ قابلیت  های درک شده 
کارآفرینی رتبه مناســب 12 به دســت 
آمده اســت، اگر چه از لحاظ فرصت های 
درک شده کارآفرینی و ترس از شکست، 
به ترتیب رتبه 36 و 33، چندان مناســب 
نیست. همچنین از لحاظ مجموع فعالیت  های 
کارآفرینانه )TEA( در  ســال 2015، ایران 
رتبه 23 را در بین کشورهای مورد بررسی 
به دست آورده است که نشان  دهنده آن است 
که فرصت  های بســیاری جهت بهبود این 
شاخص در کشور باید فراهم شود. همچنین 
از لحاظ شاخص »کارآفرینی به عنوان یک 
فرصت شغلی خوب« رتبه کشور 37 است 
که نشان  دهنده آن است که هنوز فرهنگ  
سازی الزم برای سوق  دادن جوانان و نخبگان 
به سمت کارآفرینی صورت نگرفته است. 
می توان این حمایت و رشد شایان در حوزه 
استارت آپ ها را مرهون نگاه صحیح دولت 

دانست.

QQQخدمات پستی، ماموریت اول
در ذهن بســیاری از ما خدمات پست 
چیزی فراتر از یک نامه رسانی ساده نیست 
در حالی که در دنیا این ســرویس یکی از 
مهمترین خدمات زیرساختی برای بسیاری 
از فرآیندهای فناوری محســوب می شود. 
باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از 
استارت آپ ها یا فروشگاه های اینترنتی اگر 
ســامانه ای برای رساندن کاال به مشترکین 
خود نداشته باشــند عمال در کسب و کار 
نهایی خود شکســت می خورند. پست در 
ایران قدمتی طوالنی دارد. پست در ایران تا 
پیش از سال 1258 به صورت »اداره« بود و 
تمامی امور پستی در آن زمان توسط همین 
اداره صورت می گرفت. در پی موفقیت های 
پســت در انجام امور کشور، »ناصرالدین 
شاه قاجار« دســتور تاسیس وزارت پست 
را صادر کرد. ایران در سال 1264 دارای 7 
خط اصلی و پنج خط فرعی پســتی بود. با 
تاسیس اتحادیه پست جهانی، ایران به عنوان 
یکی از نخستین کشورهای دنیا به عضویت 
این اتحادیه درآمــد. از همین رو وزارت 
ارتباطات نیز به این سرویس توجه بیشتری 
نشان داد و ســعی کرد تا این سازمان را از 
حالت سنتی خارج کرده و خدمات نوین را 
به آن اضافه کند. توسعه خدمات نوین پستی 
ایجاد و توسعه ســرویس  های نوین پستی 
نظیر پست ویژه، پست تلفنی 193، خرید و 
فروش اینترنتی و بازار الکترونیک، سرویس 
کارت پســتال الکترونیکی، تمبر شخصی 
مستقیم، وب  پســت  الکترونیکی، گروه 
آگهی روستایی و پست لجستیک موجب 
شد تا رویکردی به روز از پست به نمایش 
گذاشته شود و تعداد خدمات پستی نوین از 
ابتدای دولت از 7 خدمت تا 24 خدمت در 
حال حاضر افزایش یابد. البته با تمام رشــد 
و قدمت این حوزه باید اشاره کرد خدمات 
پستی در ایران با اســتاندارد مدرن جهانی 
فاصله زیادی دارد و بسیاری از مواقع هزینه 
زیــادی را به کاربران تحمیل می کند. مثال 
وقتی شما از سایت های خارج از ایران خرید 
می کنید گزینه ای وجــود دارد که کاالی 
شما را به صورت رایگان برای شما ارسال 
می کنند، در حالی که همین بسته که ممکن 
است هزاران کیلومتر را تا ایران به صورت 
رایگان طی کرده باشد، فقط از مسیر پستی 
در ایران تا درب منــزل از کاربران برای 
بسته بسیار کوچک حداقل 25 هزار تومان 

دریافت می کنند که این جدای از هزینه های 
گمرک پستی اســت. یا از دیگر سو برای 
توسعه تجارت الکترونیک هنوز زیرساختی 
برای پست کاال ها به خارج از ایران وجود 
ندارد که این امر فروشــگا های اینترنتی ما 
را از چرخه تجارت بین المللی خارج کرده 

است.

QQQدولت الکترونیک
دولت تدبیر و امید در نخستین ماه های 
استقرار، با شناختی که از نقاط قوت و ضعف 
نظام اداری کشــور و اذعان به نقش مهم و 
مؤثر دولت الکترونیــک بر اصالح نظام 
اداری و توسعه کشور و در راستای اجرای 
سیاست های کلی نظام اداری ابالغی رهبری 
انقالب و با به کارگیــری تمام ظرفیت ها 
و تجربیات حاصــل از مطالعات قبلی و با 
استفاده از ظرفیت های قانونی شورای  عالی 
اداری و شــورای  عالی فناوری اطالعات، 
نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی کشور 
را در قالب دو مصوبه هماهنگ »آیین نامه 
توسعه خدمات الکترونیکی« مصوب شورای  
عالی اداری که تمرکز بر موضوعات اداری 
داشته و »ضوابط فنی اجرائی توسعه دولت 
الکترونیکــی« مصوب شــورای فناوری 
اطالعات که از منظر فنی و اجرائی به موضوع 
پرداخته است، به عنوان زیرساخت مقرراتی 
توسعه دولت الکترونیکی، تهیه و تصویب 
کرده  تا در تعامل با یکدیگر بتواند جریان 
اجرائی نظــام اداری را هدایت و به مقصد 
مطلوب رهنمون کند. آنچه که شایان توجه 
است، رشد ســه برابری دولت الکترونیکی 
اســت که از میانگین 11 درصد در ابتدای 
این دولت، اکنون به رشد 35درصدی رسیده 
اســت. در برنامه شفاف سازی و دسترسی 
آزاد به اطالعات، پروژه دولت الکترونیک 
و دولت همراه، به عنــوان یکی از ارکان 
اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های 
تعریف شــده در این حوزه، به اجرا رسیده 
اســت. تحقق 700 خدمت با دسترسی و 
دولت،  وبگاه های  در  الکترونیکــی  ارائه 
تحقق 640 خدمــت در مرحله تعاملی و با 
امکان ارســال اطالعات از طریق فرم های 
الکترونیکی و ارائه 400 خدمت تراکنشی، 
از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک 
در این دولت است. خدمات دولت از مسیر 
زیرساخت های یکپارچه شامل درگاه دولت 
سامانه دولت همراه و کارپوشه  هوشمند، 
ملی ایرانیان فراهم   شــده و دسترسی آزاد 
به اطالعات در دسترس مردم قرار می گیرد. 
دولت  خدمات  شناسنامه  نخستین بار  برای 
تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز 
انجام شده است. همچنین برای هر شهروند 
ایرانی یک کارپوشــه الکترونیکی فراهم 
شده تا تمام اطالعات و اسناد مورد نیاز خود 
از دولت را از این مســیر دریافت کند. اما 
در کنار این اقدامات مناسب و زیرساختی 
بخشــی از این پروژه دارای اشکاالتی نیز 
هست. بسیاری از کارشناسان اجرای دولت 
الکترونیک را منوط به راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات می داننــد. منتقدان می گویند که 
با گذشــت بیش از سه سال از آغاز برنامه 
پنجم، هنوز فهم مشترک و اولیه بین مدیران 
در خصوص  دســت اندرکار  باالی  سطح 
اصطالح شــبکه ملی اطالعات و تکالیف 
قانونی آن )ماده »46« برنامه پنجم( وجود 
نــدارد و وزارت ارتباطات از ظرفیت خود 
به درستی استفاده نکرد و تنها به برگزاری 
چند جلسه جهت تشریح مدل مفهومی شبکه 
ملی اطالعات و کلیات آن پرداخته شد. البته 
وزیر این مباحث را سیاسی می داند و معتقد 
است که دولت در آستانه راه اندازی شبکه 
ملی اســت و در دولت دوازدهم این مهم 

به صورت کامل انجام می شود.

QQQوزارت فناوری و اطالعات و مخالفان
از ابتدای مستقر شــدن دولت یازدهم 
به دلیل تفــاوت و نگاهی نو که در حوزه 
فنــاوری اطالعات با دولــت دهم وجود 
داشت طرفداران دولت گذشته در مجلس 
با واعظی سر ناسازگاری گذاشتند. آنها در 
سال های نخســتین دولت به دلیل افزایش 
پهنای باند و ســرعت اینترنت به واعظی 
کارت زرد نشــان دادند. وزیر اطالعات و 

فناوری اطالعات دولــت احمدی نژاد در 
خصوص گرانی اینترنت و کیفیت پایین 
پهنای باند که با قیمتی 10 برابر کشورهای 
دیگر در اختیار کاربران قرار می گیرد از 
وزیر وقت سوال کرد: سلیمانی در جلسه 
سوال از وزیر وقت فناوری گفت که در 
مدت تصدی سلیمانی کارهای زیادی مانند 
بهبود اینترنت انجام شده است. او در جلسه 
سوال از وزیر گفت: »ما می گوییم وقتی 
کاالیی به میزان باالیی خریداری می شود، 
باید ارزان تر به دست مصرف کننده برسد، 
ولی چرا این گونه نشــد؟ چــرا کاربران 
کیفیت، ســرعت و افزایش پهنای باند را 
لمس نمی کنند؟ و اینکه با وجود خریدن 
اینترنــت خارجی چرا کاربــر تغییرات 
انجام شده را حس نمی کند. از این رو هزینه 
اینچنینی، هدر رفتن منابع اســت.« جالب 
اســت بدانید که طرح اعمال محدودیت 
اینترنت بیش از 128 کیلوبیت  واگذاری 
به کاربران خانگی در زمان وزارت ایشان 
و در دولت اول محمود احمدی نژاد اجرایی 
شده بود. پس از این قبیل سنگ اندازی های 
سیاسی در راه خدمات دولت حمله به یکی 
از توانمندتریــن نیروهای متخصص این 
وزارت خانــه کلید خورد. این شــخص 
کسی نبود جز نصراهلل جهانگرد فنی ترین 
دولتمرد جمهوری اسالمی در حوزه فناوری 
اطالعات که از دولت اصالحات تا کنون 
در جهت دهی و برنامه ریزی و پیشــبرد 
برنامه های فناوری اطالعات در سطح کالن 
نقش مهمی را ایفا کرده اســت. نصراهلل 
جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ایران، به دلیل سوابق سیاسی - تشکیالتی 
و ســابقه طوالنی مدیریت، وزیر در سایه 
لقب گرفت. منتقدان معتقدند که رویکرد 
جهانگرد به فناوری اطالعات و ارتباطات با 
تکیه بر واردات تجهیزات و نرم افزارهای 
همســو با راهبردهای غربــی در عرصه 
ارتباطات است، چیزی که از اساس دروغ 
بوده و گزارش های شفاف در مورد خرید 
محصوالت و تجهیزات داخلی چیزی غیر از 
این ادعا ها را ثابــت می کند. البته از این 
دست حمالت فله ای به جهانگرد به عنوان 
مغز متفکر اجرایی وزارت خانه هنوز ادامه 
دارد. »کیهان« هدایت بخش رســانه ای 
مخالفان جهانگرد را بر عهده داشت. این 
اول  به جهانگرد در صفحه  بارها  روزنامه 
خود حمله کرده است در یک مورد از این 
حمالت کیهان در گزارش صفحه اول خود 
با تیتر »پروژه نفوذ در مدیریت سایبری، 
ردپای سرشاخه«، روزنامه کیهان، به تاریخ 
یکشنبه 17 آبان 1394 می نویسد: »ن.ج« 
به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه اندازی 
و مطالعات و اجرای طرح مهم »شبکه ملی 
اطالعات« را بر عهده دارد که بنابر اعالم 
رســمی وزیر ارتباطات طرح مذکور را تا 
اینجای کار پس از چند سال کارشکنی در 
وظایف شورای عالی فضای مجازی به 12 
شرکت مشاور خارجی واگذار کرده است! 
همچنین وی تاکنون موفق شده است با 
نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، عالوه بر 
متوقف کردن هر گونه تالش حاکمیتی 
برای تامین زیرساخت های بومی، دولت 

باشگاه  در  به نقش آفرینی  مجاب  را 
بازنده های سایبری »WSIS« و اجرای 
به جای تالش  بین المللــی  فرامین 

برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت 
اینترنت نماید.« کیهان در پایان گزارش 
امنیتی کشور خواسته بود:  از دستگاه های 
»پس از دستگیری مهره عملیاتی وزارت 
خارجه آمریکا در پروژه فتح سایبری ایران، 
مدیران نفوذی داخلی را از قلم نیانداخته و 
شبکه کارآفرینی اقتصادی با هدف ایجاد 
تغییرات سیاسی- اجتماعی در ایران را از ید 
اختیار عوامل شیطان بزرگ خارج سازند.« 
آنقدر این رفتارها ناجوانمردانه و دور از شأن 
رسانه بود که رییس جمهور فردای انتشار 
این گزارش، در افتتاحیه بیست و یکمین 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، بدون 
اشاره مستقیم به کیهان، برخی رسانه ها را 
به »پلیس مخفی« تشبیه کرد، و به گزارش 
کیهان این گونه پاســخ داد: شما از برخی 
نشریات می فهمید چه کسی دستگیر می شود 
و کجا تعطیل می شود و آبروی چه کسانی 
باید برود، بعد هم عده ای ادعای انقالبی گری 
دارند. نشــریه و رسانه برای آگاهی مردم 
اســت. البته این گونه فشارها به دولت و 
شخص نصراهلل جهانگرد هنوز هم ادامه دارد.

QQQفیلترینگ، چالش ادامه دار
یکی از چالش هــای وزارت ارتباطات 
و فنــاوری در دولت یازدهــم موضوع 
محدودســازی و فیلترینگ شــبکه های 
اجتماعی و ســایت ها بود که هر از گاه از 
سوی برخی نهاد ها مورد تاکید قرار گرفته 
و با مقاومت این وزارتخانه مواجه می شد. 
دولت بنایی بر فیلترینگ به شگل گذشته 
نداشــت و مانند دولت قبل به راحتی اقدام 
محمود  نمی کرد.  سایت ها  کردن  به فیلتر 
واعظی بارها تاکید کرده بود: »ما بنای فیلتر 
کردن شبکه های اجتماعی را نداریم، بلکه 
سیاستی را دنبال می کنیم که بر اساس آن 
سایت ها و شبکه هایی که از نظر ما محتوای 
مجرمانه ندارند همه می توانند از آن استفاده 
کنند اما با این حال شبکه هایی هم که عمده 
محتوای آن ها موجب مانع است استفاده از 
آن ها ممنوع می شود. ما به دنبال این هستیم 
تا با اجرای فیلترینگ هوشمند بدون فیلتر 
کردن شبکه های اجتماعی تنها صفحاتی که 
دارای محتوای مجرمانه هستند از دسترس 
استفاده کنندگان از اینترنت خارج شود.« این 
نوع نگاه به مذاق خیلی ها خوش نمی آمد و 
باعث چالش های ادامه دار متولیان فیلترینگ 
و وزارت فناوری ارتباطات می شــد. این 

چالش ها آنقدر ادامه دار بود که همین اواخر 
معاون دادستان جهرمی را به پیگیری حقوقی 
و اعالم جرم تهدید کــرد. خرم آبادی در 
بخشــی از مصاحبه ای که در چهارم مرداد 
انجام داد 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 حتمًا 
پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور 
و مسئوالن عالی قضایی علیه او اعالم جرم 
خواهم کرد«. او در بخشی از مصاحبه خود 
در مورد مقاومت دولت در مورد فیلترینگ 
تلگرام  می گوید: »آیا آقای وزیر با فعالیت 
مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین 
در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر 
تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال 
منافقین و امثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام 
تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانال ها 
دفاع می کند؟«  البته واعظی هم ساکت نماند 
و در پاســخ مخالفان با دفاع از نظام کنونی 
فیلترینگ هوشمند و همچنین لزوم گسترش 
شبکه اینترنتی گفت: »چنین امری مختص 
ایران نیســت و همه جای دنیا رواج دارد و 
باید مردم آزادی انتخاب در تعیین نوع خرید 
خود را داشته باشند.« او تاکید کرد: »باید 
به مــردم آزادی عمل در انتخاب های خود 
داده شود«. محمود واعظی در پاسخ به انتقاد 
این  خرم آبادی می گوید: »ایشان تخصص 
مسایل را ندارند اما همواره مصاحبه کرده 
و اعالم نظر می کنند و نظرشان بسته شدن 
همه چیز اســت.« درست نیست 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 
باشد که جامعه مان را از طریق فرهنگ سازی 

درست اصالح کنیم.

QQQوزیر جوان
پارلمانــی  معــاون  هفتــه گذشــته 
وزیران  پیشنهادی  فهرست  رئیس جمهوری 
کابینه دوازدهم را به هیأت رئیســه ارائه داد. 
فهرســتی که در آن از »محمد جواد آذری 
جهرمی« به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نام برده شــده است. نامی که بیش 

از وزیران دیگر، حاشیه ساز بود. محمد جواد 
آذری جهرمی متولد 1360 در شهرســتان 
جهرم است. وی که دانش آموخته مهندسی 
برق قدرت از دانشــگاه صنعت آب و برق 
است،  در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس 
عنوان جوان ترین وزیــر دولت دوازدهم را 
به خود اختصاص خواهد داد. او از سال 95،  بر 
صندلی مدیرعاملی ارتباطات زیرساخت تکیه 
زد. او پیش از این نیز عضویت در هیات مدیره 
رایتل و شرکت ارتباطات زیرساخت را در 
کارنامه دارد. یکــی از مواردی که در کنار 
سن برای جهرمی حاشیه ساز بوده است پیشینه 
امنیتی اوســت. جهرمی مجبور شده در این 
مورد به سواالت و شــبهات نمایندگان در 
مورد عملکرد گذشته اش پاسخ دهد. محمود 
صادقی نماینده اصالح طلب تهران و رییس 
فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و 
انضباط مالی مجلس در توییتی از حضور وزیر 
پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات در 
جلسات این فراکسیون به منظور پاسخگویی 
درخصوص ابهاماتی که در مورد محمدجواد 
آذری جهرمی مطرح شــده، خبر داد. او در 
توییتی نوشت که: »در جلسه هیات رییسه 
فراکسیون شفاف سازی با آذری جهرمی او 
آمادگی اش را برای جلسه حضوری با کسانی 
که گفته انــد از آن ها بازجویی کرده، اعالم 
کرد.« یکی دیگر از انتقــادات به انتخاب 
این وزیر جوان به مدل رشــد اوســت که 
واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی 
داشته اســت. برخی از مخالفان او را وزیر 
فرمایشــی می دانند و معتقدند او به نیابت از 
واعظی قرار است این وزارتخانه مهم را اداره 
کند. اما جدا از همه این انتقادات باید دید که 
در جلســه رای اعتماد جهرمی چگونه خود 
را معرفی و از کارنامه اش دفاع می کند و از 
سوی دیگر در انتخاب مدیران این مجموعه 
افراد باتجربه و توانمندی چون جهانگرد را 
حفظ می کند یا مسیر دیگری را طی خواهد 
کرد. چیزی که تا تصدی این پست متوجه 

نمی شویم.

QQQکارنامه قبولی
فارغ از تمامی کم و کاستی هایی که در 
وزارت فناوری و اطالعات وجود داشت باید 
بگوییم که این وزارت خانه عملکرد مناسبی 
داشته و توانسته سطح کیفی خدمات را باال 
ببرد. اگر ما اقدامات وزارت فناوری را در 
حد خدمات اینترنتی کاهش دهیم در حق 
این سازمان اجحاف شده است، زیرا خدمات 
این وزارت خانه بسیار عمیق تر و زیرساختی 
از خدمات ساده ای چون اینترنت است. این 
وزارت خانه در این چهار سال توانست با 
توسعه زیرساخت ها و ایجاد فضایی شفاف 
دفاع از جریان آزاد اطالعات صنعتی را 
که در حال نابودی بود به ریل گذشــته 
خود بازگرداند. واعظی با توانمندی سیاسی 
و چانه زنی مثال زدنی توانست بسیاری از 
خدمات زیرساختی را توسعه داده و جلوی 
مسدودسازی بسیاری از خدمات را بگیرد. 
اگر از تمــام خدمات فناوری اطالعات در 
دوره یازدهم چشم پوشــی کنیم، همین که 
بعد از هشت سال به مسیر صحیح بازگشتیم 
خود دستاورد مهمی است که با دشواری های 
بســیار در بدنه دولــت و وزارت فناوری 

اطالعات و ارتباطات به دست آمد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم

از ابتدای مستقر شدن دولت یازدهم به دلیل تفاوت و نگاهی نو که در حوزه فناوری اطالعات با دولت دهم 
وجود داشت طرفداران دولت گذشته در مجلس با واعظی سر ناسازگاری گذاشتند. آنها در سال های نخستین 
دولت به دلیل افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت به واعظی کارت زرد نشان دادند.
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شهر

براســاس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، حکومت جمهوری اسالمی ایران تبلور 
آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است 
که برای تحقــق ارزش ها و آرمان های مردم 
ایران علی رغم ملیت و مذهب ایجاد شده است. 
هر حکومتی ممکن اســت دچار فساد شود و 
می بایستی با به کارگیری ابزارهای کارآمد از 
جمله شیوه های حقوقی بر عملکرد حکومت 

نظارت و آن را تصحیح کرد.
در جهــت نظارت بر اعمــال حکومت 
به ویــژه نظارت بر مصــرف منابع ملی که 
بیشــترین ارتباط را با بهروزی مردم دارد و 
احکمیت بــه نمایندگی از مردم که صاحبان 
منابع ملی هستند این منابع را مصرف می کند، 
اصل یکصد و بیســت و ششم قانون اساسی 
مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما بر 
عهده رئیس جمهور قرار داده اســت. یکی از 
مهمترین ابزارهایی که رئیس جمهور را قادر 
می سازد مسئولیت خود را به عنوان عالی ترین 
مقام رسمی کشــور بعد از رهبری ایفا کند، 

موضوع اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی 
است که بر اعمال نظارت بر مصرف منابع ملی 
تاکید می کند. اگر امروز ارگان های حکومتی 
از بی قانونی در وجوه مختلف رنج می برد، فساد 
اداری، مدیریت فرســوده و ناکارآمد، وجود 
انبوهی از قوانین ناکارآمد و کهنه شــده، عدم 
اجرای صحیح قوانین کارساز، حجم گسترده 
شکایت اشــخاص حقیقی و حقوقی از قوه 
مجریه در دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و به 
تبع آن محکومیت دستگاه های دولتی و تحمیل 
خسارات هنگفت به بودجه ملی، وجود اختالف 
بین دستگاه های اجرایی و تحمیل هزینه های 
هنگفت به بیت المال، عدم توانایی دستگاه های 
قضایی و اجرایی در جلوگیری از نفوذ فســاد 
مالی در عرصه سیاست همه ناشی از تعطیلی 

نظارت بر منابع ملی است.
اقتصاددان هــا بر این باورند که شــرایط 
مهیایی برای ظهور بحران های بزرگ اقتصادی 
در افق قابل مشاهده است. اگر سازمان برنامه 
نتواند به وظایــف قانونی خود عمل کند و با 
تهیه برنامه هــای الزم و تدوین گزارش های 
اقتصادی کارشناســی مســئولین نظام را در 
جریان وقایع آینده قرار دهد و راه حلی جهت 
حل معضل بیکاری، ورشکســتگی بانک ها 
و بیمه ها و صندوق های بازنشســتگی، بحران 

کم آبی، ورشکستگی صنایع، بدهی های دولت، 
شهرداری ها، شرایط نامناسب درمان و بهداشت 
و مشکالت مالی حجیم این بخش ارایه نماید، 
در آینده نه چندان دور می توان تصور کرد که 
کشور به احتمال قوی با تورم لجام گسیخته و 
احیانا جهش بزرگ نرخ ارز مواجه خواهد شد.

این ســوال به طور جدی مطرح است که 
سازمان برنامه از شروع دولت احمدی نژاد در 
واقع منحل یا در حالت انحالل بوده و تاکنون به 

وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سازمان برنامه و بودجه براساس ماده 5 قانون 
برنامه و بودجه کشــور موظف است با انجام 
اجتماعی  اقتصادی و  بررسی های  مطالعات و 
اقدام به تهیه گزارشات اقتصادی و اجتماعی 
نماید که این گزارشات مبنای برنامه ریزی و 
تنظیم بودجه های ساالنه می باشد و سازمان با 
تبادل نظر با دســتگاه های اجرایی برنامه های 
بلندمدت و کوتاه مدت و بودجه های ساالنه را با 
تبادل نظر با دستگاه های اجرایی تهیه می کند و 
با نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت 
ســاالنه آنها، کارآیی و عملکرد دستگاه های 
اجرایی را براســاس برنامه و بودجه مصوب 
ارزشیابی می کند و براســاس ماده 19 قانون 
برنامه و بودجه: »در اجرای بودجه، دستگاه های 
اجرایی مکلف اند براســاس شرح فعالیت ها و 

طرح ها که بین دستگاه  و سازمان مورد توافق 
واقع شده اســت در حدود اعتبارات مصوب 
عمل واریز کننــد« و ماده 34 قانون برنامه و 
بودجه سازمان برنامه وبودجه را موظف نموده 
است که »در مورد اجرای فعالیت های جاری 
و طرح های عمرانی کــه هزینه آن از محل 
اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود 
به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات 
و نتایــج حاصله با هدف ها و سیاســت های 
تعیین شــده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین 
بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات 
طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول های 
زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی 
مربوط نظارت کنــد و برای انجام این منظور 
به طور مستمر از عملیات طرح های عمرانی و 
فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی بازدید 
و بررسی کند و دستگاه های اجرایی موظفند 
منظما و به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین 
می شــود اطالعات الزم را به سازمان تسلیم 
نمایند و سازمان موظف است »گزارش شش 
ماه حاوی پیشرفت عملیات و مشکالت اجرای 
طرح ها و فعالیت های جــاری را با توجه به 
پرداخت های انجام شده و همچنین پیشنهادهای 
مشخص جهت رفع این مشکالت و گزارش 
اقتصادی ســاالنه شامل تجزیه و تحلیل وضع 

اقتصادی کشــور در سال گذشته و پیش بینی 
وضع سال جاری و سال بعد را تهیه و در اختیار 
رئیس جمهور قرار دهد و گزارش مربوط به هر 
دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت 
به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه 
بودجه و پیوست گزارش جامع عملکرد هر 
دوره برنامه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس 

گردد.
براساس تصریح قانون، تخصیص اعتبارات 
فعالیت های جاری و طرح های عمرانی براساس 
پیشرفت کارها طبق موافقتنامه که به امضای 
رئیس دستگاه اجرایی و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه رسیده و براساس گزارش های نظارتی 
بایســتی انجام گیرد انجام وظایف مندرج در 
مواد 19 و 22 و 32 قانون برنامه و بودجه یعنی 
مبادله موافقتنامه، ارجاع کار به مهندسین مشاور 
و پیمانکاران با تایید سازمان و ارسال اطالعات 
مربوط به پیشرفت فعالیت های جاری و عمرانی 
به ســازمان برنامه از چنان اهمیتی برخوردار 
است که قانون گذار قانون خاصی را در مورد 
مجازات متخلفین از مواد مذکور به تصویب 
رســانیده و براســاس تبصره ماده 90 قانون 
محاسبات عمومی نظارت عملیاتی بر اجرای 
فعالیت های جاری و طرح های عمرانی به منظور 
ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله 

با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین 
برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشــور و 
مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمان بندی به 
ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر 
شده کماکان به عهده سازمان برنامه و بودجه 
قرار دارد. با مراجعه به آرشیو دولت و مرکز 
مدارک ســازمان برنامه و سایت های سازمان 
می توان دریافت که اثــری از گزارش های 
نظارتی شش ماهه دیده نمی شود. عالوه بر آن 
به دلیل عدم وجــود گزارش های تخصیص 
منابع بودجه می توان به این واقعیت تلخ رسید 
که تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی بدون 
در نظر گرفتن پیشرفت عملیات و بدون نظر 
کارشناســی کارشناسان مدیریت های بخشی 
صرفا براســاس ســلیقه های خاص و توسط 

مقامات باالی سازمان انجام می شود.
این شیوه هایی که در عمل پیگیری می شود 
خالف برنامه ریزی و خالف روح قانون است. 
نتیجه عملی آن نیز افزایش بودجه دستگاه های 
خاص که از نفوذ سیاســی برخوردارند و در 
تنگنا قرار گرفتن دستگاه هایی مانند آموزش 
و پرورش، آموزش عالی، خدمات زیربنایی و 
سرمایه گذاری های عمرانی است. این خالف 
پیشرفت کشــور و تقویت اقتصاد و نیل به 

بهروزی ملت ایران است.

ملی منابع  بر  نظارت  تعطیلی 
سازمانبرنامهوبودجهبایدبهوظایفذاتیخودعملکند

سیدمحمود علیزاده طباطبایی
حقوقدان 

عضو شورای مرکزی حزب

شهردار تهران منتخب اصالح طلبان ولی شهردار همه تهران خواهد بود. رفتار عادالنه با 
همه اقشار و گروه های اجتماعی و صاحبان سالیق سیاسی می تواند مظهر بلندنظری و 
سعه صدر و سیاست های انسان محور اصالح طلبان باشد.

مدرن تهران 
برنامهسیدحسینمرعشیبرایشهرداریتهرانکهبهشورایپنجمشهرتهرانارائهشد

سیدحســین مرعشــی ســخنگوی حــزب 
کارگــزاران ســازندگی ایــران در نامه ای 
خطــاب به مهندس مرتضــی الویری رئیس 
سنی شورای پنجم رئوس برنامه های خود را 
به این شــورا تقدیم کرد. متن این نامه بدین 

شرح است:
QQQ

جناب آقای مهندس الویری
اعضای محترم شورای شهر پنجم تهران

با سالم
ضمن عرض تبریک به مناســبت انتخاب 
شایسته شــما خانم ها و آقایان محترم به عنوان 
اعضای شــورای شــهر دوره پنجم تهران و با 
تشــکر از اعتمادی که به این برادر کوچک 
خود داشــته اید و با آرزوی توفیق در انتخاب 
مدیری شایســته برای تصدی شهرداری تهران 
و انجام اقدامات شایســته برای ارتقای کمی و 
کیفی زندگی در تهران ســرافراز، قبل از ورود 
به سرفصل  سیاست ها و برنامه هایی که شهردار 
آینده تهران باید به آنها بپردازد، توجه شــما 
عزیزان را به این نکته قابل توجه جلب می کنم 
که تهران نه تنها به عنوان مامن و ماوای هشت 
میلیون انسان و نه به عنوان پایتخت کشور پهناور 
و بزرگ ایران، به عنوان شهری پیشرو و پیشتاز 
در همه تحوالت 120 سال اخیر حق بزرگی بر 
گردن فرد فرد ما دارد که باید به شایستگی این 

حق را برآورده کنیم.
تهران دارای شخصیت های فرهنگی، سیاسی، 
ادبی، علمی و... بزرگی بوده و هست که توجه 
به وجود آنان که بین ما نیستند و آنان که افتخار 
همزیستی با آنان را داریم، بسیار حائز اهمیت 
است. تهران فقط کالبد نیست؛ تهران شهر زنده و 

پویا و الهام بخش ایران است.
و اما رئوس برنامه ها و سیاست های اداره شهر 
تهران، چه به بنده این ماموریت سنگین و البته 

پرافتخار سپرده شود و چه نشود:

1 شــهردار تهران منتخب جبهه اصالحات 

کشور خواهد بود. جبهه اصالحات دارای ارکان 
شناخته شــده ای اعم از شخصیت ها و احزاب با 
سابقه روشن در انقالب اسالمی، دوران پرافتخار 
دفــاع مقــدس، دوران ســازندگی و دوران 
اصالحات، دوران سخت عزلت و دوران جدید 
تدبیر و امید، با پایگاه اجتماعی وسیع در عرصه 
کشــور و بخصوص تهران )قریب 75 درصد( 
اســت. شــهردار جدید باید با نگاهی وسیع و 
جبهه ای به مسائل سیاسی کشور و تهران نگاه 
کند. هر نوع نــگاه حزبی و تنگ نظرانه باعث 

خدشه به وحدت جبهه اصالحات خواهد شد.
2 شــهردار تهران منتخب اصالح طلبان ولی 

شهردار همه تهران خواهد بود. رفتار عادالنه با 
همه اقشــار و گروه های اجتماعی و صاحبان 
سالیق سیاسی می تواند مظهر بلندنظری و سعه 
صدر و سیاســت های انسان محور اصالح طلبان 

باشد.
3 شهرداری تهران در دوازده سال اخیر به دلیل 

تسلط یک جناح سیاسی بر آن و به دلیل اعمال 
سیاســت های غیرموجه سیاسی در امور فنی و 
مدیریتی دارای بافت مدیریتی یک سویه است؛ 
شهردار تهران ضمن رعایت شئونات همه مدیران 
و کارکنان شهرداری باید در یک برنامه زمانی 
انســانی  نیروی  میان مدت ســاختار عمومی 
شهرداری را با ساختار عمومی شهر و شهروندان 
هماهنگ کند. بر این اســاس هیچ جناحی از 
حضور در شهرداری و مدیریت های آن حذف 
نخواهند شــد بلکه جمع کارکنان شهرداری و 
نهادهای وابسته براساس شایستگی با گرایش های 

عمومی مردم هماهنگ خواهد شد.
4 توجــه به صالح مدیران و مقابله با هر نوع 

فســاد و تباهی باید یک سیاست قاطع و دارای 
قدرت وتو تلقی شود. با هیچ عنصر خدای نکرده 
فاسد نباید مماشات کرد. تجربه مدیریتی من در 

این خصوص بسیار روشن و قابل ذکر است.

5 از هر نوع خویشاوندگرایی باید پرهیز شود. 

شــهردار نباید هیچ یک از نزدیکان خود را به 
سیستم مدیریتی شهر وارد کند و باید از ورود هر 
یک از وابستگان به هر کدام از اعضای محترم 
شورای شهر هم جلوگیری کند. محیط اداری با 

محیط خانوادگی نباید اشتباه گرفته شود.
6 ارتباط با همه مردم، امکان دسترسی مداوم به 

مدیران همه رده های شهرداری و شخص شهردار 
پایتخت، زندگی با مردم، حضور در محالت و 
مناطق و ایجاد یک رابطه انســانی و عاطفی با 
عموم شــهروندان از ضرورت های یک جامعه 

سالم و بانشاط است.
7 با توجه به مســائل اجتماعی، به رسمیت 

شــناختن همه ســازمان های مردم نهاد، جلب 
همکاری همه فعاالن اجتماعــی، پرداختن به 
معضالت و آسیب های اجتماعی یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
8 هزینه اداره شهر تهران به دالیل گوناگونی 

افزایش یافته است. در سال  های اخیر اداره شهر نه 
از طریق دریافت عوارض مستقیم از شهروندان 
که بیشــتر از طریق فروش تراکم تامین شده 
اســت. اگر امروز بخواهیم هزینه اداره شهر به 
میزان 2/5 میلیون تومان را از مردم وصول کنیم، 
تایید می فرمایید که چه فشار غیرقابل تحملی را 
بر مردم وارد خواهیم کرد. شهردار باید در اولین 
قدم هزینه های اداره شهر را با قدرت پرداخت 
شهروندان هماهنگ کند؛ برون سپاری بخشی از 
فعالیت ها به مردم و نگاه اقتصادی به فعالیت های 

گوناگون یکی از راه کارهاست.
9 نوسازی تهران باید متکی بر عوارض نوسازی 

باشد. عوارض نوسازی 5 در هزار ارزش امالک 
واقع در محدوده شهر است. این عوارض مصداق 
این ضرب المثل فارسی است که می گوید »هر 
که بامش بیش، برفش بیشتر« و باید به تدریج به 
ارقام واقعی نزدیک و تمام آن صرف نوسازی 
تهران شــود. این هزینه ها خود باعث افزایش 

ارزش امالک و دارایی های مردم خواهد شد.
10 تحقیق و مطالعه و اســتفاده از مشــاوران 

ذی صالح برای افزایش درآمدهای پایدار برای 
اداره شــهر یک ضرورت است. مدل های فعلی 

برای درآمدهای ثابت ناکارآمد است.
11 تهران در بخش مسکونی رشد قابل توجهی 

داشته است. در ســال های اخیر هم در توسعه 
ســرمایه گذاری های  فروش  مراکز  و  بازارها 
گسترده ای انجام شده که قابل توجه است. لیکن 
در بحث توسعه هتل ها و هتل آپارتمان ها شاهد 
اقدامات گســترده ای نبوده ایم. در دوران جدید 
توسعه صنعت گردشــگری و ایجاد ده ها هتل 
مناسب در تهران می تواند مورد توجه قرار گیرد.
12 توجه به ســاختمان های نمادین در شــهر 

می تواند در زیبایی و هویت بخشی به شهر موثر 
باشد. شهرداری باید از هر نوع پیشنهاد جدید در 

این عرصه استقبال کند.
13 تهران از معدود شهرهای پرجمعیت جهان 

است که شهری بین المللی تلقی نمی شود. تبدیل 
تهران به یک شهر بین المللی مستلزم مطالعه و 

انجام اقدامات مناسب است.
14 در سال های اخیر تراکم جمعیت در مناطق 

شــمالی و غربی افزایش و در مناطق مرکزی، 
جنوبی و شرقی تهران کاهش داشته است. اعمال 
سیاست های دقیق که توازن را در توزیع جمعیت 

در مناطق مختلف ایجاد کند، یک نیاز است.

15 توجه به بافت های فرسوده و قدیمی شهر و 

سوق دادن سرمایه گذاری به این مناطق و پرهیز 
از سرمایه گذاری های جدید در مناطق شمالی به 

توازن عمومی شهر کمک خواهد کرد.
16 شــهر تهران فاقد یک مرکزشهر به معنای 

رایج در شــهرهای بزرگ دنیاســت. ایجاد 
مرکزشهری درجه یک در منطقه تاریخی شهر 
تهران حد فاصل خیابان سی تیر و فردوسی و نیز 
توسعه آن به میدان امام تا کاخ گلستان یک ایده 

جذاب خواهد بود.
17 ایجاد محورهای پیاده حداقل در هر منطقه 

شهری یک محور و ایجاد یک محیط متنوع برای 
خرید، ایجاد پاتوق های مناســب و اســتقرار 
رســتوران ها و قهوه خانه ها )کافی شاپ( دارای 

اولویت است.
18 موضوع بدهی های شــهرداری که ناشی از 

بلندپروازی ها و سیاســت های تامین مالی اشتباه 
است موضوع قابل تامل و مهمی است. حداقل 20 
و شــاید تا 40 هزار میلیارد تومان بدهی تاکنون 
گزارش شده است. تصور اینکه بتوان با درآمدهای 
جاری شهرداری یا با فروش تراکم این بدهی ها را 
پرداخت کرد، تصوری غیرواقعی اســت. اگر 
امکان پرداخت این ارقام از محل تبدیل باغ های 
تهران به برج باغ یا فروش بیشتر تراکم امکان پذیر 
بود، اساسا چنین بدهی هایی ایجاد نمی شد. شهردار 
و شورای جدید در شرایطی مستقر می شوند که 

اقتصاد ملی رونق چندانی ندارد و به تبع آن بخش 
ساختمان کشــور هم دارای رونق کافی نیست؛ 
شرایط مالی دولت هم در شرایطی نیست که بتوان 
به آن تکیه کرد و ایجاد عوارض جدید یا افزایش 
عوارض هم تبعات اجتماعی بــه دنبال خواهد 
داشت. به نظر می رســد یکی از راه کارها برای 
پرداخــت ایــن حجم بزرگ بدهــی تعریف 
پروژه های ویژه ای است که بتوانند ارزش افزوده 
ایجاد کنند. مطالعــه و تعریف پروژه ها راه حلی 
است که مستلزم مطالعه دقیق، استفاده از فکرهای 

خالق و البته جسارت بسیار است.
19 توسعه حمل ونقل عمومی باید از مهمترین 

سیاست های شهرداری باشد. استفاده حداکثری از 
خطوط مترو و خطوط بی آرتی موجود با افزایش 
ناوگان )واگن و اتوبوس(، توسعه خطوط مترو و 
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی چهره 
شهر را متحول خواهد کرد. استفاده از منابع مالی 
خارجی کنار درگیر کردن وزارت نفت برای 

کمک به حمل ونقل عمومی توصیه می شود.
20 مطالعه شبکه راه های طبقه دوم به صورت 

یک شبکه کامل گســترده و خودکفا باید در 
دستور کار قرار گیرد.

21  در طرح هــای عمرانی جدیــد باید کنار 

هزینه ها به خودکفایی طرح ها و تامین درآمد هم 
اندیشید. تمرکز بر طرح های هزینه بر صرف، 

کار تهران را به بن بست خواهد کشاند.



گفتمان فصل 4:  فرهنگ و اندیشه

بی رقیب خط شکن 
یادیازآیتاهللعلیاصغرمروارید

خوانندگان این ســطور البد کمابیش با 
اصطالح »کاالیی شــدن« آشــنایی دارند. 
کاالیی شــدن به معنای تبدیل بضاعت های 
غیرتجاری به بضاعت های تجاری است که 
فرنگی ها برای آن واژه commodification را 
به کار می برند و عرب ها نیز به آن سلعنه بر 

وزن علمنه )secularization( می گویند. 
کاالیی شدن پدیده ای است متعلق به دوران 

جدید یعنی دوران صنعتی شدن و 
سرمایه داری نوین که بر اساس 
آن برخی کاالها که در جوامع 
قدیم قابل خرید و فروش نبوده و 
موضوع تجارت قرار نمی گرفتند، 

تجاری شده و می شوند. 
مفهوم کاال نیز شــامل دو 
گونــه عمومــی و خصوصی 
می شود که این تفکیک امروزه 

دستخوش تحوالتی شده که در مواردی شاهد 
تبدیل کاالهای عمومی )Public goods( به 
کاالهای خصوصی )private goods( هستیم. 
برای فهم بیشتر این تفکیک می توان به مثال 
شهر و آپارتمان مسکونی اشاره کرد؛ شهر و 
همه امکانات آن شامل خیابان، فضای سبز و... 
کاالی عمومی هستند و آپارتمان مسکونی 
کاالی خصوصی. اختــالط زمانی به وجود 
می آید که فرد یا نهادی همچون شــهرداری 
پارک، جنگل و حتی آسمان شهر را بفروشد 

و آن را به کاالی خصوصی تبدیل کند. 
برای درک بیشتر پدیده کاالیی شدن به 

چند نمونه توجه کنید:

اجزاء بدن انسان: امروزه در کشورهایی 1 
مانند هند، بنگالدش، پاکستان و حتی 
ایران بخشی از اجزاء بدن انسان همچون کبد، 
کلیه، قرنیــه، قلب و... را در معرض خرید و 
فروش قرار می دهند. چنانکه می دانیم این  اقالم 
تا قبل از پیشرفت علم پزشکی مورد تجارت 
واقع نمی شدند اما اکنون به مدد ترقی های این 
علم همگی قابل ابتیاع شده اند تا آنجا که در 
بعضی نقاط کودکانی را صرفاً به این منظور 
پرورش می دهند که از اجزای بدنشان برای 

تجارت استفاده کنند. 
کاالیی شدن بدن انسان صرفاً به موارد فوق 
محدود نمانده است. در گذشته از موی زنان 
حداکثر برای تهیه کاله گیس استفاده می شد 
اما امــروزه با پدیده هایی مانند رحم اجاره ای 
مواجهیم؛ پدیــده ای که به لحاظ عاطفی زن 
باردار را در تنگنا قرار می دهد اما همان فرد 
به خاطر پول ناگزیر است فرزندش را به محض 
تولد در ازای مبلغی تحویل فرد دیگری بدهد. 
از این گذشته امروزه با مقوله ای به  نام ژن 
ترانسفر تراپی نیز مواجه هستیم که به وسیله 
آن بعضی ثروتمندان پیر از طریق تزریق ژن  
جنین های هم خون شــادابی خود را بازیابی 

کرده و به عمر خود می افزایند. 

فرار مغزها: بعضی محققان و نویسندگان 2 
فرار مغزها را نیز ذیل موضوع کاالیی 
شدن دســته بندی کرده اند. در موضوع فرار 
مغزها، مغز به معنای مصطلح کلمه فرار می کند 
اما در واقعیت ثروت ملی که در طول سالیان 
به  پای نخبگان ریخته شــده است، یکباره به 
سمت کشورهای متروپل روانه می شود. به طور 
مثال درباره ایران سرمایه ملی که در قالب فرار 
مغزها به خارج رفته و به خدمت پژوهشگاه ها 
و دانشگاه های خارجی در آمده اند را معادل یا 

حتی بیش از درآمد نفت دانسته اند. 

فرهنگ: عــده ای معتقدند فرهنگ نیز 3 
می  تواند توسط کشورهای ثروتمند بلعیده 
شــود. امروزه فرهنگ غرب با این ادعا که 

سایر فرهنگ ها بدوی هستند، دیگران را به 
حاشیه رانده و عناصری از آن ها که به کارشان 
می آینــد را در هاضمه خود هضم می کنند. 
خاورمیانه نمونه مناســبی برای مشاهده این 
امر است. امارات متحده که جز شن و بیابان 
سرمایه ای نداشت، به مدد درآمدهای بادآورده 
نفتی تالش کرده اســت برای خود هویت  
بسازد و حتی جعل تاریخ کند؛ افغانستان تقریبًا 
کلیه مواریــث و نفائس فرهنگی خود را از 
دست داده است تا آنجا که می توان آن ها را 
در بازارهای منطقه ای و جهانی ابتیاع کرد؛ و 
داعش بسیاری از آثار باستانی بین النهرین را 

در بازارهای جهانی به عنوان کاال به ثمن بخس 
فروخته است. 

آمــوزش: عرصه آموزش نیز امروزه به 4 
خصوص در ایران مهارناشــدنی است 
و کاالیی شــدن تا آنجا پیش رفته است که 
می توان پایان نامه و مقاله ISI و حتی صندلی 
بهترین دانشــگاه ها را خریــداری کرد. از 
دوره  ای شاهد بودیم که بعضی به مدد جایگاه 
و قدرت شان در کشورهای غربی به تأسیس 
دانشگاه یا دانشکده مبادرت کرده و خود یا 
اطرافیانشان را در همانجا بورسیه کردند و پس 
از مدتی همان افراد با مدرک دکتری به وطن 
بازگشتند. این قبیل افعال به دانشگاه سازی در 
کشور غیر محدود نماند و در مقطعی شاهد 
بودیم که لوگوی دانشــگاه را تبدیل به کاال 
کردنــد؛ در دولت دهم دانشــکده ای با نام 
»علوم و فنون نوین« هم ارز دانشــکده فنی 
دانشگاه تهران که قدمتی هشتاد ساله داشت، 
تأسیس شد و افرادی که سوابق شان با پیشینه 
دانشگاه تهران هم خوانی نداشت به استخدام آن 
درآمدند و در رشته هایی مانند مکاترونیک 
و میکرونانوتکنولــوژی که در نظر جذاب 

می نمایند، شروع به تدریس کردند.  

عشق: مولوی در دفتر اول مثنوی به عشق 5 
پادشاه و کنیزکی اشاره کرده و ظاهراً 
در مذمت عشــق های اروتیک سروده است: 
»عشــق هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود 
عاقبت ننگی بود« شاید این قبیل عشق ها را 
 بتوان چون کاال در بازار خرید و فروش کرد 
اما عشق های حقیقی را مشکل بتوان به عنوان 
کاال در بازاری خرید یا فروخت و شــاید 
آخرین مقوله ای که در دنیای جدید دســت 
نخورده باشد، همین عشق باشد. البته نه فقط 
عشق به جنس مخالف حتی عشق به وطن، 
عشق به محیط زیست و عشق های دیگر قابل 
خرید و فروش نیستند اما با این حال موضوع  
برخی از این عشق ها به کاال بدل شده  است که 
برای نمونه می توان به محیط زیست اشاره کرد. 
این مقوله در جامعــه صنعتی کاماًل کاالیی 
شده اســت که نمونه آن را در اقدام ترامپ 
در خروج از معاهده پاریس مشاهده کردیم 
آن گونه که پژوهشگرانی که پژوهش را به  
مثابه کاال می دیدند بر خالف جریان حاکم 
ادعا کردند گرمایش زمین به دلیل گازهای 
گلخانه ای نبوده و نتیجه گرفتند اساساً این امر 

به دست بشر صورت نگرفته است.

نیروی کار: نــگاه رادیکال تری نیز به 6 
کاالیی شــدن وجود دارد و متعلق به 
مارکسیست هاست که معتقدند نیروی کار نیز 
موضوع کاالیی شدن قرار می گیرد. صاحبان 
این تفکر می گویند بر اثر کاالیی شدن فرد از 

محصول کارش بیگانه شده و الیناسیون پدید 
می آید تا آنجا که فرد خود را به  مثابه شیء 
می پندارد. مارکسیســت ها فی الواقع معتقدند 
نیروی کار چه یدی و چه فکری مانند اجزای 
بدن است و نمی توان آن را در بازار خرید و 
فروش کرد و باید مقابل این معامله را گرفت. 
البته این نگاه رادیکال است چرا که به هر حال 
فروش نیروی کار و حتی برده داری متعلق به 

دوران پیشاصنعتی و پیشاسرمایه داری است. 
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در میان همــه مواردی که تبدیل به کاال 
شــده اند، یک مورد از همه خطرناک تر و 

مصیبت بار اســت و آن کاالیی شدن قدرت 
است. کاالیی شدن قدرت بسیار سخت جان 
است و پیشــینه اش به فرماسیون های ماقبل 
ســرمایه داری در اشکالی همچون تیول داری 
بازمی گردد. در تیول داری پادشاه ایالتی را به 
یک فرد تیول می داد و آن فرد موظف می شد 
هر ساله مقداری از عواید آن ایالت را به شاه 
بپردازد و در ازایش هر چه می خواست بر سر 
رعیت می آورد؛ ایــن وضعیت چه در زمان 
خشکسالی و چه در زمان ترسالی حاکم بود 
و رعیت ناگزیر بود به هر قیمت مالیات خود 

را بپردازد. 
امروزه اما ماجرا متفاوت شده است و ما 
شاهد آن هستیم که از طرفی بعضی  پست های 
سیاسی مانند وزارت، قضاوت، مدیریت کل، 
سفارت، ریاست بانک و... را از پیش می خرند 
و از طــرف دیگر افــراد را در جایگاه های 
مختلف همچــون کاال در تملک خود در 
می آورند.  برای نمونه به اتهام رئیس دولت 
نهم بنگرید. وی متهم است در برهه ای برای 
حفظ علی کردان و توقف استیضاح از طریق 
چک های پنج میلیونی به بهانه کمک دولت 
براي ساخت و تعمیر مساجد اقدام به جلب نظر 
نمایندگان کرده است. یا در نمونه دیگر و در 
دولت دهم با اقدامات و اتهامات معاون اول 
مواجه هستیم؛ رحیمی به نزدیک 170 نماینده 
مجلس مبالغی را ذیــل عنوان کمک هزینه 
انتخابات پرداخت کرد و جایگاه و نظر آنان را 
در راستای نظرات دولت دهم پیش خرید کرد. 
این امــر را در مواجهه مرتضوی، مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی با 37 نماینده مجلس 
نیز شاهد بودیم. آنگونه که وی مبالغی را در 
قالب کارت  هــای هدیه به صاحبان منصب 
پرداخت و از جایگاه شان سوءاستفاده کرد؛ 
البته در این مورد شاهد بودیم که بهای قدرت 
به حدی تنزل یافت که رأی نماینده با پانصد 

هزار تومان خریداری شد. 
البته گمان نرود که سوءاستفاده از قدرت 
)power abuse( منحصر به دولت های نهم و 
دهم بوده است. پیشینه این موضوع به ابتدای 
انقالب باز می گردد، چرا که طبقه ممتازه از 
همان آغاز شــکل گرفت و رسوب کرد و 
هر دولتی که آمد الیــه ای بر آن افزود تا 
بدانجا که در دولت فعلی نیز شــاهدیم الیه 
جدیدی از این  قشــر بر قشور سابق افزوده 
شده و آن را ستبر کرده است. از این گذشته 
اموری هم هســتند که در حال رسوب اند 
و بین آن ها تبــادالت و تعامالت فارغ از 
جناح بندی های مرسوم برقرار شده است که 
همدیگــر را تقویت کرده و گاه صدایی از 
منازعات بر سر تصرف منابع ملی به بیرون 

درز می کند. در گمانه زنی ها و پروسه چینش 
کابینه دوازدهم نیز مشاهده کردیم که یکی 
از وزرا میان معاونین خود تقسیم کار کرد و 
به آنان مأموریت داد که با نمایندگان البی 
کنند و رأی اعتماد آن ها را بخرند. در جریان 
معرفی گزینه های شهرداری تهران نیز بعضی 
برای کسب منصب چنین تقالیی می کنند و 
می خواهند با تعرفه ای مشخص رأی شورای 

شهر یا رابطین با اعضاء را  بخرند. 
اگر قدرت را بــه جاه که برای فرهنگ 
دینی ما آشــنا تر است ترجمه کنیم می توان 
به استناد روایات گفت که حّب جاه آخرین 
حّبی است که از دل انسان مهّذب 
بیرون می رود؛ البته که این حب 
از دل برخی بیــرون نمی رود، 
آن گونــه که قــدرت خود را 
هم تراز قدرت خداوند ذوالجالل 
تفرعن  همان  این  و  می پندارند 
دینی  اخالق  در  متأسفانه  است. 
برای حل مشکل سوءاستفاده از 
قدرت به امور وجدانی متوســل 
می شــویم و به پند و انــدرز می پردازیم اما 
این کافی نیســت چرا که پلیس درون برای 
بیرون کردن ایــن حب کفایت نمی کند و 
بایــد قوانین و مقررات را طوری تنظیم کرد 
که افراد به سمت این قبیل سوءاستفاده ها نروند 
و بدانند که جریمه های سختی در انتظار آن ها 
خواهد بــود. به  عنوان مثال می دانیم که وقتی 
فردی از خودرو دولتی سوءاســتفاده می کند 
به نوعی از قدرت سوءاستفاده کرده است؛ در 
ایران معموالً در خودروهای پالک دولتی و 
در ساعات غیراداری و تعطیالت خانواده ها یی 
را مشاهده می کنیم اما در فرنگ محال است با 
چنین صحنه هایی مواجه شویم و اگر مواجه 
شویم برخوردی هم تراز آنچه با خانم پارک 
گئون  های، رئیس جمهور پیشین کره جنوبی 

رخ داد را شاهد خواهیم بود.
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واقعیت این اســت که قدرت برآمده از 
منصب اســت نه صاحب منصب و قانون به 
منصب قدرت داده است و فرد بدون منصب 
هیچ برتری ای نسبت به دیگری ندارد. بنابراین 
قدرت کاالی عمومی محسوب می شود. فساد 
از جایی آغاز می شود که منابع ملی در خدمت 
منافع خصوصی درآیــد و کاالی عمومی 
خصوصی بشود. در دوره قاجار، شاه در ازای 
القاب، پول می ستاند و افراد برای دوله و سلطنه  
شــدن پول می پرداختند. به کلمه »مشیر« 
بنگرید. در فرهنگ دهخدا مشیر به وزیر یا 
شخصیتی فراتر از وزیر اطالق می شود. مشیر 
بودن، پابلیک است و فرد باید مشیر دولت 
باشد، ولی افرادی می خواستند مشیر شخص 
شاه بشــوند و حاضر بودند برای لقب پول 
بدهند و جایگاه خود را تحکیم و تثبیت کنند.

قدرت کاال نیست و زمانی که به کاال تبدیل 
شود تبعات زیادی به دنبال دارد و سلسله وار 
همه چیز را کاال می کند. احمدی نژاد چگونه 
احمدی نژاد شد؟ او در نقطه صفر برای ورود 
به عرصه قدرت نخست به مداحان و هیئات 
پول داد و در ادامه شــعاع دایره پرداخت ها 
را افزود و ادعا کرد می خواهد به همه مردم 
یارانه بدهد. او با این سلسله اعمال غیرقانونی 
و غیرکارشناسی طی هشت سال کشور را به 
تباهی کشاند اما همه ناظران ساکت بودند، 
چرا که وی قدرت را نخست تبدیل به کاال 
کرد و سپس آن را در خدمت خود درآورد. 
حال امروز پس از گذشت چندین سال است 
که برخی نماینــدگان اصولگرا از دادگاهی 
کردن رئیس دولت سخن می گویند و سازمان 
بازرسی نیز اکنون که آن تیم اپوزیسیون شده 
است،  اقدام به انتشار گزارش های تخلف کرده 

است.

قدرت به مثابه کاال
عالــم مجاهــد و مبارز نســتوه... 
از  فراتر  مروارید ســرانجام  علی اصغر 
نودســالگی زندگی را بدرود گفت و 
بلند اسالمی  دل ســپردگاِن آرمان های 
و انســانی را سوگوار و یاران انقالب و 
امام را دل شکسته و - می توان گفت: - 

سرافکنده کرد.
آنچه بــر او در دهه هــای پایانی 
عمر پربرکت اش گذشــت غم انگیز، 
عبرت آموز و زمینه ی پرسشی ست که 
روزی باید برای یافتن پاسخ خردپذیری 
به آن بکوشــیم؛ نه برای سیاه نمایی و 
مچ گیری؛ که برای پیش گیری از تکرار 
جفایی چنین تلخ در پاســخ به عمری 

خدمت و فداکاری!
هم اکنون اما او با کارنامه ای درخشان 
به خیل مجاهدان و خادماِن علوم اسالمی 
پیوسته است و از خداوند می خواهیم این 
سفرکرده ی سوته دل را مشمول فضل و 
غفراِن خود ســازد و »مع الذین أنعم اهلل 
علیهم«: با او چنان کند که پرستش گراِن 
پرتالش اش را وعده داده اســت که بر 
بدی ها پرده افکنــد و به هر خدمت و 

نیکی بهترین پاداش را ارزانی دارد.
در این فرصت نمی توان مجاهدت ها، 
فداکاری ها و خدمت های فرهنگی او را 
برشمرد! امید که روزی فضالی خراسان 
این ستاره ی درخشان در آسماِن آن خطه 
را ارجی بایسته بگذارند و با چهره پردازی 
از این عالم و مجاهد مثال زدنی زمینه سازِ 
»پررهرو شدِن راه او« شوند! چشم اندازی 
را که در این تنگنا می توان - با اشاره - 
در نگاه چشم هایی اشک آلود نشاند، به 

شرح زیر است:
او، از جوانی به مجاهدت هایی دل  سپرد که پس از شهریور 20 آغاز 1
شد و در یاری به دین باورانی بی دریغ بود 

که با ستم در ستیز بودند.
از آن روز کــه - در یخ بنــدان  سیاسِی کشور پس از کودتای 28 2
مرداد - قیامی از قم آغاز شد، مروارید در 
نخستین صِف پیش گاماِن این راه بود و 
حافظه ی  به  او  پرشــور  سخنرانی های 

انقالب سپرده شد.
هر چه عرصه بر جنبش تنگ تر  می شــد، او بیشتر می درخشید و 3
می توان گفت در خط شــکنی، رقیبی 

نداشت.
شهید عراقی در ثبت خاطره هایی 4 به ویژه او در پیوندی تنگاتنگ با 
در ارتباط با حماســه 15 خــرداد، در 
حافظــه ی تاریخــِی انقــالب  قامتی 

فراموش نشدنی را یادآور است.
در جشــن های فیضیــه پس از  آزادِی امام و بازگشــت به قم، 5
او،  نقــش چشــم گیر و مانــدگار 

فراموش ناشدنی ست.
از آن روزها - و چندی پیش از  آن - او، بازداشت ها و زندان را 6

تجربه کرد.
پس از بازگشــت امام به قم،  نشانی از دوگانگی در صف 7

یاران امام پدید آمد؛ چنان که گروهی به 
گروهی  و  می اندیشیدند  امام  مرجعیت 
اصالت را به جنبش می دادند و... مروارید 

به گروه دوم تعلق داشت.
پس از تبعید امام، هر چه غربِت  انقالب بیشــتر پررنگ  می شد، 8
شــهامت مرواریــد بیــش از پیش 

می درخشید.
بر شــرح زندان ها و تبعیدهای  مکرر او، از اوج غربت انقالب تا 9
سال های 56 و 57 باید چشم فروبست؛ 

چنان که فصلی ست از تاریخ انقالب.
از این دشوارتر شرح سرگذشت  او پس از پیروزی انقالب است؛ 10
چنان که باید به گفت وگویی در فضایی 

سالم و آزاد سپرده شود.
ناگزیر به همین اشاره بسنده می کنم 
که روزی که او سنگِر جهاد فرهنگی را 
برگزید و بنیادی را با آرمان هایی - برای 
خدمت به فقه اسالمی - تاسیس کرد، 
نقطه عطفی درخشان در زندگِی پرفراز 

و فرود به شمار می رود.
هرچند ســخن از کارشــکنی های 
پرسش برانگیز - در این مقطع -  قلم را 
سر می کشد، چه می توان گفت جز این 
که به رغم آن همه جفا و تنگ نظری، 
آنچه او به یادگار گذاشت؛ در مرز یکصد 
جلد است؛ »ینابیع الفقیه« - در 40 جلد* - 
چه می شد اگر در این راه سنگ اندازی ها 
نمی شد که این سنگ اندازی ها سرانجام 
او را از پا درآورد؛ چنان که اشــاره به 
دهه های پایانــِی آن زندگی پربار هم، 
عرق شرم بر پیشانی هر فرهنگ آشنایی 

می نشاند.
*موســوعه ای که مراجعــه به متون 
معتبر - در فقه - را تســهیل می کند که 
اصحاب اجتهــاد از مراجعه به آن بی نیاز 
نیســتند؛ با این توضیح که آرای فقیهانی 
کــه از آنان به عنوان قدما یاد می شــود، 
برگرفته از احادیث بوده اســت و در این 
موســوعه، همه ی این متون تبویب شده 
است. چنان که در مثل: کسی که در باب 
حــج کار می کند، آنچه را مربوط به حج 
است هم زمان در اختیار دارد و چنین است 

در مورد دیگر ابواب فقهی.
گام دوم مرحــوم مرواریــد، تالش 
برای توســعه  در این زمینه بود؛ چنان که 
موســوعه ای فراهم شود که متون فقهی 
اهل ســنت را هم شامل شود. بخش هایی 
از این کار دوم هم به چاپ رســید اما - با 
مزاحمت هایی کــه خود فصلی از تاریخ 

انقالب است - این گام دوم ناتمام ماند.

3ورای حد تقریر

سعید حجاریان
نظریه پرداز سیاسی

عبدالمجید معادیخواه
وزیر اسبق

فرهنگ و ارشاد اسالمی
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»دو چیز اســت که هر چه بیشتر به آن 
بیندیشم، ذهن را از ستایش و حیرتی فزاینده 
پر می کند: آسمان پر ستاره باالی سرم و قانون 
اخالقی درونم.« همانطــور که »پل گایر« و 
»آلن وود« نوشــته اند این گزاره در همه آثار 
ایمانوئل کانت به کار می آید. فیلســوفی که 
با کلیدواژه های »انقــالب کپرنیکی«، »نقد 
خرد ناب« و »صلح جهانی« شناخته می شود. 
فیلسوفی که اندیشیدن درباره بیرون از وجود 
)عین( را وانهاد و به اندیشــیدن درباره درون 
آدمی )ذهن( روی آورد و نامدارترین اندیشمند 
شناخت شناسی همه اعصار شد. فیلسوفی که از 
زمان نوشتن مشهورترین اثرش تا همین امروز 
بی وقفه در دســت بررسی مفسران و شارحان 
پرشــمارش قرار داشته و دارد. کانت آفاق را 
به نفع انفس رها کرد و نقدهای سه گانه خود 
را به عنوان مانیفست مسیر رسیدن به خرد ناب 
عرضه داشت. »نقد عقل محض« که به نقد اول 
مشهور شده، »نقد عقل عملی« که به نقد دوم 
مشهور شده و »نقد قوه حکم« که به نقد سوم 
مشهور شده است، تالش برای رسیدن به مرزها 
و سرحدات تفهم آدمی را به تصویر می کشد. از 
سوی دیگر بحث های کانت در فلسفه اخالق 
نیز از او فیلسوفی متین ساخته که مستعد مورد 
توجه قرار گرفتن از ســوی معتقدان به ادیان 
ابراهیمی است. چه اینکه کانت در پی استنتاج 
اصولی از ماهیــت آدمیان به مثابه موجودات 
معقول اســت که اشاره هایی به آنها در کتاب 
مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان نیز آمده 
است. از سوی دیگر »فلسفه نقادی کانت، در 
مجموع بازگشتی به ارزش های روحانی است 
که شکاکیت و مادی گرایی اواسط قرن هجدهم 
اعتبار آنها را خدشه دار کرده بود.« )امیل بریه. 
1390. صفحه 319( اما فارغ از این مباحث چه 
کسی است که نداند فلسفه کانت دشوار است؟ 
به همین دلیل نظام فکری خلف او، هگل، نیز 
پیچیده و دشوار از آب درآمده است. ایمانوئل 
کانت در تفلسف اش دســت به امر خطیری 
می زند و درصــدد برمی آید که حدود فاهمه 
آدمیان را نقش بزند و تحلیلی فلســفی از آن 
به دست دهد. به قول »راجر اسکروتن« روشن 
نیست که همه جنبه های فلسفه کانت حتی برای 
خود او مبرهن و پیدا شده باشد. اما این دشواری 
از کجا آب می خورد؟ کانت به عنوان اســتاد 
دانشگاه شهری که در آن تولد یافت و تا هنگام 
مرگش از آن شهر خارج نشد، سیر پژوهشی 
باورنکردنی و مجموعه آثار گسترده ای را در 
زادگاه و مدفن خود تدوین کرد. شاید »رابطه 
کانت با شهر کنیگزبرگ را می توان در نسبتی 
با رابطه هگل و شهر ینا و حتی هایدگر و شهر 
فرایبورگ قیــاس گرفت.« )کریم مجتهدی. 
1386. صفحه7( کانت که در هوای روشنگری 
بالیده، قطعا شایسته عنوان فیلسوف تجدد است. 
او اگر چه مانند هــگل اطمینان خداگونه ای 
به سیستم فلسفی خود نداشت و همانند هایدگر 
پایان فلسفه را اعالم نکرده است، اما پرمبرهن 
اســت که آینده فلسفه را به نحوی چشمگیر 
تامین کرده است و بسیاری از متفکران خلف 
خود را مبدل به مفسران فکر خود کرده است. 
فکری که شــاکله منظمی دارد و حدود آن 

هماره تفسیربردار است. 
امانوئل کانت در تاریخ فلسفه غرب در مقام 
و موقعی ایستاده است که گذار سبک و سطحی 
از وی موجبات نافهمی کل تاریخ اندیشــه در 
مغرب زمین است. در واقع کانت قاطعانه و البته 
متواضعانه روی گسلی از خط تاریخ اندیشه قرار 
دارد که »پیشینیان« و »پسینیان« خود را موجه 
می نمایاند. پرپیداست که صحبت از فیلسوفی که 

تاریخ اندیشه را به قبل و بعد از خود منقسم است، 
مقدمات و توجهات ویژه ای را می طلبد. به مقدمه 
مقاله باید افزود که فهم کانت از دشواری های 
تفهم فلســفه هگل، مارکس، رمانتیسیست ها، 
اگزیستانسیالیست ها، نئوکانتی ها، انتقادی ها و 
مکتب فرانکفورت می کاهد. به زبان دیگر ورود 
به بحث های پساکانتی بدون رجعت به کانت و 
فهم دقیق فلســفه وی، از آن کارهای ناشدنی 
است. اما ســخن راندن از سیره سیاسی کانت 
شاید سخن دشواری باشد و سیاحت در سرزمین 
و سپهر سیاسی امانوئل کانت کمتر محل مداقه 
است. چه اینکه نویسندگان تاریخ اندیشه سیاسی 
غرب پس از توضیــح اصحاب قرارداد )هابز، 
الک، روســو( بی اعتنا به کانت، به هگل و 
ناخوانی  بدین سان سنت  مارکس می پردازند. 
سویه های سیاسی رســاله های کانت و جدی 
نگرفتن »سیاست« در دستگاه فلسفی وی امری 
معمول شده است. هرچند به جز »صلح پایدار« 
اثری سیاسی به معنای دقیق کلمه در آثار کانت 
پیدا نیست، اما نادیده انگاشتن انقالبی که کانت 
در افکار پدید آورد و ردای خود را مدیون خود 

ساخت ناصحیح به نظر می رسد.
برای آغاز کانت باید به فلسفه او پرداخت. 
به همین جهت ما ابتدا به کانت فلسفی متوجه 
می شــویم و سپس کانت سیاســی را معرفی 
می کنیم. »رنه دکارت« فرانسوی را آغاز مدرنیته 
فلســفی می دانند. او که هستی خود را موکول 
به اندیشــه و پرســش می کرد. جمله جاودان 
»می اندیشم؛ پس هستم« دستاویز دکارت برای 
پی ریزی اندیشه مدرن است. اندیشه ای که انسانی 
نو را متولد ساخت. انسانی که مستخرج دستگاه 
فکری دکارت می شود، سوژه ای است که جهان 
اطرافش را به مثابه ابژه فهم می کند. پرچم اندیشه 
اومانیستی با دکارت برافراشته می شود. همزمان 
ادراک مبتنی بر تصورات بیرون از خرد آدمی 
طرد می شــود. بدین ترتیب »عقالنیت« تنها 
مسیر موجه برای شناخت و »اعتقاد« می شود. 
همین تفکر فلسفی است که نظام های سکوالر 
عصر رنسانس را پی ریزی می کند. اما کسی که 
»مدرنیته« را به تمامی تحکیم می کند و انسان 

را مرکز هستی قرار می دهد، امانوئل کانت 
است. در پیگیری اندیشه روشنگری که 

دکارت در مقام والد آن تعریف می شود 
می رســیم،  به کانت  که  هنگام  آن 
برمی خوریم  به یک کنش فکــری 
که اگر بیش از آغازگی فکر مدرن 

واجد توجه نباشد، کمتر نیست. کنشی 
که زاینده انقالبی فکری است و ارتباط »عقل« 
در نظام فکری کانــت برخالف دکارت میان 
اندیشه قدسی و فکر مدرن قطع می شود. البته این 
انقطاع همراه مفهوم سازی »امر اخالقی« صورت 
می گیرد نه با تعبیه مفاهیمی که به الئیسیســم 
برسد. در دستگاه فکری کانت کل جهان هستی، 
ابژه ای است که باید انسان در مقام سوژه آن را 
درک کند. در واقع عینیت برای ورود به دهلیز 
شناسایی انسانی باید خود را با ذهنیت سازگار کند 
و همه اشیا باید خود را با عقل منطبق سازند. بدین 
سان انسان رکن رکین »هستی« و منطق متین 
»فهم هستی« می شود. این گونه نگاهی به انسان 
و قائل شدن این سانی به عقل، چیزی است که 
تنها در کانت یافت می شود. بی جهت نیست که 
او را فیلسوف انسان بدانیم. »فلسفه کانت برای 
همه انسان هاســت. کانت می خواهد به انسان 
بیاموزد که چگونه باید مقامی را که در جهان 
هستی برایش مقرر شده، به دست آورد.« )کارل 
یاسپرس. 1372. صفحه 247( این انسان مرکزی 
که کانت آن را برمی سازد، نه تنها شکافتگی در 
خلقت و طبیعت درنمی اندازد، که به وضوح ادامه 
سنت ستبر و فضیلت محور انسان دینی است، چه 
اینکه در ساحت و نظر کانت، دین نیز آن زمانی 
دین می شــود که در محدوده عقل توصیف و 
معنادهی شود. همسویی انسان و عقل در اندیشه 

کانت در نهایت به آزادی می رسد؛ »آزادی« ای 
که بــرای کانت جــز در »فضیلت اخالقی« 
نمی گنجد. اما این فضیلت تجویزی نیست بلکه 
ذاتی است. کانت انسان را واجد آزادی می داند 
نه مستحق آن. انسان به موجب انسان بودنش 
دارای آزادی و اراده آزاد اســت. مرتبه آزادی 
در کانــت آنچنان رفعت می گیرد که صورت 
پیشینی عقل تعریف می شود. به عبارت دیگر 
»آزادی« سرشت و فطرت عقل است. در آرای 
اصحاب قرارداد اجتماعی به خصوص جان الک 
و ژاک روســو آزادی متاعی است که ستانده 
می شــود ولی امانوئل کانت آزادی را همراه 
حتمی و ذاتی انسان و انسانیت می داند. الک با 
مدارای خود و ســعی در تثبیت وضعیت مدنی 
و روسو با مشارکت خود و کوشش در تحقق 
اراده عمومی، به آزادی دست می یابند. این در 
حالی است که کانت با برداشتن قدمی بی نهایت 
پیشــروانه رو به تفکر مدرن، آزادی را بایسته 
انسان می داند و البته در این راه »رهبری عقل« 
را متذکر می شود. آزادی و عقل دو روی سکه 
اندیشــه مدرن کانتی است و رشد یکی به نمو 
دیگری منوط اســت. این همبستگی تا جایی 
است که »شرارت های دشمنان آزادی موجب 
تقویت، شــفافیت و شکوفایی عقل می شود.« 
)منوچهر صانعی دره بیدی. 1384. صفحه 129( 
باید اشاره داشت که انسان آزاد کانت که تحت 
رهبری عقل آزاد قرار دارد، چه عرصه ای را در 
برابر خود می بیند و تــا کجا به پیش می رود. 
»کانت ناچار به تشریح این نکته بود که انسان 
آزاد چگونه باید عمل کند. او نه با قاطعیت بلکه 
با امیدواری می گفت فضیلت و آزادی باید توام 

شوند.« )ویلیام تی بلوم. 1373. صفحه 508( 
فضیلت نقطه کانونی میدان اخالقی فلسفه 
سیاســی کانت اســت. تفاوت فضیلت نزد 
افالطون و کانت نشان از شکافی فراخناک تر 
دارد؛ شــکافی که در دل اندیشــه افتاده و 
منجر به شناســایی دوران کالسیک و مدرن 

شده اســت. افالطون و ارسطو و به طور کلی 
فالســفه کالســیک )یونان قدیم( در زمره 
نظرگاه  در  می شوند.  دسته بندی  غایت گرایان 
افالطونی »ســعادت« یک غایت است که 
برای رسیدگی به آن باید مجهز به »حکمت« 
و »فضیلت« بود و تنها مسیر نیل به سعادت، 
گذرگاه فضیلت گرایانه است. به معنای دقیق تر 
»فضیلت« از آن رو مهم اســت که انسان را 
به غایتی به اسم »سعادت« می رساند. اما کانت 
و به طور کلی فلســفه مدرن )غرب مسیحی( 
در دسته وظیفه گرایان شناسایی می شوند. در 
نظرگاه کانتــی، فضیلت به عنوان امر اخالقی 
را به اعتبار مطلوبیت ذاتی اش پیگیری می کنیم 
و نه به خاطر محصولی کــه بار می آورد. در 
نتیجه مشــخص می شود که کانت فضیلت را 
برای زیست آزادانه تحت سیطره عقل مدرن 
می خواهد و نه برای رسیدن به آرمانشهرهایی 
که در دل اندیشه کالسیک پرورانده شده اند. 
امانوئل کانت به اتوپیا بی اعتناست. »کانت در 
حالی که همه شهرهای آرمانی و ایدئولوژی ها 

را کنار می نهد، در جست وجوی شناختن آن 
است که در وضعیت انسانی، چه چیزی ممکن 
و چه چیزی درست است.« )کارل یاسپرس. 
1372. صفحه 247( کانت در پی شناسایی و 
تبیین آن دسته قوانین اخالقی است که همگان 
در رعایت آن منفعت داشته باشند و در نهایت 
عقالنیت را  گرامی بدارند. به عبارت دیگر باید 
»حق« و »قانون« گره خوردگی فلسفی با هم 
داشته باشــند. البته این امر امکان پذیر است 
اراده  »انســان کانتی صاحب  چراکه اصوالً 
خیر که مطیع قانون امر مطلق اســت، مطیع 
قانون حق مطلق نیز هست.« )ویلیام تی بلوم. 
1373. صفحه 507( الزم به ذکر است که امر 
مطلق در فلسفه کانت به عنوان بنیاد اخالقی 
مفروض می شود. پرهویداست انسانی که در 
اندیشه مدرن تعریف شده است تا چه حد در 
گذرگاه کانتی خود به فضیلت آراسته می شود. 
البته فضیلتی که راهگشــای انبساط است، نه 
فضیلتی که انقباض اندیشــه و عمل را به بار 
آورد. این انسان آنگاه که می خواهد نهادسازی 
سیاسی کند با اراده آزاد خود حق اکثریت را 
جاری می کند و با فضیلت مندی خویش، حق 
اقلیت را به جا می آورد. همه دســتاوردهایی 
که سیاســت مدرن در مجموعه فلسفی غرب 
دارد، در کــوره فکری کانت به عقل آبدیده 
می شود و به طالی آزادی فراپرورده می شود. 
کانت حتی بــرای تبیین فضای مطلوب 
سیاســی خود که همان فضیلت مندی 
به عنوان گوهر انسانی اراده آزاد است، 
به سبک الک و روسو رو به هیجان 
و اجتماع نمی آورد، بلکه فلسفیدن را 
از ســر می گیرد و انسان را خطاب 
می گیرد. »در فلسفه کانت تالش 
در راه پیونــد دادن آزادی با ارزش 
اخالقی مشاهده می کنیم که این پیوند 
اجتماعی  تلقین هــای  طریق  از  دادن 
نیست، بلکه از راه بازتعریف معنای انسان 
انجام می گیرد. با کمــی اغراق می توان 
کانت را از دو برآمد فلســفی پسینی اش 
نیز عقالنی تر - و نه سیاسی تر- جلوه داد« 
)همان. صفحــه 503( اگر در طلب صلح و 
اخالق باشــیم باید با تاکید بر کانت متقدم، 
هگل و مارکس متاخــر به عنوان دو برآمد 
پسینی کانت را نقد کرد. هگل دیالکتیک خود 
را مدیون مقوالت کانت اســت، آزادی را در 
روح مطلق می بیند که در دولت حلول می کند. 
کارل مارکــس که دیالکتیــک هگل را بر 
پاهایش ایستاند آزادی را در بی طبقگی می داند 
که در کمونیسم محقق می شود. اصل محرک 
تاریخ در نگاه تاریخ گرایانه هگل »ملت« است 
و در نظر مارکس »طبقه« معنا می شود. هگل 
برای تحقق آنچه برساخته بود »جنگ ملل« 
را جبری می دید و مارکس لزوم »انقالب« و 
دگرگونی را برای عمل به فلسفه اش ضروری 
می دانست. اما امانوئل کانت فیلسوف صلح و 
اخالق است و انسانیت را ساری می دارد. 
به عبارت دقیق تر کانت وجود دولت را 
برمبنای قوانیِن اخالقی توجیه می کند و 

از این نظر او یک متفکِر لیبرال است.
از نظــر کانت حرکــت تاریخ 
به سوی عقالنیت اســت و در سایه 
شکوفایی این عقل، آزادی و فضیلت 
گره می خورند و اراده آزاد انســانی 
متحقق می شــود. حتــی مقصود از 
حکومت در فلسفه کانت استقرار نظام 
عقل بر مبنای حکم عقل واحد انسانی و 
قانون عقالنی و حذف عناصر غیرعقالنی 
اســت و نیازی به ذکر نیست که عقل انسان 
کانتی میلی به جنگ نــدارد. کانت حتی در 
آسمان اندیشه سیاســی خود رویای »آشتی 
همیشگی« می پروراند و نام تنها رساله سیاسی 
خود را صلح جاوید می گذارد. او در 

این کتاب آرزو می کند که ارتش ها برچیده 
شوند و دولت عقل اســتقرار یابد. به موازات 
اینکه در کل فلســفه کانت مــا به اخالق 
می رسیم، در نسبت های سیاسی اش نیز به صلح 
می رســیم. از نظر کانت »یک پادشاه مخلوع 
را نمی توان به جرم اعمالی که قباًل انجام داده 
است بازخواست کرد، چه رسد به مجازات.« 
)منوچهر صانعی دره بیدی. 1380. صفحه 180( 
در دیدگاه کانت »اگر انقالب یکباره پیروز و 
قانون اساسی تازه ای تدوین شود، عدم حقانیت 
آن در بدو تاســیس نمی تواند اتباع کشور را 
به عنوان شهروندان خوب )حکومت قبلی( از 
الزام به مراعات نظم جدید امور معاف کند و 
آنها نمی توانند از اطاعت شرافتمندانه از قدرتی 
که اکنون پا گرفته اســت، سرپیچی کنند.« 
)همان. صفحه 179( مــدارا، آزادی، اخالق، 
فضیلت مندی و عقالنیت به وفــور در تار و 
پود اندیشه و فلسفه کانت قابل رصد است و 
نظمی آرام و لیبرال را رقم زده اســت. امانوئل 
کانت در فلسفه کاری کرد که به تعبیر خودش 
انقالب کپرنیکی در افکار جدید ایجاد کرد. در 
برکشیدن سوبژکتیویسم دکارتی به تعالی که با 
هگل به اوج خود می رسد نقش کانت بی بدیل 
است. وی یکسره تجربه گرایان و تعقل گرایان 
پیشینی اش را کنار می زند و دم از تصرف انسان 
به عنوان فاعل شناسا و در مقام کنشگر معرفتی 
در فهم اطراف می زند. در فلســفه وی خود از 
منزلتی برخوردار است که همه اشیا و مفاهیم 
بیرونی برای ورود به ذهن و سرزمین فهم انسانی 
باید از دریچه آن بگذرند. »با ظهور کانت همه 
چیز اعم از دین و اخالق و قانون و علم و هنر 
می بایســت از آن پس به محک فرد بخورد و 
)اشــتفان کورنر. 1368.  توجیه شود.«  عقاًل 
صفحه 61( همین عقل که مرجع موجه کنش 
انســانی اراده آزاد است سیاست را در بستری 
معنا می کند که به مــدد آزادی بنیادینی که 
به همراه آدمی است به امر اخالقی می انجامد. 
ردپای اندیشه فلســفی کانت آنچنان در جای 
جای فکر غربی مشــاهده می شود که مارتین 
هایدگر ســایه کانت را بر همه افکار می دید. 
گرچه سیره سیاسی کانت، حاشیه ای بر کارهای 
فلسفی وی محسوب می شــود و از استقالل و 
جامعیــت محروم، اما آنقــدر پخته و عقالنی 
هست که مدرنیته عقالیی را منسجم نگه دارد. 
اگرچه ایده آلیسم کانتی به دو شاخه شقاق یافته 
است؛ شاخه راستی که به هگل می رسد و شاخه 
چپی که به مارکس؛ و این دو در تن سیاست 
و اجتماع طرح هایی بدیع و تازه درانداختند اما 
باید از انجام و پایان این ایدئولوژی ها نیز پرسید؛ 
جایی که هگل سرچشمه معرفتی فاشیسم می شود 
و شــرارت های استالینیستی با مفردات مکتب 
مارکس توجیه می شود. شاید اگر این فیلسوفان 
به دنبال برساختن هیبتی تنومند از میراث فکری 
کانت نشده بودند، چنین جفاهایی نیز به پای 
آنان نگاشته نمی شد. چیزی که کارل پوپر در 
سده بیستم به چپ های نو متذکر می شود و آنان 
را نه به هگل و مارکس، که به کانت مراجعت 

می دهد تا سالمت را تضمین کنند. 
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آخونــد مالمحمد کاظم خراســانی از 
ارکان علــم اصول فقه در حوزه  تشــیع و 
یکی از مجتهدین حامی مشــروطه ایران 
اســت. اندیشه سیاســی او در چهارچوب 
مکتب فقهی ـ سیاســی شیخ انصاری و با 
تکیه بر لوازم فکری و اجتماعی آن و البته 
با بســط آن و وجوهی از نوآوری فقهیـ  
سیاسی، قابل تحلیل است. اندیشمندانی نظیر 
جواد طباطبایی، رویکرد آخوند در نهضت 
مشروطه را نمونه ای بی بدیل از توجه حقوقی 
به نهاد مشــروطیت ارزیابی کرده اند. این 
نگاه حقوقی به پدیده سیاســی مشروطیت 
باعث آن می شود که مباحث فقهای عصر 
مشروطه برای جواد طباطبایی برجسته شود. 
او معتقد اســت که در عصر مشروطه و در 
شرایطی که اندیشــۀ سیاسی در ایران، که 
به طور عمده سیاستنامه ها بودند، با یورش 
مجیزگویی  برای  به رســاله هایی  مغوالن 
تبدیل شــده بودند، و با آشنایی اندکی که 
ما با اندیشۀ سیاسی جدید پیدا کرده بودیم، 
تنها دستگاه مفاهیم اصول فقه این امکان را 
می داد که مبنایــی برای بحث نظری ایجاد 
شود. استدالل های آخوند خراسانی و پیروان 
او، کــه من به تفصیل دربارۀ رســاله های 
آنان بحث کرده ام، مبین این اســت که در 
آن دوره، به دنبال آن چه من زوال اندیشــۀ 
سیاسی نامیده ام، تنها این مبنا می توانست راه 
را برای توجیه نظری مشروطیت باز کند. از 
پیروزی  پیامد  مهمترین  طباطبایی  دیدگاه 
مشــروطیت تدوین نظام حقوقی جدید بر 
پایه قانون شرع بود. او تا آنجا تبدیل احکام 
شرع به حقوق جدید را مهم می داند که آن 
را با سکوالریزاسیون در تاریخ اندیشه سیاسی 
غرب مقایسه می کند. ناگفته پیدا است که 
در کانون این رخداد کم نظیر تاریخ اندیشه 
سیاسی جدید در ایران فقیهی اصولی به نام 
آخوند خراســانی قرار دارد. در این مجال 
به بررسی ســه گونه مواجهه با آراء آخوند 
خراسانی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران 
معاصر ایرانی می پردازیم. مواجهه نخست در 
دسته بندی فقه سیاسی جای می گیرد. مواجهه 
دوم مبتنی بر فلسفه سیاسی است و در نهایت 
مواجهه سوم روایتی تاریخی از آراء سیاسی 
از  آخوند خراسانی به دست می دهد. پیش 
آنکه سه مواجهه مذکور را گزارش کنیم، 
باید تاکید کنیم که همواره دو برداشــت 
متفاوت و متضاد از نظر آخوند خراســانی 
درباره حکومت دینی وجود داشــته است. 
آخوند خراســانی دربارۀ والیت فقیهان در 
امور حسبیه یا همان حوزۀ عمومی در حاشیۀ 
کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری نوشته 
است: »از این ادله، می توان به دست آورد: 
فقیه، قدر متیقن از میان کســانی است که 
احتمال داده می شود مباشرت یا اذن و نظر 
باشد؛ همچنان که  معتبر در تصرفات  آنها، 
مؤمنین عادل در صــورت نبود فقیه، قدر 
متیقن از کســانی هســتند که تصرفشان 
مشــروعیت دارد.« از نظر هواداران والیت 
فقها این عبارت آشــکارا نشان می دهد که 
آخوند، مشروعیت تصرف در حوزۀ عمومی 
می داند.  جامع الشرایط  به فقهای  منحصر  را 
همچنین تقریظ و تأیید آخوند بر رســالۀ 
»تنبیه االمه و تنزیه الملــه« میرزای نائینی 
بر پذیرش  ناظر  به عنوان دلیل دیگــری 
والیت عامۀ فقها از سوی آخوند خراسانی 
مطرح می شــود. چه اینکه در رساله شاگرد 
آخوند، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی 
فقیه، امری مسلم و قطعی به  شمار آمده است. 

اما در برابر این برداشــت از نظریه سیاسی 
آخوند خراســانی، برداشت دیگری وجود 
دارد که منتقــدان آن را تبیین می کنند. از 
نظر این عده، آخوند خراســانی مشروعیت 
حکومت و امور حسبیه در عصر غیبت را 
از آن مردم دانسته است. دو سندی که این 
گروه به آن اشاره می کنند، یکی تلگراف 
پاسخ  تلگراِف  دیگری  و  به محمدعلی شاه 
به سؤال مردم همدان است که هر دو توسط 
نویسندۀ کتاب »سیاســت نامۀ خراسانی« 

منتشر شده است.

QQQسیاست نامه خراسانی
محســن کدیور در سال 1385 و پس از 
نگارش دو دفتر خود در باب فقه سیاســی 
شیعه بر آن می شود تا مجموعه نوشته های 
سیاسی آخوند خراســانی را در یک مجلد 
منتشــر کند. کتاب شــامل گردآوری و 
تصحیح انتقادی قطعات سیاســی در آثار 
عربی و فارسی آخوند خراسانی که از کتب 
مرجع اندیشه شناسی اسالم سیاسی در صدر 
مشروطیت به حساب می آید است. قسمت 
اول سیاست نامه در هفت بخش کلیه  آرای 
فقهی اصولی مرتبط با سیاســت  خراسانی 
به زبــان عربی را دربرمی گیــرد. این آرا 
عبارت اند از: مالزمه ی عقل و شرع، مسئله ی 
عدالت، قاعده ی الضــرر، اجتهاد و تقلید، 
مسئله ی والیت فقیه، والیت عدول مومنان، 
قضاوت جهاد، نظارت و تقویت در وقف و 
باالخره خمس. قسمت دوم سیاست نامهـ  که 
بیش از نیمی از حجم کتاب را دربرمی گیرد 
ـ مهم ترین لوایح و تلگراف های وی به زبان 
فارسی است که به ترتیب زمانی در هفت 
بخش تنظیم شده است. مالک گزینش این 
مکتوبات، دربرداشــتن بار نظری و نکته ی 
مرتبط با فقه سیاســی و غیر تکراری بودن 
اســت، به نحوی که عدم ذکر آن ها خللی 
به استخراج اندیشه ی سیاسی خراسانی بزند. 
متن لوایح و تلگراف های برگزیده ، به طور 
کامل از مهم ترین منابع دســت اول عصر 
مشروطه )جراید فارسی داخل و خارج ایران 
و کتب معتبر تاریخ و دیگر اسناد( نقل شده 
است. محســن کدیور بر اساس مستنداتی 
که از نامه ها، تلگراف ها و فتاوای سیاســی 
آخوند خراســانی تصنیف و تدوین کرده 
معتقد است آخوند خراسانی طرفدار حکومت 
مشروطه به جای مشــروعه بوده است. از 
جمله می توان به پاسخ آخوند خراسانی که 
به نامه  اهالی همدان داده اســت اشاره کرد:  
 »عجبا چگونه مسلمانان، خاصه  علماء ایران، 
ضروری مذهــب امامیه را فراموش نمودند 
که  سلطنت مشروعه آن است که متصدی 
امور عامه ی ناس و رتــق و فتق کارهای 
قاطبه ی مســلمین و فیصــل کافه ی مهام 
به دست  شخص معصوم و موید و منصوب 
و منصوص و مأمور مِن اهلل باشد مانند انبیاء 
و اولیاء)ع( و مثل خالفت  امیرالمومنین )ع( و 
ایام ظهور و رجعت حضرت حجت )ع(، و 
اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت 
غیرمشروعه است،  چنان که در زمان غیبت 
است و سلطنت غیرمشروعه دو قسم است، 
عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه، 
عقال و متدینین  باشند و ظالمه و جابره است، 
مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان 
خودسر باشــد. البته به صریح حکم عقل و 
به فصیح  منصوصات شرع »غیر مشروعه ی 
عادله« مقدم اســت بر »غیرمشــروعه ی 
جابره«. و به تجربــه و تدقیقات صحیحه 
و غور  رســی های شافیه مبرهن شده که نُه 
عشر تعدیات دوره ی اســتبداد در دوره ی 
مشروطیت کمتر می شود و دفع افسد و اقبح 
به  فاسد و به قبیح واجب است. چگونه مسلم 

جرأت تفوه به مشــروعیت سلطنت جابره 
می کند و حــال آنکه از ضروریات مذهب 
 جعفری غاصبیت ســلطنت شیعه است.« 
)محســن کدیور. 1385. صفحه 214( در 
همین حال مواجهه ای مبتنی بر فلسفه سیاسی 
و فلسفه حقوق در ده سال اخیر باعث شده 
است تا نام آخوند خراسانی از محدوده حوزه 
علمیه و از جمع طلبه ها خارج شــود و در 
گستره دانشگاهیان و دانشجویان علوم انسانی 

مطرح شود.

QQQنظریه حکومت قانون در ایران
جواد طباطبایی ابتدا در تابستان سال 1385 
که برای گــذران تعطیالت خود از ایاالت 
متحده به ایران آمده بود، به صورت اتفاقی 
و ناهماهنگ شده در مرکز دایره المعارف 
بزرگ اســالمی حضور می یابد. درســت 
هنگامیکه مراسم یکصدمین سالروز امضای 
فرمان مشروطیت در تاالر رایزین در حال 
برگزاری بود. مســئوالن مراسم که متوجه 
حضور طباطبایی می شوند، از او می خواهند 
که چند جمله ای درباره مشروطیت سخنرانی 
کند. اما همین چند جمله سخنرانی اتفاقی 
نه تنها تبدیل به مهمترین بخش این مراسم 
می شود، بلکه مطلع توجه طباطبایی به فقیهان 
دوره مشــروطه و هواداری از دریافت آنان 
برابر  در  نهضت مشــروطیت  محتوای  از 
طباطبایی  می شــود.  روشنفکران  دریافت 
در این ســخنرانی ضمن ستایش مجتهدان 
»اطالعات  می گوید:  روشنفکران  برابر  در 
ملکم خان از اندیشــه سیاسی جدید در حد 
درس های دبیرستانی بود. در مقابل او علمایی 
چون آخوند خراسانی، نائینی و محالتی تمام 
مقدمات فکری و اصول بحث های سیاسی 
را می دانســتند و اگر کار اساسی انجام شده 
باشد آنها انجام داده اند. اینجا ذکر دو نکته 
مهم به نظر می رسد. آخوند خراسانی، نائینی 
و محالتی به بحث اندیشــه سیاسی جدید 
نزدیک می شــوند و نظریه مصالح عمومی 
را طرح می کنند. این برای اولین بار اســت 
که تحولی در داخل کالم شــیعی صورت 
می گیرد و در محدوده نظریه حکومت نیز 
تعریف می شود.« این فقره از صحبت های 
جواد طباطبایی در همایش یکصدمین سالروز 
صدور فرمان مشروطیت تنها بیان بخشی از 
پژوهش های دامنه دار او در دفتر دوم تاملی 
درباره ایــران بود که جلد دوم آن دفتر دو 
ســال بعد با عنوان »نظریه حکومت قانون 
در ایران« منتشر شــد. جواد طباطبایی در 
آن کتاب ضمن پردازش و تحلیل رساالت 
نوشته هایی که  به مثابه  مازندرانی  نائینی و 
تحت نفوذ قلمرو فکری آخوند خراســانی 
به رشته تحریر درآمده اند می نویسد: »نائینی 
به خالف آخوند خراســانی، که در دوره 
غیبت به تصرف فقها در امور نوعیه اعتقادی 
نداشت، بر آن بود که در صورت بسط ید، 
فقها باید تصدی امور حســبیه را به عهده 
بگیرند... دفاع از مشروطیت نظام مشروطه 
در محدوده نظریه جور، به گونه ای که نائینی 
تفسیر می کرد، خالی از اشکال نبود. موضع 
آخوند خراسانی از این حیث منطقی تر بود 
که نظریه حکومت جور را با همه الزامات 
آن می پذیرفت، اما دوره غیبت را دوره ای 
می دانست که در آن تدبیر امور نوعیه مردم 
بر عهده خود آنان گذاشته شده است.« )جواد 
طباطبایــی. 1387. صفحه 500( طباطبایی 
آخوند خراســانی به مثابه سرسلسله فقهای 
حامی مشروطیت را از آن رو می ستاید که 
نه تنها مجتهد است، که اجتهاد نیز می کند 
و در دوره پرمخاطره تشکیل اولین مجلس 
شورای ملی با ملکه اجتهاد خویش راهی نو 

می گشاید و مرجع مجاهد مشروطه می شود.

QQQ دیدگاه های آخوند خراسانی و
شاگردانش

اکبــر ثبوت در ســال 1389 کتابی را 
به صورت غیررسمی و در حالت اضطراری 
به صورت مجازی منتشــر می کند که خود 
داستان درازی دارد. ابتدا سید مصطفی تاج زاده 
در ســال 1382 مقاله ای با عنوان »انقالب 
مشروطه و روحانیت« در شمارۀ 25 ماهنامۀ 
آفتاب منتشر کرد. او در این مقاله به نقل از 
»دوستی فاضل« نوشته بود که شیخ آقابزرگ 
تهرانی، گزارشــی دربــارۀ نظرات آخوند 
مال محمدکاظم خراسانی درباره با حاکمیت 
دینی ذکر کرده اســت. تاج زاده در ابتدای 
مقاله، این سؤال را مطرح کرده بود که »چرا 
پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت، به جای 
اهتمام در استقرار حکومت مشروطه، برای 
تأسیس حکومت اسالمی نکوشیدند و چرا 
به جای اینکه ادارۀ حکومت را خود عهده دار 
شــوند، این مســئولیت را به سیاستمداران 
غیرروحانی کــه بعضاً چندان متدین نبودند 
سپردند؟« تاج زاده در پاسخ به سؤال، به نقل 
از آقابزرگ تهرانی، به جلسه ای اشاره کرده 
اســت که در آن میرزای نایینی به آخوند 
خراسانی پیشــنهاد می کند ازیک سو برای 
رفع اختالف میان علما و ازسوی دیگر برای 
دســتیابی به نظام ایــده آل و مورد آرزوی 
عالمان در زمان غیبت، به جای نظام مشروطه، 
حکومت عدل اسالمی تأسیس شود. آخوند 
خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نایینی می گوید: 
بیانات و اســتدالل های شما، اگر هم فرض 
کنیم به لحاظ نظری درست است و ایراد و 
اشکال به آن وارد نیست؛ اما در مرحلۀ عمل، 
تبعات نامطلوبی دارد کــه اگر راهی برای 
گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد 
شما، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد 
بود. سپس به شش ایراد آخوند، پرداخته شده 
است. ســید مصطفی تاج زاده تمام مطالب 
خود را از »دوستی فاضل« نقل می کند و تا 
پایان نامی از او به میان نمی آورد. دو ســال 
بعد هویت این »دوست فاضل« در جریان 
مقاله ای که محسن کدیور با عنوان »اندیشۀ 
سیاسی آخوند خراسانی« منتشر می کند فاش 
می شود. کدیور در یکی از پاورقی های این 
مقاله، از اکبر ثبوت به نقل از شیخ آقابزرگ، 
گزارشی مشــابه گزارش فوق ذکر کرد. 

طبق این گزارش، آقای ثبوت نقل می کند: 
شیخ آقابزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا 
پیشوایان دینی مشروطیت و مشخصاً آخوند 
خراسانی، حکومت اسالمی بر پا نکردند و 
ادارۀ حکومت را خود بر عهده نگرفتند، گفته 
بود: مرحوم میرزای نایینی، عضو ارشد مجلس 
فتوای آخوند، به آخوند پیشــنهاد می کند 
ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر 
کنند و به جای آن برپایی حکومت اسالمی را 
وجهۀ همت خود قرار دهند و ادارۀ حکومت 
را نیز خــود بر عهده گیرند. مرحوم آخوند 
اظهار داشت: مگر نمی دانید که قبول پیشنهاد 
شما تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای 
گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهای عمل 
به این پیشنهاد بسیار بیش از منافعش خواهد 
بود؟ آنگاه افزون بــر ده دلیل بر این مهم 
اقامه می کند. یک سال بعد پای خود ثبوت 
به ماجرا باز می شود؛ زمانی که در سال 1385 
کتابی با عنوان »حیات سیاسی، فرهنگی و 
منتشر می شود.  اجتماعی آخوند خراسانی« 
ناگفته پیدا است که یکی از مصاحبه های این 
کتاب با اکبر ثبوت بود. او در این مصاحبه، 
ضمن معرفی خود و شیوۀ تحقیق و نگارش 
دیدگاه های آخوند خراسانی و مالقات هایش 
با شــیخ آقابزرگ تهرانی، به ذکر مطالبی 
دربارۀ مشروطه و آخوند خراسانی می پردازد. 
پس از درج مصاحبه، بخشی از کتاب تفصیلی 
و در دست تدوین ثبوت، دربارۀ دیدگاه های 
سیاسی آخوند خراسانی ذکر شده است. در 
قسمتی از آن، از پاسخ های آخوند به انتقاد 
یکی از علمای مخالف مشروطه سخن به میان 
آمده و دو نقد از ســوی آخوند مطرح شده 
است. اما در شلوغی های سال 1388 جزوه ای 
با عنوان »آراء آخوند خراســانی صاحب 
کفایه االصول پیرامون تشــکیل حکومت 
اسالمی«  تکثیر و پخش شــد که در واقع 
بخشــی از کتاب تفصیلی در دست انتشار 
اکبر ثبوت با عنــوان دیدگاه های آخوند 
خراسانی و شــاگردانش بود. در این جزوه 
ثبوت، به نقل از آقابزرگ تهرانی پیشنهاد 
میرزای نایینی را به آخوند خراسانی، دربارۀ 
تغییر موضع از مشروطه خواهی به حاکمیت 
دینی و متقاباًل پاسخ  های آخوند، در نقد این 
ایده مطرح می کند. بــا این تفاوت که در 
این جزوه، تعداد دالیل بیشتر شده و به جای 

شش ایراد تاج زاده و ده ایراد کدیور، بیست 
و دو ایراد توســط ثبوت مطرح شده است. 
یک ســال بعد و در سال 1389 متن کامل 
کتاب برای دسترســی عموم روی اینترنت 
قــرار می گیرد و گــزارش اکبر ثبوت از 
اندیشه ها و نظریات سیاسی آخوند خراسانی 
به صورت فراگیر و مدون پخش می شــود. 
این کتــاب حــاوی گفت وگوهای اکبر 
ثبوت با مرحوم آقابــزرگ تهرانی درباره 
مشــروطه و آرای آخوند خراسانی است. 
بخشی از این کتاب، دالیل مخالفت آخوند 
خراسانی با مشروعه  خواهان و بر کشور را 
دربرمی گیرد. هر دو گزارش به لحاظ محتوا 
یکسان است، اگرچه یکی مختصر و دیگری 
کامل تر اســت و این از یکی بودن آن دو 
حکایت می کند. محسن کدیور در واکنش 
به انتشــار این گزارش، ضمــن رد ارتباط 
و اســتناد پژوهش های خویش با گزارش 
باواسطه ثبوت از نظریات آخوند خراسانی، 
بار دیگر ضمن تکرار موضع خود، مســتند 
هر سه نظریه را آثار قطعی االنتساب آخوند 
خراسانی می داند که در زمان حیات آخوند 
به قلم خودش منتشر شــده و در تقریرات 
دروس فقهی اصولی شــاگردان تراز اول 
او نیز منعکس شــده است. به نظر می رسد 
کدیور برای صحت گــزارش اکبر ثبوت 
اهمیتی نمی تواند قائل باشد که آن را در شمار 
مستندات پژوهش خود بیاورد. اما به هر حال 
کدیور در یک ارزیابی کلی معتقد اســت 
که آنچه از گفت وگوی آخوند خراسانی و 
نائینی در خبر واحد اکبر ثبوت قابل تأیید 
است این دو امر می باشد: یکی اصل این که 
گفت وگویی بین آخوند خراسانی و میرزای 
نائینی اتفاق افتاده است. امر دیگر آن که ادله 
و جزئیاتی از گفت وگو که مؤیدی در دیگر 
آثار آخوند دارد، نیز قابل انتساب به آخوند 
است. انتســاب بیش از این به آخوند محرز 

نیست و دشوار است.
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الهیات جواد طباطبایی آخوند خراسانی به مثابه سرسلسله فقهای حامی مشروطیت را از آن رو می ستاید که نه تنها مجتهد 
است، که اجتهاد نیز می کند و در دوره پرمخاطره تشكیل اولین مجلس شورای ملی با ملكه اجتهاد خویش راهی نو 

می گشاید و مرجع مجاهد مشروطه می شود.
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تخصص ما در مرکز سیاست عمومی مکیناک 
تحقیق و توصیه کردن نسخه هایی پرتفصیل برای 
مســائل روز سیاست اســت، و فکر کردم که 
امروز دقیقا همیــن کار را اینجا انجام بدهم. اما 
بعد که بیشــتر تامل کردم، تصمیم ام بر این شد 
که از جزییات هر گونه مسئله ی بخصوصی کناره 
بگیرم و در عــوض یک چیز قدری متفاوت را 
به تان معرفی کنم: یک روش  کار همه گیر که در 
مورد هر مسئله ای می شود به کارش بست. دلم 
می خواهد همه مان به یک امر بنیادین حیاتی فکر  
کنیم، یک مفهوم اساسی که در نتیجه ی قرن ها 
تجربه و دانش اقتصادی به دست آمده. در نظر 
من همچو مفهومی یکــی از مبانی ابدی کار ما 
سیاست گذاران دولتی و غیردولتی است و باید 

پس زمینه ی فکری کارمان باشد.
برای کسی در حرفه ی من مد روز این است 
که به مخاطبان ش بگوید با همه ی پرسش ها و 
تردید هاشــان با ذهنی باز رو به رو خواهند شد. 
این حرف هر معنایی که برای شــما دارد، باید 
بگویــم که برای من به معنی با ذهن »خالی« با 
مسائل رو به رو شدن نیست. بعد از طی قرن های 
یک چیز هایی را یاد گرفته ایم؛ مثال اینکه تعصب 
جاهالنه نیســت که ما را وامی دارد بی مجادله 
بپذیریم خورشید از شرق طلوع می کند یا اینکه 
ایده ئولوژی کورکورانه نیست که به ما می گوید 
جمهوری وکالی مردم بهتر از سلطنت مطلقه و 
خودکامگی است. وقت مطالعه ی یک موضوع 
در مرکز مکیناک، کار را با این فرض مرکزی 
آغاز مي کنیم که مالکیت خصوصی و اقتصاد 
بــازار آزاد به مالکیت دولتــی و برنامه ریزی 
مرکزی رجحان دارد. ایــن البته فقط عقیده ی 
سرســری یک نفر آدم نیست، بلکه امروزه نزد 
افرادی که چشم و گوش باز دارند و منطق و خرد 
و واقعیات و شواهد و علوم اقتصادی و تجربیات   
حاصله ش برای شان معنایی دارد، رجحان اقتصاد 

بازار آزاد، یک حقیقت ثابت شده است.
»هفت اصل یک سیاســت عمومی سلیم« 
که امروز قصد دارم تا با شــما در میان بگذارم، 
ستون های یک اقتصاد آزادند. ممکن است در 
مورد اینکه هر کدام شان چطور قرار است در باب 
موضوعات روز به کار بسته شوند، اختالف نظر 
داشته باشیم اما این اصل های هفت گانه خودشان 
به باور من حقایقی ثابت شــده هستند. مبتکر 
اینها من نیستم؛ من فقط یک جا جمع آوری شان 
کرده ام. اینها البته تنها ستون های اقتصاد آزاد یا 
تنها حقایق به اثبات رسیده هم نیستند، اما واقعا 
کنار هم بســته ی حســابی قدرتمندی درست 
می کننــد. به باورم اگر همه ی ســنگ بناهای 
ساختمان های ایالتی و دولتی به این اصول مسلح 
شده بود و از آن مهم تر اگر هر قانون گذاری این 
اصول را درک می کرد و تالش می کرد تا بدان ها 
پایبند بماند، حاال ما مردمی بودیم بسیار قوی تر، 

آزادتر، شکوفاتر، با حکومتی به مراتب بهتر.

QQQاصل اول
افراد آزاد برابر نیستند، و افراد برابر آزاد 

نیستند.
ابتدا باید آن گونه از برابری را که اینجا مورد 
ارجاع من است، تصریح کنم. مقصودم از برابری، 
برابری مقابل قانون نیست که به معنای قضاوت 
شدن بر اساس ارتکاب واقعی به جرم است بی 
آنکه نژاد و کیش و ثروت و جنسیت و مذهب  
فرد در گناهکار بودن یا نبودنش تاثیری داشته 
باشد؛ این یکی از مهم ترین بنیاد های تمدن است 
و اگرچه گاهی در پایبندی به آن قصور می کنیم، 
بعید می دانم کسی اینجا باشد که در مورد ماهیت 

مفهوم بحثی داشته باشد.
نخیر، برابری ای که اینجا مورد نظر من است، 
برابری در درآمد و ثروت مادی است، برابری 
در آنچه در بنگاه های اقتصادی کسب و ذخیره 

می کنیم و در کار و معامله بدان ها دست می یابیم؛ 
دارم درباره ی برابــری اقتصادی حرف می زنم. 
بگذارید این اصــل اول را برداریم و به دو نیم 
تقســیم ش کنیم؛ نیمه ی اول آن است که مردم 
آزاد، برابر نیستند. هر وقت مردم آزاد باشند که 
خودشان باشند، آزاد باشند که ارباب سرنوشت 
خود باشــند و نیروی خود را به سعی و تالش 
در راه ترفیع رفاه شان در کار بگیرند، نمی توان 
انتظار داشــت نتیجه ای که از بازار گاه حاصل 
می شود برابری در محاصل این تالش ها باشد. 
مردم درآمد های بس مختلف خواهند داشت و 
مقادیری متفاوت از ثروت را خواهند اندوخت. 
اگر چه برخی از این واقعیت مرثیه می سازند و 
خیلی حزن انگیز درباره ی فاصله ی میان فقیر و 
غنی حرف می زنند اما من فکر می کنم اینکه در 
جوامعی آزاد مردم اجازه داشته باشند خودشان 
باشــند، چیز فوق العاده ای است. هر کدام از ما 
یک وجود یگانه است، به هزار طریق متمایز از 
دیگرانی که پیشتر زیسته و مرده اند یا همچنان 
در جهان زندگی می کنند. به کدام منطق انتظار 
داریم که تعامل هامان در بازار گاه نتایج همسان 

به بار بیاورند؟
ما بر حسب استعداد هایمان از هم متمایزیم. 
بعضی ها بیشتر از باقی مردم مستعدند یا استعدادهای 
ارز شــمند تری دارند. بعضی ها استعدادشان را تا 
دیرزمانی در زندگی کشــف نمی کنند یا شاید 
اصال موفق به کشف ش نشوند. مجیک جانسون 
بسکتبالیست فوق العاده با استعدادی است؛ اینکه او 
به مراتب بیشتر از من از بسکتبال درآمد دارد آیا 

کسی را غافلگیر می کند؟
ما بر حســب سعی، تالش و میل مان به کار 
کردن از هم متمایزیم. بعضی ها ســخت تر و 
طوالنی تر و هوشمندانه تر از دیگران کار مي کنند. 
همین مسئله در نگاه مردم ارزش کار هر یک از 
ما را با دیگری متفاوت کرده و باعث می شود 

دست مزد هایی متفاوت دریافت کنیم.
مــا همچنین بر حســب مقــدار ذخایر و 
پس انداز هامان هم از متفاوتیم. استدالل می کنم که 
اگر همین امشب آقای رئیس جمهور بشکن بزند 
و همه ی ما را در درآمد و ثروت مان برابر کند، 
باز همین فردا نابرابر خواهیم بود چون بعضی مان 
درآمد را خــرج کرده و بعضی مان پس اندازش 
می کنیم. اینها فقط ســه دلیل از دالیل نابرابری 
اقتصادی افراد آزاد هستند و تاکید می کنم که به 

هیچ وجه تنها دالیل این امر هم نیستند.
نیمه ی دوم از اصل اولی که پیشنهاد کرده ام، 
یعنی آزاد نبودن افراد برابر، حسابی به ریشه ی 
ماجرا مي زند. بگویید که کــدام مردم کجای 
کره ی زمین به راســتی از نظر اقتصادی برابرند 
و من به تان می گویم کــه همان مردم، مردمی 

ناآزادند. اما چرا؟
تنها راهی که می شود از طریق ش به بعید ترین 
امکان برابری مردم، در درآمد و ثروت، دست 
یافت، این اســت که چاقو بیــخ گلوی مردم 
بگذاریم. برای برابر کردن مردم مجبورید رسما 
زور بــه کار ببرید. باید فرمان هایی صادر کنید 
که گیوتین و طنــاب دار و جالد و گلوله و 
صندلی الکتریکی پشتیبانی شان کنند و مثال از 

این قرار باشند که: برتری نجویید؛ سخت تر و 
هوشمندانه تر از یاروی بغل دستی تان کار نکنید؛ 
عاقالنه تر از باقی مــردم پس انداز نکنید؛ اولین 
کسی نباشید که یک محصول تازه به بازار معرفی 
می کند؛ خدمات و محصوالتی تولید نکنید که 
مردم بیشتر از خدمات و محصوالت رقبای تان 

خواهان ش باشند. 
باور کنید کســی جامعه ای نمی خواهد که 
همچو فرامینی درش برقرار باشند. خمر های سرخ 
در کامبوج، در آخرین ســال های دهه ی 1970 
به همچو جامعه ای نزدیک شــدند و نتیجه اش 
مردن بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت 8 میلیونی 
کامبــوج بود، آن هم فقط ظرف 4 ســال. جز 
آن عده ی انگشت شــمار سران که قدرت را در 
دست داشتند، باقی مردم این سرزمین بی نوا که 
از دوره ی کشتار هولناک جان سالم به در برده 

بودند، در وضعی زندگی می کردند که خیلی بهتر 
از زندگی عصر سنگی نبود.  

پیام این اصل اول چیســت؟ اگر نابرابری 
در درآمد های افراد از این حاصل می شــود که 
مردم آزاد بوده اند تا خودشــان باشــند، معطل 
این نابرابری ها نشوید. اگر نابرابری ها از موانع 
مصنوعی و تحمیلی سیاسی پدید آمده، خودتان 
را از این موانــع خالص کنید. اما تالش نکنید 
مردمی نابرابر را آن قدر فشــرده کنید که در 
توده ای یک دست جا بگیرند. هیچ وقت موفق به 
همچو کاری نخواهید شد و در حین تالش برای 
رسیدن به همچو منظوری کلی خرابی هم به بار 

خواهید آورد.
نرخ مالیت های توقیفی- یعنی آن دسته  ای از 
مالیات ها که افرادی مشخص با درآمد مشخصی 
را هدف قرار داده و فقط در مورد ایشــان اجرا 
می شود- باعث برابری مردم نخواهد شد، فقط آن 
دسته از صاحبان ساعی صنایع و کارآفرینان را به 
جاها و زمینه های دیگر فعالیت کوچ خواهد داد و 
باعث می شود آن عده ی کثیری که از تدابیر این 
افراد منتفع می شدند، در تنگ دستی داخل شوند. 
این حرف را به آبراهام لینکلن نسبت می دهند 
که: »نمی توانی مردی را با پایین کشیدن مردی 

دیگر، باال ببری.«

QQQاصل دوم
آنچه به شــما تعلــق دارد را خــود مراقبت 
خواهیــد کرد، آنچه بــه هیچ کس یا به همه 
تعلق دارد، به دست نسیان سپرده خواهد شد.
این اصل، اساسا جادوی مالکیت خصوصی را 
بارز کرده و خیلی از دالیل شکست اقتصاد های 

سوسیالیستی در جهان را شرح خواهد داد.
در امپراتوری قدیم شوروی دولت ها ارجحیت 
برنامه ریزی مرکــزی و مالکیت دولتی را جار 
می زدند؛ قصد داشــتند تا مالکیت خصوصی را 
به کل ملغی کرده یا به حداقل برسانند چرا که 
فکر می کردند مالکیت خصوصی خود خواهانه 
و ضدتولید اســت. استدالل می کردند که وقتی 
دولت اداره ی امور را در دست دارد، منابع برای 

استفاده و نفع همه به کار بسته خواهند شد. 
آنچه که زمانی غذای زارعان بود، به غذای 
مردم تبدیل شد و مردم گرسنه ماندند. چیزی که 
قبال کارخانه ی کارفرما بود به کارخانه ی مردم 
بدل شــد و مردم مجبور شدند با کاالهای چنان 
بنجلی سر کنند که بیرون از مرز های امپراتوری 

شوروی هیچ بازاری برا ی شان نبود.
قدیم شوروی،  امپراتوری  حاال می دانیم که 
گندکاری اقتصادی پشت گندکاری اقتصادی به 
بار می آورد، یکی پس از دیگری کابوس های 
بوم شناختی می زایید. درسی که از هر تجربه ی 
سوسیالیســتی گرفته می شــود، این است که 
سوسیالیست ها خیلی مایل ند که توضیح بدهند 
چطور برای پختن املت الزم اســت تخم مرغ ها 
را بشکنید، اما هیچ وقت املتی برای تان نمی پزند، 
فقط تخم مرغ ها را می شکنند.  اگر فکر می کنید 
در نگهداری اموال خیلی کاربلدید، بروید و یک 
ماه در خانه ی کس دیگــری زندگی کنید یا 
ماشین دیگری را سوار بشوید. بهتان قول می دهم 
نه خانه و نه ماشــین  آن طرف بعد از یک ماه، 
وضعیت خانه و ماشین خودتان را در همین مدت 

زمان نخواهند داشت.
اگر می خواهید منابع کمیاب جامعه را بردارید 
و ضایع شان کنید، کافی است از دست مردمی 
که پدید شــان آورده یا اکتساب شان کرده اند، 
خارج شان کنید و به دست یک مرجع مرکزی 
بسپاریدشان تا مدیریت شان کند. خواهید دید که 
با یک سقوط آزاد حسابی، می شود همه چیز را از 

این طریق نابود کرد. 

QQQاصل سوم
سیاســت سلیم داشتن مســتلزم آن است که 
اثرات درازمــدت و تمامی مردم را در نظر 
داشته باشیم، نه اثرات کوتاه مدت و تعدادی 

از افراد را.
احتماال حق به جانب کینز بود که زمانی 
گفته بود: »در درازمدت، همه مان مرده ایم« این 
اما نباید مجوزی باشد برای وضع سیاست هایی 
که به قیمت آســیب رساندن به بسیارانی در 
آینده، تعداد اندکی از مردم را حاال خشــنود 

کند.
می توانم به خیلی سیاست های این چنینی 
فکر کنــم؛ وقتی لیندون جانســن برنامه ی 
»جامعه ی معظــم« را آتش کرد، فکرش این 
بود که بعضی از مردم یک چک رفاهی که 
دریافت بکنند، امروز را بهره مند طی خواهند 
کرد. اما حاال مي دانیم که در خط ســیر بلند 
و در درازمــدت، »حق رفاه ایالتی« بطالت و 
خانواده های از هم پاشیده و وابستگی درون نسلی 
و نومیدی به بــار آورد، برای مالیات پردازان 
هزینه ی سنگیني داشت و آسیب فرهنگی ای 

را باعث شــد که ممکن است نسل ها طول 
بکشد تا درمان شود. از همین دست است آن 
سیاست های کسری بودجه و انبساط دولت، که 
اگر چه کسان معدودی را در ابتدای امر غنی 
کرده اند اما دهه ها است که از اعضای حیاتی 
اقتصاد ملی تغذیــه می کنند و قدرت اخالقی 
جامعه را می مکند. این اصل در واقع فراخوانی 
است به عمیق فکر کردن. سعی دارد بگوید 
که نباید در قضاوت هامان سطحی باشیم. هر 
وقــت دزدی از بانکی به بانک دیگر برود و 
تا جایی که می تواند پول بدزدد و بعد همه ش 
را در فروشگاه محله  شان خرج کند، اگر رفتید 
و از صاحبان فروشگاه تحقیق کردید و بعد به 
این نتیجه رسیدید که دزد مربوطه خیلی هم به 
برانگیختن اقتصاد کمک کرده است، خیلی در 

قضاوت تان عمق به خرج نداده اید.
باید به خاطر بســپاریم که امروز همان 
فردایی است که سیاست گذاران بد دیروز از ما 
می خواستند تا فراموشش کنیم. اگر می خواهیم 
افراد بالغ و مســئولیت پذیری باشــیم، نباید 
طوری رفتار کنیم که انگار کودکیم و همه ی 
نگرانی هامان، با تمام شدت معطوف خودمان و 

همین حاال و همین جا است. 

QQQاصل چهارم
دولت چیزی ندارد که به کسی بدهد، مگر اینکه 
آن چیز را قبال از کس دیگری گرفته باشــد، و 
دولتی کــه به قدر کفایت بزرگ اســت تا هر 
چه می خواهید را به شــما بدهد، به قدر کفایت 
بزرگ هست تا هر چه که دارید را از شما بستاند.
این گزاره ا ی رادیــکال و آرمان گرا در 
ضدیت با دولت نیســت. این خیلی ساده بیان  
وضعیت واقعی امور است و عبارتی است که 
مطالب زیــادی را در باب طبعیت دولت بیان 
می کند. خیلی هم با فلســفه  و راهنمایی های 

پدران بنیان گذار آمریکا مطابقت دارد.
جــورج واشــنگتن زمانی گفتــه بود: 
»حکومت خردورزی و ســخن وری نیست، 
حکومت نیرویي است که چون آتش می تواند 
خدمت گزاری خطرناک باشــد یــا اربابی 
هول انگیز.« یک لحظه به این عبارت فکر کنید. 
واشنگتن می گفت حتی اگر دولت به قدری 
که او می خواهد کوچک بماند و وظایف ش را 
چنان به خوبی انجام بدهد که واقعا خدمت گزار 
مردم باشــد، باز هم خدمت گزاری خطرناک 
خواهد بود. آن جور که یک وقتی گروچو به 
هارپو می گفت: »آدم صادقیه ولی باید حواست 

به ش باشه«.
آدم باید حواس ش به حکومت ها باشد، حتی 
به بهترین و کوچک ترین شان. چون به قول 
جفرسون، استعداد طبیعی در نمو حکومت ها و 
عقب نشینی آزادی است. حاال خطر می کنم و 
یک نقل قول دیگــر را هم به این پاراگراف 
اضافه می کنم؛ الکسندر همیلتون حکیمانه به مان 
گفته بود که: »فرمان رانــدن بر معاش مرد، 

فرمان روایی بر اراده ی او است.«
این به اصطالح دولت رفاه در واقع خیلی 
فرق با دزدیدن از نقی و بخشیدن به تقی ندارد، 
آن هم زمانی که ثروت نقی را به واســطه ی 
یک جور دیوان ساالری بی مالحظه و هزینه بر، 
یک مرحله حسابی شســته و چالنده باشیم. 
دولت رفاه مثل آن مثل معروف اســت که 
می گوید اگر آن قدر جو به اســب بخورانی، 
باالخره آن قدر از طرف دیگرش خارج می شود 
که گنجشــک ها را هم غذا بدهد. یا بگذارید 
این طور بگویم که مثل ایستادن همه ی ما در 
یک دایره است، با دست هامان در جیب نفر 
بغلی. کســی زمانی گفته بود که دولت رفاه 
اســم  ش را از اینجا وام دارد که تحت لقایش 

سیاست مداران رفاه  دارند و ما آه.
مردمی آزاد و مســتقل به دســت دولت 
نگاه نمی کنند تا معاش شــان را تامین کند. 
دولت را به مثابه چشــمه ی جوشان چیز های 
مفت و مجانی نمی بینند، بلکه به چشم نگهبان 

آزادی  در او می نگرند، نگهبانی محدودشــده 
به کارکردی هایی حداقلی و مشــخص حول 
پاسبانی از صلح و بیشینه ساختن فرصت های 
همگان؛ نگهبانی که خارج از این کارکردها 
باید پای ش را از زندگی مان بیرون بکشــد. 
بده بســتان مرگ باری در وابستگی به دولت 
وجود دارد و این را تمدن هایی به قدمت روم 
باســتان هم به قیمت رنج های بسیار آموخته 
بودند. اگر عضو انتخابی کنگره تان به خانه تان 
آمد و گفت که »ببین چی برات آوردم«، باید 
بالفاصله سوال کنید که چه کسی پول ش را 
داده. اگر صادق باشد به تان خواهد گفت که 
تنها دلیلی که موفق شده چیزی برای تان بیاورد، 
این بوده که باقی اعضای کنگره برای به خانه 
بردن چیز هاشان به رای او نیاز داشته اند، و پول 
همه ی اینها را هم خود شمایید که می پردازید.

 
QQQاصل پنجم

آزادی به جهان معنا می دهد.
در راستای اینکه مبادا اصل چهارم منظورم 
را کامل و شفاف نرسانده باشد، این اصل پنجم 

و آخر را هم اضافه می  کنم. 
آزادی تجمل و انگاره ای تزیینی نیســت. 
آزادی خیلی بیش از شــرایطي سعادت مند و 
فراتر از مفهومی تدافعی است؛ آن چیزی است 
که باقی چیز هــا را در جهان ممکن می کند؛ 
بــدون آزادی زندگی در بهترین حالت مالل 

کامل می بود و در بدترین حالت ناممکن.
سیاست عمومی ای که حافظ آزادی نیست 
یا قدرت  ش نمی بخشد، باید بدون فوت وقت 
شک را در ذهن مردم هوشیار برانگیزاند. باید 
ســوال کنند که »اگر ازمان می خواهند که 
بخشی از آزادی هایمان را فدا کنیم، در عوض 
چه چیزی نصیب مان می شود؟« و امیدوار باشند 
که آنچه در عوض دریافت می کنند، اعانه ای 
کوتاه مدت و »یک کاســه شــوربا« نباشد. 
بن فرانکلین تــا آنجا پیش رفت که نصیحت 
کند: »آن کس که آزادی های حیاتی ش را در 
ازای امنیت موقتی قربانی می کند، نه شایسته ی 

آزادی است و نه امنیت.«
امــروزه خیلــی پیــش می آیــد که 
سیاست گذاران در ُصنع سیاست های تازه، هیج 
توجهی را معطــوف وضعیت عمومی آزادی 
نکنند. اگر سیاست مربوطه حس خوبی بدهد، 
یا خوب به نظر برســد یا باعث بشود که در 
انتخابات پیروز شوند، بی مالحظه دست به عملی 
کردن ش می زنند. هرکس هم که در این مسیر، 
با محوریت آزادی، به سیاست هاشان اعتراض 
کند، استهزا شده و نادیده گرفته می شود. امروزه 
دولت ها در همه ی سطوح، چهل و دو درصد از 
آنچه ما تولید می کنیم را مصرف می کنند، این 
را با عدد 6 یا 7 درصدی ســال 1900 مقایسه 
کنید. با این حال هنــوز عده ی کمی از مردم 
هســتند که مایل ند مدافعان نمو دولت ها را 
نشانده و از ایشان سوال های معقولی بپرسند مثل 
این که: »چرا 42 درصد کافی تان نیست؟«، 
بپرسند که »چقدر دیگر می خواهید«، یا بپرسند 
که »فکر می کنید کسی تا چه حد محق است 

از ثمره ی دست رنج دیگران بهره ببرد؟«
آرزوی روزی را دارم کــه همه ی اهالی 
میشیگان و همه ی آمریکایی ها این اصول را 
رعایت کنند. فکر می کنم اینها اصولی هستند 
بنیادین و مهم. اینکه ما در گذشــته، به این 
طریق و آن طریق، به این اصول پایبند بوده ایم، 
توضیحی است برای این مهم که چطور آمریکا 
توانسته بیش از هر ملت دیگری در طول تاریخ 
مردم را در سطحی باال تغذیه کند و پوشاک 
بدهد و منزل ببخشد. اینها اصولی هستند کلیدی 
در پاســبانی از آن عامل حیاتی زندگی که 
آزادی می خوانیمش. ممنونم که این فرصت را 
در اختیارم قرار دادید تا امروز این اصول را با 
شما در میان بگذارم و پیشاپیش ممنونم از هر 
آن عملی که از این لحظه به بعد در راه رواج 

این اصول انجام خواهید داد.

الرنس دابلیو. ریید
رئیس مرکز پژوهش های سیاستگذاری عمومی مکیناک 

مترجم: محمد ماشین چیان

نیست تجمالتی  آزادی، 
پنجاصِلیکسیاستعمومیسلیم

جورج واشنگتن زمانی گفته بود: »حكومت خردورزی و 
سخن وری نیست، حكومت نیرویي است که چون آتش می تواند 
خدمت گزاری خطرناک باشد یا اربابی هول انگیز.« اقتصاد
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اندیشه پروژه فكری جواد طباطبایی از این منظر که به دنبال به دست دادن طرحی از تاریخ اندیشه سیاسی در ایران است، دارای تفاوت و فاصله 
بنیادینی با دیگر پروژه هایی است که روشنفكران دینی و متفكران سكوالر دنبال می کنند. او با دانش و تدقیقی که در باب تاریخ اندیشه 

سیاسی غرب و ایران زمین و همچنین نسبت سنت و تجدد دارد، یكی از پایه های اندیشه های معاصر را نیز تشكیل می دهد. 

زارع

ســخن گفتن درباره ســنت و تجدد در 
ایران چیز تازه ای نیست. اما این سخنان یا در 
زبان ملول روشــنفکرانی همانند ملکم خان و 
آخوندزاده بازتاب یافته است و یا به شکل یک 
عارضه توسط جامعه شناسان اهل ایدئولوژی نظیر 
احسان نراقی و علی شریعتی مورد مداقه قرار 
گرفته است. باید اذعان داشت که در بحث از 
سنت و تجدد، تنها منظر »اندیشه« و دیدگاه 
»تاریخ اندیشه« کارگشا می افتد. چه اینکه از 
این رهگذر مفاهیم و تاریخ تکوین مفاهیم نیز 
برجسته می شود و تنها از این طریق است که 
می توان به »دوران قدیــم« و »عصر جدید« 
پرداخت. دوران و عصری که هر یک، مبانی 
و مولفه های مخصوص به خــود را دارد و بر 
تصوری متفاوت از عالم و آدم تاکید دارد. از 
معدود افرادی که در منظومه فکری و پروژه 
تالیفی اش، این دقت فلسفی وجود دارد، جواد 
طباطبایی است. او که مدعی تصلب سنت در 
ایران زمین است و معتقد است که دیری است 
زایندگی ســنت برای ورود به عصر دیگر از 
دست رفته است، از مواد و مصالح اندیشه تجدد 
اروپایی برای نقد سنت و وصول به تجدد برای 
ایران سود می جوید. در این مسیر مطالعاتی و 
پژوهشی، بدون شک مهمترین نقطه، »تحریر 
محل نزاع« است که به بررسی مواجهه اندیشه 
قدیم با اندیشه جدید پرداخته می شود. مواجهه ای 
که در تاریخ اندیشه غرب دوران ساز شده است 
و طباطبایی در کتــاب »جدال قدیم و جدید 
در الهیات و سیاسات« به آن می پردازد. جواد 
طباطبایی از سویی بر آن است که نطفه نظریه 
مشروطیت در اروپا، در درون الهیات مسیحی 
بسته شده اســت. این نظر باعث می شود که 
نظریاتی را به ذهن آوریم که معتقد به پیوست 
سنت و تجدد هستند. از سوی دیگر طباطبایی 
اذعان دارد که در دوره ای از تاریخ اروپای سده 
میانه، متاخرین به مناقشه در آرا و مبانی متقدمان 
دست زدند که به ظهور تجدد منتهی شد. این 
نظر اما نظریات کســانی که طرفدار گسست 
میان سنت و تجدد هســتند را به ذهن متبادر 
می سازد. باید اشاره کنیم که در قرن بیستم و در 
اروپا، نسبت سنت و تجدد، از مباحث بنیادین 
فالســفه ای مانند کارل لویت، کارل اشمیت، 
هانس بلومنبرگ و لئو اشتراوس بوده که منجر 
به شکل گیری نظریات »پیوست سنت و تجدد« 
و همچنین »گسست سنت از تجدد« شده است. 
نســبت  به تاریخ،  دادن  اهمیت  با  طباطبایی 
عمومی میان تاریخ و اندیشه را طرح و پیگیری 
می کند. او معتقد است که بین سنت و تجدد در 
تاریخ اندیشه سیاسی غرب جدال رخ داده است. 
البته او به روشــنی موضع گیری نمی کند که 
به »گسست« یا »پیوست« سنت و تجدد در 
غرب قائل است. جواد طباطبایی معتقد است که 
این تجدد در غرب از دل سنت زاده شده است. 
اما در ایران زمین، به ســبب تصلب سنت که 
وجوه آن به حکمت ایرانشهری، دیانت اسالمی 
و اندیشه فلسفی یونانی قابل تحلیل است، تجدد 
از درون آن زاده نشد. جواد طباطبایی همچنین 
معتقد اســت که در اروپا بــر خالف ایران، 
»سنت« جریان داشته است و به تصلب گرفتار 
نیامده است. اما نگارش کتاب »جدال قدیم و 
جدید در الهیات و سیاسات« توسط طباطبایی با 
هدف مهمتری فراتر از آشنایی با تاریخ فلسفه 
سیاســی غرب صورت گرفته است و آن هم 
پیگیری »جدال قدیم و جدید در ایران زمین« 
است. جدالی که طباطبایی در جلد دوم تاملی 
درباره ایران به آن می پردازد و مصداق رخداد 
آن را در درگیری مواضع آیات مشروطه خواه 
نجف همانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی با 
مشروعه خواهانی نظیر شیخ فضل اهلل نوری رصد 

می کند. طباطبایی در کتاب »حکومت قانون 
در ایران« رخداد مشــروطه را از جنبه حقوقی 
برجسته می کند و فقیهان عصر مشروطه را تنها 
کسانی می داند که معنای صحیح نظام مشروطه 

به عنوان یک چارچوب حقوقی را دریافتند. 
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مبنایی که این سلســله مقاالت پیگیری 
می کند، تاریخ اندیشه سیاسی است. بر این مبنا 
هر مورخی ناگزیر است نگاهی فلسفی به تاریخ 
داشته باشد. چه اینکه »هر تاریخی با تفکر آغاز 
می شود.« )رضا داوری اردکانی. 1387. صفحه 
180( پس هر فیلسوفی هم ناچار است برای فهم 
بهتر اندیشه ها تاریخ آنها را مورد تامل قرار دهد. 
چراکه »تاریخ اندیشه نقطه اوج هر تاریخ است و 
از سوی دیگر اندیشه ها تجلی گاه امکان تاریخی 
به شمار می آیند. امکان مقدم بر امر واقع است.« 
)حســین آبادیان. 1388. صفحه 22( اگر این 
نکته را در نظر بگیریم که تاریخ شرایط امکانی 
وقوع رویداد را بررســی می کند، به این نتیجه 
خواهیم رسید که سید جواد طباطبایی نخستین 
فردی است که از این منظر به تاریخ ایران زمین 
نظر می افکند. این نگاه مستلزم نگاهی فلسفی 
است که او از آن بهره مند است. جواد طباطبایی 
در کشور ما از معدود افرادی است که به تاریخ 
اندیشه سیاسی بها می دهد. او در آثار اولیه خود 
به دنبال برجسته کردن مبانی عقلی تمدن دوره 
اسالمی ایران زمین و اهمیت این مبانی عقلی و 
در نهایت نشان دادن زوال این مبانی بوده است. 
در این دوره طباطبایی بحثی فلســفی را برای 
پیگیری پروژه خود دنبال می کند و با روشی 
مبتنی بر محوریت اندیشــه می کوشد تا سنت 
فکری ما را با پرسش روبه رو کند. پرسش هایی 
که بسیار پیشتر باید مطرح می شدند اما به دلیل 
زوال اندیشه، طرح آنها به تاخیر افتاده است. 
اما آثار موخــر طباطبایی که با آثار اولیه اش 
متفاوت اســت، با کتاب »دیباچه ای بر نظریه 
انحطاط ایران« آغاز می شود. طباطبایی در این 
آثار با اهمیت دادن به تاریخ، بر آن می شود تا 
نسبت عمومی میان تاریخ و اندیشه را پیگیری 
به طور مشخص  این رویکرد طباطبایی  کند. 
برای شناخت چگونگی ظهور اندیشه های جدید 
غربی از بطن فلسفه های قدیم قرون وسطی و 
سنت اندیشــه قدمایی در کتاب »جدال قدیم 
و جدید در الهیات و سیاســات« خود را نشان 

می دهد. 
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برای فهــم دیالکتیک قدیــم و جدید و 
نحوه زایش و انکشــاف تجدد از درون سنت 
اندیشه های قدیم و نیز برای شناخت مختصات 
و دســتگاه مفاهیم و مضامیــن فکری جواد 
طباطبایی، باید با هگل و به طور مشــخص 
نگاه هــگل به مقوله »قدیــم« و »جدید« و 
البته مفهومی به نام »تاریخ جهانی« آشنا بود. 
چه اینکه به یک اعتبار، جواد طباطبایی یک 
اندیشمند هگلی است. گئورگ ویلهم فریدریش 
هگل، مهم ترین فیلسوف ایده آلیستی است که 
از آنجا که تاریخ را وارد فلســفه می کند و با 
نگاه پدیدارشناختی و تاریخی نسبت به فلسفه 
و تاریخ فلسفه نظر می افکند، مورد عالقه جواد 
طباطبایی است. از نظر او »برای ما که اکنون 
به وسوسه غرب دچاریم، پرتو حکمت هگل 
شناخت  به سمت  سلوک  راهگشای  می تواند 
غرب باشــد.« )حامــد زارع. 1395. صفحه 
119( واقعیت این است که هگل با به اندیشه 
درآوردن واقعیت های زمان خود چون انقالب 
فرانسه، رمانتیســم آلمانی و روشنگری تاثیر 
شگرفی بر جریان فلسفی بعد از خود می گذارد 
و از نظر طباطبایی، هگل فیلسوف تجدد است 
و »فلسفه هگل، فلســفه تجدد است.« )همان 
صفحه 211( طباطبایی آنجا که از ســنت نیز 
سخن می گوید، دیدگاه تجددمحور خویش را 
فراموش نمی کند. چرا اینکه به عقیده او »حتی 
ارزیابی منطقی سنت مستلزم اتخاذ موضع اندیشه 

جدید است زیرا در شرایطی که خروج از سنت 
و اندیشــه قدیم و گسست از آن به ضرورت 
صورت گرفته است و امکان بازگشت به سنت 
و تجدید آن وجود ندارد ناچار باید با تکیه بر 
اندیشه های نو به ارزیابی سنت پرداخت.« )جواد 
طباطبایی. 1379. صفحه 71( جواد طباطبایی در 
طول پروژه فکری خویش، تجدد را در جایگاه 
کانونی قرار می دهــد و هماره از اهمیت آن 
ســخن می گوید. او معتقد اســت که امروزه 
»مناسب ترین بحث برای ما، بحث مدرنیته است 
که آن را به تجدد معنی می کنیم. این کلمه نشان 
دهنده آغاز دوره فکری جدیدی در غرب است 
و من سعی می کنم تا آنجا که این مسئله برای 
ما اهمیت دارد توضیح بدهم تا روشن شود چه 
اتفاقی افتاده و چه وضعیتی ایجاد شده که آن را 
تجدد نامیده اند و ما فاقد این وضعیت هستیم.« 
)جواد طباطبایی. 1372. صفحه 5( همانگونه که 
می دانیم اندیشه سیاسی با افالطون و ارسطو در 
یونان آغاز می شــود و بعدها به جهان اسالم و 
مسیحیت راه پیدا می کند. مسیحیت در قرون 
وسطی هزار سال بر مبنایی فکر کرده است که 
آمیزه ای از آموزه های افالطون و ارسطو و کلیسا 
بوده است. اما با ورود ماکیاوللی، نقد اساسی بر 
این سنت اندیشه سیاسی وارد می شود و تحولی 
اساسی ایجاد می شــود. در اینجا طباطبایی با 
وام گیری از لئو اشتراوس، از ظهور ماکیاوللی 
با عنوان موج اندیشه تجدد یاد می کند. تجددی 
که اهمیت اندیشه دوران جدید را به ما یادآور 
می شود و اینکه به نظر می رسد بازگشت به قدیم 
ممکن نیست. چراکه به قول هگل تاریخ به ما 
دستور پیشرفت می دهد. طباطبایی نیز به اتفاق 
اندیشــمندانی نظیر هانا آرنت بر آن است که 
بحث درباره ماهیت سنت تنها با توجه به اندیشه 
تجدد ممکن است. جواد طباطبایی در کتاب 
»جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاســات« 
نشان می دهد که چگونه تحول مفاهیم در تاریخ 
اندیشه سیاسی غرب ناشی از تداوم اندیشه هایی 
بود که ریشه در سنت داشت و با فراز و نشیب 
در هر دوره ای نســبتی با شرایط زمان برقرار 
کرد. اما ویژگی تاریخی ایران زمین، تداوم در 
گسست است که باعث ایجاد شدن گسل هایی 
در مفاهیم اندیشه های سنتی می شد که با منطق 
تحول مفاهیم در غرب تمایز اساســی داشت. 
به دلیل تصلب سنت، تحولی در نظام مفاهیم 
به وجود نمی آمد و در نتیجه شکل گیری مفاهیم 
جدید از طریق تحول اندیشــه سنتی به دست 

نیامد. 
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جواد طباطبایی خروج از این بن بســت را 
جز از مجرای تغییر موضعی اساسی در دیدگاه 
امکان پذیر نمی داند. نیل به این مقصود نیز تنها 
با اتخاذ »موضع تجدد« یا دیدگاه اندیشه تجدد 
ممکن خواهد بــود. طباطبایی که در دو دفتر 
»درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران« و 
»زوال اندیشه سیاسی در ایران« بارها به موضع 
تجدد خود اشاره کرده بود، در پیشگفتار »ابن 
خلدون و علوم اجتماعی« به مالحظه بنیادینی 
اشــاره می کند که او را به سوی موضع تجدد 
رهنمون ساخته است: »تأکید بر موضع تجدد 
و تکرار آن، در جای جای دو دفتر یاد شــده، 
با توجه به این مالحظه بنیادین صورت گرفت 
که در شرایط امتناع اندیشه و تصلب سنت، تنها 
با نقادی از سنت می توان به طور جدی با سنت 
روبه رو شد وگرنه نمی توان سنت را با امکانات 
خود ســنت مورد پرســش قرار داد.« )جواد 
طباطبایی. 1379. صفحــه 7( او در پیگیری 
طرح خود به مقدمات جنبش مشروطه خواهی 
به عنوان سرآغاز تجددخواهی در ایران زمین 
می نگرد. آنچه مبرهن است، این است که بنا 
بر دســتگاه فکری طباطبایی و از منظر تاریخ 
اندیشــه سیاســی می توان گفت که اندیشه 
مشروطه ریشه در سنت فکری ایران زمین که 
دیری بود در هاویه انحطاط هبوط کرده بود، 

نداشــت. وقتی جنبش مشروطه نیز روی داد، 
اندیشه سیاســی آن مورد توجه واقع نشد. اما 
به هر حال همانگونه که طباطبایی می گوید »با 
مشروطیت تلقی دیگری از سنت عرضه شد و 
کوشش های نظری عمده ای نیز صورت گرفت. 
اما امکانات روشــنفکری ایران، به دنبال قطع 
پیوند با جنبه های عقالنی سنت اندیشه در ایران، 
کمتر از آن بود که چنین کوشش هایی به نتیجه 
مطلوبی برسد. روشنفکری ایران اگر توانسته بود 
برخی مبانی نظری مشروطیت را که اهل دیانت 
مطرح می کردند، بســط دهد و فلسفه سیاسی 
و به ویژه فلسفه حقوقی مشروطیت را تدوین 
کند، ایران زمین در مسیر متفاوتی می افتاد.« 
)حامــد زارع. 1396. صفحه 287( طباطبایی 
این نقصان را متوجه روشــنفکران می داند که 
به اندیشه سیاسی و حقوقی مشروطیت توجه 
الزم را مبذول نداشته اند. این انتقاد طباطبایی، 
نشــان از یک بحث اساسی در منظومه فکری 
او می دهــد و آن چیزی جز مبحث »حقوق« 
نیست. او در برخورد با مشروطه با یک نگاه 
حقوقی عمل می کند. چه اینکــه از دیدگاه 
عمده،  به طور  مشروطیت،  »تجربه  طباطبایی 
ناظر بر مبانی حقوقی نظام جدید بود.« )جواد 
طباطبایــی. 1385. صفحه 125( بنابراین برای 
بررســی تجدد در تاریخ اندیشه سیاسی ایران 
زمین از دیدگاه جواد طباطبایی، باید به مشروطه 
پرداخت. برای بررسی مشروطه نیز راهی جز 
پرداختن به نگرش حقوقی طباطبایی به پدیده 
سیاسی مشروطه نیست. این نکته را هم باید در 
نظر داشت که طباطبایی مشروطیت در ایران 
زمین را با توجه به تاریخ  مشروطیت در اروپا و 
همچنین با به کار گرفتن روش ها و نظریه های 
جدید تاریخ نویسی مورد بررسی قرار می دهد و 
ســعی دارد تا نظریه ای برای مشروطیت ایران 
تدوین کند. او در این مســیر بیشترین ارج 
را به جنبه حقوقی مشــروطیت می دهد. »من 
جنبۀ حقوقی مشــروطیت را برجسته کرده ام. 
بلی! تجدد سیاســی، یعنــی حکومت قانون، 
قانون بدون تدوین  مگر می شــود حکومت 
مجموعه های قانونی و نظام حقوقی تحقق پیدا 
کند.« )ســید جواد طباطبایی. 1387. صفحه 
110( به نظر طباطبایی، مشروطیت نظام سیاسی 
مبتنی بر حکومت قانون اســت که در تحلیل 
آن نمی توان به دگرگونی های حقوقی بی اعتنا 

ماند. البته به نظر می رسد که طباطبایی بیشتر 
به تحوالت فقهی نزد فقیهان عصر مشــروطه 
اعتنا کرده اســت. او عطف به همین دیدگاه 
حقوقی اش معتقد است کار اساسی در مشروطه 
را فقیهان انجام داده اند و نه روشــنفکران. »در 
جریان  جنبش  مشروطه خواهی ، به ویژه  در قلمرو 
حقوق ، کوششی  اساســی  صورت  گرفت . با 
تدوین  قانون  مدنی ، حقوق  شرع  به حقوق  عرف  
تبدیل  شد و بدین  سان  زمینه  ایجاد نظام  حقوقی  
جدیــدی  در ایران  فراهم  آمد.« )ســید جواد 
طباطبایــی. 1382. صفحه 12( البته طباطبایی 
مشروطه  عصر  روشــنفکران  به همه  نسبت 
بدگمان نیســت. وی به میرزا یوســف خان 
مستشار الدوله، نویسنده رساله یک کلمه به نحو 
مفصل می پردازد و معتقد است که »تفسیر من 
نخستین تفسیر حقوقی رسالۀ یک کلمه است؛ 
آدمیت و دیگــران به اهمیت حقوقی آن پی 
نبرده بودند. این رســاله به هیچ وجه بیانیه ای 
در توجیه شــرعی مشــروطیت نیست، بلکه 
به نوعی رساله ای در فلسفۀ حقوق است برای 
عرضه کردن مبنایی نظری برای تبدیل شرع 
به مجموعه های قانون جدید.« )همان. صفحه 
109( جواد طباطبایی بر آن اســت که پس 
از پیروزی مشــروطه، با تدوین مجموعه های 
حقوقی، حقوق شــرع به حقوق عرف تبدیل 
می شود. از نظر وی، این نکته که نظام جدید بر 
پایه شرع بنیان نهاده شد، نشان دهنده این است 
که نمایندگان مجلس اول شورای ملی به این 
نتیجه رسیده بودند که اساس نظام حقوقی جدید 

را جز بر پایه های شرع نمی توان بنیاد نهاد.
QQQ

اگر ســخن طباطبایــی را بپذیریم که 
مشــروطیت نظام سیاسی مبتنی بر حکومت 
قانون اســت که در تاریخ جدید ایران زمین 
وقوع یافته است، الجرم باید برای تحلیل آن 
به دگرگونی های حقوقی توجه داشته باشیم. 
وقتی رخداد مشروطه از جنبه حقوقی برجسته 
شود، به دنبال آن، نقش فقیهان به عنوان کسانی 
که با دستگاه اصول فقه و مبنای حقوقی آن، 
مشروطه را تفسیر کردند نیز برجسته می شود. 
به همین اعتبار جواد طباطبایی فقیهان عصر 
مشروطه را تنها کسانی می داند که معنای نظام 
مشروطه را دریافتند. چراکه آنان سعی کردند 
احکام شرع را به مجموعه های حقوقی جدید 

تبدیل کنند. طباطبایی در پاسخ به این نکته 
که فقه را به سبب تعارضی که با حقوق جدید 
دارد، نمی توان به قانون تبدیل کرد می گوید: 
»فقه و قانون از یک جنس نیستند که با هم 
تعارض داشته باشند، فقه، بر حسب ابوابی از 
آن کــه از احکام مدنی بحث می کند، نظامی 
حقوقی اســت. آن را می توان با حقوق جدید 
مقایسه کرد، که کرده اند. قانون شرع می تواند 
با قانون های جدید تعارض داشته باشد که دارد. 
به این اعتبار، فقه تفسیر حقوقی احکام شرع در 
امور مدنی است. احکام شرع، به گونه ای که 
در نظام حقوقی فقهی توضیح داده شده، قابل 
است.«  جدید  قانونی  به مجموعه های  تبدیل 
)همان. صفحه 110( او تا آنجا پیش می رود 
که تبدیل احکام شرع به مجموعه های حقوقی 
جدید را بزرگ ترین دستاورد مشروطه ارزیابی 

می کند. 
QQQ

پروژه فکری جواد طباطبایی از این منظر 
که به دنبال به دســت دادن طرحی از تاریخ 
اندیشه سیاســی در ایران است، دارای تفاوت 
و فاصله بنیادینی با دیگر پروژه هایی است که 
روشــنفکران دینی و متفکران سکوالر دنبال 
می کنند. او با دانش و تدقیقی که در باب تاریخ 
اندیشه سیاسی غرب و ایران زمین و همچنین 
نسبت ســنت و تجدد دارد، یکی از پایه های 

اندیشه های معاصر را نیز تشکیل می دهد. 
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صرفنظر از گروه های سیاسیاحزاب
گسترده ترین و فعال ترین شبكه تشكیالتی سیاسی در ایام فترت و جنگ داخلی
متعلق به حزب یا فرقه اجتماعیون عامیون )مجاهدین( بود

در دو مقاله پیشین مجموعه حاضر فعالیت 
احزاب و گروه های سیاسی در صدر مشروطه 
مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، این قسمت به 
بررسی مختصری پیرامون فعالیت آن گروه ها 
در دوره فترت و جنگ داخلی بین قوای دولتی 
با مشــروطه طلبان )جمــادی االول 1326 تا 
جمادی الثانی 1327 قمری/ 30 خرداد 1287 تا 
27 تیر 1288( اختصاص می یابد. از اواسط بهار 
1326 قمری/ 1287 دور جدیدی از درگیری 
میان مجلس و مشروطه خواهان با محمدعلی شاه 
و طرفدارانش آغاز شد. وخیم تر شدن اوضاع، 
گروه های سیاســی مستقر در تهران را بر آن 
داشــت که اعضاء خود را برای حفاظت از 
مجلس شورای ملی، به اطراف ساختمان مجلس 

گسیل دارند. 
در 20 جمــادی االول 1326 قمری یعنی 
ســه روز قبل از به توپ بسته شدن مجلس، 
»عموم انجمن های ملی تهران« تلگرافی را به 
عموم والیات و خطاب به انجمن های ایالتی و 
والیتی و سایر انجمن های ملی، ارسال کرده و 
در آن وضعیت خود را این چنین بیان کردند: 
»برادران تهرانی شما که مقدمه الجیش اردوی 
جهاد حریت تان بــوده و در فداکاری ملت و 
حفظ حقــوق آن بــرادران دور از پایتخت، 
پیش قدم و اولین صنف قربانی نجات وطن اند، 
مثل ســایر دفعات در دفاع از حقوق ملت و 
حراســت و حمایت آزادی ایران و کشیک 
کعبه سعادت مملکت یعنی دارالشورای ملی با 
تمام قوا ایستادگی کرده و جان های ناقابل خود 
را بیش از سایرین هدف حمالت مستبدین قرار 
داده اند.« پس از بیان وضعیت تهران، »عموم 
انجمن هــای ملی تهران« از هم قطاران شــان 
در سایر شــهرها درخواست می کنند: »اکیدا 
می گوییــم که جلوگیــری از مخالفت های 
مستبدین به هر طوری الزم و با آنکه وطن و 
مشروطیت و ملیت ما در خطر است، همراهی 
و حرکت شــما معجال الزم و واجب است و 
اگر تلگرافی دیگر از طرف ما نرسید، بدانید در 

خطر عظیم هستیم.«
در روزهای بعد و در آستانه حمله نیروهای 
نظامی به مجلس و بر اســاس یک برنامه از 
پیش تعیین شــده، خطــوط تلگرافی تهران 
به شهرســتان ها قطع و بدین وســیله ارتباط 
بین انجمن های تهران بــا دیگر انجمن ها در 
شهرســتان ها منقطع شــد. در چنین احوالی 
انجمن های شهرســتان ها با مشــاهده چنین 
وضعیت مشکوکی، بالفاصله واکنش نشان داده 
و درصدد تهیه و تدارک اقدامی در مقابله با شاه 
برآمدند. در اراک که در آن هنگام عراق عجم 
خوانده می شد، انجمن والیتی، انجمن اتحادیه 
طالب، انجمن اتفاق برادران، انجمن سعادت، 
انجمن حقوق ملی و باالخره انجمن اتحاد تجار 
با ارسال تلگرافی به دیگر انجمن ها در سراسر 
کشــور اعالم کردند با توجه به عدم اطالع از 
وضعیت دارالشورای کبری، »عموما در اجرای 
مقاصد مشروطیت و همراهی با ملت حاضر و 
به هیچ وجه کوتاهی در این امر مقدس نخواهیم 
داشت.« در اصفهان نیز انجمن های »والیتی، 
ایمانیه، مرکزی، مودت، توکل، اتفاق، اخوت و 
صدریه« با ارسال تلگرافی اعالم کردند: »]در 
اصفهان[ تعطیــل عمومی. اردوی ملی حاضر 
حرکت، از مجلس مقدس جــدا خلع خائن 
و نصب ولیعهد را به ســلطنت استدعا نموده، 
تکلیف هم آوازی و حرکت قشون ملی مثل 

برادران رشت و آذربایجان«.
تا اینکــه صبح روز 23 جمــادی االول 
1326 قمــری/ 21 ژوئــن 1908 برابر با 31 
خرداد 1287 حمله نیروهای قزاق به فرماندهی 
لیاخوف روسی به مجلس شورای ملی آغاز شد. 
در این جنگ حدود یک هزار نفر از مدافعین 

کشته شدند و با احتساب مجروحین، این رقم 
به بیش از دو هزار تن افزایش می یابد. از جمله 
آنها شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی 
بودند. البته بعد از پایان نزاع، تعداد دیگری از 
نمایندگان نیز به دســتور شاه به قتل رسیدند. 
بخش اعظم مقتولین و مجروحین واقعه به توپ 
بستن مجلس از اعضاء انجمن ها و گروه های 
سیاسی تهران بودند که در دفاع از مجلس، در 

آنجا حضور داشتند.

QQQگروه های سیاسی در شهرستان ها
فشــار بر گروه های سیاسی و دستگیری 
اعضای آنها در شهرستان ها نیز انجام شد. در 
اصفهان بعد از به توپ بستن مجلس، انجمن ها 
بسته شده و مدیران جراید را به تهران خواسته 
بودند که با وساطت آقا نجفی، فرستادن آنها به 

تهران، متوقف شد.
در جمادی االول سال 1326 قمری همان 
زمان که تدارک به توپ بستن مجلس از سوی 
شــاه انجام می شد، انجمن های فعال در بوشهر 
عبارت از انجمن والیتی، انجمن صفا، انجمن 
اتحادیه، انجمن اخوت، انجمن تجارت و انجمن 
عدالت بودند. آن گروه ها عمدتا به فعالیت های 
سیاسی در حمایت از مجلس شورای ملی که 
در آن زمان نماد انقالب مشروطیت محسوب 
می شد، مشــغول بودند. فعالیت های مدنی و 
فرهنگی از جمله تاسیس قرائت خانه و مدارس 
نیز بخشی از فعالیت های آنها به شمار می رفت. 
ولی پس از انحالل مجلس، تمامی آن انجمن ها 
به سوی فعالیت های نظامی و درگیری با دولت 
گرایش پیدا کردند. در فرازی از تلگرافی که 
یک ماه بعد از انحالل مجلس از سوی انجمن 
ملی و عموم اهالی بوشهر به عموم انجمن های 
ایالتی و والیتی در سراســر کشور صادر شد، 
می خوانیم: »چهار روز است که در بوشهر و 
سایر بالد تعطیل عمومی شروع و در توقیف 
ادارات اقدامات کافیه شــده. محمدعلی میرزا 
را به واسطه نقض عهد و سوگندهای متنوعه 
و طغیان و عصیانش بر حوزه مقدسه اسالم و 
سعایتش در افســاد و اهدار دماء مسلمین، از 
ســمت خود معزول می دانند و تا گاهی که 
استیفای حقوق ملیه و تحصیل حریت مشروعه 
نکنند، خواب و خور بر خود حرام دانسته و به 
امری مشغول نخواهند شد. با تمام قوا در مقام 

تدارکات الزمه هستیم.«

QQQانجمن های ایالتی و والیتی
وقوع جنگ داخلی عــالوه بر گروه های 
سیاســی، انجمن های ایالتی و والیتی نیز که 
به عنوان انجمن های رسمی برآمده از انقالب 
مشــروطه به شــمار می روند، را نیز به کام 
خود کشید و آنها را به انجمن های تمام عیار 
سیاســی-نظامی تبدیل کرد. پس از به توپ 

بســتن مجلس، به دستور محمدعلی شاه کلیه 
انجمن های ایالتی و والیتی در سراسر کشور 
منحل شده و فعالیت شان متوقف شد. ولی در 
نتیجه جنگ داخلی و پیشروی ها و موفقیت های 
مشروطه طلبان، تا اوایل ســال 1327 قمری 
بســیاری از آن انجمن ها در شهرها و ایاالت 
و والیات مهمی همچون آذربایجان، اصفهان، 
گیالن، فارس، استرآباد و حتی کاشان، مجددا 
شروع به کار کرده و در همان ابتدای امر، تمام 
ادارات دولتی و نظامی را به تصرف و کنترل 
خود درآوردند. شیوه عمل تمامی آنها تقریبا 
مشابه با یکدیگر بود. برای آشنایی با چگونگی 
فرآیند مذکور، مناسب است مرور مختصری 
بر نمونه ای از نحوه عملکرد یکی از آنها انجام 
دهیم. با هم سری به مشهد می زنیم. شهری که 
تا پایان محرم ســال 1327 قمری هنوز تحت 
کنترل طرفداران شــاه قرار داشته و خبری از 
تشــکیل انجمن ایالتی در آن شهر نبود. بنا به 
گزارش خبرنگاری از مشهد در چنین شرایطی: 
»مجاهدین خراسان به واسطه تاخیر در اقدامات 
ملیه و قصور در اجرای احکام واجب االطاعه 
حجج اسالم، از سایر برادران وطن شرمسار و 
پیمانه صبرشان از خون دل ماالمال گردیده، 
آخراالمر به استعمال قوای قهریه مصمم شدند. 
چنان که مقارن ســحرگاه یکشنبه 14 صفر  
برای امتحان در قــرب منزل رئیس قزاقخانه 
بمب انداخته و تمام سکنه این شهر را با یک 
صدای بسیار مهیب که موجی از دریای قهر 
ملی بود، از خواب گران بیدار ساختند. عقالی 
مملکت ]خراسان[ و روسای ملت ملتفت شدند 
که اگر شراره هیجان ملی در خراسان آتشی 
برافروزد به یکبارگی خرمن امنیت و آسایش 
عمومی بسوزد. این بود که حجج اسالم و علماء 
اعالم و روسای واال مقام با یک همت غیورانه 
به کوری چشــم معاندین شریعت و مخالفین 
و خائنین دولت، همان روز یکشــنبه انجمن 
ایالتی خراســان را به عضویت همان اعضاء 
منتخبه سابق در همان مرکز اولی رسما مفتوح 
و منعقد نموده، عموم ملت خراسان را از این 
بذل مساعدت رهین یک دنیا تشکر و امتنان 
فرمودند. عصر روز یکشنبه و مقارن غروب، 
به تصویب انجمن مقدس ایالتی هیاتی منظم و 
مسلح از مجاهدین خراسان، اداره تلگراف خانه 
را تصرف و تمام دفاتر، نوشــته ها  و اسناد را 
ضبط نموده و جمع کثیــری از مجاهدین با 
دستخطی که از انجمن ایالتی به عنوان رئیس 
ذخیره ]قورخانه و مهمات[ صادر شده، مامور 

به ضبط و تصرف ذخیره و قورخانه شدند.«

QQQ حزب اجتماعیون عامیون
صرفنظر از گروه های سیاسی، گسترده ترین 
و فعال ترین شبکه تشکیالتی سیاسی در ایام 
فترت و جنگ داخلی، متعلق به حزب یا فرقه 

اجتماعیون عامیــون )مجاهدین( بود که قبال 
به طور کامل معرفی شد. اعالمیه ای با امضاء 
»عموم ملــت آذربایجان« و خطاب به جمیع 
اهالی والیات ایران در دست است که تنها سه 
هفته پس از به توپ بستن مجلس، انتشار یافت 
و حاوی مانیفست و شیوه مقابله با شاه و دولت 
است. این اعالمیه مفصل 8 ماده ای بسیار تند 
و دقیق نوشته شده و با وجود عبارات تند در 
آن، می توان یقین کرد که حاوی خط مشــی 
است.  )مجاهدین(  عامیون  اجتماعیون  حزب 
در خالل آن اعالمیه چنین عباراتی را می توانیم 
مشــاهده کنیم: »ادارات دولتی را به تدابیر یا 
به زور متصرف شــوید. عایدات آن را خرج 
مدافعه نمائید. نگذارید از عایدات ملکی دیناری 
به مرکز برود. شمشــیر به دست دشمن خود 
مدهید. هر جا از عهده تصرف ادارات دولتی 
عاجزید، رعایا را از ادای مالیات بازدارید. )بند 
ســوم( متفق الکلمه جمهوریت را خواستگار 
باشــید و هرگز به صلح با این جوان الابالی 
)محمدعلی شــاه( رضا ندهید که صلح با این 
جوان خونخوار ریشــه خود کندن است. )بند 
هفتم( ســعی نمائید که به اسم مدافعه و جهاد 
با محاربین امام عصر، علمای عراق را به جانب 

ایران بکشانید. )بند هشتم(« 
همچنین در اعالمیه ای که در همان دوره از 
سوی حزب اجتماعیون خطاب به دهقانان و یا 

»دهاتیان ایران« صادر شد، آمده است: 
»به نام خداوند آزادی بخش

بسم اهلل و باهلل و علی ملت رسول اهلل )ع(
ای پســران عزیز ایران! ای دهاتیان بیچاره! 
آیا می دانید سســتی شــما دهاتیان مورث چه 
قدر فتنه ها خواهد شد؟ به رضای خدا به خاطر 
پیغمبــر )ع( یک حرکتی کرده. مگر شــما 
نمی دانید که حضرات مجتهدین که بر ایشــان 
تقلید داریم، مشــروطه را عین شریعت غرای 
محمدی اعالن فرموده اند؟ مگر فتوای ایشــان 
را نخوانده اید؟ مضمون تلگراف مقدســه را که 
فرموده اند هر کس در راه مشروطه و پیشرفت 
مجلس مقدس ملی کشته شد، چنان است که در 
حضور باهرالنور حضرت حجت عجل اهلل فرجه 
جهاد کرده و شهید شده است. هان ای دهاتیان! 
ای عشایر رشید ایران! حال وقت راضی کردن 
ارواح شهدای کربال است. البته بکلی قیام کرده 
بیرق اسالم را برافرازید. مضمون آیه شریفه فضل 
اهلل المجاهدین علی القائدین...... را عمل بکنید.«

عالوه بر فعالیت مستقیم، حزب اجتماعیون 
عامیون از طریق گروه های وابســته به خود، 
نفوذ زیادی در نقاط شــمالی ایران پیدا کرده 
بود. یکــی از معروف تریــن آن گروه های 
سیاسی-نظامی، کمیته ستار بود که در منطقه 
گیالن فعالیت می کرد. در اعالنی که از سوی 
گروه بازرسی ) هیات مفتشه( فرقه اجتماعیون 
عامیون خطاب به عموم مجاهدین در گیالن 

صادر شد، کمیته ستار نماینده آن فرقه معرفی 
شده و اعالم می شود: »کارگزاران شعبه محترم 
ما کمیته ستار از ابتدای انقالب تاکنون کارهای 
انقالب را با کمال مهارت و جالدت پیش برده 
و اهالی مظلومه رشــت را از چنگال خونین 
مجسمه استبداد )سردار افخم( خالص نموده و 
الزمه سعی و مجاهدت را مضایقه نکرده و تمام 
مشکالت را به آسانی حل کرده و در تکالیف 
راجعه خــود، کامال از عهده برآمده. ما هیات 
مفتشه، اقدامات کمیته ستار را تقدیر و تحسین 
کرده و مختصر نواقص محسوسه اش را تکمیل 
نموده و بر عموم برادران مجاهد اظهار و توصیه 
می کنیم که در پیشرفت انقالب ایران به آراء 
قطعیه کمیته ستار اطاعت نمایند، تا از زحمت 

مجازات مصون باشند.«

QQQگروه های سیاسی خارج از کشور
در دوره مورد بحث این شــماره از درس -
گفتارهای تاریــخ احزاب ایران به دلیل وقوع 
جنگ داخلی در کشــور، فعالیت گروه های 
سیاســی ایرانیان در خارج از کشور به شدت 
افزایش یافت. این گونــه گروه ها عمدتا در 
کشــورهای همســایه ایران و یا در محدود 
کشورهای داخل در حوزه فرهنگی ایران از مصر 
تا هندوستان، به فعالیت مشغول بودند. از جمله 
این گروه ها می توان به انجمن برادران ایرانی 
در اســالمبول، جمعیت اتحاد و ترقی ایرانیان 
اســالمبول، کمیته زنان ایرانی، هیات علمیه 
نجف، انجمن وفاق ایرانیان در مصر و انجمن 
اسالمی عشــق آباد اشاره کرد. انجمن سعادت 
اسالمبول به دلیل وضعیت خاص اسالمبول و 
نزدیکی آن شــهر به آذربایجان و نیز حضور 
تعداد زیادی از ایرانیان در آنجا، نقش مهمی در 
ایجاد رابطه بین انجمن ها و گروه های سیاسی در 
داخل کشور و انجمن های سیاسی فعال ایرانیان 
در خارج از کشــور و به ویژه بین انجمن ها و 
گروه ها با مراجع و علماء مشروطه خواه نجف 
)آخوند خراسانی و آیت اهلل مازندرانی( داشت. 
از آن جمله می توان به چند تلگراف بســیار 
مهم از مراجع نجف )خراســانی و مازندرانی( 
در اواســط ذی القعده 1326 قمری/ آذر 1287 
اشاره کرد. در آن تلگراف مراجع مذکور ضمن 
تاکید بر نقش انجمن ایالتی آذربایجان به نیابت 
از مجلس شورای ملی، متذکر شدند: »انجمن 
سعادت ایرانیان! به موجب شکایات واصله از 
ملت ایران، مجــددا دولتیان ]درصدد گرفتن[ 
وجه خطیری از دولت متجاوزه ]روســیه[ و 
صرف ]آن در[ سرکوبی ملت ]هستند.[ لهذا 
از جانب ماها که روساء روحانی ملت ایرانیم، 
به توسط سفراء و جراید رسمی به دول معظمه 
رســما اعالن نمایند به موجب اصل 24 و 25 
نظامنامه ]قانون[  اساســی، دولت ایران حق 
معاهده و اعطاء امتیاز و استقراض بدون امضاء 
پارلمنت ملت ندارد. امروزه انجمن ایالتی تبریز 
به جای پارلمنت ملت ایران است. اگر قرض 
بدون امضاء آن انجمن بشود، ملت ذمه دار ایفای 

آن نخواهد بود.« 
ارزش و اهمیــت فعالیــت انجمن ایالتی 
آذربایجــان در ایام فترت و جنگ داخلی در 
ایران، به وضوح از خالل دســتورات مراجع 
نجف مشــخص است. انجمن تبریز را به حق 
می باید ســکاندار اصلــی و رهبر گروه های 
سیاســی و نیز انجمن های ایالتی و والیتی در 
سراسر ایران محســوب کرد. انجمنی که در 
پایــان جنگ داخلی )جمــادی الثانی 1327 
پیروزی  تیــر 1288(  قمری/ ژوئیه 1909/ 
مشروطه طلبان را با ارسال تلگرافی به مراجع 
نجف بدین شکل اعالم کرد: »از تبریز، ]به[ 
نجف. محضر مبارک حضرات آیات اهلل آقای 
خراسانی و آقای مازندرانی دام ظلهما. به میامن 
انفاس قدســیه تمام مقاصد مشروعه حاصل، 
محمد علی استعفاء، اعلیحضرت احمد شاه به 
سلطنت برقرار، انقالب مرکز مرتفع، وزراء از 

معتمدین انتخاب شدند.«  

احزاب جنگ 
بهتوپبستهشدنمجلسوشروعجنگداخلیسببضعفاحزابسیاسیایرانشد

4درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران  دیدگاه

فروپاشی اقتدار دولت
دولت و احزاب و گروه های سیاسی 

در انقالب مشروطه

در انتهــای قســمت قبلــی 
یادداشت های حاضر و هنگام بحث 
پیرامون بســتر فعالیت گروه ها و 
احزاب سیاســی در ایــران صدر 
مشــروطه )1287 - 1285/ 1326 
- 1324 قمــری(، به وجود یک 
و  حکومتی  قدرتمند  انتخابی  نهاد 
تعارضات درونی حاکمیت و دولت 
)به معنای اعــم آن( در آن مقطع 

زمانی اشاره شد.
در یــک حالت کلی، پیروزی 
انقالب مشروطه سبب تغییر رفتار 
دولت نسبت به فعالیت های سیاسی 
در جامعه شد. تا قبل از آن، دولت 
اعم از شــاه، دربار، هیات دولت و 
وزیران و مقامات دولتی در مرکز، 
مامورین  والیان و حکمرانــان و 
دولــت در ایــاالت و والیات، 
حاکمان شهرها، صاحب منصبان و 
مقامات لشکری و نظامی و به طور 
کلی هــر ذی قدرتی در هر مقام و 
پست دولتی یا غیردولتی )از جمله 
روسای گروه ها و طبقات ذی نفوذ( 
با استدالل ها و توجیهات عجیب و 
غیرعقالنــی و در واقع برای حفظ 
قدرت و جایگاه خودشان، با تشکیل 
و فعالیت هرگونه گروه سیاســی 
مخالفت کــرده و حتی االمکان با 
آن مبارزه می کردند. بدین ترتیب 
تمامت خواه  و  اقتدارگــرا  دولت 
حقوق طبیعی مــردم را پایمال و 
سرکوب می کرد و مانع از تشکیل 
و فعالیت آشکار گروه ها و احزاب 
سیاســی در ایران می شد. اما وقوع 
انقالب مشــروطه و پیروزی آن 
سبب فروپاشــی اقتدار دولت شد 
و چنین دولتی هم توانایی و ابزار 
الزم برای مقابله بــا موج قوی و 
بنیادی در جامعه را نداشت. از جمله 
خواســته های مردم شرکت کننده 
در انقــالب، آزادی بیــان و حق 
فعالیت آزادانه سیاســی بود و به 
تبع آن، حق تشکیل و مشارکت 
در احزاب و گروه های سیاسی نیز 
از جمله خواسته های مهم انقالبیون 
به شمار می رفت. خواسته هایی که 
در آن شرایط دولت نمی توانست با 
تحقق آن ها مخالفت کند. در چنین 
اوضاعی گروه های سیاسی متعددی 
تشکیل شده و افراد زیادی از طریق 
حضور در آن ها  به فعالیت سیاسی 

روی آوردند. 
از سوی دیگر ساختار حکومت 
جدید برآمده از انقالب مشروطه به 
ترتیبی که در قانون و متمم قانون 
یک  است،  شــده  ترسیم  اساسی 
ساختار مشارکت جو و کثرت گرا 
است. تاکید بر نقش اصلی نهادهای 
انتخابی )از جمله مجلس شــورای 
ملی( در دولت، رسمیت بخشیدن 
به قــدرت و اقتدار نهادهای میانی 
و مدنی )همچون انجمن های ایالتی 
و والیتــی و هیات های منصفه( 
در تصمیم گیری هــای اجرایی و 
انتخابی بودن اعضای آن  محلی و 
الزم  ویژگی های  جمله  از  نهادها، 
ســاختار دولت جدیــد در ایران 
به شــمار می رود. طبعاً در چنین 
قدرت  ارباب  توانایی  از  ساختاری 
و دولت ساالران اقتدارجو به شدت 
کاسته شده و متقابال زمینه فعالیت 
فراهم  بیشتر  سیاســی  گروه های 
می شد و این گفتمانی است که در 
صدر مشــروطیت رنگ تحقق به 

خود گرفت.

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر
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تاریخ

هیچ پادشاهی در تاریخ ایران تا به این پایه 
شخصیت دوگانه نداشته است و این امر ساخته 
زمانه و اجتماعی است که محل رشد و آگاهی 
او بود. ایستاده در مرز تجدد، دل در گرو قدرت 
مطلقه و شــیفته تحول بود و این همه در کنار 
هم چه ناممکن به نظرمی رسید. بنابراین گامی 
به پیش می رفت و نگاهی به پشت سر داشت 
تا آنچه را تاریخ برایش به میراث گذاشته است 
از کف ندهــد، چراکه زمانه در حال تغییر بود 
و افکار جدید روزبه روز دامنه گســترده تری 
می یافت و درون جامعه ریشه می دواند. بنابراین 
می کوشــید تجدد را به گونه ای گزینشی و تا 
آن جا که با مقام ظل اللهی او در تضاد نباشــد 
به ایران گسیل دهد. در نتیجه پاره ای از صناعات 
برای نخستین بار از دروازه های ایران عبور کرد 
و مردم با چشم حیرت در آن ها نظر می کردند 
اما در رابطه با مفاهیم مدرن نظیر قانون خواهی، 
دموکراسی، آزادی، شــهروندی و.... احتیاطی 
تمام وجود داشت و عمدتا کوشیده می شد نادیده 

گرفته شود.

QQQدر میانه بیم و امید
وضعیت والیتعهدی ناصرالدین میرزا تا زمانی 
که به کمک مادرش و میرزا تقی خان امیرنظام 
)امیرکبیر( در تهران تاج بر سر گذاشت نامعلوم 
بود. آذربایجان که بنا به سنت قاجارها همواره 
در دســت ولیعهد بود در این زمان به دســت 
برادران تنی محمد شاه ابتدا قهرمان میرزا و بعد 
از فوت او بهمن میرزا اداره می شد. به این ترتیب 
به پایتخت  پایین  به بهانه سن  ناصرالدین میرزا 
فراخوانده شد و نه سال در تهران اقامت گزید. 
مجموعه شــرایط و نیروهای فعال در صحنه 
سیاسی ایران به سود او نبود. خاندان دولو او را 
از خود نمی دانستند و برای قدرت یابی برادران 
محمدشاه می کوشیدند و این میان آصف الدوله 
دایی قدرتمند شــاه از آنان حمایت می کرد. 
برای روس ها نیز همین ترجیح وجود داشــت 
اما با رایزنی های مهدعلیا با نمایندگان انگلیس 
و حاجی میرزا آقاسی صدراعظم تا حدودی ورق 
برگشت و در ســال 1258ه.ق نهایتا دو قدرت 
خارجی تأثیرگذار در تحوالت ایران ســلطنت 
موروثی از پدر به پســر ارشد را مورد حمایت 
قرار دادند. به منظور تحکیم شرایط ولیعهد که در 
این زمان تازه وارد سنین نوجوانی شده بود و 14 
سال بیشتر نداشت، حاجی میرزا آقاسی رسیدن 
وی به ســن بلوغ را اعالم کرد. به این ترتیب 
برای ولیعهــد گلین خانم دختر احمدعلی میرزا 
نوزدهمین پسر فتحعلی شاه را به زنی گرفتند و 
او در فرصت کوتاهی تا مرگ پدر توانســت 
ولیعهدی را برای خود مسجل کند. برای رسمیت 
بخشیدن هرچه بیشــتر به این امر در حالی که 
محمدشاه بیمار بود، اجازه حکومت آذربایجان 
را از پــدر تاجدارش گرفــت. از زمان ورود 
ولیعهد به تبریز تا حرکت مجدد وی به سمت 
پایتخت برای به تخت نشستن در حدود هفت 

ماه طول کشید اما همین فرصت کوتاه کافی بود 
که شاهزاده نوجوان با مشکالتی که در آینده 

پیش رو خواهد داشت آشنا شود. 
ولیعهــد در تبریز پول چندانی نداشــت، 
به گونه ای کــه حتی در پرداخــت مواجب 
مالزمان خود نیز دچار مشــکل بود. در همین 
دوره یک بحران مذهبی نیز بر دایره مشکالت 
ناصرالدین شــاه اضافه شد و آن آشوب مربوط 
به محاکمه باب بود که بر وســعت اختالفات 
افزود. همچنیــن مدعیان حکومت و  مذهبی 
رقیبان ناصرالدین میــرزا از جمله بهمن میرزا 
)عموی او( و عباس میرزا ملک آراء )برادرش( 
سخت در تکاپو بودند و این امر نیز آرامش را 
از ولیعهد جوان سلب کرد. با این حال درایت 
میرزا تقی خان امیرنظام که در این زمان در تبریز 
از احترام بسیاری برخوردار بود توانست ولیعهد 
هفده ساله را از بسیاری از دردسرها نجات دهد و 

به سالمت به تخت شاهی بنشاند.

QQQشاه در مواجهه با غرب
ناصرالدین شــاه را »شهریار جاده ها« لقب 
داده انــد، چراکــه هم در داخل ایران بســیار 
سفر کرد و هم نخستین شــاهی بود که پای 
به سرزمین های دوردســت گذاشت. سه بار از 
فرنگســتان دیدن کرد اما نکته قابل توجه آن 
اســت که او تنها در هیئت یک بازدیدکننده 
منفعل به ســفر نمی رفت و عالقه ای شگفت 
به ثبت آن چه تماشا می کرد داشت. البته کار 
نوشتن مخصوص سفر نبود، بلکه یکی از عالیق 
ویژه او بود که تقریبا به صورت روزانه به آن 
می پرداخت. بنابراین یادداشــت های بی شماره 
به صورت روزنامه خاطرات با ادبیات ملوکانه از 
وی برجای مانده اســت.  به نظر می رسد او نیز 
به مانند بسیاری دیگر از سیاحان ایرانی با کمال 
حیرت در غرب نظر می کند و در توصیفات خود 
بارها طبیعت آن سرزمین ها را به بهشت تشبیه 
کرده و آن جا را ســرزمین پریان لقب می دهد 
و در قیاس به دیده تحقیر در داشــته های ایران 
نظر می کند. تا آنجــا که در مواجهه با گدایان 
فرنگی نیز آنان را برتر از گدایان ایران دانسته 
و می گوید: »گداهای فرنگستان عوض گدایی 
ســاز می زنند، کمانچه می کشــند. هیچ سؤال 
نمی کنند.«. ظل اهلل در ایران در انگلستان کامال 
بی اختیار و شگفت زده است. جایی که حکومت 

آن در اختیار یــک زن )ملکه ویکتوریا( قرار 
داشــت و ناصرالدین شاه عموما از به کار بردن 
لفظ ملکه در یادداشت های خود اجتناب کرده و 
او را با عناوینی چون شاه و اعلیحضرت ویکتوریا 
خطاب می کند. در آن جا از کارخانه های نساجی 
و اسلحه سازی بازدید کرد و مانور نیروی دریایی 
انگلیس را به نظاره نشست. سفر شاه کشورهای 
مختلف اروپایی چون فرانسه، بلژیک، اتریش، 
ایتالیا، روســیه، عثمانی و.... را شامل شد و در 
هر دیدار و گفت وگــو چیزی بر حوزه دانش 
و آگاهی اش افزوده می شــد. به عالوه هرچه 
به پایان سفرنامه های فرنگستان نزدیک می شویم، 
به تعداد کلمات خارجی در آن افزوده می شود و 
آشکارا می توان تأثیر این سفرها را مالحظه کرد.

QQQشاه هنرمند
در شمار شــاهان تاریخ که عمدتا سرگرم 
سیاست و کشورگشایی بودند، ناصرالدین شاه را 
باید در زمره شــاهان هنردوست و باالتر از آن 
هنرمند قرار دهیم. عالقه او طیف گوناگونی از 
هنرها را شامل می شود و عصر وی دوره رونق 
بسیاری از هنرهای جدید یا مهجور مانده است. 
شاه در سفرهای خود به اروپا با هنرهای مختلفی 
آشنایی پیدا کرد و به فراگیری آن نیز همت 
می گماشت. او در قصرهای اروپایی تابلوهای 
بی نظیر نقاشی را مالحظه کرد و شیفته آن ها شد. 
او در کنار بسیاری از دست نوشته ها و خاطرات 
روزانه خود تصاویری را نقاشی کرده است که از 
عالقه او به این هنر حکایت دارد. شعر از دیگر 
حوزه های مورد عالقه شاه بود و دوره وی عصر 
رونق شعر فارسی است. از سلطان صاحبقران نیز 
دیوان شعری برجای مانده که بیانگر احساسات 
و لطافت روح اوست. گذشــته از این ها دوره 
ناصری را باید عصر رونق موســیقی در ایران 
بدانیم. موسیقی به شیوه غربی برای اولین بار در 
امتداد تجدید سازمان ارتش وارد ایران شد و در 
دوره عباس میرزا سر و صدای زیادی به پا کرد 
و استفاده از آن مورد اعتراض برخی از متشرعین 
قرار گرفت. عباس میرزا در این زمان ناچار شد 
بــرای اصالح کار ارتش از برخی مراجع فتوی 
بگیرد و در رســاله جهادیه میرزاابوالقاسم قائم 
مقام نیز به برخی از شبهات پیرامون آن پاسخ 
داده شد اما استفاده گسترده از موسیقی در نظام 
تا دوره ناصری که دو کارشناس موسیقی نظامی 

از فرانسه به ایران آمدند، به تعویق افتاد. در این 
دوره نخستین دسته موزیک سلطنتی به سبک 
اروپایی شــکل گرفت و بــه زودی آموزش 
موزیک نظام در دارالفنون نیز راه اندازی شد و 
کتاب های درسی در این رابطه تدوین و ترجمه 
شدند. همچنین سازهای مناسب برای موزیک 
نظامی به کشــور وارد شــد. به عالوه شاه در 
سفرهای خود به اروپا با شماری از سازها آشنایی 
پیدا کرد. با ورود این سازها به ایران به تدریج 
نوازندگانی پیدا شــدند که موسیقی ایرانی را با 
پیانو، ویلن، فلوت و کالرینت زیبا می نواختند 
که این امر از ســوی شــاه تشویق و حمایت 
می شد. ورود فنوگراف به ایران در اواخر دوره 
ناصری کار ضبط موسیقی را آسان کرد و نقشی 
چشــمگیر در رواج آن در میان مردم داشت. 
عکاسی هنر دیگری است که شاه سخت به آن 
عالقه مند بود و در اوقــات فراغت خود زمان 
زیادی را به این امر اختصاص می داد. نخستین 
دوربین عکاسی در زمان محمدشاه به ایران وارد 
شد اما در این زمان هیچ ایرانی کار با این دستگاه 
را نمی دانست. ناصرالدین شاه که در سفرهای 
خود عکاسان بزرگ غربی را دیده و حتی سوژه 
عکاسی آن ها شــده بود سخت به این هنر دل  
بست و در بازگشت به یکی از نخستین عکاسان 
ایرانی مبدل شــد. امروزه آلبوم های مختلفی در 
آلبوم خانه کاخ گلستان وجود دارد که توسط شاه 
از درون حرمسرا عکاسی شده و دست نوشته هایی 
به عنوان شرح عکس به آن افزوده شده است. 
نکته قابل توجه این عکس ها آن است که سوژه 
اغلب آن ها زنان، خواجگان و غالمانی بودند که 
سرتاسر تاریخ نویسی ایران از آنان سخنی به میان 

نیامده است.

QQQ در کار اصالحات
ناصرالدین شاه وارث تربیت های گوناگونی 
بود و همین امر در نهایت شــخصیتی دوگانه 
در مواجهه با تحــوالت از وی پدید آورد. از 
یک سو کودکی اش میانه اختالفات مادر و پدر 
و بی مهری پدر گذشته بود و در این دوران بسیار 
تحت نفوذ مادرش قرار داشــت. از سوی دیگر 
از شــیوه حکمرانی هر یک از پادشاهان قاجار 
چیزی در او ته نشــین شده و می کوشید بتواند 
وارث مناسبی برای تاج و تخت باشد. او در تبریز 
دیده به جهان گشــود، جایی که پدربزرگش 

عباس میرزا در حال مشق اصالح بود. پدرش نیز 
در دوره حکمرانی کوشید اصالحات آغاز شده 
را امتداد دهد و به ویژه در رابطه با اصالح قشون 
و فرستادن دانشجویان جدید به اروپا تالش هایی 
به همت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صورت 
گرفت. ناصرالدین شاه از جهتی ناگزیر به ادامه 
مسیر آغاز شده بود ولی باالتر از آن به حمایت 
از این مسیر پرداخت. او بسیار بخت یار بود که 
سلطنت اش با برآمدن یکی از کاردان ترین مردان 
تاریخ ایران توأمان شد. از زمان حرکت ولیعهد 
از تبریز تا هنگام ســعایت بدخواهان که منجر 
به صدور فرمان قتل امیر شــد )این سیاه ترین 
رویداد سلطنت ناصری(، در حقیقت امیرکبیر 
زمامدار مملکت بود و ناصرالدین شاه تأییدکننده 
سیاست های وی به شمار می رفت. امیر در این 
دوره تا به آن جا بر شــاه سلطه داشت که حتی 
مواجب او را نیز محدود کرده و همچون پدری 
راه و روش ملکداری را پیش پای او قرار می داد. 
از میان خیل مدعیان وزارت  ناصرالدین شــاه 
نه تنها امیرکبیر را برکشیده بود بلکه اختیارات 
کم نظیــری برای اصالح امور بــه وی داد. در 
این دوره تنظیم امور مالی، لشکری و کشوری 
به طور جدی در دســتور کار بود. از ارســال 
محصلین به فرنگ حمایت شد و امر آموزش در 
داخل کشور با جدیت دنبال شد. بنابراین میراث 
امیر در دیدگاه ها و کنش های آتی شــاه تجلی 
پیدا کرد. بعد از درگذشت امیرکبیر نیز پاره ای 
از اقدامات با حمایت خود شاه که از مظاهر جدید 
تمدن آگاهی یافته بود ادامه داشت و البته سفر 
به فرنگ در ادامه رویکرد شاه به مملکت داری 
بســیار مؤثر افتاد. در این دوره کارهای دولت 
در قالب 6 وزارتخانه تخصصی صورت بندی شد 
که عبارت بود از داخله، خارجه، جنگ، مالیه، 
عدلیه، وظایف و علوم و وزرا مســتقیما زیر 
نظر شــاه قرار داشتند. به تدریج با پیچیده شدن 
امور دولتی بر شــمار این وزارتخانه ها افزوده 
شــد و در ســال 1298 با اضافه شدن وزارت 
فواید عامه، تجارت و زراعت و دربار شــمار 
آن ها به نه وزارتخانه رسید. در بازگشت شاه از 
سفر اول به اروپا بنابر دستور او مقرراتی برای 
هریک از وزارتخانه ها تعریف شــد که حدود 
تکالیف، وظایــف و اختیارات وزیران و دیگر 
عمال عالی رتبه دولت و سران سپاه را مشخص 
می کرد و دســتور اجرای این مقررات با عنوان 

قانون صادر شد. وی همچنین طی دستخطی بر 
محدوده اختیارات صدراعظم نیز افزود و قسمتی 
از اختیارات خود را به هیأت دولت واگذار کرد. 
همچنین بار دیگر بر شمار وزارتخانه ها افزوده 
شد. وزارت خزانه و گمرک، وظایف و اوقاف 
و پست، دفتر لشــکر، تلگراف و معادن، بقایا، 
صنایع، انطباعات و دارالترجمه، وزارتخانه های 
جدیدی بودند که در نتیجه ورود مظاهر جدید 
مدرنیته به ایران پدید آمدند تا کار مدیریت و 
قانگذاری در رابطه با آن ها را عهده دار شــوند. 
به این ترتیب اگرچه شاه می کوشید از قدرت 
مطلقه خود نکاهد در عمل برای پیشبرد امور از 
روش های کارآمدی که در غرب با آن آشــنا 
شده بود، بهره می برد. در دوره ناصری در اصالح 
ارتش اهتمام ورزیده شد، چراکه در این دوره 
همچنان لزوم آن برای پیشبرد اهداف دولت چه 
در عرصه داخلی به منظور مقابله با شورش ها و 
چه در مقابله با دشمنان خارجی، احساس می شد. 
مستشاران و معلمان مختلفی برای آموزش نظام 
استخدام شدند و مستشاران ایتالیایی و اتریشی 

نقش به سزایی در این رابطه پیدا کردند. 
شــاه هر بار در ســفر خود بــا نیازهای 
جدیدی مواجه می شــد و می کوشید که کار 
انتقال آن به کشــور را پیگیری کند. پست و 
تلگراف خانه کــه مقدماتش در دوره امیرکبیر 
فراهم شده بود، بعدها با حمایت شاه راه اندازی 
شد و میرزا علی خان امین الملک در رأس ریاست 
آن قرار گرفت و شــاه یک هیأت اتریشی را 
به منظور اداره امور پســت استخدام کرد ولی 
به زودی ایرانیان توانســتند در اداره این گونه 
امور به خودکفایی دست پیدا کنند. راه اندازی 
پست و تلگراف از این جهت حائز اهمیت بود 
که ارتباط ایران با دیگر کشورها را تسهیل و 
تسریع می کرد. تلگراف نیز در سال سوم سلطنت 
ناصرالدین شــاه راه اندازی شد و نخستین خط 
آزمایشــی آن میان کاخ گلستان و باغ الله زار 
برقرار شد. به زودی سراسر کشور از این موهبت 
بهره مند شدند و این امر انفصال والیات از دولت 
مرکزی را که پیش از این دشواری بزرگی را 

پدید آورده بود تا حدودی مرتفع کرد. 
ســفرهای پیاپی، شهریار جاده ها را به فکر 
تأسیس  برای  انداخت. شــاه  تأسیس راه آهن 
راه آهن تالش بسیاری کرد و امتیازات متعددی 
را به شرکت ها و دولت های خارجی و بازرگانان 
داخلی اعطا کرد تا باالخره سر و کله »ماشین 
دودی« در ایران پیدا شد و خط آهنی تأسیس شد 

که تهران را به شهر ری متصل می کرد. 
در رابطه با امور فرهنگی باید اشاره کرد که 
در دوره ناصری کم کم بر تعداد چاپخانه ها و در 
نتیجه شمار روزنامه ها و کتاب ها افزوده شد و این 
امر به تهران محدود نماند. کتاب های درسی برای 
تدریس در دارالفنون ترجمه می شدند و از این 
طریق امر آموزش با سهولت بیشتری صورت 
می گرفت. همچنین وقایع نگاری مورد عالقه شاه 
بود و به این سبب تاریخ نویسی درباری که در 
ایران سابقه ای طوالنی داشت بار دیگر به دست 
افرادی چون لسان الملک سپهر، رضاقلی هدایت 
و محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از سر گرفته شد 

تا روایت ناصری از تاریخ ارائه شود.

ناصرالدین شاه وارث تربیت های گوناگونی بود و همین امر در نهایت شخصیتی دوگانه در مواجهه با 
تحوالت از وی پدید آورد. از یک سو کودکی اش میانه اختالفات مادر و پدر و بی مهری پدر گذشته بود 

و در این دوران بسیار تحت نفوذ مادرش قرار داشت.

پادشاهی ایستاده بر مرز تجدد
نگاهیبهنقشوجایگاهناصرالدینشاهدرتجددایرانی

سمیرا دردشتی
خبرنگار

6گزارش تاریخ تجدد ایران

مدرنیته ظاهری
در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه رفته 
رفته بر شــمار فرنگ رفتگان افزوده شد و 
سفرنامه های مختلف از یک سو و روزنامه ها 
از سوی دیگر به مجاری نوین آگاهی مبدل 
شدند. سیاستنامه نویســی که از سنت های 
دیرین در میان اهالی قلم و دبیران ایرانی بود 
مقارن با تحوالت جدید کارویژه کهن خود 
را از دست داد. روشنفکرانی چون آخوندزاده، 
ملکم خان و زین العابدین مراغه ای روشی تازه 

در این باب پدید آوردنــد و در ادامه این 
مسیر رجال اصالح طلبی چون مستشارالدوله 
و مجدالدوله نیز آثار خود را به این شیوه نو 
نوشته ها  این  به رشته تحریر درآوردند. در 
شاه مقام قدســیت گذشته خود را از دست 
داده و تأثیر افکار نو غربی در آن ها آشکار 
است. هرچند که در این دوره نیز رساله های 
مختلف و متون مذهبی می کوشیدند به شیوه 
دوره های گذشته مقام ظل اللهی شاه را مورد 

تأیید قرار  دهند، ولی از یک سو با ورود 
افکار جدید مبانی مشــروعیت 

دچار دگرگونی می شد و از 
ســوی دیگر عدم توانایی 
شــاه در کنترل مخالفان 
داخلی  شــورش های  و 
پایانی  در ســال های  که 

ناامنی را برای کشور  نوعی 
ارزش  بــود،  آورده  به ارمغان 

این جایگاه را نسبت به گذشته دگرگون 
کــرد و محصول این تنزل نگاه، 
بود.  مردم  به دست  شاه کشی 
ناصرالدین شاه در تمام مدت 
حکومت خــود میان یک 
دوگانه زیســت. در دوره 
ســلطنت وی جامعه هنوز 
آنچنان آگاه نشده بود که از 
شاه شیوه مدرن حکومتداری طلب 

کند. اغلب شورش های این دوره در امتداد 
شــورش های سنتی و در اثر فقر، اختالفات 
مذهبی و قومی و تالش برای تجزیه طلبی و 
قدرت طلبی بروز می کرد. به عبارتی با تالش 
اصالح طلبان دستگاه حکومت، شاه همزمان 
با بسیاری از روشنفکران در حال آگاه شدن 
از تحوالت تمدنی غــرب بود. با این حال 
برخالف بســیاری از کسانی که در همین 
زمان از غرب بازگشته و بر لزوم تغییرات 

در ساختار حکمرانی تأکید می کردند، وی 
تغییر در ساختار حکومت را هرگز در دستور 
کار خود قرار نداد و محدود شدن حاکمیتش 
را برنمی تابید. به جای آن راهی میانه را پیش 
گرفت و دست به انتقال مظاهر تمدنی جدید 
مانند پست، تلگراف، راه آهن و... زد. مسیری 
که پس از وی نیز توسط اخالفش علی رغم 
مشروط شدن حکومت کم و بیش ادامه یافت 

و روح مدرنیته را نادیده گرفت.
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نیک بین پس از انصراف از حضور در سازمان به عنوان حسابدار در »کارتن سازی میهن« استخدام شده و چهره
سپس ازدواج می کند. تدارکات ازدواج و مراسم حضور دوستان سابق در مراسم ازدواج وی را برخی 
به عنوان سند پایداری روابط حسنه او با رفقای  سازمانی  اش دانسته اند.

گویی بنا نیست داستان سازمان مجاهدین 
خلق و بازیگران آن کهنه شود؛ یکبار در 
سالگرد تأســیس، یکبار در سالگرد تغییر 
عملیات  ســالگرد  در  یکبار  ایدئولوژی، 
مرصاد و این بار مرگ عبدالرضا نیک بین 
به عنوان یکی بنیان گذاران. پیوند نیک بین 
و سازمان از مواردی است که همواره میان 
تاریخ پژوهان و تحلیل گران متمرکز بر این 
حوزه محل بحث بوده است. از نحوه ورود و 
ارتباط با دیگر بنیان گذاران تا چرایی جدایی 
وی از تشکلی که خود مؤسس آن بود و 

برخوردی که سازمان با وی داشت. 

QQQنیک بین که بود؟
عبدالرضا نیک بین رودسری که رفقایش 
عبدی صدایش می کردند، در سال 1321 در 
مشهد زاده شد و تا اتمام تحصیالت متوسطه 
در همان شهر حضور داشت. پیشینه فکری 
او را به کانون نشر حقایق اسالمی مرتبط 
دانسته اند؛ محفلی که وی در سال های آخر 
دوره دبیرستان و پیش از رفتن به تهران با 
آن ارتباط برقرار کرد. نیک بین که برای 
تحصیل در رشته ریاضی به دانشگاه تهران 
رفته بود با انجمن اسالمی دانشگاه و نهضت 
آزادی مرتبط شد؛ ارتباطی که صحت آن با 
رجوع به جلد اول خاطرات لطف اهلل میثمی 
تأیید می شــود؛ آنجایی که وی نیک بین 
را از جوانان مرتبــط نهضت می داند و از 
همکاری اش در تهیه یک اعالمیه ســخن 
می گوید. مهم ترین پیوند فکری نیک بین تا 
پیش از حضور در مرکزیت سازمان، کانون 
نشر حقایق اسالمی بوده است. در نوشته ای 
که با عنوان نیات ما درباره این کانون منتشر 
شده است، می خوانیم که این کانون اهداف 

خود را این چنین بر شمرده است: »اثبات 
غلط بودن روش امروز مســلمین، و بیان 
تسامح و تقصیری که نسبت به دین خویش 
می نمایند، و لزوم فعالیت کامل در تعریف 
و ترویج آن، و وجوب به خود آمدن از این 
غفلت و کسالت و بی خبری به طور سریع 
و فوری... ایجاد حرارت دینی و غرور ملی 
و تقوای دینی و سیاســی، در قلوب زن و 
مرد و پیر و جــوان و عوام و خواص.« از 
این رو شاید بتوان پیوند نیک بین با سازمان 
را در راستای نیت هایی دانست که توسط 
کانون نشر حقایق اسالمی در ذهن او ساخته 

و پرداخته شده بود. 

QQQمغز متفکر سازمان؟
عبدالرضــا نیک بیــن را کنار محمد 
حنیف نژاد و سعید محسن به عنوان یکی از 
سه مؤسس سازمان مجاهدین خلق در سال 
1344 می دانند. هر چند که سر این گزاره 
اختالفاتی وجود دارد؛ آنگونه که مجاهدین 
وی را در زمــره بنیان گذاران ندانســته و 
سازمان پیکار در تاریخچه خود او را از جمله 
بنیان گذاران قلمداد کرده است. به هر روی 
آنچه که روی آن اتفاق نظر وجود دارد این 
است که وی از درون کوی دانشگاه با سعید 
محسن مرتبط شده و پس از مدتی بر عمق 
رابطه شان افزوده شده است؛ تا آنجا که او 
تحصیل خود را ناتمام گذاشته و وقت خود 
را مصروف پایه گذاری تشــکیالت کرده 
است. هر چند که خود بیماری صرع و عدم 
توانایی را علت اصلی ناتمام ماندن تحصیل 

عنوان می کند. 
حسین روحانی درباره پیوند نیک بین و 
سازمان می نویسد: »]عبدی نیک بین[ وقت 
خود را صــرف مطالعه و به اصطالح کار 
تئوریــک و تهیه و تنظیم مقاالت و متون 
سیاســی و اقتصادی که بخشی از برنامه  
آموزشی کالس ها و حوزه ها ]ی تشکیالتی[ 

را تشکیل می داد، می نمود.« و همچنین سعید 
محسن می گوید: »]عبدی نیک بین[ چون از 
لحاظ مطالعات اقتصادی نسبت به ما جلو بود 
من و محمد حنیف نژاد در این مورد از وی 
اســتفاده می کردیم. او تا اوایل سال 46 در 
جریان کارهای ما بود و در بعضی از موارد 
تعلیماتی همفکــری می کرد، به خصوص 
کتاب های اولیه که اغلب کتاب های درسی 
دانشــکده حقوق بود وی همه را مطالعه و 
تجویز می کرد.« حاصل این نگاه و روش 
بود  نیک بین جزوه »مبارزه چیســت؟« 
که کنار دیگر جزوات همچون شناخت، 
راه انبیا، راه بشــر، تکامل، اقتصاد به زبان 
ساده، امام حســین، مقدمه ای بر مطالعات 
مارکسیستی در زمره آثار تئوریک سازمان 
برشمرده می شــود. نیک بین چنانکه سایر 
اعضا روایــت کرده اند، تدوین و نگارش 
مقاالت و متون آموزش سیاسی را به  عهده 
داشت و از پذیرش مسئولیت تشکیالتی و 

آموزشی استنکاف می ورزید. 

QQQروند جدایی
جدایی اعضا از سازمان مجاهدین خلق 
از دوران طفولیت این تشکل آغاز شده و 
طی ســال ها اشکال متفاوتی به خود گرفته 
است؛ از این گذشته عاقبت جداشدگان نیز 
متفاوت بوده است. نیک بین در سال 1347 
راه جدایی از سازمان را پیش می گیرد که 
این رخداد را معلــول چند علت متفاوت 

دانسته اند: 
1( نظریه صرع: اولین و شاید مشهورترین 
نظر درباره چرایی جدایی نیک بین از سازمان 
را ابتالی وی به بیماری صرع دانســته اند. 
بیماری صعب العالجی که می توانست مانع 
حضور همه جانبه وی در مبارزه باشد. اما این 
نظریه از سوی برخی دوستان وی رد شده 
است؛ آنگونه که می گویند سازمان به جهت 
حفظ نیروهایش تناقضات عبدی را پشت 

یک بیماری فرضی پنهان کرده است. 
2( نظریه مارکسیست بودن: بعضی معتقدند 
نیک بین اعتقاد داشــته اســت که اسالم 
پاسخگوی مبارزه نیســت و پایبندی به 
آن را موجب ُکنــدی و انحراف مبارزه 
می دانسته است و بر همین اساس گرایش 
وی به مارکسیسم را نتیجه گرفته اند. ولی 
در مقابل بعضی کتاب ها به متن بازجویی ها 
و اظهارات وی در زندان اشاره می کنند که 
همواره بر مسلمان و مقید بودن خود تأکید 

داشته است. 
3( نظریــه ضعف انگیــزه مبارزاتی: بعضی 
معتقدند به دلیل جو حاکم بر کشــور و 
همچنین تجربه شکست مبارزه مسالمت آمیز 
نهضت آزادی او نســبت به مبارزه دلسرد 
شده و انفعال بر او حاکم شده است که سر 

این نظریه نیز اتفاق نظر وجود ندارد. 
4( نظریه عمل گرایــی رادیکال: چهارمین 
نظریه ای که مقابل نظریه ســوم نیز قرار 
می گیرد، حکایت از این دارد که نیک بین 
فعالیت سیاسی را نوعی مماشات می پنداشته 
و بر آن بوده است که جز ترور شاه به مثابه 
نقطه اتصال تمام لوالهای رژیم راه دیگری 
پیش روی سازمان نیست و این گونه راه 

وی از مماشات کنندگان جدا شده است. 
فارغ از تأیید یــا رد هر یک از موارد، 
جدایی عبدی و تبعات آن را می توان از چند 

منظر مورد توجه قرار داد: 
1( تصفیــه خونیــن: یکی از نقاط پررنگ 
تغییر  را  تاریخچه ســازمان مجاهدیــن 
ایدئولوژی و تصفیه های تؤام با آن می دانند. 
در زمان اعالم بیانیه تغییر مواضع )1354(، 
مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف 
به دلیل مواضع انتقادی شان به ترتیب خائن 
شماره یک و خائن شماره 2 نامیده شدند و 
بخش چپ شده  سازمان پروژه تصفیه شان را 
کلید زد؛ اما زمانی که به عقب بازمی گردیم 
)1347(، می بینیم که این پروژه در مورد 

نیک بین رخ نداده است و جدایی او بدون 
درگیری و به طور مســالمت آمیز صورت 
گرفته اســت. این در حالی اســت که به 
تعبیر بهمن بازرگانی »شاید کسی که برای 
مبارزه آمده بود و می خواست کنار بکشد، 
باید کشته می شد. این مسأله آن موقع رواج 
داشت چون مسأله امنیت و اسرار مطرح بود. 
و فردی که می خواست کنار برود به این 
سادگی نمی توانست.« و این مساله درباره 
عبدی دوچندان می شد چرا که وی عضو 
ساده سازمان نبود بلکه جزوی از مرکزیت 

و به بیانی کانون تولید فکر سازمان بود. 
2( تشــکیل گــروه ایدئولــوژی: گــروه 
ایدئولوژی سازمان به جهت تدوین مواضع 
و در پی بروز تناقضات در برنامه آموزشی 
سازمان پدید آمد. تشــکیل این گروه را 
بعضی امــری طبیعی و با هدف جمع بندی 
مباحث مطرح شده میان مرکزیت سازمان 
دانسته اند اما دو اشــاره نشان می دهد که 
الاقل بخشــی از انگیزه تشکیل این گروه 
مرتبط به جدایی عضو مهم مرکزیت بوده 
است. نخستین اشاره در بیانیه اعالم مواضع 
ایدئولوژیک سازمان است که در آن نقبی 
به جدایی نیک بین زده می شــود و دومین 
اشــاره مربوط به حسین روحانی است که 
می نویســد: »نبودن رساالت تدوین شده از 
یک سو و پیشامد جریان عبدی و احساس 
این مطلب - به خصوص از ســوی محمد 
حنیف نژاد - که این جریان زنگ خطری 
اســت که باید سازمان را متوجه نقایص و 
ایدئولوژیک خود  آمــوزش  کمبودهای 
بنماید از سوی دیگر، موجب شد تا در این 
باره بحثی در مرکزیت سازمان و به تبع آن 

با مسئولین درجه اول به عمل آمد...«
3( تغییــر ایدئولوژی ســازمان: بر پایه این 
فرض که علت جدایی نیک بین از سازمان را 
گرایشات مارکسیستی وی دانسته اند، برخی 
که قائل به انحراف اولیه ســازمان بوده اند 

معتقدند میان مؤسسان سازمان گرایش به 
مارکسیسم و نگاه تخفیفی به اسالم وجود 
داشــته اســت و این گرایش طی سال ها 
پرداخت و فربه شده است؛ تا آنجا که تغییر 
ایدئولوژی حاصل شــده است. معتقدان به 
این نظر برای تحکیم نظریه و اثبات ادعای 
خود به خاطرات و گفته های اعضای درون 
سازمان که از روی تقیه و به فرمان مناسک 
دینی را اجرا می کردند، استشــهاد کرده 
و می گویند ما از بدو امر با یک ســازمان 
مارکسیســت روبه رو بوده ایم که تنها به 
مذهب به مثابه یک پوسته می نگریسته است. 

QQQنیک بیِن پساسازمان
نیک بین پس از انصراف از حضور در 
سازمان به عنوان حسابدار در »کارتن سازی 
میهن« اســتخدام شده و ســپس ازدواج 
می کند. تدارکات ازدواج و مراسم حضور 
دوســتان سابق در مراســم ازدواج وی را 
پایداری روابط حسنه  به عنوان سند  برخی 
او با رفقای  ســازمانی  اش دانسته اند. »او از 
آن جهت که در زمان ازدواج پولی نداشته 
مبلغ پنج هزار تومان از سعید محسن قرض 
نموده و در شب عروسی خود سعید محسن، 
محمد حنیف نژاد، منصور بازرگان و پوران 
بازرگان را دعوت می نماید.« اما این پایان 
کار عبدی و سازمان نبود؛ نیک بین که در 
سال 1343 به دلیل ارتباط با نهضت آزادی 
تحت تعقیب ساواک قرار گرفته و از تور 
ساواک رهیده  بود، در سال 1352 دستگیر 
شد. او پس از بازجویی به اتهام اقدام علیه 
امنیت کشور به 18 ماه حبس محکوم شد 
ولی به دلیل رد پیشنهاد مصاحبه تلویزیونی 
چند ماه دیگر را در زندان ســپری کرد. 
آخرین خبر سیاسی از نیک بین مربوط به 
آزادی وی از زندان در مرداد 1355 است و 
از آن زمان به بعد جز در محافل دوستانه لب 

به سخن نگشود.

داستان یک جدایی
بررسیزندگیعبدالرضانیکبینرودسری؛ازکانوننشرحقایقاسالمیتاسازمانمجاهدینخلق

مهدی  دریس پور
روزنامه نگار

نامه مجاهدین به آیت الله میالنی مقاله »مبارزه چیست؟«
متن نامه به آیت اهلل میالنی در تشریح 
اهداف روحانیت و حمایت از امام خمینی

بسمه تعالی
به حضور مبــارک حضرت آیت اهلل 
العظمی جناب آقای حاج سیدمحمدهادی 
میالنی دام ظله العالی هدف هاي مقدس 
روحانیت به پیشــوایي مجاهد عالیقدر 
حضرت آیت اهلل العظمی حاج آقا روح اهلل 

خمینی که عبارتند از: 
1- استقرار حکومت مردم بر مردم.

2- اجرای فوری انتخابات آزاد.
3- رعایت توافق قوانین مصوبه با موازین 
فرمان  لغو هرگونه  اســالمی و  حقوق 
شــخصی و تصویب نامه وزارتی که به 

عنوان قانون نامیده می شود.
4- بهبود وضع اقتصــادی مردم ایران 
به ویژه طبقات کارگرو دهقان و دیگر 

زحمتکشان.
5- جلوگیــری از حیــف و میل اموال 
عمومی یا صرف آن برای خواص خودی.
6- اســتخدام نیروهای مسلح کشور در 

جهت هدف هــاي حقیقی و معین آن ها 
نه خفقان افکار آزادیخواهانه و سرکوبی 

حق طلبان.
7- دوستی صمیمانه با همه ملل اسالمی و 

دول آزادشده اسالمی.
با دولت پوشالی  8- تقبیح همدســتی 
اسرائیل و ترویج صهیونیزم؛ مورد تایید 

کامل ما امضاکنندگان ذیل است:
1- عبدالرضــا نیک بین 2- لطف اهلل 
میثمی 3- محمدحسین طاهری 4- سید 
جواد   -5 حق شــناس  مرتضی)تراب( 
حکیم زاده 6- قدس گرجی 7- سیدعلی 
ابریشمی 8- سیدابریشمی 9- سیدمجتبی 
مفیدی 10- سیداحمد طباطبایي 11- احمد 
مکاره چی 12- مصطفی مفیدی 13- حسن 
طباطبایي 14- حسن افتخارجهرمی، 15- 

محمود سامی گر

نسخه چاپی و عمومی مقاله »مبارزه 
چیست؟« که به قلم نیک بین به نگارش 
درآمده اســت، به زعم مطلعین از جمله 
منابع کم دسترس اســت. اما برای مرور 
کلیــات آن می توان بــه »بیانیه اعالم 
مواضع ایدئولوژیک ســازمان مجاهدین 
خلق ایران« که مهرماه ســال 1354 به 
قلم تقی شهرام به نگارش درآمد، مراجعه 
کرد. در مقاله »مبارزه چیســت؟« در 
راستای تعریف مبارزه سخن از اصول و 
راهبردهایی به میان می آید که بعدها مورد 

استفاده شهرام نیز قرار می گیرند. 

پذیرش اصل تکامل عمومی جهان: 1 
»...به طور کلی مبارزه را از نقطه نظر 
مبارزه  می کنیم:  تعریف  چنین  خودمان 
عبارت اســت از برداشتن هرگونه سدی 
از راه تکامل بشریت. در حال حاضر سد 

بزرگ را امپریالیسم می شناسیم. تکامل با 
وجود سلطه امپریالیسم امکان پذیر نیست. 
به همین دلیل است که مبارزه را در عصر 
کنونی رهایی ملت از چنگال امپریالیسم 

تعریف می کنیم...«

درک علمی بودن مبــارزه: »مبارزه 2 
فن است و اتفاقا یکی از پیچیده ترین 
فنون بشری باید به حساب آورده شود؛ 
چون ســر و کارش با جوامع انسان ها 
اســت... علم مبارزه عبارت است از علم 

رهایی ملت ها از چنگال امپریالیسم«.

درک مسأله اســتثمار، مسأله حیات 3 
مادی بشــر و نقش ســازنده آن در 
تاریخ: »انســان ها ذاتاً محتــاج آفریده 
تازیانه های  طبیعی،  احتیاجات  و  شده اند 
اصلی تکامل هستند. امپریالیسم با استثمار 
جوامع، مانع ارضای نیازهای انسان هاست. 

بدون آگاهی از اصول حاکم بر جامعه و 
داشتن درک صحیح ارگانیسم استثمار و 
محرومیت ها، درک جامعه امری اســت 

محال...«.

و 4  انقالبــی  تئــوری  لــزوم  درک 
ضرورت طرح استراتژی و تاکتیک 
مبــارزه؛ چه باید کــرد؟ »نقص مبارزات 
گذشته را در نداشتن فرهنگ صحیح علمی 
برای مبارزه می دانیم. و از این جهت، برنامه  
خودسازی را در این مرحله از تاریخ، یک 
عمل مترقیانه و انقالبی می دانیم به شرط 
آن که این عمل تا مدت نامحدودی ادامه 
پیدا ننماید که آن وقت عمل مرتجعانه و 
مضر و به خصوص بازدارنده خواهد بود... 
ما هیچ نقطه شروعی جز این »مطالعه و 
کار خودسازی برای تدوین تئوری« برای 

خود نمی دانیم...«.



پرسـه فصل 5:  هنر و ادبیات

نام اش  محمد غفاری که لقــب اش بر 
سبقت گرفته در تاریِخ هنر ایران. »کمال 
الملک«؛ صفتی کــه در ذاِت خود بیان گِر 
شکلی ســت از تمامیت خواهی که شاهاِن 
قاجار بسیار به آن شایق و مشتاق بودند. در 
بیست و هفتم مرداد مرِگ این نقاِش مهِم 
ایرانی هفتاد و هفت ساله می شود. چهره ای 
که ماننِد بسیاری از شخصیت های کالسیِک 
تاریِخ هنر در ایران، به خصوص در دوراِن 
مشروطه اسیِر خوانش های متعدد و گاه خارِج 
حقیقت شده است. این که کمال الملک در 
نقاشــی ایران چه جایگاهی دارد بحثی ست 
بســیار مهم، چه اصولن مکتبی که ساخت 
و بعد به دسِت شاگردان اش ادامه پیدا کرد، 
منشایی بود برای تقسیم نقاشی ایران به دو یا 
حتا سه گرایش بسیار مهم. از سنت گرایاِن 
آکادمیست گرفته تا مدرنیست های متمایل 
به هنر آبستره. کمال الملک بسیار طوالنی 
زیســت چیزی نزدیِک نود و پنج ســال. 
تصویری که در دهه های اخیر از او در ذهِن 
نسل های مختلِف ایران شکل بسته، عمدتن 
بازمی گردد به فیلِم مهم و درخشــاِن علی 
حاتمی. فیلمی با نامِ »کمال الملک« که بارها 
از رسانه های مختلف پخش شده و چهره ای 
را که علی حاتمی از این نقاش متصور شده 
بود، اشاعه داد اما کمال الملک؛ آن که حیِن 
امضای فرماِن مشروطه کنارِ شاهِ قاجار نشسته 
آیا چنین بود؟ بی تردید خیر... علی حاتمی، 

کمال الملکی ساخت که متفاوت بود.

QQQمردی از دِل سنت
محمد غفاری عکِس آن چه علی حاتمی 
در فیلم اش تصویر می کند، نه کودکی بود 
تنها و نسبتن ناشــناخته که ناگهان توجه 
شــاهِ قاجار؛ ناصرالدین به او جلب شود، نه 
نوجوانی که حمایتی از او نشد. محمد غفاری 
برادرزاده ی یکــی از مهم ترین چهره های 
هنری کِل تاریخ ایران اســت؛ ابوالحسِن 
غفاری، مشهور به صنیع الملک. اگر کمی 
در تاریِخ هنِر قاجار غور کنیم، بارها و بارها 
به نامِ این مــرد برمی خوریم. چه او اولین 
مدرســه ی هنری را در ایران بنیان گذارد. 
او منهای این که نقاِش دربار بود و شیفته ی 
رافائل )یکی از القاب اش رافائل ایران است(، 
در حوزه هایی چون چاپ سنگی نیز کارها 
کرد. به همین دلیــل یک صفِت تاریخی 
دیگر نیــز دارد؛ »پــدرِ گرافیک« ایران. 
اولین روزنامه ی  صنیع الملک بعِد انتشــارِ 
دولتی در ایران یعنی »وقایع االتفاقیه« مدیر 
هنری و ناظر چاپ اش بــود. هرچند این 
دو صفــت در روزگار ما تعاریِف دیگری 
دارند اما باید گفت دور نبوده اند نســبت به 
کارِ مدیران هنری امروز. صنیع الملک که 
شــیفته ی تجربه های نو بود، شاید بیش از 
برادرزاده ی مشــهورش در تحوالِت هنری 
در ایران نقش داشــته باشد. که هم او بود 
که دو بــرادر، یعنی محمد و ابوتراب را به 
تهــران آورد و در دارالفنون ثبت نام کرد. 
صنیع الملک به ایتالیا سفر کرده بود و در رم 
و ونیز و فلورانس مشق نقاشی کرده بود. او 
که آثار فراوانی از خود باقی گذاشته است، 
در ساخته شــدِن دو برادرزاده ی خود تاثیر 
بسیار زیادی داشت و چنین نبود که این دو 
به خصوص کمال الملک بتوانند در ساختارِ 
نسبتن بسته و متصلِب آن دوران به راحتی 
و بدوِن حمایت های مالی و خانواده گی شان 
نشــو و نما کنند. ابوتراب غفاری بیش از 

برادرش به سمِت کارِ روزنامه متمایل شد 
و در روزنامه ی »دولــِت علّیه ایران« کار 
خط و نقاشی و گراورســازی می کرد اما 
به سرعت به سمِت نشریه ی دیگر متمایل 
شــد و برای همین بســیاری از آثارِ او در 
روزنامه ی »شرف« منتشر شدند و ناگهان 
در بیست و هفت ساله گی خودکشی کرد. 
قصه ی عجیب این برادر از حفره های مهِم 
روایِت خانداِن غفاری ســت. چه چند نسِل 
»نقاش باشــی« در این خاندان وجود داشته 
که بیان گِر شــکلی از امتداد کاری ست و 
حتا شغلی طبقاتی. مرِگ تراژیِک ابوالحسِن 
غفاری، آن هم خودکشی، همیشه مسکوت 
باقی ماند. اما محمــد غفاری که عملن به 
نمادین ترین نقاِش ایرانی کالسیک تبدیل 
شد نیز راهی خاص تر پیمود. او بنا بر عرف 
و اجبار زمانــه اش خود را به دربار نزدیک 
کرد. ناصرالدین شــاه به واسطه ی شناخِت 
کاملی که از عموی او داشت، اجازه داد این 
عضِو جوان خاندان غفاری از امکانات دولتی 
استفاده کند؛ چیزی که در ذهِن انقالبی علی 
حاتمی و بنابر روایِت شخصی اش از مفهومی 

به نامِ کمال الملک جایی نداشت. 
اما کمال الملک محصوِل ثروت و موقعیِت 
دربارِ قاجار بود و پشــتوانه ی خانواده گی 
نقاش و البته تالِش او. در واقع اگر به محیطی 
کــه در دوراِن ناصری برای این نقاش مهیا 
می شود دقت کنیم، درمی یابیم که او تا چه 
حد ناچار بوده به ساختارهای حکومت توجه 
نشان دهد. هرچند تصویری که علی حاتمی 
از کمال الملک برای ما ساخته، بیان گِر مردی 
آزاده و قائل به اصالحات است اما با مطالعه 
در آثــار و احواالِت او به خوبی می شــود 
دریافت که این نقــاش چندان توجهی به 
مسائل سیاسی روزمره ی خود نداشت. برای 
درک این امر ناچار هستم به خاطرتان بیاورم 
که شکِل قدرت و هنرمند در دوراِن قاجار و 
به خصوص ناصری، متفاوت بود از چیزی 
که ما امروزه در ذهن مان داریم. بســیاری 
از مشــهورترین تابلوهای کمال الملک در 
زعامت و حمایت دربار کشــیده می شوند. 
چه در غیِر این صورت اصلن ممکن بود او 
به منصه ی ظهور نرسد. دلیل اش هم کاملن 
واضح اســت؛ کاری چون نقاشی، اعِم از 
نگارگری کتاب )که عمده ی تاریِخ نقاشی 
ایران در این ســاختار طبقه بندی می شود(، 
چه دیوارنگاری، نقاشــی روی شیشه و در 
عین حال تابلو کشیدن، نیازمنِد امکاناتی بود 
که در زمانه ی کمال الملک بســیار گران 
نقاشــی  و محدود از آب درمی آمد. ابزارِ 
چیزی نبــود که در دســترش و عالقه ی 
همه گان باشد. اگر به سنِت نقاشی ایران هم 
مهم ترین  به خوبی می بینیم که  بازگردیم، 
مکاتِب نگارگری ما از جمله مکاتبی چون 
هرات، اصفهان و تبریز در ساحِت حمایت 
سلسله هایی چون تیموریان یا صفویه شکل 
گرفته. متاسفانه نگاهِ مارکسیستی در تمامِ این 
سال ها سعی در حذِف عامِل سلطنت به عنواِن 
حامی کالسیک هنر داشت و تبدیل اش به 
امری حاشــیه ای. حاتمی نیز از این تفکر 
مصون نماند. چه کمال الملک به شــخِص 
ناصرالدین عالقه ای قلبی داشت و سال هایی 
طوالنی در دربارِ او نقاشی کرد. این امر نه 
به معنای کاری به اجبار که پیروی از سنتی 
کهن بوده است. زیرا از معدود مراکز ثروتی 
که می توانســت پول بابت نقاشی بپردازد، 
دربار بود و دولت مردان اش. کافی ست به یاد 
آورید جامعه ی شهری ایران را در زمانه ی 
ناصــری. در انبوه متن هایی که باقی مانده، 
این نکته مبرز است که امری به نامِ نقاشی 
چندان تعریفی برای این جامعه ندارد. شاید 

ســبِک »گل و مرغ« که در اواخِر صفویه 
نشو و نما یافت و در دوره ی زندیه و قاجار 
به اوِج خود رسید راهی به ذهن و خانه های 
مردمــان متمول یافته بود امــا با توجه به 
آموزه های اســالمی سنتی اصولن نقاشی یا 
تصویرگری برای عوام کاری ناخوشــایند 
تلقی می شد. به همین دلیل شاهِ هنردوستی 
چون ناصرالدین شــاه به تاســی از برخی 
پیشینیان اش تالش کرد حمایِت همه جانبه ای 
از کمال الملک و برخی هنرمندان دیگر انجام 
دهد. امری که تا روز ترور او در سال گردِ 
پنجاه اُمین سال ســلطنت اش با تمامِ فراز و 
فرودهای اش ادامه داشــت و کمال الملک 
بیش از دویست تابلو در این حمایت دربار 

کشید و دست مزد گرفت.

QQQتصویر هنرمند در تنهایی
محمد غفاری ماننِد عموی اش؛ صنیع الملک 
بعِد ترورِ ناصرالدین شاه فرصت یافت به ایتالیا 
و بعد فرانسه برود و مّشاقی کند. او نزدیک 
چهار سال در اروپا کار کرد. دورانی که به 
شدت بر ذهنیِت او تاثیر می گذارد. هرچند 
او ماننِد صنیع الملک شیفته ی رافائل و تیسین 
می شود اما رامبراند و روبنس را بیش از همه 
درک می کند. ســبکی از مکتِب فالندری. 
باروکی پرشــتاب که درش حضورِ انسان 
متجلی ست. مظفرالدین شــاه قاجار روابِط 
خوبی با نقاِش مشهور دربارِ پدرش نداشت 
و همین اختالف باعث شد کمال الملک به 
سنِت مذهبیون دست به نوعی گوشه گیری 
خودخواسته بزند. او پس از این که به دستورِ 
مظفرالدین شــاه به ایران بازگشت، با شاهِ 
بیمار دچار اختالف نظرهای فراوان شد. البته 
وابسته گی عاطفی و تاریخی کمال الملک به 
شاهِ شهید نیز بی تاثیر نبود و شاهِ تازه تمایل 
داشت از سایه ی پدرش برون آید و در این 
راه با برخی نشانه های زنده ی بازمانده از آن 
دوران رو به رو شد. کمال الملک عکِس چیزی 
که علی حاتمی به بیننده نشان می دهد و سعی 
داشته نقِش پررنگی به کمال الملک ببخشد در 
ذهِن شاهِ مظفر، در این دوران به عراق کوچ 
می کند و به اصطالح مجاور حرمیِن شریفین 
می شود. نزدیِک سه ســال اقامت در عراق 
و شــهرهایی چون بغداد و کربال دستاورد 
بی نظیری در کارِ هنری کمال الملک دارد. 
هرچند او نمی تواند انسان گرایی رنسانس را 
به خوبی درک کند اما به نقِش انسان در این 
نقاشی که نمونه های اش را در اروپا دیده بود 
پی می برد؛ پرده هایی که در عراق می کشد 
اعــم از پیرمردان و کــودکان و آدم های 
عادی تحولی را نشــان می دهند در جهاِن 
او. کمال الملک در این دوره به شــدت به 
پرتره نگاری از مردمِ عادی متمایل می شود 
و نشان می دهد که ســفِر کوتاه اروپا چه 
تاثیِر عمیقی بر او گذاشته است؛ تاثیری که 
اصولن باعث می شود او از سطِح اکثِر نقاشاِن 

هم دوره اش فراتر رود و صاحِب ایده شود.

QQQنقاش و مشروطیت
محمد غفاری تقریبن در روزهای منتهی 
به مشروطه به ایران بازمی گردد. به پایتخِت 
ملتهب که خواهان فرماِن مشروطه و تاسیس 
پارلمان اســت. او در ایــن دوره عملن در 
موضعــی بی طرف باقی می مانــد. نه مانند 
مثلن عارف قزوینی و میرزاجهانگیر خان به 
مشــروطه خواهی همه جانبه تبدیل می شود، 
نه مانند ایرج میرزا مخالِف آن. او مشــغوِل 
تماشای اتفاق ها می شــود. از سویی کمی 
هم دلی نیز با مشــروطه چی ها دارد که دلیل 
عمده اش مشــکالت عدیده اش اســت با 
اتابک وزیر و البته شــخِص مظفرالدین شاه. 

و میانه ر هنرمند 
تصویِرکمالالملک؛)درسالگرددرگذشتاو(:

خوانِشانقالبیعلیحاتمییاپرترهیمردیکهمحافظهکاربود؟

به قولــی او در خفا چند متِن تجددطلبانه را 
نیز از فرانسه به فارسی بازمی گرداند که بیِن 
روشــنفکران با استقبال روبه رو می شود. اما 
فعالیِت تجددخواهانــه ی او در همین اندازه 
است و به هیچ وجه به آن تصویر درخشانی 
که حاتمی در فیلم نشــان می دهد، مبنی بر 
حضــورِ او حیِن امضای فرمان مشــروطه 
نمی انجامد. کمال الملک در این دوران نقاشی 
مهم است اما پریشان. او که به سیاق قرن ها 
کار هنری عادت به حمایِت دربار داشته، در 
این فضا کنار می نشیند؛ کنارنشستنی که با 
تاسیس مدرســه ی صنایع مستظرفه همراه 
است. او به نوعی بعِد عموی اش و امیرکبیر 
سومین مدرسه ی مدرن را در ایران تاسیس 
می کند که البته مخصوص هنرهای تجسمی 
از جمله نقاشی ست. این حرکِت کمال الملک 
دوران تازه ای در زنده گی او را رقم می زند. 
بسیاری از شاگرداِن ســالیاِن بعد او در این 
مدرسه گرد هم می آیند و مکتِب نقاشی سنتی 
ایران را که به آکادمیسین ها مشهور شدند 
پایه گذاری می کننــد. کمال الملک در این 
مدرسه به تدریس هنرهای سنتی ایران مانند 
طراحی فــرش، منبت کاری، حکاکی روی 
چوب و فلز و... نیز اهمیت می دهد و از سویی 
صدیقی را نیز برای تدریس مجسمه ســازی 
استخدام می کند. هنِر کمال الملک در روزگارِ 
ناآرام و سیاست زده که کمترین اهمیتی به 
حوزه ی هنرهای تجسمی نمی دهد، این است 
که می تواند تجربه ی خود را به نسلی تازه که 
بسیاری شان نیز حال و هوایی انقالبی دارند، 
منتقل کند. بعــِد روی کارآمدن رضاخان 
پهلوی نیــز نقاِش ســال خورده به کارش 
ادامه می دهد. او هرچند با ساختارِ آموزشی 
تازه ای که پهلوی ها در حاِل بنیان نهادن اش 
هستند اختالف دارد، شاگرداِن پرشمارش را 
کنار خــود می بیند. به هر حال او در حوالی 
ســاِل 1307 از تهران به نیشابور می رود. در 
این کوچ دالیل کاملن شخصی هستند. آن 
دیدارِ تاریخی کــه حاتمی بیِن رضاخان و 
کمال الملک طراحی می کند، بیشــتر از هر 
چیز افســانه ای به نظر می رسد که احتمالن 

برآمده است از ذهِن خالِق کارگردان. چه 
او در مقــامِ هنرمند حِق جعِل تاریخ دارد و 
کمال الملکی که او می سازد، مختِص اوست 

و شاید برای همین چنین زنده مانده است. 
نقاِش کالسیسِت ایرانی که موفق می شود 
بازخوانی نســبتن دقیقي از مکتِب نقاشی 
باروک و تا حدوی رنسانس اولیه در ایران 
ارائه دهد، در سال های پایانی عمر منزوی و 
تنها در ملِک خود می زید. نود و پنج سال. او 
یک سال قبِل سقوِط رضاخان پهلوی و در 
حالی که به خاطِر حادثه ای یک چشِم خود 
را هم از دست داده بود از دنیا می رود. قصه ی 
زیسِت او مسیری کاملن روشن دارد و شاید 
برای همین است که کمتر زنده گی نامه نویسی 
تا قبِل علی حاتمی توجه چندانی به او کرده 
بود. زیرا با به وجودآمدِن نگاه های چپ گرا 
از یک سو و نقاشاِن مدرنیسِت ایرانی و افتتاح 
گالــری آپادانا در اوایل دهه ی بیســت از 
سویی دیگر، کمال الملک یکی از نشانه های 
ارتجاع متصور شد؛ نقاشــی که حکومتی  
دانسته شد و بدوِن درِک ظرِف تاریخی اش 
درباره اش حکم صادر کردند. نکته ی بسیار 
مهم این که شاگرداِن مهم او مانند تجویدی 
نیز در نبردی چند ساله با مدرنیست ها به این 
صفِت واپس گرا متهم شدند؛ صفتی که شاید 
درباره ی کارشان صادق باشد اما بیش از هر 
چیز اشاره داشت به نگاهِ سیاسی استادشان. 
با کمــی مطالعه می توان دیــد که از قضا 
کمال الملک نگاهِ واقع بین تری داشته نسبت به 
مفاهیم و اتفاق هایی که پیرامون او در جامعه 
در حاِل رقم خوردن بوده است. گفتماِن چپ 
با برچسب زدن به او به عنواِن نقاشی درباری 
و استعانت به برخی تابلوهای او که از مردمِ 
کوچه و بازار کشیده شده، تمامِ دستاوردهای 
هنری او را در چنین کلیتی خالصه کرد. در 
این فضا و باور اســت که کارِ علی حاتمی 
اهمیتی دو چندان پیدا می کند. او تالش دارد 
خوانشی انقالبی تر از کمال الملک ارائه دهد 
که همین امر باعِث بازگشِت او می شود به 
حافظه ی تاریخی. او کمال الملک را با ذائقه و 
سلیقه ی خود می سازد. مردی منتقِد همیشه ی 

قدرت. مردی که از صراحت ابایی ندارد و 
مردی که زیِر لب زمزمه می کند »از خون 
جوانان وطن الله دمیده«... شاید این تصویِر 
جذاب تری باشد از محمد غفاری اما بی تردید 
روایتی ست شــخصی. چه کمال الملک نه 
هیچ گاه انقالبی بــود، نه طغیان گر. حتا در 
دوره ی کوتاهی که به عراق ســفر می کند 
نیز هدف اش را زیــارت و مجاورت اعالم 
می کند تا اختالف با شاهِ قاجار. سیِر کاری 
تقلیدی  به  تمایل اش است  نشان دهنده ی  او 
خالقانه از نقاشــاِن مهمی چون رامبراند یا 
گویا و والســکوئز و... هر چند او در این 
مســیر نمی تواند نوآوری خاصی انجام دهد 
اما بعِد قرن ها از کاری که بهزاد؛ آن نقاِش 
اعجاب انگیز انجام می دهد، صورِت انســاِن 
کوچه و بازار را روی بوم اش می آورد. محمد 
غفاری هم چون خانواده اش مسیری می سازد 
که درش تدریس هنر بیش از طغیان گری 
اهمیت دارد. چه عملــن او پایه گذارِ اولین 
مدرسه ی صرفن هنری می شود و تا امروز نیز 
این امر باقی مانده است. او نهادسازی می کند. 
کاری که از عمــوی فرهیخته اش آموخته. 
از قدرت پول می ســتاند و در کارِ آموزش 
می رود. از بولشویسم خود را دور نگه می دارد 
و ســعی می کند بدوِن هیاهو ساختار بسازد 
و همین نکته ی مهم اســت که او را متمایز 
می کند. او فرهنگ ساز است. مدرسه ای که 
تاسیس می کند ملجاء و محِل رشد بسیاری 
از نقاشــان و مجسمه سازان و متفکراِن مهم 
سال های بعد ایران است. چه اگر او صرفن 
یک انقالبی می شد و در رادیکالیسِم زمانه اش 
غرق، نمی توانست این نهاد را بسازد. برای 
همین کمال الملک چیزی ست فراتر از یک 
نقــاِش نزدیک به قدرت. ما در خوانِش تند 
و بی رحمانه مان بسیاری چون او را فراموش 
کردیم و صرفن به نمادهایی دست یازیدیم 
که بیان گری شان بیش از هر چیز دیگری 
بود. و ایــن آفِت دنیای چپ بود. آفتی که 
به راحتی  فرهنگ ســازاِن دوراِن قاجار را 
فراموش کرد و فقط از فریادسازها نوشت و 

سخن گفت. 

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی
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خ سر شب های 
کتاِبشبهاینویسندگانوشاعراِنایرانگزارِشدقیقیستازآنچهدردهشِبشعرگوتهرفت

شمیم بهار نبود. نه او نه بیژن الهی نه یداهلل 
رویایی و احمدرضا احمدی. شب شعر کانون 
نویسنده گان با حضور شاعران و نویسنده گانی 
دستچین شــده از جریان چپ برگزار شد با 
همان رفتارهای مختص خودشان. ادبیاتی پر از 
انقالبی گری و افشاگری و تهییج. هنرمندان و 
نویسنده گان مارکسیست یا متاثر از این مکتب 
مانند به آذین،کسرایی،سلطانپور و بسیاری دیگر 
این شب ها را برگزار کردند. اکثر چهره های 
شاخص این طیف حضور داشتند به جز احمد 
شاملو که در آن ســال های مبارزه  تا بعد از 
انقالب در آمریکا به سر می برد و نبودنش در 
این ده شــب پرهیاهو برای جمعیت حاضر 
سوال برانگیز بود. زمانی که مهرماه سال 1356 
پوستر شب های شعر کانون نویسنده گان ایران 
با طرحی از بزرگ خضرایی )ماهی ســفید 
در زمینه ای ســرخ که جنگل را فریاد می زد( 
منتشر  شد، هیچ کس فکرش را نمی کرد که 
با چنان استقبالی از سوی مردم مواجه شود که 
باشگاه یک هکتاری ایران و آلمان کیپ تا 
کیپ پر شود از جمعیتی نزدیک به ده هزار 
نفر از جوانان و دانشجویان عالقه مند و عده ای 
هم مشــتاقانه روی دیوارها و پشت در آهنی 
دولته ای باغ بنشــینند و مراسم را از همانجا با 
شــور دنبال کنند. آن ده شب سرد و بارانی، 
اتفاقی مهــم در تاریخ معاصر ایران اســت. 
شــب هایی پر از کف زدن های طوالنی، پر از 
شــعار و اعالمیه هایی که دست به دست میان 
مردم می چرخیدند. عده ای خشمگین می شدند و 
تهمت سرپوشی بر ظلم را به میزبانان می زدند 
و عده ای دیگر با شنیدن نام طنین انداز آزادی 
اشک می ریختند. گاهی صدای سوت و فریاد 
و گاهی سکوتی محض با چشم هایی خیره بر 
دهانی که پشت میکروفون تکان می خورد و 
خدا می داند در این ذهن های پرآشــوب چه 
می گذشــت. جمعیتی که گاه با پای پیاده تا 
باشگاه می آمد و نیمه شب با شوری زایدالوصف 
و چشــمانی بی خواب باز می گشت. حرکتی 
متهورانه در کشــوری ملتهب و در آستانه ی 
انقالب که در تاریخ کم نظیر است. این شب ها 
که به » شــب های شعر گوته« مشهور است، 
مجموعه ایست از سخنرانی ها و شعرخوانی های 
پنجاه و هفت شاعر و نویسنده با گرایش های 
مختلف چپ گرا که در محکوم کردن فضای 
امنیتی و رعب آور فرهنگی و سانســور ایراد 

شدند. 
کتاب »شــب های نویسندگان و شاعران 
ایران« که اخیرا نشر پیام امروز آن را منتشر 
کرده، گزارشی مفصل از اتفاقات این ده شب 
است که توسط محمد حسین خسروپناه از روی 
فایل های صوتی به جا مانده از آن شــب ها و 
مصاحبه ها و خاطرات ســخنرانان و شاعران 
جمع آوری و نوشــته شده است. تا قبل از آن 
تنها در سال 1357 کتاب »ده شب« نوشته ی 
ناصر موذن در این باره منتشر شد که در آن به 
حاشیه های مهم مانند هیجانات و واکنش های 
اعتراضات و جروبحث ها و چگونگی  مردم، 
برگزاری مراسم پرداخته نشده بود؛ محمدحسین 
خســروپناه با دقت حواشــی این شب ها و 
رویدادهای مهم و کم وکاســتی های مراسم را 
بیان کرده؛ طوری که خواننده گان به خوبی با 
جو حاکم بر این ده شب پرجوش و خروش 

آشنا می شوند.

QQQکانون در مقابل کنگره
بعد از دستور فرح پهلوی مبنی بر برگزاری 
کنگره ی نویسنده گان، شعرا و مترجمین ایران، 
جمعی از نویسنده گان و شاعران  مستقل طی 
یک بیانیه شــرکت در این کنگره ی یک 
هفته ای را تحریم کردنــد و تنها تعدادی از 

شعرا و ادیبان سنت گرا از این مراسم استقبال 
کردند. جلســه ای در کافه فیروز با حضور 
جالل  آل احمد و جمعی دیگر تشکیل شد و 
تصمیم گرفته شد تا کنگره به صورت یک 
تقابل عمومی اهل قلم با دولت تحریم شود؛ در 
جلسات بعدی بیانیه ای  با عنوان »بیانیه درباره 
کنگره ی نویسنده گان« نوشته شد و به امضای 
نه نفر از حاضرین شامل جالل آل احمد،اسالم 
کاظمیه، اسماعیل نوری عال، داریوش آشوری، 
محمد علی سپانلو، بهرام بیضایی،فریدون معزی، 
هوشنگ وزیری و نادر ابراهیمی رسید. سرانجام 
تا فروردین 1347، 52 نفر دیگر این بیانیه  را 
که در اعتراض به سانسور و نبود آزادی قلم و 
مطبوعات و دخالت های دولت در کار اهل قلم 
و ادبیات نوشته شده بود امضا کردند. هرچند 
این بیانیه با پیش دستی ساواک در لغو کنگره 
هیچ گاه منتشر نشد، این همبستگی و موفقیت 
تبدیل شــد به اولین قدم برای تشکیل کانون 
نویسنده گان ایران.  در 17 اسفند سال 1346 
پیشنهاد تشکیل یک واحد صنفی مستقل و 
نوگرا و تجددطلــب برای حمایت از حقوق 
نویسنده گان و شــاعران و مبارزه با سانسور 
و مداخله و قیم مآبی رژیم پهلوی مطرح و با 
استقبال امضاکننده گان بیانیه ی کنگره مواجه 
شد. هرچند ســاواک و اداره ی شهربانی با 
تاسیس کانون مخالفت کردند، سرانجام این 
نهاد تشکیل شــد بی آنکه از سوی دولت به 
رسمیت شناخته شود. عمده فعالیت های کانون 
از زمان تشکیل تا اسفندماه سال 1347 عبارت 
بــود از: اقدام برای اصــالح الیحه ی حقوق 
مولف و مصنف، حمایت از نویســنده گان 
زندانی، برگزاری یادبــود صمد بهرنگی و 
نیما یوشیج، تحریم کنگره شعر و برگزاری 
معدود جلسات سخنرانی و شعرخوانی. هرچند 
آل احمد و هم حزبی های او تاثیر ســابق را بر 
عملکرد کانون نداشتند و جناح چپ توده ای به 
رهبری به آذین قدرت غالب بود اما با مرگ 
جالل آل احمد که تاثیر بسزایی در همبستگی 
و پیشروی فعالیت های کانون داشت، در 18 
شهریور 1348 کانون از درون دچار اختالف 
نظر شد: تاحدی که بعد از مرگش بسیاری از 
همفکران او به جز سیمین دانشور همکاری 
خود را به طور کامــل با کانون قطع کردند 
اما کماکان فعالیت های کانون هرچند محدود 
در صدور بیانیه  علیه سانسور و اختناق سیاسی 
ادامه پیدا کرد و عده ی زیادی از اعضا که زیر 

بار امضای این اعالمیه ها نمی رفتند مجبور به 
استعفا شدند. مثال ســایه در یکی از جلسات 
گفت: »اگر بخواهیــد از این حرف ها بزنید 
من دیگر عضو کانون نیستم« و به آذین از او 
می خواهد که اگر مخالف است برود و سایه 
همان موقع استعفا می دهد. سرانجام با بازداشت 
فریدون تنکابنی در فروردین 1349 به خاطر 
کتاب »یادداشــت های شهر شلوغ«، کانون 
اعالمیه ای در نوزده نسخه )به تعداد مقامات و 
مراجع مرتبط( در اعتراض به این دستگیری 
نوشت و 64 نفر از اعضای کانون نامه را امضا 
کردند. بعد از ارسال اعالمیه ها ساواک در 17 
خرداد محمد علی ســپانلو و دو روز بعد ناصر 
رحمانی نژاد را به عنوان کسانی که بیشترین 
تالش را بــرای جمع آوری امضا کرده بودند 
بازداشت کرد و یک ماه بعد به آذین به عنوان 
متهم اصلی دستگیر شد. بعد از این بازداشت ها 
چنــد نفر از اعضای کانــون در اعتراض به 
بازداشت آن ها نامه ای می نویسند و در جشن 
هنرهای شــیراز میان مهمانان خارجی پخش 
می کنند و همین امر موجب می شود تا ساواک 
عقب نشینی کند. سرانجام قبل از آزادی این سه 
نفر کانون زیر فشار ساواک و اختالفات داخلی 

به فعالیت خود پایان می دهد.

QQQ شب های شعر از کجا شروع شد؟
بهمن ماه 1355 آغــازی دوباره بود برای 
کانون. شــاه از ســوی متحد استراتژیکش 
آمریکا به ریاست جمهوری کارتر تحت فشار 
قرار گرفته بود تا فضای سیاسی را باز کند و 
از شدت بحران ها و نارضایتی های مردم بکاهد. 
در این هنگام باقر پرهام، اسالم کاظمیه، شمس 
آل احمد، منوچهر هزارخانی و علی اصغر حاج 
ســید جوادی نامه ای خطاب به نخست وزیر 
وقت امیرعباس هویدا نوشــتند و خواستار به 
رسمیت شناختن کانون و  اجازه تاسیس محلی 
برای برگزاری مراسم در تهران و سایر شهرها 
و تسهیالت قانونی و صدور مجوز برای چاپ 
نشریه ی کانون شدند. این نامه به امضای 43 
نفر دیگر از اعضای کانون از جمله به آذین و 
دانشور و سیاوش کسرایی و ... رسید و برای 
دفتر نخســت وزیری و روزنامه های رسمی 
ارسال شــد که تنها روزنامه ی مخفی »نوید« 
وابسته به حزب توده آن را منتشر کرد. اگر چه 
نه هویدا و نه نخست وزیر بعدی »آموزگار« 
هیچگاه جواب نامــه را ندادند، عدم پیگیری 

ساواک باعث شد که کانون دوباره فعالیتش 
را از سر بگیرد.

جالل سرفراز مسئول صفحه شعر کیهان 
که خــود عضو کانون بود، پس از مراســم 
بزرگداشــت جالل در تابستان 1356 به فکر 
برگزاری شب های شــعر از سوی کانون و 
با اســتفاده از امکانات روزنامه کیهان افتاد. 
با مخالفت جــواد طالعی با دخالت کیهان در 
این مراسم، جالل سرفراز با دکتر بکر رایزن 
فرهنگی آلمان فدرال در ایران و رئیس موسسه 
گوته صحبت و پس از جلب نظر او پیشنهاد 
خود را در کانون مطرح می کند هرچند ابتدا 
برخی از اعضای کانون مخالفت می کنند، در 
آخر برگزاری شب های شعر در انستیتو  گوته 

به تصویب می رسد.

QQQدر این شب ها چه گذشت؟
قرار بر این بود که شاعران و نویسندگان 
ســوای تفکرشــان یا مذهبی و غیرمذهبی 
بودنشــان به این شــب های شــعر دعوت 
شــوند اما نگرش های افراطی چپ گرایانه ی 
برگزارکننده گان مراسم مانع تحقق این امر شد. 
دعوت شده گان همگی از غربال هیات رئیسه ی 
کانون عبورکرده  بودند. مراسم با اجرای اسالم 
کاظمیه و خواندن بیان نامه ی کانون توســط 
رحمت اهلل مراغه ای آغاز شد؛ متنی کوتاه در 
مورد تاریخچه ی کانون و مصایبی که از بدو 
تاسیس تا آن زمان متحمل شده بود. در آن ده 

شب چهارده نویسنده سخنرانی کردند: 
شــب  اول سیمین دانشــور  مسائل هنر 
معاصر در جهان ســوم را بررسی کرد. نظام 
سرمایه داری را علت اصلی کیفیت مالل آور 
زنده گی و نومیدی و انحراف و دلهره ی هنرمند 
دانست و در ستایش آزادی گفت و با تشویق 
طوالنی جمعیت سخنرانی اش به پایان رسید. 
در این شــب منصور اوجی،سیاوش مطهری، 
تقی هنرور و مهدی اخوان ثالث شعر خواندند. 
شب دوم منوچهر هزارخانی سخنرانی خود را 
با عنوان »قیم و مرشــد آزادی« ایراد کرد و 
به فضای بســته و رویکرد قیم مآبانه ی دولت 
نســبت به فرهنگ و ادبیات به شدت تاخت 
و به رغم این که قرار بود به جای سانســور از 
کلمه ی ممیزی استفاده شود، بارها به سانسور 
اشاره و آن را مانع شکفتن و باروری هنر بیان 
کرد. بعد از سخنرانی نسبتا تند هزارخانی به 
وزارت فرهنگ و تهییج حاضرین، نوبت به 

شعرخوانی کاظم اشکوری، عمران صالحی، 
بهمنی و آزرم رســید. شب سوم اولین شب 
آشوبناک بود. بعد از سخنرانی، شمس آل احمد 
در مورد تاریخچه ی کانون به مسئله سانسور 
پرداخت و لیست نویسنده گان ممنوع القلم و 
نامه ی محرمانه آمــوزش و پرورش مبنی بر 
جمع آوری کتاب های ایشــان از مدارس را 
خواند. در آخر سخنرانی گفت: »ما به همه ی 
افرادی که هنوز تا گریبان در لجنزار بی قانونی 
تنگ چشمانه ی دولت و تلقیات فاشیستی حاکم 
بر جامعه فرونرفته اند، می گوییم اداره ممیزی و 
کل نگارش را از حفاظت و صیانت حقوقمان 
برکنار کنید«؛ جمعیت شروع به کف زدن 
می کند و دکتر بکر با دیدن هیجان حاکم بر 
فضا به باقر پرهام تذکر می دهد. اعضای کانون 
برای آرام کردن جو متشنج مراسم بالفاصله 
محمد زهری را دعوت به شعرخوانی می کنند 
و هوشنگ گلشیری مجری مراسم شب سوم 
از اعضای کانون و ســخنرانان می خواهد در 
رستوران باشگاه جمع شوند؛ در این جلسه باقر 
پرهام از اعضا می خواهد که به چارچوب های 
تعیین شــده پایبند باشند. بعد از شمس، بهرام 
بیضایی به وضعیت نابه ســامان تئاتر و سینما 
می پردازد و از نوع دومی از سانسور که توسط 
روشنفکران بر یکدیگر اعمال می شود، گالیه 
می کند و خواهان برچیده شــدن هر دو نوع 
نوبت سخنرانی غالمحسین  می شود.  سانسور 
ساعدی در شب چهارم می شود. او سخنرانی اش 
را با موضوع شــبه هنرمند و ویژگی های او 
به اتمام می رســاند و بعد از او مفتون امینی، 
حسین منزوی، عظیم خلیلی، نوری زاده و سایه 
شعر می خوانند. شب پنجم دومین شب توفانی 
این مراسم بود؛ شــبی که توقع جمعیت را 
آن چنان باال برد که سخنرانی های غیراعتراضی 
مانند ســخنان مهمید در شب های بعد را تاب 
نمی آوردند. باقر مومنی سخنران این شب در 
ابتدا جمعیت را به احترام نویسنده گانی که در 
راه آزادی از دست رفته اند )بیشتر از همه نیما 
یوشیج، صادق هدایت، صمد بهرنگی، جالل 
آل احمد و علی شــریعتی( را وادار به یک 
دقیقه سکوت می کند و کالم خود را در مورد 
سانسور و عوارض ناشی از آن آغاز می کند. 
او رژیم شاه را مســتبد می خواند و اخالق و 
مذهب را دست آویز سانسورچیان برای اعمال 
ممیزی بیان می کند تا حکومت از باد انتقاد در 
امان بماند. سخنرانی باقر مومنی با کف زدن 

طوالنی جمعیت و شعارهای انقالبی به پایان 
می رسد و سیاوش کسرایی به نماینده گی از 
اسماعیل شاهرودی شعر های او را می خواند و 
بعد از سعید سلطان پور دعوت می کند خارج از 
برنامه ی تعیین شده شعر بخواند. او سخنرانی اش 
را با جمله ی »سالم بر شکستگان  سال های سیاه 
و تشــنگان آزادی« آغاز می کند و خواستار 
آزادی هنرمندان زندانی انجمن تئاتر می شود 
و سپس اشعار انقالبی اش را می خواند؛ اشعاری 
که مردم را علنی به مبارزه فرامی خواند. بعد از 
سخنان جنجالی او، نوبت به اورنگ خضرایی 
و در آخر موســوی گرمارودی تازه از زندان 
در آمده می رسد. جمعیت مشتاق شنیدن اشعار 
اوست. اشعار او با محوریت مبارزه و مقاومت 
به طــول می انجامد و تفــاوت ایدئولوژیکی 
گرمارودی و طوالنی شــدن شعرخوانی اش 
حاضریــن را برانگیخته می کنــد. حوادث 
پیش آمده در این شــب دکتر بکر را مجبور 
می کند تا ســخنرانی های شب های باقی مانده 
را حذف کند. فردای آن شــب بســیاری از 
جوانان و دانشــجویان اعتــراض خود را به 
خیابان می برند و یکی از دانشجویان معترض 
کشته می شود. شب ششم که نوبت سخنرانی 
هوشنگ گلشیری می رسد، دکتر بکر در مورد 
اعالم  گذشته  شــب های  سخنرانی های  متن 
موضع می کند و در مورد محتوای سیاســی و 
ضد رژیم اظهار تاسف می کند و بعد از او باقر 
پرهام بیانیه ی کانون در مورد پایبندی اش به 
قانون اساسی را قرائت می کند و اعالم می کند 
که همه ی سخنرانی ها لغو شده اند. جمعیت به 
شدت برانگیخته می شــود. سیاوش کسرایی، 
ندیمی و محمد خلیلی شعر می خوانند. با دیدن 
التهاب و اشتیاق جمعیت، رئیس موسسه گوته 
مجاب می شود که سخنرانی ها ادامه پیدا کنند؛ 
هوشنگ گلشیری با موضوع سیر داستان نویسی 
و جوانمرگی خالقیت نویسنده گان کار خود را 
آغاز می کندو بعد از او فریدون مشیری شعر 
می خواند. شب هفتم اسالم کاظمیه و داریوش 
آشوری سخنرانی می کنند و تلگراف حمایت 
نویسنده گان و شــاعران جهان در حمایت از 
شب شعر کانون خوانده می شود؛ تلگرافی که 
حاوی حمایت نویســنده گانی چون سیمون 
دوبووار و سارتر و آراگون و بسیاری دیگر از 
چهره های شاخص ادبیات برون مرزی بود و این 
امر خود باعث عقب نشینی رژیم در به هم زدن 
مراسم شد. این شب با شعرخوانی علی باباچاهی، 
سرفراز  عزیزپور)که  بتول  ســرفراز،  جالل 
اشــعارش را خواند(، جواد مجابی و م.آزاد به 
پایان رسید. محمد علی مهمید و مصطفی رحیمی 
سخنرانان شب هشتم بودند و نصرت رحمانی، 
کیومرث منشــی زاده، فرخ تمیمی و اصغر 
واقدی شعرخواندند. شب نهم با خواندن نامه ی 
اعتراض آمیزی از سوی مردم به سخنرانی های 
شب گذشته توسط باقر پرهام آغاز می شود و 
بعد از او محمد حقوقی شعر و فریدون تنکابنی 
داستان می خواند. عبداله کوثری، نیستانی،بیژن 
کلکی و منوچهر شیبانی از دیگر شعرخوانان 
این شب بودند. شــب دهم و آخرین شب 
شعر با سخنرانی به آذین با عنوان »تو پاسدار 
آزادی من باش و مــن نگهبان آزادی تو« 
آغاز می شود و با شعرخوانی اسماعیل خویی، 
جواد طالعی، فریدون فریاد و غالمحســین 
ساعدی که شــعری از نیما خواند و م.آزرم 
به پایان می رســد. در آخر متن پیام کانون 
نویسنده گان ایران توسط هوشنگ گلشیری 
خوانده می شود و بدین ترتیب شب های شعر 
کانون نویسنده گان و شاعران ایران با همه ی 
دخالت  بــدون  هجمه هایش  و  اعتراض  ها 
مستقیم ساواک و ایجاد درگیری یا دستگیری 
حاضرین به پایان می رسد و شور و هیجان را 
در تماشاگرانش باقی می گذارد. این شب ها 
صفحه ای مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران باز 
کرد که هنوز بسیاری از اتفاقاتش در پرده ای 

از ابهام قرار دارند.

ثنا کاکاوند
نویسنده و منتقد

قرار بر این بود که شاعران و نویسندگان سوای تفكرشان یا مذهبی و ادبیات
غیرمذهبی بودنشان به این شب های شعر دعوت شوند اما نگرش های 
افراطی چپ گرایانه ی برگزارکننده گان مراسم مانع تحقق این امر شد.
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جان فرانكو رزي خودش یک مهاجر است؛ وقتي دوازده ساله بوده، به خاطر انقالب در اریتره
به ایتالیا آمده و آنجا درس خوانده است. خوب مي داند که جامعه چطور با یک مهاجر برخورد مي کند

مستندو چه به سر او مي آورد.

کوری
آتشدردریانشانميدهدکهچطوراروپایيهازندگيتراژیکمهاجرانراانکارميکنند

فیلم چطور با موضوع همراه می شود

چند نکته درباره ی فیلم رزی چه می گوید

روایت مهاجرت
فیلم »آتــش در دریا« مثل یک اثر 
گزارشــي یا خبري معمول سراغ ایده ي 
مهاجرت نرفتــه. براي جان فرانکو رزي 
موضوع از دو جنبه اهمیت دارد: ساکنان 
با موضوع برخــورد مي کنند و  چطور 
مهاجران چه شــرایطي دارند. او ترجیح 
داده که بدون دخالت واضح در موضوع 
همراه با ســاموئل موضوع را ببیند. کدام 
موضوع؟ فیلم به مرور به ما نشان مي دهد 
که مردم المپدوسا خودآگاه یا ناخودآگاه 
از مهاجران دوري مي کنند، اخبارشان را 
دنبال نمي کنند و زندگي آن ها جذابیتي 
برایشــان ندارد. تعداد مهاجران به حدود 
هزاران نفر رسیده ولي ساکنین ایتالیایي  
آن از 5 هزار نفر بیشتر نشده اند و این عده 
نیز با نواي رادیویي محلي، زندگي معمولي، 
ماهیگیري و آموزش زبان انگلیسي زندگي 
را پشت سر مي گذارند. رزي سعي مي کند 
زندگي ساموئل را دنبال کند و ببیند که در 
جزیره چه مي گذرد. ولي گهگاه از این 
خط خارج مي شــود تا نگاهي به اطراف 
بیندازد. براي همیــن وقتي قایق پلیس 
مرزباني و هشــداري که آن ها درباره ي 
قایق پر از مهاجرت دریافت مي کنند را 
مي بیند، سراغ آن ها مي رود. با آن ها در 
دردسر روزانه و شبانه ي این گروه همراه 
مي شود و ما را به مهاجران وصل مي کند. 
دوربین رزي اول با فاصله مهاجران را نشان 
مي دهد، سیاهاني پشت پنجره و پرده هایی 
مشبک که چشم انتظارند و نگران. کمي 
بعد با آن ها دمخور مي شود، موسیقي آن ها 
و رپ خواني شان را نشان مي دهد و سعي 
مي کند فاصله را کم کند. ولي این خارج 
از قرارداد فیلم است. بنابراین گریزهایي 
گاه وبي گاه به نظر مي رسد. موضوع سکوت 
و برهوتي است که در جزیره ي سنگي 
شــاهدیم، جایي دور از اروپاي به ظاهر 
متمدن، سرزمیني فراموش شده. انگار کل 
فراموش  را  اصلــي  این دروازه ي  اروپا 
کــرده: همان طور که المپدوســایي ها 
مهاجران را نمي بینند یا نمي خواهند ببینند. 
اروپاییان هم نمي خواهند چیزي از ساکنین 
این جا  قدیمي  قلعه هاي  مثل  بشنوند.  آن 
پناهگاه کساني است که به ناچار در آن 
زندگي مي کننــد. اگرچه فیلم با ظرافت 
نشان مي دهد که حتي در این محرومیت 
باز هم ساکنان جزیره صاحب چیزهایي اند 
که مهاجران در چند قدمي شــان قادر به 

تصاحب آن نیستند. محرومین مضاعف، 
تنها تعبیري است که مي شود براي آن ها 
به کار برد و این جاست که تنبلي چشم 
پســرک فیلم، معنایي بیش از واقعیت 
پیدا مي کند: آنچه که چشم مي خواهد از 
تماشایش سر باز بزند، یک جور بیماري 
اســت و باید به ســختي و با رنج به آن 
نگریســت تا مشکل حل شود. فیلم البته 
از فضاي اســتعاره اي استقبال نمي کند و 
بیش از هر اثر دیگري محو واقعیت است. 
حتي فیلم واقعیــت را دراماتیزه نمي کند 
و تماشــاگر گاهي فکر مي کند که با 
مجموعه اي از ایده ها روبه روســت. ولي 
جان فرانکو رزي با مهارت تمام قطعات 
منفک از هم را کنار یکدیگر مي چیند و 
جوري به آن ها سروشکل مي دهد که ما 
با یک کل منسجم روبه رو شویم. »آتش 
در دریا« سعي مي کند سکوت، تنهایي و 
عزلت ناخواسته را نشان دهد و آن را درد 
مشترک ساکنان و مهاجران بداند. حتي 
از موسیقي استفاده نمي کند و به صداي 
موج ها و برخورد آب با سنگ هاي جزیره 
بها مي دهد تا ترس و وحشت ناشي از این 
خالء را به جان تماشــاگر بیندازد. چنین 
جلوه اي از طبیعــت و حضور آدم کنار 
آن، به نوعي یادآور فیلم درخشان روبرتو 
روسلیني »استرومبولي« است؛ آن جا که 
مي شدند  مجبور  رهایي  براي  پناهندگان 
تن به ازدواج با سربازان ایتالیایي بدهند، 
کساني که در جزایر آتشفشاني زندگي 
مي کردند و شور زندگي را در امور معمول 
زندگي مي دانســتند. »آتش در دریا« از 
موقعیت ویژه ي جزیره بهره مند مي شود 
تا زنداني بودن و جدایي ناگزیر را نشان 
دهد. به همین دلیل این فیلم، براي اروپاي 
از هشــداري عادي  دچار بحران، بیش 
است، شاید مثل نداي وجدان به نظر برسد؛ 
صدایي که مردم را فرامي خواند. خود جان 
فرانکو رزي گفته است که تأثیر فیلم روي 
تماشاگر کمتر از آن چیزي بوده که فکر 
مي کرده، به نظر او فیلم باید دولت ها را 
به فکر چاره مي انداخت ولي این چیزي 
نیست که بعد از اکران و دریافت جایزه ي 
جشنواره ي برلین رخ داده باشد. در عوض 
این مردم عادي بودند که با تماشاي فیلم، 
مدام از خود مي پرسیدند »چه باید کرد؟« 
و این دســتاورد کمي بــراي یک فیلم 

سینمایي نیست. 

 نام فیلم از یک ترانه ي ایتالیایي گرفته شده: 
سال 1943 ناو ایتالیایي در نزدیکي المپدوسا 
و در جنگ با نیروهاي متفقین آتش گرفت 
و سوخت. ترانه اي بین مردم محلي آن ناحیه 
رواج پیدا کرد که اشاره اي به سوختن این 
ناو داشت: »امشب آتشي در دریا برپا شده 
است«. یک جور نداي کمک به نیروهایي 
که در دریا مانده اند در ترانه به چشم مي خورد 
و رزي با اســتفاده از این نام معناي فیلم را 

دست کم براي ایتالیایي ها گسترده تر کرد.
 فیلم در جشــنواره ي برلین ســال 2015 
برنده ي جایزه ي خرس طالیي بهترین فیلم 
شــد و نماینده ي ایتالیا براي شــرکت در 

اسکار  غیرانگلیسي زبان  فیلم  بهترین  بخش 
بود. ولي نکته ي مهم اینجاســت که مریل 
اســتریپ، بازیگر مشهور، که عضو هیات 
داوران جشنواره ي برلین بود با تماشاي فیلم 
ســر ذوق آمد و کمک کرد تا »آتش در 
دریا« در نیویورک اکران شود؛ اکراني که 

به موفقیت هاي بعد آن کمک کرد. 
 این فیلم در جشنواره ي سینماحقیقت سال 
گذشــته به نمایش درآمد و قرار بود که 
خود رزي هم مهمان جشــنواره باشد. ولي 
در دقیقه ي آخر سفر او لغو شد. با این همه 
استقبال فوق العاده اي از فیلم شد و به همین 

دلیل هم شبکه ي مستند آن را پخش کرد. 

راســتش فیلم به نظر من یک نوع 
درخواست کمک است. فیلم درباره ي 
کل پس زمینه ي این وضعیت یا دالیل 
آن و سیاســت هاي پشت این تراژدي 
حرف و نظري ندارد. به نظرم فیلم مثل 
و  نازک  است:  جاکومتي  مجسمه هاي 
ترد. این با شماست که فضاهاي خالي 
را پر کنید و این چالش همیشگي من 
اســت. این که چه چیز را بگویم و چه 

چیز را نه.
بــراي من این انتخــاب از مردمي 
مي آید که ازشان فیلم مي گیرم. پس فیلم 
حرف زیادي نمي زند و روي خود ماجرا 

متمرکز اســت. و اصاًل به همین دلیل 
است که در انتها به تراژدي مي رسیم به 
مرگ. وقتي از صحنه ي عملیات نجات 
و انتقال اجســاد به داخل کشتي ها فیلم 
مي گرفتیم فکر کردم که فیلم تمام است. 
انرژي ام تمام شده بود  و کل زندگي به 
پایان رسیده بود. برایم مهم بود که به کل 
اروپا نشان بدهم بعد از جنگ جهاني دوم 
این بزرگ ترین تراژدي ای است که با 
آن روبه رویند و فیلم با نمایش مرگ در 
انتها همه چیز را به نوعي نماد بدل  کند. 
نمادي از مرگ کــه در یاد اروپایي ها 

بماند.

هیچ کس بــاور نمي کــرد که قرن 1 
دیگر شــاهد  بیســت ویک یک بار 
مهاجرت گسترده ي مردم از جنوب و شرق 
جهان به سمت شــمال و غرب باشد؛ وقتي 
حرف از مهاجرت مي زدیم از گذشته هاي دور، 
از مبارزه ها، جنگ ها و لشکرکشي هاي وسیع 
مي گفتیم، از نژادهایي که براي به دست آوردن 
منابع بیشتر براي زندگي رهسپار سرزمین هاي 
دیگر مي شــدند. بزرگ ترین مهاجرت هاي 
تاریخ، جغرافیاي انساني را تغییر داد؛ نژادها 
را درهم  آمیخت و مفهوم تازه اي به زیست 
بشر داد. حتي مهاجرت هاي اجباري هم تاریخ 
زمین را تغییر داده  است. اگر آریایي ها راهي 
اروپا شدند بعدها اصالت شان دستاویزي براي 
حمله به دیگر کشــورها شد. اگر یهودیان 
به زور و بعد با تبلیغات به فلسطین برده شدند 
و فوج فوج روانه ي بیت المقدس و حیفا شدند، 
بعدها کم کم مدعي خاک باستاني و سرزمین 
موعود شدند. این مهاجرت ها همگي به مرور 
به جنگ براي کسب هویت یا نجات هویت 
بدل شــد: مهاجران مي خواستند در قالب و 
فرم جدید پذیرفته شوند و ساکنان سرزمین 
مي خواستند هویت خودشان را حفظ کنند و 
غریبه ها را راه ندهند. آیا در قرن بیست ویک 
این دعواها و جنگ ها تمام شده؟ نه... واقعًا 
نه. این جنگ ها هنوز ادامه دارد و این بار موج 
تازه ي مهاجرت به اروپا ناشــي از کارهایي 
است که غرب در شرق انجام داده: استراتژي 
استعمار حاال به مداخله هاي بشردوستانه بدل 
شده و جنگ هاي فرقه اي و مذهبي و گروهي 

به راه انداخته است. نیروهایي شکل گرفته اند 
که به اسم بازگشت به اصل دین و شکل دهي 
به خالفت دور هم جمع شده اند اما چیزي جز 
نابودي ملت ها، قوم ها و سرزمین ها نداشته اند. 
آن ها که توانسته اند راهي کشورهاي دیگر 
شده اند تا دوباره زندگي کنند. اما آیا مي توانند 

زندگي کنند؟

از 2  یکــي  المپدوســا  جزیــره ي 
دنیاست؛  سرزمین هاي  غمگین ترین 
جزیره اي در جنوبي ترین نقطه ي ایتالیا که 
بیشتر به تونس نزدیک است تا این کشور 
اروپایي. 5 هزار نفر جمعیت بومي دارد و 
مردمش مثل بیشتر ساحل نشینان ماهي گیرند. 
ولي آن ها مدت هاســت کــه نمي توانند 
ماهي گیري کنند. چرا؟ ساحل این جزیره پر 
شده از جسد آدم ها؛ از پیکر بي جان مردمي 
که ســوار بر قایق ها راهي اروپا شده اند. 
آفریقایي هایي که براي نجات از جنگ هاي 
داخلي کشورهایشــان، گرسنگي، بیماري 
و مثله شدن سوار بر قایق هاي بدون ناخدا 
مي شوند تا از ســواحل آفریقا به اروپا قدم 
بگذارند. ولي بیشترشان در راه جان مي دهند، 
یا بیمار مي شــوند یا توفان قایق هایشان را 
مي شکند. ولي ســاحل المپدوسا فقط این 
مشکل را ندارد، آن جا با گازوئیل  کشتي ها 
و قایق ها هم آلوده شده و ماهي هایش اگرچه 
پروارند، نه طعم خوبي دارند و نه ســالم اند. 
المپدوسا شهر کوچک غمگیني است؛ هم 
براي ساکنانش که زندگي شان نمي چرخد 

و به ســختي گذران روز مي کنند هم براي 
مهاجران که در محیطي بسته، دور از همه ي 
جهان، فقط دل خوش به زنده ماندن اند. این جا 

آخر دنیاست. 

»آتش در دریا« داســتان این جزیره، 3 
ســاکنان آن و مهاجــران را روایت 
مي کند؛ داستان کساني که ورودشان به خاک 
اروپا ممنوع است اما حاضر نیستند به سرزمین 
مادري شان برگردند. دولت هاي اروپایي بین 
سال های 2015 تا 2016 با هجوم گسترده ي 
مهاجرین و آوارگان مواجه شدند، از آفریقا، 
عراق، سوریه و حتي افغانستان. فوج فوج آدم 
بود که روانه ي این کشــورها می شد. برخي 
مثل لهستان مرزها را بستند تا هیچ کس حتي 
براي عبور از کشــور هم وارد خاک آن ها 
نشود، برخي مثل آلمان اعالم کردند که به 
چند میلیون نفر جایي براي اسکان مي دهند 
اما دولت ترکیه را تشویق به استقرار بخش 
عمده اي از مهاجرین در خاک خود کردند؛ 
با این همه تعداد زیادي راهي فرانسه، ایتالیا 
و اسپانیا شدند. آنها در اردوگاه هایي ساکن 
شدند با کمترین امکانات ولي حاضر نبودند 
آنجا را ترک کنند. در اعتراض به حمالت، 
تحقیرها و دشــمني ها لبانشان را دوختند اما 
خاک این کشورها را ترک نکردند. با وجود 
این استقرار، مشکل مهاجران حل نشد. اروپا 
در معرض تغییر ماهیت قــرار گرفته بود. 
این بود که دیوارها ســاخته شد: دیوارهایي 
براي جلوگیــري از ورود مهاجران. یکي از 

این دیوارها در المپدوساست؛ جزیره اي که 
ماجراي »آتــش در دریا« در آن مي گذرد. 
فیلم جان فرانکو رزي مستندي است درباره ي 
ساکنان و البته مهاجران، ولي شیوه ي برخورد 

او با موضوع منحصربه فرد است. 

جان فرانکــو رزي خودش یک مهاجر 4 
اســت؛ وقتي دوازده ساله بوده، به خاطر 
انقالب در اریتره به ایتالیا آمده و آنجا درس 
خوانده است. خوب مي داند که جامعه چطور 
با یک مهاجر برخورد مي کند و چه به ســر 
او مي آورد. ولي فیلــم او از دل گزارش ها و 
اخبار معمول دربــاره ي مهاجران، رویکردي 
خاص برگزیده: به جاي همراهي با مهاجرین با 
ساکنان این جزیره همراه شده، با ایتالیایي هایي 
که انــگار فراموش شــده اند؛ جزیره اي که 
مردمش اروپایي انــد، اما هنوز با اروپایي که 
بســیاري تصور مي کنند فاصله دارند. این جا 
اگر کسي بیماري سختي بگیرد با هلي کوپتر 
به سیســیل برده مي شود چون المپدوسا فقط 
یک پزشــک دارد و این پزشــک، مسئول 
اعالم گزارش هاي پزشکي قانوني هم هست. 
جزیره، محروم است اگرچه در ایتالیاست و 
رزي با زیرکي همراه پسربچه اي به نام ساموئل 
که خود و خانواده اش ساکن المپدوسا هستند 
در جزیره پرسه مي زند. ساموئل به تنبلي چشم 
مبتالست و تنها دکتر جزیره هم روشي سنتي 
براي بهبود او توصیه می کند: بستن چشم سالم 
براي فعال شــدن چشم بیمار. آیا این تعبیري 

براي نگاه کلي فیلم است؟
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خونسردی به 
سریالسرگذشتندیمهبازتابنگرانيمردمازبهقدرترسیدندونالدترامپاست

»سرگذشت ندیمه« یک سریال معمول تاریخي، علمي خیالي یا پسا آخرالزماني نیستتلویزیون
محصولي است که قرار است دلهره به جان تماشاگر بیندازد، او را مضطرب کند
و وادارش کند نسبت به آینده ي خودش احساس مسئولیت کند.

ماجرا از زمان انتخاب دونالد ترامپ شروع 1 
شــد؛ وقتي که آن تاجر موطالیي بددهن 
307 رأي الکترال را به دست آورد دوران تازه اي 
در ایاالت متحده ي آمریکا آغاز شد. کمتر کسي 
فکر مي کرد که او محبوب آمریکایي ها شود: 
سال هاي سال این مردم ایاالت متحده بودند که 
به خاطر قوه ي به ظاهر عقالني نظام حاکم ، باقي 
ملت ها را تحقیر مي کردند، آن ها بودند که خود 
را برحق مي دانستند و مداخله در امور کشورهاي 
دیگر را در جهت نظم جهاني و شــکل دهي به 
نوعي دموکراســي بین المللي توجیه مي کردند. 
ولي حاال، با انتخــاب دونالد ترامپ، همه چیز 
تغییر کرده بود؛ آمریکا در تحقیرشده ترین شکل 
خودش قرار گرفت و جامعه ي بین الملل با ترس 
و نگراني به این انتخاب چشم دوخت. مشکل در 

رفتار شخصي ترامپ نبود، که او هم مثل تمام 
جمهوري خواهان با شعارهاي تندوتیز نئولیبرالي 
وارد معرکه شده بود. بیش از هر چیز مخالفت 
او با آرمان هاي جهان غربي و دوري از همکاري 
براي حل مشــکالت محیط زیست، مهاجران، 
تروریسم، مواد مخدر، خریدوفروش سالح و... 
بود که رهبران کشورهاي مختلف، به خصوص 
کشورهاي وابسته را مي ترساند. مسئله این بود که 
ترامپ تالش مي کرد مثل یک نیروي بنیادگرا، 
نوستالژي دروغین درباره ي  با شکل دهي یک 
برتري قدرت سیاسي/نظامي/فرهنگي بازگشت 
بــه دوران اوج را وعده دهد. کدام اوج؟ آن چه 
که در ذهن آمریکایي ها، ســالیان سال شکل 
گرفته بود: قدرت سفیدپوست مسلط بر جهان 
که ابزار این تســلط نیروي نظامي بود و تمام 

اقلیت ها را طرد مي کرد و هر چیزي که مخالف 
منافع سفیدپوستان آمریکایي بود را مورد تردید 
قرار مي داد. این شــرح الزم است تا بدانید که 
بخش عمده اي از مردم آمریکا، یک باره با ظهور 
چهره اي روبه رو شــدند که سالیان سال تالش 
مي کردند آن را مخفي کنند: یک فاشیست در 

قلب لیبرالیسم. 

موضوع از این قرار است که پس از انتخاب 2 
ترامپ فروش آثار دیستوپیایي باال رفت. 
این بار به جاي آرمان شهر این مدینه ي فاسده بود 
که مردم را به خود مي خواند و همین هم آن ها 
را نگران مي کرد. مطالعه اي نشان مي دهد که در 
اولین ماه هاي انتخاب دونالد ترامپ فروش آثاري 
مثل »قلعه ي حیوانات«، »1984«، »دنیاي قشنگ 
نو«، »فارنهایت 451« و ... بسیار باال رفت. وجه 
مشترک تمام این رمان ها توجه به خصوصیات 
ضد آرمان شهري بود: جامعه ای که در این آثار 
روایت و تصویر مي شد جامعه اي بدون آزادي 
فردي بود، در آنهــا حکومتی تمامیت خواه بر 
انسان ها حکم می راند، همه چیز و همه کس همانند 
و یکسان بودند و ابراز احساسات به کلي ممنوع 
بود. این جهان معموالً به دنبال جنگ هسته ای، 
بیماری یا فاجعه ای شکل گرفته بود و درآن نسل 
بشر در معرض نابودي بود. خب، بله، این جهان 
تاریک و سیاه و هراسناک با تبلیغات فراوان، 
کشورهاي کمونیســتي را به یاد مي آورد. ولي 
این بار خطر شکل گیري چنین جهاني در سرزمین 
آمریکا که وعده ي آزادي را به همه مي داد لمس 
مي شد. این جا بود که رمان »سرگذشت ندیمه« 
بیشتر از هر رمان ضدآرمان شهري فروش کرد 

و محبوب شد.

مارگارت اتوود »سرگذشــت ندیمه« 3 
را سال 1985 منتشــر کرد و آن زمان 
به دلیل شباهت فضا و ســاختارش به رمان 
»1984« جــرج اورول مــورد توجه قرار 
گرفت. اگرچه چشم اندازي که در آن ترسیم 
مي کرد باورنکردني بود: آمریکاي رمان جایي 
ترسناک بود که زنان و بچه ها را در چنبره ي 
خود نگه مي داشت و دیکتاتوري با تسلط روي 
این نیروها بود که کارش را جلو مي برد. رمان 
اتوود به دلیل توجه بــه معیارهاي زنانه یک 
رمان فمینیســتي لقب گرفت و بسیاري از 
منتقدان ادبي هــم آن را اثري در ژانر علمي 
خیالي به حساب آوردند. اتوود مدام مي گفت 
که این رمان، اثري است که همه ي کنش ها 
و واکنش هایش در جهان واقعي وجود دارد 
و ربطي به خیال ندارد. ولي آن روزها کمتر 
کســي به گفته ي او توجه مي کرد و کمي 
بعد چنان موافق و مخالف پیدا کرد که بحث 
درباره ي ژانر آن بي مورد به نظر مي رســید. 
ولي این که اتوود وقتي کــه رونالد ریگان 
رئیس جمهور آمریکا بود این رمان را نوشت 
و منتشر کرد، نشــان مي دهد که ترس او از 
قدرت گرفتن جریاني تندرو و مصالحه ناپذیر، 
به خصوص با وجود دولت شوروي، تا چه حد 
بوده است. به هر حال درست 31 سال پس از 
انتشــار رمان، مردم حال وهواي آن را مطابق 
زیست خودشــان یافتند: سلف دونالد ریگان 
مردي بود که مي خواست آمریکاي جدیدي 

بسازد. 

اولین بار در راهپیمایــي اعتراضي علیه 4 
ترامپ بود که »سرگذشت ندیمه« خودش 
را در عرصه ي سیاسي مطرح کرد: وقتی صدها 
هزار زن در اعتراض به ادای ســوگند دونالد 
ترامپ در واشنگتن جمع شدند، حساب کاربری 
توئیتر و فیس بوک مارگارت اتوود، تمام مدت 
در حال گرفتن نوتیفیکیشن بود. مردم تصاویری 
می فرستادند از شعارهای اعتراض کنندگان و به 
رمان »سرگذشــت ندیمه« این نویسنده اشاره 
می کردند. الکساندرا آلتر، نویسنده ي روزنامه ي 
نیویورک تایمز در گزارشي درباره ي این روز 
نوشت: »تظاهرکنندگان در این تابلوها نوشته 
بودند که »سرگذشــت ندیمــه« دارد تکرار 
می شود و این کتاب دستورالعمل درست کردن 
یک مدینه ي فاسده نیست.« همین نکات ریز 
بود که توجه شبکه هاي تلویزیوني را به ساخت 
سریالي اقتباسي جلب کرد. سال 1990 فولکر 
شلوندورف کارگردان آلماني فیلمي را از این 
رمان ساخته بود؛ فیلمي به همین نام با بازي في 
داناوي و رابــرت دووال که البته چندان مورد 
توجه قرار نگرفت. ولي ســریال »سرگذشت 
ندیمه« قرار بود به وسیله ي بروس میلر تهیه شود، 
کسي که سابقه ي طوالني در تولید سریال داشت 
و مي توانست اتوود را راضي کند تا او هم روي 

ساخت آن نظارت داشته باشد.

QQQسرگذشت نديمه درباره ي چيست
براي این که بفهمیم داســتان »سرگذشت 
ندیمه« چه جور داســتاني اســت، باید کلیاتي 
دربــاره ي فضــاي آن بدانیــد. قاعدتا این ها 
پیش داستان اســت و ماجراهاي سریال را لو 
نمي دهد! ماجرا از شهر کمبریج شروع مي شود، 
از ایالت ماساچوســت و ترور رئیس جمهور و 
کشتار تمام اعضاي کنگره ي آمریکا. این کشتار 
»به دروغ« به مســلمانان نسبت داده مي شود و 
در نتیجه ي چنین اتفاقي یک دولت مســیحي 
اقتدارگرا در آمریــکا روي کار مي آید که با 
لغو قانون اساسي ساختار کشور را تغییر مي دهد. 
نام حکومت جدید گیالد اســت، حکومتي که 
تمام ادیان به جز دین مسیح را غیرقانوني اعالم 
مي کند و مخالفان مذهبي و سیاسي اش را یا به 
مناطق خطرناک و سمي به نام کولوني مي فرستد 
یا اعدام مي کند. گیالد سرویس امنیتي مخوفي 
را با گسترش سازمان سیا شکل داده که همه ي 
امور مردم را تحت نظر دارد. ولي مشکل حادتر 
از این هاســت: به دلیل آلودگي محیط زیست با 
زباله هاي اتمي و سمي تعداد زیادي از مردم عقیم 
شده اند. بنابراین دولت براي ادامه ي نسل زنانی 
بارور به نام »کلفت« را در اختیار خانواده هاي 
تراز اول قرار مي دهد. اما زنان هم چند دسته اند: 
»همسران«، زنان فرماند هان هستند که لباس آبي 
مي پوشــند و طبقه ي حاکم جمهوری گیالد را 
تشکیل می دهند. »دختران«، دختران طبیعی یا 
به فرزندی پذیرفته شد ه ي فرماندهان هستند. آن ها 
لباس سفید می پوشند. »خاله ها« که لباس قهوه اي 
مي پوشند مسئول آموزش و نظارت بر کلفت ها 
هستند. »کلفت ها/ ندیمه ها« زنان باروری هستند 
که وظیفه شــان تولید بچه برای همسران است. 
رنگ لباس کلفت ها قرمز اســت. »مارتاها« 
زنان نابارور مسن تر با لباس سبزرنگ هستند که 
کارهای خانگی طبقه ي حاکم را انجام مي دهند و  
»همسران ارزان« زنانی هستند که با مردانی از 

طبقه ي نازل تر ازدواج کرده اند و وظایف مختلف 
زنان یعنی همسری، انجام وظایف خانه داری و... 
را به عهده دارند. لباس آنها هم راه راه آبی، قرمز 

و سبز است. 

QQQبا چه نوع سريالي روبه روييم
»سرگذشــت ندیمه« محصول شبکه اي به 
نام »هولو«ست که شــرکت هایي مثل والت 
دیزني، فاکس قرن بیســتم و تایم وارنر در آن 
سهیم اند. این شــبکه، اینترنتي است و با تولید 
»سرگذشت ندیمه« قصد رقابت با نت فلیکس 
را دارد. ولي تولید »سرگذشــت ندیمه« چطور 
رقم خورد؟ داســتان تولید وقتي شروع شد که 
بروس میلر به میل غریب مردم براي بازنمایي 
فضاي آمریکا با داستان هاي موجود پي برد. او 
متوجه شد که داســتان مارگارت اتوود حاوي 
جلوه هاي خیره کننده اي از وضع موجود است. 
بنابرایــن تصمیم گرفت آن را بســازد. او ده 
فیلمنامه نویس را استخدام کرد تا رمان را به فیلم 
برگردانند. از میان آن ها هفت نفر زن بودند و 
تحت نظارت اتوود شــروع به نگارش فیلمنامه 
کردند. فیلمنامه نویس ها بسیار وابسته به داستان 
بودند اما با توجه به فضاي سریال، تصمیم گرفتند 
شخصیت ها را گسترش دهند. بنابراین به خالف 
رمان اتوود، همه چیز منحصر به یک زاویه ي دید 
نشد و آنها سراغ شخصیت هاي متعددي رفتند تا 
داستان گسترش پیدا کند. این نویسندگان فضاي 
تلخ و سیاه و خشن آن را گسترش دادند و روح 
داستان را که نشانه هایي از سردي و قطع روابط 
عاطفي در آن مشهود است در آن متبلور کردند. 
بنابراین »سرگذشت ندیمه« یک سریال معمول 
تاریخي، علمي خیالي یا پسا آخرالزماني نیست، 
محصولي است که قرار اســت دلهره به جان 
تماشاگر بیندازد، او را مضطرب کند و وادارش 
کند نسبت به آینده ي خودش احساس مسئولیت 
کند. براي این کار هم حواسش هست که امید 
را نابود نکند. آن چه که ســریال بیش از همه 
روي آن تأکید مي کند شکوفه زدن امید از دل 
تاریکي و ترس است، جایي که هیچ کس انتظار 
نجات ندارد یک باره آدم ها به مبارزه برمي خیزند 
و علیه نظم موجود شــورش مي کنند. بنابراین 
سریال »سرگذشت ندیمه« به انسان توجه و اعتنا 
مي کند و آزادي او را غیرقابل مذاکره مي داند. 
تالش نیروهاي مخفي براي شکست گیالد هر 
تماشاگري را به وجد مي آورد و او را قانع مي کند 
که بشر شکست ناپذیر است و در هر جایي، حتي 
در سخت ترین دقایق زندگي هم قادر است ورق 

را برگرداند. 

QQQمارگارت اتوود چه مي گويد
اتوود بــه تازگي اعالم کرده که قصد دارد 
ادامه  ي »سرگذشــت ندیمه« را بنویسد؛ شاید 
این ها تحت تأثیر استقبال کم نظیر مردم از رمان و 
سریال بوده. به هر حال ماجراي کتاب به گونه ي 
است که قابلیت ادامه دارد و کمي دست کاري 
در پیرنگ مي تواند به مبارزه ي نیروهاي مقاومت 
با حکومت مسیحي گیالد اشاره کند. ولي اتوود 
بیشــتر از این ها درگیر مسائل پیش روي بشر 
اســت: او درباره ي از بین رفتن منابع زمین و 
مشکالت ساختاري جهان نولیبرال رمان نوشته 
اســت. تازه ترین اثرش، به بحران اقتصادی و 
بیکاري مي پــردازد و زندگي زوجي را روایت 

مي کند که مجبورند در یک ماشین زندگي کنند 
و به همین دلیل در معرض حمالت گروه هاي 
تبهکار قرار گرفته اند. ولي اتوود در گفت وگویي 
با روزنامه ي هافینگتون پســت درباره ي سریال 
و توجهی که به آن شــده، مي گوید دلیل این 
توجه »فقط به خاطر این نیســت که داســتان 
مربوط به زنان اســت«؛ او معتقد است که این 
»داستاني انساني« اســت و به همین دلیل هم 
مورد توجه قرار مي گیرد. اتوود معتقد است که 
حکومت هاي اقتدارگرا )توتالیتر( تالش مي کنند 
با کنترل و مهار زنان و کودکان، قدرتشــان را 
حفظ کنند: »بنابراین آن ها به خوبي مفهوم قدرت 
زنان را مي دانند«. او مي گوید دلیل استقبال مردم 
ترس آن هــا از ترامپ بوده؛ در دوران تبلیغات 
فایل صوتي  ترامــپ که حرف هاي نامربوطي 
درباره ي زنــان مي زد جنجال بزرگي را رقم زد 
ولي به هر حال بیــش از آن، موضع گیري هاي 

اوست که همه را نگران کرده است.
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سینما

برمی گردند هم  الك پشت ها 
زادبومنگاهبدبینانهايبهتفکیکایدئولوژیکایرانيهادارد

نگاه لیبرال داوودي، نگاهي انتقادي به وضع موجود هم بود
نه مي خواست کسي را محكوم کند نه مي خواست جانب کسي را بگیرد.

به خانواده اهمیت مي داد و وطن؛ اگرچه قرائت برخي از این دیدگاه مخالف نیت فیلم بود.

آن ها که معتقدند هنرمند باید از طبیعت 
الهام بگیرد، چیزي بیشــتر از باقي افراد 
مي داننــد. گاه تقلید از طبیعت، زندگي و 
حیات بشر و جانوران مي تواند همه چیز را 
تغییر دهد. با اینکه فالسفه تقلید از طبیعت 
را تحقیر کرده اند، گذشــت زمان ثابت 
کرده که تقلید، ماندگار و متعالي است و 
چنان حاوي بار معنایي است که تماشاگر 
را شگفت زده مي کند. نمي خواهیم به تاریخ 
هنر بپردازیم، مي خواهیم به فیلمي اشــاره 
کنیم که همه ي اس واساســش از طبیعت 
و یک واقعه ي زیست شناسي الگوبرداري 

شده. الگوبرداري که نه، انگار چراغ هایي 
را روشــن کرده تا درســت تر ببینیم و 
فضاي اطراف بیشــتر از قبل به چشم ما 
بیاید. داریــم از طرحی یک خطي حرف 
مي زنیم که سیدرضا میرکریمي در سفري 
کرد؛  تعریف  داوودي  ابوالحســن  براي 
از ایــده اي که مي توانســت بدل به یک 
فیلم جذاب شــود. ماجرا از این قرار بود: 
میرکریمي در ســفري به قشم شاهد یک 
رویداد زیست محیطي بود. او دیده بود که 
الک پشــت ها براي تخم گذاري به خاک 
گرم جزیره پنــاه مي برند و آن ها را آنجا 

رها مي کنند. تخم ها کمي بعد مي شکنند 
و الک پشت هاي کوچک بیرون مي آیند 
و وارد خلیج فارس مي شــوند. اما همین 
الک پشت هاي کوچک 30 سال بعد دوباره 
براي تخم ریزي به جزیره برمي گردند. انگار 
با این خاک عهد و انسي دارند و نمي توانند 
از آن دل بکنند. ایــن ایده ي اولیه اي بود 
براي اشاره به آدم ها. وقتي یک الک پشت 
بعد 30 سال به سرزمینش برمي گردد و حتي 
مي خواهد در جایي که متولد شده بمیرد، 
آدم ها چطور رفتار مي کنند؟ و از آن مهم تر 
ایراني ها، که نوستالژیک اند و خاطره باز و 

گرم و خانواده دوســت چه؟ آیا آن ها به 
راحتي این خاک را رها مي کنند؟ دلتنگش 
بازگشت  به  نمي شوند؟ آن ها که رفته اند 
فکر نمي کنند؟ در تب وتاب برگشتن به 
سؤال ها  این  نمي سوزند؟  مادري  سرزمین 
کم کم موتور نگارش فیلمنامه را روشــن 
کرد. داوودي به این نتیجه رســید که این 
فیلم مي تواند مانیفســتش در سینما باشد: 
یک جور دست شستن از کینه ها و دل دادن 
به آدم ها بدون این که ایدئولوژي شان مهم 
باشد. ولي همین نگاه، خودش مشکل دار 

بود!

روایت کارگردان از فیلم

موضع فعلی حوزه چیست

با فیلم چه برخوردی شدحوزه ی هنری وارد می شود

دغدغه ي ساخت این فیلم از سال ها 1 
قبل آمد؛ زماني که در ســفرهاي 
متعددم به خارج از کشــور افراد زیاد و 
من جمله برخي از اقوام خودم را مي دیدم 
که به شکلي پراکنده و در گوشه و کنار 
دنیا زندگي مي کردند که بسیاري از آنها 
چهره هاي موفقــي در محل زندگي خود 
بودند و هستند. اما ما هیچ وقت نتوانسته ایم 
ارتباطي را بین این افراد و سرزمین آنها 
به وجود آوریم. طرح چندخطي داســتان 
»زادبــوم« که رضــا میرکریمي آن را 
براي من تعریف کرد فرصت مناســبي 
براي طرح مسئله بود. به همین خاطر پاي 
این فیلم ایستادم... عبور از مراحل، ایده ها 
و سلیقه هاي مختلف باعث شد »زادبوم« 
تبدیل به فیلمي شود که به نوعي دکترین 

من در سینماي ایران است.

چندین ســال پیش من فیلمي به نام 2 
»مرد باراني« را ســاختم که شاید 
بشــود به آن عنوان فیلم سیاسي را اطالق 
کرد. انتخابي که از فضاي سیاســي در 
آن فیلم داشتم، نتیجه ي تصویري بود که 
مشــابهش را در مطبوعات و جریان هاي 
سیاســي مي دیدم. در »زادبوم« خواستم 
بگویم اگر سیاست، موضوع مهمي است، 
انســان و هنر فراتر از آن است و من هم 
مي خواهم فراتر از سیاست را ببینم. در واقع 

سیاست در »زادبوم« اهمیتي ندارد. حتي 
رجل سیاسي که در فیلم قرار است مشاور 
رئیس جمهور شود، هیچ نشانه اي از جریان 
تمام شعارهاي  ندارد و  سیاسي مشخصي 
سیاسي جریان هاي مختلف را در پوسترش 
دارد. در کل »زادبوم« علیه جریان سیاسي 

در این کشور نیست.

اســم اول فیلم »الک پشت ها« بود 3 
که نخواســتم اسمي که قبال هم در 
سینماي ایران اســتفاده شده در این فیلم 
دوباره استفاده  شود و به همین خاطر، کلمه 
»زادبوم« را براي نام فیلم انتخاب کردم که 

بار معنایي زیادي براي فیلم دارد.

مهم تریــن وجــه فیلــم روایت 4 
ازهم گسســتگي چند نســل یک 
خانواده اســت، با این تأکید که روایت 
انساني را از روایت تاریخي که با غلوهایي 
همراه است، جدا کنیم. آدم هاي نسل اول 
فیلم همه بد نیستند و بین آدم هاي نسل سوم 
فیلم هم تنها آدم هاي خوب نمي بینیم. شاید 
البته عده اي مخالف این موضوع باشند اما 
من مي خواهم تفکیک انساني در این میان 
انجام دهم. پایان فیلم، پایاني خوش نیست 
و اتفــاق خاصي نیز در آن، رخ نمي دهد. 
تنها ما روندي را نشــان مي دهیم و شاید 
گسست ها بعد از این روند نیز ادامه پیدا 

کند. »زادبوم« فقط طرح مسئله مي کند.

مي دانید که، حــوزه ي هنري در حال 
حاضر براساس ایده ها و معیارهاي خودش 
نمایش مي دهد؛ معیارهایي که  فیلم ها را 
از آن ها به عنوان ارزشــي نام مي برد اما 
مشخص  کســي  براي  آن ها  چارچوب 
نیســت. با این نگاه است که تعدادي از 
تولیدات سینماي ایران به در بسته خورده  و 
فرصت اکران در سینماهاي حوزه ي هنري 
را از دســت داده اند. اکران نشدن فیلم در 
سینماهاي حوزه یعني عدم اکران فیلم در 
تعداد زیادي از سینماهاي کشور؛ حوزه ي 
هنري سال هاست که عالوه بر سالن هاي 
سینمایي که ســاخته یا خریداري کرده، 
سراسر  مصادره اي  ســینماهاي  صاحب 
کشور هم هســت و آن ها را مدیریت 
مي کند. در خیلي از شهرها هم فقط یک 
سالن وجود دارد و آن هم متعلق به حوزه 
است. بنابراین وقتي از عدم اکران فیلم در 
این سینماها حرف مي زنیم از محروم شدن 
مردم و فیلم در بخش زیادي از کشور هم 

حرف مي زنیم. حاال موضع حوزه ي هنري 
نسبت به فیلم جالب است: محمد حمزه زاده 
قائم مقام رئیس و معاون ســینمایی حوزه 
اعالم کرده که:   هنری در گفت وگویي 
»کارگردان به اقتضای زمان و به اقتضای 
داســتان و یک مقدار  هــم به اقتضای 
حساسیت هایی که روی فیلم بوده، تغییراتی 
در فیلم داده است. من البته نسخه ي جدید 
را ندیده ام. قرارمــان هم با آقای داوودی 
این بود که ما سهم مان را می فروشیم، ولی 
معنی اش این نیست که حتماً آن را اکران 
می کنیم.« بنابراین اکران فیلم فعال مشروط 
است. با این حال داوودي گفته است که 
دلیل بي رغبتي حوزه ي هنري به نمایش 
فیلم ســوءتفاهم ها بوده. واکنش حوزه، 
نشان مي دهد که جناح راست سیاسي )که 
خود را به جریان ارزشي منتسب مي کند( 
نسبت به فیلم چه موضعي دارد و آیا هنوز 
دالیل قبلي اش را مطرح مي کند یا نقدهاي 
دیگري را نیز به مضمون فیلم وارد مي داند.

ابوالحسن داوودي نگارش فیلمنامه را 
فیلمنامه نویسي  سپرد؛  فرید مصطفوي  به 
مشــهور که قبل تر »زیر پوست شهر«، 
»گیالنه«، »خون بــازي« و »تقاطع« را 
نوشــته بود. او هم سن وسال داوودي بود 
و هر دو شــاهد وقایع مختلفي بودند که 
قرار بود در فیلم گنجانده شــود. ایده ي 
بال و پر  مصطفوي  به وسیله ي  میرکریمي 
داده شــد: او خانواده  ي مردي انقالبي را 
در نظر گرفت که در آستانه ي انتخابات 
متزلزل مي شــود. برخورد خشــن با او، 
کمکش مي کند تا زندگي شخصي اش را 
وارســي کند، ببیند که چطور اول براي 
اعتقاد و کمــي بعد براي حفظ موقعیت، 
گذشته اش را انکار کرده، مرگ مادرش 
را نادیــده گرفته، پدرش را طرد کرده و 
پسرش را هم به زور در راهي که خودش 
دوست داشته، قرار داده. ولي حاال، درست 
در روزهایي کــه مي خواهد ثمره ي این 
زندگي را به دست آورد با ویرانه اي مواجه 
شده: دخترش براي مخالفت با او با پسري 
به کل متفاوت با خانواده رفت وآمد مي کند، 
پسرش با او مخالفت مي کند و پدرش در 
حسرت دیدن کشور و خانواده اش غم باد 

گرفته اســت. داوودي و مصطفوي طرح 
را خانوادگــي کردند و نفع و ضررش را 
شــخصي. ولي به هر حال انتقاد به وضع 
موجود، ریاکاري و مخالفت با تندروي آن 
چیزي بود که در تاروپود قصه ي فیلم دیده 
مي شــد. یادمان باشد که این موضوع در 
سال هاي بعد اصالحات، بعد از تندي ها و 
ناکامي هاي آن دوران مطرح شده بود و هر 
دید انتقادي به نوعي به وضع اصالح طلبان و 
تغییر مواضع آن ها اشاره مي کرد. حوزه ي 
هنري که بعد رفتن حجت االســالم زم 
دوران تازه اي را سپري مي کرد کم وبیش 
به طرح عالقه داشت اما نگراني هایي هم 
داشــت. حوزه نمي توانست دیدگاه کلي 
فیلم را تأیید کند. ولي با مذاکره حاضر شد 
که در فیلم سرمایه گذاري کند. آن چیزي 
که شاید آن ها را به ساخت فیلم عالقه مند 
کرد مخالفت با مهاجرت و توجه به داخل 
بود، این که »زادبوم« توجه تماشاگر را به 
خانواده جلب مي کرد موضوع کمي نبود 
و مي شد انتقادها به دیدگاه سیاسي اش را 
کم وبیش نادیده گرفت. فیلمبرداري فیلم 
سال 85 شروع شد و یک سال پس از آن 

بود که فیلم آماده ي نمایش شد. 

فیلم »زادبوم« در بیســت وهفتمین 
دوره ي جشــنواره ي فیلم فجر نمایش 
داده شد و دو سیمرغ، بهترین فیلمنامه 
و بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران را 
دریافت کرد. مهم تر این که در آن زمان 
جایزه ي بهترین فیلم از نگاه ملي هم به 
آن اعطا شد. در واقع وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي دوره ي محمدحسین صفار 
هرندي آن را پسندید و دبیر جشنواره، 
مجید شاه حســیني هم آن را شایسته ي 
تشویق دانســت. ولي همان زمان هم 
نسبت به دیدگاه سیاسي  فیلم انتقاد وارد 
شــد و کمي بعد دامنه ي انتقادها باال 
گرفت. در حالي که همه فکر مي کردند 
موضوع بازگشت ایرانیان مهاجر مسئله ي 
اصلي خواهد بود این شخصیت مرکزي 
فیلم با بازي مســعود رایگان بود که 
دردسر ساز شد: همان کسي که سابقه ي 
فعالیت انقالبي و حضور در جبهه داشت 
ولــي بعدها از ایــن موقعیت ها براي 
مخالفان  بود.  کرده  استفاده  پیشرفتش 
فیلم معتقد بودند که »زادبوم« مدیران 
کشور را تحقیر کرده و آن ها را ریاکار 
نشــان داده. این برخورد بود که باعث 

اصالحاتي  خواهان  هنري  حوزه ي  شد 
در فیلم شــود. ولي با تغییر مدیریت 
حوزه در آن سال و بعد، وقایع سال 88، 
همه چیز دگرگون شد. حوزه که مالک 
60 درصد فیلم بود مایل به اکران فیلم 
نبود و داوودي هم که شــرایط کشور 
را ملتهب مي دید، منتظر فرصت بود تا 
التهاب ها کمتر شــود. مذاکره با حوزه 
تا سال 95 ادامه پیدا کرد؛ تا زماني که 
داوودي توانست سهم حوزه ي هنري را 
بخرد و مالک فیلم شود. ولي با گذشت 
حدود 8 سال، موج تازه اي از انتقادها به 
فیلم شروع و حوزه دچار تردید شد. مثاًل 
در فیلم به این موضوع اشــاره مي شود 
که چون زمین سرد است الک پشت ها 
از تخم بیرون نمي آیند؛ بنابراین باید با 
دســتگاه هایي زمین را گرم کرد. این 
نکته ، براي گروهي از مخالفان این تصور 
را ایجاد کرد که منظور »زادبوم« وقایع 
ســال 88 بوده! تعجب نکنید، این نوع 
قرائت از اثري که سه سال قبل سال 88 
شکل گرفته و نوشته شده، عجیب نیست 
چون معیار قضاوت، سیاســت زدگي و 

جناح بندي است.

جدایی از ایدئولوژی

روایت گسست

ابوالحسن داوودي به این فکر مي کرد 
که عامل جدایي، اختالف عمیقي است 
بوده. آن  باعث و باني اش  ایدئولوژي  که 
چیزي که برخي خانواده ها را از هم جدا 
کرده قرائتي است که از دین، سیاست، 
وطن پرستي و... شده و آن ها را دسته دسته 
و گروه گروه کرده است. در کشوري 
که انقالب را پشــت سر گذاشته چنین 
رویدادي طبیعي اســت. اما تا چه زماني 

این تفکیک مهم است؟ آیا پیرمردي که 
دیگر از شروشور افتاده و نه فقط مخالف 
و دشمن نیست که دلش پر مي زند براي 
دیدن وطنش، هنوز هم باید محروم بماند؟ 
و آیا قدرتي مي تواند کمک کند که او 
به کشور برگردد؟ یادمان باشد که اواخر 
دهه ي هفتاد، وقتي دولت اصالحات سر 
کار بود، با یک عفو عمومي  اعالم نشده 
مواجه بودیم و موجي از هنرمندان قبل 

انقالب که مي  ترســیدند در جمهوري 
اسالمي محاکمه شوند، به کشور برگشتند. 
نه فقط کسي با آن ها برخورد نکرد که 
خیلي از آن ها حتي اموالشان را هم پس 
گرفتند. ایده ي میرکریمي شکل طبیعي 
زندگي را نشــان مي داد و براي داوودي 
هم این نگاه انساني، جذاب و پرشور بود. 
انگار مي خواست مردم را تشویق کند که 
فارغ از اندیشه ها، »باور« کنیم که ایراني 

هستیم و این کشور براي همه جا دارد 
مختلف زیست  نمي خواهد شیوه هاي  و 
را محدود کند. نگاه لیبــرال داوودي، 
نگاهي انتقادي به وضع موجود هم بود، 
نه مي خواســت کسي را محکوم کند نه 
مي خواست جانب کســي را بگیرد. به 
خانواده اهمیــت مي داد و وطن؛ اگرچه 
قرائت برخي از این دیدگاه مخالف نیت 

فیلم بود.
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ســخنان دکتر محمدعلی نجفی شهردار 
آینده تهران درباره ی روزنامه همشــهری با 
واکنش های متفاوتی مواجه شد. نجفی گفته 
اســت که در هیچ کجای دنیا شهرداری ها 
روزنامه ای سیاســی ندارند و بالفاصله افزوده 
اســت که البته منظورش تعطیلی همشهری 
نیست. اما روزنامه جوان نوشته است که اگر 
نجفی راست می گوید باید مردانه همشهری را 
دست کم برای سه ماه تعطیل کند و البته بداند 
که هیچ روزنامه ای نمی تواند سیاسی نباشد حتی 
اگر امتیاز سیاســی نداشته باشد! حق با کدام 

است؟
به نظر ما سخن نجفی سخن درستی ست. 
نه تنها همشــهری کــه هیچ نهــاد حکومتی 
حق ندارد روزنامه سیاســی داشــته باشــد. 
روزنامه نگاری حرفه ای آزادانه است که در 
زمره وظایف و مشاغل دولت ها و حکومت ها 
نیســت. دولت ها و حکومت ها شــاید حق 
داشته باشند برای ترویج علم و تکنولوژی یا 
فرهنگ و هنر )تا جایی که برآمده از میراث 
عمومی و ملی آنها باشــد( به انتشار مجالت 
و نشریات تخصصی اقدام کنند اما حتی این 
وظیفه را باید به دانشگاه ها و فرهنگستان ها و 
پژوهشکده های تخصصی سپرد. در کشورهای 
توسعه یافته تعداد مطبوعات حکومتی و دولتی 
بسیار اندک بلکه صفر است. در ایاالت متحده 
آمریکا دولت هیچ رسانه ی رسمی برای ملت 
خود ندارد و اگر VOA به عنوان صدای آمریکا 
شناخته می شود در واقع صدای آمریکا برای 
ملت های دیگر و از ابزارهای دخالت و نفوذ 
این کشــور در کشورهای دیگر است چنان 
که رادیو پراگ و رادیو فردا با بودجه وزارت 
 CIA امور خارجه و سازمان جاسوسی آمریکا
برای براندازی بلوک شرق و نظام جمهوری 
اسالمی ســاخته و پرداخته شــده است. در 
اروپا نیز انگلیســی ها BBC را به عنوان یک 
ابزار سیاســت خارجی در اختیار دارند و نه 
ابزار سیاست داخلی. ساختار BBC در داخل 
انگلیس شبیه صداوسیمای ایران است که البته 
با وضعیت رسانه های آزاد )چنان که در ایاالت 
متحده است( تفاوت ماهوی دارد. فرانسوی ها 
و آلمانی ها هم که صاحبان یورونیوز هستند از 
این رسانه به عنوان ابزار سیاست اروپایی خود 

استفاده می کنند.
اما اگر از رسانه های تلویزیونی )که به علت 
هزینه گزاف در اروپا نوعا دولتی اند( بگذریم 
رسانه های مطبوعاتی )روزنامه ها و مجله ها( در 

بیشتر جهان غیردولتی اند.
در ایران اما مطبوعات ما بیشتر حکومتی - 
دولتی اند. هم اکنون در تهران 6 روزنامه مهم به 
بودجه عمومی وصل اند: روزنامه های اطالعات، 
کیهان، همشهری، ایران، جام جم و شهروند. نه 
فقط شهرداری تهران که خبرگزاری جمهوری 
اســالمی، صداوسیما و هالل احمر روزنامه ی 
عمومی و سیاســی دارند. روزنامه هایی که 
فاقد هویت فکری یکپارچه هستند و با تغییر 
دولت ها یا مدیران ارشــد آنان تغییر ماهیت 
می دهند چنان که کیهان راســتگرای امروز 
در گذشته چپ گرا بود و همچنین همشهری 
اصولگرای امروز در گذشته اصالح طلب بود و 
ناگهان در یک روز پس از انتخابات با تغییر 

مدیریت، تغییر جهت هم می دهد.
در ســال های اخیر اصول گرایان به جز 
روزنامه های کیهان و جام جم که سال هاست 
در اختیار آنان قرار دارد روزنامه های همشهری 
و ایران را نیز در اختیار داشــتند و پایه گذار 
روزنامه شهروند هم شــدند. آنان همچنین 
خبرگزاری هایی مانند فارس، تسنیم و روزنامه 

جوان را در اختیار گرفتند. 
اکنون پس از 14 سال همشهری در اختیار 
اصالح طلبان قــرار می گیرد. اصالح طلبان با 
همشــهری چه باید بکنند؟ آیا راهکار دکتر 

نجفی درباره ی همشهری محقق می شود؟
اول باید سابقه ی همشهری را مرور کنیم:

همشهری ماهنامه ی داخلی شهرداری تهران 
بود که در دوره ی غالمحسین کرباسچی ابتدا 
به شــکل یک ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی منتشر می شد.
ماهنامه همشــهری مجله ای حرفه ای بود 
که در ســال های آغازین دهه 70 با تحولی 
که در شهرداری تهران با انتصاب غالمحسین 
کرباســچی رخ داد ارگان شــهرداری شد و 
16 شــماره از آن - حتی پس از آغاز به کار 
روزنامه همشهری - ماهنامه همشهری اصال 
سیاســی نبود و کامال گرایش اجتماعی و 
فرهنگی داشت. گزارش سبک غالب آن بود 
و به فرهنگ شهرنشینی می پرداخت و اخبار 
شهرداری را هم منتشر می کرد. یک ضمیمه 
با صفحات  اقتصادی داشت و  نیازمندی های 
زیاد و به صورت منظم منتشر می شد در مقطعی 
ضمیمه ای به نام »همشهری نوجوان« هم منتشر 

می کرد.
با انتشــار روزنامه همشــهری ضرورت 
ماهنامه همشهری منتفی شد و البته همان ایام 
خبر از توقیف ماهنامه همشــهری در محافل 
پیچیده بود اما در نهایت در سال 1371 اولین 

شماره ی روزنامه ی همشهری منتشر شد.
احمد ســتاری عضو شــورای سردبیری 
روزنامــه اطالعات و مدیــرکل مطبوعاتی 
وزارت ارشاد در دوره خاتمی اولین سردبیر 
همشهری بود که آن را با نگاهی به روزنامه 
USA TODAY منتشــر کــرد: روزنامه ای 

شهروندمحور که به جای اخبار حاکمیتی به 
اخبار شــهری می پرداخت. از محیط زیست، 
گل و گیاه، تفریح و سرگرمی و اقتصاد شهر 

حرف می زد.
اولین تحریریه همشهری با انتقادات شدید 
اصول گرایان و جناح راست وقت مواجه شد. 
در راس آنها رقبای مطبوعاتی همشــهری به 
خصوص در روزنامه کیهان قرار داشتند که 
اولین روزنامــه در قطع تابلوئید )کوچک تر 
از اطالعات و کیهان( و تمام رنگی را رقیب 
خطرناکی بــرای خود می دیدنــد. در این 
همشهری البته همه می نوشــتند از عطاءاهلل 
مهاجرانی تا محمدجواد الریجانی اما در نهایت 
عمر تحریریه اول کوتاه بود و حتی ممکن بود 
ابقای آنها به تعطیلی همشهری منتهی شود. در 
نهایت محمد عطریانفر عضو شورای سردبیری 
روزنامه کیهان در دوره سیدمحمد خاتمی و 
معاون وزیر کشــور در دوران سیدعلی اکبر 
محتشــمی و عبداهلل نوری سردبیر همشهری 
شــد و هنوز رکورددار طوالنی ترین دوران 
سردبیری همشهری )برای 11 سال( بود. محمد 
عطریانفر را می توان پایه گذار بوروکراســی 
حاصل  همشهری  ایده  دانســت.  همشهری 
خالقیت احمد ســتاری بود که با حمایت و 
مدیریت مدرن غالمحسین کرباسچی تاسیس 
شد اما محمد عطریانفر همشهری را به یک نهاد 
تبدیل کرد. همشــهری در دوره ستاری اوج 
گرفته بود و اعتبار الزم را کسب کرده بود و 
اتفاقا این اعتبار را از یک خبر کامال اجتماعی 
)حادثــه در ولنجک برای دانش آموزان یک 

مدرســه( به دست آورده بود اکنون الزم بود 
این اعتبار تثبیت شود. 

روزنامه نگارانی  همشهری  پایه گذاری  در 
مانند ماشاءاهلل شمس الواعظین و اکبر گنجی و 
سیدابراهیم نبوی و احمدرضا دریایی در کنار 
احمد ستاری نقش داشتند که به تدریج کار 
را به گروه بعدی مانند محمود صدری، فرهت 
فردنیا، خسرو قدیری، احمد زیدآبادی، فریدون 
عموزاده خلیلی، محمدصــادق جنان صفت، 
جهانگیر کوثری و... ســپردند. این گروه تا 
شــهرداری محمود احمدی نژاد به کار خود 
ادامه دادند. البته دو سال  قبل از آن در انتهای 
دهه 70 افراد جوان تــری از روزنامه نگاران 
محمد  پیوستند:  همشــهری  به  اصالح طلب 
قوچانی از جمله آنان بود که ضمیمه هایی برای 
همشهری راه انداخت: همشهری ماه، همشهری 
جوان، همشهری دیپلماتیک، همشهری دوم، 
همشهری تهران، همشهری اصفهان، همشهری 
جمعه از جمله ایــن ضمیمه ها و ویژه نامه ها 
بودند. در واقع همشــهری دست کم سه نسل 
روزنامه نگار اصالح طلب را پرورش داده بود 

و به رسانه ای پرتیراژ بدل شده بود.
در هیچ یــک از ایــن ادوار همشــهری 
روزنامه ای سیاســی نبود. محتوای اجتماعی 
همشــهری همیشــه بر محتوای سیاسی آن 
غلبه داشت و به لحاظ قانونی مطالب سیاسی 
همشهری از یک صفحه تجاوز نمی کرد. اما 
همشهری در انتخابات سال 1376 نقش مهمی 
در طرح تکثر فضای انتخاباتی ایفا کرد. پیش از 
این انتخابات اخبار سیدمحمد خاتمی به عنوان 
مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی در 
همشهری منتشر می شد و برخالف روزنامه های 
دیگر، او را از عرصه عمومی حذف نمی کرد. 
از سوی دیگر همشهری اولین روزنامه ای بود 
که ماجرای مذاکرات محمدجواد الریجانی 
با نیک براون انگلیســی را فاش کرد و این 
در شکست رقیب خاتمی نقش مهمی داشت. 
در مجله های همشهری مانند روز هفتم )مجله 
خانوادگی( و آفتابگردان )روزنامه کودکان و 
نوجوانان( هم خاتمی مورد توجه بود گرچه 
این نشریات نه به امتیاز شهرداری تهران که 
به امتیاز شخص غالمحسین کرباسچی منتشر 
می شد و از بودجه عمومی استفاده نمی کرد اما 

به نام همشهری تمام می شد.
مجموع این اقدامات سبب شد همشهری 
پــس از دوم خرداد از یک ســو با فشــار 
حاکمیت مواجه و از ســوی دیگر با رشــد 
مطبوعات منتقد جدید با افت مخاطب روبه رو 
شــود اما تزریق روزنامه نگاران جوان تر به 
همشهری به خصوص پس از تعطیلی مطبوعات 
رادیکال سبب بازگشت رونق همشهری شد. 
این بار حاکمیت تصمیم گرفت همشهری را 
محدود کند. راه حل اجرای قانون معطل مانده 
نمایندگان مجلس پنجم بود که همشــهری 
را وادار می کردنــد در محــدوده جغرافیایی 
صاحب امتیازش یعنی شهرداری تهران منتشر 
شود. اما همشهری حتی در تهران هم چند برابر 

مطبوعات کشوری تیراژ داشت.

چند سال بعد البته مشکل به صورت اساسی 
حل شد: محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد 
و همشــهری را نیز تسخیر کرد. همشهری 
نیز با نظر مثبت حاکمیت به سراســر ایران 
بازگشت. از این دوره همشهری سیاسی ترین 
روزنامه کشور شد. گرچه علیرضا شیخ عطار 
اولین مدیر اصول گرای همشهری در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1384 از شهردار تهران 
حمایت نکرد و مدافع علــی الریجانی بود 
اما تاوان این تمرد خود را با عزل در شــب 
انتخابات داد و اشــعری جایگزین او شــد. 
اشعری نیز با ریاســت جمهوری احمدی نژاد 
به دنبال او از شــهرداری و همشهری رفت و 
محمدباقر قالیباف در مقام شهردار تهران دو 
اصول گرای میانه رو؛ چینی فروشان مدیرعامل 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و محمدرضا زائری روزنامه نگار معتدل را به 
مدیریت و سردبیری همشهری انتخاب کرد 
کــه اعتدال را به همشــهری بازگرداندند و 
عکس های همه مدیران قدیمی همشهری را در 

ساختمان همشهری نصب کردند.
اما در نهایت چینی فروشان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را به همشــهری 
ترجیح داد و زائری هم از همشهری رفت تا 
حسین انتظامی مدیر همشهری شود. انتظامی 
قبال جام جم را در برابر همشهری ساخته بود 
اما اکنون مدیر همشــهری شده بود. مشی او 
در اداره همشــهری اعتدالی بود اما دولت او 
نیز دیری نپایید و با گردش به راست قالیباف 
مدیــران جدیدی برای همشــهری انتخاب 
شدند که جوان بودند. همشهری اما همچنان 
معتدل ماند. در واقع در همه ی ادوار انتشــار 
روزنامه همشــهری با وجود آن که افرادی 
از گروه هایــی ماننــد حزب کارگــزاران، 
حزب مشارکت، حزب عدالت و پیشرفت و 
حتی آبادگران در همشهری حضور داشتند 

»روزنامه« همشهری معتدل ماند.
در بدنه همشــهری نیروهای اصالح طلب 
باقی ماندند و اصول گرایانی که به آنها پیوستند 
هم از جوانان و معتدلیــن بودند هرچند که 
در این یک ســال آخر همزمان با گردش به 
سوی رادیکالیسم محمدباقر قالیباف در برخی 
مجالت همشهری به خصوص در همشهری 
ماه و خردنامه همشهری نیروهای رادیکال به 
سردبیری رسیدند و به نقدهای تند علیه دولت 
روحانی و اصالحــات روی آوردند اما بدنه 

همشهری همچنان میانه رو باقی ماند.
قالیباف ضمیمه های  در دوران محمدباقر 
دوران اولیه همشــهری و نیز مجله هایی که 
در دوران محمود احمدی نژاد راه افتاده بود به 
کارتل بزرگی از مطبوعات و مجالت فرهنگی 
بدل شده اســت که مجله ای مانند همشهری 
جوان، همشهری داستان، 24 و نیز احیای مجله 
دانستنی ها در زمره کارهای ماندگار این دوران 
رحمانی،  سیامک  مانند  روزنامه نگارانی  بود. 
معززی نیا،  محمدحســین  مرشدزاده،  نفیسه 
جواد رسولی، احســان رضایی و... در زمره 
روزنامه نگارانی هستند که بدون دوگانه هایی 
افراد  درزمره  اصالح طلب/اصول گــرا  مانند 

خوش فکر مطبوعات ایران هستند.
گرچه مدیران همشهری همواره خواسته اند 
آن را سیاســی کنند اما همشــهری حتی 
در سیاســی ترین دوران خــود و در دوران 
سیاسی ترین مدیران خود هرگز سیاسی نمانده 
است. همشــهری یک قوه سیاسی هست اما 
یک روزنامه سیاســی نیســت و این نکته ای 
است که هیچ شهرداری در تهران نمی تواند 

از آن صرف نظر کند.
بدون شک زمانی که آزادسازی واقعی در 
ایران صورت بگیرد دولت ها و نهادهای عمومی 
باید از رقابت با بخــش خصوصی در عرصه 
اطالع رســانی خودداری کنند اما آن زمان کی 
فرا خواهد رسید؟ شاید دکتر نجفی بتواند اولین 

گام ها را در این راه اصولی و درست بردارد.
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 شنیده ها

 شــنیده می شــود دکتر محمدعلی 
نجفــی پیــش از قبولــی نامــزدی 
شــهرداری تهران دیــداری با دکتر 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی داشته است و درباره ی آینده 
شــهرداری تهران با او رایزنی کرده 

است.

 شــنیده می شــود دکتــر عیســی 
کالنتری وزیر اســبق کشــاورزی به 
زودی به عنوان معاون رئیس جمهور 
و رئیــس ســازمان حفاظت از محیط 
زیست منصوب خواهد شد. کالنتری 
از مخالفان جدی افزایش تولید گندم 
در کشــور است و این مسئله را علت 
اصلی خشــک شــدن منابع آبی در 
کشور می داند که با رویکرد وزارت 
کشــاورزی در دوران محمود حجتی 
در دولت هــای خاتمی و روحانی در 

تضاد قرار دارد.

 شنیده می شود مسعود نیلی علی رغم 
پی گیری های معاون اول رئیس جمهور 
وزارت  رئیس جمهــور  پیشــنهاد  و 
اقتصــاد و امور دارایــی را نپذیرفته 
اســت و در لحظــات آخر مســعود 
از تکنوکرات های  کرباســیان کــه 
اقتصاد ایران است به وزارت اقتصاد 
منصوب شــده اســت. کرباسیان از 
مدیــران اقتصادی اهــل فرهنگ و 
اندیشــه اســت کــه در کتاب هایش 
نهادگرایــی و  از نوعــی آمیــزش 
آزادیخواهی اقتصادی دفاع می کند.

 شــنیده می شــود یکــی از علــل 
انصراف نامزدهای شــهرداری تهران 
در روز آخــر تغییر مســیر انتخاب 
شهردار تهران از سیستم دومرحله ای 
به سیســتم تک مرحله ای بوده است. 
در سیســتم دومرحله ای، دو نامزد به 
مرحله نهایی راه می یافتند و بار دیگر 
درباره ی آنها رای گیری می شد که با 
توجه بــه آرای دکتر نجفی این کار 
ممکن بود به ضرر نامزد رقیب تمام 

شود.

 شــنیده می شــود مراســم تحلیف 
در مجلس شــورای اســالمی با نظر و 
پی گیری علی الریجانی رئیس مجلس 
شــورای اســالمی و به عنوان بدیل و 
آلترناتیــوی در برابــر قدرت نمایــی 
دشمنان منطقه ای ایران انجام شده بود. 
رئیس مجلس استدالل کرده بود پس از 
مراسم رقص شمشیر ترامپ در حجاز 

این مراسم شکوهمند ضروری بود.

 شــنیده می شــود انتخــاب خانــم 
لعیــا جنیدی بــه معاونــت حقوقی 
با اســتقبال گســترده  رئیس جمهور 
حقوقدانــان، وکال و جامعــه مدنی 
حقوقی کشــور مواجه شــده است. 
خانم جنیــدی از بهترین شــاگردان 

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان است.

 شنیده می شــود یکی از علت های 
تردید دکتر حسن قاضی زاده هاشمی 
در تصــدی وزارت بهداشــت تداوم 
حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و ربیعی وزیر کار و رفاه بوده 
است که با اجرای طرح جامع سالمت 

کشور میانه خوبی ندارند.

 شنیده می شود فشار زیادی بر روی 
دولت علیه انتخاب وزیر دادگستری 
از سوی اصول گرایان و نیز مخالفان 
نظام وارد می آید. اصول گرایان وزیر 
پیشنهادی دادگستری را به عضویت 
یک فرقــه دراویش متهم می کنند و 
مخالفان نظام او را به ســبب حضور 
در ماجراهای سال 67 متهم می کنند.

 گفته ها

اســحاق جهانگیــری )معــاون اول 
رئیس جمهــور(:  رئیس جمهــور در 
جلســه... دولــت تاکید کــرد که 
پذیرفته شده نیست که وزرا معاون 
خانم نداشــته باشند بنابراین اطمینان 
می دهیــم کــه از زنــان مجــرب و 
تحصیلکرده بــه تعداد قابل توجهی 
در دولت دوازدهم اســتفاده کنیم. 
رئیس جمهور در این موضوع جدی 
است و من هم پیگیری خواهم کرد. 
بــرای حضور قومیت هــا در دولت 
نیز اصرار داریم که از میان معاونان 
وزرا، سفرا، استانداران از قومیت های 

مختلف حضور داشته باشند.

سیدحسین مرعشی )سخنگوی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران(: من یا 
شــخص دیگری اتاق فکر شــهردار 
تهــران آقــای نجفی نیســتیم و هیچ 
دخالتــی در امور و مســئولیت های 
شــهرداری و عملکرد شهردار تهران 
نخواهیم داشت. برنامه های آقای نجفی 
ارائه و منتشر شد و اقداماتی که باید 

انجام شود هم کامال مشخص است.

سیدعباس صالحی )وزیر پیشنهادی 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی(: وقتی 
14ســاله بودم اولین فیلم را در اوج 
دوران انقــالب دیــدم. بن هور که 
خیلی جذاب بود با برادرم... دیدیم 
و از اینجا به بعــد باالترین مصرف 
فرهنگی خانواده ما ســینما شــد... 
تقریبا فیلــم متفاوتی یا مورد بحثی 
نبود که نرفته باشیم. یادم می آید که 
دن آرام را خوانــده بودم وقتی خبر 
رسید که فیلم دن آرام به مشهد آمده 
است با زحمت زیاد بلیت فیلم را تهیه 

کردم. شرق: 21 مرداد 96

حسین شــریعتمداری )مدیرمسئول 
روزنامــه کیهــان(: این کــه گفته 
می شود آمریکا اصرار دارد در مقابل 
نقض برجام ایران هم از برجام دست 
بکشــد یک نارنجک دودزاست که 
صرفا با هدف باقی نگه داشتن ما در 
برجام شلیک شــده است. برخالف 
آنچه که برخــی از دولتمردان ادعا 
می کننــد آمریکا هرگز خواســتار 
خــروج ما از برجام نیســت چراکه 
از برجام به عنــوان یک اهرم برای 
استفاده  تحمیل خواســته های خود 

می کند. کیهان: 21 مرداد 96
 

روزنامه ی آفتاب یــزد: یک عضو 
شــورای شــهر به آفتاب یزد گفته 
برنامه های نجفی، مهرعلیزاده  است 
و کوالیی جامع و کامل بوده است 
اما ُحســن نجفی نزدیکی و ارتباط 
او بــا دولت بوده اســت... محســن 
مهرعلیــزاده که تا آخریــن دقایق 
اخبار حاکی از رقابت نزدیک میان 
او و نجفی از شورا مخابره می شد به 
ناگهان انصــراف داد. ]این روزنامه 
در طرحی از شــهردار آینده تهران 
با ترسیم خطوط دستگاه ضربان قلب 
سعی کرد نجفی را بیمار نشان دهد![

آفتاب یزد: 21 مرداد 96

خبرچین

شماره اول روزنامه همشهری در 24 آذرماه سال 1371 منتشر شد
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