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غالمحسین کرباسچی: من کتاب سرخ مائو را خوانده بودم و چند نسخه از آن هم کپی تهیه کرده 
بودم که به دیگران بدهم. ولی وقتی با شهید بهشتی درباره مائو و کتاب سرخ او صحبت کردم، 
ایشان با بی اعتنایی و گذرا گفتند که خیلی مطلب خاصی نیست.

بولتن

2 آبان 1307 ســالروز تولد مردی است که 
انقالب اسالمی بسیار مدیون اوست. به یاد این 
انسان بزرگ، موزه شهید بهشتی در روز تولد این 
انسان معاصر تاثیرگذار در عرصه های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و تحلیل و شــناخت و ارائه 
یک راه کار برای دریافت از یک شــخصیت 
تاثیرگذارش مراســمی را ترتیب داده بود که 
ســخنرانانش وجوه علمی و عملی این انسان را 

لمس کرده بودند.
فرشــاد مومنی و غالمحســین کرباسچی 
خاطرات عینی خود را از شهید بهشتی نقل کردند 
تا بخش هایی از رویکرد این شخصیت استثنایی و 
بی مانند اسالم را برای جوانان جهت آموزش و 

الگوسازی شان بگویند. 

QQQ علیرضا بهشتی: هدف تجلیل نیست
الگوسازی است

علیرضا بهشتی فرزند شهید آیت اهلل بهشتی 
بنیان گذار حزب جمهوری اسالمی در ابتدای این 
نشســت اظهار کرد »در 40 سال گذشته فقدان 
الگوهای عملی حرکت انقالب نهضت اسالمی 
و پررنگ ماندن ارزش های اسالمی که انقالب 
برای آن شــکل گرفت و نه برای اینکه افراد 
خاصی حکومت کنند، آسیب فراوانی را رسانده 
است. نمی خواهیم بگوییم که در 40 سال گذشته 
الگوهای عملی دیگری به وجود نیامده است اما 
واقعیت این است که اگر ما در و دیوار این شهر 
را هم پر از تبلیغــات کنیم، دانش علوم تربیتی 
از منابع، صداوســیما و دانشگاه و مطبوعات و 
رســانه های مختلف در اختیار مردم بگذاریم اما 
جوان ما الگوی قابل پیروی در دسترســی که 
بتواند بــا آن رفت وآمد کند و در برخورد با او 
یاد بگیرد، نیابد عمال همه آن تبلیغات نتیجه ای 
نخواهد داشت. بنابر تعبیر شهید بهشتی در کتاب 
بایدها و نبایدها، تبلیغ کمتر از ده درصد به زبان 
و بیان اســت و بیش از 90 درصد عملی است. 
اگر جوانان ما دچار سرگردانی هستند به خاطر 
این است که الگوی مناسب و روزآمد و متناسب 
شرایط امروزشــان را کمتر می بینند؛ وای بر ما 
اگر نتوانیم الگوی مناسبی برای جوانان مان باشیم. 
این شکاف نسلی که شاهد آن هستیم یک پیامد 
طبیعی است.« او تاکید کرد: »در این نشست ها 
به دنبال تجلیل از شخصیت شهید بهشتی نیستیم؛ 
مهمتر از آن این اســت که نشان دهیم مرحوم 

بهشتی چگونه الگویی بوده است.«

QQQ فرشاد مومنی: مبنای نظری و عملی
شهید بهشتی یکسان بود

نشست  این  سخنران  اولین 
فرشاد مومنی استاد دانشگاه 
کمیتــه  مســئول  و 
حــزب  دانش آمــوزی 
جمهوری اسالمی بود. مومنی در این نشست اظهار 
کرد: »از اینکه در نظام رسمی تبلیغاتی کشور 
تقریبا هیچ صحبتی از اندیشه و منش شهید بهشتی 
به میان نمی آید و تصویری که شهید بهشتی از 
عمل مبتنی بر اسالم در زمینه های فردی و جمعی 
و هویتی ارائه می کردند فاصله زیادی با آنچه ما 
مشاهده می کنیم دارد، بار مسئولیت کار آنهایی 
که احساس مسئولیت بیشتری دارند و می خواهند 
که ایران از منشا اسالمی و اندیشه اسالمی اعتبار 
پیدا کند، بیشتر می شود اما من فکر می کنم که 
چون این افراد صدق بیشتری در این ماجرا دارند، 

اثرگذاری هم بیشتر خواهد شد.« 
او ادامه داد: »برداشت شخصی من به عنوان 

کارشــناس مطالعات توسعه این است که ما از 
منظر و زاویه اسلوب و اندیشه ای شهید بهشتی 
هم می توانیم توضیح بدهیم که چرا امروز ایران 
گرفتار انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ 
در عرصه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. اگر 
اراده جدی برای بهبود وضعیت وجود داشته باشد 
من با اطمینان به شما می گویم که هیچ ذخیره 
دانایی به صورت روشمند، سازگار و اعتالبخش 
به اندازه منظومه اندیشــه ای شهید بهشتی برای 
برون رفــت از گرفتاری های فعلی ایران به کار 
نخواهد آمد.«  مومنی گفت: »شهید بهشتی هم 
در ساحت نظر و هم در ساحت عمل با مبنا بود 
و همین با مبنا بودن، ایشان را در استاندارد یک 
متفکر و اسالم شناس بی نظیر در قرن حاضر قرار 
داد و چقدر جای تاسف دارد که چنین ذخیره ای 

باشد و ما به آن اهتمام بایسته نکنیم.«
این استاد دانشــگاه برای تشریح ابعاد این 
موضوع گفت: »حدود ســی ســال پیش کار 
جدی ای در حوزه ربا انجام می دادم، هیچ عاملی 
در شرایط کنونی ایران به اندازه مناسبات ربوی 
ریختگی  به هم  توضیح دهندگی  قدرت  حاکم، 
اجتماعی اقتصادی موجود کشور را ندارد و هیچ 
اندیشه ورزی مانند شهید بهشتی با مبنا و روشمند 
و جامع االطراف آثار ســوء اجتماعی-اقتصادی 
و فرهنگی و سیاسی ربا را صورت بندی نکرده 
است؛ بنابراین این اندیشه ها راه گشا است چراکه 
یک ادعای مبتنی بر مطالعه و مســتندات کافی 
اســت. وقتی درباره ربا کار می کردم فهمیدم 
بین برجسته ترین اسالم شناســان، آنهایی که 
اندیشه اســالمی را برای کل نظام حیات جمعی 
عرضه می کنند، انگشت شمار ند و بین معاصران، 
مطرح ترین آنها شهید مطهری و سیدمحمدباقر 
صدر هستند که بحث های جدی اقتصادی مبتنی 
بر زمان آگاهی ارائه کردند. یکی از ویژگی های 
ممتاز شهید بهشتی در اسلوب اندیشه ای خودش، 
این است که بســیار فراتر از نمونه های دیگر 
اسالم شناسان گام برداشته است. مثال در آثارشان 
هم وجود دارد کــه می فرماید مکرر در قرآن 
آمده که مخاطب پیام اســالم فقط مســلمانان 
نیستند. مخاطب قرآن مطلق ناس است یعنی همه 
انسان ها در همه زمان ها و همه مکان ها. چون این 
موضوع مکررا در قرآن آمده همه اسالم شناسان 
آن را مطرح کرده اند اما شــهید بهشــتی تنها 
اسالم شناسی اســت که داللت روش شناختی و 
داللت عملی این مسئله را می گوید. او در داللت 
روش شناختی می گوید: آن فهمی از اسالم اصیل 
و مورد رضایت خداوند است که در فرآیند فهم، 
عرضه و تبلیغ اسالم مبتنی بر عقل باشد تا نقل. 
برای اینکه در همیشه تاریخ بیش از چهار پنجم 
جمعیت را غیرمســلمان ها تشکیل دادند. چون 
مخاطب همه آنها هم هســتند، بنابراین ما باید 
اسالم را به گونه ای بفهمیم و عرضه کنیم که هر 
انسان منصف غیرمسلمانی منطق قرآن را شنید، 

بپذیرد.« 
مومنی درباره نظریه شناخت شهید بهشتی 
گفت: »در این نظریه، این موضوع را به صورت 
روشمند پیاده کرده اند، در نظریه مالیات، ربا و 
حتی موضوعات دیگری مانند نظارت اجتماعی 
برای کنترل ســاختار قدرت که از نظر دینی 
به آن امر به معروف و نهــی از منکر اطالق 
می شــود، این کار را انجام دادند. برای مثال در 
برخی جلسات انجمن مهندسین و پزشکان در 
باب ربا که شهید مطهری اداره می کردند، شهید 
بهشــتی هم حضور داشتند. شهید مطهری که 
واقعا یکی از عقل گراها و یکی از مطرح ترین 
فیلسوفان قرن بیستم به حســاب می آید، در 
صورت بنــدی عقالنی حرمــت ربا گام هایی 
جلو می روند که می توانید در کتاب ربا، بانک 
و بیمه ایشــان مالحظه کنید، اما از یک جایی 

به بعد می نویسند که دیگر نمی توانند حرمت ربا 
را توجیه عقالنی کنند. بنابراین از این به بعد را 
تعبدی می پذیرند. شهید بهشتی که در آن جلسه 
حضور داشتند می فرمایند که تعبدی پذیرفتن با 
اصل روش شناختی که می گوید مخاطب پیام 
همه ناس هستند، ســازگاری ندارد. به همین 
دلیل شــهید بهشتی خود سلسله مراتب مربوط 
به تفسیر آیات ربا را ارائه می کنند که این اثر 
تقریبا در نوع خودش درباره صورت بندی ربا 
منحصربه فرد و بی نظیر است. وقتی می گوییم که 
منحصربه فرد و بی نظیر است، به این معنی نیست 
که بی عیب و نقص باشد. به هر حال این مطالب 
را شهید بهشتی چهار، پنج دهه پیش ارائه کردند 
و بسیاری مســائل جدید که در گذشته اسالم 
موضوعیت نداشته، اکنون موضوعیت یافته است 
که می تــوان گام هایی را در زمینه تکمیل آن 
برداشت ولی از نظر بنیان های روش شناختی هیچ 
کاری در زمینه ربا و صورت بندی حرمت آن و 
آثار عملی و عینی آن در انحطاط زندگی جمعی 
انسان ها در استاندارد کاری که شهید بهشتی ارائه 

کردند وجود ندارد.«
مومنی درباره آثار شهید بهشتی تاکید کرد: 
»شــهید صدر در کتاب اقتصاد و نان مبنایی را 
برای ربا مشــخص می کنند که سال ها بعد در 
معرض ســوال هایی قرار می گیرد که در پاسخ 
به آن سوال ها کتاب بانکداری بدون ربا را منتشر 
کرده که از نظــری که در کتاب اقتصاد و نان 
داده بودند، عدول می کنند. اما من در آثار شهید 
بهشتی یک مورد تغییر مبنایی ندیده ام و با مبنا 
بودن هم در ســاحت عمل و هم در ساحت نظر 

به این برمی گردد.«
این استاد دانشگاه درخصوص مبنایی عمل 
کردن شهید بهشتی خاطرنشان کرد: »در سلسله 
جلسات خصوصی شهید بهشتی با عنوان شناخت 
در دیدگاه قرآن، در همان جلسه اول آقای بهشتی 
درباره منابع شناخت مطرح کردند که یکی از 
منابع شناخت قلب یا دل است که این مفهوم در 
عربی، انگلیسی، آلمانی به چه شکلی است. تلفظی 
که برای انگلیسی این عبارت به کار بردند، معادل 
انگلیسی نبود بلکه معادل آلمانی بود، تقریبا سه 
دقیقه نگذشت که گفتند من با اسلوب فنوتیک 
آلمانی تلفظ کردم درحالی که اگر بخواهیم با 
اسلوب انگلیســی بگوییم تلفظش فرق می کند. 
او حتــی در مطالعه زبان های خارجی هم با مبنا 
کار می کرد و همین با مبنا بودن در ساحت نظر 
باعث شد تا خداوند به ایشان توفیق داد که یکی 
از بامبناترین انسان های تاریخ معاصر ایران باشد.«

او افزود: »برای اینکه بتوانیم میراث بهشتی را 
نگه داریم و کاری کنیم که بهشتی های دیگری 
متولد شــوند، اگر میراث اندیشه و مبانی او که 
من اسمش را اسلوب روش شناختی شهید بهشتی 
گذاشته ام، خوب آموزش داده شود، بستر معرفتی 
برای تولد بهشــتی های دیگر فراهم می شــود. 
برداشت من این است که گرچه فاصله شگرفی 
بین او و هم پایانش احساس می کنید اما فراتر از 
آن فهم مبانی اندیشــه ای این مرد بزرگ است. 
بزرگی ایشان این بود که این با مبنا بودن نظری 
را در با مبنا بودن عملی هم مراعات می کرد. از 
این زاویه وقتی به شهید بهشتی نگاه می کنند مانند 
اغلب بزرگان تاریخ بشر همچون جدش علی ابن 
ابی طالب، پارادوکسیکال است. یعنی چیزهایی 
را باهم جمع کرده که جمع شدنی نیست؛ وقتی 
که ما این نظــم و بامبنایی را کنار هم بگذاریم 
می توانیم این پارادوکسیکال بودن را هم توضیح 
دهیم. می گوییم بهشتی استثنا بود و می بینیم که 
او بدیهیات عقلی و اخالقی را رعایت می کرد. 
مدیریت ایشان منحصربه فرد بود یعنی اینکه او 
هرگز نمی گذاشت کسی پشت سر کس دیگری 
حرف بزند و این کار را با لبخند و اخالق انجام 

می داد دیگران در ســطح نظر چنین چیزهایی 
را قبول دارند اما در ســطح عمل به مشــکل 

برمی خورند.« 
مومنی اشــاره کرد: »در مشی شهید بهشتی 
انسان بماهو انســان از یک حقوقی برخوردار 
اســت. جلوه آن را در مواضع شهید می توانیم 
ببینیم. از نظر اندیشــه ای شاید بلوغ نقض نفهم 
انسان ها مهمترین ویژگی شخصیتی شهید بهشتی 
باشد. اگر انســانی این را نفهمد خودمطلق پندار 
می شــود و رویه مسلطش حذف و هتک حریم 
دیگران می شود. اگر واقعا کسانی تصور کنند که 
بنیان های معرفتی اسالم طالبانی و اسالم داعشی در 
ایران ضعیف تر از همسایگان ایران است بسیار در 
خطا هستند. من هیچ ابزاری ثمربخش تر از اینکه 
ایران در اندیشه ای در برابر تفکر طالبانی و داعشی 
واکسینه کند، در اندیشه های اسالم شهید بهشتی 
نمی شناسم. امیدوارم اکنون که شیوه نفوذ اسالم 
داعشی و طالبانی به ایران کشف شده، کسانی 
که به دنبال ترویج اسالم به روش اعتالیی و نه 
این  اندیشه ای  به روش  به روش حذفی هستند، 
ماجرا را حل وفصل کنند و برداشت من این است 
که قطعا مجموعه ای به اندازه آثار شهید بهشتی در 
این زمینه راه گشا نیست؛ در زمینه رواداری فکری 
و رواداری عملی. مومنی در پایان بیان کرد که 
به هرکســی که می خواستم بگویم بیایید منزل 
شهید بهشتی، می گفتم وقتی شهید بهشتی از اسالم 
حرف می زند، آدم از مسلمان بودن خود بی اختیار 
احساس غرور می کند اما امروز وقتی برخی ها از 
اسالم حرف می زنند دیگر چنین حسی در خودم 
احساس نمی کنم و این حس تنها با خواندن مجدد 

آثار ایشان فراهم می شود. 

QQQ روایتی از تالش شهید بهشتی برای
تربیت دانش آموزان

 در ادامــه این نشســت 
کرباسچی  غالمحســین 
کارگزاران  حزب  دبیرکل 
پروژه  درباره  ســازندگی 
تنظیم و تهیه کتاب برای مساجد از سوی شهید 
بهشتی اظهار کرد: »سابقه این کار به دورانی که 
من در قم مشغول تحصیل علوم دینی در مدرسه 
حقانــی بــودم، بازمی گــردد. در آن زمان 

شــخصیت های برتری همچون شهید قدوسی 
به عنوان شــخصیت ایده آل و الگو در ذهن ما 
شکل گرفته بودند. شهید قدوسی که مدیر مدرسه 
بودند نحوه رفتار و سلوکشان برای ما غیر قابل 
توصیف بود؛ همچنین شخصیت آقای مصباح که 
ما دوره ای در حضور ایشان تفسیر می خواندیم. 
البته بعد از اینکه بین ایشــان و شهید بهشتی در 
حوزه مسائل فکری بحث هایی پیش آمد، ذهن ما 

نسبت به ایشان تغییر کرد.« 
بهشتی  شهید  فعالیت های  درباره  کرباسچی 
اضافه کرد: »ایشــان موســس مجموعه ای در 
قم به نام دین و دانــش بودند که در واقع یک 
دبیرســتان مذهبی بود و عــالوه بر آموزش 
فوق العاده  کالس های  یکسری  دانش آموزانش 
برای بزرگساالن داشت و من به خاطر دارم که 
آقای بهشتی یکسری از بزرگان را که بعضا االن 
مرجع هستند؛ تشویق می کرد که در کالس های 
زبان این موسسه حضور یابند. به همین مناسبت 
ایشــان گاهی به مدرســه حقانی می آمدند و 
کالس هایی داشتند و همان موقع ایشان به عنوان 
یک مجتهد شناخته می شد. با این حال خیلی از 
بزرگان در آن مدرسه درس های سطح باال مانند 
مکاسب و فلســفه تدریس می کردند اما جالب 
است که ایشــان در مدرسه حقانی حفظ قرآن 
به ما درس می داد. هنوز نحوه بیان ایشــان را از 
یاد نبرده ام که چگونه می گفت قرآن را باز کنید 
و چقدر تمرین کنید. این توجه ایشان به تدریس 
حفظ قــرآن در حالی بود که یک طلبه در حد 
تحصیالت مقدماتی هم می توانست به ما درس 
حفظ قرآن بدهــد و در همان زمان هم هرچند 
که آقای قدوسی به این فرآیند حفظ قرآن توجه 
داشــت و وضعیت ما را پیگیر می شد ولی یادم 
نمی آید که ایشان به ما حفظ قرآن تدریس کرده 

باشد.«
او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
»من به معرفــی یکی از فضالی آن زمان که با 
ما نسبتی داشت خصوصی خدمت شهید بهشتی 
رسیدیم؛ ایشان وظیفه ای را به بنده محول کردند 
که ما یکسری کتاب ها را به عنوان یک طلبه که 
در عین حال با برخی از مطالعات آشنایی دارم، 
بخوانــم و ارزیابی کنم که اصول ارزیابی را هم 
خود ایشان مشخص کردند؛ از جمله اینکه باید 

توضیح می دادم که هر کتابی برای چه سطحی 
از مطالعه مناسب اســت. در واقع مرحوم شهید 
بهشــتی دنبال این بود که کتاب مناسب برای 
دانش آموزان کدام اســت و بر همین اساس بر 
تربیت و پرورش آنان متمرکز شده بود. ایشان 
با دقت گزارش های ما را می دید و گزارش های 
هفتگی را که ما می دادیم با دقت مطالعه می کرد و 
حتی غلط های انشایی و نظری را برای ما توضیح 

می داد.« 
کرباســچی تأکید کرد: »با توجه به ابعاد 
شخصیتی ایشان االن باید دید که ما چقدر از این 
شخصیت بهره مندی داشته ایم؟ در حالی که فقط 
در روز هفتم تیر به جای اینکه از شخصیت ایشان 
و از وجود معنوی ایشان استفاده کنیم بیشتر بر 

بحث های سیاسی تأکید می کنیم.«
او با اشــاره به شخصیت مائو و جایگاه این 
فــرد بین انقالبیون جهان گفــت: »من کتاب 
ســرخ مائو را خوانده بودم و چند نسخه از آن 
هم کپی تهیه کــرده بودم که به دیگران بدهم. 
ولی وقتی با شــهید بهشتی درباره مائو و کتاب 
ســرخ او صحبت کردم، ایشان با بی اعتنایی و 
گذرا گفتند که خیلی مطلب خاصی نیست. حاال 
اخیرا دیدم کتابی از پزشک خصوصی مائو منتشر 
شده است که شخصیت جدیدی از مائو ترسیم 
کرده و می گوید که درون پوچی داشته است. 
این در حالی است که وقتی ما در زندگی فردی 
همچون شهید بهشتی دقیق تر می شویم و سعی 
می کنیم ویژگی های درونی زندگی شهید بهشتی 
را بشناسیم چیزی جز تکریم و تحسین نمی یابیم 
و جز به عظمــت روحی به چیز دیگری از این 
فرد دست پیدا نمی کنیم. درواقع باید گفت که 

در معرفی این چهره ها ما چقدر عقب هستیم.«
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: 
»من بعد از انقالب مدیر پخش تلویزیون بودم؛ 
از شــخصیت های مختلف برای مباحثه دعوت 
می شد. در آن زمان من خجالت می کشیدم که 
آقای بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور بود 
با آن عظمت کنار افرادی از حزب کمونیست 
توده بنشــیند ولی ایشان در حالتی برابر با آنان 
به گفت وگو می نشست و این نمونه رفتار یک 
مقام عالی قضایی در عرصه ی سیاســی بود که 

نشان دهنده عدالت شهید بهشتی بود.«

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران از دکتر سیدمحمد بهشتی می گوید:

عدالتحتیدربرخورد
باکمونیستها 

زینب صفری
خبرنگار سازندگی

مناظره ی تلویزیونی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی با دبیر کل حزب توده در سال های اول انقالب
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پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس 
شش ساله و تجربه ی یک عمر »زندگی 
انقالبی« و از آن مهم تر؛ »تفکر انقالبی« 
این روزها به تنهایی از اصالح طلبی و حتی 

اعتدال گرایی دفاع می کند.
بهزاد نبوی، همان که بیست سال پیش 
در روزگار جوانی و خامی در یادداشتی 
در روزنامه ی عصر آزادگان او را چریک 
پیر خوانده بودم، اکنون بیش از هر زمان 
دیگری به مهدی بازرگان، که او را نیز 
جوانان خام روزگارش زمانی چریک پیر 

نامیده بودند، شبیه شده است.
مهدی بازرگان البته گرچه پیر بود )نه 
به ســن که به خوی( اما هرگز چریک 
نبود. هیــچ گاه مبــارزه چریکی، قیام 
مسلحانه و ترور را تایید نکرد و گرچه 
او را مبشر قیام مسلحانه در دادگاه سران 
نهضت آزادی قلمداد کرده اند که گفت 
ما آخرین گروهی هســتیم که با رژیم 
ســلطنتی پهلوی به زبان قانون اساسی 
حرف می زنیم اما باید او را بیشــتر منذر 
قیام مسلحانه دانست تا مبشر آن. چراکه 
بازرگان نه به قصد بشــارت که به قصد 
هشدار و زنهار به رژیم پهلوی آن سخنان 
تاریخی را در دادگاه گفت. با وجود این 
نه حاکمان و نه جوانان-فرزندان معنوی 
بازرگان-هشــدار پدر را جدی نگرفتند 
و آن قدر از یک ســو راست روی و از 
ســوی دیگر چپ روی پیشه کردند که 
مبارزه انتخاباتــی و اصالحی به مبارزه 
تروریستی و انقالبی بدل شد. بازرگان اما 
همان منذر باقی ماند. با سپری شدن دوران 
حبس ناعادالنه اش پس از زندان راه کار 
و کارآفرینی و فکر و روشن فکری در 
پیش گرفت و هــر چه چپ روان زمان 
همچون محمد حنیف نــژاد و عبدالرضا 
نیک بین )ســران مجاهدیــن خلق( به 
نزدش رفتند و او را به مبارزه مسلحانه فرا 
خواندند به طنز و مطایبه و جد و جدل به 
بهانه پیری و استدالل میانه روی و دعوی 
اعتدال گرایی شــانه از زیر بار چپ روی 
خالی کرد و گاه که گردش به چپ این 
جوانان را می دید با سخنرانی هایی مانند 
»آفات توحید« به نقد ایشان پرداخت و تا 
زمانه ی سیاست ورزی فرا رسید و بازرگان 
هم ابتدا به نام جمعیت ایرانی دفاع از حقوق 
بشر و سپس به عنوان نخست وزیر دولت 
موقت انقالب اسالمی از سران انقالب شد 
اما باز هم انقالبی نشد. او انقالب اسالمی را 
یک واقعیت، یک حقیقت، یک واکنش 
طبیعی به استبداد پهلوی و نتیجه گوش 
ندادن آن رژیم به خطابه ی سران نهضت 
آزادی در دادگاه نظامی می دانست و از 
یک انقالب؛ انقالب اسالمی دفاع می کرد 
اما تروتسکیست نبود که از انقالب مدام 
دفاع کند. جوانان انقالبی که بازرگان را 
پدر پیر خود می دیدند که به علت پیری، 
چریکی نکرد پارادوکسی به نام »چریک 
پیر« ساختند و چندی او را به این صفت 
مفتخر ساختند اما بازرگان هرگز چریک 
نبود. به زودی امواج »انقالِب مدام« او را 

چنان برد که امواج انقالب اکتبر، الکساندر 
کرنسکی را... بازرگان البته اصول گرا بود 
نه به معنای مرسوم روزگار ما که به معنای 
مردی آرمان گرا، ارزش محور و لج باز و 
یک دنده بر سر آن چه حق می پنداشت. 
او کــه در جوانــی »بــازی جوانان با 
سیاست« را نوشــته و در آن درباره ی 
سیاست زدگی جوانان و معرفت زدایی از 
این علم و فن و مهارت اجتماعی هشدار 
داده بود نمی خواست به هر قیمتی رئیس 
دولت انقالب بمانــد. گاه چنان در این 
اصول گرایی افــراط می کرد که گویی 
خودزنی می کرد یعنی چنان با مشهورات 
و مرسومات روزگار مقابله می کرد که 
گویی خصم جوانان و انقالبیان است و نه 
فقط با جوانان حزب اللهی که اول از همه 
با جوانان مارکسیست در ستیز بود. همان 
جوانانی که اعالمیه تغییر ایدئولوژی خود 
را با ناسزا به بازرگان آغاز کرده بودند 
و او را بورژوایی سازشــکار می دانستند. 
بازرگان در گفتار »آفات توحید« همه ی 
این انحرافات از اعتدال به افراط به نام دین 
و به کام کمونیســم را پیش بینی کرده 
بود و اکنون بــا انواع پیچیده چپ روی 
روبه رو بود. دشمنان او طیف رنگارنگی 
)پیکار(،  مارکسیست شده  مجاهدین  از 
حزب توده ی توبه کرده، دانشجویان پیرو 
خط امام و حتی نیروهای ملی مذهبی به 
خصوص امتی )جنبش مسلمانان مبارز-

حبیب اهلل پیمان( بودند که چریک پیر 
را اکنــون جاده صاف کن امپریالیســم 
می نامیدند. چندی بعد با حذف تدریجی 
بازرگان )که اینــان جاده صاف کن آن 
بودند( هر یک از این گروه های چپ زده 
سرنوشــتی پیدا کردند: گروهی حذف 
شدند، گروهی به حاشــیه رانده شدند، 
گروهی چندی در حاکمیت قرار گرفتند 
و گروهی پــس از آن که به حاکمیت 
خدمت کردند به حاشیه رفتند. بازرگان 
اما ماند و گفتمان اعتدال و اصالح را حفظ 
کرد تا پرچم آن را به نسل آینده تحویل 

دهد...
یکــی از آن جوانان چپ گرای علیه 
بــازرگاِن میانه رو بهزاد نبــوی بود. او 
مارکسیست شــده  مجاهدین  برخالف 
از مارکسیســم به اسالم گرایی حرکت 
کرده بود و پس از تجربه ی چپ مستقل 
مصطفی شعاعیان با ایمانی که از درون 
جانش جوشــیده بود به مبارزان مسلمان 
پیوست. بهزاد نبوی در خانواده اش همه 
گزینه های دســت راستی و دست چپی 
رفتار سیاسی را تجربه کرده بود و خود 
دست به انتخاب زده بود. در دهه ی شصت 
و با حاشیه نشــینی اکثریت روشنفکران 
راســت و چپ از قدرت و حکومت، 
او در کنار میرحســین موسوی و حسن 
سیاسی ای  روشنفکران  معدود  از  حبیبی 
بود که با حاکمیت همکاری می کرد به 
خصوص آن که محمدعلی رجایی شهید 
شده بود و نظام سیاسی ناگزیر شده بود 
که منع نامــزدی روحانیان برای تصدی 
مقام ریاست جمهوری را از پس ترورهای 
مکرر مقامات اجرایی کشور بردارد اما 
برای جلوگیــری از اتصاف جمهوری 
اسالمی به جمهوری روحانی بهتر آن بود 

که چند رجل سیاسی مکال هم در کنار 
معممین در حکومت حضور داشته باشند. 
بهزاد نبوی به عنوان یک مدیر سیاســی 
و اقتصادی یکی از این رجال جمهوری 
اسالمی بود. چپ گرایی بهزاد اما از همان 
آغاز مورد انتقاد روحانیان ســنتی بود. 
آنان ریشه های کوپنیسم را به کمونیسم 
و کمونیســم را به مصطفی شعاعیان باز 
می گرداندند و بهزاد نبوی را به سوسیالیسم 
متهم می کردند. هرچند که نمی توان این 
اتهام را از اساس تکذیب کرد و در بهزاد 
نبوی گرایش هایی به دولت ســاالری و 
جامعه گرایی وجود داشــت اما الیه ای 
پنهان در شــخصیت بهزاد نبوی وجود 
داشــت که به او از همان آغاز موقعیتی 

معتدل می بخشید.
بهزاد نبوی بیــش از آنکه مدیری 
چهره ای  باشــد؛  صنعتی  یا  اقتصادی 
سیاسی و حتی یک سیاستمدار حرفه ای 
بــود. او ذات سیاســت را به خوبی 
می شــناخت و اولویت مصلحت را بر 
هر مکتبی تشخیص می داد. از این رو 
به محض پایان دوران دولت چپ گرای 
میرحسین موسوی ترجیح داد که کار 
سیاســی کند. گرچه در همان زمان 
هاشمی رفسنجانی به او هشدار داد که 
یکسره از کارهای دولتی و حکومتی 
فاصله نگیــرد چراکه اذیتش می کنند 
و به چهره ای ماننــد حبیب اهلل پیمان 
)دوســت حاشیه نشین حکومت( بدل 
می شود اما بهزاد نبوی انتخاب دیگری 
نداشــت. نامزد انتخابات مجلس شد، 
ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی را احیا 
کرد و نشریه ی عصر ما را منتشر کرد 
و در مناظره های سیاسی شرکت کرد. 
پیش بینی هاشمی رفسنجانی تحقق یافت 
و بهزاد نبوی بــه مهمترین چهره ی 
اپوزیســیون قانونی حاکمیت بدل شد 
اما سرنوشتی چون امتی ها نیافت چراکه 
از ردصالحیت های مکرر و حتی عدم 
راهیابی به مجلس پنجم )با وجود تایید 
صالحیت( عصبانی نشد، رادیکال نشد، 
انقالبی )وفادار به انقالب اسالمی( ماند 
اما انقالبی )برانــداز علیه حکومت و 

حاکمیت( نشد.
اصالح طلبی  آمــوزگاه  نبوی  بهزاد 
نسل جوان شد. به یاد دارم که در جریان 
برگزاری انتخابات مجلس پنجم در حالی که 
مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت 
انتخابات را تحریم کرده بودند و مجاهدین 
انقالب اســالمی با معــدودی از گروه های 
جنــاح چپ اســالمی، ائتالف خــط امام را 
تشکیل داده بودند و فهرستی ناقص )به علت 
ردصالحیت های شدید( برای انتخابات ارائه 
کرده بود، جمعی از اعضا و هواداران جناح 
چپ اسالمی در خیابان شیخ هادی تهران در 
دفتــر مرکزی دفتر تحکیم وحدت گرد هم 
آمــده بودند تا به عنوان ناظــران نامزدهای 
انتخابات بر ســر صندوق هــای رای جلوی 
تقلب هــا و تخلف های احتمالــی را بگیرند. 
بهــزاد نبــوی در آن جمع به آرامی پشــت 
تریبون رفت و گفــت ماموریت خود را نه 
به عنوان یک جوان احساساتی و انقالبی که 
به عنوان یک فرد سیاسی و معتقد به فعالیت 
قانونی انجام دهیــد. هر تخلفی را دیدید به 

آرامی و بی سروصدا روی یک برگه کاغذ 
بنویسید و به دفتر ســازمان و ائتالف اطالع 
دهید. نه هیجان زده شوید و نه هیاهو کنید. 
این سخن بهزاد نبوی آب سردی بود بر آتش 
گرم جوانــان انقالبی آن زمــان و هنوز در 

گوش نسل من می پیچد.
بهزاد نبوی در سال های فعالیت سازمان 
مجاهدین انقالب اســالمی ایران هرگز 
هژمونی طلبی نکرد و برتری جویی پیشه 
نکرد. دبیرکل سازمان نشد. در جلسات 
حزبی هیجان زده نشد. عمیقا تشکیالتی 
ماند. در انتخابات ســال 1384 با وجود 
آنکه مخالــف نامزدی مصطفی معین و 
اما  بود  هاشمی رفسنجانی  نامزدی  مدافع 
به تصمیم تشکیالتی ســازمان و جناح 
چپ وفادار ماند. حمایت بهزاد نبوی از 
برای  انتخابات  هاشمی رفسنجانی در آن 
بدنه ی جناح چپ اسالمی غیرمنتظره بود. 
هاشمی 84 هنوز محبوب و مقبول جوانان 
چپ گرا نبود و میانه رو و محافظه کار تلقی 
می شد. اما بهزاد نبــوی نگران اصالح طلبی 
تخیلی و رادیکالیسم انتزاعی دوستان جوان تر 
خود در جبهه مشارکت بود. او می دانست 
که نظام سیاســی پس از خاتمی نیازمند 
بازگشت به تعادل و توازن سیاسی است 
که تنها از هاشمی رفسنجانی بر می آید. اما 
هنگامی که نتوانست دوستان چپ گرای 
خود را قانع کند فروتنانه اقلیت بودن را 
پذیرفت و ســکوت کرد و حتی برای 
مصطفی معین کار کــرد. رویدادی که 
یک بار دیگر در ســال 1359 رخ داده 
بود: مهدی بازرگان قصد داشت از سوی 
نهضــت آزادی ایران نامــزد انتخابات 
اسالمی  ریاست جمهوری  دوره  نخستین 
ایران شود. جناح چپ نهضت آزادی و 
دیگر چپ زدگان ملی مذهبی با نامزدی او 
مخالفت کردند. اما بازرگان نمی خواست 
اعتبار نهضت آزادی را به پای ابوالحسن 
تک رو- چپ زده ی  بنی صدر-روشنفکر 
بریزد. او حتی حاضر شده بود به بنی صدر 
در دولت موقت مقامی بدهد. در نهایت 
حسن حبیبی از جناح چپ نهضت آزادی 
نامزد این حزب شد و بازرگان به عنوان 
فردی تشکیالتی سکوت کرد و به رای 

اکثریت تمکین کرد.
اکنــون بهــزاد نبــوی با وجــود همه ی 
چپ گرایانــه اش  اقتصــادی  دیدگاه هــای 
در عرصه سیاســی نماد بقــای میانه روی و 
اصالح طلبی است. او هیچ نسبتی با حسن 
روحانی ندارد. حتــی صادقانه می گوید 
در انتخابات سال 1392 فکر می کرد که 
امکان پیروزی هیچ نامزد اصالح طلب یا 
میانه رویی ازجمله حسن روحانی وجود 
ندارد. اما اکنــون در دفاع از روحانی به 
تنهایی به میدان آمده اســت. بهزاد نبوی 
به خوبی مســئله ی اصلی و فرعــی را از هم 
تمییز می دهد. می داند که مســئله امروز ما 
این نیســت که چند اصالح طلــب در دولت 
کرســی دارند. می داند که مســئله امروز ما 
این نیســت که این دولت چنــد اقتصاددان 

نهادگــرا یــا چپ گــرا را به تصــدی امور 
اقتصادی گمارده است. مسئله اصلی امروز 
میــان اصالح طلبی و اصول گرایی نیســت، 
میان لیبرالیســم و سوسیالیســم نیست، میان 
راست و چپ نیست. مســئله ی اصلی اداره 
کشور و عبور از بحران اقتصادی، خارجی و 
امنیتی است. بهزاد نبوی که در سال 1376 
مشوق و محرک اصلی نامزدی میرحسین 
موســوی و سپس ســیدمحمد خاتمی 
مقابل  ریاســت جمهوری  انتخابات  در 
علی اکبر ناطق نوری بود در دو انتخابات 
اخیر دوســتانش را به پی گیری نامزدی 
علی اکبر ناطق نوری )در غیاب احتمالی 
حســن روحانی( دعوت می کرد و این 
به هیچ وجه به معنای عدول بهزاد نبوی 
از آرمان خواهی نبود. بهزاد نبوی می داند 
که مســئله امروز ایران، خود ایران است و 
دیگر هیچ. نه پســت و مقام، نه ایدئولوژی، 
نه بوروکراسی و نه حتی اصالح طلبی تخیلی. 
عبور از ایدئولوژی نماد همان گذار تاریخی 

چپ سنتی به چپ مدرن در ایران است.
بهزاد نبوی هنوز به معنای تاریخی و 
فکری کلمه یک چپ مســلمان است. 
اصلی  دغدغه  اجتماعــی  عدالت  هنوز 
اوســت و در کنار آن بــه آزادی های 
اساسی هم باور دارد. می توان از موضوع 
راست مدرن یا لیبرالیسم سیاسی چپ گرایی 
را نقــد کرد اما نفی آن امــکان ندارد. نماد 
این عدم امــکان، وجود بهزاد نبوی و دیگر 
چهره های چپ مدرن اســت که به عدالت و 
آزادی بــه صورت موازی باور دارند. همان 
جریان عدالتخواهی که از نظریه انقالب 
مدام )نه انقالب اســالمی( عبور کرده و 

دیگر چریک نیست؛ سیاستمدار است.
بهزاد نبوی هم دیگر چریک پیر نیست. 
او این سال ها عمیقا پیر شده و خمیده اما 
خسته نشده است. او همچنان چپ مانده 
است، اما چپ زده و چپ رو نشده است. 
این هشــدار یک چپ علیه چپ روی 
است. چپ روی حرکت افراطی و رادیکال 
خــارج از ظرفیت های اجتماعی و سیاســی 
موجود است. والدیمیر لنین آن را بیماری 
نامیده است و تردیدی  کودکی چپ ها 
نیســت که این بیماری جوانی همه ی 

چپ هاست.
از ســوی دیگر چــپ روی در نهایت 
به راســت گرایی ختم می شــود همچنان که 
راست روی به چپ گرایی. راست روی آن 
قدر عرصه ی سیاست را تقلیل می دهد و 
پایین تر از ظرفیت های اجتماعی موجود 
فعالیت می کند که چپ گرایی ســر بر 
می آورد و چــپ روی آن قدر عرصه ی 
سیاســت را تحریک می کند و باالتر از 
ظرفیت هــای اجتماعی موجود حرکت 
می کند کــه راســت گرایی به قدرت 
می رسد. چپ روی به افسردگی سیاسی و 
انفعال عملی دامن می زند و سیاسیون جوان 
را ناامید از تحول به انتظار تغییر می نشاند یا 
آن که به امید تغییر در آتش رادیکالیسم 

می نشاند.

و  چــپ زده  چهره های  حمــالت 
چپ روی خارج از کشــور به خصوص 
برخی از اعضای گروه های افراطی قدیمی 
)شاخه ی  انقالبی  موحدین  جریان  مانند 
فرهنگی مجاهدین خلق( به بهزاد نبوی و 
حسن روحانی مظهر این چپ روی است. 
افرادی که به جای مانــدن در میهن و 
تالش برای آزادی و توسعه ایران به خارج 
از کشور پناه برده اند و اکنون با آمیزه ای 
از تخیالت سیاسی و توهمات فکری بر 
آتش مخاصمات قدیمی می دمند و چون 
هیچ گزینه جایگزین ندارند در عمل یا 
بر آتش خشم و خشونت می دمند یا راه 

انفعال و افسردگی سیاسی را می گشایند.
اینان در عمــل البته هیزم کش آن 
گروه از سیاســیون داخلی هستند که 
تنها به سبب از دست دادن کرسی های 
قدرت و سهمیه های کابینه از روحانی 
انتقاد می کنند و در واقع ســهم خود را 
از انتخابات 96 طلب می کنند. همان ها 
مطالباتشان شرمنده  از  نبوی  بهزاد  که 

می شود.
امــا بهزاد نبوی در شــرایطی که نه 
سودای وزارت دارد، نه سودای وکالت، 
نه سودای ریاســت و تجربه وزارت و 
وکالت و نیابت ریاست مجلس را پشت 
سر گذاشته است، امروز از همان موضع 
بازرگان ســخن می گوید که یک عمر 
)و شــاید هنوز( بــا او اختالف فکری 
داشت اما اکنون اختالف راهبردی ندارد. 
اصالح طلبی و میانه روی و سیاست ورزی به 
عنوان یک استراتژی، نقطه مشترک مهدی 
بــازرگان و بهزاد نبوی اســت. اصالح طلبی 
محصــول ناتوانی مــا از براندازی نیســت، 
انتخاب ما برای بهبودخواهی حتی در شرایط 
رادیــکال اســت. اصالح طلبی نه به عنوان 
یک تشکیالت که به عنوان یک گفتمان 
تالش بــرای ایجاد تــوازن و تعادل و 
تناسب در قوای سیاسی و اجتماعی است. 
اصالح طلبی نقطــه مقابل آرمان خواهی 
نیست. اصالح طلبی بازتعریف و بازسازی 
آرمان ها براساس واقعیت هاست. تغییرات 
آنی و سریع به همان سرعت که می آیند، 
می روند. نســل ما توهم »برگشت ناپذیری 
اصالحات« را در دوران محمود احمدی نژاد 
مشــاهده کرد. نســل ما خطاهای مکرر در 
بهره بردن از بهــار اصالحات در دوران دوم 
خرداد را تجربــه کرد. نسل ما این شانس 
را داشــت که زودتر از پایان عصر خود 
به این بازاندیشی برسد که اصالحات گام 
به گام رخ می دهد که آزادی، ذره ذره به 
دست می آید که توسعه بر آزادی مقدم 
است که آزادی بر دموکراسی مقدم است. 
که توزیع قدرت بر توزیع ثروت مقدم 
است. که تولید ثروت بر توزیع ثروت 

مقدم است.
این روزهــا خمیده راه  نبوی  بهزاد 
می رود. این پشت خمیده را اما روزگار 
به رایگان به او هدیه نداده است. رنج یک 

نسل بر پشت پیرمرد است.

چپعلیهچپروی
چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت می کند؟

محمد قوچانی
سردبیر

10چه باید کرد؟
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QQQمقدمه
يكي از قواعد پردامنه فقه، قاعده نفي سبيل 
 ُ است. مستند مهم اين قاعده، آيه: »لَْن َيْجَعَل اهللَّ
لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤمِنِيَن َســبِياًل« است. هرچند 
به آيــات و روايات ديگري كه به معناي عدم 
اتحاذ ولي و اولياء)آل عمران: 118؛ نساء: 139؛ 
مائده: 55( و يا علو اســالم و مؤمنين)روايت 
نبوي( تمسک شده و یا در تأیید معنای خاصی 
از آیه به آن آیات استناد کرده اند. اما نام قاعده 
از اين آيه گرفته شده است. در فهم اين آيه ميان 
تفاسير و کتاب های فقهي تفاوتي جدی است. 
مفسرين آن را گاه از منظر كالمي و در تقابل و 
سیطره استداللی دیده اند و فقها استخراج حكمي 
اجتماعي و عدم والیت کافر بر مسلمان. در این 
مسئله هم اختالف نظر و روش عمل و استخراج 
فروعات فقهی هم بسیار و گاه راه افراط و تفریط 

طی شده است. 
پيش از فقهاي شيعه، عالمان اهل سنت به اين 
آيه و قاعده تمسك کرده اند2 و در كلمات فقها 
تفكيكي ميان سلطه كافرانه و انساني و طبيعي 
كافر گذاشته نشده و مالک هایی كه در اين باره 
گفته شده، به خود »سبيل« در جمله آيه »َعلَى 
الُْمْؤمِنِيَن َسبِياًل« بوده، تا اين كه شكل تركيبي 

پيدا كند. 
از سوي ديگر در سير استنباط فقها در حيات 
انساني، مصاديق اين قاعده دگرگون و بسا در 
مواردي دچار تغيير در موضوع شده است. اگر 
در زبانی مسئله جواز ســاختن کلیسا در شهر 
و یا تعمیر آن مطــرح بوده، در زمانی موضوع 
ساختمان و یا محل ساختمان غیر مسلمانان مطرح 
شده و یا مثل، بيع مصحف از موارد روشن سبيل 
كافر تلقي می شده اســت، در حالی که ديگر 
امروز از اين دايره خارج شــده و كسي ديگر 
حاضر به ممنوعیت فروش قرآن به غیرمسلمان 
و یا عدم اجازه ســاختمان آپارتمان در طبقات 

باالی مسلمانان نيست. 
جهت ديگري كه در كلمات فقها، مغفول 
واقع شده، حاكميت اصل عدالت و آزادي در 
باره غير محاربين از كفار است. در قرآن آیه 
8 ســوره ممتحنه موضوع نیکی و عدالت به 
غیر مســلمانان و الزمه آن تساوی در حقوق 
شهروندی مطرح است. در صورتی که از ظاهر 
برخي كلمات فقها اين گونه اســتفاده می شود 
كه اگر ســلطه كافر، سلطه عادالنه و بحق هم 
باشــد، باز اين قاعده حاكم بر آن احكام است 
و تمــام آن ها را نقض می کند، در صورتي كه 
موضوع قاعده، بايد روشــن شود كه آيا نفي 
هرگونه سلطه ای است، يا منظور سلطه جابرانه و 
کافرانه كافر بر مسلمان است كه ناقض كرامت 
انسان است و آيا اين قاعده، نافي قانون عدالت 
و آزادي انســان و حقوق شهروندی است، يا 
رعايت كرامت مســلمان و راه ها و روش های 
پيشگيري جايگاه عزت مسلمان، چيزي را نقض 
نمی کند. در این مقاله سعی شده که به یکایک 

این سئواالت پاسخ داده شود. 

QQQ تفسیر آیه با توجه به اقوال مفسران
اکنون الزم است قبل از بررسی اقوال فقیهان 
به فهم درست خود برسیم و بررسی تفسیر آیه را 
از جهات گوناگون از اقوال مفسران توجه کنیم. 
َُّصوَن بُِكــمْ فَإِْن كاَن لَُكْم فَْتٌح  َِّذيَن َيَتَرب  »ال
ِ قالُوا أَ لَْم نَُكْن َمَعُكْم َو إِْن كاَن لِلْكافِِريَن  مَِن اهللَّ
نَِصيٌب قالُوا أَ لَْم نَْســَتْحِوْذ َعلَْيُكْم َو نَْمَنْعُكْم مَِن 
ُ َيْحُكُم بَْيَنُكْم َيْوَم الْقِياَمهِ َو لَْن َيْجَعَل  الُْمْؤمِنِيَن فَاهللَّ
ُ لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤمِنِيَن َسبِياًل« )نساء: 141(. اهللَّ

همانان كه مترّصد شمايند، پس اگر از جانب 
خدا به شما فتحى برسد، مى گويند: »مگر ما با 
شما نبوديم؟« و اگر براى كافران نصيبى باشد، 
مى گويند: »مگر ما بر شما تسلّط نداشتيم و شما را 

از ]ورود در جمعِ [ مؤمنان باز نمى داشتيم؟« پس 
خداوند، روز قيامت ميان شما داورى مى كند و 
خداوند هرگز بر ]زيانِ [ مؤمنان، براى كافران راه 

]تسلّطى [ قرار نداده است.

QQQجایگاه معنایی آیه
موضوع آیه در خطاب به آن دسته از منافقانی 
است که قرآن وصف آنان را بیان می کند که 
گاه سخنی با مؤمنان دارند، و گاه با كافران. در 
جایی که برای مؤمنان فتح و گشایشی می رسد، 
توقع دارند سهمی و نصیبی به آنان برسد و سخنی 
با کافران دارند که اگر آنان پیروزی داشــته 
باشند، می گویند ما در این پیروزی سهیم شما 
هستیم؛ چون ما بودیم که نگذاشتیم شما مسلمان 
شوید. در این جا خدا می گوید که خداوند، روز 
قيامت ميان شما داورى مى كند و بعد می فرماید: 
ُ لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤمِنِيَن َسبِياًل «.  »َو لَْن َيْجَعَل اهللَّ
خداوند هرگز بر ]زيانِ [ مؤمنان، براى كافران 
راه ]تســلّطى [ قرار نداده است؛ که اگر سیاق 
آیه باشد، موضوع تسلط در آخرت و یا از سنخ 
مسائل آخرت مناســب با داوري با كافران و 

منافقان است. 

QQQ :شرح و تفسير كلمات
کلمــه: »تََربُص« بــه معنــاى انتظار و 
كلمه:"اســتحواذ" به معناى غلبه و تسلط است. 
ُ« برای بیان و  ُ َيْحُكُم بَْيَنُكْم«. فاء »فَــاهللَّ فَــاهللَّ
نتیجه گیری از كالم و انذار برای منافقين است. 
»َيْحُكُم« يعني بينهم ينصفكم من جميعهم: حكم 
كردن خدا در ميان دو گروه و يا سه گروه دو 
صورت بيشتر ندارد. يعني منافقان و كافران در 
يك جبهه و مؤمنان در جبهه مقابل هستند. »َو 
لَْن َيْجَعَل« با كلمه »لن« و لفظ »لن« مفيد نفي 
ابد است. چون به أدات استقبال است باید ناظر به 
بعد دنیا است و اگر براي آينده نباشد، معنايش 
نفي قدرت بر تصــرف تكويني در زمان حال 
می شود كه ترديدي در اشكال بر آن نخواهد بود. 
از سوي ديگر كلمه »لَْن« داللت بر نفي سبيل 
در مستقبل می کند و نه زمان تشريع احكام را؛ 
لذا آيه شریفه در مقام نفي علو كافر بر مسلم در 

عالم تشريع نيست.
نكته ديگر، اين جملــه از آيه مقرون به ما 
قبل خودش می باشد، در نتيجه معناي جمله اين 
می شود: »إّن اهلّل تعالى عند الحساب و المحاكمه 
بين الطرفين لن يجعل للكافر حجه توجب غلبته 
على المسلم«. و اگر در دنيا همين معناي حجت 
به معناي نفي تشــريع شود، يعني تشريعي كه 
حجت عليه مســلمانان و ذلت و خواري آنان 
منجر شود. و لفظ »المؤمنين« در استعمال قرآن 
به معناى مطلق مسلمين است. در نتیجه معنای آیه 
بر این وجه می شــود: خداوند حجت مومنان را 

غالب بر کافران قرار داده است.
َُّصوَن  َِّذيَن َيَتَرب بنابراين، اين فــراز از آيه »ال
ِ قالُوا أَ لَْم نَُكْن  بُِكْم فَإِْن كاَن لَُكْم فَْتٌح مِــَن اهللَّ
َمَعُكْم در این وجه تفســیری، در مقام اخبار و 
توصیف ديگرى براى انسان های ُدوُرو و فرصت 
طلب و سودجو است كه به دنبال كسب منافع 
خود هستند، نه ارزش ها و معنویت و اخالق و 
منتظرند که ببینند در توازن جامعه، چه کسی از 
افراد خیر و شر برنده می شوند تا بخواهند از آن 
برای خود منافعی به دست آورند و چون چنين 
هستند رابطه خود را با گروه های مختلف مؤمن 
و غیرمؤمن حفظ نموده است، هم از اين طائفه 
مى دوشند و هم از آن طائفه، اگر بُرد با مؤمنين 
باشــد، مى گويند: ما با شمايم و بايد كه از اين 
فتح و پيروزى و از اين غنيمت ها و ساير فوائد 
جنگ، ســهمى براى ما منظور بشود و اگر بُرد 
با كفار باشد، فرصت طلبانه مى گويند: مگر اين 
ما نبوديم كه نگذاشتيم مؤمن شويد؟ پس بايد 
سهمى از آنچه نصيب شما شده، به ما بدهيد و 
يا مى گويند: ما بر شما منت داريم، براى اينكه 
اين بهره ها را ما نصيب شما كرديم. اين روحيه 
منافقين و آدم های سودجو و فرصت طلب است. 

خدا در نهايت می گوید كه فایده ای ندارد شما از 
مسلمانان نمی توانید چيزي بر گيريد. 

نکته ای كه بعضى از مفسرين گفته اند: اگر 
بُرد و پيروزى مؤمنين را فتح خوانده، و پيروزى 
كفار را نصيب دانسته، براى اين بوده كه پيروزى 
كفار را تحقير كنــد و بفهماند پيروزى كفار، 
پيروزى واقعى نيست؛ بلكه امرى است موهوم و 
از نظر عقل و واقعيت ارزش قابل اعتنا ندارد، آن 
هم بعد از آنكه خداى تعالى مؤمنين را وعده داده 
كه فتح واقعى از آنان است و او ولى و سرپرست 
ايشان است و شايد همين نكته باعث شده كه 
فتح را به خداى تعالى نسبت داده، ولى خواستن 

نصيب را به خود نسبت نداده است3.

QQQ مراد از نفى سبيل
بخــش دوم بحث در فراز نهایی آیه، یعنی، 
لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤمِنِيَن َسبیاًل«   ُ »لَْن َيْجَعَل اهللَّ
اســت که از آن تعبیر به نفی سبیل شده است. 
البته این فراز بحث انگیزترین فراز آن محسوب 
می شــود، به همین دلیل هم در میا مفسران از 
جهات مختلف بحث شده است؛ که اوالً مدلول 
آن در نفي جعل ســبيل چیست؟ ثانیاً قلمرو و 
داللت آن تا چه حدی است؟ و ثالثاً: مصاديق و 
مواردي در انطباق با قاعده در كلمات مفسران و 

فقها گفته شده و درست است، یا خیر؟ 
بدون شک در سیر فراز و فرود تفسیر آیه 
جنگ های مسلمانان پس از فوت پیامبر گرامی 
و درست کردن جنگ های به نام جهاد ابتدایی و 
کشــاندن آن به فقه و کالم در دوره بنی امیه و 
بنی عباس تأثیر فراوان در فقه و فهم آیه داشته و 
این معنا سخن مفسران نخستین نبوده است4. نكته 
قابل توجه اين اســت كه اگر مفهوم اين كلمه 
روشن شود، و ارتباط با سیاق آن محفوظ بماند، 
بحث در مصاديق هم می تواند تطبيقش شــكل 
علمی و تفسیری داشــته باشد. آنگاه به خوبی 
روشن خواهد شــد و در ميان سياست مداران، 
اقتصاددانان، حقوق دانان تعيين شــود كه نفي 

سبيل چه مصاديقي دارد. 

QQQاقوال مفسران
شيخ طوســي)م460( در تفسير آيۀ فوق، 
در تفسير التبيان، مانند بسياري از مفسران قبل 
از خود مانند طبری ابتدا »ســبيل« را به دو معنا 
تفسير مى كند: يكي غلبه و قهر، و ديگري حجت 
و داللت. پس از ذكر آيۀ شريفه مى گويد: »لَْن 
ُ« يعنى با چيرگى و شّدت این سبیل را  َيْجَعَل اهللَّ
قرار نداده است. اگر آن را در مورد زندگانى اين 
دنيا حمل كنيم، مى توان بدين معنا تفسير كرد 
كه خداوند متعال از نظر حّجت و دليل راهى را 
براى كّفار قرار نداده است؛ گر چه جايز خواهد 
بود كه كّفار بر مؤمنان چيره باشند، اّما در این 
صورت مؤمنان با در دست داشتن حّجت و دليل 
پيروز خواهند بود.5 اين معنا را شيخ در كتاب 
تفســيرى خود از اين آيه داشته است و معناى 
دوم را، كه حجت و دليل است براى »سبيل« در 
نظر گرفته و ترجيح مى دهد كه گويي مخالف با 
استفاده فقهي از اين آيه در کتاب های خالف و 

مبسوط است.
ُ لِلْكافِِريَن َعلَى  در باره اين فراز »لَْن َيْجَعَل اهللَّ
الُْمْؤمِنِيَن َسبیاًل « به لحاظ تفسيري چند احتمال 

است:
 1( اين جمله در ادامه جمله قبلي اســت و يك 

جمله را تشكيل می دهد. 
2( اين جمله علت جمله قبلي و داراي هويت و 
 »ُ حكم مستقل است. به اين معنا كه »لَْن َيْجَعَل اهللَّ
ُ َيْحُكُم بَْيَنُكْم« است. چرا خداوند در  علت: »فَاهللَّ
قيامت چنين حكم می کند، زيرا خدا براي كافران 
عليه مؤمنين چنين جعلي قرار نداده است. لكن 
اين احتمال از جهتي می تواند تعليل در آخرت 
باشد و محتمل است كه تعليل شامل حال آنان در 

دنيا و آخرت باشد. 
تردیدی نیست که بیشتر مفسران دوره های 
بعد از قرن ششــم، این فراز را مستقل از صدر 

آیه گرفته و نخواسته اند آن را محدود به موضوع 
قبلي، يعني آخــرت کنند،6 با آن که در کم و 
کیف معنای دنیایی آن در داللت بر معناي سبيل 

بر حجت يا غلبه بحث شده است. 
از ســوی دیگر تردیدی نیست که »ُكم« 
یعنی شما، يعني مؤمنان و كافران و منافقان، در 
ُ َيْحُكُم بَْيَنُكْم َيْوَم الْقِياَمهِ«، و فاء  اين جمله: »فَاهللَّ
عطف و در نتیجه بيان از جمله های سابق است. 
ُ لِلْكافِِريَن َعلَى  همچنین جمله: »َو لَْن َيْجَعَل اهللَّ
الُْمْؤمِنِيَن َسبِياًل« خطاب" متوجه مؤمنين و در بيان 
علت و قاعده آن حكم الهي در روز قيامت است، 
هر چند كه َپر آن منافقين و كفار را نيز مى گيرد 
و منظور از سبیل »راه«، و منظور از جعل قرار 
دادن خداوند در این مسئله است. یعنی خداوند 
قدرت و غلبه، از حجت كه نوعي سيطره باشد، 

براي كافران قرار نداده است. 
بنابراین موضوع بحث و پرسش در تفسیر 
نفی سبیل یا ســبیل کفار در دنیا است و یا در 
آخرت. اگر در دنیا است، نفی سبیل در حجت 
و استدالل است، چنانکه آنان محاجه می کردند 
و ادعا داشتند. و یا منظور نفی سبیل در آخرت 
است، یعنی زبان آنان بسته است و جوابی دیگر 
ندارند. و یا آیه مســتقل از قبل است و همان 

چیزی است که فقها نتیجه گرفته اند. 

QQQاحتماالت در نفی سلطه
پرسش اصلي در اين فراز از آیه، نکته دیگر 
بنابر قول به نفی سبیل در دنیا است. اگر این معنا 
است، آنگاه این سئوال مطرح است كه مراد از 
»نفي سبيل كفار بر مؤمنان« در چه محدوده ای و 
با چه خصوصياتي است؟ زيرا نفی سلطه و غلبه 

کفار بر مؤمنین، داراي چند احتمال است: 
1( یکی نداشتن سلطه کفار در آخرت. 2( 
نداشتن سلطه كافران در دنیا، 3( نداشتن سلطه 
در دنیا و هم نفي سلطه در آخرت. 4( جعل عدم 
ســلطه به صورت جمله انشائی و در مقام جعل 
و تشــريع. 5( جمله خبری و إخبار از واقعيتي 
در حال. 6( يا خبر از نفي ســلطه در آينده. 7( 
نفي سلطه در گذشته، حال و آينده. 8( باز اين 
که محتمل است مراد نفي سلطه كفار بر مؤمنين 
نه در مقام تشريع، بلكه در مقام تکوین و نظام 
هستي باشــد. 9( یا منظور از آيه اراده خداوند 
در نفي ســلطه كفار در مقام تشریع، باشد. 10( 
یا هم نفي ســلطه در مقام تشریع و هم در مقام 
تکوین. 11( يا منظور از جعل، نفي سلطه كفار 
تنها برای گروه خاص، مانند پيامبران، مؤمنين. 
12( یا نفی سبیل برای همه پیروان حق. 13( از 
سوي ديگر محتمل است كه نفي سبيل به معناي 
نفي حجيت و دليل باشد و نفي سلطه به معناي 
نفي دليل و منطق كفار بر مؤمنان باشــد. 14( 
مراد نفي سبيل، به عنوان قانون و سنت الهي در 
مجموعه حركت تاريخ با فراز و نشیب هایش. به 
اين معنا كه حركت تاريخ در جهت غلبه حق و 
محكوميت باطل و عدم سلطه آنان بر طرفداران 

حق و حقيقت. 

QQQ بررسي احتماالت
در اين صورت چهارده احتمال در آيه می رود 
كه اگر در هم ضرب شود، ارقام زيادي از وجوه 
و احتماالت را نشــان می دهد كه در این جا با 
توضیح بیشــتر با نظر به اين  كه احتماالت در 

معناي نفي سبيل بسيار است، برخي از احتماالت 
مهم، را بررسي می كنیم.

1- اگر مراد نفي سبيل يعني جعل عدم سلطه 
در آخرت باشد، يعني نفي سلطه در حجت و غلبه 
جايگاه كافران بر مؤمنان در آن عالم باشد، در 
نتيجه نفي چنين سلطه ای، يا به معناي نفي حجت 
است، در آن صورت معناي آيه چنين می شود: 
كفار كه شــامل منافقان هم می شود، در عالم 
حساب و كتاب ديگر آنان دليل و منطقي ندارند. 
به تعبير ديگر كفار حرفي براي گفتن ندارند و 
تمام حجت تمام شــده است، در نتيجه معناي: 
ُ َيْحُكُم بَْيَنُكْم َيْوَم الْقِياَمهِ« اين می شود كه  »فَاهللَّ
حكم خدا با آنان خيلي روشن و آشكار خواهد 
بود، زيرا اين قانون خداوند اســت كه كفار در 
آخرت جايي براي عرضه و سخن نداشته باشند. 
2- اگــر منظور از نفي ســلطه به صورت 
تکویني باشد، يعني كفار غلبه و استيال حقيقي 
و عينــي ندارند، حال چرا مراد از نفي ســلطه 
تكويني است؛ زیرا در آخرت جایی برای تشریع 
و قانون گذاری نیســت و در آن جا غلبه مادی 
و برتری های زورگویانه نیست. كافران جايي 
براي سخن گفتن و ادعا كردن و قدرت نمايي و 
زورگويي ندارند. منافقان كه در آخرت در حكم 
كافران هستند، ديگر ادعا و مدعايي و جبروت و 

استياليي ندارند و نمی توانند داشته باشند. 
شاهد بر این معنا روایتی است از طریق عامه، 
از امام علی كه به هردو احتمال از معنا مؤيد است: 
»ما ُروي عن يســيع  الحضرمي قال: كنت عند 
علي بن أبي طالب- رضي اهلل عنه- فقال له رجل 
يا أمير المؤمنين، أ رأيت قول اهلل: »َو لَْن َيْجَعَل 
ُ لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤمِنِيَن َسبِياًل« كيف ذلك،  اهللَّ
وهم يقاتلوننا و- يظهرون علينا أحيانا؟ فقال: علي 
رضي اهلل عنه: معنى ذلك يوم القيامه يوم الحكم. 
و- كذا قال ابن عباس: ذاك يوم القيامه. قال ابن 

عطيه: و- بهذا قال جميع اهل التأويل.7 
یسیع حضرمی روایت کرده که پیش علی 
بن ابی طالب بودم که مــردی به آن حضرت 
فرمود: یــا امیر المؤمنین آیا معنای این آیه در 
ُ لِلْكافِِريَن  باره ســلطه کافران: »َو لَْن َيْجَعَل اهللَّ
َعلَى الُْمْؤمِنِيَن َسبِياًل« چیست در حالی آنان با 
می جنگند و بســا بر ما چیره می شوند ؟  آنگاه 
حضرت فرمودند، معنای آن این اســت که در 
روز قیامت آنان چیرگی ندارند. این معنا را ابن 
عبــاس و ابن عطیه هم گفته اند. بعد خود طری 
می گوید این تفسیر که آیه ناظر به قیامت باشد، 

همه مفسران می گویند.  
جالب اين كه در عصر ائمه اشتباهي از فهم 
معناي آيه رخ داده، كه عده ای گمان مي کرده اند 
كه خدا چون ســبيلي تكويني بر كافران قرار 
نداده، پس بايد مواردي از قبيل قتل امام حسين 
رخ نداده باشــد، و اين خبر و اتفاق از شايعات 
غير واقعي باشد. شاهد بر مسئله اين روايت است: 
صدوق در كتاب عيون االخبار- از أباصلت 
هروي، نقل می کند: »قال: قلت: للرضا )ع(: يا 
ابن رســول اهلّل )ص( إّن في سواد الكوفه قومًا 
َيزَعُمون أّن النبي )ص( لم يقع عليه السهو في 
صالته؟ فقال كذبوا- لعنهم اهلّل- إّن الذي ال يسهو 
هو اهلّل الذي ال إله إال هــو، قال: و قلُت يا ابن 
رسول اهلل )ص( و فيهم قوم يزعمون اّن الحسين 
)ع( لم ُيقَتل و أنه القى شبهه على حنظله بن أسعد 
الشامي و انه َرفََع الى السماء، كما َرفَع عيسى بن 

مريــم )ع( و َيحَتُجون بهذه اآليه، فقال: كذبوا، 
عليهم غضُب اهلّل و لعنه و كفروا بتكذيبهم النبي 
)ص( في اخباره بأن الحسين )ع( َسُيقَتل .... فاما 
قوله عز و جل َو لَْن َيْجَعَل اهلّلُ .. اآليه( فإنه يقول: 
ُ لكافر على مؤمن حجه و لقد أخبر  َو لَْن َيْجَعَل اهللَّ
اهلّل تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق و مع 
قتلهم إياهم لن يجعل اهلّل لهم على أنبيائه عليهم 
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بر طبق اين خبر، مراد از نفي سبيل، نفي دليل 
و حجت اســت، نه نفي سلطه تكويني كفار بر 
مؤمنان؛ زيرا سلطه كفار بر مؤمنان نمونه هاي 
آن فراوان بوده كه غلبه داشــته اند، مانند يزيد 
و ابن زياد كه در اين روايت به آن اشــاره شده 
و مواردي كه هم اكنون در دوره معاصر وجود 

دارد.
3- احتمال ديگر اين است كه منظور از نفي 
سبيل در دنيا و آخرت باشد. زيرا هر چند سياق 
آيه مربوط به آخرت اســت، اما شامل دنيا هم 
می شود، با اين استدالل كه اگر گفته شود، آيه 
در جهت نفي سبيل در آخرت از كفار می کند، 
بكار دنيا نمي آيــد و بيان آن بي فايده خواهد 
بود. این نظر را کسانی مانند ابن العربی در آیات 
االحکام مدعي شده و گفته است: اگر معنای آیه 
چنین باشد، دیگر چنین وعده ای براي دنيا بی 
فایده اســت9. البته اين روايت نفي حكم از دنيا 
نمی کند، تا اشــكال ابن العربي وارد بشود، اما 
بر فرض صحت، روايت تأكيدي است بر نفي 
سبيل در آن روز كه روز حكم است. زيرا مسير 

آخرت از دنيا و با حجت دنيوي عبور می کند.
4- اگر منظور نفی سلطه تنها در دنیا باشد، 
يعني چون خداونــد چنين اصل و قانوني كلي 
دارد، پس در مقام تشريع و وضع قوانين، چنين 
سلطه ای براي كافران قرار نداده است. زيرا به اين 
معنا، ديگر سلطه در تکوین نمی تواند باشد، زیرا 
در خارج بارها و بارها سلطه کافران بر مؤمنان و 
موفقیت، قدرت آنان دیده شده و مؤمنان در عالم 
تحت سلطه فرعونیان، نمرودیان و کافرانی بوده 
که با تعدی و زورگویی انسان ها را به استضعاف 
کشانده اند. اصل نفی سبیل نمی خواهد نفی غلبه 
کافران را به صورت اخباری بيان کند، یعنی خبر 
بدهد که در عالم انسانی و در دنیا ایها المؤمنون 
هیچ گاه اتفــاق نمی افتد که کافری بر مؤمنی 

سلطه پیدا کند10.
5- از ســوی دیگر ممکن است که جمله 
اخباری و منظور نفى »سبيل« اعم از تسلط در 
دنيا و آخرت به عنوان خبر باشد، يعنى كفار نه 
در دنيا مسلط بر مؤمنين مى شوند و نه در آخرت، 
و مؤمنين به اذن خدا دائماً غالبند، البته ما دام كه 
ملتزم به لوازم ايمان خود باشــند، هم چنان كه 
در جاى ديگر اين وعده را صریحاً داده اســت: 
»َو ال تَهُِنوا َو ال تَْحَزنُوا َو أَنُْتُم اْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم 
ُمْؤمِنِين«. )آل عمران: 139(11. در نتيجه اخبار دو 
صورت دارد، يكي به صورت مطلق و يكي به 

صورت مقيد و با شرط ايمان.
6- اگر منظور توســعه جمله نفی سلطه در 
دنیا، افزون بر آخرت و مبتني بر اصل غلبه در 
حكم و تشريع است، چون نفی سبیل در آخرت، 
یعنی خدا در مقام تشریع و قانون گذاری، سلطه 
کافران را بر مؤمنان نخواسته است. بر اين اساس، 
معنایی که بیشتر فقها در مقام استنباط احکام و 

دلیل قاعده نفی سبیل به آن استناد جسته اند12. 

مبانیقاعدهینفیسبیل
تفسیر آیه 141 سوره نساء در نفي سبیل کافران 1

سيد محمد علی ايازی
استاد حوزه علمیه قم

در میان احتماالت گوناگون تفسیري که می تواند وجه جمع و شاهد داشته باشد، نفي سبیل کافرانه تشریعي و تكویني به صورت ترکیبي از جمله است.
اگر معناى آیه چنین باشد، خداى تعالی هرگز کفار را از آن جهت که کافر هستند، ما فوق مؤمنین و مسلط بر آنان قرار نمی دهد، تا آنان بتوانند بر مؤمنان احتجاج و 
برتري کنند. معنایش این است که حكم از امروز به نفع مؤمنین و علیه کافران به عنوان قانون الهی کلی قرار داده است و تا ابد نیز چنین خواهد بود قانون
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الریجانی که پیش از این هم در همان اردیبهشت ماه و ایام انتخابات شوراها که تفسیر جدید شوراى نگهبان و منع کاندیداتورى 
اقلیت هاى دینی در حوزه هاى انتخابیه با اکثریت مسلمان، به دفترش ارسال شده بود، حاضر به ابالغ آن نشده و در قامت رئیس 

نهاد نظارتی بر انتخابات شوراها به هیات هاى نظارت بر این انتخابات دستور داد تا »مالک همان قانون فعلی باشد.

7- برخی خواسته اند بگویند که این آیه خبر 
از تکوین و اشــاره به قضیه خاص یعنی قضیه 
خارجیه است، یعنی خبر می دهد كه آن كافران 
درگير با پيامبر، هرگز سلطه ای نخواهند داشت، 
در نتيجــه مراد از مؤمنین و کافران، به صورت 
مطلق نیست، بلکه مراد همان هایی هستند که 
در عهد پیامبر در حادثه خاص این داستان برای 
آنان اين سخنان اتفاق افتاده است. در آن صورت 
اشکال مراد تکوینی ندارد، چون ادعاي كلي نشده 
است، بلكه ادعاي نفي سلطه تكويني براي همان 
مؤمناِن مخاطب عهد پيامبر بوده است: »إن أريد 
بالكافرين و المؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينه 
القّصه، فاإلشكال زائل، لّن اهلّل جعل عاقبه النصر 
أيّامئذ للمؤمنين و قطع دابر القوم الذين ظلموا فلم 
يلبثوا أن ثقفوا و أخذوا و قّتلوا تقتيال و دخلت 

بقيتهم في اإلسالم فأصبحوا انصاراً للدين13.
8- احتمــال دارد که مراد از اخبار از قضیه 
خارجیه نیست، بلکه گروه خالص و مخلص در 
آن عصر و يا: 9( همه اعصار است. که اگر همه 
شــروط و جوانب فتح را رعایت کنند، خداوند 
هم مقدمات نصرت و غلبه را فراهم مي ســازد. 
در نتيجه نفی ســبیل از كافران براي اين گروه 
می کند، چنانكه برخي از مفسران گفته اند: »إن 
أريد العموم، فالمقصود من المؤمنين المؤمنون 
الُخلّص الذين تَلّبســوا باإليمان بسائر أحواله و 
أصوله و فروعه، َو لَو استقاَم المؤمنون على ذلك، 
لَما نال الكافرون منهم مناال، و لَِدفعوا عن أنفسهم 

خيبه و خباال. )همان(. 
در آن صورت شرط موفقیت و عدم سلطه 
كافــران، تالش و کوشــش و رعایت قوانین 
پیروزی است، به دليل دســته ای از آيات كه 
فتح وغلبه را مشروط به شروط كرده است: »َو 
َ لََمَع  َِّذيَن جاَهُدوا فِينا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلَنا َو إِنَّ اهللَّ ال
الُْمْحِسنِيَن«. )عنكبوت: 69(. كسانى كه در راه ما 
مجاهدت مى كنند ما به طور یقین به راه های خود 
هدايتشان مى كنيم و به يقين خدا با نيكوكاران 
اســت. »َو الْعاقَِبُه لِلتَّْقوى « سرانجام از آن تقوا 

است. )طه: 132(.
10- احتمال دیگر آن است که این آیه در 
بیان روند سیر تاریخ و حرکت جامعه بشری و 
مبارزه حق و باطل اســت. نه این که فقط برای 
گروه خالص و مخلص باشــد. در اين صورت 
مسئله دو فرض دارد، يكي اين سنت براي همه 
پيروان حق مطلق و يا نسبي باشد و يا مخصوص 
مؤمنان از امت محمدي باشــد. از ظاهر برخي 
آيات استفاده می شــود كه تنها مؤمنان مقيد 
به عمل صالح چنين وعده اي داده شــده است: 
الِحاِت  َِّذيَن آَمُنوا مِْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّ ُ ال »َوَعَد اهللَّ
َِّذيَن مِْن  لََيْسَتْخلَِفنَُّهْم فِي اْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََف ال
َِّذي اْرتَضى  لَُهْم،  َنــنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ال َقْبلِهِْم، َو لَُيَمكِّ
لَنَُّهْم مِْن بَْعِد َخْوفِهِــمْ أَْمناً َيْعُبُدونَنِي، ال  َو لَُيَبدِّ
ُيْشِرُكوَن بِي َشْيئاً" )نور: 55(. در اين آيه پيروزي 
آنان را نويد می دهد و ديگري دادن امكانات: » 
َننَّ لَُهْم«، اما در خود آيه نکته ای را بيان  َو لَُيَمكِّ
می کند كه نشان می دهد كه اين سنت مخصوص 
آنان نبــوده و در آينده هم نخواهد بود: » َكَما 

َِّذيَن مِْن َقْبلِهِْم«  اْسَتْخلََف ال

QQQنظريه برگزيده
در ميان احتماالت گوناگون تفسيري كه 
می تواند وجه جمع و شــاهد داشته باشد، نفي 
سبيل كافرانه تشريعي و تكويني به صورت 
تركيبي از جمله است. زيرا جمله اخير در پي 
جمله پيشين اســت كه افزون بر اين كه عام 
و كلي است، تعليل كالم است. بنابراین، اگر 
معنای آیه چنین باشد، خداى تعالى هرگز كفار 
را از آن جهت كه كافر هستند، ما فوق مؤمنين 
و مسلط بر آنان قرار نمى دهد، تا آنان بتوانند 
بر مؤمنان احتجاج و برتري كنند. معنايش اين 
است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه 
كافران به عنوان قانون الهی کلی قرار داده است 
و تا ابد نيز چنين خواهد بود و هرگز به عكس 
نمى شود  و اين خود اعالمى است به منافقين 
كه ديگر براى ابد از اينكه به هدف شوم خود 
برسند مأيوس باشند و به حكم اين آيه در همه 
دوره ها در نهایت فتح و فيروزى)سنت الهي( 
از آن مؤمنين و عليه كافران خواهد بود. یعنی 
این آیه در مقام بیان فلسفه تاریخ و بیان امید 
به آینده و جلب اعتماد به مؤمنين است. خبر 
از ســیر حرکت جامعه و انسانهای ارزشی و 
الهی در دنيا و در نتيجه آخرت است. در نتيجه 
نبايد خود شكننده اين سنت باشند، بلكه بايد 
حافظ اين قانون و قاعده باشــند. شاهد بر اين 
معنا، دســته ای از آيات است، مانند: »َو كاَن 

َحقًّا َعلَْينا نَْصــُر الُْمْؤمِنيَن«. )روم: 47(. 
یا از قبیل: »َو لََقْد َسَبَقْت َكلَِمُتنا لِعِبادِنَا 
َُّهْم لَُهُم الَْمْنُصوُروَن َو إِنَّ ُجْنَدنا  الُْمْرَسلِيَن إِن
لَُهُم الْغالُِبــوَن:« )صافات: 173(. یا بیان 
 ُ ســیر حرکت پیامبران باشد: »َكَتَب اهللَّ
َلَْغلَِبنَّ أَنَا َو ُرُســِلي« )مجادله: 21(. خدا 
نوشته است كه محققا من و فرستادگانم 
به زودى پيروز خواهيم شد. چنانکه در 
آياتى دیگر وعده مى دهد که این پیروزی 
َِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه  را محقق می سازد: »ُهَو ال
يِن  ، لُِيْظهَِرُه َعلَى الدِّ بِالُْهدى  َو دِيِن الَْحقِّ
ُكلِّهِ َو لَْو َكِرَه الُْمْشِرُكوَن« »صف: 9« او 
همان خدايى است كه فرستاده خود را با 
هدايت و دين حق فرســتاد، تا دين حق 
را بر همــه اديان غلبه دهد، هر چند كه 
مشركين كراهت داشته باشند. خداوند در 
آیات فراوانی به مسلمانان وعده پیروزی 
داده، و جعل نفي سبيل كرده، در نتیجه 
این آیه مرتبط با قاعده نفی ســبیل هم 

می تواند باشد.
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سیاست

ماجرای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو 
زرتشتی شورای شــهر یزد از هفته گذشته با 
اظهار نظر علی الریجانی از یک طرف و آیت اهلل 
یزدی از ســوی دیگر وارد مرحله تازه ای شده 
است. حاال تفســیر تازه فقهای شورای نگهبان 
از یک قانون کهنه انتخاباتی)تبصره یک ماده 
26 قانون انتخابات شــوراها مصوب سال 75( 
و ورود بدموقــع دیوان عدالت اداری )به گفته 
علی الریجانی( بر مبنای این تفسیر، نه تنها دو 
قوه و یک نهاد را با چالش تازه ای مواجه کرده 
بلکه حتی مرزبندی های جدیدی هم در فضای 
سیاسی پدید آورده است. جایی که چهره های 
اصولگرایی همچون عزت اهلل ضرغامی و مصطفی 
میرسلیم کنار اصالح طلبانی مانند مصطفی تاج زاده 
و غالمحسین کرباســچی قرار گرفته اند و در 
حمایت از نیکنام به این تصمیم فقهای شورای 

نگهبان اعتراض می کنند. 
چهارشنبه 26 مهرماه بعد از نزدیک به یک 
ماه و نیم از علنی شــدن حکم شعبه 45 دیوان 
عدالت اداری درباره تعلیق موقت عضویت نیکنام 
از شورای شهر یزد، علی الریجانی رئیس مجلس 
در دیدار با اعضای شــورای شهر تهران و در 
پاسخ به مرتضی الویری درباره اتفاقی که برای 
نیکنام رخ داده است هم تفسیر شورای نگهبان 
را زیر ســوال برد و هم از قوه قضاییه به خاطر 
حکم دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و هم برای 
حل موضوع راه حل شورای حل اختالف قوا را 
پیشــنهاد داد.  الریجانی که پیش از این هم در 
همان اردیبهشت ماه و ایام انتخابات شوراها که 
تفسیر جدید شورای نگهبان و منع کاندیداتوری 
اقلیت های دینی در حوزه های انتخابیه با اکثریت 
مســلمان، به دفترش ارسال شــده بود، حاضر 
به ابالغ آن نشده و در قامت رئیس نهاد نظارتی 
بر انتخابات شوراها به هیات های نظارت بر این 
انتخابات دستور داد تا »مالک همان قانون فعلی 
باشد«، این بار هم در انتقاد به رویه شورای نگهبان 
گفت: »از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول 
ما نیست. در گفت وگوی خود با آیت اهلل جنتی، 
دبیر محترم شــورای نگهبان نیز تاکید داشتم 
که تشــکیل شــوراها باید بر اساس مر قانون 
باشد. به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص 
وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل 
شرعی در این خصوص استناد می کند که البته 
مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان 
باید درباره قوانین جدید رأسا اعالم نظر کند.« 
الریجانی با انتقاد از دیوان عدالت اداری گفت: 
»در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری 
به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را 

نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.«
اما ساعتی بعد از انتشار این سخنان الریجانی، 
صف آرایی مجلس و شــورای نگهبان سر این 
موضوع شــکل روشن تری به خود گرفت. چه 
آنکه این بار کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
به میدان آمد و در گفت وگو با ایلنا هم پاســخ 
الریجانی را داد و هم پاســخ چهره هایی مانند 
علی مطهری که پیــش از آن گفته بودند این 
تفسیر نظر شخصی آیت اهلل جنتی و نه تصمیم 
اعضای شورای نگهبان بوده است. او در واکنش 
تفسیر  این  توقف  برای  به دســتور الریجانی 
شــورای نگهبان در همان ایام انتخابات گفت: 
»آقای الریجانی کــه نمی توانند چنین کاری 
انجام دهند. مثل این است که مصوبه ای مراحل 
قانونی اش را طی کرده و تصویب شــده است، 
آن وقت آقــای الریجانی بخواهند آن را معلق 
کنند. دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از 
سوی شورای نگهبان اعمال می شود. مصوبات 
دیگری هم بوده است اما چون این نظریه اخیر 
با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه ای شد.«

کدخدایی در جــواب مطهری هم گفت: 

»آقای جنتی شــخصا در این رابطه نظری نداده 
بودند که حاال گفته می شود که ایشان شخصا در 
رابطه با این موضوع نامه نوشته است. آقای جنتی 
به عنوان دبیر شورای نگهبان نظر فقهای شورای 
نگهبان را منعکس کرده اند. این نظر، نظر فقهای 

شورای نگهبان است و الزم االجراست.«
هرچه بود کدخدایی بر موضع خودش ایستاد 
که: »هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه ای 
را خالف شــرع ببینند، می توانند به آن ورود 
پیدا کرده و اعالم کنند و نظر شــورای نگهبان 
الزم االتباع است. در طول این سال ها هم به یاد 
داشته ایم که در مورد مصوبه ای، بعد از چند  سال 
کسی شــکایت می کند یا نامه ای می نویسد و 
چنانچه مصوبه ای از سوی فقهای شورای نگهبان 
به عنوان خالف شرع تشخیص داده شده باشد، در 
روزنامه رسمی منتشر می شود و الزم االجرا هم 
هســت. این مصوبه اخیر هم مثل همان ها بود، 
یعنی فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی 
کردند، رأی گیری شد، خالف شرع تشخیص 
داده شــد و به مراجع ذیربط برای ابالغ و اجرا 

ارسال شد.«

QQQدو فقیه شورای نگهبان چه گفتند؟
تعلیق  اظهارنظرها درباره  فضای یکنواخت 
عضویت نیکنام ادامه داشت تا اینکه یک هفته 
بعد از ســخنان الریجانی یعنی سه شنبه 2آبان 
ماه، آیت اهلل یزدی از فقهای شورای نگهبان در 
گفت وگویی با تسنیم اعالم کرد که »اعضای 
فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت 
منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا 
رأی دادند و این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و 
غیرقابل تغییر است.« بخشی از استدالل آیت اهلل 
یزدی این بود که: »در مجلس اقلیت های مذهبی 
نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان 
و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده 
دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس 
نماینده دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس 
اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند 
اظهارنظر کنند.« او در ضمن ســخنانش پاسخ 
رئیس و نمایندگان معترض مجلس را هم اینگونه 
داده بود: »مجلس اصال حق ورود به آن را ندارد، 
چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق 
نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید 

مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند.«
بعد هم تاکید کرده بود: »تصمیم شــورای 
نگهبان یک تصمیم قانونی، شــرعی، قطعی و 
غیرقابل برگشــت است و هیچ کس این قانون 
را نمی تواند برگردانــد و بدون تعارف عرض 
می کنم که اگر کســانی دنبال این هستند که 
مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با 
اصل نظام جمهوری اسالمی ایران است و نظام 
قطعا در برابر آن می ایســتد و نمی تواند تحمل 
کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون 
اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.« هر یک 
جمله آیت اهلل یــزدی دراین باره هزاران بار در 
توئیتر و شبکه های اجتماعی همراه با جمالت 
اعتراضی به این نگاه سختگیرانه دست به دست 
شد. اعتراض ها هم مختص به اصالح طلبان نبود. 
این سخنان حتی واکنش چهره هایی مانند پیام 

فضلی نژاد روزنامه نگار اصولگرا را هم به دنبال 
داشت که در صفحه توئیتر خودش این تصمیم 
را در مقابل محتوای نامه اخیر رهبری به مولوی 
عبدالحمید و حفظ حقــوق اقلیت های دینی و 

مذهبی قلمداد کرد. 
فردای آن روز امــا در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری یک نفر از اعضای فقهای شورای 
نگهبان حاضر شــد تا درباره این تصمیم شورا 
توضیح دهد. هرچند این برای نخستین بار بود که 
عضو فقیه شورای نگهبان برای توضیح تصمیمی 
در این شورا در رسانه ای حاضر می شد اما به دلیل 
یک سویه بودن برنامه و عدم حضور چهره های 
مخالف این نگاه شورای نگهبان، در عمل نقض 
غرض شد و خود این برنامه به حواشی پیرامون 
ماجرا اضافه کرد و واکنش های بیشــتری را 
به دنبال داشــت.  آیت اهلل مدرسی یزدی عضو 
فقیه شورای نگهبان در این برنامه گفت: »اگر 
قانون اجازه دهد از نظر شــرعی در جایی که 
اقلیت های دینی غالب باشــند مانعی ندارد که 
برای خود نماینده انتخاب کنند. اما به طور کل 
غیرمســلم نمی تواند نمایندگی مسلمان ها را در 
شوراها داشته باشد. در مورد عضویت نمایندگان 
اقلیت ها در مجلس شورای اسالمی و مقایسه آن 
با شوراهای شهر و روستا در این باره تفاوت هایی 
وجود دارد. عضویت نمایندگان اقلیت های دینی 
در مجلس شورای اسالمی به این خاطر است که 
مصالح اقلیت ها رعایت شود و خود آنها برای این 
موضوع نسبت به خودشان آگاه ترند و مصالح شان 
تا حدی که قانون اساسی و شرع اجازه می دهد در 
مجلس مطرح شود. اما در مورد شورای شهر کار 
به این گونه است که پای مصالح مسلمانان و نه 
مصالح اقلیت ها در میان است؛ دلیلی ندارد اقلیت 

نمایندگی مسلمانان را کند.«

QQQ اصولگرایان معترض به تفسیر شورای
نگهبان

بیان این ســخنان آن هم در دو روز پیاپی 
موج گسترده تری از واكنش ها را برانگیخت و 
این بار طیفی از چهره های جریان اصولگرایی 
نظیر عزت اهلل ضرغامی و میرســلیم را به میدان 
آورد كه كمتر از آنها انتظــار واكنش برابر 
تصمیمات شورای نگهبان می رفت. در جمالت 
اعتراضی ضرغامی به تعلیق عضویت نیكنام و 
تفسیر شورای نگهبان از قانون انتخابات كه در 
صفحه توئیترش منتشر كرده است جمله آخر 
جالب تــر از همه بود. اینكه: »مســلمان ها در 
شــوراهای شهر چه تخم دو زرده ای برای مردم 
کردند که حاال یک زرتشتی نمی تواند؟!« حاال 
بگذریم كه برخی این جمله ضرغامی را تلویحا 
درجه دوم دانستن شــهروندان زرتشتی نسبت 
به مسلمان برداشت كرده اند و اینكه او ضمن این 
جمله به آرای مردم توهین كرده است اما به هر 
حال بخش های دیگر جمالت ضرغامی اعتراض 
او به نگاه شورای نگهبان و حكم دیوان عدالت 
اداری را به وضوح نشان می دهد. جایی كه گفته 
است: »شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی 
و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا 
نیکنام در شورای شهر یزد رای داده است. آن 
را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور 

از مصلحت اندیشــی های سیاسی، وظیفه شان را 
به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که 
دستگاه های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در 
کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت 

واضح تعلل می کنند؟«
بعد هم اینطور اســتدالل كرده است كه: 
»ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم 
متعهد یزد )مســلمان و زرتشتی( که بر اساس 
نظامات قانونی و اعالمی قبلی به آقای ســپنتا 
رای داده اند بهترین دلیل در تائید عضویت آقای 
نیکنام در شورای شهر یزد است. به اعتقاد من 
حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسالمی 
ایــران در داخل و در ســطح جهانی باالترین 
مصلحت نظام است.« و بعد توصیه كرده است:  
»جامعه را به ســمت دوقطبی های کاذب سوق 
ندهیم و برای بوق های تبلیغاتی جهانی سوژه و 

لقمه آماده فراهم نکنیم.«
اندكی بعد مصطفی میرسلیم از اعضای حزب 
موتلفــه و رقیب روحانــی در انتخابات هم در 
توئیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان 
نهادی برای حل موضوع پیشنهاد كرد كه تلویحا 
به معنای رد برداشت »غیرقابل تغییر و قطعی بودن 
نظر شورای نگهبان« درباره نیكنام بود: »مشکل 
سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص قابل حل است.«  
احمد توكلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و نماینده سابق مجلس هم از دیگر اصولگرایانی 
بود كه در قالب یادداشتی سواالت متعددی درباره 
این تفسیر شورای نگهبان مطرح كرد و اعضای 
شورای نگهبان را به توضیح بیشتر دراینباره دعوت 
كرد. توكلی نوشته است:  »ماجرای رد عضویت 
آقای سپنتا نیکنام، هم وطن زرتشتی یزدی، پس 
از یک دوره عضویت در شــورای شهر یزد و 
انتخاب مجدد پرســش هایی را در سطح جامعه 
برانگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ 
جایگاه شــورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی 
نظام، ضرورت روشــنی دارد. بی توجهی به این 
ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می زند.« 
او به عنوان یكی از نمایندگان موثر اصولگرا در 
دوره حضورش در مجلس نخستین، مهم ترین سوال 
در قبال این رویكرد شورای نگهبان را اینگونه بیان 
می كند: »اگر حضور یک اهل کتاب در شورای 
شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای 
اسالمی که با یک رأی، برخی طرح ها و لوایح رد 
یا تصویب می شوند یا وزیری رأی اعتماد می آورد 
یا نمی آورد، چندین نفر از هم وطنان اهل کتاب 
حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی 
را به عنوان اســالمی پذیرفته اند.« توكلی سوال 
بعدی خودش را هم اینطور مطرح كرده اســت:  
»پرسش بعدی این است که اگر به مصالح کلی 
نظام که توجه به آن ها مکرراً در کالم امام )ره( 
و رهبری نظام به اعضای شــورای نگهبان تذکر 
داده شده اســت با این اظهار نظر در تغایر باشد 
که هست؛ آیا وظیفه ای برای فقهای محترم پیش 
نمی آورد؟ من صالحیت بحث ماهوی ندارم، ولی 
اگر استناد به نظر امام در صحیفه است، آیا حکم 
اجماعی است یا اختالفی؟ اگر اجماعی نباشد که 
چنین به نظر می رسد، نمی توانستید به افکار و نظر 
مرجع دیگری رجوع بفرمایید؟« به عالوه او از 
فقهای شورای نگهبان پرسیده است:  »آیا صالح 
نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با 
رهبری به جایی می رساندند و اگر باز سر نظرشان 
باقی می ماندند، تمهیداتی رسانه ای در نظر گرفته 
می شد تا پرسش ها پیش از آنکه از زبان دشمنان 
اسالم به گوش برسد، خود آقایان مطرح می کردند 

و پاسخ می دادند؟«
او در پایان نوشتارش این سوال را پیش كشید 
كه »در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود 
و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار 
سختی معیشــت، نگران آینده اند، این مباحث 
چیســت که کانون توجه همه می شــود؟ اثر 
منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، 
وظیفه ای برای شما بزرگان نمی آورد؟ فاعتبروا 

یا اولو االبصار.« 

همههمصدادردفاعازسپنتا
ایستادگی علی الریجانی مقابل تفسیر شورای نگهبان و اظهارات دو فقیه شورای نگهبان 

ماجرای تعلیق موقت عضویت سپنتا نیكنام از شورای شهر یزد را وارد ابعاد تازه ای کرد

زینب صفری
خبرنگار سازندگی
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از مقدس کردن ایدئولوژى باید پرهیز کرد. آن را به طور دائمی باید مورد گفت وگو قرار داد و در آن چون و چرا کرد. تنها راه جامعه
کاهش مضرات ایدئولوژى آزادى برخوردى انتقادى با آن است و نه انكار وجود آن. فعالیت و اقدام سیاسی، چه در حكومت و 
چه در مقابل آن، بدون ایدئولوژى ممكن نیست. باید آن را به عنوان واقعیتی مخاطره آمیز پذیرفت.

نگاهی اجمالی به گفتارها و نوشتارهای 
روشنفکران ایرانی در سال های اخیر نشان 
می  دهد که میان آنها نوعی داوری منفی 
نســبت به مفهوم »ایدئولوژی« وجود 
دارد. این موضع منفی گاه آنقدر شدید 
است که می توان نوعی ترس بیمارگونه 
و هــراس )phobia( از متهم شــدن به 
ایدئولوژیک اندیشــی را در آن دید. به 
نظر می رســد بازاندیشی و گفت وگوی 
انتقــادی در مورد ایدئولــوژی باید در 
دستور کار قرار گیرد، تا بتوان مباحث 
سیاسی را از خطر افتادن در ورطه ترس 
بیمارگونه رها ســاخت. تالش می شود 
مباحث مربوط به ایدئولوژی به طور دقیق 
منظم شوند و سامان یابند تا مقدمه ای برای 
گفت وگوهای انتقادی بعدی در مورد آنها 

فراهم شود. امیدوارم آغاز خوبی باشد.
اصطالح ایدئولوژی نخستین بار توسط 
دوتراسی  دســتوت  فرانسوی  فیلسوف 
در ســال 1796 میالدی بــه کار رفت. 
)آشوری، 1370: 52( از آن زمان تاکنون 
این مفهوم میراثی ابهام آمیز و گیج کننده 
پیدا کرده اســت. در مواجهه با میراث 
ایدئولوژی سه واکنش  ابهام آمیز مفهوم 
عمده در میان صاحب نظران امروزی پدید 

آمده است. )تامپسون، 1378: 66(
الف. کنار گذاشتن این مفهوم. طرفداران 
این دیدگاه بــاور دارند که از مفهومی 
با تعاریف متناقــض کمکی برای فهم 
واقعیت ها و راهنمایی برای عمل نمی توان 

گرفت و بنابراین باید آن را رها کرد.
ب. ارائه تعریفی بی طرفانه از این مفهوم. 
تالش آشــکار یا نهان در جهت زدودن 
داوری های منفی یا مثبتــی که از این 
مفهوم وجــود دارد و وارد کردن آن به 
مجموعــه ای از مفاهیم توصیفی که در 
علوم اجتماعی به کار می رود، نتیجه این 

دیدگاه است.
پ. ارائــه تعریفی انتقادی از این مفهوم. 
ایــن دیدگاه تایید می کنــد که مفهوم 
تحلیل های  بــرای  کماکان  ایدئولوژی 
اجتماعی و سیاســی مفید است. اما باید 
آن وجه منفی را که بــه طور تاریخی 
تداعی می کند حفظ کرد. کنار گذاشتن 
این مفهوم اگرچه در میان نظریه پردازان 
طرفدارانی دارد، در مقایسه با دو موضوع 
دیگر جریان غالب محسوب نمی شود. از 
این رو بــرای درک این مفهوم می توان 
تعاریف خنثی و انتقادی را به عنوان محور 
فرض کرد. به عنوان نخستین گام می توان 
میان تعاریف »کالســیک« و »متاخر« 
ایدئولوژی تمایز قائل شد. دسته بندی این 
تعاریف را می توان در جداول یک و دو 

نشان داد.
چه بــه دیدگاه های خنثــی تمایل 
داشته باشــیم و چه دیدگاه های انتقادی، 
نیازمند توافق بر سر تعریف ایدئولوژی 
و متمایز ســاختن آن از سایر مفاهیم 
هستیم. مناســب ترین روش برای ارائه 
تعریفی موجــه از ایدئولوژی، توافق بر 
ســر چند مصداق اصلی ایــن مفهوم و 
انتزاع ویژگی های مشترک آنها به عنوان 
عناصر تعریف ایدئولوژی است. به طور 
کلی می توان با توجه به مصادیق مشهور 

ادعا کرد که ایدئولوژی عبارت اســت 
از »مجموعــه ای از صورت های نمادین 
معطوف بــه عمل سیاســی«. اگر این 
تعریف کلی را بپذیریم، می توان با توجه 
به سیر تطور تاریخی و کاربردهای آن 
ویژگی های مشترک ایدئولوژی ها را به 

صورت زیر برشمرد:

مهمی 1  جایگاه  »گفتارها«  اگرچه 
در میان صورت های نمادین دارند، 
صورت های نمادین را نمی توان به گفتار 
محدود کــرد. صورت های نمادین انواع 
کنش ها، اشیاء و نشانه های غیرگفتاری 
را نیز که معنادار هســتند و انتقال معنا 

می دهند، در بر می گیرد.

صورت های نمادین دارای ویژگی 2 
معناداری هســتند. ایــن ویژگی 
پیامدهایی دارد که در فهم بهتر ایدئولوژی 
توجه به آنها ضروری است. صورت های 
نمادین »درباره چیزی« هستند و با نیت 
خاصی تولید و به کار گرفته می شوند. به 
کارگیری صورت های نمادین برای انتقال 
معنا به دیگران مستلزم استفاده از قواعد 
و قراردادهای خاصی است. این قواعد و 
قراردادها رمز موجود در این صورت ها 
را آشکار ساخته و تفسیر آنها را ممکن 
می سازند. صورت های نمادین همیشه در 
زمینه و بستر خاصی شکل می گیرند و 
فرآیندهای اجتماعی و تاریخی خاصی به 
تولید و انتقال آنها کمک می کند و آنها 
نیز به تولید فرآیندهای اجتماعی خاصی 
منجر می شــوند. صورت هــای نمادین 
در اغلب اوقات ســاختارهای مبنایی و 
غیرآشکاری را نشان می دهند و مجرایی 
هستند برای درک و فهم این ساختارهای 
منسجم و مبنایی. )تامپسون، 1378: 171(

ایدئولوژی ها هم شــامل باورهای 3 
توصیفی )بیان هست و نیست( و 
هم شامل باورهای هنجاری )داوری های 
ارزشی و بیان بایدها و نبایدها( می شوند. 
ایدئولــوژی را نمی تــوان در باورهای 
کرد.  خالصــه  و  منحصر  هنجــاری 
)روشه، 1370: 141( از این رو تعاریفی 
که ایدئولوژی را در تمایز با جهان بینی 
تعریف کرده و آن را در احکام ارزشی 
ایدئولوژی ها  واقعیت  با  خالصه می کند 

سازگار نیستند.

پیدایش ایدئولوژی در قرن هجدهم 4 
دل مشغولی  نشان دهنده  نوزدهم  و 
عمومی برای اســتقرار نظــم اجتماعی 
و عملی سیاســی که بــر نظریه های از 

نوع علمی )علوم تجربی( مبتنی باشــد، 
است. همه ایدئولوژی های مشهوری که 
می شناسیم، کم و بیش می کوشند خود را 
مبتنی بر نظریه علمی نشان دهند. )بوُدن، 

)45 :1378
البته در اغلب موارد می توان نشان داد 
که نظریه مبنایی نادرســت و مشکوک 
است یا تفســیر غلطی از آن شده است 
و بیش از آنکه اعتبار داشته باشد واقعی 
تلقی شده است. تاریخچه کلمه ایدئولوژی 
نشان می دهد که این کلمه با انگیزه ارائه 
چهارچوبی علمی درباره نظمی اجتماعی 
و تاسیس آن پدید آمده است، اما معنای 
این ســخن این نیست که همه اصحاب 
ایدئولوژی امروزه نیز این تصور نادرست 

از علم را حفظ کرده و به آن وفادارند.

در ایدئولوژی توجــه به عمل به 5 
اندازه نظر و گاه بیش از آن اهمیت 
دارد. در واقع ایدئولوژی دســتگاهی از 
باورهاســت که فقط نمی خواهد جهان 
را توضیح دهد بلکــه می خواهد آن را 

دگرگون سازد. )آشوری، 1370: 53(

نقــش صورت هــای نمادین در 6 
در  مردم  برانگیختــن  ایدئولوژی 
جهــت هدف های ایدئولوژی اســت. 
ایدئولوژی چه آنگاه که توصیف می کند 
و چه آنگاه که تجویز می کند به دنبال 
یافتن هواداران وفادار و گاه سرســپرده 
اســت. نقش اصلی زبان در ایدئولوژی 
تهییج و انگیزش افراد است. )مکنزی و 

دیگران، 1375(

نظم حاکم بر دســتگاه ایدئولوژی 7 
به گونه ای است که باعث می شود 
برخی از وجوه واقعیت برجســته شوند 
و برخی دیگر نیز مورد فراموشــی قرار 
گیرند. خصلت »یکدست سازی« عناصر 
ناهماهنگ باعث می شود که ایدئولوژی 
واقعیت پیچیده را ساده کند. )بشلر، 1370: 

)89

ایدئولــوژی به آنچــه »تعریف 8 
نزدیک  می شود،  نامیده  موقعیت« 
می شود. تعریف موقعیت یعنی شیوه ای که 
یک جمع یا اعضای یک جمع موقعیت 
کنونی این جمع را تشــریح و تفســیر 
می کنند و به این موقعیت معنایی را نسبت 

می دهند. )روشه، 1370: 141(
به بیان دقیق تر ایدئولوژی ها می کوشند 
مقوله ها )دسته بندی ها(  را به گروه تبدیل 
کنند. مقوله ها )دسته بندی ها( مجموعه ای 
از افراد هســتند که دارای ویژگی های 

متمایزکننده  یا ذهنی مشترک و  عینی 
از دیگران اند. امــا گروه هنگامی پدید 
می آید که میان افــراد عالوه بر تعامل 
)مفهوم  مشترک  هویت  احساس  نوعی 
»ما«( نیز شــکل می گیــرد. در گروه 
افراد نوعی آگاهی نسبت به ویژگی های 
مشترک خود پیدا می کنند و از هنجارهای 
مشترکی که آنها را از بقیه )دیگران( جدا 

می سازد تبعیت می کنند.
ویژگی هــای پیش گفته کم و بیش 
تمایز ایدئولوژی را از سایر مفاهیم ذهنی 
ما مشــخص می کند. به عالوه مرور این 
ویژگی ها نشان می دهد که چرا تعاریف 
و نگاه های انتقادی نسبت به ایدئولوژی 
تا این حد طرفدار دارد. براســاس آنچه 
گفته شــد می توان »ایدئولوژی ها« را به 
دلیل »ساده سازی واقعیت«، »بهره گیری 
نادرست از نظریه های علمی« و »اتکا بر 
احساســات« و... مورد نقد قرار داد. نقد 
و نفی ایدئولوژی با یک پرســش جدی 

مواجه است.
مفهومی که تا این حد از نگاه انتقادی 
آسیب پذیر است چرا در جهان مدرن به 
اشکال گوناگون به حیات خویش ادامه 
می دهد؟ واقعیت این است که علی رغم 
همه انتقادهایی که به ایدئولوژی شــده 
است، زندگی سیاسی ما لبریز از ایدئولوژی 
است. اگر هم گروهی آن را نفی کرده اند 
در قالب نام های دیگری )چون گفتمان( 
به حیات خویش ادامه داده است. می توان 
حدس زد که ایدئولوژی در جهان مدرن 
نقش و کارکــردی دارد که جایگزین 
دیگری نیافته اســت و به همین دلیل به 
حیات خویش ادامه می دهد، اگر شده با 

تغییر نام!
ایدئولوژی نقش هــا و کارکردهایی 
در زندگی سیاســی بــازی می کند که 
جایگزینی برای آن وجود ندارد. نخستین 
نقش را در ارتبــاط با حکومت ها بازی 
می کند. حکومت پدیده ای است با اجزا 
و کارکردهای متنــوع. یکی از وجوه 
غیرقابــل انفــکاک حکومت ها وجه 
»حقانیت بخشی« است. )بشیریه، 1380: 

)83
همــه حکومت هــا بــرای توجیه 
حکومت خــود و لــزوم اطاعت اتباع 
دالیل و توجیه هایی طرح می کنند. این 
استدالل ها گاه شکلی سنتی دارند )مثال 
انتســاب به خداوند یــا نمایندگان او( 
و گاه صورتی مــدرن )مانند قانونیت، 

رضایت و کارآمــدی(. اما به هر حال 
به خود حقانیت می بخشــند و حکومت 
خود را مشــروع می سازند. این کارکرد 
را ایدئولوژی بر عهده می گیرد. به تعبیر 
تامپســون، ایدئولوژی عبارت است از 
»معنا در خدمت قدرت«. )تامپســون، 
1378: 70( ایدئولوژی ها می کوشند معنا 
را در خدمت استقرار و حفظ سلطه  قرار 
ایدئولوژی اند،  نیازمند  دهند. حکومت ها 

چه مدرن و چه سنتی.
دومین نقش ایدئولوژی ها »امکان پذیر 
کردن انتخاب سیاســی و تسهیل اقدام 
به  فقط  ایدئولوژی ها  اســت.  سیاسی« 
حکومت ها خدمت نمی کنند، بلکه همه 
کنشگران سیاســی را یاری می رسانند. 
از چند  یاری رسانی را  این  ایدئولوژی ها 
طریق مختلف انجام می دهند )بشلر، 1370: 
61(: متمایز ساختن دوست و دشمن و 
ایجاد صف آرایی و جبهه گیری در عرصه 
سیاسی، ارائه مقاصد سیاسی در پوششی 
قابل پذیرش بــرای عموم مردم، آن هم 
به گونه ای جــذاب و زیبا، ایجاد درکی 
از عرصه سیاســت که فاقد پیچیدگی 
فلج کننده باشــد و بــرای اقدام و عمل 
مناسب اســت، ایجاد انگیزش و تشویق 
افراد به اقدام و خروج از انفعال، پیوند دادن 
افراد به یکدیگر و ایجاد جمع های سیاسی 
و امکان پذیرکردن اقدام جمعی در عرصه 
سیاســت و... با توجه به اینکه زندگی 
جمعی تا حدی یک میدان رقابت و مبارزه 
است و در آن مبارزه هم از طریق نیروی 
فیزیکی )زور( و هم از طریق واژه ها و 
ایدئولوژی ها  می پذیرد،  صورت  نمادها 
به صورت جــزء الینفک این مبارزه و 
رقابت در می آیند. زندگی اجتماعی ما از 
طریق تعامل ها و تبادل صور نمادین حفظ 
و بازسازی می شود و پهنه ای است برای 
رقابت و دگرگونی. اهمیت گروه بندی و 
اقدام و عمل در زندگی جمعی ما انسان ها 

نیاز به ایدئولوژی را پدید می آورد.
ســومین نقــش ایدئولوژی هــا به 
»خط مشــی گذاری عمومــی« مربوط 
می شــود. حکومت هــا در مواجهه با 
مشکالت عمومی، مجموعه ای از اقدام ها 
)یا عدم اقدام ها( را شکل داده و به اجرا در 
می آورند. این مجموعه را »خط مشی های 
عمومــی« می نامند. خط مشــی گذاری 
عمومی یعنی شکل دهی، اجرا و ارزشیابی 
خط مشی گذاری  عمومی.  خط مشی های 
فرآینــد صورت  یک  طــی  عمومی 

می گیرد. گام اول این فرآیند احســاس 
و ادراک وجود یک »مشکل عمومی« 
و در »دســتور کارگذاری« مقابله با آن 
مشــکل عمومی است. نقش ایدئولوژی 
در این گام غیرقابل انکار اســت. اینکه 
به چه واقعه هایی حســاس باشیم و آنها 
را »طبیعی« قلمداد کنیم یا آنکه آنها را 
»مشکل« بپنداریم، کامال از ایدئولوژی ما 
متاثر می شود. گام بعد یافتن راه حل برای 
مشکل و تجویز آن است. یافتن راه حل با 
گفت وگو و تبادل اطالعات و طرح منافع 
و خواسته ها آغاز می شود. اما به ناگزیر با 

یک »انتخاب« پایان می یابد.
تعیین خط مشــی تصمیم  برای  باید 
گرفــت و تصمیم گیری یعنی »انتخاب 
یک گزینه از میــان گزینه ها«. از میان 
اطالعات موجــود باید برخی را انتخاب 
کرد و این انتخاب هــا باید توجیه قابل 
قبولی داشته باشــند، این انتخاب ها همه 
از ایدئولوژی ها متاثر می شوند. عقالنیت 
خط مشــی گذاری  عرصه  در  مطلــق 
آرزویی محال اســت. از ایــن رو باید 
به »عقالنیتی کرانمنــد« رضایت داد. 
ایدئولوژی نقش خود را در موجه سازی 
بــازی می کند.  این عقالنیت کرانمند 
در گام اجرا و ارزشیابی خط مشی ها نیز 
نمی توان از ایدئولوژی  بی نیاز بود. انتخاب 
کردن در همه مراحل خط مشــی گذاری 
حضور دارد و انتخاب همیشــه با نوعی 
ساده ســازی و اختیار توأم است. همین 
زمینه اســت که حضور ایدئولوژی ها را 
در خط مشــی گذاری ضروری می سازد. 
مواجهیم.  تناقض آلود  موقعیتی  با  ظاهرا 
از یک ســو به ضعف ها و نقدهای وارد 
بر ایدئولوژی واقفیم و از سوی دیگر در 
عمل و در زندگی سیاسی گریزی از آن 
نداریم! با انکار وجود ایدئولوژی و بستن 
چشم به رویش نمی توان با آن مقابله و آن 

را از زندگی واقعی حذف کرد.
از مقدس کردن ایدئولوژی باید پرهیز 
کــرد. آن را به طــور دائمی باید مورد 
گفت وگو قرار داد و در آن چون و چرا 
کرد. تنها راه کاهش مضرات ایدئولوژی 
آزادی برخوردی انتقادی با آن است و نه 
انکار وجود آن. فعالیت و اقدام سیاسی، 
چه در حکومت و چه در مقابل آن، بدون 
ایدئولوژی ممکن نیســت. باید آن را به 

عنوان واقعیتی مخاطره آمیز پذیرفت.
منابع:

- تامپسون، جان ب )1378(، »ایدئولوژی 
اول(، ترجمه  و فرهنگ مدرن« )چاپ 
مسعود اوحدی، تهران: موسسه فرهنگی 

آینده پویان.
- آشوری، داریوش )1370(، »دانشنامه 

سیاسی« )چاپ اول(، تهران، مروارید.
- روشه، گی )1370(، »کنش اجتماعی 
– جلد اول« )چــاپ اول(، ترجمه هما 
فردوسی  دانشگاه  مشــهد:  زنجانی زاده، 

مشهد.
»ایدئولوژی«   ،)1378( ریمون  بوُدن،   -
)چاپ اول(، ترجمــه ایرج علی آبادی، 

تهران: شیراز.
- بشــلر، ژان )1370(، »ایدئولــوژی 
علی  ترجمه  اول(،  )چاپ  چیســت؟« 

اسدی، تهران: سهامی انتشار.
- مکنــزی، یان و دیگــران )1375(، 
»ایدئولوژی سیاســی«، )چــاپ اول(، 

ترجمه م قائد، تهران: مرکز.

ایدئولوژیهراسی!
علی رضا علوی تبار

نظریه پرداز سیاسی

جدول 2 - تعاریف متاخر از ایدئولوژی )بوُدن - 1378 - ایدئولوژی(
جهت گیری نسبت به ایدئولوژیسنت فکری

جهت گیری انتقادیجهت گیری خنثی
مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادیآلتوسرسنت مارکسیستی

آرون، پارسونزگیرتز، شیلرسنت غیرمارکسیستی

جدول 1 - تعاریف کالسیک از ایدئولوژی )تامپسون - 1378 - ایدئولوژی و فرهنگ مدرن(
ارائه دهندگان تعاریف انتقادی– معیارهای آنها در نقد و نفی ایدئولوژیارائه دهندگان تعاریف خنثی

دستوت دوتراسی
ناپلئون: انتزاعی یا غیرعملی + اشتباه یا خیالی )واهی(

مارکس )1(: انتزاعی یا غیرعملی + اشتباه یا خیالی )واهی(
مارکس )2(: اشتباه یا خیالی )واهی( + بیانگر منافع حاکمان )مسلط(

مارکس )3(: اشتباه یا خیالی )واهی( + حافظ روابط سلطه

لنین
لوکاچ

مانهایم )1(
مانهایم )2(: انتزاعی یا غیرعملی + اشتباه یا خیالی )واهی(
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افقفصل 2:  جهان سیاست

تب استقالل طلبی مناطق خودمختار در جهان 
همچنان ادامه دارد. پس از آنکه در خاورمیانه 
اقلیم کردستان عراق اقدام به برگزاری رفراندوم 
کرد در اروپا نیــز یکی از مناطق خودمختار 
که در دهه های اخیر بــا حکومت مرکزی 
اختالف داشت  اقدام به برگزاری همه پرسی 
کرد. کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا منطقه 
خودمختاری اســت که همواره با حکومت 
مرکزی بر سر اعالم استقالل اختالف نظر داشته 
است. این منطقه با نقشه تاریخی کاتالونیا تقریبا 
هم پوشانی کامل دارد و از این رو ساکنان آن 
خود را تافته ای جدابافته از اسپانیا می دانند. ۱۵ 
درصد جمعیت اســپانیا در منطقه خودمختار 
کاتالونیا زندگی می کند که خود یکی از ۱۷ 

منطقه خودمختار این کشور است. 
در ســال ۲۰۱۷ پس از آنکه کاتالونیا در 
مناطق خودمختار اسپانیا همه پرسی برگزار کرد 
ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، به رهبران 
کاتالونیا پنج روز مهلت داد اعالم کنند که آیا 
هدف شان از برگزاری همه پرسی اعالم استقالل 
بوده است یا خیر. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، 
لغو  را  مادرید می تواند خودمختاری کاتالونیا 
کند و در نتیجه این منطقه تحت نظارت مستقیم 
اسپانیا در خواهد آمد. از سوی دیگر رهبران 
کاتالونیا که پیش از این اقدام به امضای سند 
استقالل کرده و به صورت رسمی صحبت از 
جدایی از حکومت مرکزی کرده بودند پس 
از آنکه مادرید و اتحادیه اروپا به مواضع آنان 
واکنش تند و جدی نشــان دادند از لغو نتایج 
همه پرسی و گشودن مسیر مذاکره با مادرید 
سخن گفتند، درخواستی که به نظر پادشاهی 
اسپانیا و دولت مرکزی در مادرید خیلی دیر 

از سوی کاتالونیا مطرح شد. 
پیش از جنگ جهانی دوم، در حدود سال های 
۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹ که جنگ های داخلی اســپانیا 
خاتمه یافت، یعنی جنگ  میان جمهوری خواهان 
و سلطنت طلب ها تمام شد،  فرانکو به پیروزی 

رســید. اختالفات میــان جمهوری خواهان و 
ســلطنت طلبان از همان زمان آغاز می شــود 
و بنابراین ادعای اســتقالل قدمتــی به اندازه 
درگیری های داخلی در پادشــاهی اسپانیا دارد. 
اما درخواست استقالل مناطقی از اسپانیا در آن 
سال ها به واسطه قدرت نظامی  فرانکو سرکوب 
می شود. او پس از ســرکوب و جلوگیری از 
گسترش میل استقالل طلبی، قانون اساسی را تغییر 
می دهد. این روزها نخست وزیر اسپانیا، ماریانو 
راخوی، به همان قانون اساسی تصویب شده در 
زمان فرانکو استناد می کند تا بتواند از استقالل 
کاتالونیا جلوگیری کند. پادشاهی اسپانیا مستقر 
در مادرید پس از درگیری های تاریخی بر سر 
این کشور خودمختاری  از  به مناطقی  استقالل 
کامل داد. اما اخیــرا خودمختاری کاتالونیا بار 

دیگر مدعی استقالل شده است. 
کاتالونیا یک منطقه بســیار زیبا، خوش 
آب وهوا و ثروتمند اســت. صادرات وسیعی 
به سایر نقاط کشــور و اروپا دارد. بارسلون 
مرکز این منطقه است که از جذابیت های مهم 
اروپا است. بارسلون به نوعی قطب گردشگری 
در اســپانیا محسوب می شود و ساالنه پذیرای 
توریست های داخلی و خارجی فراوانی است. 
شهر بارسلونا به تنهایی ساالنه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد 

دالر درآمد از صنعت توریسم دارد.
 از این رو کاتالونیا از لحاظ مالی وضعیت 
مناسبی دارد. بیســت در صد تولید ناخالص 
داخلی اسپانیا توسط کاتالونیا صورت می گیرد. 
همچنین بیست و هفت درصد صادرات اسپانیا 
در اختیار کاتالونیا است. این در حالی است که 
باقی مناطق اسپانیا نسبتا فقیر هستند. این شکاف 
طبقاتی میان بخش های دیگر اسپانیا و کاتالونیا 
موجبات نارضایتی مردم ساکن این منطقه را 
فراهم آورده اســت. آنها معتقدند درآمدهای 
حاصل از این منطقــه برای دیگر بخش های 
کشور هزینه می شود که اقدامی عادالنه نیست. 
آنها از اینکه تخفیف های مالیاتی یا تسهیالت 
گمرکی به فعالیت های تجاری در این منطقه 
تعلق نمی گیرد شــکایت دارند. مردم ساکن 
کاتالونیا به واسطه سبک زندگی شان در مناطق 
طبیعی فعال ترند. دامداری و کشاورزی در این 

ناحیه نیز از رونق فراوانی برخوردار اســت. 
از این رو وضعیــت اجتماعی و فعالیت های 
اجتماعی در این منطقه خودمختار نســبت به 
پایتخت متفاوت اســت. از سوی دیگر مردم 
ساکن مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا بیشتر 
در مناطق خشــک و گرم کشور ساکن اند. 
بنابراین فاصله های اجتماعی و شــکاف های 
طبقاتی- اقتصادی بر اختالفات در این ناحیه 

اثرگذار است. 
از دیگر عوامل درگیــری میان کاتالونیا 
و مادرید مخالفــت مردم منطقه خودمختار با 
نظام حکومتی سلطنت است. این مخالفت در 
طول ســالیان گذشته همواره دلیل جنگ ها و 
خونریزی های فراوانی بوده اســت. ساکنان 
کاتالونیا نظام حکومتی مبتنی بر ســلطنت را 
نظامی سنتی و واپس گرا می دانند که با اصول 
مدرن و دموکراســی نسبتی ندارد. حال اینکه 
همین نظام سلطنتی در بریتانیا نیز حاکم است 
و ممکن است کشوری با سلطنت اداره شود 
اما نهادها و الما ن های دموکراتیک نیز در آن 

وجود داشته باشند. 
به هر ترتیب، عالوه بر شکاف های اقتصادی 
و اختالفات اجتماعی، تفاوت های عقیدتی در 
مورد سیاست نیز موجب شده  ۶ تا ۷ میلیون 
نفر کاتالونیایی ادعای استقالل کرده و خواهان 
جدایی از اسپانیا شــوند. این خواسته تا حدی 
جدی مطرح و دنبال شد و اگر واکنش اتحادیه 
اروپا نبود امروز اســپانیا صحنه درگیری های 
فراوانی بود. اختالف ساکنان منطقه خودمختار 
با حکومت مرکزی بر سر استقالل هیچگاه از 
بین نرفته بود. کاتالونیا در پارلمان محلی اش 
برای رفراندوم تاریخی تعییــن کرد. آنها با 
احزاب محلی برای برگزاری رفراندوم به توافق 
رسیدند و این تاریخ را به دولت اسپانیا نیز اعالم 
کردند. البته دولت در آن زمان واکنش خاصی 
از خود نشان نداد. شاید آنها گمان نمی کردند 
که تصمیم خودمختارنشین های کاتالونیا جدی 
باشد. دولت گمان می کرد که امکان برگزاری 

همه پرسی در میان نیست. 
موضوع استقالل مســاله ای نبود که میان 
اسپانیا و کاتالونیا فراموش شده باشد و در سال 

۲۰۱۷ ناگهان مورد توجه قرار بگیرد. اگر فشار 
اتحادیه اروپا نبود شــاید کاتالونیا به استقالل 
رســیده و کارش به انجام رسیده بود. اتحادیه 
اروپا پس از برگزاری رفراندوم صراحتا اعالم 
کرد که در صورت اعالم اســتقالل اتحادیه 
کاتالونیا را به رسمیت نمی شناسد و اسپانیا را 
فقط در صورتی که به شکل کشور یکپارچه 
باشد در اتحادیه اروپا می پذیرند. اتحادیه اروپا 
در بخش های مختلف این قاره با مشکالت و 
بحران های اقتصادی روبه روست. از این جهت 
نیز گمان می کنــد در صورتی که کاتالونیا 
بخواهد از اسپانیا مستقل شود، اسپانیا دو ماه هم 
نمی تواند به حیاتش ادامه دهد و با معضالت 
مختلف اقتصادی روبه رو خواهد شد. این مسئله 
برای اتحادیه اروپا نیز مشــکالتی را در پی 

خواهد داشت. 
اسپانیا  مانند  کشوری  اقتصادی  مشکالت 
می تواند دامن گیر اتحادیه اروپا شود، با توجه 
به این مسئله که دیگر شــرایط مانند بحران 
اقتصادی یونان نیســت کــه خانم مرکل پا 
در میانی و کمک اقتصادی به اســپانیا کند. 
تشــخیص اتحادیه اروپا این بود که اکنون 
زمان مناسب و مساعدی برای استقالل نیست. 
بنابراین تالش کردند کاتالونیا را مجبور کنند 
مقداری از مواضع خود عقب نشینی کند. اگر 
چه کاتالونیایی ها چندان به مواضع اتحادیه اروپا 
توجه نشان ندادند اظهارنظر اتحادیه به هر حال 
به نفع حکومت مرکزی شد و استقالل طلبان 
در ادامه دست به اقدامات خشونت آمیز زدند 
و به قانون اساســی بی توجهی کردند. طبق 
ماده ۱۵۱ قانون اساسی اسپانیا، دولت مرکزی 
می تواند خودمختاری کاتالونیا را معلق کند و 
بدین ترتیب این منطقه نیز با قوانین اسپانیا اداره 

خواهد شد.
تمایل به اســتقالل چیزی نیست که در 
کوتاه مدت در اسپانیا شکل گرفته باشد. این 
مطالبه تاریخی همچنان در این کشــور زنده 
است و ممکن است به زودی دوباره تمایالت 
استقالل طلبانه در کاتالونیا از سر گرفته شود. 
اما آینده شکل گیری و تداوم این تمایل به این 
اقتصادی حکومت  بستگی دارد که وضعیت 

مرکزی به چه سمت و سویی میل کند. 
اروپایی  در حال حاضر اغلب کشورهای 
از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه با مشکالت 
شــدید اقتصادی مواجه اند. بحران اقتصادی ای 
که از ســال ۲۰۰۸ از آمریکا آغاز شــد در 
اواخر دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما 
این کشور را رها کرد، اما همچنان کشورهای 
قدرتمند اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است. 
اروپا هنوز با مشــکالت و معضالت عمیق 
اقتصادی روبه رو اســت. اگر این مشکالت 
اقتصادی ادامه پیدا کند بحــران رفراندوم و 
استقالل در اسپانیا نیز تداوم پیدا خواهد کرد. 
البته در این میان مواضع اتحادیه همچنان روشن 
و مشخص است. از ســوی دیگر مادرید در 
صورت تداوم این بحران به فکر سرمایه گذاری 
در بخش های حکومــت مرکزی خواهد بود 
تا وضعیت اقتصادی را بدون نیاز به کاتالونیا 
ارتقاء بخشد. با اینکه پس از جدایی احتمالی 
کاتالونیا از اســپانیا مادرید همچنان چهارمین 
قدرت حوزه یورو باقی خواهد ماند نمی توان 
معضالت اقتصادی ناشی از این تجزیه را نادیده 

گرفت.
در قاره اروپا کاتالونیا تنها منطقه ای نیست 
که خواستار جدایی و استقالل از سرزمین مادر 
شده اســت. تالش های زیادی برای جدا شدن 
اسکاتلند از بریتانیا در سال های اخیر صورت 
گرفت که البته همه ایــن تالش ها از جمله 
به شکست  اسکاتلند  برگزاری همه پرسی در 
انجامید. بدیهی اســت که افزایش تمایالت 
استقالل طلبانه می تواند دیگر مناطق حساس در 

اروپا را تحت تاثیر قرار دهد. 
با این حال، حقیقتی که نباید نادیده انگاشت 
آن اســت که مهم  ترین دلیل استقالل خواهی 
ســاکنان کاتالونیا مبنی بر این ادعاست که 
بیشترین درآمد در میان ایاالت اسپانیا از آن 
کاتالونیاســت و با وجود پرداخت بیشترین 
مالیات این منطقه کمترین خدمات را از دولت 
مرکزی دریافت می کند. از سوی دیگر، اگر 
دولت اسپانیا این منطقه را از دست بدهد یکی 
از منابع مهم درآمدهایش را از دســت خواهد 
داد. اسپانیا زمانی یکی از قدرتمندترین نقاط 

جهان به شــمار می آمد. اما در قالب یکی از 
قدرتمندترین قدرت هــای اتحادیه اروپا نیز 
نمی تواند درگیر سرشکستگی شود. از همین 
رو دولت مرکزی با نتایج حاصل از همه پرسی 
به شدت برخورد کرد. با این حال، این مسئله 
که تنش میان جدایی خواهان و دولت مرکزی 
تا چه زمانی ادامه می یابد محل تامل اســت. 
به نظر می رسد اســپانیا برای حل این بحران 
صرفا دو راه پیــش رو دارد: اول: با مذاکره و 
دادن امتیاز کاتاالن هــا را راضی کند ادعای 
استقالل طلبی شــان را کنــار بگذارند. دوم: 
به اتحادیه اروپا متوســل شود تا این اتحادیه 
کاتاالن ها را راضی به ماندن در اسپانیا کند. با 
این همه، اتحادیه اروپا اجازه برخورد قهری و 
خشونت آمیز را به دولت اسپانیا نمی دهد، حتی 
اگر به قیمت خروج اسپانیا از این اتحادیه تمام 
شود. بر این اساس، به نظر می رسد اتحادیه اروپا 

در این زمینه مداخله و پادرمیانی خواهد کرد.
اروپا یک جامعه سرمایه داری است که با 
بحران عمیق درونی مواجه است و این بحران 
درونی از این حکایــت می کند که هر روز 
فاصله عمیق تری میان ثروتمند و فقیر به وجود 
می آید. اقلیت ثروتمنــد بر اکثریت فقیری 
حکومت می کننــد. بحران هایی که امروز در 
اروپا شاهدشان هستیم در آمریکا نیز به چشم 
می خورد: گروه های فقیر جامعه زیر بار سنگین 
زندگی  له می شوند،  ولی اقلیت این کشور یک 
زندگی اشرافی دارند. در اروپا و خصوصا اسپانیا 
این موضوع بیش تر از دیگر نقاط و کشورها 
به چشم می خورد. چون مناطق جنوبی اسپانیا 
غالبا عرب هســتند. در مادرید و مناطقی که 
در گذشته بخشی از آندلُس محسوب می شدند 
جمعیت زیادی از اعراب فقیر زندگی می کنند. 
جامعه ی اروپایی با این بخش از جامعه ی اسپانیا 
و دیگر کشورهای اروپایی مشکل دارد. برای 
حل این معضل نیز باید فکری جامع و برنامه ای 
دقیق تنظیم شود. سرمایه داری باید در ساختار 
نهادهای اقتصادی خود به شکل جدی تجدید 
نظر کند. اگر بحران هــای اقتصادی در اروپا 
تداوم پیدا کند این قاره در آینده با مشکالت 

جدی تری مواجه خواهد شد. 

سودایاستقالل
چرا تجزیه طلبی به یک رفتار مرسوم تبدیل شده است؟

علی بیگدلی
استاد دانشگاه
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دولت ها

چینمدرنومسالهدموکراسی
درکنگره جدید حزب کمونیست چین تحوالت عمده ای صورت گرفته است

نوزدهمین  مهرماه ۱۳۹۶  چهارشنبه ۲۶ 
کنگره ملی حزب کمونیست به مدت یک 
هفته و با شرکت ۲۳۰۰ نفر از اعضای ارشد 
حزب در تاالر مجلس بزرگ پکن شروع 
به کار کرد. برگزاری این کنگره مهم ترین 
رخداد سیاســی جمهوری خلق چین است. 
در این کنگره مسیر برنامه توسعه سیاسی و 
اقتصادی و سیاست خارجی پنج سال آینده 
چین تعیین می شود. این کنگره قدرتمندترین 
و باالتریــن نهاد ملی قانون گذاری در چین 
اســت که با حدود ۳۰۰۰ عضــو، عنوان 
بزرگ تریــن پارلمان جهــان را به خود 
اختصاص داده است. نخستین کنگره در سال 
۱۹4۹ برگزار شد و از آن زمان هر پنج سال 
یک بار برپا می شود. وظایف کنگره ملی 
حزب کمونیست بسیار گسترده تر از انتخاب 
تصمیم های  تمامی  درواقع  اســت.  دولت 
سیاسی مهم توسط کنگره گرفته می شود. 
عزل و نصب رئیس جمهور و حلقه معاونان 
وی، تصویــب، اصالح و نظارت بر اجرای 
قانون اساسی و دیگر قوانین مدنی و قضایی، 
انتخاب چشم انداز و برنامه های اقتصاد ملی و 
توسعه فرهنگی و اجتماعی، تصمیم گیری در 
باب انتخاب اعضای کمیته مرکزی حزب، 
تصویب بودجه دولــت، تصمیم گیری در 
باب تأسیس اســتان و مناطق خودمختار، 
تصمیم گیــری در جنگ و صلح و رهبری 
کل قوا از مهم تریــن وظایف و اختیارات 

کنگره ملی ست.
بی بی سی در گزارشــی با عنوان »چین 
چگونه اداره می شــود« می نویسد: »حزب 
کمونیست چین از سال ۱۹4۹ بر این کشور 
۱/۵ میلیارد نفری حاکم بوده اســت. این 
حزب هیچ مخالفتی را تحمل نخواهد کرد 
و با مخالفان اغلب با خشونت رفتار می کند. 
نهــاد تصمیم گیری  باالترین  مهمترین و 
کمیته دائمی پولیت بورو است که قدرتش 
حتا به تمام روســتاها و تمام مراکز کاری 
و زیستی تســری می یابد«. با علم به اینکه 
حزب کمونیســت چین حدود ۹۰ میلیون 
عضو دارد، این گزارش می افزاید: »اعضای 
پولیت بورو هرگز با رقابت انتخاباتی وارد 
این ساختار نمی شوند بلکه بر اساس حمایت 
رییس جمهور، میزان وفاداری به وی، غریزه 
توانایی و بقا در فرهنگی سیاســی وارد این 
ساختار می شوند که خطایی کوچک در آن 
می تواند حبس خانگی تا پایان عمر یا حتا 

بدتر از آن را به دنبال داشته باشد.« 
نیویورک  گزارشگر  باکلی«،  »کریس 
تایمز، نیز »وفــاداری به رییس جمهور« را 
مهمترین عامل در ارتقای اعضای این کمیته 
می داند. روال رسمی چنین است که قدرت 
این اعضا از جایگاهشان در پولیت بورو بر 
می خیزد. اما حقیقت این است که در چین 
روابط شخصی جایگاه بس مهمتری نسبت 
به عناوین و القــاب دارد. نفوذ یک مقام 
وابسته به به میزان وفاداری ای است که وی 
به مقام هــای برتر )اغلب طی دهه ها( دارد. 
پولیت بورو سه نهاد مهم دیگر را در کنترل 
دارد که عبارتند از: کمیسیون امور نظامی 
)که نیروهای مســلح را کنترل می کند(، 
کنگره ملی خلق یا پارلمان و شورای دولتی 

)یا بازوی اداری دولت(.
»راجــر دارلینگتون«، متخصص صنعت 
بازاریابی و ارتباطات، می نویسد دولت چین 
به رغم ماهیت کمونیســتی خود ابایی ندارد  
تظاهر کند که در مســیر دموکراسی غربی 
حرکت می کند یا تظاهر به دموکرات بودن 
به ســبک غربی کند. با این حال، دیدگاه 
دیگری هم هســت که معتقد اســت چین 
همچنان یک کشور سوسیالیستی است و بر 

این رویکرد هم اصــرار دارد. این رویکرد 
معتقد اســت چین تمایلی ندارد در مســیر 
دموکراســی غربی یا نظام کاپیتالیستی سیر 
کند. این رویکرد رسما از سوی رییس جمهور 
چین ابراز شــد. رویترز در گزارش مورخ 
۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ خود با اشــاره به سخنرانی 
افتتاحیه  رییس جمهور چیــن در مراســم 
نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیســت 
چین می نویسد رئیس جمهوری چین در جمع 
حدود ۲۳۰۰ نماینده حاضر به ســاخت یک 
»کشور مدرن سوسیالیستی که هرگز تقلیدی 
از سیستم های سیاسی دیگر کشورها نباشد و 
درهایش همچنان به روی جهانیان باز باشد« 
متعهد شد. رئیس جمهوری چین افزود: »طی 
یک بازه زمانی طوالنــی از کار و فعالیت، 
سوسیالیسم با مولفه های چینی وارد یک دوره 
جدید شده است«. رویترز می افزاید اصطالح 
»سوسیالیسم با خصوصیات چینی« از اواخر 
دهه ۱۹۷۰ به عنوان تحولی بنیادی در نگرش 
اقتصادی حکومت این کشور ابداع شد. این 
سوسیالیسم که برخی آن را عقب نشینی کامل 
از اصول موردنظر مائوتسه تونگ، بنیان گذار 
جمهوری خلق، دانسته اند در دهه های بعد راه 
را برای ایجاد فضای باز فرهنگی و بازگشایی 
اقتصادی به خصوص به روی سرمایه خارجی 
هموار کرد. کریس باکلی نیز به نقل از »شی 
جین پینگ« می نویسد »چین وارد دوره ای 
جدید از سوسیالیسم شده است«. رییس جمهور 
چین همچنین اعالم کرد که چیزی نمانده که 
حزب کمونیســت به لحاظ قدمت »برادران 
شوروی را پشت سر بگذارد«. چنین بود که 
 )China Dream( »شی« از »رویای چینی«

سخن گفت.
چین اکنون به جایــگاه دومین قدرت 
جهانی ارتقا یافته اســت. جایگاه سیاسی- 
اقتصادی این کشــور در جهان روزبه روز 
بیشتر می شود و در معادالت جهانی نمی توان 
این کشور را نادیده گرفت. در دورانی که 
باراک اوباما بر سر کار بود سیاست »نگاه 
به شــرق« را در قالب »چرخش به سوی 
آســیا« )Pivot to Asia( دنبال می کرد و 
ترامپ هم ظاهرا همین سیاست را در پیش 
گرفته است و تقریبا نیمی از تجهیزات نظامی 
آمریکا قرار است در شرق آسیا استقرار یابد. 
همچنین در زمانی که احتمال بروز جنگ 

میان آمریکا و کره شمالی )به عنوان حیاط 
خلوت چین یا »دولت حائل« میان پکن و 
واشنگتن( روزبه روز بیشتر می شود می توان 
نقش چین را به وضوح مشاهده کرد. »راجر 
دارلینگتون« معتقد است چین کشوری است 
که تظاهر به چندحزبی بــودن می کند. در 
عمل هم حدود ۸ تا ۱۰ حزب در این کشور 
وجود دارند. این احزاب کوچک عمرشان 
به ســال های پیش از ۱۹۵۰ باز می گردد. با 
این حال، رسما رهبری و قیمومیت حزب 
کمونیســت چین را پذیرفته و زیر سایه 
این حزب بزرگ قــرار گرفته اند. با این 
حال، برای درک نظام سیاسی چین و نحوه 
تصمیم گیری در این کشور ابتدا باید حزب 
کمونیست چین )CPC( را بشناسیم تا بتوانیم 
درکی کلی از نحوه سیاست گذاری در چین 

بیابیم.

قانون اساسی قانون اساسی جمهوری خلق چین 1
یک ســند »همواره در حال تغییر است«. 
اولین قانون اساسی این کشور در سال ۱۹۵4 
تدوین شد. پس از اینکه دو نسخه تغییر یافته 
از آن در سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ اجرایی شد، 
قانون اساسی فعلی در سال ۱۹۸۲ تدوین شد. 
البته میان هر نسخه اصالحی هم تفاوت های 
زیادی بود و قانون اساســی ۱۹۸۲ هم 4 بار 
اصالح شد )۱۹۸۸، ۱۹۹۳، ۱۹۹۹ و ۲۰۰4(. 
تغییر کنوانسیون های قانون اساسی موجب 
تغییرات شگرفی در ساختار دولت چین شد. 
هیچ ســازمان تخصصی ای وجود ندارد که 
کارش اجرای قانون اساسی باشد. بر اساس 
نظام قانونی چین، دادگاه ها از قدرت عمومی 
برخوردار  بررسی های قضایی  در  بازنگری 
نبوده و نمی توانند مقرراتی را بی اعتبار سازند 

که در مخالفت با قانون اساسی است.

هر تصمیم مهمی در این کشور، 2 پولیت بورو
ابتدا از سوی مردانی مورد بحث و تصویب 
قرار می گیرد که در دفتر سیاسی حزب یا 
این دفتر حلقه رابط  پولیت بورو نشسته اند. 
تمــام ارکان قدرت در این کشــور ۱/۵ 
میلیارد نفری است. اعضای تقریبا ۳۰ نفره 
پولیت بورو از ســوی کمیته دائمی انتخاب 

می شــوند. اعضای جدیــد پولیت بورو با 
بررســی ها و تحقیقات سخت و فراوان در 
مورد پیشینه افراد، تجربیات و دیدگاه های 
آنها انتخاب می شوند. برای رسیدن به مراتب 
باال، آنها نیازمند سابقه ای قوی از دستاوردهای 
کاری برای حزب هستند، باید حامیان واقعی 
داشته باشــند، اختالفات را بروز ندهند و از 
پولیت بورو  پرهیز کنند. کل  دشمن سازی 
شامل دبیرکل های حزبی از شهرهای بزرگ 
مانند پکن و شانگهای و استان های مهمی 
مانند گوانگدونگ هستند. برخی تحلیلگران 
اقتصادی که موجب  می نویسند اصالحات 
تولید ثروت در این کشور شده موجب شده 
قدرت »مرکز« )منظــور پولیت بورو( رو 
دبیرکل های  شده  گفته  بگذارد.  به کاهش 
مانند سیچوان  استان های بزرگی  حزب در 
و گوانگدونگ مســئولیت مردمانی را بر 
عهده دارند که تعدادشان بیشتر از بسیاری 
از کشــورهای اروپایی است و درآمدهای 

مالیاتی شان برای پکن حیاتی است.
نهاد ارشــد تصمیم گیر در چین کمیته 
دائمــی هفت نفره پولیت  بورو اســت که 
به مثابه نوعــی کابینه داخلی عمل می کند 
و تاثیرگذارتریــن رهبران را در خود دارد. 
اینکه چگونه این کمیته دائمی کار می کند 
و فعالیت هایش چگونه است جزو »اسرار« 
است. اما نشست های آن منظم است. گفته 
شده در این نشست ها اختالفات به صراحت 
بیان می شــود. اما این مخالفت ها نباید در 
میان مردم مطرح و آشــکار شود. اعضای 
ایــن کمیته دائمی در پســت های مهمی 
سهیم هستند: دبیر کل، نخست وزیر، رییس 
کنگره ملی خلق و رییس کمیسیون بازرسی 
انضباطی. پولیت بورو سه نهاد مهم دیگر را 

هم کنترل می کند:
 کنگره ملی خلق یا پارلمان

 شورای دولتی که بازوی اداری دولت است
 کمیسیون امور نظامی که نیروهای مسلح 

را کنترل می کند
رییس جمهور چین رییس دولت است. 
رییس جمهور فعلی »شی جین پینگ« نام 
دارد کــه در اواخر ســال ۲۰۱۲ به قدرت 
رســید و به مدت ۱۰ ســال در این پست 
خواهد بود. گفته می شود او قدرتمندترین 
رییس جمهور از دوران مائو به این سو است. 

او »رهبری جمعی« حزب کمونیســت را 
به نفع »حکومت یک فرد مقتدر« بر هم زد. 
به عبارت دیگر، در دوران »شی« حکومت 
»یک فرد قدرتمند« جانشین رهبری جمعی 
شده است. نخســت وزیر چین هم رییس 
»حکومت« است و رهبری »شورای دولتی« 
را دارد. نخســت وزیر هم اکنون » لی که 
چیانگ« نام دارد که در سال ۲۰۱۲ انتخاب 
شد و به مدت ۱۰ سال در این پست خواهد 
بود. با این حال، ابتکار جدیدی که در سال 
۱۹۹۷ در مورد محدودیت سنی و محدودیت 
زمانی برای پست های باال مطرح شد میزانی 
از پیش بینی پذیری را وارد نظام سیاسی چین 
دارلینگتون«،  »راجر  به گفته  است.  کرده 
سن بازنشستگی از مشاغل سیاسی در چین 
اکنون ۶۵ سال است و حداکثر مدت زمانی 
که می توانند سر کار باشند دو دوره ۵ ساله 

)در مجموع ۱۰ سال( است. 
محدودیت سنی به این معناست که در 
ســال ۲۰۱۷ )در کنگره نوزدهم( ۵ نفر از 
۷ عضو کمیته دائمی تنها یک دوره ۵ ساله 
دیگر ســر کار خواهند بود. در سال ۲۰۱۷ 
باید رییس جمهور جدید برای یک دوره ۵ 
ســاله انتخاب شود که فضای حاکم بر این 
کشور نشان می دهد »شی جین پینگ« تا 

سال ۲۰۲۲ در قدرت خواهد ماند. 

کمیته دائمی اعضای کمیته دائمی هر ۵ سال 3
یکبار از سوی کنگره ملی حزب کمونیست 
چین برگزیده می شــوند. سنت مالوف این 
است که همان اعضا تایید می شوند. کمیته 
دائمی دارای ۲۰۵ عضو اصلی و ۱۷۱ عضو 
علی البدل اســت. کمیته دائمی »عالی ترین 
نهاد قدرت در حزب« اســت. بر اســاس 
قانون حزبــی، این کمیته از قدرت انتخاب 
دبیر کل و اعضای پولیت بورو و کمیسیون 
امور نظامی برخوردار است و مدافع ترکیب 
کمیسیون بازرسی حزبی است. همچنین ناظر 
بر اقدامات ارگان های ملی قدرتمند حزب 
به تازگی  نوزدهم که  اســت. در کنگره 
برگزار شد احتماالتی مطرح شد دال بر اینکه 
ممکن است این کمیته ۷ نفره تغییر کند، یا 
اعضایش به ۹ نفر افزایش یابد و یا تغییری 
در آن داده نشــود. هفته های آینده نشان 

خواهد داد که آیا ترکیب کمیته دائمی تغییر 
خواهد کرد یا خیر.

کنگره ملی خلق بر اساس قانون اساسی سال ۱۹۸۲، 4
کنگره ملی خلــق )NPC( قدرتمندترین 
یعنی همان مجلس  اســت،  ارگان دولتی 
قانونگذاری چین. با این حال، حقیقت این 
اســت که این کنگره فقط نقش »ماشین 
امضــاء« را دارد. این کنگــره به روایتی 
متشــکل از ۲۲۷۰ و به روایتی دیگر ۲۳۰۰ 
عضو اســت که از استان های چین، مناطق 
خودمختار، شــهرهای بزرگ و نیروهای 
مسلح برگزیده می شوند. آنها ۵ سال در این 
سمت می مانند. کل اعضای این کنگره در 
آوریل هر سال یک جلسه برگزار می کند 
که دو هفته به طــول می انجامد. این بدین 
معناست که چین دارای بزرگترین مجلس 
قانونگذاری در جهان است که اعضای آن بر 
خالف سایر مجالس، کمترین دیدارها را در 
جهان دارند )سالی یکبار(. در تئوری، کنگره 
از قدرت تغییر قانون اساسی و قانون سازی 
برخوردار است. اما به معنای غربی آن یک 
نهاد مســتقل نیســت. حدود ۷۰ درصد از 
اعضایش و تقریبا تمام چهره های ارشدش 
از اعضای حزب هستند. وفاداری اعضا ابتدا 

به حزب است و سپس به کنگره ملی خلق.

شورای دولتی این شورا کابینه ای است که ناظر 5
بر ماشین عریض و طویل دولت چین است. 
این نهاد در صدر یک بوروکراسی پیچیده  
از کمیســیون ها و وزارتخانه ها می نشیند و 
مسئول تضمین اجرای سیاست حزبی در تمام 
ســطوح ملی و محلی است. در تئوری، این 
شورا به کنگره ملی خلق پاسخگوست. اما 
در بیشتر مواقع این شورا قوانین و اقداماتی 
مصوب می کند که NPC آنها را می پذیرد. 
مهمترین وظیفه این شورا تدوین و نگارش 
و مدیریت طرح های اقتصادی ملی و بودجه 
دولتی است که به آن قدرت تصمیم گیری 
بر بســیاری از جنبه های زندگی مردم را 
می دهد. این شــورا همچنین مسئول نظم و 
قانون نیز هست. کل اعضای این شورا یک 

بار در ماه نشستی برگزار می کنند. 

محمد حسین باقی
روزنامه نگار و مترجم

دولت چین به رغم ماهیت کمونیستی خود ابایی ندارد  تظاهر 
کند که در مسیر دموکراسی غربی حرکت می کند یا تظاهر 
به دموکرات بودن به سبک غربی کند.
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دیپلماسی آنچه در کرکوک رخ داد نقطه اوج یک پالن سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و 
نظامی پیچیده بود که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، یک روند بسیار 

طوالنی و پرهزینه »چند ملیتی«سازى را خنثی کرد. 

حماسهکرکوک
پروژه تجزیه عراق، قضیه کرکوک، و نقش ایران در کنترل »بحران« چه بود؟

الف- پروژه اســتقالل كردســتان یا تجزیه 
عراق؟ 

  بیست و پنجم سپتامبر گذشته، حکومت 
بارزانی، اقدام به برگزاری همه پرسی جدایی 
کردستان از عراق کرد تا کلید تجزیه عراق 
و تشکیل کشور »کردستان بزرگ« را زده 

باشد. 
در محیط بین المللی، اکثریت قریب به 
اتفاق همسایگان عراق، قدرت های منطقه 
)حتی تلویحاً عربستان سعودی(، آمریکا، 
کشورهای اروپایی و سازمان ملل، همه، به 
جز رژیم اسراییل، با این رفراندوم به دالیل 

مختلف مخالفت کردند.
همچنین، علیرغم تبلیغات وسیع حکومت 
اقلیم و بعضی رسانه های غربی و اسراییل 
بخش مهمی از گروه ها و احزاب کردی نیز 
عــدم موافقت خود را با رفراندم مذکور به 

نحوی بیان داشتند. 
اما دولت مرکزی عراق با استناد به قانون 
اساسی، و پیشه کردن صبر، همه پرسی را 
باطل دانســت و اعالم کرد اجازه نمی دهد 
یکپارچگی عراق توسط فرصت طلبی یک 

شخص یا یک حزب نابود شود.
دولت جمهوری اسالمی ایران دیپلماسی 
حفظ وضع موجود و ممانعت از تجزیه عراق 
را از دیرباز سیاست اصولی خود می دانسته. 
از این رو، فعالیت های جدی تهران در اقناع 
شخص مسعود بارزانی و حکومت اقلیم برای 
عدم ورود به کانال تجزیه و رفراندوم حتی 

از پیش از ظهور داعش آغاز شده بود. 
دستگاه های فعال و دیپلماتیک ایران در 
عرصه منطقه خوب می دانستند که شخص 
مسعود بارزانی به محض یافتن فرصت، با 
پشــتیبانی و تحریک خاص از »آن سوی 
منطقه«، پروژه تجزیه را کلید می زند. این 
ارزیابی صحیح حتی قبل از نجات اربیل از 

هجوم داعش نیز وجود داشت. 
آزادســازی مناطق کردی و صفحات 
شمال عراق از دســت داعش و همکاری 
قوای مشترک شعبی و ارتش و پلیس فدرال 
در بیرون رانــدن داعش موقعیت را برای 

بارزانی و همه پرسی او فراهم کرد. 
بیســت روز پس از همه پرسی، دولت 
ایران مواضع کامال اصولی خود را بر مبنای 
ضرورت حفــظ تمامیت ارضی و وحدت 
ملــی و  تداوم ثبات و اقتدار ملی و تقویت 
دولت مرکزی عراق، ضمن رعایت اصل 
عدم  مداخله در امور داخلی همسایگان، اعالم 

و تعقیب کرد. 
در همین زمان، دولت بارزانی تمایالت 
توسعه طلبانه خود را با توهم قدرت پیشمرگه 
و حمایت سایر احزاب کردی شدت بخشید. 

ب- عملیــات كركوك، تعیین سرنوشــت 
رفراندوم 

عنصر نفت و درآمدهای کالن آن نقش 
مهمی در رویکرد تجزیه طلبانه بارزانی ایفا 

کرده است. 
بخش مهمی از چاه های نفت شمال شرق 
عراق در پیرامون کرکوک و موصل قرار 

دارد. 
کرکوک، شــهری که می توان آن  را 
عراق کوچک لقب داد، ترکیب جمعیتی 
پیچیده ای دارد. عرب و ترکمن و کرد و 
سنی و شــیعه را، همه، در خود جای داده 

است. 
حکومــت اقلیــم در یــک اقــدام 
تحریک آمیز، صندوق های رأی را به خارج 
از محدوده اقلیــم، ازجمله کرکوک، نیز 
آورده بود. شخص بارزانی با نادیده گرفتن 
قانون اساسی عراق و به ویژه ماده ۱4۰ آن، 
درصدد تسلط کامل بر کرکوک و ضمیمه 

کردن آن به دولت مستقل کردستان بود. 
اقلیــم به اخطارهای  بی اعتنایی دولت 
دولت مرکزی برای ابطال همه پرســی و 
خیز مسعود برای منضم کردن کرکوک 
به قلمرو اقلیم، بر خالف قانون اساســی و 

موقعیت  عراق،  تقسیمات کشوری  قانون 
خطرناکی را ایجاد کرد. 

فوت مرحوم جالل طالبانی نیز در همین 
ایام بر التهاب شرایط افزود. 

محور سیاسی امنیتی تهران- بغداد- آنکارا 
در مسیر منع تجزیه عراق، بایکوت اقلیم و 
کنترل بحران، از پیش از رفراندم فعال شده 
بود. اما آرایش قوای طرفین )پیشمرگه اقلیم 
و نیروهای مشترک بغداد( در خط حدِی 
کرکوک شرایط را بسیار بغرنج کرده بود. 
ایران از طریق دو وزیر خارجه و چند 
معــاون و چندین ســفیر در منطقه برای 

جلوگیری از نزاع داخلی عراق فعال بود. 
سفر آقای ســلیمانی به سلیمانیه برای 
نتایجی  طالبانی  مرحوم جالل  بزرگداشت 

تاریخی به دنبال داشت. 
هماهنگی ســلیمانی با بخش مهمی از 
قوای ملی عراق و نیروی پیشمرگه نه تنها 
بروز جنگ داخلی را در این مقطع منتفی 
کرد که مساله رفراندوم را به طور جدی در 

ابهام و »انتفای موضوع« قرار داد. 
سرانجام ارتش و نیروهای مسلح عراق 
به فرمان نخســت وزیر بامداد دوشنبه ۱۶ 
اکتبر مأموریت تأمین امنیت کرکوک و 
دیگر مناطق مورد منازعه با کردســتان را 
آغاز کردند. کمتر از 4۸ ساعت از آغاز آن 
مأموریت نیروهای پیشمرگه از همه مناطق 
نظامی، نفتی و سیاسی کرکوک عقب نشینی 
کردند. همچنین، مناطق مورد منازعه در دو 
اســتان دیاله و نینوا مانند سنجار نیز تحت 

کنترل نیروهای عراقی در آمد. 

ج- بارزانی و شكاف بزرگ در اقلیم
آنچــه در کرکوک و نینوا و دیاله رخ 
داد مواضع مسعود بارزانی را تا عمق اربیل 
به عقب راند. همین امر موجب هجوم پارتی 
احزاب و طوایف کردستان شد.  به دیگر 
مسعود که داعیه اتحاد و تشکیل کردستان 
بزرگ را داشــت اینک به سمبل تفرقه و 
انشقاق کردی بدل شده بود. این انشقاق تا 
جایی پیش رفت که امروز نیروهای حزب 

دموکــرات در تنگه »دگله« میان اربیل و 
سلیمانیه مستقر شده اند و بر خالف انتظارها 
به جای آنکه مقابل نیروهای ارتش عراق 
قرار بگیرند، مقابل پیشمرگه های منتسب به 

طالبانی ایستاده اند.
این وضع خود نشــانه دیگری از عدم 
کفایت و مشروعیت دولت بارزانی است. 

و- نقش ایران در خنثی سازی پروژه تجزیه 
عراق

هرچند شکســت پروژه تجزیه عراق 
و تشکیل کشــور کردی، آن هم با چنین 
شتاب و سرعتی و با حداقل هزینه و تلفات، 
بسیار غیرقابل باور به نظر می رسید، این امر 

عمال به وقوع پیوست. 

عوامل محوری شكست پروژه تجزیه 
چهار دســته از عوامل مهم در باز شدن 
گره کور بحران و شکست پروژه تجزیه 
عراق، در پی برگــزاری رفراندوم، دخیل 

بودند؛ 
 نخست، هماهنگ شدن بخش مهمی 
از نیروهای سیاسی و پیشمرگه کردستان 
عراق با قدرت سیاســی بغداد و نیروهای 
مشترک حکومت مرکزی، از جمله الحشد 

الشعبی و قواه بدر. 
 دوم، کیفیت مانور عرصه سیاســی 
داخل عراق، به ویژه در مدت سه هفته پس از 
اجرای رفراندم. طرح توافق جناح ملی گرای 
ُکرد عراق با دولت مرکزی راهکاری بود 
که شاه بیت مدیریت یک بحران امنیتی، از 

طریق تفاهم سیاسی، محسوب می شود. 
  ســوم، دقت و ســرعت در مانور 
عملیاتی و نظامی، از آخر سومین هفته پس 

از همه پرسی. 
  چهارم، مدیریت صحنه دیپلماتیک در 
سطح منطقه ای از هنگام جدی شدن پروژه 

رفراندوم. 
در هر چهار عامل ایــران، مرکب از 
نیروی قدس سپاه، توان دیپلماتیک ایران در 
منطقه، وزارت امور خارجه و دولت، به طور 

بسیار چشمگیری هدایتگر تحوالت مشروح 
باال بود. 

آنچه در کرکــوک رخ داد نقطه اوج 
یک پالن سیاســی، دیپلماتیک، امنیتی و 
نظامی پیچیده بود که در کمترین زمان و 
با کمترین هزینه، یک روند بسیار طوالنی 
و پرهزینه »چند ملیتی«سازی را خنثی کرد. 
به جرأت می تــوان گفت که پس از 
مدیریت و خنثی ســازی پــروژه بزرگ 
»تروریســم بدون زمان و بــدون مکان 
داعش« توســط ایران با محوریت نیروی 
عراق  تجزیه  پروژه  خنثی ســازی  قدس، 
و شکســت طرح صهیونیســتی »کشور 
کردستان« مهم ترین پروژه ایجابی سیاسی 

امنیتی منطقه ای ایران بوده است. 

ز- تشــكیل دو دولت محلی كردی؛ طرحی 
برای ثبات و امنیت

این طرح با میانجیگری سردار سلیمانی 
اقلیم کردستان  همه پرسی  به مساله  نه تنها 
خاتمه بخشید که معضل عدم توازن سیاسی-
اقتصادی- امنیتی شمال عراق را نیز با یک 
ابتکار فوق العاده هوشمندانه مدیریت کرد. 

برگزاری همه پرســی، یک   از  پس 
توافق ۹ ماده ای میــان هادی العامری از 
فرماندهان حشــد الشعبی و بافل طالبانی 
از فرماندهان اتحادیه میهنی کردستان، با 
نظارت حیدر العبادی نخست وزیر عراق 
و وساطت قاسم سلیمانی صورت گرفت 
که به موجب آن تا زمان نامشخص، مساله 

همه پرسی لغو شد. 
بر مبنای این توافق، کردســتان عراق 
به دو اقلیم یا دولــت مجزا، به مرکزیت 
سلیمانیه و اربیل تقسیم می شود. همچنین، 
نیروهای عراقی به مناطق مورد مناقشــه 
بازخواهند گشــت و ۱۷ مرکز اداری در 
استان کرکوک که دولت اقلیم کردستان 
از ســال ۲۰۱4 آن ها را اداره می کند باید 
به دولت فدرال عراق تحویل داده شــوند 
و اگر دولت اقلیم کردستان این مراکز را 
تحویل ندهد دولت فدرال خواهان ۱۱ مرکز 

دیگر خواهد شــد و در مجموع ۲۸ مرکز 
اداری تحت اداره دولت فدرال قرار خواهد 

گرفت. 
در ایــن توافق همچنین آمده اســت: 
مرکز شهر کرکوک تحت سیطره و اداره 
مشترک خواهد بود و کردها ۱۵ منطقه آن 
را اداره وتشکالت دیگر ۲۵ منطقه ی دیگر 
را اداره خواهند کرد و این وضعیت به مدت 
۶ ماه ادامه خواهد داشت. همچنین دولت 
فدرال عراق اماکن استراتژیک کرکوک 
و  فــرودگاه  اردوگاه کی-وان،  یعنــی 
میدان های نفتی را اداره و فرودگاه سلیمانیه 

برای پروازهای بین المللی باز خواهد شد.
از سویی دیگر دولت فدرال عراق باید 
حقوق کارمندان ســلیمانیه و کرکوک و 
همچنین حقوق نیروهای پیشــمرگه در 
مرزهای سلیمانیه را پرداخت کند و طبق 
خواسته بافل طالبانی اقلیم حلبچه -سلیمانیه 
- کرکوک تشکیل خواهد شد، و برای آن 

دولت تعیین می شود. 

ح- نتیجه 
توان دیپلماســی نظامی و امنیتی ایران 
در صحنه چالش های منطقه، بخصوص در 
قلب روندهای پرشتاب عراق، در ترکیب 
با قدرت دیپلماسی رسمی سیاسی ما، آنگونه 
که شــرح داده شد، یکی از تهدیدات قابل 
مالحظه امنیتــی را به یک فرصت مهم و 

پایدار بدل کرد. 
پــروژه تجزیه عــراق و پالن پیچیده 
عملیات کرکوک که به ختم نســبی این 
پروژه منجر شــد یکی از نمادهای اقتدار 
سیاســی امنیتی و دفاعی ایران در منطقه 

محسوب می شود. 
دقیقا همین اقتدار مــا انگیزه محوری 
دولت آمریکا در تمهید راهبردی هجومی 
و محدودکننــده و تهدیدآمیز علیه ج.ا.ا را 

شکل می دهد.
در این چالش شدید امنیتی، حفظ و ارتقاء 
توان »اداره صحنه و مدیریت بحران«، برای 

ما، اصلی اساسی خواهد بود. 

علیرضا اکبری
دانش آموخته صلح سازی و حفظ صلح و بنیان گذار 

موسسه پژوهش های راهبردی تصمیم 
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تأکید حزب اهلل مبنی بر نبود اجبار در اسالم، نوعی انعطاف پذیرى ایدئولوژیک را جهت پذیرش اصل تغییر احزاب جهان
اولویت هاى راهبردى براى این جنبش به همراه آورده است. در همین راستا، حزب اهلل معتقد است که نیل 
به مردم ساالرى مبتنی بر رضایت مردم، یكی از اصول اساسی حكومت در لبنان باقی خواهد ماند.

حزباللهیهایمردمساالر
حزب اهلل، نماد مقاومت در خاورمیانه

12درس  گفتارهای احزاب سیاسی

در  سیاســی-نظامی  نهادی  لبنان  حزب اهلل 
لبنان اســت که در اوایل دهه هشتاد میالدی و 
در بحبوحه جنگ های داخلی لبنان ظهور کرد. 
این سازمان همواره به عنوان یکی از محورهای 
مقاومت علیه رژیم غاصب اســرائیل در منطقه 
شناخته شده اســت، به گونه ای که این رژیم 
همواره در تالش است این سازمان را در منطقه 
تضعیف کند، تالشی که تا کنون راه به جایی 

نبرده است. 

QQQتاریخچه
پس از حمله رژیم اسرائیل به لبنان در سال 
۱۹۸۲، این رژیم توانست نوار جنوبی لبنان را 
که سابق بر آن تحت کنترل سازمان شبه نظامیان 
ارتش جنوب لبنان )SAL( بود، اشغال کند. در 
نتیجه گروه شیعی حزب اهلل که مورد حمایت 
روحانیون مســلمان بود، به منظور پایان دادن 
به اشغالگری رژیم اسرائیل تاسیس شد. هسته 
اولیه رهبری این گــروه عمدتا از پیروان امام 
خمینی بودند، شخصیتی که توانسته بود رژیم 
قدرتمند شاهنشاهی را در ایران سرنگون کرده 
و الهام بخش نیروهای مقاومت در منطقه باشد. 
لبنان  توانســت در جنوب  بنابراین حزب اهلل 
خود را به عنوان نیرویی قدرتمند نمایان سازد 
و در جنگ های داخلی لبنان نقشــی اساســی 
ایفــا کند، به گونه ای که نه تنهــا با نیروهای 
آمریکایی حاضر در لبنان به مبارزه پرداخت، 
که به تالفی کشتار صبرا و شتیال، با نیروهای 
فاالنژ لبنانی و اسرائیلی نیز وارد جنگ شد. اما 
هدف اولیه و اصلی این سازمان در بدو تاسیس 
پایان دادن به اشغالگری رژیم اسرائیل بود که 
بخش جنوبی لبنان را به اشغال خود در آورده 
بود. نفوذ و قدرت این گروه چنان برای رژیم 
اسرائیل گران تمام شد که نخست وزیر وقت 
این رژیم، اهود بــاراک، در جایی گفته بود: 
»وقتی ما وارد لبنان شــدیم، اصال حزب اهلل ی 
در کار نبود. مردم شــیعه آن منطقه هم با ُگل 

و غذا به استقبال ما آمدند، اشغالگری ما باعث 
شد حزب اهلل سر برآورد.« این گروه با حمالت 
چریکی و شهادت طلبانه علیه نیروهای ارتش 
اســرائیل در داخل و خارج از لبنان سعی کرد 
این رژیم اشــغالگر را مجبور به عقب نشینی از 
خاک لبنان کند. در پایان جنگ داخلی لبنان در 
سال ۱۹۹۰، بر طبق »توافقنامه طائف« قرار شد 
همه نیروهای شبه نظامی لبنانی و غیرلبنانی منحل 
شوند، اما سوریه که در آن زمان کنترل لبنان را 
در اختیار داشت به حزب اهلل اجازه داد همچنان 
به عنوان نیروی مقاومت علیه رژیم اسرائیل در 
منطقه حاضر باشد. در دهه نود میالدی، حزب اهلل 
کم کم خود را از نهادی انقالبی به نهادی سیاسی 
بدل کرد تا بتواند در تحوالت سیاســی کشور 
لبنان نقش بازی کند. بنابراین نسبت به دولت 
لبنان موضعی نرم اتخاذ کرد، و حتی اعالم کرد 
که قصد دارد در انتخابات این کشور شرکت 
کند. در نتیجه حزب اهلل ۱۲ کرسی مجلس را به 
دست آورد. گروه حزب اهلل که مشی مالیمی 
در لبنان پیش گرفتــه بود، اعالم کرد به همه 
آزادی های مذهبی، فرهنگی، و سیاسی در لبنان 
احترام می گذارد و تنهــا با گروه هایی مبارزه 
می کند که با رژیم اسرائیل ارتباط دارند. باالخره 
حزب اهلل پس از سال ها جهاد و مقاومت توانست 
در سال ۲۰۰۰ نیروهای اسرائیلی را مجبور کند 
از جنوب لبنان عقب نشــینی کنند. اما در سال 
۲۰۰۶، اسرائیل که ضربه سختی از حزب اهلل در 
منطقه خورده بود، به بهانه آزادسازی دو سرباز 
اسرائیلی از دست نیروهای حزب اهلل، جنگی ۳۳ 
روزه را علیه مردم لبنان آغاز کرد که در نهایت 
با مقاومت حزب اهلل و مردم لبنان، نتیجه خاصی 
عاید رژیم اسرائیل نشد.  از بعد از شهادت سید 
عباس موسوی به دست اسرائیل در سال ۱۹۹۲، 
سید حسن نصراهلل دبیر کلی حزب اهلل لبنان را در 
اختیار دارد. ماموریت کنونی این حزب کمک 
نظامی و سیاسی به دولت سوریه در جنگ علیه 

نیروهای تکفیری است. 

QQQخط مشی و اعتقادات
اســالمگرای شیعه مسلکی  حزب اهلل گروه 
اســت که از بدو تاسیس هدف خود را مبارزه 

با نفوذ امپریالیسم و تفکر صهیونیستی در لبنان 
و خاورمیانه و همچنین پایان دادن به اشغالگری 
اسرائیل در لبنان و خاک فلسطین عنوان کرد. 
این حزب همچنین به دنبال تحقق اسالم سیاسی 
تحت لوای امت اسالمی است. در مرامنامه این 
حزب آمده است که به تنوع فرهنگی، سیاسی 
و مذهبــی احترام می گذارد و تنها با گروه ها و 
فرقه هایی مبارزه می کند که با رژیم اســرائیل 
همکاری کنند. این حزب اکنون از نظر سیاسی 
چپ گراتر شده است و بیشتر بر عدالت اجتماعی 
تاکید دارد. اصــول مذهبی-ایدئولوژیک این 
حزب بر پایه اسالم و مذهب تشیع دوازده امامی 
بنیان گذاشته شده است و بر فرهنگ مقاومت و 
بخصوص زندگی امام سوم شیعیان، امام حسین 
)ع(، تاکید ویــژه ای دارد. حزب اهلل بر زعامت 
ولی فقیه زمان تاکید دارد، چنانکه ســید حسن 
نصراهلل بارها بر این مسئله تاکید کرده است و 
والیت حضرت آیت اهلل خامنه ای را راهگشای 
امور خود و حزب اهلل در بزنگاه ها دانســته و بر 

آن تاکید دارد. 
اما هدف مرکزی و همیشگی این حزب از 
بین بردن دولت جعلی اســرائیل در منطقه بوده 
است. در واقع اگر بخواهیم از نگاه غایت شناسانه 
به حزب اهلل نگاه کنیم باید بگوییم هدف غایی 
این حزب از بین بردن صهیونیسم در منطقه و 
جهان و نابودی کامل رژیم اســرائیل است. اما 
همیشــه تاکید کرده اند که حزب اهلل گروهی 

»ضدصهیونیستی« و نه »ضد یهود« است. 

QQQ ساختار سازمانی
در ابتدای تاســیس حزب اهلل، رهبران آن بر 
این مسئله تاکید داشتند که حزب اهلل »جنبش« 
اســت و نه »ســازمان«، چراکه اعضای آن 
مسئولیت تفکیک شده ای ندارند و با همکاری 
به حل مسائل کمک می کنند. بنابراین در ابتدا 
این حزب فاقد ساختار سازمانی مشخصی بود. اما 
به مرور به ساختار سیاسی و نظامی مدونی دست 
پیدا کرد و این ســاختار به شکل سلسله مراتبی 
سازمان یافت. اســاس این ساختار سازمانی بر 

شیعه دوازده امامی استوار است. 
از نظر ســاختاری جدایی اســتراتژیک و 

ایدئولوژیکی میان شــاخه سیاسی و نظامی این 
گــروه وجود ندارد و سیاســت گذاری هر دو 
شاخه با هماهنگی هم پیش می رود. این حزب 
منابــع مالی خود را عمدتــا از طریق تجارت، 
کمک های شخصی افراد و مالیات پرداخت شده 
از سوی شیعیان لبنان به دست می آورد. بنابراین 
این حزب توانســته است در جنوب لبنان اقدام 
به بازســازی و فعالیت های اجتماعی و رفاهی 
بســیاری کند. ســاخت مدارس، بیمارستان، 
مجتمع های فرهنگی، شبکه های رسانه ای و غیره 
از اقدامات حزب اهلل در لبنان اســت. اقدامات و 
سازمان حزب به گونه ای بوده است که شبکه 
CNN با تمجید از آن اعتراف کرد که حزب اهلل 

هر کاری که یک دولت می تواند انجام بدهد را 
انجام داده است، از فعالیت های مدنی و بهداشتی 
گرفته تا ساخت زیرساخت های حیاتی همچون 
بیمارســتان، پل، جاده و مدارس. این خدمات 
قدرت و جایگاهی مهم در جامعه لبنان و میان 
مردم آن برای حزب اهلل باقی گذاشته است. در 
واقع حزب اهلل در سه منطقه عمده شیعه نشین لبنان 
یعنی جنوب، بعلبک، و بیروت نفوذ و جایگاه 

ویژه ای دارد. 

QQQ فعالیت رسانه ای
حزب اهلل از نظر رسانه ای هم فعال است و با 
راه اندازی شبکه ماهواره ای المنار و رادیو النور 
نقطه نظرات و ایدئولوژی خود را منتشــر و از 
آن دفاع می کند. شــبکه المنار از شهر بیروت 
پخش می شــود. حزب اهلل اعالم کرده است که 
هدف از راه اندازی این شبکه »برپایی پایگاهی 
رســانه برای مقاومت« است و از آن به عنوان 
سالحی علیه جنگ رســانه ای و روانی دشمن 
صهیونیستی استفاده می کند. حزب اهلل همچنین 
هفته نامه »العهد« را از ســال ۱۹۸4 به این سو 

منتشر می کند. 

QQQفعالیت های سیاسی
حزب اهلل همزمان با فعالیت نظامی و مقاومت 
در منطقه علیه نفوذ صهیونیسم، در فعالیت های 
سیاسی لبنان نیز نقش عمده ای ایفا کرده است. 
این حزب ۱4 کرســی از مجموع ۱۲۸ کرسی 

پارلمــان لبنان را در اختیــار دارد. این حزب 
همچنیــن دو عضو در کابینه دولت لبنان دارد. 
به عالوه، حزب اهلل یکــی از اعضای ائتالف ۸ 

مارس است. 
حزب اهلل لبنان با انتشار مرامنامه جدیدی در 
سال ۲۰۰۹، صراحتاً بر اجرای یک نظام اسالمی 
بر پایه رأی مســتقیم مردم تأکید کرده است. 
تأکید حزب اهلل مبنی بر نبود اجبار در اســالم، 
ایدئولوژیک را جهت  انعطاف پذیــری  نوعی 
پذیرش اصل تغییر اولویت های راهبردی برای 
این جنبش به همراه آورده است. در همین راستا، 
حزب اهلل معتقد اســت که نیل به مردم ساالری 
مبتنی بر رضایت مردم، یکی از اصول اساســی 
حکومت در لبنان باقــی خواهد ماند. با تأکید 
بر نیاز به مردم ساالری مبتنی بر رضایت مردم 
و تشــکیل دولت وحدت ملی، پیام سند جدید 
این خواهد بود که حزب اهلل خود را یک بازیگر 
سیاسی عمده در لبنان به شمار می آورد و فارغ 
از نتایج انتخابات، حکومت باید اصل توافق با 
حزب اهلل را مّد نظر قرار دهد. بر این اســاس، 
وجهه ی سیاســی حزب اهلل لبنان از سال ۲۰۰۹ 
بیشتر شده اســت و به طور جدی پا به عرصه 
رقابت های سیاسی گذاشته است، به گونه ای که 
در تمام انتخابات  پارلمانی و شهری لبنان حضور 
فعالی داشته است. در انتخابات پارلمانی ژوئن 
۲۰۰۹ تمامی کاندیداهای حزب اهلل به پارلمان راه 
یافتند. اما از آنجا که متحدان آنها در ائتالف ۸ 
مارس موفق به کسب آرای مردم نشدند، گروه 
۱4 مارس )تحت حمایت غرب( با کسب ۷۱ 
کرســی پیروز انتخابات اعالم شد. اما به رغم 
شکســت جریان ۸ مارس در ایــن انتخابات، 
حزب اهلل لبنان و متحدانش در پی سقوط دولت 
سعد حریری در ژانویه ۲۰۱۱ به دلیل استعفای 
یازده وزیر متعلق به گروه ۸ مارس، توانســتند 

دولت را در اختیار بگیرند. 

QQQفعالیت های نظامی
شــاخه نظامی حزب اهلل، با عنوان شورای 
جهاد، یکی از اصول اساسی خود را مقاومت 
اسالمی عنوان کرده است. بر اساس این اصل، 
حزب اهلل به هر گروه شــبه نظامی در دنیا که 

علیه امپریالیسم و صهیونیسم می جنگد، یاری 
می رساند. چنانکه در جنگ بوسنی، حزب اهلل 
با تامین نیرو و ادوات جنگی به یاری مردم 
مسلمان بوسنی شــتافت. و در جنگ داخلی 
سوریه نیز در کنار مردم سوریه علیه نیروهای 
تکفیری داعش به مبارزه مشــغول اســت. 
همواره توطئه هایی از سوی اسرائیل و برخی 
کشورهای عرب منطقه در کار بوده است تا 
این شــاخه نظامی را از حزب اهلل حذف کنند 
و آن را خلع سالح سازند. قطعنامه های متعدد 
ســازمان ملل نیز تا کنون راه به جایی نبرده 
است و حزب اهلل که اکنون به محور مقاومت 
برای کشــور لبنان تبدیل شده است، از نظر 
نظامی قوی تر از همیشه در کنار لبنان ایستاده 
است. این شــاخه نظامی اکنون با گروه های 
تکفیری حاضر در سوریه نیز در جنگ است 
و مانع از نفوذ داعش به خاک لبنان شده است. 
در ســال های اخیر، کشورهای عمدتا عرب 
وابسته به غرب در تالش بوده اند فعالیت های 
این گروه را محدود کنند. قــرار دادن این 
نیروی مقاومت مردمی در لبنان در لیســت 
حربه ای  غرب  توسط  تروریستی  گروه های 
است تا فعالیت های نظامی و مقاومتی آن را 
هر چه بیشتر محدود کنند. این درحالی است 
که حزب اهلل در راستای دفاع از حقانیت مردم 
لبنان آماج ترورهای بی رحمانه بوده اســت. 
برای مثال، سید عباس موسوی در سال ۱۹۹۲ 
به همراه زن و فرزندش به دست اسرائیل ترور 
شد. عماد مغنیه نیز که از رهبران نظامی این 
حزب محسوب می شد در شهر دمشق ترور 

شد و به شهادت رسید. 
حزب اهلل از بدو تاسیس خود همواره یکی 
از نمادهای مقاومت در منطقه بوده اســت و 
علیرغم توطئه های رژیم صهیونیستی و برخی 
کشــورهای منطقه به حیات خود ادامه داده 
است. این ســازمان را می توان قویترین نهاد 
سیاسی-نظامی منطقه علیه نفوذ رژیم اسرائیل 
دانســت، رژیمی که همواره در تالش بوده 
اســت هویت اسالمی و مقاومت منطقه را با 
دسیسه هایش در هم بشکند و حق مردم منطقه 

را پایمال کند. 

احسان پناه بر
روزنامه نگار
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طالبانی شخصیتی پیشرو در سیاست کردها به شمار می رفت و 
انتخابش به عنوان رئیس جمهور عراق براى مردمی که حق و حقوقشان 

سیاستمدارانبراى چندین دهه نادیده گرفته شده بود، نقطه عطفی بود.

رفراندوم  برگزاری  حواشــی  هنوز 
کردستان عراق در صدر اخبار رسانه های 
جهــان بود که خبر درگذشــت جالل 
طالبانــی رئیس جمهور پیشــین عراق 
منتشر شد، خبری که برای مدتی کوتاه 
بار دیگر همبســتگی را به میان کردها، 
بغداد و همســایگان بازگرداند، تا جایی 
که با وجود بســته بودن مرزهای هوایی 
کردستان عراق محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه کشــورمان، عازم این منطقه شد 
تا در مراســم خاکسپاری جالل طالبانی 

شرکت کند.
جالل طالبانی معروف به مام جالل در 
حالی در ســن ۸۳ سالگی درگذشت که 
در  تاثیرگذاری  از  بلندباالیی  کارنامه ی 
مقاطع حساس و مهم عراق دارد، به ویژه 
به دست آوردن  برای  در تالش کردها 
حقوق خود،  تالش برای پیشبرد مقاصدش 
در دوران خطرناک سیاست خاورمیانه با 
اتکا به شــخصیت عملگرا و بی نظیرش 
تا جان ســالم به در بردن از جنگ های 
چریکی و ترور از سوی حکومت صدام 
حسین و در نهایت به دوش کشیدن لقب 
نخستین رئیس جمهور عراق پس از تدوین 
قانون اساسی جدید این کشور، عناوینی 
کــه همگی در کنار هــم از مام جالل 
شخصیتی تاثیرگذار و مهم در تاریخ عراق 

ساخته است.
عراق  غیرعرب  رئیس جمهور  اولین 
در ۱۲ نوامبر ســال ۱۹۳۳ در روستای 
گلکان در دامنه کوه کوسرت در یک 
خانواده مذهبی به دنیــا آمد. طالبانی از 
ابتدای جوانــی تا روزهایی که به عنوان 
رئیس جمهور عراق در بغداد حضور داشت 
تالش می کرد در مسیر آرمان و اهدافش 
حرکــت کند. همین موضــوع از وی 
شخصیتی کاریزماتیک با دامنه دوستان 
بسیار ساخت که  بین المللی  منطقه ای و 
در بسیاری از موقعیت ها نشان داد تنها در 
جهت منافع کشور عراق حرکت می کند.
جالل طالبانی عنوان اولین رئیس جمهور 
غیرعرب و اولیــن رئیس جمهوری که 
بر اساس قانون اساســی جدید انتخاب 
می شد را دارد و توانست به دلیل استعداد 
و مهارت هایــی که در اختیــار دارد از 
حضورش در قدرت در سال های ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۲ استفاده کند تا به عنوان یک مدیر 
اجرایی با دامنه قدرت گسترده  عمل کند.

درباره شخصیت جالل طالبانی موارد 
قابل توجه بســیاری گفته شده است، از 
شوخ طبع بودنش تا تسلط اش به چند زبان 
خارجی،  تا جایی که گفته می شود جالل 
طالبانی خیلی راحت از زبان های خارجی 
که بلد بود استفاده می کرد و نگران این 

نبود که اشتباه گرامری داشته باشد.
طالبانی  درباره جالل  تایمز  فایننشال 
و توضیح شخصیتش اینگونه می نویسد: 
»جالل طالبانی یــک فرد تاثیرگذار در 
تاریخ کردهای عراق، شخصیتی عملگرا 
و مهم و تاثیرگــذار در دوران پس از 
حمله آمریکا به عراق محسوب می شود. 
کســی که دارای نفوذ بســیار زیادی 
نسبت به قدرت و جایگاهش بود. جالل 
طالبانــی پس از همــکاری نزدیک با 
نیروهای آمریکایــی پس از حمله این 
کشور به عراق در سال ۲۰۰۳ به عنوان 
رئیس جمهور عراق در سال ۲۰۰۵ انتخاب 

شــد و عنوان اولین رئیس جمهور عراق 
پس از سقوط صدام حسین را از آن خود 

کرد.«
در ادامــه این گزارش آمده اســت: 
»طالبانی در شــرایط مهمی در عراق و 
این کشور درگذشت،   منطقه کردستان 
در شــرایطی که کردستان عراق تحت 
فشارهای فزاینده کشــورهای همسایه 
رفراندوم جدایی از عراق را برگزار کرد 
و از رأی دهندگان پرسید که آیا خواستار 
تشکیل کشور مستقل کرد هستند یا نه. 
انتخابات  این  اکثریت رأی دهندگان در 
پاسخ مثبت به این سوال دادند، اما نتایج 
این انتخابات به شــدت از سوی بغداد، 
آمریکا،  ترکیه و ایران با مخالفت مواجه 

شد.«
یکی از دوستان نزدیک جالل طالبانی 
می گوید: »طالبانی همواره برای رسیدن 
به ایــن روز تالش می کرد و بســیار 
ناراحتم از اینکه وی زنده نیســت تا این 
روزها را ببیند. او کسی بود که همواره 
برای گفت وگــو با همه اطرافیان تالش 

می کرد.«
طالبانی شخصیتی پیشرو در سیاست 
کردها به شــمار می رفــت و انتخابش 
به عنوان رئیس جمهور عراق برای مردمی 
که حق و حقوقشــان برای چندین دهه 

نادیده گرفته شده بود، نقطه عطفی بود.
مام جالل که اغلب سال های زندگیش 
تا چندســال پیش از سقوط رژیم صدام 
حســین را صرف مبارزه برای تشکیل 
کشور مستقل کردستان عراق کرده بود 
در یک دهه اخیر بسیاری از آرزوهایش 
را کنار گذاشــت تا برای متحد کردن 
احزابی که پس از سقوط صدام حسین در 
سال ۲۰۰۳ به دنبال رسیدن به قدرت در 

عراق بودند، تالش کند.
گفته می شــود که مام جالل حیات 
سیاسی مخصوص به خود را داشت. »مام 
جالل« یا »عموجالل« همواره پشت میز 
زیبایی می نشست و از سیگارهای کوبایی 
اســتفاده می کرد و روز به روز به دلیل 
فعالیت های نفتی ای که داشت ثروتمندتر 

می شد.
از سوی دیگر، رسانه های غربی درباره 
شــخصیت طالبانی اینگونه می نویسند: 
»طالبانی یک بازمانده سیاســی تمام و 
کمال و یک عملگرای انعطاف پذیر بود. 
پس از انقالب اسالمی ایران که منجر به به 
قدرت رسیدن آیت اهلل خمینی در ایران در 
سال ۱۹۷۹ شد طالبانی از کردهای ایران 
در برابــر حکومت جدید ایران حمایت 
کرد. بعدها اما وی در خالل جنگ ایران 

و عراق با دولت تهران متحد شد.«

QQQحیات سیاسی
حضور طالبانی در سیاست از سال های 
ابتدایی جوانی وی و با پیوستنش به حزب 
دموکرات کردستان عراق مصادف شد. 
زمانی که تنها ۱4 ســال سن داشت. در 
سال ۱۹۵۶ در شرایطی که طالبانی تنها 
یک دانش آموز بود برای اینکه به دلیل 
فعالیت های سیاســی اش بازداشت نشود 

مجبور به فرار شد.
بود  ماهر  مذاکره کننده  طالبانی یک 
و با وجود تالش هایش برای اســتقالل 
کردستان عراق سال های زیادی را صرف 
ایجاد ارتباط میــان احزاب و گروه های 

مختلف در این کشور کرد.
زمانی که کردهای عراق در سال ۱۹۶۱ 
برای به دست آوردن استقالل به مقابله با 

دولت عراق پرداختد، طالبانی رهبری این 
درگیری ها را در عراق برعهده گرفت و 
ماموریت های دیپلماتیکی را عهده دار شد 
و به اروپا و کشورهای مختلف خاورمیانه 

با هدف حمایت از مردمش سفر کرد.
وی با پیوســتن به حزب دموکرات 
کردستان به رهبری مالمصطفی بارزانی، 
اقلیم  بارزانی، رئیس کنونی  پدر مسعود 
کردستان عراق، به نخستین دور از تقابل 
و اعتراضات کردها علیه دولت عراق در 

سال ۱۹۶۱ پیوست.
حیات سیاسی طالبانی پس از جنگ 
خلیج فارس در ســال ۱۹۹۱ و همچنین 
قیام کردها علیه حکومت وقت عراق با 
تغییرات قابل توجهی همراه بود. بر همین 

اســاس ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای 
کردها از سوی انگلیس، فرانسه و آمریکا 
پس از شکســت عراق در کویت آغاز 
ماه عســل کوتاه مدت حزب دموکرات 
کردســتان عراق بــود. در همان زمان 
چند انتخابات در منطقه کردستان عراق 
برگزار شد و احزاب کرد به دولت وقت 
این منطقه که از سال ۱۹۹۲ تاسیس شده 

بود، پیوستند.
جالل طالبانی کــه به مام جالل نیز 
معروف بود در سال ۱۹۷۰ با هیرو، دختر 
به دنبال  ازدواج کرد. وی  ابراهیم احمد 
آن بود تا حزب سیاسی مستقلی را برای 
خودش تاسیس کند و در همین راستا در 
سال ۱۹۷۵ با متحد کردن چندین گروه 

کرد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق 
را تاسیس کرد. حزبی که اکنون یکی 
از احزاب اصلی و مهم در عرصه سیاسی 
کردســتان عراق و به طور کلی کشور 

عراق است.
جالل طالبانی که به سیاستمدار منعطف 
نیز معروف بود روابطی سینوســی را با 
ایران طی چند دهه گذشته تجربه کرده 
است. طالبانی از اینکه آمریکا در طول 
جنگ ایران و عراق در سال های ۱۹۸۰ تا 
۱۹۸۸ از صدام حسین علیه تهران حمایت 
کرد عصبانی بود. و این در حالی است 
که در ابتدای آغاز اعتراضات کردها در 
عراق طالبانــی مواضع متفاوتی در قبال 

ایران داشت.

در طــول دوران جنگ ایران و عراق 
طالبانی توانست از مسیر ایران به آمریکا 
برود و گزارشی از جنایات رژیم صدام 
به سازمان ملل متحد و رهبران جهان ارائه 
دهد. از سوی دیگر این سفر با هدف آن 
انجام شــد که طالبانی نظام صدام حسین 
استفاده  به نسل کشی علیه کردها در  را 
از بمب های شیمیایی متهم کند. در اثر 
حمله شیمیایی حکومت صدام در روستای 
حلبچه بیش از ۵ هزار نفر کشته شدند. و بر 
همین اساس طالبانی را می توان پیام رسان 
اصلی کردها به آمریکا درباره این قتل 
عام دانست. در نتیجه این سفر، طالبانی 
در دورانی که افــکار عمومی جهان از 
آنچه بر کردها می گذشت بی خبر بود در 
سازمان ملل متحد، در جمع سیاستمداران 
در واشنگتن و در جمع رسانه ها، سخنرانی 
کرد و به دفاع از حقــوق مردم کرد و 
همچنین محکوم کــردن جنایات رژیم 

صدام پرداخت.
اما این روند طوالنی نبود،  دشــمنی و 
کینه میان کردها و بغداد طوالنی نشد و با 
وجود قتل عام حکومت صدام حسین علیه 
کردها و ســرکوب آنها از سوی ارتش 
عراق، طالبانی به همراه مســعود بارزانی 
به بغداد  برای درخواست صلح و آشتی 
ســفر کردند. طالبانی پــس از آن در 
خاطرات خود عنوان کرد که دیدارهای 

گرمی با صدام حسین داشته است. 
در ســال ۱۹۹4 نیروهــای طالبانی 
بارزانــی وارد یک جنگ  نیروهای  با 
داخلی شــدند، در این جنگ بارزانی دو 
مرتبه از صدام حسین درخواست کمک 
کرد. بارزانی و طالبانی در سال ۱۹۹۷ با 
یکدیگر آشتی کردند و صلحی را ایجاد 
کردند که با حمله نظامی آمریکا به عراق 
در ســال ۲۰۰۳ میالدی تقویت شد. این 
روابط به اندازه ای تقویت شــد که دو 
حزب کرد به رهبری طالبانی و بارزانی 
لیستی مشترک از نامزدهای خود برای 
ورود به مجلس ملی عراق در سال ۲۰۰۵ 

تهیه کردند.
طالبانی سال ها با بیماری زندگی کرد. 
وی در سال ۲۰۰۸ میالدی تحت جراحی 
قلب در آمریکا قرار گرفت و در دسامبر 
سال ۲۰۱۲ میالدی نیز دچار سکته مغزی 
شد. وی برای انجام امور درمانی پزشکی 
پیشرفته از عراق به آلمان رفت. در حالی 
که در برلین به سر می برد، در انتخابات 
پارلمانی عراق که در آوریل سال ۲۰۱4 
میالدی برگزار شــد شرکت کرد. این 
انتخابات نخستین انتخابات عراق پس از 
خروج نیروهای آمریکایی از این کشور 

در سال ۲۰۱۱ میالدی بود.
طالبانی در ژوالی سال ۲۰۱4 میالدی 
به عراق بازگشت. وی بالفاصله به دلیل 
شرایط فیزیکی از سمت خود به عنوان 
رئیس جمهور عراق اســتعفا داد. در این 
دوران طالبانی دچار فلج جزئی نیز شده 
بود. در ســپتامبر گذشته، وی بار دیگر 
برای انجام مراقبت های پزشکی به برلین 
سفر کرد. زمانی که وی درگذشت همسر 

و فرزندانش نیز در کنارش بودند.
یک استاد روابط بین الملل در دانشگاه 
لندن که از دوستان نزدیک طالبانی است 
دربــاره او می گوید: »طالبانی همه را در 
منطقه و عرصه بین الملل می شناخت و این 
موجب شده بود بسیار فرد قابل احترامی 
باشــد. وی به عنوان یک رئیس جمهور 
باهــوش در دوران حضورش در قدرت 

شناخته می شود.«

خدیجه غبیشاوی
روزنامه نگار

اعتبارکردستان
مام جالل،  سیاستمدار شوخ طبع و میانه رو
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توماس فریدمن، برنده سه جایزه معتبر 
پولیتزر و یکی از برترین روزنامه نگاران 
حال حاضر دنیا، اکنون بــرای روزنامه 
نیویورک تایمز قلم می زند. از وی به عنوان 
یکی از جنجال برانگیزترین روزنامه نگاران 
و متفکران حوزه رسانه در دنیا یاد می شود. 
وی در حوزه های متفاوتی دســت به قلم 
شده است و از سیاست خارجی، تجارت 
جهانی، خاورمیانه تا محیط زیست، آموزش 
و پرورش و جهانی سازی به تفکر و نوشتن 
مشغول بوده است. فریدمن نظرات جنجالی 
دارد  مختلف  موضوعات  درباره  متفاوتی 
و همیشه سعی کرده است نسبت به این 
نظرات موضعی جدی اتخاذ کند. در ادامه 
به زندگی کاری و شغلی این روزنامه نگار 

می پردازیم. 

QQQزندگینامه
معروف  فریدمــن،  لــورن  توماس 
به توماس فریدمــن، در ۲۰ ژوالی ۱۹۵۳ 
در شهر مینه پولیس در ایالت مینه سوتا در 
خانواده ای یهودی به دنیا آمد. وی فرزند 
نائب رئیس شرکت  فریدمن،  آبه  هارولد 
بال بیرینگ است. توماس تا رسیدن به سن 
تکلیف یهودی )بر یتصوا( ۵ روز در هفته 
به مدرســه ای عبری زبان می رفت. سپس 
وارد دبیرستان ســنت لوییس پارک شد. 
ورود به این دبیرستان نقطه عطف زندگی 
روزنامه نگاری را برای وی رقم زد، چراکه 
آنجا بود که توماس دســت به قلم شد و 
برای روزنامه دبیرستان مطلب نوشت. در 
سال ۱۹۶۸ که از اراضی اشغالی فلسطین در 
دست رژیم اسرائیل دیدن کرد، شیفته آن 
شد، در نتیجه سه ماه تعطیالت تابستان را 
در شهر حیفا گذراند. در پی پیروزی رژیم 
اسرائیل بر اعراب در جنگ شش روزه نیز 
وی در دبیرستان به برپایی جشن بزرگی 
پرداخت. پس از پایان تحصیالت دبیرستان 
به کالج سنت آنتونی در دانشگاه آکسفورد 
رفت و در رشته مطالعات خاورمیانه مدرک 
کارشناسی ارشــد خود را اخذ کرد. وی 
هم اکنون به همراه همسرش، آن باکسباوم، 
و دو دخترش- اورلی و ناتالی- در شــهر 

بتزدای ایالت مریلند زندگی می کند. 

QQQزندگی کاری
فریدمن پس از اتمام تحصیالت خود 
و اخذ مدرک کارشناســی ارشد، در دفتر 
لندن آژانس خبری یونایتدپرس اینترنشنال 
)UPI( مشــغول به کار شد. پس از یک 
سال کار در دفتر لندن، وی به دفتر بیروت 
منتقل شد. دوران کاری توماس جوان در 
دفتر بیروت مصــادف بود با جنگ های 
داخلی در لبنان، و وی بیشــتر وقت خود 
را به پوشش خبری این رویداد می گذراند. 
در ســال ۱۹۸۱ فریدمن از سوی روزنامه 
شد  به همکاری  دعوت  تایمز  نیویورک 
تا به عنوان گزارشگر این روزنامه دوباره 
به بیروت برود و این بار پوشــش دهنده 
حمله رژیم اســرائیل به جنوب لبنان در 
باشد. پوشش های خبری وی  سال ۱۹۸۲ 
از این جنگ، و بخصوص فاجعه کشتار 
صبرا و شــتیال، برایش جایزه پولیتزر را 
در رشته گزارشگری بین المللی به ارمغان 
آورد. فریدمن در ســال ۱۹۸4 به عنوان 
گزارشگر ویژه به بیت المقدس اعزام شد 

و در آنجا به عنوان دبیر دفتر بیت المقدس 
به کار  مشغول  تایمز  نیویورک  روزنامه 
شــد. در همین دوران، وی برای بار دوم 
جایزه پولیتزر در رشــته گزارشــگری 
بین المللــی را از آن خود کرد. این جایزه 
در پی گزارش هــای فریدمن از انتفاضه 
اول فلسطینیان به وی اعطا شد. فریدمن در 
دوران کاری خود در خاورمیانه کتابی با 
عنوان از بیروت تا بیت المقدس به رشته 
تحریر درآورد. در این کتاب وی به شرح 
تجربیاتــش در خاورمیانه می پردازد. این 
کتاب برایش »جایزه ملی کتاب در رشته 
به همراه  را  آمریکا«  غیرداستانی  ادبیات 

داشت. 
ریاســت جمهوری  زمان  در  فریدمن 
جــورج بوش پدر به پوشــش خبری و 
تحلیل امور وزارت خارجه در زمان تصدی 
جیمز بیکر می پرداخــت. بعد از انتخاب 
به مقام ریاســت جمهوری  بیل کلینتون 
ایاالت متحده در ســال ۱۹۹۲، فریدمن 
به عنوان گزارشگر ویژه نیویورک تایمز 
در امور کاخ ســفید مشغول به کار شد. 
در سال ۱۹۹4، وی به نگارش ستون هایی 
ویژه درباره سیاست خارجی و اقتصاد در 
روزنامه نیویورک تایمز دست زد. فریدمن 
در سال ۲۰۰۲ نیز برای بار سوم به عنوان 
برنده جایزه پولیتزر در رشته تفسیر خبر 
انتخاب شد. این جایزه به خاطر »وضوح 
دیدگاه ها بر اساس گزارش های جامع در 
تفسیر هایی که تاثیر جهانی خطر تروریسم 

را نشان می دهد« به وی اعطا شد. 
فریدمن با تجربیاتی که پس از سال ها 
کار و زندگی در منطقه پرتنش خاورمیانه 
به دست آورده بود، توانست در دیداری 
با ولیعهد عربستان، شــاهزاده عبداهلل، در 
سال ۲۰۰۲ وی را قانع کند که برای پایان 
دادن به مناقشات اعراب با رژیم اسرائیل 
اقدام کند. وی به شاهزاده عبداهلل پیشنهاد 
داد دول عربی به عادی سازی روابط خود 
با رژیم اســرائیل اقدام کنند و در عوض 
آواره  به پناهجویان  هم  اســرائیل  رژیم 
فلسطینی اجازه دهد به مناطق تحت اشغال 
رژیم اسرائیل برگردند. در پی این جلسه، 
شــاهزاده عبداهلل »ابتکار صلح عربی« را 
در نشست بیروت عنوان کرد، طرحی که 

فریدمن نیز از آن به شدت استقبال کرد. 

هم اکنون وی هفته ای دو بار در روزنامه 
نیویورک تایمز ستون می نویسد و به طرح 
و ارائه دیدگاه های خود در امور متفاوت 

می پردازد. 

QQQجوایز و افتخارات
از  یکــی  به عنــوان  فریدمــن  از 
پرافتخارترین روزنامه نگاران حال حاضر 
دنیا یاد می شــود. وی سه بار در سال های 
۱۹۸۳، ۱۹۹۸، و ۲۰۰۲ موفــق به دریافت 
جایزه معتبر پولیتزر در رشته های متفاوت 
روزنامه نگاری شده اســت. وی از سال 
۲۰۰۵ عضو هیئت داوران این جایزه است. 
فریدمن صاحب نشــان »عالی ترین رتبه 

امپراتوری بریتانیا« در سال ۲۰۰4 شد. 

QQQعقاید و نقطه نظرات
ابتــدا دیدگاه هایش درباره   فریدمن 
جهانی شــدن را در کتاب لکســوس و 
درخت زیتون )۱۹۹۹( مطرح کرد. در سال 
۲۰۰4، دیدار فریدمن از بنگلور هندوستان 
و دالیان چین، دیدگاه های جدیدی را در 
مورد روند مداوم جهانی شدن و نیروهای 
پشــت پرده این فرآیند بــرای وی به 
ارمغان آورد و او را واداشت به تجزیه و 
تحلیل های بعدی در این زمینه ادامه دهد 
و در کتاب جهان مسطح است: تاریخچه 
مختصری از قرن بیست و یکم )۲۰۰۵( 
آن ها را بپرورانــد. انتخاب عنوان کتاب 
که اســتعاره ای است کنایه آمیز از جهان 

به مثابه زمین بازی که تمام بازیکنان آن 
از فرصتی برابر برخوردارند، شرایط جهانی 
شدن را توصیف می کند. این کتاب درباره 
تغییر جهت ناگزیر کشورها، شرکت های 
بزرگ و افــراد برای رقابت در بازارهای 
جهانی اســت. از نظر فریدمن در دنیای 
امروزی که در آن تقسیمات جغرافیایی 
و تاریخی به نحو روزافزونی در حال محو 
شدن هســتند نهاد ها باید مزیت رقابتی 
خود را حفظ کنند. در این کتاب توماس 
فریدمن استدالل می کند که برای مقابله با 
پدیده استعاری مسطح شدن جهان، نیروی 
توانمندی های  بایــد  متحده  ایاالت  کار 
کاری خود را بی وقفه به روزرسانی کند. 
وی بر این باور اســت که سازگار نگاه 
استخدام را  نیروی کار، شــانس  داشتن 
نیز افزایش می دهد. او همچنین پیشنهاد 
می کند که دولت با کمتر کردِن وابستگِی 
مزایاِی بازنشســتگی و بیمه های درمانی 
به کارفرمای یک فرد و مهیا کردن بیمه ای 
که تا حدودی بتواند کاهش احتمالی درآمد 
فرد را بر اثر تغییر شغل پوشش دهد، تغییر 
شــغل را برای وی آسان تر  کند. فریدمن 
همچنین باور دارد که با توجه به کاهش 
نرخ آمریکایی هایی که دانشمند، مهندس 
و ریاضی دان هستند، می باید برای جوانانی 
که می خواهند به سمت این حرفه ها بروند، 
اشتیاق بیشتری وجود داشته باشد و دست 
دولت برای تشــویق مهاجران نخبه باز 
باشــد. این کتاب با استقبال بسیار خوبی 

در میان خوانندگان مواجه شد و آن را در 
صدر یکــی از پرفروش ترین کتاب های 

انگلیسی زبان قرار داد. 
بعــد از حمــالت یازده ســپتامبر و 
اندیشمندان و  از  موضع گیری بســیاری 
نوشــته های  باره،  این  در  صاحب نظران 
فریدمن نیز به سمت خطر رشد تروریسم 
و خاورمیانه متمایل شد. وی که به خاطر 
تفسیرهایش جایزه پولیتزر را ربوده بود، 
در سال ۲۰۰۲ اقدام به انتشار کتاب طول 
جغرافیایی و نگرش ها کرد. این کتاب در 
واقع حاوی گزارش ها و تحلیل های فریدمن 
درباره حمالت یازده سپتامبر بود. محورهای 

این کتاب شامل موارد ذیل است:
چگونگی تناســب حمــالت یازده 
سپتامبر با کالن داســتان جهانی سازی و 
تعصبات مذهبی، درگیری های داخلی در 
عربستان سعودی، اسطوره های مشترک در 
خاورمیانه و  چگونه رژیم های فاسد عربی 
از آمریکا به عنوان گلوله ای کشنده برای 

سرکوب ناراضیان خود استفاده می کنند.
متشکرم  فریدمن در کتاب دیگرش، 
که دیر آمدید )۲۰۱۶(، نشان می دهد که 
اکنون وارد عصر شتاب چشمگیر شده ایم 
و بایــد یاد بگیریم که چطور با آن کنار 
بیاییم. با توجه به افزایش چشمگیر قدرت 
محاسباتی، کوهنوردان در کوه اورست از 
سرویس تلفن همراه عالی بهره مند می شوند 
و اتومبیل هــای بدون راننده دارند کم کم 
در جاده ها جوالن می دهند. انفجار موازی 
وابستگی اقتصادی، ظهور ثروت های جدید 
و همچنین افزایش بدهی ها را خلق کرده 
اســت. در همین حال، طبیعت مادر نیز 
تغییرات چشمگیری را شاهد بوده است،  
زیرا ســطح کربن در حال افزایش است 
و گونه های گیاهــی و جانوری در حال 
انقراضند. وی در کتابش می پرسد چگونه 
این تغییرات با هم تعامل دارند و چگونه 

می توانیم با آنها مقابله کنیم؟ 
فریدمن یکی از حامیان حمله ایاالت 
متحده به عراق در ســال ۲۰۰۳ بود. وی 
استقرار دموکراسی در  عقیده داشت که 
منطقه خاورمیانه از طریق دخالت نظامی 
امکان پذیر است. اما وی بعدها از اقدامات 
دولت بوش در دوران پس از جنگ انتقاد 
کرد، چراکه استقرار دموکراسی را 
در عراق ناقص ارزیابی کرده بود. 
بعضی از منتقــدان نظرات 
مربوط به محیط زیست فریدمن 
و حمایت وی از طرح کاهش 
به کار گیری زغال سنگ و 
جایگزینی آن با انرژی سبز و 
تجدیدپذیر را زیر سوال بردند، 
چراکه این تکنولوژی هنوز در 
مراحل ابتدایی اش به سر می برد 
و نتایج آن هنوز نامعلوم است. 
این در حالی است که فریدمن از 
حذف قدرت مبتنی بر سوخت های 
فسیلی حمایت می کند و معتقد است 
بهبود تکنولوژی زغال سنگ در 
است.  ضروری  کوتاه مدت 
با این حال، دیگران اعتبار 
علمــی وی درباره محیط 
زیست را مورد انتقاد قرار 
می دهنــد، چراکه وی در 
زندگی می کند  خانــه ای 
که پنــج برابر اندازه یک 
خانه معمولی است که یک 
جامعه  متوسط  قشر  خانوار 
آمریکایــی در آن زندگی 

می کنند. 
به اعتقاد فریدمن، اشتیاق و کنجکاوی 
اجزای کلیدی برای آموزش هســتند. او 
یک فرمول گویا را پیشنهاد کرده است که 
در آن نسبت کنجکاوی به عالوه اشتیاق 
بیشتر از فاکتور هوش است. به عبارتی، 
هوش در وهلــه دوم آموزش و پرورش 
قرار دارد، و باید تاکید اصلی آموزش بر 
ارتقای سطح کنجکاوی و ایجاد عالقه در 

میان دانش آموزان باشد. 
فریدمن در سال ۲۰۱۰ با انتشار چندین 
دفاع  رادیکال  میانه  از سیاســت  ستون 
کرد. در یکی از اظهاراتش گفت: »میانه 
رادیکال می خواهد توانمند شــود، و این 
کار تنها با ناله و فغان به دست نمی آید، 
بلکه به جنبش های مردمــی نیاز دارد«. 
فریدمن در ستونی دیگر از سازمان سیاسی 
منتخب«- به »آمریکایی های  موســوم 

ســازمانی که تالش داشــت نامزدی از 
جریان میانه رادیــکال را برای انتخابات 
سال  در  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری 
۲۰۱۲ معرفــی کند- دفاع کرد. بنابراین 
می توان وی را منتســب به جریان میانه 

رادیکال در آمریکا دانست. 

QQQجنجال ها
مقاله ای  ســپتامبر ۲۰۰۹  در  فریدمن 
تک حزبی  حکومت  درباره  ستایش آمیز 
نوشــت و گفت: »این کشــور  چین 
اداره  روشــنفکر  گروهی  به رهبــری 
می شود«، چراکه رهبران چین دارند قیمت 
بنزین را افزایش می دهند و به ترویج تکیه 
بر انرژی خورشــیدی، بهره وری انرژی، 
باتری برقی، انرژی هسته ای و قدرت باد 
با  این مقاله ستایش آمیز وی  می پردازند. 
انتقادات بسیاری مواجه شد. برای مثال، مت 
لوییس نوشت که ظاهرا فریدمن آرزوی 
دارد.  ســر  در  دیکتاتوری خوش خیمی 
وی فراموش کرده اســت که به قول لرد 
بالمنازع  به فساد  بالمنازع  قدرت  اکتون، 

ختم می شود. 
همچون  ســازمان هایی  همچنیــن، 
»عدالت« و »دقت در گزارش« به فریدمن 
به خاطر دفاع از حمــالت هوایی رژیم 
اســرائیل در لبنان که وی از آن به عنوان 
»درســی به مخالفان رژیم اسرائیل« یاد 
کرده بود، انتقاد کردند؛ بر طبق گزارش 
FAIR، فریدمن به صراحت از اســرائیل 

فلســطینی ها  لبنانی ها و  علیه  در جنگ 
حمایت کرد. روزنامه نگار گلن گرینوالد 
و پروفسور نوام چامسکی نیز فریدمن را 
متهم به تایید و تشویق تروریسم در میان 

نیروهای اسرائیلی کردند. 
نوام چامســکی فریدمن و نیویورک 
تایمز را به دلیل آن که از انتشار اطالعات 
مربوط به پیشــنهاد یاسر عرفات مبنی بر 
آمادگی او برای انجام مذاکرات با رهبران 
رژیم اسرائیل در سال ۱۹۸4 امتناع ورزیدند، 
متهم به جانب گرایی از رژیم اسرائیل کرد. 
چامســکی و نورمن فینکلشتاین هر دو 
فریدمن را متهم به صحه گذاشتن بر روابط 
آمریکایی-اسرائیلی می کنند، درحالی که 
وی دیگران را به موجب توجیه تروریسم 
گروه های اسالمی و عرب سرزنش می کند. 
آنها به مقاله ای از فریدمن که در نیویورک 
تایمز منتشر شــده بود اشاره می کنند که 
در آن فریدمن از بمباران شهروندان غزه 
حمایت می کنــد، با این توجیه که با این 
کار اسرائیل درس خوبی به مردم غزه داده 

است! 

فریدمن در سال 2010 با انتشار چندین ستون از سیاست میانه رادیكال دفاع کرد. روزنامه نگاران
در یكی از اظهاراتش گفت: »میانه رادیكال می خواهد توانمند شود، و این کار تنها 
با ناله و فغان به دست نمی آید، بلكه به جنبش هاى مردمی نیاز دارد«.

رادیکال لیبرال
توماس فریدمن روزنامه نگاری است که از سیاست میانه رادیكال حمایت می کند

احسان پناه بر
روزنامه نگار



گفتمان فصل 3:  فرهنگ و اندیشه

کودتای
اکتبر

پرونده ویژه ی سازندگی 
در صدمین سال قدرت گرفتن لنین  
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سیاستمداران

انقالب قابلهی
مروری بر چگونگی شكل گیری شخصیت سیاسی والدیمیر لنین

لنین آدم منعطف و سازگاري نبود و شخصیت خشک و زاهدمسلكي داشت. فوران هاي عصبي او در حزب، طی سال هاي قبل از 
1۹1۷ شهرت افسانه اي داشت. این عصبیت ها در اواخر عمر به چنان مراحل حاد و وخیمي رسید که موجب طرح پرسش هاي جدي 
دربارة تعادل ذهني و حتي جنون وي شد.

والدیمیر لنین هم خوش شناس بود و اقبال 
بلندي داشت و هم فرصت طلبي بود که بهتر از 
هرکس دیگری توانست از انقالب فوریه ۱۹۱۷ 
استفاده کند و در اکتبر همان سال رویاهایش 
را تحقق یافته دید، اما بعد از چند سال دوستان 
و همراهان دیروزش به چشــم خود مي دیدند 
که آرمان هاي شان چگونه رو به زوال گذاشته 
و دیکتاتوري چنان بر کشور سایه انداخته که 
به زودي امیدي به رخت بربســتنش نیســت. 
به گونه اي که وقتي در پاییز ۱۹۲۱ ماکســیم 
گورکي به برلیــن مي رفت با روحي رنجور و 
زخم خورده به رومن روالن نوشــت: »نه، حالم 
خوب نیست. بیماري سل ام عود کرده، اما در سن 
و سال من خطرناک نیست. آن چه تحملش بسیار 
دشوارتر است بیماري اندوه بار روح استـ  بسیار 
احساس خستگي مي کنم: در هفت سال گذشته 
در روسیه صحنه هاي غم انگیز بسیاري دیده ام و از 
سر گذرانده ام ـ آن چه آن را اندوه بارتر مي کند 
این اســت که علتش نه منطق اشتیاق و اختیار 
بلکه محاسبات احمقانه و بي رحمانه متعصبان و 
ترسوهاست... هنوز هم با شور و شوق به سعادت 
آینده بشــر ایمان دارم، اما رنج هاي مردمي که 
مجبورند بهاي گزافي بابت امیدهاي زیباي شان 
بپردازند مرا رنجور و آشــفته مي کند.« به واقع 
در پس عزیمت گورکي مرگ و سرخوردگي 
نهفته بود. در 4 سالی که از اتوپیایی کمونیستی 
گذشت شمار کشته شدگان به قدري زیاد بود 
که حتي او نیز دیگــر از امیدها و آرمان هاي 
انقالبي اش دل کنده بــود و دریافت هیچ چیز 

ارزش این رنج هاي انساني را ندارد.
لنیــن آدم منعطف و ســازگاري نبود و 
داشت.  زاهدمســلکي  و  شخصیت خشــک 
فوران هاي عصبي او در حزب، طی ســال هاي 
قبل از ۱۹۱۷ شــهرت افســانه اي داشت. این 
عصبیت ها در اواخر عمر به چنان مراحل حاد 
و وخیمي رســید که موجب طرح پرسش هاي 
جدي دربارة تعادل ذهني و حتي جنون وي شد. 
او تالش بسیاری کرد تا به سخنران چیره دستی 
تبدیل شود. لنین مرد لغات چاپی بود، خواننده و 
نویسندة پرشور واژه ها؛ در واقع لنین را مي توان 
یک جنگجوي سیاســي دانست که اغلب هم 
خوش شــانس بود. او مرد واژه ها بود و جایگاه 
انقالبي اش بیش تر بر مطالعات نظري مبتني بود تا 
آشنایي مستقیم با طبقه کارگر روسي، اما اعتقاد 
و ایماني کامل و خلل ناپذیر به مارکسیسم داشت. 
سال ۱۹۱۷ که لنین به روسیه بازگشت، تنها عدة 
معدودی می دانستند او چه شکل و قیافه ای دارد. 
نوشــته های او فقط برای مارکسیست های اهل 
مطالعه آشــنا بود. در سال ۱۹۱۷ نه در روزنامة 
»پراودا« و نه در دیگر روزنامه ها هیچ عکسی 
از لنین به چاپ نرســیده بود. تنها بعد از آغاز 
»سیاســت نوین اقتصادی« یا همان »نپ« در 
سال ۱۹۲۱ بود که لنین به چهره ای مشهور نزد 

توده های مردم بدل شد. 

QQQ سال های کودکی
والدیمیر ایلیچ اولیانوف ـ که از پایان سال 
۱۹۰۱ به نام مستعار لنین مقاله مي نوشت ـ ۲۲ 
آوریل ۱۸۷۰ در شهر کوچک سیمبیْرسک واقع 
در حاشیه ولگا  و در خانواده ای از طبقه اشراف 
روس، از مادری یهودي  تبار و پدری دوست دار 
تزار، متولد شد. آنا خواهر والدیمیر که ۶ سال از 
او بزرگ تر بود خصوصیات برادرش را در دوران 
بچگي این گونه شرح داده است: »والدیمیر بچه 
سوم و خیلي پر سر و صدا بود، یک جیغ جیغوي 

کبیر با چشمان میشــي کوچولوي خندان، اما 
پرخاشگر.« او تقریباً هم زمان با خواهرش، اولگا 
که یک و نیم سال از وي کوچک تر بود، شروع 
به راه رفتن کرد. هر بار که خواهر کوچک ترش 
را مي دید که تاتي تاتي مي کند یا ســعي دارد با 
گذاشتن کف دستانش بر زمین روي پاهاي خود 
بلند شود، شروع مي کرد به کوبیدن سر خود بر 
زمین و سر دادن جیغ هاي نومیدانه در خانه. حتي 
پس از این که راه رفتن را یاد گرفته بود باز هم 
به رفتار عجیب خود ادامه مي داد. او هیچ وقت 
عادت قشقرق به پا کردن را ترک نکرد و بنا به 
گفته خواهرش، آنا، طي دوران کودکي همیشه 
پر سر و صدا و تخس باقي ماند. او در کودکي 
هم مثل بزرگســالي پاهاي کوتاه و سر بزرگ 

بي تناسبي داشت.
تحصیالت لنین در »مدرســة کالسیک« 
سیمبیرســک بر توجه زیاد بــه معنای دقیق 
واژه هــا و صرف و نحو افعال التین و اشــعار 
یونانی مبتنی بود. مالنقطی بودن لنیِن نویسنده 
و انقالبی همان قدر مرهون مطالعة آثار آتنی ها 
و رومی ها است که مرهون مطالعة آثار کارل 
مارکس و فردریش انگلس. به این ترتیب لنین 
در مقاله ها و سخنرانی های خود همواره جمالتی 
از نویسندگان دوران باستان نقل می کرد که برای 
اغلب خوانندگان و شنوندگانش گنگ و نامفهوم 
بود؛ این خصوصیت او از ســر فضل فروشی و 
خودنمایی نبود، بلکه رفتار یک کالسیک خوان 

قدیمی بود.

QQQشیفتة چرنيشفسكي، ماركس و پلخانف
پدر والدیمیر ۱۲ ژانویه ۱۸۸۶ از دنیا رفت و 
یک سال بعد زماني که والدیمیر ۱۷ سال داشت 
برادر بزرگترش الکساندر را به جرم تالش برای 
ترور تزار روســیه اعدام کردند. مرگ برادر 
نفرتش را نسبت به مقامات دولتي برانگیخت؛ 
به گفتة خواهرش ماریا، والدیمیر پس از شنیدن 
نتیجه گیری کرد  برادرش چنیــن  اعدام  خبر 
که تروریســِم سوسیالیستـ  دهقانی از حیث 
استراتژیک دچار ورشکســتگی شده است و 
گفت: »نه، ما نباید این مسیر را انتخاب کنیم.« 
این جمله ای است که مارکسیستـ  لنینیست ها 
و حتی جریان های دیگر از آن به عنوان نشانه ای 
از تصمیم اصولی والدیمیر در ۱۶ سالگی برای 
بی اعتبار اعالم کردن سوسیالیســم دهقانی یاد 
کرده انــد. والدیمیر برای شــروع تحصیالت 
حقوق به شــهر کازان و دانشگاه سلطنتی این 
شهر رفت. در دانشــگاه با دانشجویان مخالف 
حکومت آشنا شــد و به مبارزة سیاسی روی 
آورد. به خاطر فعالیت سیاســی غیرقانونی و 
همکاری با دانشجویان چپ گرا چند بار دستگیر 
و سرانجام از دانشگاه اخراج شد. پس از اخراج از 
دانشگاه خانواده اولیانوف به امالک مادرشان در 
روستاي کوکاشکینو رفتند و در آالکیفا ملکي 
تازه خریدند. والدیمیر در آنجا بیشتر وقتش را 
به مطالعه و به ویژه خواندن آثار چرنیشفسکي 
گذراند که ســخت تحت تأثیــرش قرار داده 
بود. والدیمیر به قدری تحت تأثیر شــجاعت 
و پایمردی چرنیشفســکی و الگوی انقالبی او 
قــرار گرفته بود که عکس کوچک وی را در 
کیف بغلی اش گذاشته بود و بعدها دربارة این 
تاثیرگذاري اذعان کرد که چرنیشفسکي ذهن 
او را بارها و بارها شــخم زده است. رمان »چه 
باید کرد؟« چرنیشفســکي آن چنان در ذهن 
و روانش نفوذ کرد کــه بعدها عنوان یکي از 
مهم ترین کتاب هاي خود را »چه باید کرد؟« 
گذاشت. او همچنین حول و حوش ۱۸۹۰ آثار 
مارکس و پلخانف را خواند و مارکسیسم را به 
عنوان آییني پذیرفت که نحوه کارکرد اقتصاد 
سرمایه داري را توضیح مي دهد و دربارة انقالب 

نظریه اي ارائه مي کند که بر اساس آن انقالب نه 
از راه توطئة تروریستي که از طریق گسترش 
سرمایه داري و تکامل آگاهي طبقاتي پرولتاریا 
تحقق خواهد یافت. پس از چند ســال ممانعت 
از تحصیل بــا تالش هاي مــادرش در ژوئن 
۱۸۹۰ سرانجام اجازه یافت به عنوان دانشجوي  
پاره وقت در دانشگاه سن پترزبورگ به تحصیل 
ادامه بدهد و در پایان سال ۱۸۹۱ فارغ التحصیل 
شــد و کار وکالت را در ســامارا آغاز کرد. 
لنین در سامارا به گروه مارکسیست های تحت 
رهبری الکسی اسکلیارنکو ملحق شد. در فاصله 
ســال هاي ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۲ قحطي گســترده اي 
منطقــه ولگا را فرا گرفــت. رفقاي والدیمیر 
طرفدار تأسیس ســازمان هاي کمک رساني به 
قحطي زدگان بودند. آن ها معتقد بودند از طریق 
این سازمان ها هم مي توان به قحطي زدگان کمک 
کرد و هم مي توان کارهاي تبلیغاتي گسترده اي 
به نفع انقالبیون انجام داد، اما والدیمیر با چنین 
پیشــنهادي مخالف بود و با سنگ دلي هر چه 
تمام تر معتقد بود قحطي ثمرة روند صنعتي شدن 
کاپیتالیستي کشور بوده است و دهقانان در همة 
جاي دنیا همیشه بهاي گزافي براي رشد صنعتي 
پرداخته اند و دهقانان روسیه هم گریزي از این 
سرنوشت محتوم ندارند. به اعتقاد او در این روند 
اقدامات بشردوســتانه مطلقاً بي فایده و بیهوده 
اســت، زیرا فقط باعث مي شود که از سرعت 
توســعه کاپیتالیســتي و بیش از آن از شتاب 
پیشرفت آني و نهایي به سوي سوسیالیسم کاسته 
شود. در سپتامبر ۱۸۹۳ لنین به سن پتررزبورگ 
رفت و دوران کارآموزي سیاسي خود را آغاز 
کرد. ظرف ۲ ســال در محافل سوسیالیســتي 
به عنوان متخصص مارکسیســم شهرتي به هم 
زد و با بســیاري از همکاران و مخالفان آینده 
خود از جمله اســتروه، مارتف، کرژانفسکي 
و پوترسف آشنا شد.  نخســتین آثار لنین به 
ســال هاي ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۵ برمي گردد و بیشتر 
مجادالتي اســت علیه نظرات اقتصادي جنبش 
پوپولیســت ها )نارودنیک ها(. لنیــن در ابتدا 
همچون برادر بزرگش به شــدت تحت تاثیر 
نارودنیک ها )تروریســت هاي سوسیالیست و 
پوپولیســت( بود، اما به تدریج از آن ها فاصله 
گرفت و به سوســیال دموکرات ها نزدیک تر 
شــد. او در ۱۸۹4 رساله اي نسبتاً طوالني به نام 
»دوستان مردم چه کساني هستند و چگونه بر 
ضد سوسیال دموکرات ها مي جنگند« در حمله 
به فلسفة اجتماعي نارودنیک ها و به ویژه نظرات 
میخائیلوفســکي و کریونکو نوشت. او در این 
سال ها در صحنه سیاسي و فکري سن پترزبورگ 
به عنوان مارکسیستي هم سنخ پلخانف ظاهر شد 
و در آثار اولیه اش تمام عناصر دیدگاه سوسیال 
دموکرات ها به خوبي قابل مشاهده است. به باور 
لنین جوان دموکراسي في نسفه یک هدف نیست 
و آزادي سیاسي اساساً به نفع بورژوازي است، 
اما طبقه کارگر نیز در آن ذي نفع است، چون 
کار مبارزه براي سوسیالیسم را تسهیل مي کند. 
والدیمیر اولیانوف همواره خواهان سفر به خارج 
بود و دیدار با گئورگي پلخانف یکي از مهم ترین 
انگیزه هاي او در این امر بود. والدیمیر سرانجام 
به آرزویش رسید و مي ۱۸۹۵ توانست در ژنو به 
دیدار پلخانف برود. این مالقات تأثیرات بسیاري 
روي هر دو طرف داشت. بعد از این دیدار لنین 
از ژنو به زوریخ رفت تا با پاول آکســلرود، 
همکار پلخانف، قرار و مدارهاي بیشتري بگذارد. 
او همچنین در زمان اقامت در پاریس به دیدار پل 

الفارگ، داماد کارل مارکس، رفت.

QQQزندگي در تبعيد
اندکي پس از بازگشــت لنین به روســیه 
سوسیال دموکرات هاي روسیه در سن پترزبورگ 

سلسله اعتصاب هایي به راه انداختند که به خاطر 
این اعتصاب ها لنین بازداشت شد. او در مدت 
بازداشت موقت خطوط کلي یک برنامه حزبي 
مارکسیســتي را روي کاغذ آورد و آن را با 
جوهر نامرئي )جوهر شیر( روي کاغذ نوشت. 
پس از یک سال و نیم زندان به ۳ سال تبعید در 
شوشنسکویه واقع در منطقه مینوسینسک )شرق 
سیبري( محکوم شــد و چندي بعد نامزدش، 
نادژدا کروپســکایا، نیز به او پیوست و رسمًا 
ازدواج کردند. لنین از دوران بازداشتگاه موقت 
به عنوان یک فرصت مطالعاتي استفاده کرد و 
مشغول کار روي رساله اي درباره رشد و توسعه 
اقتصادي روسیه شــد که در سال ۱۸۹۹ آن را 
در قالب کتابي با عنوان »توسعه سرمایه داري 
در روســیه« و با نام مستعار »والدیمیر ایلین« 
منتشــر کرد. هدف و مقصود لنین از نوشتن 
این کتاب این بود که بگوید اگر روسیه یک 
کشور سرمایه داري است پس مدت هاست  زمان 
برچیدن خاندان سلطنتي فرا رسیده است و پس 
از انقالب بــورژواـ  دموکراتیک چندان طول 
نخواهد کشید که انقالب سوسیالیستي )انقالب 
دوم( رخ خواهــد داد که عمیق تر و بنیادي تر 
از انقالب اول خواهد بود.  ۳ ســال زندگي در 
تبعید باعث ارتقاي فرهنگي لنین شده بود. او در 
این مدت توانسته بود آثار بیشتري از مارکس، 
انگلس، و کائوتسکي بخواند و همچنین نگاهي 
غیرسوسیالیست  اقتصادي  اندیشمندان  آثار  به 
و فیلســوفان نئوکانتي انداخته بود و بالفاصله 
این اندیشــمندان را به دلیل عدم اعتقادشان به 
ماتریالیسم مارکسیستي رد و نفي کرده بود. او 
حتي هر مارکسیستي که پیشنهادي براي حک 
و اصالح تفاسیر مارکسیستي پلخانف مي داد را 

به راحتي مورد توهین قرار مي داد.  

QQQجدال با پلخانف
 سرانجام در اوایل ۱۹۰۰ دوران تبعید به پایان 
رسید و لنین پس از خالصي راه خود را به طرف 
انقالب نه از سن پترزبورگ یا پسکوف که از 
زوریخ و مونیخ و لندن به پیش برد. به تنهایي 
عازم زوریخ سوئیس شــد و با »گروه آزادي 
کار« پلخانف شــروع به همکاري کرد. لنین، 
مارتف و حلقه پلخانف دست به انتشار روزنامه 
ایسکرا )اخگر( زدند. در جریان انتشار »ایسکرا« 
و ماجراهاي پس از آن رابطه لنین با پلخانف به 
سردي گرایید. لنین و دوستانش در »ایسکرا« به 
نشر اخبار جنبش کارگری روسیه و تبلیغ انقالب 
مي پرداختند. روزنامه  که مخفیانه به روســیه 
می رسید، از ســال ۱۹۰۲ به هیات ارگان اصلی 
»حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه« در 
آمد. هدف این حزب سرنگونی تزار در روسیه 
و پایه گذاری یک نظام سوسیالیســتی بود و با 
جنبش کمونیسم بین الملل روابط نزدیک داشت. 

در همین مقطع بود که لنین کتابچه معروف »چه 
باید کرد؟« را با نام مستعار ان. لنین منتشر کرد 
و از آن به بعــد والدیمیر اولیانوف به »لنین« 
مشهور شد. این کتابچه لنین را به کانون توجه 
مارکسیست هاي روسیه سوق داد و او را مشهور 
و پرآوازه کرد. ظاهراً لنین موقع نوشــتن »چه 
باید کرد« در حس و حال تب آلود و پرجوش و 
خروشي به سر مي برد. او قصد داشت خوانندگان 
را عصباني کند، هیجان بیافریند و دســت به 
تحریک آفریني بزند، اما دقیقاً نمي دانســت به 
کجا مي خواهد برسد و مقصد و مقصود غایي  اش 
چیست. در یکي از روزهاي پاییزي ۱۹۰۲ لئون 
تروتسکي که از تبعید سیبري گریخته بود به  
لنین ملحق شد. لنین پیشنهاد کرد که تروتسکي 
به سبب دارا بودن استعدادهاي ادبي و نوشتاري 
عضو هیأت تحریریه »ایسکرا« شود، اما پلخانف 
با این پیشنهاد مخالفت کرد. از نظر او تروتسکي 
»مرید لنین« بود و پذیرش او در هیأت تحریریه 

در حکم رأي اضافي به لنین بود.

QQQتولد بلشویک ها
در چنین جو متشنج و پر اختالفی سرانجام 
دومین کنگــرة حزب سوســیال دموکرات 
کارگری روســیه ۲۹ جوالي ۱۹۰۳ در لندن 
برگزار شــد. زماني که کنگــره بحث دربارة 
ســازمان مرکزي حزب را آغاز کرد، لنین و 
متحدانش مارتف را به سبب این که سعي کرده 
بود از پیشنهادهاي لنین ایراد بگیرد به دورویي و 
تزویر متهم کردند. بعد از پایان بحث ها هفت نفر 
از طرفداران مارتف در اعتراض به اقدامات لنین 
کنگره را ترک کردند و لنین از همین فرصت 
استفاده کرد و همة طرح هاي مورد نظر خود را به 
تصویب رساند و به همین دلیل طرفداران خود را 
بلشویک )اکثریت( نامید. مارتف هم که مغلوب 
شــده بود هواداران خود را منشویک )اقلیت( 
نامید. نکتة قابل توجــه این بود که پلخانف با 
وجود همه اختالفاتي که با لنین داشت در این 
کنگره چاره اي جز این ندید که از او حمایت 
کند. این پیروزي طولي نکشــید و در جریان 
»اتحادیه خارجي سوسیال ـ دموکراسي انقالبي 
روســي« مارتف علیه لنین دست به افشاگري 
زد و فضا به ســمتي رفت که لنین مجبور شد 
از هیأت تحریریة »ایسکرا« و شوراي رهبري 
حزب استعفا دهد. پس از آن تاریخچه یک بعدي 
مجادالت درون حزبي را نوشت و در مي ۱۹۰4 
آن را با عنــوان »یک گام به پیش، دو گام به 
پس« منتشــر کرد و بعد از مدتي بار دیگر به 
کمیتة مرکزي بازگشت، اما نفوذ و اعتبار خود 
را از دست رفته مي دید، به گونه اي که اگر چه تا 
بهار ۱۹۰4 هر ۸ عضو کمیتة مرکزي بلشویک 
بودنــد،  فقط ۲ نفر از آن هــا از لنین حمایت 
مي کردند. در چنین فضاي نامطلوبي که همه چیز 

علیه لنین بود او و همسرش نادژدا تصمیم گرفتند 
براي مدتي از منازعات درون حزبي کناره بگیرند 

و استراحت بکنند.

QQQغصب و قبضة قدرت
در حالــي که اعضاي کمیتة رهبري حزب 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه در خارج 
از روسیه سرگرم منازعات دروني بودند انقالب 
۱۹۰۵ هر دو جناح را غافلگیر کرد و هیچ کدام 
در حرکت هاي خودانگیخته این انقالب نقشي 
نداشتند. از میان مهاجریني که در این زمان به 
روسیه بازگشتند تروتسکي مهم ترین نقش را ایفا 
کرد که به هیچ کدام از دو جناح تعلق نداشت. 
لنین و مارتــف در نوامبر ۱۹۰۵ و پس از عفو 
عمومي به روســیه بازگشتند. پس از شکست 
انقالب در حالي که منشویک ها به دنبال استفاده 
از فرصت هاي قانوني براي شرکت در انتخابات 
»دوما« بودند، لنین با گردآوري پول و ســالح 
در اندیشــة قیامي مســلحانه بود و پس از آن 
فعالیت هاي خود را در خارج از کشور ادامه داد و 
در کنگرة پنجم حزب که ۱۹۰۷ در لندن برگزار 
شد بر سر مشارکت در دوما جانب منشویک ها 
را گرفت، اما ســرانجام موفق شد در کنگرة 
۱۹۱۲ پراگ، منشویک ها را اخراج کند. از آن 
به بعد حزب مستقل بلشویک به رهبري لنین به 
تبلیغات و فعالیت در اتحادیه هاي کارگري داخل 
روسیه پرداخت. طی جنگ جهاني اول لنین در 
ســوئیس بود و در همین مقطع بود که رهبران 
بین الملل دوم از جمله کائوتسکي را به انحراف 
و خیانت متهم کرد. به این ترتیب لنین به آن 
میزان خودخواهي، دگماتیســم و غرور رسیده 
بود که در طول چند سال همه معبودهاي اولیه 
خود را قرباني خودشــیفتگي خود کند. اول در 
مقابل پلخانف ایستاد و سرانجام کائوتسکي را 
خائن دانست. در فوریه ۱۹۱۷ انقالب دیگري 
در روســیه اتفاق افتاد، بدون این که گروه هاي 
سوسیالیستي هیچ نقشــي در ایجاد آن داشته 
باشند و حتي به ذهن آن ها قریب الوقوع بودن 
انقالب خطور نمي کــرد. در ژانویه ۱۹۱۷ لنین 
دربارة انقالب ۱۹۰۵ ســخنراني کرد و گفت: 
»شاید ما نسل پیرتر دیگر نیروهاي تعیین کنندة 
انقالب آینده را به چشــم خود نبینیم.« پس از 
آغاز انقالب فوریه ۱۹۱۷ لنین به کمک مقامات 
آلماني به روسیه بازگشت و با حمایت از مبارزة 
انقالبي به نام شــوراهاي کارگري، با شعارهاي 
»نان، زمین، صلح«، »مرگ بر جنگ«، »قدرت 
براي شــوراها« و »اصالحات ارضي فوري« به 
مبارزه با دولت موقت کرنســکي پرداخت و 
حزب سوســیال دموکرات کارگران را به قیام 
مسلحانه تحریک کرد. او در نظر داشت نخست 
اکثریت شوراهاي کارگري را به دست بگیرد 
و سپس به قبضة قدرت بپردازد، اما در کنگرة 
شوراها معلوم شد که بلشویک ها تنها از حمایت 
۱۵ درصدی برخوردار هستند. پس از شکست 
شورش مسلحانه ژوئیه، لنین به فنالند رفت و از 
آن جا هدایت عملیات را برعهده گرفت. سرانجام 
پس از قبضه شدن قدرت توسط بلشویک ها در 
۱۷ اکتبر لنین به عنوان صدر شوراي کمیساریاي 
خلق، رهبري سیاسي را به دست گرفت. لنین 
در جلسه شورا نطقی هیجان انگیز ایراد کرد و به 
عنوان رئیس نخستین دولت سوسیالیستی جهان 
زمام امور را به دســت گرفت. او هدف دولت 
تازه را »حاکمیت کارگران و دهقانان« و برپایی 
نظام سوسیالیستی در روسیه اعالم کرد. لنین که 
طی سوءقصدی در سال ۱۹۱۸ به سختی زخمی 
شده بود، در دو سال آخر زندگی عماًل از هدایت 
حزب و کشور ناتوان مانده بود. رهبری حزب 
به دســت دو تن از یاران نزدیک او افتاد که با 
هم دشمنی دیرین داشتند: تروتسکی و استالین. 
پس از مرگ لنین در ۲۱ ژانویه ۱۹۲4، استالین 
مدعی جانشینی او شد. او با توطئه های زیرکانه و 
تصفیه های خونین، تروتسکی و سایر رقبا را از 
سر راه خود برداشت و در سال های بعد نظامی 
ساخت که یکی از مخوف ترین رژیم های تاریخ 

شناخته شده است.
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»بلشــویک ها«،  بلشــویکی«،  »انقالب 
»بلشویســم« و »حزب بلشــویک« عناوین 
پربســامدی هســتند که پس از انقالب اکتبر 
۱۹۱۷ به اجبار به ذهن و زبان مردم، مورخان و 
نویسندگان روسیه وارد شدند؛ تا آنجا که به تعبیر 
یکی از قربانیان انقالب »گویی از ابتدای خلقت 
بشر اینها ]غالبان انقالب اکتبر[ بوده اند و بس.« 
این تعبیر، به نوعی ساده شده این گفته تومسکی 
رهبر اتحادیه های کارگری شــوروی در دوره 
لنین است که می گوید: »در نظام شوروی احزاب 
متعددی می توانند وجود داشته باشند، مشروط بر 
اینکه یکی حکومت کرده و مابقی در زندان به 
سر ببرند.« از دســتاوردهای نظام تک حزبی و 
کاریزمای لنین آن بود که تاریخ حزب سوسیال 
دموکرات کارگری شوروی به گونه ای یک جانبه 
و توسط فاتحان به نگارش درآمد؛ چنانکه امروز 
کمتر می توان به انقــالب اکتبر و وقایع پیش 
و پس از آن با نگاهی غیــر از آنچه اکثریت 
باری،  نگریست.  می خواهد(  )و  می خواســت 
اکنون صد سال از انقالب بلشویکی گذشته و در 
داخل و خارج از کشور از زوایای مختلف به این 
واقعه نگاه می شــود که طبعاً یکی از زوایا تأمل 

درباره پیشینه انقالبیون اکتبر ۱۹۱۷ است.

QQQحزب سوسیال دموکراتیک کارگران
ریشــه فعالیت سیاسی فاتحان انقالب اکتبر 
به حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه 
باز می گردد. حزبی که دو ســال مانده به پایان 
قرن نوزدهم در شــهر مینسک شکل گرفت. 
بنیان اندیشه ای این حزب بر تئوری های مارکس 
و انگلس اســتوار بود و تفکر غالب اعضای آن 
مخالفت با تزاریسم بود. بخش زیادی از نیروهای 
این حزب، خارج از خاک روسیه اقامت داشتند؛ 
افرادی که بعدها شــهرت پیدا کرده و بدل به 
تئوریســین های اصلی حزب شدند. اما همه این 
فعالیت هــا محدود به بیــرون نماند و با مطرح 
شــدن نام حزب به عنوان »یگانه حامِی حقیقِی 
کارگران« چــه از میان کارگران و چه از میان 
دانشگاهیان افرادی جذب شدند. هر چه از زمان 
تأسیس حزب می گذشت، همگرایی  کمتر می شد 
و اختالف ها بیشــتر بروز می کرد تا اینکه دو 
جناح اصلی به مرور و به دالیلی که در ســطور 
زیر به بخشــی از آنها اشاره می شود، راه افتراق 
پیش گرفتند. در یک نگاه اجمالی شاید بتوان 
پایه ای تریــن اختالف دو جناح حزب را به نوع 
نگاه آنها به تحزب مرتبط دانست. بلشویک های 
حزب با توجه به تحلیل وضع موجود و شــیوه 
عملکرد حکومت تزار یگانه راه تداوم حرکت  
خود را فعالیت مخفی و زیرزمینی می دانســتند 
اما در مقابل منشــویک ها از فعالیت قانونی و 
پارلمانتاریســتی دفاع می کردند. این دوگانگی 
را شارحان این گونه شــرح داده اند:  »عده ای از 
رهبران منشویکی به این نتیجه رسیده بودند که 
به اصطالح خودشان »باید دخمه های زیرزمینی 
را ترک کرد«، تشکیالت مخفی و غیرقانونی را 
کنار گذاشــت، خود را با مقررات قانونی رژیم 
تزاری تطبیــق داد، برنامه حزبی را محدود کرد 
و آن را از نظر سلطنت تزاری قابل قبول ساخت 
و یک بار برای همیشه قبول کرد که انقالب به 
پایان رسیده اســت و باید راه مبارزه ساده برای 
تقاضاهای اقتصــادی کارگران انتخاب کرد.« 
منشویک ها در انتقاد از فعالیت مخفی می گفتند: 
»دشوار نیست که در این یا آن شهر چند محفل 
از جوانــان نابالغ و بی تجربه به وجود آورد، ولی 
اهمیت و معنی این کار چیســت؟ انسان های 
جدی به دخمه هــای زیرزمینی پناه نمی برند.« 
این قبیل اختالف های به ظاهر ُخرد به آنجا ختم 
شد که در کنگره دوم حزب به دو پاره تقسیم 
شد و بلشویک ها و منشویک ها مقابل یکدیگر 
قرار گرفته و ساز جدایی کوک کردند. کنگره 
دوم حزب در بروکسل آغاز به کار کرد و در 

لندن به کار خــود پایان داد. در این کنگره ۶۰ 
نفر حاضر بودند که منتقدان- بلشویک ها- معتقد 
بودند ترکیــب اعضا عمدتا از افراد غیرکارگر 
تشکیل شده و این خالف رویکرد خاص گرایانه 
حزب است اما تمام اختالف  نظر ها به این انتقاد 
خالصه نمی شــد. اختالفات عمیق حزب شامل 
چند بخش می شد؛ اولین آنها مربوط به »اتحادیه 
کارگران یهود« یا بوند )bund( می شــد. آنها 
خواستار این بودند که به عنوان تنها نماینده تمام 
پرولتری های یهودی مستقیم روسیه شناخته شوند. 
مارتف و لنین درباره این خواسته هم موضع بودند 
و با تجزیه تشکیالت  به دسته های جداگانه ملی 
مخالفت کردند اما بلشویک ها معتقدند پس از این 
درخواست به دلیل مواضع مشابه، منشویک های 
آینده و بوند بازها شــروع به نزدیک  شدن به 
یکدیگر کردند.  دومین عامل اختالف به بحث 
درباره حدود و ثغور عضوگیری حزب مربوط 
می شــود. لنین می گفت: »کسی عضو حزب 
محســوب می شــود که در یکی از تشکیالت 
حزب شرکت می نماید، وظایف حزبی خود را 
انجام می دهد، حق عضویت خود را می پردازد، 
نظم و انضباط را مراعات می کنــد و...« و در 
مقابل او مارتف می گفت: »کسی عضو حزب 
محسوب می شــود که تحت کنترل حزب کار 
می کند و به تشکیالت حزبی به نحوی کمک 
می کند.« لنین در تفسیر ماده  عضویت در حزب 
و در ادامه بحث  پیشین شان از ضرورت تشکیل 
حزب بر پایه پرولترهای واقعی سخن گفت و 
از تشکیالت آهنین دفاع کرد و تشکیل حزبی 
توده وار و با اعضایی پراکنده ]یعنی آنچه مد نظر 
مارتف بود[ را زیر سؤال برد و صرفاً از عضویت 
کارگران دفاع کرد. در مقابل او مارتف و دیگر 
منشویک ها]ی آینده[ استدالل می کردند از آنجا 
که حزب در دوره غیرقانونی بودن به سر می برد، 
عضویت در آن پرخطر اســت؛ بنابراین باید 
عضویت در حزب را به نحوی فرموله کرد که 
اعضا بدون آنکه موظف به شرکت در حوزه های 
حزب و عضویت در تشکیالت باشند، با حزب در 
ارتباط باشند و به این طریق است که دانشجویان 
و استادان دانشگاه و روشنفکران به سراغ حزب 
می آیند. این مجادله پس از رای گیری نهایتا به 

پیروزی مارتف ختم شد. 
ســومین اختالف به نحــوه تعامل حزب با 
لیبرال ها مربوط می شــد. لیبرال ها در آن زمان 
علیه حکومت مطلقه تزار بودند ولی نگاه مثبتی 
به کارگران نداشتند. لنین در این مسأله به استفاده 

ابزاری از لیبرال هــا در مقابله با تزار معتقد بود 
و همزمان از مرزبنــدی در مباحث کارگری 
و انقالب ســخن می گفت. در مقابل مارتف و 
هم فکرانش پیشــنهاد کردند: »باید با لیبرال ها 
همدســت بشــویم و همکاری خود را با آنها 
مشروط به آن کنیم که آنها خواهان حق آزادی 
انتخابات بشوند و کسانی که از میان آنها صادقانه 
خواستار این امر باشند، به این وسیله نشان خواهند 
داد ضدانقالب نیستند.« این پیشنهاد در نظر لنین 
و هم فکرانش همکاری با بورژوازی تفسیر شد 
چرا که آنها معتقد بودند به هیچ وجه نمی توان با 
بورژوازی لیبرال به تفاهم رسید چرا که آنها فقط 
می خواهند کارگران را در مبارزه علیه حکومت 

استبدادی مورد استفاده قرار دهند. 
چهارمین اختالف سر اعضاء هیأت تحریریه 
نشریه ایسکرا بود. پس از بروز اختالف نظر در 
کنگره لنین پیشنهاد کرد که اعضای تحریریه 
باید از ۶ نفر به ۳ نفر کاهش پیدا کند و اکثریت 
نیز متعلق به جناح آنها ]بلشویک ها[ باشد. این 
تصمیم مخالفت مارتف را به همراه داشــت و 
در نهایــت اعضای تحریریه بــا رای اکثریت 
کنگره به ۲ نفر شــامل لنین و پلخانف کاهش 
پیدا کرد. مجموع این چهار عامل و دیگر مسائل 
ُخرد جدایی دو جناح حزب یعنی بلشویک ها و 

منشویک ها را به دنبال داشت.

QQQچپ  اصول گرا؛ چپ عمل گرا
واژه بلشویسم به ایدئولوژی جناح اکثریت 
و منشویســم به ایدئولوژی جناح اقلیت حزب 
سوســیال دموکرات روسیه داللت دارد. این دو 
شیوه نگرش فارغ از پیروان بعدی آن، در داخل 
و خارج از جغرافیای روســیه، چنانکه ذکر آن 
رفت، به ترتیب توسط لنین و مارتف نمایندگی 
می شــدند. به بیان دیگر این دو فرد چهره های 
شــاخصی بودند که اختالفات و خطوط قرمز 
میان دو خط موجــود در حزب را به طور علنی 
مشــخص کردند. اما این اختالفات چه بود؟ در 
یک نگاه کلی باید بلشویســم را نسخه به روز 
لنین  تاکتیک های  براســاس  مارکسیسم  شده 
دانست؛  این تاکتیک ها نگاهی جدید به تحزب، 
تقدم انقالب بر اصالح و همچنین اســتفاده از 
رویکردهای پوپولیستی را شــامل می شد. در 
مقابل منشویسم از اصالح تدریجی یا به تعبیری 
سیاست صبر و انتظار تا فرارسیدن زمان موعود 
دفاع می کرد و نگاه تک بعدی به خط کشی های 
حزبی نداشت و به ائتالف یا نوعی تسامح روی 

خوش نشان می داد. »منشویک ها بر آن بودند که 
باید شرایط اقتصادی انقالب سوسیالیستی کاماًل 
مهیا شود تا بتوان به پیروزی سوسیالیسم امیدوار 
بود. به نظر آنها دگرگون ساختن روابط تولیدی 
سرمایه دارانه حاکم، از طرق غیرخشونت آمیز و 
کسب نفوذ درون پارلمان امکان پذیر بود. البته 
منشویک ها در عین حال مسئله سرنگون سازی 
دستگاه تزاری را نادیده نمی گرفتند.« تفاوت این 
دو دیدگاه موجب شد که تفکر منشویسم به گناه 
نابخشودنی آن زمانه یعنی حمایت از بورژوازی، 
ســرمایه داری و لیبرالیســم متهم و حامیانش 
اپورتونیست خوانده شوند. اپورتونیست هایی که 
هدف شان رقیق کردن غلظت مبارزه طبقه کارگر 
به وسیله لیبرالیسم بود. این اختالفات به مرور و 
بر سر تبیین وضع موجود، اتخاذ تاکتیک ها و نوع 
نگاه به سیاست شدت بیشتری گرفت. گریگوری 
زینوویِف بلشویک درباره یکی از این اختالفات 
می گوید: »در سال ۱۹۰۶ این سؤال برای حزب 
مطرح شد که حاال چه باید کرد؟ آیا انقالب به 
پایان رسیده است؟ نتیجه مشاجراتی که در این 
مورد صورت گرفت به عنوان این سؤال مطرح 
شد که آیا ما شاهد سال ۱۸4۷ هستیم یا ۱۸4۹؟ 
به عبــارت دیگر این موضوع بدان معنا بود که 
آیا ما در سال ۱۸4۷ یعنی در آستانه انقالب سال 
۱۸4۸ قرار داریم یا در ســال ۱۸4۹ یعنی بعد از 
انقالب نیمه پیروز و نیمه شکســت خورده سال 
۱۸4۸؟ همانطــور که می دانیم انقالب ۱۸4۸ در 
تعدادی از کشورها درست به همین صورت به 
وقوع پیوست یعنی زودرس بود و به مصالحه ای 
ختم شــد، و ثمرات پیروزی به نحو آشکاری 
نصیب بورژوازی شد. بنابراین در محافل حزبی 
این ســؤال مطرح می شد که در حال حاضر در 
چه ایامی به ســر می بریم و آیا سال ۱۹۰۶ سال 
۱۸4۷ ای اســت که آلمان و بخش عمده ای از 
اروپا پشت ســر گذاردند یا سال ۱۸4۹ ای است 
که بر آنها گذشــت؟... در رابطه با این فرمول 
مباحثات بی نهایت شدیدی میان بلشویک ها و 
منشویک ها در گرفت. بلشویک ها معتقد بودند 
که ما شاهد ۱۸4۷ هستیم، که انقالب هنوز پایان 
نیافته است و وظایف عینی که به وسیله خود او 
برای او مطرح شــده است هنوز به هیچ وجه به 
طور رضایت بخشی انجام نگرفته است و دیر یا 
زود موج انقالب از نو به تالطم درخواهد آمد. ما 
می گفتیم دهقانان موفق به کسب زمین نشده اند 
و خواست های کارگران برآورده نشده است و 
این دو طبقه اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل 

می دهند و بنابراین از این نقطه نظر مسائلی که 
برای انقالب مطرح بوده اند حل نشده اند. شاید تزار 
و استولیپین بتوانند مبارزه انقالبی را برای مدتی 
خفه کنند ولــی تازه در چنین صورتی هم فقط 
برای مدت کوتاهی خواهد بود و پس از آن بار 
دیگر مبارزه به طور گریزناپذیری ادامه خواهد 
یافت... منشویک ها می گفتند: »ما اینک راهی را 
که پروس بعد از ناکامی های ۱۸4۸ پیمود طی 
می کنیــم. یعنی راهی که نیمی به نفع انقالب و 
نیمی به سود پادشاه تمام شد. تزار باقی ماند ولی 
ما یک سلطنت مشروطه خواهیم داشت و باید 

خودمان را با این واقعیت منطبق سازیم.«

QQQ حزب بلشویک؛ آنچه گفت، آنچه عمل
کرد

پیروزی انقــالب اکتبر نقطه عطف فعالیت 
دو جناح حزب به شمار می آید. بلشویک ها پیش 
و پس از پیــروزی در مباحثات خود اتهامات 
شــدیدی را به منشــویک ها وارد کردند و در 
خط کشی هایشــان جناح اقلیت را غیرخودی، 
خطاب  و...  مســامحه کار  انحالل طلب،  خائن، 
کردند. این گونه سمپاشــی  ها و خط مشی های 
لنین در ادامه باعث بلعیده شــدن ضدانقالب-
منشویسم و منشویک ها- شد. شاید بلعیده شدن 
واژه ای اغراق آمیز به نظر برســد اما واقعیت این 
است که از اکتبر ۱۹۱۷ به بعد منشویسم به طرز 
برنامه ریزی شــده ای از صحنه سیاست و حتی 
صفحه تاریخ حکومت تک حزبی محو شد. البته 
دیکتاتوری تک حزبی و انحصار قدرت در دست 
بلشویک ها اتهامی نبود که با تکذیب لنین همراه 
باشد. وی در پاسخ به این مسأله گفت: »اگر ما 
را به دیکتاتوری تک حزبی متهم کرده و چنانکه 
شنیدید جبهه واحد سوسیالیستی را پیشنهاد کنند 
خواهیم گفت: آری، دیکتاتوری یک حزب. ما 
سر این تصمیم باقی مانده و این زمینه را ترک 
نخواهیم کرد، چرا که این حزب است که طی 
ده ها سال مقام پیشاهنگی تمام پرولتاریای صنعتی 

را به کف آورده است.« 
روند نارضایتی از رویکرد انقالبیون پیروز به 
کارگران نیز رسید. آنها چند ماه پس از انقالب 
اکتبــر در قطع نامه ای که براســاس ارزیابی از 
نخستین ماه های پس از انقالب اکتبر تنظیم شده 
بود،  نوشتند: »در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷، حزب بلشویک 
همراه با جناج چپ حزب اس-ار و پشــتیبانی 
نظامی سربازان و ملوانان دولت موقت را سرنگون 
کرده و قدرت را کســب کــرد. ما کارگران 

پتروگراد این عمل را، هر چند که بدون آگاهی 
و شرکت مان به پایان رسید تأیید کرده و حتی 
پشتیانی خود را از دولت جدید شوراها که خود 
را دولت کارگری-دهقانی نامید اعالم کردیم. 
آنها به ما قول دادند خواســته هایمان را تحقق 
بخشیده و منافع مان را حفظ کنند. ما نیز در مقابل 
تشکیالت مان را در اختیارشان قرار دادیم و در 
این راه خون فرزندان و برادرانمان بر زمین ریخته 
شد. ما فقر و گرسنگی را با صبر و حوصله تحمل 
کردیم و قدرت جدیــد به نام ما، قاطعانه با هر 
آنچه دشمن خود محسوب می کرد تسویه حساب 
کرد. ما در مقابل، به قیمت از دست رفتن حقوق 
و آزادی خود به وعده های توخالی امید بسته و 
دل خوش کردیــم. اکنون چهارماه از آن زمان 
می گذرد. در این چهارماه از امیدی که داشــتیم 
دلسرد شــده و باورمان به نحو خشونت آمیزی 
لگدمال شده است.« مع الوصف، حزب بلشویک 
بــا بروز متد های حکومتــی اش،  به تعبیر خود 
چندین دهه بر بخش بزرگــی از کره خاکی 
حکومت کرد. حزبی که گریگوری زینوویف، 
۲۵ سال پس از تأسیس آن در وصف اقداماتش 
خطاب به زحمت کشان اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی چنین گفت: »در اواسط سال های 
نود حــزب ما برای اولین بار مبــارزه توده ای 
کارگران را براســاس خواست های اقتصادی به 
شکل »اتحادیه مبارز برای رهایی طبقه کارگر« 
به وجود آورد. اواخر سال ۱۹۰۰ حزب روزنامه 
»ایســکرا«  را بنیان گذاری کرد که کارگران 
روسیه را در راه پرخار و خس ولی افتخارآفرین 
مبارزه سیاسی علیه استبداد و بورژوازی راهنمایی 
می کــرد. در ۱۹۰۵ حزب کارگران را به اولین 
انقالب بزرگ هدایت کرد؛ انقالبی که شالوده 
پیروزی پرولتاریایی آینده سال ۱۹۱۷ را ریخت. 
در دســامبر ۱۹۰۵ حزب در راس پرولتاریای 
مسکو قرار داشــت. پرولتاریایی که به وسیله 
قیام مسلحانه طبقه تحت ستم در تاریخ مبارزات 
رهایی بخش پرولتاریا نقش کم اهمیت تری از قیام 
کمون پاریس سال ۱۸۷۱ بازی نکرده است. البته 
وفاداری حزب نســبت به طبقه کارگر در ایام 
شکست به مراتب درخشنده تر از ایام پیروزی 
است. بعد از شکست انقالب ۱۹۰۵ و در سال های 
شوم و سیاه ضدانقالب حزب بلشویکی لحظه ای 
کارگــران را تنها و بی یاور نگذاشــت. حزب 
]بلشــویک[ زیر ضربه های مداوم و بی شــمار 
اســتبداد تزاری و بورژوازی ضدانقالبی پرچم 
پرولتاریا و انقالب را برافراشته نگاه داشت و از 
آن دفاع و حفاظت کرد. در مبارزه دشوار و شدید 
علیه منشویسم-که در آن زمان مبدل به خیانتکار 
علنی به طبقه کارگر و انقالب شــده بود- تنها 
بلشویک ها بودند که تا آخر کار به خاطر حزب 
مبارزه کردند...در یک کشــور عقب افتاده که 
فقط عده کمی قادر به خواندن و نوشــتن بودند 
و در کشــوری که تا چند سال پیش تحت یوغ 
وحشی ترین اســتبداد مالکانه نفس در سینه اش 
حبس شده بود، حزب کمونیست روسیه توانست 
پایین ترین اقشار زحمت کشان را به قیام برانگیزد 
و به آنها کمک کند تا حکومت کردن بر کشور 
را بیاموزند...« وی در آخر با تعاریفی اغراق آمیز 
گفت: »آیا می توان غیر از رهبر و استاد حزب 
ما-والدیمیر ایلیــچ لنین-، فرد دیگری در کره 
زمین نام برد که برای میلیون ها نفر از زحمتکشان 
سراسر جهان تا این اندازه عزیز و گرامی باشد؟ 
آیا می توان حزب دیگری را در تمام جهان ذکر 
کرد که به زحمت کشــان وطن خود به اندازه 

حزب ما نزدیک و مربوط باشد؟«
منابع:

زینوویف، گریگوری )۱۳۵۵(. »تاریخچه حزب 
کمونیست )بلشویک( روسیه«. انتشارات سیاهکل

شوکت، حمید )۱۳۷۹(. »از انحصارطلبی انقالبی 
تا سرکوب دولتی«. انتشارات اختران

تروتسکی، لئون )۱۳۹۳(. »تاریخ انقالب روسیه، 
ترجمه سعید باستانی«. انتشارات نیلوفر

اندیشه های  بشیریه، حســین )۱۳۷۶(. »تاریخ 
سیاسی قرن بیســتم؛ اندیشه های مارکسیستی«. 

انتشارات نی

مهدی دریس پور
روزنامه نگار

محفلچپهایقدرتطلب
نگاهی به تاریخچه حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه

حزب ریشه فعالیت سیاسی فاتحان انقالب اکتبر به حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه باز می گردد. حزبی که دو سال مانده به 
پایان قرن نوزدهم در شهر مینسک شكل گرفت. بنیان اندیشه اى این حزب بر تئورى هاى مارکس و انگلس استوار بود و تفكر غالب 

اعضاى آن مخالفت با تزاریسم بود.
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مقدمه ی مترجــم: تخطئه ی انقالب اکتبر و 
رهبران آن به اتهام تمامیت طلبی و سرکوب 
به تصفیه های  اقــدام  آزادی های مدنی و 
انســانی اگرچه قطعاً وجهی از حقیقت را 
داراست شــاید آسان ترین و دم دست ترین 
قضاوت ممکن در باب این واقعه ی بزرگ 
باشــد. شاید وقت آن رســیده که اندکی 
این کلیشــه ی جذاب و خشنودکننده  از 
فاصله گرفت و انقــالب اکتبر را دور از 
منظر مطلوب لیبرال دموکراسی، این بار از 
نزدیــک و در مواجهه با خصایص ویژه ی 
سرزمین پهناور روســیه در سال ۱۹۱۷ و 
مصائب و مشکالِت رویاروی انقالبیون آن 
عصر ببینیم. مقاله ی حاضر که در نخستین 
آنال  معتبر و دوران ساز  نشریه ی  شماره ی 
به سال ۱۹۲۹ چاپ شده، چنین نگاه اصیل، 
معاصر و مستندی ارائه می دهد و کارنامه ی 
انقــالب اکتبر را دربــاره ی بنیادین ترین 
)و البته شــاید غیرجذابترین( شاخص های 
توسعه و پیش شرط های استقرار دموکراسی 
)بهداشت، امید به زندگی، شهرنشینی و...( به 

بحث می گذارد.
در هفدهم دســامبر ۱۹۲۶ سرشماری 
عمومی جمعیت در اتحاد جماهیر شوروی 
برگزار شد. این رویداد که از مدت ها پیش 
به هّمت اداره ی مرکزِی آمار تدارک دیده 
شده بود، داده های فوق العاده جذابی در باب 

تحول جمعیت به دست می دهد.۲
با بهره گیری از داده های سرشــماری 
۱۹۲۶، اداره ی آمار روســیه جمعیت کّل 
اتحاد جماهیر شــوروی را در اول ژانویه ی 
۱۹۲۷ به صورت اعداد گردشده ۱4۷ میلیون 
انسانی  این توده ی  برآورد کرده اســت. 
حدوداً یک سیزدهم کّل جمعیت جهان را 
این مسأله  اهمیت  بنابراین  شامل می شود؛ 
نیاز به اغراق ندارد، ضمن این که جمعیت 
مذکور با سرعتی شگفت آور در حال رشد 

است.
اگر به سرشــماری ۱۸۹۷ برگردیم و 
جمعیت سرزمین های جداشده از امپراطوری 
روسیه در طول این دوران را کنار بگذاریم، 
خواهیم دید که جمعیت قلمرو کنونی اتحاد 
جماهیر شوروی در آن زمان بالغ بر حدود 
۱۰۷ میلیون نفر بوده است. پس در طّی سی 
ســال، جمعیت 4۰ میلیون نفر رشد کرده 
است- یعنی بیش از ۳۷ درصد در مجموع- 
و این عدد علی رغم تلفات بی شمار مربوط به 

جنگ، انقالب و قحطی است.
برای آن که بینشــی دقیق تر در باب 
سرعت رشد این جمعیت به دست آوریم، به 
ترتیب به دو دوره ی »عادی« در این برهه ی 
سی ساله نگاهی می اندازیم: ۱۹۱4-۱۸۹۷ و 

.۱۹۲۲-۱۹۲۷
ابتــدا دوره ی ۱۹۱4-۱۸۹۷ را در نظر 
بگیریم: آمار روســیه به ما نشان می دهد 
که در ســال ۱۹۱4 در قلمرو کنونی اتحاد 
جماهیر شوروی ۱4۰ میلیون نفر سکونت 
داشــته اند. پس در طول هفده سال، رشد 
جمعیــت برابر با ۳۳ میلیون بوده اســت، 
یعنی نرخ رشد ساالنه ای معادل ۱.۶ درصد. 
این نرخ رشد را می توان نسبتا باال دانست، 
چرا که از اعداد همتایش برای انگلستان در 
۱۸۸۰ و آلمان در ۱۹۰۰ فراتر است. با این 
شتاب، جمعیت در قلمرو مورد توجه ما باید 
در سال ۱۹۳۰ به حدود ۱۸۰ میلیون برسد، 
یعنی حداقل مســاوی با مجموع جمعیت 
امپراطوری کهن روســیه در ۱۹۱4 و این 
به رغم جدایی کشورهایی همچون لهستان، 

دول بالتیک، فنالند و بسارابی است.

اما جنگ و انقــالب رخ داده اند و در 
جمعیت روسیه شــکافی عظیم را موجب 
شده اند. بنا بر سرشمارِی ناقص سال ۱۹۲۰، 
جمعیــت در آن زمان بیش از ۱۳4 میلیون 
نبوده اســت؛ فراتر از آن، در میانه ی سال 
۱۹۲۲ و بعد از قحطی وحشــتناک ۱۹۲۱، 
این عدد -بنا بر برآوردها- به ۱۳۲ میلیون 
کاهش یافت. این روند برابر است با یک 
کاهش مطلق ۸ میلیون نفره طی هفت سال. 
اما اگر این عدد را با عددی مقایسه کنیم که 
جمعیت پس از حرکت با رشــد عادی اش 
باید بدان می رســید )یعنی ۱۵۹ میلیون(، 
آن گاه تلفات نسبی به ۲۷ میلیون نفر بالغ 
می شود. در این ۲۷ میلیون نفر، سهم مربوط 
به افزایش درگذشــتگان بر اســاس یک 
تقریب معّین برای دوره ی جنگ خارجی 
چنین می تواند برآورد شــود: ۲.۵ میلیون 
کشته شده در جبهه؛ ۲.۲ میلیون مرگ ومیر 
در میان جمعیت غیرنظامی عالوه بر وضع 
عادی، ۱.۵ میلیون درگذشته بر اثر جراحات. 
در بــاب دوره ی جنگ داخلــی برآورد 
جالب تر است. بر اساس مناطق گوناگون، 
ضریب مرگ ومیر تفاوت های عظیم نشان 
می دهد: در لنینگراد، به سال ۱۹۱۸، ضریب 
مرگ ومیر در هر ۱۰۰۰ نفــر 4۳.۷ بوده 
اســت؛ در ســال ۱۹۱۹، ۷۲.۶؛ در ۱۹۲۰، 
۵۰.۶ )به جای ۲۶.۳ در ۱۹۱۳-۱۹۱۲(. در 
مســکو ضریب مرگ ومیر به سال ۱۹۱۸، 
۲۸ در ۱۰۰۰ بود؛ 4۵.۱ در ۱۹۱۹؛ 4۶.۲ در 
۱۹۲۰ )به جای ۲۳.۱ در ۱۹۱4-۱۹۱۰(. در 
والیات، به سال ۱۹۲۰، ضریب مرگ ومیر 
از ۳۰ تا ۵۰ در ۱۰۰۰ نفر متغّیر بوده است، به 
جای ۲۶ تا ۳۰ در ۱۹۱4. پس- تحت همه ی 
احتیاط ها- رشد مرگ ومیر را می توانیم تا سه 
برابر برآورد کنیم؛ از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲ افزایش 
درگذشته ها به حدود ۶.۵ میلیون می رسد. در 
مجموع، از ۱۹۱4 تا ۱۹۲۲ ، شمار درگذشته ها 
از وضع عادی، ۱۲.۷ میلیون فراتر رفته است 
)۲.۵ کشته شده+ ۱.۵ میلیون مجروح + ۲.۲ 

+ ۶.۵ غیرنظامی= ۱۲.۷ میلیون(.
نتیجه می گیریم که فقدان بر اثر کاهش 
زادوولــد به ۱۲.۷ منهــای ۲۷ یعنی ۱4.۳ 
میلیون رسیده است. در مورد دوره ی جنگ 
خارجی برخی نویسندگان این کاهش را تا 
۱.۳ میلیون برآورد کرده اند. این عدد به هیچ 
روی اغراق آمیز نخواهد بود اگر به داده های 

مربوط به مسکو و لنینگراد نگاهی بیندازیم؛ 
داده هایی که کاهش زادوولد را حدود چهار 
برابر نشان می دهند. می ماند یک کاهش ۶ 
میلیونی زادوولــد در باب دوره ی ۱۹۱۸ تا 
۱۹۲۲. به هر حــال، ما می توانیم عدد ۱۳۲ 
میلیون نفر را برای شمار جمعیت در سال 

۱۹۲۲ بپذیریم.
از آن زمان به بعد افزایشی به میزان ۱۵ 
میلیون نفر در طّی پنج ســال اتفاق افتاده 
اســت؛ و این با یک رشد ســاالنه ی ۲.۲ 
درصدی مطابق اســت. این عدد به ویژه 
وقتی خیره کننده می شود که بدانیم با این 
روند، جمعیت در طول ســی سال دو برابر 
خواهد شد. اما شــاید این افزایش حاّد در 
آغاز این دوره اتفاق افتاده باشد و ناشی از 
بازگشــت مردمان جابه جاشده به واسطه ی 
آرامش روانی و جســمانِی به وجود آمده 
پس از دوران تــرس و هراِس دو جنگ 
داخلی و خارجی بوده و همچنین پیامدی از 
این واقعیت باشد که جنگ و قحطی افراد 
ضعیف را حذف کرده و صرفا مقاوم ترین 
انسان ها را باقی گذاشــته است، همانطور 
که داده ها در مورد تقریبا همه ی کشورها 
از افزایــش زادوولد و کاهش مرگ ومیر 
در چنین دوره هایی خبر می دهد. اما نه! ما 
این میانگین رشــد دو درصدی و باالتر را 
در سراســر یک برهه ی چند ساله مشاهده 
می کنیــم. این اعداد در مــورد جمهوری 
سوسیالیســتی فدراسیون روسیه ی شوروی 
)R. S. F. S. R.( هستند. )جدول شماره ۱(

در جدول شماره ۲ یک مجموعه سال با 
تفاوت اندک در مورد اکراین آمده است.  

چنین اســت که در این دوره نه کند 
شدن بلکه تسریع در رشد جمعیت به چشم 
می خــورد و این امر در باب همه ی مناطق 

صادق است.۳
پس این داده های متنوع تأیید می کنند 
که، در این برهه، نرخ رشد جمعیت روسیه 
باالتر از دوران قبــل از جنگ و احتمااًل 
باالتر از هر جای دیگر در جهان بوده است. 
حّتی اگر بپذیریم کــه برآوردها درباره ی 
سال ۱۹۱4 بســیار خطاآلود باشند، باز هم 
نمی توانیم تفاوت میان این دو ضریب یعنی 
۱.۶ و ۲.۲ را با ِصرف توسل به اشتباهات 
آمارگیری تبیین کنیم. همچنین نمی توانیم 
این تفاوت را با توســل به ِصرف افزایش 

زادوولد، که تقریبا در همان ســطح دوران 
پیش از جنگ باقی مانده بود، تبیین کنیم؛ 
داده های ارائه شده در باال می توانند ما را در 
باب این امر متقاعد کنند. این افزایش مازاد 
عمدتا به کاهش مرگ ومیر و به خصوص 
است. کاهش  مرتبط  مرگ ومیر کودکان 
مرگ ومیر عمومی پیامدی اســت از رشد 
خدمات بهداشــتی و اقدامات پیشگیرانه ی 
پزشکِی صورت گرفته در جریان اپیدمی های 
بــزرِگ متعاقب قحطی ۱۹۲۱. براســاس 
داده های کمیساریای سالمت عمومی، شمار 
تلفات این اپیدمی ها در هر ۱۰۰۰۰ نفر در 

جدول شماره ۳ قابل مشاهده است.
واقعیت جالب توجه آن که می توان گفت 
بیماری وبا ریشه کن شده است. مرگ ومیر 
کودکان از ۲۶ درصد در ســال ۱۹۱۳ به 
۱۸.۷ در سال ۱۹۲۶ کاهش یافته است )رقم 
کاهش در مسکو حّتی تا ۵۰ درصد رسیده 
است(. این کاهش تا حّدی به نقش بیمه های 
اجتماعی بازمی گردد که از بار سنگین روی 
دوش خانواده ها برای مواظبت از کودکان 

در سنین پایین کاسته است.
دالیل این افزایش جمعیت هر چه که 
باشند، به هر حال نمی توانیم چشم به روی 
پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این 
پدیده ببندیم. در واقع، اگر این نرخ رشــد 
به مدت ده ســال ادامه یابد، اتحاد شوروی 
سی میلیون نفر جمعیت بیشتر خواهد داشت: 
زایش یک قــدرت بزرگ دیگر. اگر این 
عدد را به یــک امپراطوری با 4۵۰ میلیون 
جمعیت همچون امپراطوری بریتانیا منتقل 
کنیم، این رشــد مطابق ۹۰ میلیون خواهد 
بود؛ همین عدد برای امپراطوری فرانسه ۲4 

میلیون خواهد بود.
اما شاید این رشــد تصادفی و ناشی از 
شرایطی ویژه باشد. این امر به وضوح ممکن 
اســت؛ اما این پدیده بیش از آن با سراسر 
تاریخ مردم روس ســنخیت دارد که چنان 
توضیحی بتواند مــا را راضی کند. نگاهی 
به دوران ماقبل سرشــماری ۱۸۹۷ اندکی 
مخاطره آمیز می نماید. اما آمار به دست آمده 
توســط revisions )بازبینی ها(، که اساسًا 

برنامه ای بــود برای تعیین پایه ی مالیاتی و 
بنابراین از حــّدی از دقت برخوردار بود، 
نشان می دهد که جمعیت امپراطوری تزاری 
که در سال ۱۷۲4، ۱۳ میلیون نفر بوده، در 
ســال ۱۷۶۲ به ۱۹ میلیون؛ در ۱۷۹۶ به ۳۶ 
میلیون؛ در ۱۸۱۵ به ۶۲ میلیون و در ۱۸۵۱ به 
۶۹ میلیون رسیده است. البته بالفاصله اشاره 
کنیم که این اعداد بیشــتر از رشد سیاسی 
قدرت خبر می دهند تا رشد جمعیت شناختی 
به معنای دقیق کلمه، چرا که بخشــی از 
این رشد جمعیت، در طول قرون گذشته، 
قلمرو تحت حاکمیت  به خاطر گسترش 
خاندان رومانوف بوده اســت. اما رابطه ای 
معّین میان این رشد سیاسی و اسکان جمعیت 
در این قلمروها وجود دارد. توده ی روس، 
که در ابتدا در غرب و شمال غرب متمرکز 
بود، اندک اندک به ســوی جنوب شرق و 
شرق گسترش یافت. انضمام سرزمین های 
غربی قطعأ اندکی بر نرخ رشد تأثیر داشته 

اما آن را عمیقا تغییر نداده است.
بدین صورت در طول دو سده، جمعیت 
امپراطوری روس بیش از ده برابر شده است، 
که مطابق با یک رشد ساالنه به نحو میانگین 

بیش از یک درصد است.
با توجه بــه همه ی حوادث، جنگ ها و 
قحطی ها و... که می توانستند رشد جمعیت 
را در جریان این دو سده ی گذشته متوقف 
کنند، این امر اثبات می شود که مردم روس 
همیشــه از این منظر از یک ســرزندگِی 
برجســته برخوردار بوده اند. این شکل از 
ســرزندگی به نظر می رسد هنوز، و به نحو 
هردم افــزون، در زمان حاضــر خود را به 
نمایش می گذارد. پس باید آن را بپذیریم 
و در پی پیش بینی پیامدهای مترتب بر آن 

باشیم.
حال نخستین پرسشی که به ذهن خطور 
می کند: آیا در روسیه جا برای این همه آدم 
وجود دارد؟ پاسخ به نظر واضح است. اگر 
شاخص تراکم بر کیلومتر در این سرزمین 
را با همین شاخص برای قدرت های اروپایی 
مقایسه کنیم، باید بگوییم که در حال حاضر 
جمعیت اتحاد جماهیر شوروی هنوز هم- به 
نحو میانگین- کاماًل ُتُنک است. در واقع، 
تراکم ۶.۹ برکیلومترمربعِی شــوروی در 
مقایســه با ۲۵۶ در بلژیک، ۱۳4 در آلمان 
و حّتی ۷4 در فرانسه چه می تواند باشد؟ به 
وضوح بسیار کم. اما این چنین مقایسه ای به 
نظر چندان منطقی نمی رسد. آیا بهتر نیست 

دخالتقدرتدرجمعیت
انقالب اکتبر و مسأله  جمعیت در اتحاد جماهیر شوروی1

ژورژ ِمکه
مترجم: سیدرضا وسمه گر

جدول شماره یک

مازاد درگذشتگان متولدین

16/1 29/4 45/5 1913

19/28 24/11 43/39 1924

20/37 25/15 45/52 1925

22/09 21/41 44/10 1926

جدول شماره 2

مازاد درگذشتگان متولدین

21/1 20/4 41/5 1925

20/1 18/2 38/3 1926

22/7 17/8 40/5 1927

جدول شماره 3

آبله تیفوس متولدین

- امعایی راجعه محرقه -

4/4 26/06 1/9 7/3 1913

1/1 8/8 1/0 3/8 1926

0/9 9/6 0/4 2/7 1927

در روسیه براى همه ى این جمعیت جا وجود دارد، اما تا حّدى همانطور که- با درنظر گرفتن تمامی نرخ ها- در امپراطورى اجتماع
بریتانیا براى همه ى بیكاران متروپل جا وجود خواهد داشت، به شرطی که کارى کنیم تصمیم بگیرند به یک دومینیون )کشورهاى 
مشترک المنافع( مهاجرت کنند و یا این که یک معدنچی را متقاعد کنیم به سراغ کار کشاورزى برود.
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اتحاد جماهیر شوروی را با قدرت های بزرگ 
و دارای مستعمره مقایسه کنیم؟ نرخ تراکم 
بر کیلومترمربع برای امپراطوری بریتانیا بیش 
از ۱۳ نیست و برای امپراطوری فرانسه هم 
۷.۷ است. و با این تغییر ساده در دسته بندی 
امور، نوری بالکل متفاوت بر مسئله ی ما پرتو 
می افکند. مالحظاتی که در پی می آیند، بر 

این تغییر منظر تأکید خواهند کرد.
اول آن که این تراکِم میانگیِن ۶.۹ که 
از آن گفتیم، چه معنایــی دارد؟ این عدد 
چیزی نیســت جز یک میانگین که چنان 
تنوع عمیقــی از تراکم های محلّی را گرد 
هم می آورد که مشکل است از آن سودی 

برآید.
در جدول شماره 4، ما نواحی مختلف را 
از لحاظ تراکم جمعیت طبقه بندی کرده ایم.

اگر ما به نقشــه ای از اتحاد جماهیر 
شوروی که در آن نقاط سیاهِ نشان دهنده ی 
توده های جمعیتی ده هزارنفره نقش شــده 
باشد بنگریم، آنگاه در همان نگاه نخست 
متوجه یک لّکه ی بزرگ ســیاه در غرب 
خواهیم شد؛ لّکه در راستای شرق به سرعت 
رنگ می بازد و در راستای شمال شرقی که 
در آنجا با یک لّکه ی پررنگ دیگر یعنی 
لّکه ی متعلــق به ناحیه ی صنعتی مرکزی 
برخورد می کند، و در راستای جنوب شرق 
که ما همچنان با مجموعه ای از لّکه ها در 
امتداد دریای آزوف و دو سوی قفقاز مواجه 
می شویم، با سرعت کمتری این محوشدگی 
ادامه می یابد. در بخش آسیایی ما دو محور 
اسکان جمعیت را می بینیم که در مقایسه 
با  نواحی اروپایی بسیار کمرنگ تر هستند: 
یکی در ماوراءقفقــاز، در جنوب دریای 
آرال و دیگری در سیبری غربی، در شمال 
شرق دریاچه ی آرال و بعد یک مجموعه 
نقاط پراکنده در راستای اقیانوس آرام. در 
نتیجه، فارغ از ناحیه ی اروپایی که، همان 
گونه که خواهیم دید، شاید بتوان جمعیت 
آن را کافی دانست، همه ی نواحی دشت 
آسیایی و البته بخش آسیایِی روسیه تا پر 
شدن از جمعیت بسیار جا دارند. حرکت 
جمعیت به سوی شــرق چیزی جز تداوم 
یک جریان مداوم در طّی سده های گذشته 
نخواهد بود. تا ســده ی شانزدهم، روس ها 
به مثابه یک ســپر برای تمدن غربی در 
تهاجمات آسیایی عمل می کردند.  مقابل 
در طول ســده های چهاردهم و پانزدهم، 
محّل   )principautés( شاهزاده نشــین ها 
سکونت جمعیت هایی شدند که تا آن زمان 
به نوعی در همســایگی مغوالن و تاتاران 
می زیستند. مگر تا پایان سده ی پانزدهم که 
این شاهزاده نشین ها به راهپیمایی های نظامی 
برای حمایت از ناحیه ی مرکزی روسیه ی 
اروپایی دســت زدند. در سده ی شانزده، 
این محور دفاع نظامی درست از کی یف، 
توال و نیژنی نووگورود می گذشــت، به 
ایــن معنی که تقریباً نیمی از روســیه ی 
اروپایی را در جنوب شــرق رها کرد. در 
سده ی بعد، هنگامی که »دوران دردسر« 
)période de trouble(( دیگر به پایان رسیده 
بود، استعمار به نحو مداوم به سوی شرق و 
جنوب شرق گسترش بیشتری یافت. در 
این دوره دیگر در روســیه ی اروپایی جز 
یک ناحیه ی تقریباً بکر که همواره به سوی 
ادسا-سامارا بسط  جنوب شرقی در محور 
می یافت، ناحیه ی بکر دیگری باقی نمانده 
بود. در همان زمانی که این پیشــرفت به 
سوی جنوب شرق انجام می شد، توده های 
دیگری از مستعمره نشــین ها، کم و بیش 
تحت هدایت حکومت مرکزی، به سوی 
اورال و ســیبری متمایل شدند، به طوری 
که در میانه ی سده ی هجدهم، تأسیس یک 
محور دوم دفاع نظامی در طول رودخانه ی 
اورال ضروری به نظر رســید. سرانجام در 
همین دوره بود که جریان مستعمره سازی 
به سوی دریای سیاه و دریای خزر گسترش 
یافت؛ روسیه ی اروپایی اکنون خود را به 
تمامی در مسیر اسکان جمعیت می دید. و 
در عین حال، سیل مستعمره سازی از سیبری 

و ماوراءقفقاز نیز فراگذشت. 
گذشته،  ســده های  طول  در  همچنین، 
توده ی روس که مدام در مســیر رشــد 
جمعیت بوده اســت، با دور شدن هر چه 

بیشتر از مرکز، در جستجوی مناطقی برای 
توســعه طلبی همواره به مهاجرت به سوی 
شرق دست زده اســت. اما از همان سده ی 
نوزدهم مشــخص شــد که این گونه از 
توســعه طلبی کافی نیست. از ۱۸۶۰ به بعد، 
مهاجرت ماوراءبحار با سرعت رشد یافت. 
در طّی سی سال، از ۱۸۶۰ تا ۱۸۹۰، تعداد این 
مهاجران از یک میلیون گذشت. از ۱۸۹۰ تا 
۱۹۱۵، این عدد به ۳۳۰۰۰۰۰ نفر رســید)از 
این تعداد، ناحیه ی امپراطوری کهن روس که 
مطابق است با سرزمین کنونی اتحاد جماهیر 
شوروی تقریباً یک سوم جمعیت را به خود 
اختصاص داد؛ باقیمانده متعلّق به غیربومیان 
ساکن در حدود و ثغور امپراطوری همچون 
لهستانی ها، فنالندی ها، یهودیان و... بودند(. 
این امر نشــان می دهد که از میانه ی سده ی 
نوزدهم به بعد، مهاجرت ماوراءبحار به رقابت 
با مستعمره سازی در شرق پرداخته بود. در 
واقع، مستعمره ســازی در شرق که دیگر 
مناطق دردسترس و بسیار حاصلخیز را اشغال 
کرده بود، حال با مشکالت قابل توجهی که 
آشکارا ناشی از سختی سفر از مسیر زمینی و 
خصایل اقلیم سیبری بودند روبه رو شده بود. 
اما مهمتر از همه، این واقعیت بود که امکان 
وجود سرزمین های حقیقتاً نو و جدید به نحو 

قابل توجهی کاهش یافته بود.
فرامــوش نکنیم که درســت نیمی از 
سرزمین شــوروی عماًل در شرایط کنونِی 
اقتصاد روستایی برای کشت و زرع نامناسب 
اســت. حدود ۷ میلیون کیلومترمربع از ۲۱ 
میلیون کیلومترمربع مساحت کّل شوروی را 
منطقه ی یخ زده یا نیمه یخ زده شامل می شود. 
از ســوی دیگر، مناطق نیمه بیابانِی آسیای 
مرکزی نیز برای آن که قابل سکونت شوند 
نیاز به کار شدید دارند که این امر امکان های 
مستعمره ســازی را برای نسل حاضر بسیار 
کاهش می دهد. پس آشکار است که مازاد 
جمعیت در عصر ما دیگر نمی تواند صرفاً بر 
گسترش در سطح حساب کند، بلکه باید در 

پی انباشتی در عمق باشد.
در طول ســده های قبل، این دو تحول 
به نحو مــوازی اتفاق افتاده اند: در حالی که 
توده های مستعمره نشــین به سوی شرق در 
حال گســترش بودند، تراکم جمعیت در 
مناطق غربی و پس از آن در ناحیه ی آسیای 
دور بی وقفه در مسیر افزایش بوده است. بنا 
بر داده های »بازبینی ها« ، در ناحیه ی مسکو، 
تراکم از ۲۶ در کیلومترمربع در سال ۱۷۲4 
به ۳۵ در ســال ۱۸۵۸ و 4۵ در ۱۸۹۷ رسید. 
در ناحیه ی کی یف، تراکم جمعیت از ۱۰ در 
ســال ۱۷۲4 به ۳۶ در ۱۸۵۸ و ۵۰ در ۱۸۹۷ 
رسید. در ناحیه ی لنینگراد- البته در اینجا با 
در نظر داشتن رشد اندکی مصنوعِی تراکم به 
دلیل تأسیس پایتخت جدید در این ناحیه- 
تراکم از 4.۵ در ۱۷۲4 به ۱۸ در ۱۸۹۷ رسید. 
در جنوب )آزوف( تراکم از ۳.۵ در ۱۷۲4 
به ۳۹ در ۱۸۹۷ رســید. سرانجام در شرق 
)کازان(، این نــرخ از ۲.۳ در ۱۷۲4 به ۲۶ 

در ۱۸۹۷ رسید.
این پدیده ی انباشــت به واسطه ی رشد 
مطلق و البته نســبی جمعیت شهری که در 
جدول شماره ۵  به خوبی قابل مشاهده است، 

تقویت شده است.
پدیده ی کامال ویــژه در دوره ی میان 
ســال های۱۸۹۷ تــا ۱۹۲۷ افزایش تعداد 
شهرهای بزرگ اســت. در سال ۱۸۹۷ در 
قلمرو کنونی اتحاد جماهیر شوروی ۱4 شهر 
با جمعیت بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر و حدود ۳۰ 
شهر با جمعیت ۵۰۰۰۰ نفر تا ۱۰۰۰۰۰ نفر 
وجود داشــت، حال آن که در سال ۱۹۲۷ 
تعداد شهرهای دسته ی اول به ۳۱ شهر با ۹.۵ 
میلیون نفر جمعیت و تعداد شهرهای دسته ی 
دوم به ۵۹ شهر با جمعیت مجموع 4 میلیون 
رسید. ضمناً در این بحث باید به یاد داشته 
باشیم که طی دوره ی جنگ داخلی جریان 
انباشــت جمعیت شهری قویا مختل شد. از 
۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲، برخی شهرها به معنی واقعی 
کلمه از سکنه خالی شدند. شهرنشینان گرسنه 
و ترسان از وحشت افکنی و ارعاب سرخ  به 
دهات گریختند و پس از ۱۹۲۱ بار دیگر به 
شهرها برگشتند: برای نمونه، لنینگراد دوسوم 
جمعیت اش را از دســت داد. اما از ۱۹۲۳ تا 
۱۹۲۷ تعداد شهرهای دارای جمعیت باالتر 

از ۱۰۰۰۰۰ نفر از ۲۲ به ۳۱ شــهر افزایش 
یافت؛ تعداد شهرهای دارای جمعیت ۵۰۰۰۰ 
تا ۱۰۰۰۰۰ نفر از ۳۵ به ۵۹، و سرانجام تعداد 
شهرهای دارای جمعیت ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ 

نفر از ۱۰4 به ۱۳۳ شهر افزایش پیدا کرد.
با وجود همه ی این ها، سهم جمعیت شهری 
به نســبت نرخ آن در بسیاری کشورهای 
دیگر هنوز بسیار پایین است. درواقع، نرخ 
شهرنشینی در انگلستان ۷۹ درصد، آلمان ۶۲ 
درصد، ایاالت متحده ۵۱ درصد و فرانسه 4۶ 
درصد است. پس نرخ ۱۷.۹ درصدِی اتحاد 
جماهیر شــوروی به نظر راه درازی برای 
تمرکز جمعیت شهری پیش رو دارد. اما این 
نرخ در باب نواحی مختلف فوق العاده متغیر 
است. ناحیه ای که از این نظر نزدیک ترین 
فاصله را نسبت به میانگین دارد، اکراین با 
۱۸.۵ درصد اســت: اما در ناحیه ی معدنی 
تمرکز  دونتســک(،  اکراین )حــوزه ی 
شهری به 4۱.۸ درصد نیز می رسد. به همین 
ترتیب، در ناحیه ی معدنی اورال این نرخ به 
۵۱ درصد، در سوردلوفسک به ۵۶.۱ و در 
ناحیه ی زالتوســت به ۵۹.۲ می رسد. ما در 
ایالت مسکو با نرخ ۵۹ درصدی شهرنشینی 
و در ایالــت لنینگراد با نرخ ۶۷.۲ درصدی 

مواجه می شویم.
این ارقام نشان می دهد مناطقی وجود دارد 
که در آن ها نرخ تمرکز جمعیت شهرنشین 
به نرخ های موجود در کشــورهای صنعتی 

همچون آلمان می رسد.
اما این انباشت جمعیت صرفاً پیامدی از 
تشّکل یا وسعت بخشیدن به شهرها و نتیجه ی 
صنعتی سازی نیست. دلیل این امر آن است 
که در برخی نواحی، تراکم جمعیت روستایی 
در زمان حاضر می تواند بی نهایت باال دانسته 
شــود. در اکراین، نرخ تراکم بر کیلومتر 
جمعیت روستایی به نحو میانگین ۵۲.۳ است؛ 
در کرانه ی راست دنیپر )کیف(، این تراکم 
روســتایی به ۷۳.۵ می رسد که این عدد در 
ناحیه ی کامنتس حّتی تا ۸۷.۵ نیز باال می رود. 
مورد اکراین با آن خاک حاصلخیزش، تنها 
مورد از این دست نیست. در نواحی مرکزی 
سرزمین های خاک سیاه، تراکم روستایی از 

۵۰ در کیلومترمربع می گذرد.
پس مناطقــی وجود دارد که با توجه به 
سطح کشاورزی و رشــد عمومی اقتصاد، 
زمین به نوعی از جمعیت اشباع شده است. 
ساکنان این نواحی الجرم ناچارند به جدایی؛ 
حال یا باید سرزمین شان را ترک گویند یا 
طبقه ی اجتماعی شان را تغییر دهند. در این 
جا ورود به جزئیات بحث امکان پذیر نیست، 
اما اصل این واقعیت در مالحظاِت طوالنِی 
گذشته تأیید شده است. از یک سو، شمار 
مهاجران- به داخل یا به خارج- و به عالوه 
بخش عمده ی کارگران فصلی، همیشــه از 
همین نواحی، ناشی می شوند. همچنین صنایع 
دســتی نیز در برخی از این نواحی به شکل 

بسیار ویژه رشد کرده است.
پس پاســخ به پرسشی که در آغاز این 
بحث مطرح کردیم مثبت است، اما نه آنقدر 
واضح که در نگاه نخســت به نظر می رسد. 
بله، در روسیه برای همه ی این جمعیت جا 
وجود دارد، اما تا حــّدی همانطور که- با 
درنظر گرفتن تمامی نرخ ها- در امپراطوری 
بریتانیا برای همه ی بیکاران متروپل جا وجود 
خواهد داشــت، به شرطی که کاری کنیم 
تصمیم بگیرند به یک دومینیون )کشورهای 
مشترک المنافع( مهاجرت کنند و یا این که 
یک معدنچی را متقاعد کنیم به سراغ کار 
کشــاورزی برود. در مورد اتحاد شوروی، 
مسئله به خاطر کمبود سرمایه، عقب ماندگی 
اقتصاد ملّی و نادانی توده های مردم، از این 
هم پیچیده تر است. در کل باید به سرعت 
راه هایی یافت برای اشتغال نیروی کار، به 
نحوی که نســل جوان که از قرار سالی سه 
میلیون نفر بر جمعیتش افزوده می شود بتواند 
به زندگی ادامه دهــد. تاکنون، در دهات، 
تنها گام واقعِی برداشته شــده برای اشتغال 
جمعیِت افزوده شده، از نوبرقرارکردِن قانونِی 
مستمری ای است که ، حداقل در تئوری، در 
طول سال های اولیه ی انقالب حذف شده بود. 
اما این کارها به هیچ روی کافی نیســت و 
رشد مفرط بیکاری در شهرها این مسئله را 
به نحو انکارناپذیری نشان می دهد. صنعت، 

حّتی در وضعیت کار هفت ساعت در روز، 
عمأل هر ســاله تنها چند صد هزار کارگر 
جدید را می تواند جذب کند و تعداد بسیار 
کمی از کارگران مسن تر می توانند از حقوق 

بازنشستگی بهره ببرند.
تأمل دقیق نشــان می دهد که بیش از 
همه ی مســائل باز هم مسئله ی کشاورزی 
است که مطرح می شود، اما این بار به شکلی 
متفاوت با ۱۸۶۰ یا در آغاز این سده. وجه 
سیاسی مسئله به نظر می رسد در ۱۹۱۷-۱۹۱۸ 
از طریق ملّی سازی اراضی حّل شده است، اما 
وجه اقتصادی همچنان پردردسرتر از همیشه 
باقی مانده اســت. باید درست یک تشّکل 
و سازمان کشاورزی تأسیس شود، حال یا 
برای به زیر کشت بردن نواحی دورافتاده اما 
حاصلخیز و یا برای تشدید تولید کشاورزی 

در نواحِی قبال مسکونی شده.
اما، در وهله ی دوم، یک مسئله ی خالصا 
جمعیت شناختی سربرمی آورد که نمی توان از 
طرح آن اجتناب کرد. آیا این رشد جمعیت، 
رشد مداوم با سرعت کنونی، امری مطلوب 
و خواستنی است؟ اگر این رشد خطرناک 
به نظر برسد، آیا باید منتظر قوانین اقتصادی 
باشیم و به امید راه حل های مصیبت آفرین 
بنشینیم و یا در پی راهی برای متوقف کردن 
این حرکت بگردیم؟ همه ی این  مســائل 
رهبران سیاسی و اهالی اندیشه را به فکر فرو 
می برند و حّتی نگرانی شان را برمی انگیزند. 
در دانش موجــود، هم اکنون دو نظریه در 
این باب وجود دارد: یکی بر دخالت دولت 
استوار است و سازمان دهِی تمرکزگرایانه ی 
تبلیغات نئومالتوســی را تدارک می بیند؛ 
و دیگــری منحصراً بر فرد تکیه می کند و 
برای رســیدن به موفقیت چیزی کمتر از 
غیرملّی کردن )dénationalisation( اراضی 
را توصیه نمی کند. طرفداران دیدگاه اخیر 
برآنند که روســتایِی محدودشده به یک 
تّکه زمیِن کاماًل مشخص این را بهتر خواهد 
دید که تعــداد فرزندانش را کاهش دهد. 
اما بدیهی است که درصورت انتخاب این 
راه حّل ضدانقالبی، نظام کنونی تالطم های 

وحشت انگیزی را باید از سر بگذراند.
ژ. مِكه )ژنو(

منابــع: در اینجا صرفا نشــانی مختصر آثار 
مورد استفاده در بحث تحول جمعیت را ذكر 

می كنیم:

۱( دوره ی قبل از ۱۸۸۰
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پی نوشت ها:
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۲- طبیعتــا احتیاط حکم می کند که در باب 
دقت مطلق نتایِج هنوز اولیه ی سرشــماری 
محتاط باشیم. سرشــماران در برخی مناطق 
دورافتاده ی شمال شرق دور، ماه ها به منظور 
جستجوی قبایل بیابانگرد سرگردان بوده اند. 
واضح است که در این شرایط ما نمی توانیم 
انتظار دقت موشکافانه داشته باشیم. اما با توجه 
به این که تقریباً تمام امکان های اشتباه متمرکز 
براعداد مرتبط با سرزمین های نیمه بیابانی است، 
بهره گیری از این داده های اولیه برای استنتاج 

نتایج کلّی بی احتیاطی نخواهد بود.
۳-  در باب چهل و یک ناحیه ی موردمطالعه، 

رشد در۱۰۰۰ چنین گزارش شده است:

جدول شماره 4

تراکم جمعیت )هزار نفر( مساحت )هزار کیلومترمربع( 1-نواحی با جمعیت بسیار اندک

0/3 2078 6446 الف-ناحیه شمالی یخ زده

2/3 8515 3646 ب-ناحیه ی مرکزی نیمه بیابانی

1/1 5580 6621 پ-سیبری مرکزی و شرقی

تراکم جمعیت )هزار نفر( مساحت )هزار کیلومترمربع( 2-نواحی با جمعیت محدود

21 7420 349 الف-شمال غربی )لنینگراد(

14 12944 905 ب-اورال و جلگه ی اورال )به جز توبولسک(

24 15769 655 پ-ولگای میانی و سفلی

28 9077 318 ت-کریمه و قفقاز شمالی

32 5850 184 ث-ماوراء قفقاز

15/5 5270 340 ج-ازبکستان

9/1 5241 578 د-سیبری شرقی

تراکم جمعیت )هزار نفر( مساحت )هزار کیلومترمربع( 3-نواحی با جمعیت متراکم

41 9282 226 الف-روسیه ی غربی )اسمولنسک(

50 30132 611 ب-ناحیه ی مرکزی )مسکو(

64/2 29020 452 پ-اکراین

جدول شماره 5

درصد مجموع در هزار نفر تاریخ
3 328 1724

3/1 802 1782
4/4 1602 1812
7/8 3482 1851
9/2 6091 1878

13/0 16829 1897
19/7 26300 1927

   
رشد )در 1000(

0 0 2 از 7/6 تا 10
0 1 2 از 10 تا 12/5
1 1 7 از 12/6 تا 15
0 10 5 از 15/7 تا 17/5
6 7 10 از 17/6 تا 20/5

12 12 9 از 20/6 تا 22/5
13 5 5 از 22/6 تا 25
5 5 1 از 25/1 تا 27/5
3 0 0 از 27/6 تا 30
1 0 0 از 30/1 تا 32/5

41 41 41

19
24

19
25

19
26

در دانش موجود، هم اکنون دو نظریه در باب کنترل جمعیت وجود دارد: یكی بر دخالت دولت استوار است و سازمان دهِی 
تمرکزگرایانه ى تبلیغات نئومالتوسی را تدارک می بیند؛ و دیگرى منحصراً بر فرد تكیه می کند و براى رسیدن به موفقیت چیزى کمتر 
از غیرمّلی کردن اراضی را توصیه نمی کند.



سه شنبه 9 آبان 1396سال یکم . شماره 1813

زمانی که لنین در 18۹4 نخستین اثر خود را به صورت غیرقانونی در چند صد کتاب
نسخه منتشر کرد، به سرعت در روسیه دست به دست می شد و صداى روشن 
نخستین فراخوان براى انقالب پرولتاریایی درست از همین زمان به گوش رسید.

لنین نامی اســت که برای بسیاری از مردم 
جهان تداعی کننده ترس و وحشــت و برای 
برخی دیگر یادآور دوران شــور و امید است. 
انقالب های  از بزرگ ترین  او رهبری یکــی 
جهان را برعهده داشــت که به باور بسیاری از 
قرن  مهم ترین رویداد سیاسی  پژوهشــگران، 
بیستم به شمار می آید و از معدود رهبرانی بود 
که به گونه ای توأمان اندیشــید و عمل کرد. 
آثار او شیوه کنشــگری و مسیرهای آن را از 
طریق خوانشی که وی از مارکسیسم ارائه داد به 
خوانندگان می آموخت و او خود دست به کار 
عملیاتی ساختن آن ها شد. کمتر رهبری را در 
طول تاریخ می توان یافت که به اندازه او صاحب 

تألیف باشد.
زمانی که لنین در بهار ۱۸۹4 نخســتین اثر 
خود را به صورت غیرقانونی در چند صد نسخه 
منتشر کرد، به سرعت در روسیه دست به دست 
می شــد و صدای روشن نخستین فراخوان برای 
انقالب پرولتاریایی درســت از همین زمان به 
گوش رسید. پس از آن مبارزه ای طوالنی آغاز 
شد تا در نهایت در انقالب اکتبر ۱۹۱۷ لنین و 
همفکرانش موفق شدند در روسیه دست باال را 
پیدا کنند و اندیشه هایش مجالی یافت تا صورت 

عینی پیدا کند.
لنین، انقالب اکتبر و تحوالت متعاقب آن 
بر سرنوشت جامعه ایرانی سخت تأثیرگذار بود. 
مخاطب آثار او تنها توده های روسیه نبودند بلکه 
همه دهقانان و کارگران جهان را شامل می شد. 
رویای لنین برای انقالب سوسیالیستی به وسیله 
پرولتاریا مرزی نمی شناخت و به صورت طبیعی 
همسایه ای که سرزمینش جوالنگاه قدرت های 
امپریالیستی بود، مقصد مناسبی برای اندیشه های 
او به شمار می رفت. این آثار تأثیراتی پردامنه 
بر جریان های روشنفکری و کنشگری در تاریخ 
ایران داشت و برگ هایی از تاریخ ما مستقیما 
محصول فهمی است که این جریانات از اندیشه ها 

و آثار لنین به دست دادند. 

QQQامپریالیسم باالترین مرحله سرمایه داری
این اثر در ادامه و گســترش اثر مشــهور 
مارکس یعنی »ســرمایه« نوشــته شده است. 
کتاب در ســال ۱۹۱۶ در شــهر برن سوئیس 
به چاپ رســید. البته این نخستین اثر لنین در 
رابطه با ســرمایه داری نبود و وی پیش تر در 
آثاری همچــون »طرح و توضیح برنامه حزب 
سوســیال دموکرات« )۱۸۹۵(، »جنگ چین« 
)۱۹۰۰(، »درس های بحران« )۱۹۰۱(، »بررسی 
وضع داخلی« )۱۹۰۱(، »روند تراکم تولید در 
سرمایه داری«  »ثروت افزایی   ،)۱۹۱۲( روسیه« 
)۱۹۱۳(، »اروپــای واپس مانده و آســیای 
پیشرو« )۱۹۱۳( و »مقدرات تاریخی آموزش 
جدید  پدیده  های   ،)۱۹۱۳( مارکــس«  کارل 
رشد سرمایه داری را مورد بررسی و تحلیل قرار 
داده بود. لنین قصد داشت این کتاب را به طور 
رسمی در روسیه منتشر کند و به همین سبب 
همانگونه که خود بعدها گفت: »کتاب با توجه 
به سانسور تزاری نگاشته شد.« وی در این اثر 
از شــیوه ای خالق برای تکامل مارکسیسم با 
توجه به شرایط جدید بهره جست و کوشید از 
امکاناتی علنی برای ترویج این دیدگاه استفاده 

کند. بعدها دست نویس های این اثر در ۲۰ جزوه 
تحت عنوان »دفاتر امپریالیسم« منتشر شد. محمد 
پورهرمزان در ســال ۱۳۵۷ این اثر را از روی 
چاپ پنجم متن اصلی آن به فارسی ترجمه کرده 
اســت و در جلد دوم مجموعه آثار لنین که به 

وسیله وی ترجمه شده، به چاپ رسیده است.

QQQچه باید کرد؟
این کتاب که در سال ۱۹۰۱ نوشته شده و در 
سال ۱۹۰۲ منتشر شده است، یکی از اساسی ترین 
مباحث تئوریک در رابطه با سازمان یابی جنبش 
کارگری است. طی این نوشته لنین می کوشد 
توضیح دهد چگونه ممکن اســت در وضعیت 
نامساعد جامعه ای که اختناق در آن حاکم است 
)روسیه تزاری( انقالب کارگری را سازماندهی 
کرد. وی در این اثر توضیح می دهد که مبارزات 
اقتصــادی کارگران برای افزایش دســتمزد، 
کاهش ســاعت کار و غیره به سادگی سیاسی 
نخواهد شــد و به این منظور باید حزب سیاسی 
و پیشگام از انقالبیون تشکیل شود تا ایده های 
سیاسی مارکسیســتی را میان کارگران ترویج 
کنند. این جزوه به دلیل اهمیت آن و ارتباطی 
که با جامعه ایران در آن زمان داشت به فارسی 
ترجمه شده و در جلد نخست مجموعه آثار لنین 

منتشر شده است.

QQQ یک گام به پیش، دو گام به پس
)بحران در حزب ما(

این کتاب در ســال ۱۹۰4 به رشته تحریر 
درآمده و در ژنو به چاپ رســیده است. هدف 
لنین در این رســاله نیز واکاوی جریان مبارزه 
است و در آن به ذکر جزئیاتی بسیار می پردازد 
تا مبرم ترین مســائل روز در حــزب را مورد 
واکاوی قرار دهد. از جمله به اهمیت سیاســی 
تقسیم حزب به اقلیت و اکثریت اشاره دارد که 
در کنگره دوم روی داده و تمام تقسیمات پیشین 
میان سوسیال دموکرات های روس را تحت شعاع 
قرار داده است. همچنین در رابطه با اصول و خط 
مشی روزنامه ایسکرا که در اروپا منتشر می شد 
و به عنوان ارگان اصلی حزب سوسیال دموکرات 
کارگری مطرح بود، بحث می کند. این اثر نیز 
در جلد اول مجموعه آثار لنین منتشر شده است.

QQQبیماری کودکی »چپ روی« در کمونیسم
این کتاب یکی از مهم ترین نوشته های لنین 
اســت. وی طی این نوشته تیغ انتقاد خود را به 
سوی کسانی نشانه رفته که با نوعی دیدگاه چپ 
و انتقادی به بلشــویک ها حمله می کنند. لنین 
با یادآوری اهمیت بین المللی انقالب روســیه، 
رهبران دومین کنگره از جمله کائوتسکی را به 
سختی مورد انتقاد قرار می دهد و آنان را به دلیل 
عدم شناخت روابط بین الملل و نقش شوروی به 
عنوان یک مدل انقالبی سرزنش می کند. اشاره 
به دشــمنان طبقه کارگر، تاریخچه بلشویسم 
و بررســی چپ روی در کمونیســم بریتانیا و 
آلمان از دیگر موضوعاتی اســت که کتاب به 
آن ها پرداخته است.  این اثر که در سال ۱۹۲۰ 
نوشته شده، شامل ده فصل و یک ضمیمه است. 
کتاب برای نخستین بار در ۱۳۳۵ توسط محمد 
پورهرمزان به فارسی ترجمه و در مجموعه آثار 

لنین منتشر شده است. 
 
QQQتزهای آوریل

این اثــر مجموعه ای کوتــاه و خالصه از 

استراتژیستمارکسیسم
مروری بر کتاب شناسی لنین

سمیرا دردشتی
روزنامه نگار

به جهت عدم همراهی با مش انقالبی و تربیت 
توده ها، او را هم ردیف پلخانف به عنوان شخصی 
که به بــورژوازی روی آورده و در حال تبرئه 
»سوسیال شونیسم« است، معرفی کند. این کتاب 
نیز به وسیله محمد پورهرمزان به فارسی ترجمه 

شده است. 

QQQ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در
انقالب دموکراتیک 

در ژوئن ۱۹۰۵ این کتاب در ۱۰۰۰۰ نسخه 
منتشر شــد و به صورت غیرقانونی در سراسر 
روسیه به ویژه شهرهای سن پترزبورگ، مسکو، 
کازان، تفلیس و باکو توزیع شد. انحالل رژیم 
پیشبرد  سلطنتی و مسئله جمهوری، چگونگی 
انقــالب به جلو و خطر نابــودی آزادی عمل 
پرولتاریا در مبارزه با بورژوازی از جمله مواردی 
است که لنین در این کتاب مورد توجه قرار داده 
اســت. این اثر در سال ۱۳۵۳ به فارسی ترجمه 

شده است. 

QQQ به روستاییان فقیر
لنین در این کتاب قصد دارد خواست های 
سوسیال دموکرات ها را برای کارگران توضیح 
دهد و از ســوی دیگر وظایــف دهقانان در 
یاری رســاندن به کارگران شهری را روشن 
کند. به عبارت دیگر کتاب می کوشــد پلی 
میان سوســیال دموکرات ها و روستاییان فقیر 
برقرار کند. وی در مقدمه این اثر می نویســد: 
»روســتائیان فقیــر باید به وضــوح درک 
کنند که سوســیال دموکرات ها چه کســانی 
هســتند، چه می خواهند و در جهت کمک به 
سوسیال دموکرات ها و به خاطر خوشبختی همه 
مردم در روستاها چه باید کرد.« کتاب در سال 
۱۳۵۸ به وسیله گروه »مترجمان ما« به فارسی 

ترجمه شده است.

QQQحق ملل در تعیین سرنوشت خویش
کتاب در ژوئیه ۱۹۱۶ نوشــته شده و در 
اکتبر همان سال در روسیه منتشر شده است. 
هدف لنیــن در این اثر همزمــان مبارزه با 
سیاســت »الحاق« قدرت های بزرگ از یک 
ســو و مقابله با دیــدگاه  ملی گرایانه برخی 
سوسیال دموکرات ها است که منافع پرولتاریای 
بین المللی را در نظر نداشته و از منافع محدود 
ملی دفاع می کنند. به عقیده وی باید اوضاع را 
در مقیاس جهانی در نظر آورد و هر گونه دفاع 

از میهن را ضدیت با انترناسیونالیسم تلقی  کرد. 
این کتاب توسط علی دبیری به فارسی ترجمه 

شده است.
به غیر از این آثار شمار متعددی از دیگر 
نوشــته های لنین به وســیله نیروهای هوادار 
وی در ایران، به ویــژه اعضای حزب توده و 
عالقه مندان به تاریخ اتحاد جماهیر شوروی به 
فارسی ترجمه شده است؛ از جمله کتاب هایی 
چون »دوران ارتجاعی استولیپینی بلشویک ها«، 
»سال های اعتالی جنبش کارگری در آستانه 
نخستین جنگ«، »دوران جنگ امپریالیستی 
دومین انقالب در روســیه«، »دوران تدارک 
و انجام انقالب سوسیالیستی اکتبر«، »دوران 
انتقال بــه کار صلح آمیز احیای اقتصاد ملی« 
و »دوران مداخلــه جنگی بیگانگان و جنگ 
داخلی« که در قالــب مجموعه آثار لنین به 
وسیله محمد پورهرمزان ترجمه شده است و 
انتشارات فردوس آن را به چاپ رسانده است. 
از ســخنرانی ها،  مجموعه ای  همچنیــن 
کنگره ها، آیین نامه ها، تزها، طرح ها، پرسش ها، 
اعالمیه ها، فرمان ها و وظایف حکومت شوروی 
به صورت پراکنده به فارســی ترجمه شده 
اســت. کتاب هایی چون »احزاب سیاسی در 
روسیه و تکالیف پرولتاریا«، »به زیر پرچمی 
دروغین«، »هفت نوشتار از لنین، ماجراجویی 
مالیات جنســی«، »اشاره  انقالبی«، »درباره 
پلخانوف به تاریخ«، »کارل مارکس و شرحی 
کوتاه بر مارکسیسم«، »دموکراسی کارگری 
و دموکراســی بورژوایی«، »درس های وقایع 
مســکو«، »نامه هایی دربــاره تاکتیک ها«، 
لنین  »درباره مالیات جنســی« و »نامه های 
به ماکســیم گورکی« که از سوی مترجمین 
به فارسی برگردانده شــده و هریک بخشی 
از زوایای اندیشــه لنین را بــرای مخاطبین 

فارسی زبان او روشن می کنند. 
به غیر از این مجموعه به ســبب سیطره 
دیرپای اندیشــه های چپ در تاریخ ایران از 
زمان انقالب روســیه، نوشته ها و کتاب های 
بســیاری در تأیید و رد این رویکرد به رشته 
تحریر درآمده اســت و به تبــع آن لنین و 
اندیشه مارکسیسم-لنینیسم که او پایه گذاشت، 

موضوع آثار و پژوهش های مختلفی شد.

QQQلنین: زندگی انقالبی سرخ
بیژن اشــتری در یکــی از جدیدترین 
ترجمه های خود از مجموعه رهبران ســرخ، 
کتاب رابرت ســرویس را به فارسی ترجمه 
کرده اســت. این اثــر زندگینامه والدیمیر 
لنین است و نشــان می دهد که چگونه وی 
پس از اعدام بــرادرش به یک انقالبی مبدل 
می شود. فعالیت های دانشــجویی، اخراج از 
دانشگاه، روند آشنایی او با دیگر انقالبیون، 
فعالیت های مطبوعاتی، زندان، تبعید، رهبری 
بلشویک ها، انتشار آثار و بررسی مبارزات او 
از دیگر موضوعاتی است که کتاب به آن ها 
می پردازد. این اثر تا زمان مرگ لنین، زندگی 
وی را دنبال می کند و انبوهی از اطالعات را 
درباره این انقالبی بزرگ قرن بیستم در اختیار 
مخاطب قرار می دهد. همچنین در حاشــیه 
بخش های مختلف کتاب تصاویری از لنین، 
خانواده، دوستان و همکارانش به چاپ رسیده 

است.

QQQمارکسیسم-لنینیسم به زبان ساده
نخســتین  ایران،  قطعا هواداران چپ در 
کسانی بودند که دست به خوانش لنین زدند 
و کوشیدند از طریق فهم اندیشه های وی راه 
مبارزه را هموار کنند. کتاب مارکسیســم-

لنینیسم به زبان ساده که با نام فرعی »الفبای 
مبارزه« نیز شناخته می شــود، توسط احسان 
طبری به رشــته تحریر درآمده و نویســنده 
می کوشــد با نیم نگاهی به ایران و وضعیت 

جنبش انقالبی کارگران در این کشور دست 
به تفسیر اندیشه های لنین بزند.

QQQ درباره ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم
لنین

یکی از مهم ترین آثار فلسفی لنین کتاب 
»ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم« است. این 
کتاب یکی از دروس مرجع در رابطه با تدریس 
فلسفه مارکسیسم-لنینیسم است و لنین طی آن 
ادعا می کند که ادراکات انسانی به طور صحیح 
و دقیق منعکس کننده جهان خارج هستند. این 
کتاب در سال ۱۹۰۸ زمانی که لنین در ژنو و 
لندن در تبعید به ســر می برد، به رشته تحریر 
درآمد و بعدها به عنوان فلسفی ترین اثر لنین 
به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شد و واکنش های 

مختلفی را به دنبال داشت. 
و  ماتریالیســم  »دربــاره  کتــاب 
امپریوکریتیسیسم لنین« نوشته آ.او.استرنین از 
جمله کتاب هایی است که پیرامون کار فلسفی 
لنین نگاشته شده و می کوشد این اثر را به زبانی 
ساده تر برای مخاطبین توضیح دهد. به عالوه 
این اثــر مطالبی پیرامون مقام تاریخی لنین و 
جهان بینی فلســفی وی نیز به صورتی کلی 

آورده است. 

QQQفلسفه لنین
این اثر بیشتر مقاله ای است که کارل کرش 
در پاســخ به نقد آنتوان پانه کوک به کتاب 
»ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم« لنین نوشت؛ 
برای نخستین بار در مجله مارکسیسم زنده به 
چاپ رســید اما بعدها در برخی از چاپ های 
کتاب پانه  کوک با نام »لنین به مثابه فیلسوف« 
به عنوان ضمیمه آورده شــد. این مقاله نیز 
کوششی برای تفسیر مارکسیسم-لنینیسم است.

QQQ لنین و فلسفه
میــان انبوه آثــاری که درباره فلســفه 
مارکسیسم-لنینیسم به فارسی ترجمه شده است، 
عمده آن ها از زبان روســی یا از نویسندگانی 
بوده است که بر مبنای آثار روسی به نگارش 
آثار خود پرداخته اند. آلتوسر اما یکی از کسانی 
است که در بطن حزب کمونیست فرانسه آثار 
متعددی را در رابطه با مارکسیســم و فلسفه 
نوشته اســت. در کتاب »لنین و فلسفه« که 
سیدجواد طباطبایی آن را ترجمه کرده است، 
آلتوسر به سراغ لنین رفته تا علت تأخیر فلسفه 
مارکسیستی نسبت به علم تاریخ را جست وجو 
کند. تزهای فلسفی لنین، لنین و پراتیک فلسفی 
و لنین و موضع گیری در فلســفه مهم ترین 
مباحثی هستند که در مقاله اصلی این کتاب در 

رابطه با لنین به آنها پرداخته می شود.

QQQنظریه لنینیستی سازماندهی
این اثر شامل دو رساله درباره مفهوم لنینی 
از سازماندهی حزب انقالبی طبقه کارگر است. 
این کتاب به وسیله »ارنست مندل« اقتصاددان 
مارکسیســم به رشــته تحریر درآمده است. 
سازماندهی بوروکراسی، مبارزه انقالبی، انتقال 
آگاهی طبقاتی و بررســی نظریه سازماندهی 
در برنامه هــای انقالبی، عملکــرد انقالبی، 
سانترالیزم دموکراتیک و دموکراسی شورایی 
از موضوعاتی هســتند که مندل در این اثر به 

آن ها پرداخته است.

QQQاز لنین تا پوتین
در این کتاب تالش شده تا حدود یک قرن 
از تاریخ روسیه مورد واکاوی قرار گیرد. یعنی 
از زمان انقالب اکتبر در این کشور و برآمدن 
لنین تا دوران معاصــر که طی آن تحوالت 
کنونی روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. 
این کتاب در سال ۱۳۹۱ به وسیله محمد طلوعی 

به رشته تحریر درآمده است.

ده دستورالعملی اســت که لنین در ۲۰ آوریل 
۱۹۱۷ زمانی که به تازگی از تبعید بازگشــته 
بود، برای پیشــبرد انقالب منتشر کرد که طی 
آن گزارشی از وظایف پرولتاریای انقالبی ارائه 
شده اســت. این جزوه شامل توصیه های بسیار 
کوتاهی است در باب جنگ، آگاهی طبقاتی، 
برنامه ارضی، شوراها، بانک ملی، وظایف حزبی 
و انترناسیونالیسم جدید که بارها به فارسی نیز 

ترجمه شده است.

QQQ دولت و انقالب
کتاب در ســال ۱۹۱۷ به رشــته تحریر 
درآمده اســت و مهم ترین اثر لنین در رابطه 
با دولت محســوب می شــود. نقش دولت در 
جامعه، ضرورت انقــالب پرولتاری و ناکامی 
تئوریک سوسیال دموکراســی در دستیابی به 
انقالب به منظور ایجــاد دیکتاتوری پرولتاریا 
مباحث محوری این اثر را تشــکیل می دهند. 
لنین می کوشد سواالت نظری در رابطه با وجود 
دولت پس از انقالب پرولتاریا را پاسخ دهد. وی 
همچنین به پایه هــای اقتصادی زوال دولت در 
این کتاب اشاره دارد. محمد پورهرمزان و علی 
بیات این کتاب را به فارسی ترجمه کرده اند و 
در جلد نخست مجموعه آثار لنین نیز به چاپ 

رسیده است.

QQQسوسیالیسم و مذهب
این جزوه تالشی است تا جهت گیری حزب 
کارگران برابر مذهب را روشن کند. به باور لنین 
کارگری که برای رهایی خود مبارزه می کند 
و به آگاهی رسیده اســت، ایمان به مذهب را 
کنار می گذارد. وی باید بهشت را به کشیشان و 
بورژواهای متعصب واگذارد و سعی کند زندگی 

بهتری روی زمین برای خود به دست آورد. 

QQQانقالب پرولتاری و کائوتسکی مرتد
کائوتســکی در این کتاب ســخت مورد 
حمله لنین قــرار گرفته و به ویــژه لنین به 
رســاله »دیکتاتوری پرولتاریا« که به وسیله 
کائوتسکی نوشته شــده، اشاره دارد. وی معتقد 
است کائوتسکی به سفسطه جویی های مرتدانه 
روی آورده و از مارکسیسم دست کشیده است 
و این امر را می تــوان در تالش وی برای تهی 
ساختن مارکسیســم از روح زنده انقالبی آن و 
تنزل مارکس به یک لیبرال متعارف مشــاهده 
کرد. نویسنده می کوشد با انتقاد از کائوتسکی 
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اگر تعریــف و توصیف ریمون آرون 
از کارل مارکس را بپذیریم که او نخستین 
جامعه شناس سرمایه داری بود، نمی توانیم از 
گســتره عالیقی که ذیل توجه به مارکس 
می تواند در جهان سوم به وجود  آید بگذریم. 
اگر چه پس از جنگ جهانی دوم، لنینیسم 
و استالینیسم به مثابه یک روح سرگردان، 
ســرزمین های خــاور دور و نزدیک را 
که  کتمان کرد  نمی تــوان  درمی نوردید، 
کار مارکس به مثابه پیام آور بزرگ زوال 
ســرمایه داری، در کانون هر بحث سیاسی 
از  سرنوشت ســازی  دهه های  اقتصادی  و 
قرن بیستم قرار داشته است. در مورد ایران 
می توان از تاثیر فوق العاده مخرب مارکسیسم 
در گفتمان سازی تجددستیزانه برای متفکران 
قوم و روشــنفکران شهر از ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۰ 
ســخن به میان آورد. اگــر در چهار دهه 
پیش گفته توجه سیاســی به مارکسیســم 
تاریخی رواج یافته بود، در چهار دهه اخیر 
توجه معرفتی به مارکسیســم به مثابه یک 
علم رواج یافته و کتاب های مهم مارکس و 
همچنین رساله های زیادی درباره او به فارسی 
برگردانده شده است. در این نهضت ترجمه 
نقش افرادی مثل باقر پرهام، حسن مرتضوی 
و در وهله بعد کاظم فیروزمند و اکبر معصوم 
بیگی را باید مورد تاکید و تمجید قرار داد. 
در این یادداشت به بررسی آثاری از کارل 
مارکس می پردازیم که به فارســی ترجمه 
شده است. ناگفته پیداست که مارکس بیش 
از چهل سال در کار خواندن و نوشتن بود و 
آثار زیادی از خود بر جای گذاشت. برخی 
از ایــن آثار در زمان حیات و برخی دیگر 
سال ها پس از مرگ او منتشر شدند. بدون 
در نظر گرفتن ترتیب تاریخی نشر این آثار، 
به ترتیب  ترجمه شده  به معرفی کتاب های 

سال انتشار در ایران خواهیم پرداخت. 

کاپیتال )1352(
کتاب کاپیتال مارکس مهمترین نوشته 
این متفکر اروپایی است که به تحلیل قواعد 
اقتصادی تولید نظام سرمایه داری می پردازد. 
ایرج اسکندری که یکی از اعضای شاخص 
حزب تــوده ایران بود، نخســتین مترجم 
کاپیتال مارکس نیز بود. اسکندری در مقام 
دبیــر اول حزب توده ایران در دهه چهل و 
طی چند جزوه به ترجمه جلد اول کاپیتال 
اهتمام می ورزد و حاصل کار را برای انتشار 
در سال ۱۳۵۲ به انتشارات فردوس می سپارد. 
جلدهای دوم و ســوم کاپیتال نیز از سوی 
انتشــارات حزب توده ایران در خارج از 

کشور ترجمه و منتشر می شود. 

صورت بندی های اقتصادی 
پیشاسرمایه داری )1353(

دومین مترجــم مارکس نیز از صبغه ای 

سیاسی برخوردار اســت. خسرو پارسا از 
محمدرضا  حکومت  علیه  سیاسی  مبارزین 
شاه است که در »کنفدراسیون دانشجویان 
ایرانی« و  »جبهه ملی« سابقه فعالیت داشته 
است. کتابی که پارسا ترجمه کرده است 
حاوی یادداشــت هایی است که مارکس 
هنگام تدارک و تدوین نقد اقتصاد سیاسی 
و سرمایه در سال های ۱۸۵۸ـ ۱۸۵۷ تحریر 
کرده اســت. در این یادداشت ها از جامعه 
بی طبقه اولیه با عنوان جامعه اشتراکی سخن 
به میان آمده و موضوعاتی چون مسئله طرز 
برخورد بشر با شــرایط عینی تولید و نیز 
تجدید تولید خود و شیوه های تولیدی مختلف 
در اثر طرز برخوردهای متفاوت بررسی و 
ارزیابی شده است. در این کتاب به چگونگی 
رویکرد مارکــس به تحول تاریخی، نحوه 
برخورد دیالکتیکی با پدیده ها و اثرگذاری 
متقابل انسان و طبیعت بر یکدیگر پرداخته 
شده است. شایان ذکر است که ترجمه این 
کتاب به قلم خسرو پارسا انجام شده و بیست 
و پنج ســال بعد و به همت انتشارات نگاه 

چاپ جدیدی از آن ارائه شده است. 

گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی 
)1363(

گروندریســه را نخستین طرح مقدماتی 
مارکس در نقد اقتصاد سیاسی و طرح اولیه 
کتاب کاپیتال می دانند. گروندریســه که 
بخشی از پروژه گسترده سیاسی- اقتصادی 
مارکس تلّقی می شود، تفسیرهای متداول از 
وی را به چالش می کشد و به بوته آزمون 
می گذارد. باقر پرهام و احمد تدین ترجمه 
این کتاب کلیدی کارل مارکس را بر عهده 

داشته اند. 

دست نوشته های اقتصادی فلسفی 
)1377( 1۸۴۴

این کتاب از آن دست آثار مارکس است 
که پس از مرگ او توسط پژوهشگران اتحاد 
جماهیر شوروی منتشر شد. کتاب مجموعه 
یادداشت هایی است که بین آوریل و اوت 
۱۸44 توسط کارل مارکس نوشته شده  است 
و حسن مرتضوی آن را به فارسی برگردانده 

و انتشارات آگاه آن را چاپ است. 

هجدهم برومر لوئی بناپارت )1377(
موضوع کتاب حول محور کودتای لوئی 
بناپارت در فرانسه است. کودتایی که پایانی 
بر جمهوری دوم فرانسه بود. مارکس در این 
کتاب خود روایتی از اقدامات لوئی بناپارت 
در انحالل مجلس مقننه و شــورای دولتی 

به دســت می دهد. او برای توصیف رژیم 
لویی بناپارت از اصطالح بناپارتیسم استفاده 
می کند. اصطالحی که پس از آن در موارد 
متعدد کاربرد پیدا کرد. کتاب توسط باقر 
پرهام و به همت نشر مرکز در ایران منتشر 

شده است.

پنج مقاله مارکس و انگلس درباره ایران 
 )1379(

کارل مارکس به همراه فردریش انگلس 
به عنــوان روزنامه نگار مقاالتی در روزنامه 
آمریکایی »نیویورک دیلی تریبیون« نوشته 
اســت که مضمون اکثر آنها نقد سیاست 
دولت های بریتانیا، روسیه تزاری و فرانسه 
بود. در خالل سالهای ۱۸۵۶ و ۱۸۵۷ مقاالتی 
درباره ایران و نقد سیاست های دولت های 
اســتعمارگر در ایران از سوی مارکس و 
انگلس نوشته شد. این کتاب با ترجمه داور 
شیخاوندی و توسط نشر آتیه روانه بازار نشر 

کشور شده است. 

لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی 
)1379(

ایدئولوژی آلمانی را  تزهای فوئرباخ و 
می توان تالش های مارکس و انگلس برای 
گذار از نظام فکری هگلی های جوان دانست 
که به ارائه فهم جامعی از ماتریالیسم تاریخی 
نیز اختصاص دارد. بسیاری معتقدند که این 
کتاب نه تنها از مهم ترین نوشته های مارکس 
و انگلس به شمار می رود، که حاوی نکات 
بسیار مهمی از دیدگاه های مارکس درباره 
ماتریالیســم تاریخی و جامعه کمونیستی 
است. در این کتاب است که مارکس برای 
نخســتین بار صورتبندی مورد نظرش را از 
ادوار تاریخی حرکت جامعه و جامعه بی طبقه 
کمونیستی تشریح کرده است. این دو نوشته 
پس از مرگ مارکس و انگلس منتشر شدند. 
در ایران نشر چشمه این دو نوشته را در قالب 
یک مجموعه و با ترجمه پرویز بابایی منتشر 

کرده است.

درباره تکامل مادی تاریخ )13۸0(
این کتاب شامل دو رســاله و ۲۸ نامه 
کارل مارکس اســت که با ترجمه خسرو 
پارسا توسط نشــر دیگر تجدید چاپ شد. 
در کتــاب »درباره تکامل مــادی تاریخ: 
دو رســاله و ۲۸ نامه« عالوه بر پیش گفتار 
پارسا مراحل رشد و تکامل انسان از دوران 
آغازین تا زمانی که اندک اندک از دست 
خود برای ابزار سازی، دامداری، کشاورزی و 
ابداع شیوه های تولید و تقسیم سود جست، 

حامد زارع
روزنامه نگار حوزه الهیات و فلسفه

کداممارکس
مروری بر آثار و آراء کارل مارکس در زبان فارسی

کتاب نمی توان کتمان کرد که کار مارکس به مثابه پیام آور بزرگ زوال سرمایه دارى، در کانون هر بحث سیاسی و اقتصادى دهه هاى 
سرنوشت سازى از قرن بیستم قرار داشته است. در مورد ایران می توان از تاثیر فوق العاده مخرب مارکسیسم در گفتمان سازى 

تجددستیزانه براى متفكران قوم و روشنفكران شهر از 1320 تا 1360 سخن به میان آورد.

نشان داده می شود. همچنین در رساله »درباره 
ماتریالیســم تاریخی« شرحی درباره تاریخ 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور انگلستان 
که پیش تر ذیل کتابی با عنوان سوسیالیسم 
تخیلی و علمی منتشر شده بود، می خوانیم. 
در بخــش انتهایی کتاب نیز متن مکاتبات 
مارکس و انگلس را درباره برداشــت های 
نادرســت از ماتریالیســم تاریخی و نحوه 
شــکل گیری و تکوین سوسیالیسم علمی 
می خوانیم که طــی آن مهم ترین اصول و 
وظایف سیاسی طبقه کارگر در موقعیت های 
بســیار متفاوت و لحظات تاریخی تبیین 

می شود.

اختالف فلسفه طبیعت دموکریتوس و 
اپیکور )13۸1(

این کتاب در واقع رساله دکترای کارل 
مارکس است که در سال ۱۸4۱ در دانشگاه 
ینا نوشته شده اســت. این رساله را محمود 
به فارسی  عبادیان و حســن قاضی مرادی 
ترجمه کرده اند و نشر اختران آن را منتشر 

کرده است.

فقر فلسفه )13۸3(
این کتاب برای نخستین بار در تابستان 
فرانســه منتشر شد. اساس  به زبان   ۱۸4۷
رفرمیستی  گرایش های  علیه  نوشــته  این 
در جنبش کارگری است. این اثر پاسخی 
است به فلسفه فقر پرودون و جهان بینی پر 
از تناقض و خیال پردازانه خرده بورژوائی او 
در تقابل با توسعه سرمایه داری که برای او 
عواقب نابود کننده ای به همراه داشت. فقر 
فلســفه یکی از بهترین آثار مارکس است 
که با ترجمه آرتین آراکل توسط انتشارات 

اهورا روانه بازار نشر کشور شده است. 

نبردهای طبقاتی در فرانسه )1379(
این اثر کارل مارکس در فاصله ژانویه 
و آوریل ۱۸۵۰ در چهار شــماره نشــریه 
»نویه راینیشه تسایتونگ«، مجله اقتصادی 

و سیاسی که در لندن توسط خود مارکس 
انتشار می یافت، به چاپ رسید. این مقاالت 
بار دیگر در ســال ۱۸۵۹ توسط فردریش 
انگلس گردآوری و منتشر شد. نشر مرکز با 
ترجمه باقر پرهام آن را به فارسی برگردانده 

و منتشر کرده است.

خانواده مقدس )13۸۸(
این کتاب به صورت مشترک توسط 
کارل مارکس و فردریش انگلس نوشته 
شــده اســت. خانواده مقدس در واقع 
نقدی بر اندیشــه های هگلی های جوان 
اســت که در زمان نگارش کتاب در 
حلقه های آکادمیک آلمان بسیار مشهور 
و محبوب بودند. خانواده مقدس از اولین 
آثار مشــترک مارکس و انگلس است 
که در آن اندیشــه های خود را در مورد 
مســائل اجتماعی با وضوح کاملی بیان 
می کنند. لنین درباره این کتاب می گوید: 
»مارکس در این کتاب از فلسفه هگل 
به سوسیالیسم می رســد.« این کتاب را 
تیرداد نیکی ترجمه و نشــر آمه آن را 

منتشر کرده است.

سانسور و آزادی مطبوعات )13۸۴(
این کتاب با ترجمه حسن مرتضوی روانه 
بازار نشر کشور شده است. نشر اختران در 
معرفی این کتاب آورده اســت: »سانسور 
مبارزه را نابود نمی کند بلکه آن را یک جانبه 
می کند، مبارزه ای آشــکار را به مبارزه ای 
پنهان تبدیل می کند، مبارزه بر سر اصول را 
به مبارزه اصول بدون قدرت با قدرتی بدون 

اصول تبدیل می کند.« 

سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی )جلد 
یکم( )13۸6(

این اثر مهم مارکس توســط حســن 
فارســی  به زبان  بار دوم  برای  مرتضوی 
ترجمه و توسط انتشارت آگاه منتشر شده 

اســت. مرتضوی در مقدمه ي خود بر این 
جلد، چهار دلیل را براي ترجمه  مجدد جلد 
یکم برمی شمارد: )۱( تغییرات زبان فارسي از 
منظر جاافتادن نسبي واژه هاي یکدست تر براي 
بیان مقوالت اقتصادي فلسفي، پس از گذشت 
سی وچند ســال از نخستین ترجمه ي سرمایه 
توسط ایرج اســکندري، )۲( دگرگوني هاي 
مهم در عرصه ي جغرافیاي سیاســي و نظام 
بین المللي، به عبارت دیگــر گذار از عصر 
نولیبرالیسم،  سیادت  به دوران  سرد  جنگ 
)۳( تغییرات گسترده در درک و شناخت 
مارکس پژوهان دنیا از روند تکوین نگارش 
سرمایه در فاصله ي این چند دهه و درک 
پیوند عمیق مارکس جــوان و مارکس 
سال خورده به مثابه  یک فرآیند واحد و در 
نتیجه ترجمه ی سرمایه همچون یک پروژه ي 
فلسفه،  فقر  دست نوشــته ها،  از  سراسري 
گروندریسه، دست نوشته هاي ۱۸۶۳ـ۱۸۶۱، 
و ســه مجلد سرمایه که خود را در رویداد 
مهم انتشار ویراســت جدید مجموعه  آثار 
کامل مارکس و انگلس )MEGA( در سال 
۱۹۹۱ نشان داد و تمامي روایت هاي دیگر 
مجلّد یکم سرمایه را که زیر نظر مارکس 
یا انگلس انتشــار یافته بودند، در مجلدات 
جداگانــه اي دربرمي گرفت و )4( اهمیت 
اول  جلد  فرانسوي ۱۸۷۳ـ۱۸۷۱  ترجمه ي 
که به نوعی تألیف و ترجمه مارکس بود. 
مرتضوی در ترجمه جلد یکم کاپیتال از 
همکاری نزدیــک مترجمان دیگری نیز، 
همچــون کاوه بویــری، در تطبیق دادن 
ترجمه با ویرایش های مختلف سرمایه بهره 
برده است. ترجمه مرتضوی ابتدا بر اساس 
ترجمه انگلیســی بن فاوکس انجام شده و 
سپس با نسخه آلمانی، و ترجمه فرانسه ژان 
پی یر لفور )۱۹۸۳( تطبیق داده شده است. 
پس از آن بار دیگر با ترجمه فرانســوی 
ژوزف روا )۱۸۷۵( کــه خود مارکس در 
آن اعمال نظر کرده، مطابقت داده شــده 
است. شــایان ذکر است همزمان با انتشار 
ترجمه جلد یکم سرمایه در سال ۱۳۸۶ در 
ایران، جمشید هادیان نیز ترجمه دیگری از 
همان جلد را در اروپا به پایان می رساند که 
توسط انتشارات نسیم به زیور طبع آراسته 

می شود.

سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی )جلد دوم( 
)1393(

از مرگ  قبل  نتوانست  کارل مارکس 
جلد دوم و ســوم سرمایه را کامل کند. اما 
فردریش انگلس دوست و همکارش پس 
از مرگ او جلد دوم و ســوم را بر اساس 
دستنوشــته های مارکــس به ترتیب در 
سال های ۱۸۸۵ و ۱۸۹4 منتشر کرد. ترجمه 
جلد دوم کاپیتال سه سال بعد از پایان ترجمه 
جلد اول آن از سوی حسن مرتضوی منتشر 
شد. چاپ اول این جلد توسط انتشارات نگاه 
معاصر و چاپ های بعدی توسط انتشارات 

الهیتا روانه بازار نشر کشور شد.

سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی )جلد سوم( 
)1396(

کار ترجمه جلد ســوم کاپیتال سال 
جاری توسط حســن مرتضوی به پایان 
می رسد. مترجم در پیشــگفتار خود بر 
جلد سوم اذعان داشته است که برخالف 
دو مجلد قبلی، در این مجلد به مقایســه  
ویراست انگلس از مجلد سوم سرمایه با 
نپرداخته،  مارکس  دست نوشته های  خود 
چراکه تغییرات گسترده انگلس در متن 
بیش از آن است که بتوان در یک مجلد 
تمامی آن ها را منعکس کرد: »ترجمه این 
کتاب را ابتدا براســاس ترجمه  انگلیسی 
انتشــارات پنگوئن شروع کردم و سپس 
تمام متن را با متن اصلي آلماني و ترجمه  
فرانســوي اش مقایسه کردم. چاره ای جز 
این نیست که خود دست نوشته مارکس 
که پایه کار انگلس بوده اســت جداگانه 
ترجمه شود؛ اما این خود برنامه  دیگری 
است که امیدوارم روزی از پس آن برآیم. 
از آنجا که مجله ماتریالیسم تاریخی کل 
متن دست نوشته اصلی مارکس برای مجلد 
سوم را به انگلیسی ترجمه کرده اختالفات 

دو متن روشن شده است.«
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وقتی انقالب شد، هنرى پرزرق و برق، با الگوهاى تكرارى و تابع نظر سانسور درسراسر روسیه ى تزارى حاکم بود، هنرى که نه 
ربطی به زمانه داشت نه انعكاسی از روحیه ى جوانانه بود. همان طور که بلشویک ها به سرعت جایگزین حكومت تزارى شدند، 
فوتوریست ها هم توانستند خودشان را جریان غالب کشور قلمداد کنند.

وقتیدوزخسردشد
چطور انقالب اکتبر 1917 روی سینما تأثیر گذاشت

»ما خیلی جوان بودیم، می خواستیم از 
همه چیز سردربیاوریم. ما فکر می کردیم، 
بحث و جدل می کردیم. مــا انقالب را 
پیش رویمان داشتیم که به رغم مشکالت، 
تمامی امکانات را در اختیارمان می گذاشت. 
انقالب، انســان، فکر و هنرمندانی را که 
تحت ســلطه ی تزار بودند و پیش از آن 
دچار خفقان شــده بودند آزاد کرد. زمان 
مونتاژ رســیده بود، مونتاژ باید کشــف 
می شد. این امری اجتناب ناپذیر بود.« این ها 
حرف های لف والدیمیروویچ کولِشوف 
است، یک ســینماگر بزرگ که برای 
اولین بار ایده ی »مونتاژ« را تئوریزه کرد. 
گفته ی او تصویــری کم و بیش دقیقی از 
روســیه ی بعد از انقالب ارائه می دهد، از 
زمانی که کشور به دست جوانان افتاد تا 
آینده را در حال بســازند. به دست افرادی 
که می خواســتند بنیان اصول گذشته را 
کنار بگذارند و عصر تازه ای را آغاز کنند. 
به نظرشان دنیای تازه ای شکل گرفته بود 
و الزم بود قواعد تازه ای برای آن نوشــته 
شــود، الزم بود که همه چیز تغییر کند و 
این تغییر، اجبار نبود، خواست مردمی بود 
که قوانین گذشــته کالفه شان کرده بود. 
سرگئی یوتکوویچ که کارگردان و همکار 
سرگئی آیزنشتاین بود گفته است: »یک 
نسل، کاماًل ناپدید شده بود. بزرگ ترهای 
ما در سراسر کشــور متفرق شده بودند 
یا در جنگ داخلــی از بین رفته بودند یا 
روســیه را ترک کرده بودنــد. بنابراین 
جمهوری فاقد یک سازمان مشخص بود. 
کشور می خواست ما کار کنیم... روزهای 
شــگفت انگیز و فوق العاده ای بود... آغاز 
یک هنر انقالبی.« و این حقیقت محض 
بود که جای خالی نســل بزرگ سال را 

جوانان هفده، هجده ســاله ای گرفتند که 
تاب و توان زندگی با قواعد پدربزرگ ها 
را نداشــتند. آن ها انقالب می خواستند و 
این انقالب رخ داده بود، حاال نوبت آن ها 
بودن تا همه چیز را دگرگون کنند، هنری 
تازه بیافرینند و دست کم زبانی تازه برای 
دوره ی پســاانقالب پیدا کنند. چیزی که 
ماهیت انقالب منحصربه فردشان را به همه 
نشان دهد. این بود که عصر مونتاژ شروع 
شد، عصری که اگرچه بروز گسترده اش 
در سینما بود و بدل به زبانی حیرت انگیز 
و جهانی شد ولی در هنرهای مختلف ریشه 
داشت و به کار می رفت. مونتاژ خلق الساعه 
نبود که جوان ها  این طور  شکل نگرفت، 
به راحتی آن را کشف کنند. نه، این ایده، 
در دوره ی لنین ثمر داد، در عصر انقالب 
اکتبر شکوفا شد و همه را تکان داد ولی 
ریشــه ی آن در مبارزه ای بود که درست 
مثل خود انقالب سال ها قبل شکل گرفته 

بود. 
برای این که بدانیم مونتاژ چطور در  شوروی شــکل گرفت باید با دو 1
چهره ی مهم غیرســینمایی آشنا شویم؛ 
والدیمیر مایاکوفسکی و مه یر هولد. هر 
دوی این چهره ها اول به سینما بدبین بودند 
و خیلی واضح و شفاف سینما را بورژوایی، 
ضعیف و در خدمت طبقــه ی قدرتمند 
می دانستند. هنوز خیلی مانده بود تا لنین 
هنرها،  مهم تریــن  ما  »بــرای  بگوید: 
سینماست.« مه یر هولد معتقد بود که »در 
هنر هیچ جایی برای سینماتوگراف وجود 
ندارد. حتی در مقام یک وسیله ی کمکی 
صرف« و مایاکوفسکی در ماهیت هنری 
سینما شک کرده بود. با این همه هر دو 
چنان تأثیر مهمی در سینما گذاشتند که 
حاال در صدسالگی نقش آنها کامال قابل 
رصد است. مه یر هولد بازیگر و کارگردان 
تئاتر، شاگرد کنستانتین استانیسالوسکی و 
از مهم ترین چهره های تئاتر در اوایل قرن 

بیستم بود. استانیسالوسکی که به رئالیسم 
اعتقاد داشت به بازیگران توصیه می کرد و 
به انگیزه های  تا  می داد  آموزش  به آن ها 
درونــی توجه کنند، خودشــان را جای 
شــخصیت ها قرار دهنــد و بدل به خود 
شخصیت شــوند. او مهم ترین اجراهای 
نمایشــنامه های آنتوان چخوف را روی 
صحنه برده بود و چنان تأثیر عمیقی روی 
تئاتر گذاشــته بود که تقریباً هیچ روش 
دیگری جز شــیوه ی او مورد استفاده ی 
تئاتری هــا نبــود. اما مه یــر هولد علیه 
آموزه های استادش شورید: او از بازیگرانش 
»حرکت« می خواست نه عاطفه و احساس. 
او می گفت بازیگر نباید برای ایجاد یک 
انگیــزه و حــس خــودش را محدود 
به رفتارهای استاندارد و آشنا کند. بلکه باید 
از این چارچوب بیرون بیاید و با حرکت 
تمام بدنش جلوه ای از آن موقعیت را بسازد. 
او نه به فرد که به کل گروه توجه می کرد 
و می گفت که تماشــاگر با دیدن کلیت 
حرکت، ماهیت انگیزه را درک می کند. 
نظریه ی بیومکانیک او عرصه ی تازه ای در 
تئاتر بود، جایی کــه هنرمندان جوان را 
جذب می کــرد تا با شــیوه ی تازه  ی او 
به ســمت هنری جدیــد حرکت کنند. 
هندسی  طراحی های  به خاطر  او  اجراهای 
میزانسن و حتی دکورها، حرکت بازیگران 
و شــیوه ی متفاوت در ارائه متن ها بسیار 
شــگفت انگیز بود. ولی این ها چه ربطی 
به سینما دارد؟ مه یر هولد سه سال بعد از 
اینکه هنر بودن سینما را انکار کرد فیلم 
ساخت! اما مهم تر از فیلم هایی که ساخت، 
پرورش شاگردانی بود که نزد او آموزش 
دیدند: ســرگئی آیزنشــتاین مهم ترین 
چهره ی این جمع بود که شیفته ی تئوری 
»حرکت« مه یر هولد شــد. یوتکوویچ 
روایت می کند که یک بار مه یر هولد همراه 
شــاگردانش به تماشای نمایشی آمد که 
آیزنشتاین کارگردانی کرده بود و دستان 

آیزنشتاین هنگام اجرا، یخ کرده بود. 
متفاوت  مایاکوفسکی  ماجرای  اما  است. پاسترناک معتقد بود وقاحت 2
کالمی مایاکوفســکی نقابی بر کم رویی 
بی پایــان او و اعتماد به نفس ظاهری اش 
پیامد جسارتی توأم با اضطراب و نومیدی 
بی دلیلش بود. هر چه بود مایاکوفســکی 
انسان آرام و سربه راهی نبود، در ۱۵ سالگی 
به زندان  کمونیستی  فعالیت های  به جرم 
افتاده بود و بعدها به خاطر عقایدش مدام 
تحت فشار قرار گرفت. روح او در سیاست 
آرام و قرار نگرفت، سمت نقاشی رفت و 
کمی بعد به شــعر روی آورد و در این 
عرصه همــه را شــگفت زده کرد. ولی 
مهم ترین اقدام او امضای بیانیه ای بود که در 
دسامبر ۱۹۱۲ ظهور جنبش فوتوریست های 
روسی را اعالم کرد. جنبشی که می گفت 
هنر قراردادی باید از بین برود و هنری نو 
متناسب با عصر ماشین جانشین آن بشود. 
عناصر مهم در این آثار ماشــین ، قطار، 
کشــتی و... بودند که ماهیت حرکت را 
که  است  مشــخص  می کردند.  گوشزد 
شکل های هندسی در ساختار آنها نقش مهم 
و مؤثری داشت. وقتی نخستین نمایشگاه 
نقاشــی افرادی مثل تاتلین، گونچارووا و 
الریانف برگزار شد این جنبش به شکل 
رســمی بروز کرد. کمی بعد نقاشی های 
کوبیست- فوتوریستی ماله ویچ همه چیز را 
عیان کرد: در آثار او عناصر گوناگون در 
نوعی ترکیب و آمیختگی بصری کنار هم 
قرار می گرفتند. مایاکوفسکی که حامی این 
جنبش بود چنین ساختاری را در اشعارش 
بــه کار گرفت: او کلمات را خرد  کرد و 
دوباره آن ها را با تصاویری بی رحمانه و 
خشــن کنار هم می گذاشــت. ماله ویچ 
به درستی گفته اســت که فوتوریسم و 
کوبیسم فرم های انقالبی در هنری بودند که 
انقالب در زندگی سیاسی و اقتصادی ۱۹۱۷ 

را از پیش خبر می دادند. 

وقتــی انقــالب شــد، هنــری  پرزروق و برق، با الگوهای تکراری و 3
تابع نظر سانسور درسراسر روسیه ی تزاری 
حاکم بود، هنری که نه ربطی به زمانه داشت 
نه انعکاسی از روحیه ی جوانانه بود. همان طور 
که بلشــویک ها به ســرعت جایگزین 
حکومت تزاری شــدند، فوتوریست ها هم 
توانســتند خودشان را جریان غالب کشور 
قلمداد کنند. فوتوریست ها هنرشان را در 
خدمت ایدئولوژی تــازه قرار دادند و آثار 
متعددی برای یادآوری و بزرگ داشــت 
انقالب تولید کردند. آن ها به سراسر کشور 
ســفر می کردند و چنان با شور و نشاط از 
انقالب تازه دفاع می کردند که خیلی زود 
فوتوریسم سبک و شیوه ی رسمی شوروی 
شد. بسیاری از چهره های مطرح این جنبش 
)مثل ماله ویچ، تاتلین، کاندینسکی، پونین( 
اداره ی  برای رهبری و مدیریت شوراهای 
هنرهای زیبای مسکو و پتروگراد انتخاب 
شــدند و کارشان را در دوره ی جدید آغاز 
کردند. ولی از همان ابتدا مخالفت هایی با 
آن ها شد. فوتوریست ها ســال ها عوام را 
به خاطر ســلیقه و منش شان مسخره کرده 
بودنــد و گروه های کارگــری آن ها را 
می خواهد  که  می دیدند  فرصت طلب هایی 
مناصب را به دست بیاورند. بنابراین انتقاد از 
آن ها جدی شد. به همین دلیل جنبش دچار 
انشقاق شد: گروهی تحت رهبری ماله ویچ 
هنر غیرایدئولوژیک را ســتایش کرد و 
گروهی تحت نظر تاتلین به ســمت تولید 
محصوالتی با مواد صنعتی و کامال قابل فهم 
برای عامه ی مردم پیش رفت. این تاتلین بود 
که جنبش ساخت گرایی )کنستراکتیویسم( 
را به راه انداخت: جنبشی که به هنر تجربی 
معتقد بود اما هم زمان آن را مکتبی برای خلق 
آثــار ســودمند و انقالبی می دانســت. 
مایاکوفســکی هم به این گروه پیوست و 
شــاخه ی رادیکال این گروه به نام »لف« 

گرد او شکل گرفت. 

مه یر هولد کــه با دکور صنعتی و  بیوکانیک در تئاتــر کار می کرد 4
شد.  عالقه مند  ســاخت گراها  به شیوه ی 
اجراهای او به مرور تحت تأثیر این نظریه 
قرار گرفت و در نمایشی به نام »دریاچه ی 
لیول« نمایشنامه را به چند اپیزود تقسیم کرد 
که هر کدام با فضایی متفاوت و نورپردازی 
مجزا به هم متصل می شــدند. همان روزها 
گرافیســتی شــعری از مایاکوفسکی را 
به صورت فوتومونتاژ ارائه کرد. آیزنشتاین 
»هر انسان خردمند« نوشته ی »استرووسکی« 
را به شــیوه ی مجموعــه ای از حرکات، 
پانتومیم و شوخی هایی به سبک سیرک ارائه 
داد. مه یر هولد تحت تأثیر آیزنشــتاین 
نمایشنامه ای با ۳۰ اپیزود روی صحنه برد؛ او 
ایده ی تضاد را از شاگرد سابقش، آیزنشتاین، 
گرفته و به تئاتر آورده بود. ژیگا ورتوف 
که گروه مستندسازی تشکیل داده بود چنان 
تحت تأثیر اشــعار و ســاختمان شــعر 
مایاکوفســکی بود که از ایــده ی او در 
مستندهایش استفاده می کرد. این ها درست 
زمانی رخ داد که کولشــوف در مدرسه ی 
سینمایی مشغول کار روی نظریه اش بود: 
ســال ۱۹۲۳ بود و همه تحت تأثیر فضای 

پرتنش هنری بودند. 
اکران فیلــم آمریکایی »تعصب«  ساخته ی دیوید وارک گریفیث، در 5
مسکو ســینماگران روسی را شگفت زده 
کرد. فیلم چهار اپیزود داشت و گریفیث، با 
وجود ثابت بودن دوربین، با کمک مونتاژ 
توانسته بود و با برش  نماها، ریتم و معنای 
تازه ای در ذهن مخاطب ایجاد کند. این ها 
درست هم زمان بود با تجربه ی ساخت گراها 
در عرصه ی تئاتر و نقاشی و شعر. شیوه ی 
کار گریفیث برای کسی مثل کولشوف 
جالب بود: او به شکل نظری درگیر مونتاژ 
فیلم بود و سعی می کرد با قطعات مختلف 
فیلم های متفاوت، به نتایج تازه ای برســد. 
آزمایش او با ماژوخین، بازیگر مشــهور 

كريم نيكونظر
منتقد

سرگئی آیزنشتاین؛ کارگردانی که در دهه ی 
30 میالدی از ساخت فیلم درباره ی تاریخ 

معاصر محروم شد.

وسولد مه یر هولد؛ تئوریسین و کارگردان 
تئاتر که شیوه ی »بیومکانیک« او روشی خالف 

آموزه های استانیسالوسکی بود. او در اوایل 
دهه ی 30 میالدی به اعدام محکوم شد.

والدیمیر مایاکوفسکی؛ شاعر انقالبی و یکی از 
مؤثرترین چهره های هنر شوروی. او در اوایل 
دهه ی 20 میالدی به دلیل فرم گرایی محکوم 

شد و سال 1930 خودکشی کرد.

ژیگاورتوف؛ انقالبی دوآتشه ای بود که در 
دوره ی حکومت استالین مجبور شد فیلم های 

خبری را تدوین کند.

لف کولشوف؛ تئوریسین مکتب مونتاژ که 
مدرس بسیاری از کارگردان های سینمای 

شوروی بود. او تا آخر عمر معلم باقی ماند. 

وسولد پودوفکین؛ نظریه پرداز و کارگردانی 
که مثل کولشوف می اندیشید و نظریاتش 

معمواًل مخالف آیزنشتاین بود. او تا اواخر 
عمرش فیلم ساخت.

مادر؛ پودوفکین با نگاهی رمانتیک به موضوع انقالب نگریستمردی با دوربین فیلمبرداری؛ مستندی که بزرگ ترین دستاورد »سینما - چشم« استاعتصاب؛ یکی از اولین فیلم هایی که مکتب مونتاژ را معرفی کرد

سینما
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سرگئی یوتكوویچ کارگردان و همكار سرگئی آیزنشتاین، گفته است: »یک نسل، کاماًل ناپدید شده بود. بزرگ ترهاى ما در سراسر 
کشور متفرق شده بودند یا در جنگ داخلی از بین رفته بودند یا روسیه را ترک کرده بودند. بنابراین جمهورى فاقد یک سازمان 
مشخص بود. کشور می خواست ما کار کنیم... روزهاى شگفت انگیز و فوق العاده اى بود... آغاز یک هنر انقالبی.«

اینفیلمهاراببینید

QQQاعتصاب
فیلمی درباره ی اعتصاب کارگران در 
جریان انقــالب اکتبر. مهم ترین نکته ی 
فیلم طرح نظریه ی مونتاژ آیزنشتاین است: 
در صحنه ای از فیلــم، تصویر خانواده ی 
کارگران با ســالخی حیوانات ترکیب 
می شود تا در ذهن معانی تازه ای تداعی 
شــود. فیلم، هنوز که هنوز است زنده و 
سرپاست و به شکل حیرت انگیزی متوازن 
به نظر می رسد. آیزنشتاین می گفت که 
فیلمساز باید واقعیت را پاره پاره کند و 
براساس الگویی که کامال ترین حس را 
منتقل می کند دوباره از نو آن را بسازد. 
اعتصاب با وجود پرداختن به موضوعی 
کامال اجتماعی اســیر واقعیت نمی شود 
و از آن فراتر می رود. این فیلم محصول 

۱۹۲4 است.

QQQرزمناو پوتمكین
آندره بازن این فیلم را به دلیل برداشت 
این بود  رئالیستی بسیار می ســتود. نکته 
که تئوری مونتاژ آیزنشــتاین در این فیلم 
به وضوح و در کامل ترین شکل خود دیده 
مربوط  پوتمکین  رزم ناو  ماجرای  می شود. 
به حادثه ای اســت که در سال ۱۹۰۵ رخ 
داده: فیلم از پنج اپیزود تشکیل شده : »مردان 
و حشــره ها« که مقاومت ملوانان به علت 
این که به آنها گوشــت فاسد داده می شود 
را نشان می دهد. »نمایش در بندر« شورش 
ملوانان و کشته شدن رهبرشان واکولینچوک 
را بیان می کند. »مردی مرده برای عدالت 
فریاد می زند.« تشییع جنازه ی واکولینچوک 
به وسیله ی مردم اودســا را نشان می دهد. 
»پلکان اودســا« که سربازان تزاری مردم 
اودسا را قتل عام می کنند و »تسلیم سربازان« 
که در آن سربازان به شورشیان می پیوندند. 
سکانس معروف پلکان اودسا، سال های سال 
اســت که به عنوان نمونه ی دقیق و کامل 
مونتاژ آیزنشتاین آموزش داده می شود و در 
بسیاری از فیلم ها )مثل »تسخیرناپذیران«( 
هم به چشــم می خورد. این فیلم محصول 

۱۹۲۵ است.

QQQمادر
پودوفکیــن این فیلــم را در ۱۹۲۶ 
ســاخت. »مادر« به ارتباط یک مادر 
و فرزنــدش در پس زمینه ای از انقالب 
کارگــری شکســت خورده ی ۱۹۰۵ 
می پردازد. فیلم یکپارچه در حمایت از 
جریان بلشویکی ساخته شده و تبلیغاتی 
به نظر می رسد ولی بســیار هنرمندانه 
داستانی پراحســاس را روایت می کند. 
فیلم موفق می شــود در پِس شــعار، 

داســتانی تعریف کند از عشــق یک 
مادر به فرزندش. عشقی که به احساس 
گناه ختم می شود: مادر به خاطر پسرش 
است که جای تفنگ های مخفی شده را 
به پلیس لو می دهد به این خیال که بعد 
از این کار، پســر را آزاد خواهند کرد. 
اما نمی کنند و مــادر با عذاب وجدانی 
عمیق باقی می ماند و در پی راه حلی برای 
فیلم  صحنه های  مهم ترین  پسر.  آزادی 
جایی است که شیوه ی تدوین پودوفکین 
مشخص می شود: پسِر اسیرشده در زندان، 
نامه ای مخفیانه از مادر دریافت می کند 
و می فهمــد قرار اســت او را از زندان 
فراری دهند. پســر با خواندن نامه مثل 
بچه ها ذوق زده می شود و شروع می کند 
به بــاال و پایین پریــدن. این لحظات 
به بازی کــودکان در آب و خروش 
امواج آب قطع می شــود. یا صحنه  ای 
دیگــر: اعتصاب کنندگان در خیابان ها 
راه می روند و در این میان نماهایی هم 
می بینیم از آب  روانی که میان جوی ها در 
کوچه و از سقف خانه ها سرازیر است. 
شیوه ی مونتاژ پودوفکین غافلگیرکننده و 

جذاب است. 

QQQمردی با دوربین فیلمبرداری
این حیرت انگیزترین اثری اســت 
که ژیــگا ورتوف ســاخته؛ فیلمی با 
آزادی عمل شــگفت انگیز که همه ی 
قواعد سینمای مستند را در هم می ریزد. 
ماجرای این مســتند بلنــد و صامت، 
درباره ی زندگی و کار در شهر اودسا، 
خارکــف و کیف اســت و مردم در 
ارتباط با ابزار مدرن نشان داده می شوند. 
ولی این تصاویر ساده نیستند. انواع واقسام 
ایده های ســینمایی در آن به کار رفته: 
فریم،  فریز  جامپ کات،  سوپرایمپوز، 
اسلوموشــن، کلوزآپ هــای عجیب، 
نماهای مایل و حتی انیمیشــن در آن 
به چشم می خورد. ژیگا ورتوف دوربین 
را مثل چشم انسان می دانست اما این جا 
مرزهای نظریه اش در ســینما چشم را 
درمی نوردد و شیوه  ای تازه در اجرا خلق 
می کند. این فیلم میان تمام آثار دهه ی 
۲۰ میالدی سینمای شوروی می درخشد. 

QQQزمین
یک فیلــم دهقانی منحصربه فرد که 
داوژنکو در ســال ۱۹۲۵ ساخت. فیلم 
درباره ی طبیعت، زندگی و مرگ است 
و چنان با تصاویر تماشاگر را غافلگیر 
می کند که تجربــه ی آن هرگز از یاد 
نمی رود. تصویر بارندگی در انتهای فیلم 
که نوعی حس و حال تطهیر به مخاطب 
می دهد هنوز هم جذاب است. مهم ترین 
ویژگی فیلــم در همین کاربرد عجیب 
عناصر صحنه و طبیعی برای خلق موقعیت 
احساسی است. اما »زمین« از پرداختن 
به ارتباط مــردم با ماشــین هم غافل 
نمی شود؛ مضمونی که مورد عالقه ی تمام 

فیلمسازان مکتب مونتاژ بود.

روسی بسیار معروف است: کولشوف یک 
نمای ثابت از ماژوخین را کنار تصاویری از 
یک کاسه ســوپ، یک زن مرده و یک 
دختربچه در حال بازی قرار داد. تماشاگران 
از تالقی این نماها احساس متفاوتی دریافت 
کردند: با اولی دچار احساس گشنگی، با 
دومی احســاس غم و با ســومی احساس 
سرخوشــی کردند. او به همراه شاگردش 
وسولود پودوفکین، روش مونتاژ را گسترش 
داد. پودوفکین معتقد بود فیلمساز توانایی 
دارد تا بیننده را چنان به تماشای یک رویداد 
سینمایی وادارد که انگار آن رویداد واقعی و 
حقیقی اســت. او می گفت که فیلمسازی 
انتخاب و نظــم دادن صحیح این تکه های 
واقعیت است و بیننده را پنهانی به پذیرش 
داســتان، رویداد یا مضمون فیلم هدایت 
می کند. بنابراین در شــروع جنبش مونتاژ 
سینمایی جریانی معتدل به وجود آمد که 
معتقد بود مونتاژ در نهایت باید به واقعیت 
نزدیک شــود و تماشاگر را قانع کند که 

روایت فیلم واقعی است. 
اما آیزنشــتاین که مدتی شاگرد  کولشــوف بود چندان بــا ایده ی 6
پودوفکین همراه نبــود. او دنبال بیننده ی 
منفعل نبود و بیش از آن تماشاگری خالق 
را جست وجو می کرد. آن روزها آیزنشتاین 
روی اجراهای مه یر هولد تحقیق می کرد و 
با گروه لف هم همراه بود. تماشای نمایش 
کابوکی او را با جلوه ی دیگری از هنر آشنا 
کرد: آن چه که در کابوکی مطرح بود، نوع 
اغراق به نظر می رســید که کامال مخالف 
شــکل اجرای تئاتر در اروپا بود ولی این 
اغراق، در همه ی اجزا وجود داشت و چون 
هیچ تکه ای از نمایش را برجسته نمی کرد 
به نوعی خنثی ســازی یا دموکراسی شدن 
اجزای صحنه می انجامید؛ درست شبیه نظری 
تئاتر  دکور  درباره ی  ســاخت گراها  که 
می گفتند. آیزنشتاین معتقد بود که تئاتر 
اسیر واقعیت نیســت بنابراین به این فکر 
می کرد که در ســینما به قالبی برسد تا 
عناصری مثل نور، بازیگر، داستان و حتی 
زیرنویس ها وابسته به هم باشند و در عین 
حال از واقع گرایی خام رها شود. او می گفت 
که ضبط ســاده ی زندگی سینما نیست. 
آشنایی او با هایکو چشم انداز دیگری مقابل 
هایکو،  پاره ای  ســاختمان  گشــود،  او 
تصویرسازی با حداقل ها و تأثیر کل شعر 
روی تماشاگر او را مجذوب کرد. کم کم 
آیزنشتاین متوجه شد اجزای متضاد چنین 
تأثیری روی تماشاگر دارند، در واقع از نظر 
او ذهن انسان عملکردی دیالتیکی دارد و 
می تواند مفهوم کلــی را از اجزای متضاد 
اســتخراج کند. این نظر باعث شد که او 
به نوعی بیان اســتعاری در مونتاژ برسد: 
نظریه ی »مونتاژ جاذبه« از همین جا شکل 
گرفت؛ ایــن نظریه ترکیبی از حرکت و 
بیومکانیک به شیوه ی مه یر هولد، تکه های 
پراکنده و متضاد شبیه به آثار ساخت گراها 
و خارج کردن سینما از قالب واقعیت بود. او 
در کنار ژیگا ورتوف، رویکردی رادیکال 
و پیشــرو در قبال مونتاژ داشتند و شیوه ی 
بســیار  تئاتر  ادبیات و  کارشــان روی 
تأثیرگذار بود؛ به قدری که برخی از اشعار 
ماهیت  بدون شــناخت  مایاکوفســکی 
ســینماتوگرافی و مونتاژ غیرقابل درک 
است، همان طور که کارهای مه یر هولد در 
تئاتر هم بدون دانستن نظریات آیزنشتاین 

تنها نوعی افراطی گری به نظر می رسد. 

اما جالب اســت که همه ی این ها  هم زمان است با جنبش فرمالیست های 7
روس؛ جنبشی که ســؤالی اساسی از هنر 
می پرسید؛ ما به چیز هنر می گوییم؟ توضیح 
ویکتــور شکلوفســکی توضیح دهنده ی 
نظریه ی فرمالیسم روسی است: »هنر برای 
آن است که شخص احســاس خود را از 
زندگی بازیابد. هنر برای آن است که آدم 
بتواند اشــیا را احساس کند مثاًل سنگ را 
سنگی احساس کند. هنر باعث می شود که 
ما اشیا را آن چنان که هستند و نه چنان که 
شناخته شده اند درک کنیم. تکنیک هنری 
عبارت اســت از اشــیا را ناآشنا کردن 
]آشنایی زدایی[، شکل ها را پیچیده کردن، 
درک را مشــکل و طوالنی کردن. چون 
فرآیند درک خود غایت هنری است و باید 
هــر چه بیشــتر آن را طوالنــی کرد.« 
فرمالیســت ها معتقد بودند که اگر سینما 
واقعیت را بازســازی کنــد در حقیقت 
کاربردی استعاری دارد )مثل برگزاری یک 
عروسی که اســتعاره ای از شروع زندگی 
مشترک است( اما وقتی ما را به مشاهده ی 
به روش ویژه ای وادارد در  همان واقعیت 
حقیقت در خدمــت کارکرد هنری قرار 
گرفته است. این تعریف یعنی هنر، روشی 
بود برای خروج شــی از جریان روزمره ی 
زندگی. ایــن تعریف، با شــیوه ی کار 
آیزنشتاین و ژیگا ورتوف کاماًل هم ساز و 
هم داســتان بود. بنابراین انگار همه ی این 
جریان ها در دل هــم دنیایی ویژه را خلق 

می کردند که انعکاسی از دوران تازه بود. 
جریان  است  معتقد  بوردول  دیوید  مونتاژ سینمایی روسیه دو شاخه دارد: 8
اولی کولشــوف و پودوفکیــن و دومی 
آیزنشــتاین و ژیگا ورتوف. این تفسیر 
درستی است اما تفاوت بین آیزنشتاین و 
ورتوف هم بســیار زیاد است: این دو در 
رویکرد افراطی به موضوع مونتاژ شــبیه 
اما اصال مشــابه یکدیگر عمل  به هم اند 
نمی کنند. ورتوف در واقع اولین مستندساز 
جهان بود، کسی که گروهی به نام »سینما 
چشــم« را به راه انداخت تا مستندهایی از 
زندگی عادی مردم تولید کنند. او شــعار 
مخصوصی داشت: »مرگ بر فیلمنامه های 
افســانه پرداز بورژوایی! درود بر زندگی، 
همان گونه که هست!« ژیگا ورتوف یک 
انقالبی دوآتشه بود که اگرچه عضو گروه 
لف بود ولی به شکل افراطی به ضبط زندگی 
ساده ی مردم عالقه داشــت و معموال در 
به هدفی  برای رسیدن  را  مونتاژ تکه هایی 
مشخص به هم متصل می کرد. شیوه ی کار 
او ورود فیلمبردار-فیلمساز به خود فیلم بود: 
در مهم ترین فیلمش »مــردی با دوربین 
فیلمبرداری« فیلمبردار در صحنه هایی کامال 
پرهیجان،  او سبکی  به چشم می آید. ولی 
پرانــرژی و بســیار پرجنب وجوش را 
پایه گذاری کرد که بعدها به شکل »سینما 

وریته« به حیاتش ادامه داد. 
که سینمایی به کلی متفاوت با این 9 و کنار این ها الکساندر داوژنکو بود 
فیلمسازان داشــت. او می گفت: »عظمت 
رویدادها مرا واداشته تا مصالح و مواد اولیه 
را زیر فشار فضاهای بسیار درهم بیامیزم. این 
کار را فقط هنگامی می توانی انجام دهی که 
زبانی شاعرانه برگزینی و این همان چیزی 
است که ظاهراً شاخص کارهای هنری من 
اســت.« واقعیت این است که برخالف 
جنب و جــوش شــیوه های فیلمســازی 

آیزنشتاین-ژیگا ورتوف و آرامش روایی 
به جنبه های بصری،  پودوفکین، داوژنکو، 
تصاویر غنی از لحاظ نور و رنگ و سخت 
قطعاتی کامال شــاعرانه از مناظر اهمیت 
می داد و اگرچه او هم تابعی از جریان مونتاژ 
بــود ولی ویژگی او در شــکل تدوین و 
قرارگیری نماها که در گســترش زبان 
شــاعرانه در اوج پرداختــن به مســائل 
ایدئولوژیک بود. داوژنکو نسبت به سایر 
فیلمســازان این دوره آرام تر بود اما زبان 
سینمایی او کنار باقی سینماگران، تنوع و 

البته جسارت نسل نو را نشان می داد. 

QQQسینما قبل از انقالب اكتبر
سینما کمی دیر به روسیه ی تزاری رسید 
و این کمپانی های فرانسوی بودند که بازار 
را در اختیار گرفتند. دو شرکت »گومون« 
و »پاته« تقریبا همه کاره ی سینمای روسیه 
بودند و بعدها ســه شرکت روسی تالش 
کردند تا این بازار را تصاحب کنند. مسئله 
این بود که سینمای دوره ی تزار، مملو بود 
از تقلیدهای ناشیانه از فیلم های فرانسوی 
و ایتالیایی. آن دوره البته گهگاه فیلم های 
آلمانی هم نمایش داده می شد، مثال نمایش 
فریتس  ســاخته ی  مابوزه«  »دکتر  فیلم 
النــگ از حوادثی بود که آیزنشــتاین 
به آن اشاره می کند و شیوه ی نورپردازی 
اکسپرسیونیستی آن را تأمل برانگیز می داند. 
ولی آن چه در ســینمای روسیه ی تزاری 
مســلط بود نوعی فیلم های پرزرق وبرق 
و مجلل و مبتذل بود کــه از ادبیات وام 
می گرفت و تالش می کرد با شکوه، جذاب 
و تکان دهنده به نظر برســد. در حالی که 
به شدت از هنر زمانه، از موسیقی، تئاتر و 
نقاشی و مجسمه سازی عقب بود. به همین 
دلیل هم جامعه ی روشنفکری روسیه تمایل 
چندانی به این سینما نشان نمی داد و اصوال 
سینما را نوعی فریبکاری می دانست. تازه 
محدودیت های اداره ی پلیس تزاری را هم 
باید به این تمایل مبتذل ســینمایی اضافه 
کرد. در روسیه نمایش انقالب فرانسه )و 
کشــورهای دیگر(، کشتن پادشاه و قیام 
علیه حکومت ممنوع بود. بنابراین فیلم های 
سیاسی از جریان رقابت حذف می شد. با 
این وجــود پس از انقالب اکتبر گروهی 
از این سینماگران، به فرانسه کوچ کردند 
و آن جا تالش کردند فیلم هایی بســازند 
و آثار قدیمی شان را نشان بدهند. فعالیت 
آن ها محکوم به شکست بود. چون انقالب 
تازه ای خلق کرده بود  اکتبر محصوالت 
که از همه نظر نو به نظر می رسید. اگرچه 
این محصوالت کمی دیر به اروپای غربی 
رســید. با این همه از بین رفتن سیســتم 
نظارتــی تزاری موجب رونق ســینمای 
روسیه شد. طبق آمار، تولید فیلم در سال 
۱۹۲۳ ۲۰ فیلم، سال ۱۹۲4 ۳۷ فیلم، ۱۹۲۵ 
به ۵۸ فیلم و در ۱۹۲۸ به ۱۱۲ فیلم رسید. 
این میزان تولید که بسبار متنوع، جذاب و 
شگفتی آفرین بود در کل جهان بی سابقه 
بود. برخی تاریخ نویســان سینما، چنین 
اوجی را ناشــی از اعتماد و عالقه ی لنین 
از مجموع  این که  با  به سینما می دانستند. 
گفت وگوهای لنین با ماکســیم گورکی 
می شود برداشت کرد که هنر برای لنین 
چندان موضوع اساســی نبود و او تالش 
می کرد خود را بی تفاوت به آن نشان دهد 
ولی انتخاب فردی مثل آناتولی لونچارسکی 
به ریاست اداره ی سینما نشان از گرایش او 

به آزادی در این عرصه می داد. لونچارسکی 
یار قدیمی لنین بود و دیدی باز به هنر و 
سینما داشت. در دوره ی او بود که سینمای 

شوروی جان گرفت. 

QQQچه بر سر سینمای شوروی آمد
سال ۱۹۲۸، سال شکوفایی و البته پایان 
عصر خالقیت سینمایی بود. با مرگ لنین 
در ۱۹۲4 اولین حمله ها به ساخت گراها در 
گرافیک و ادبیات شــروع شد. مهم ترین 
هدف هم مایاکوفسکی و گروه لف بودند. 
می گویند لنین از آثار مایاکوفسکی چندان 
خوشش نمی آمد ولی با این حال با مرگ 
لنین بود که اولن تهاجم شروع شد. هنرمندان 
عضو حزب کمونیســت مایاکوفسکی را 
شماتت می کردند که به فرم زیاده از حد 
عالقه نشــان می دهد و بدون عضویت در 
حــزب از مزایای آن بهره مند می شــود. 
مایاکوفسکی می گفت کتاب ها و آثارش 
مثل کارت عضویت حزب عمل می کند! 
ولی وقتی شیفتگی بوروکرات ها و مسئولین 
شوروی نســبت به هنر پیشروی شوروی 
تمام شد عصر تازه ای فرا رسید. حاال با تغییر 
رهبران، سیاست های کلی شوروی هم تغییر 
کرد. در ۱۹۳۰ بود که نمایش »گرمابه« 
مایاکوفســکی رد شــد و فیلم »زمین« 
داوژنکو ضدانقالبی دانسته شد. آیزنشتاین 
که به آمریکا رفته بود هنگام بازگشت با 
بی میلی مدیران ســینمایی روبه رو شد و تا 
مدت ها نتوانست فیلم بسازد. با خودکشی 
مایاکوفسکی بزرگ ترین رهبر آوانگاردها 
از بین رفت. استالین بوریس شومیاتسکی را 
در رأس امور سینمایی قرار داد، کسی که 
فرم سنتی قصه گویی را به شیوه های مونتاژ 
ترجیح می داد. وقتی در سال ۱۹۳۲ حزب 
رئالیســم اجتماعی را سبک رسمی دولت 
خواند کار فعاالن ایده ی مونتاژ در روسیه 
تمام شد. آیزنشتاین به تدریس پناه برد و 
بعدها هم از ساخت فیلم درباره ی مسائل روز 
دانشگاه سرش  محروم شد، کولشوف در 
را گرم کرد و ژیگا ورتوف هم به تدوین 
فیلم های خبری پناه برد. مه یر هولد به دلیل 
مخالفت رســمی با نظر دولــت به اعدام 
محکوم شــد، زنش که بازیگر تئاتر بود 
در خانه اش به قتل رسید و گروه زیادی از 
سینماگران فرمالیست از کار بی کار شدند. 
این دوره ای بود که هر نوع فرمالیســمی 
ممنوع بود. شــروع جنگ جهانی دوم هم 
آخرین میخ را بر تابوت سینمای شوروی 
کوبید. در پاین جنگ تولید این سینما به ۶ 
فیلم در سال رسید و از آن همه شکوه، تنوع، 
خالقیت و استعداد خبر نبود. این، آغاز عصر 

دیگری بود.

توضیح: این مطلب با استفاده از كتاب هاي: 
»سینما در انقالب، دوران قهرماني سینماي 
شــوروي«،گردآورندگان: لــودا و جیــن 
اشــتاینر، مارســل مارتین ترجمه ي فرازانه 
راجي، نشر چشمه چاپ اول1387/ »تاریخ 
سینماي هنري« نوشــته ي اولریش گرگور. 
انوپاتــاالس ترجمــه ي هوشــنگ طاهري، 
موسســه ي فرهنگــي هنري ماهــور، چاپ 
دوم 1384/ »شكل فیلم« نوشته ي سرگئي 
آیزنشتاین ترجمه ي پرتو اشراق، انتشارات 
نیلوفــر، چــاپ اول 1369/ »تئوري هــاي 
اساسي فیلم« نوشته ي دادلي اندرو ترجمه ي 
مسعود مدني، انتشارات عكس معاصر، چاپ 

اول 1365 نوشته شده است

زمین؛ نمونه ی متعالی سینمای شاعرانه ی شورویرزمناو پوتمکین؛ شاهکاری که سکانس  پلکان اودسای آن را هنوز در دانشگاه ها آموزش می دهند.
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دیدگاه

مدعیاندروغینحقیقت

کدامانقالبروسیه؟

لنینیسم هیچ ارتباطی با ارزش ها و هنجارهاى زندگی قرن بیست و یكمی ندارد. این تفكر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروى از 
درون متالشی شد؛ چنانكه می بینیم شارل بتلهایم که روزى با این قبیل تفكرات همدل بود، در کتاب جلد چهارم مبارزه طبقاتی در 
شوروى اصل تفكر لنینیسم را رد می کند.

سوســیال دموکرات های قــرن نوزدهم، در 
سلســله مباحث خود انقالب را شامل دو مرحله 
دموکراتیک و سوسیالیستی می دانستند و بر اساس 
این تقســیم بندی انقالب در آستانه وقوع روسیه 
را انقالبــی دموکراتیک تلقی می کردند. افرادی 
چون کائوتسکی و دیگر سوسیال دموکرات های 
اروپا اعتقاد داشــتند انقالب دموکراتیک باید به 
وسیله بورژوازی انجام شــود؛ آنها معتقد بودند 
طبقه کارگر باید ادامه دهنده این مســیر باشد تا 
انقالب دموکراتیک در نهایت به سرانجام برسد 
اما لنین که موافقت اولیه اش را با آن تقسیم  بندی 
اعالم کرده بود، مقابل چنین گفته هایی می گفت 
بورژوازی در مسیر انقالب با تزار زد و بند می کند 
و در نتیجه انقالب دموکراتیک ســقط جنین و 
روند آن متوقف می شــود. این قبیل نقطه نظرات 
لنیــن در آثار وی نظیر »چه باید کرد؟«، »یک 
گام به پیش، دو گام به پس« مطرح شده و مورد 
انتقاد برخی روشنفکران نیز قرار گرفته است که 
معروف ترین آنها رزا لوکزامبورگ بود که پس 
از انتشــار کتاب »چه باید کرد؟« گفت: اگر 
اندیشه های مطرح شــده در این کتاب  بر روسیه 
حاکم شود، استبداد فجیعی آنجا به وجود می آید. 

پس از جنگ جهانی اول و ترور لوکزامبورگ 
لنین گفت: »عقاب انقالب مــرد«. پس از این 
گفته لنین، یکی از سوسیالیست های فرانسه به نام 
پوالنزاس گفت: »رزا عقاب انقالب بود؛ چرا که 
از همان ابتدا و با خواندن »چه باید کرد؟« دریافت 
که اندیشه ای که چنین قدرتی به یک حزب بدهد، 
در نهایت به اســتبداد ختم می شود.« این قبیل 
اختالف هــا در مباحث مختلف ادامه پیدا کرد تا 

آنکه انقالب اکتبر ۱۹۱۷ پیروز شد. 
پس از پیروزی انقــالب لنین با آن مواضع 
پیشین اعالم کرد انقالب به مرحله سوسیالیستی 
رســیده  و انقالب تمام شده اســت. اما این تمام 
ماجرا نبود. در سال ۱۹۱۹ کنفرانسی برگزار شد 
و لنین آنجا به  صراحــت اعالم کرد: همانگونه 
که کمون پاریس اعالم کرد ما نیز تفکیک قوا 

را قبول نداریم. این در حالی بود که تفکیک قوا 
یکی پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شد 
که انقالب با شعار آن به پیروزی رسیده بود. لنین 
پس از رد اصل تفکیک قوا، دموکراسی غربی را 
به دو پاره تقسیم کرد و از »دموکراسی بر طبقه 
کارگر« و »دیکتاتوری برای بورژوازی« سخن 
گفت و با این تفکیک خودساخته بر دموکراسی 
نیز خط بطالن کشید. او همچنین آزادی اندیشه، 
آزادی مطبوعــات و پارلمــان را نیز متعلق به 
بورژوازی دانست و گفت: بورژوازی با استفاده 
از چنین مــواردی قصد آن دارد که انقالب ما را 
به شکست بکشاند. فاتحان انقالب اکتبر پس از 
پیروزی، مطابق شعارهایشان مجلس مؤسسان را 
تشکیل دادند اما چون اس.ار ها اکثریت کرسی ها 
را به دســت آوردند، باز هم خلف وعده کرده و 
مجلس مؤسسان را نیز منحل کردند. لنین با رد و 
لغو این موارد آغاز دیکتاتوری اش را اعالم کرد 
و عمال انقالب دموکراتیک را سقط جنین کرد 
و روســیه را به دوران استبداد تزاری بازگرداند. 
گویی ضمیر ناخودآگاه جمعی،  به نحوی در قالب 
مارکسیسم تداوم یافت و امپراتوری از نو بنا شد. به 
بیان دیگر، پس از انقالب اکتبر و قدرت گرفتن 
افرادی همچون اســتالین گویی زمان به عقب 
بازگشت و حوادث به نحوی رقم خورد که تحول 
و شــعارهای انقالب را به نقطه صفر بازگرداند؛ 
آن گونه که انقالب دموکراتیک به کلی از اذهان 
پاک شد. به هر حال آنچه مسلم است دیکتاتوری 
استالین، روندی که هفتاد سال از تاریخ قرن بیستم 

را آلوده خود کرد، به دست لنین بنا گذاشته شد.

QQQدیکتاتوری پرولتاریا تئوریزه می شود
یکی از پرســش های مطرح درباره انقالب 
اکتبر، چگونگی شکل گیری لنینیسم و نسبت آن 
با اندیشه های کارل مارکس است. مارکس شاگرد 
هگل بود و با اندیشه های کانت و دیگر متفکران 
نیز آشنایی داشت؛ بنابراین اندیشه های او را باید 
حاصل فلسفه غرب دانست چنانکه رد اندیشه این 
اندیشمندان را در آثار فلسفی او مشاهده می کنیم. 
مارکــس در آثار خود پــس از کمون پاریس 
چندین بار از دیکتاتوری پرولتاریا سخن گفت اما 
لنین این مقوله را تئوریزه کرد و از مارکسیســم 

به عنوان پوششی برای تداوم استبداد روسی بهره 
گرفت. از این گذشته مارکس و لنین را به لحاظ 
عمق تئوریک نیز نمی توان با یکدیگر مقایســه 
کرد چرا که برای نقد مارکــس باید بر مبانی 
فلسفه، اقتصاد و جامعه شناسی وی تسلط داشت اما 
آثار لنین از چنین جدیتی برخوردار نیستند. انگلس 
رونوشت  سوسیالیست ها  ما  »شناخت  می گوید: 
راستین واقعیت است«. لنین ادامه دهنده این تفکر 
است. در واقع کسی که شناخت خود را رونوشت 
راستین واقعیت بداند یعنی تمام شناخت های دیگر 
را ناقص می پندارد و آنها را دشمن طبقاتی می داند 
که شایسته نابودی هستند. این نوع تفکر در لنینیسم 
مشاهده می شود و در حالی است که مارکس چنین 
اعتقادی نداشت چرا که او مبتنی بر اندیشه های 
کانت به شناخت پیشــینی باور داشت. توماس 
کوهن در کتاب خود با »ســاختار انقالب های 
علمی« می گوید: »هیچ پارادایمی نیست که نتواند 
بخشــی از واقعیت را نشان دهد و هیچ پارادایمی 
نیست که بتواند تمام واقعیت را نشان دهد.« از دل 
چنین نگاهی است که دموکراسی و پلورالیسم به 
وجود می آید؛ عناصری که ردشان را به هیچ وجه 
در لنینیسم مشاهده نمی کنیم. البته این طرز تفکر 
به خاک روســیه محدود نماند و ما شاهد بودیم 
که در زندان، چپ ها می گفتند بعضی حق کتاب 
خواندن ندارند؛ دستوری که حتی ساواک نیز ابالغ 
نکرده بود. در مقابل ما می گفتیم اگر نگهبان بند 
هم کتاب خوان شود، ما خوشحال می شویم و مانع 
نمی شــویم و در جواب می شنیدیم که تفکر باید 
آن گونه که ما ]چپ ها[ می خواهیم،  هدایت شود. 

QQQانحراف روشنفکری
نخستین بازخورد انقالب اکتبر یا به بیان بهتر 
اندیشه لنینیسم را در قیام میرزاکوچک خان مشاهده 
می کنیم. در ماجرای میرزاکوچک خان، حیدرخان 
عمواوغلی و برخی دیگر از چپ ها به رشت آمده و 
قصد برپایی انقالب سوسیالیستی داشتند و پیروزی 
لنین در روسیه موفقیت را برای آنها مسجل کرده 
بود. برخالف انتظار حمایتی از جانب لنین صورت 
نگرفت و میرزا کشته شــد و آن پروژه ناتمام 
باقی  مانــد. این واقعه در تاریخ چپ نقطه عطفی 
محسوب می شود و حامالن این اندیشه به صورت 

تک بعدی همواره از آن به نیکی یاد می کنند. اما 
در این میان می بینیم که مصطفی شعاعیان موضعی 
برخالف مواضع دیگر چپ هــا اتخاذ و لنین را 
محکوم می کند. شعاعیان در سال ۱۳4۷ کتابی با 
عنوان »نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی 
جنگل« نوشت و در آن سیاست های لنین درباره 
میرزا را نقد کــرد؛ البته این کتاب پس از مدت 
کوتاهی لغو مجوز شــد و اکنون به کتابی نایاب 
تبدیل شده است. غرض از طرح نام شعاعیان آن 
بود که بدانیم هیچ یک از چپ ها حاضر نشــدند 
صادقانه درباره کشــته شدن میرزا و کلیت قیام 
جنگل اظهار نظر کنند و به طور شــفاف توضیح 
دهند که چرا یکی از چپ ها به نام خالو قربان سر 
یخ زده  میرزا را از تن جدا می کند و به رضاشــاه 
تقدیم می کند. پس از رویداد جنگل با گروه ۵۳ 
نفر مواجه می شویم؛ گروهی که نمی توان آن را 
به طور کامل تحت تأثیر شوروی و KGB دانست 
اما پس از شــهریور ۲۰ حزب توده با مشورت 
مستقیم و براســاس دستورالعمل های KGB بنیان 
گذاشته می شود و بر پایه همین امر می بینیم که در 
دوره ملی شدن صنعت نفت احسان طبری از ملی 
شدن نفت جنوب سخن می گوید و تلویحا اعالم 
می کند که نفت شمال را متعلق به روس ها می داند. 
این روند تنها در مواضع سیاسی و اقتصادی خالصه 
نمی شود و به فضای روشنفکری نیز نفوذ می کند 
و روشنفکری را که باید آثار الک و مونتسکیو و 
ولتر ترجمه کند و از روشنگری، آزادی اندیشه و 
تفکیک قوا سخن بگوید را به خدمت اندیشه چپ 
درمی آورد و به ترجمه جزوات استالین سرگرم 
می کند. چنانکه می بینیــم به آذین در خاطرات 
خود با عنوان »از هر دری« می نویســد: »اولین 
کتاب هایی که ما خواندیم ماتریالیسم دیالکتیک 
و ماتریالیسم تاریخی استالین بود.« یعنی بر پایه 
چنین خوراک فکری سطحی، چنین افرادی جذب 
اندیشه مارکسیسم-لنینیسم شدند و این در حالی 
بود که برای مثال سوسیال دموکرات های اروپا به 
آراي هگل و مارکس و دیگر متفکران اشراف 
داشتند.  چهره هایی که با خواندن جزوات استالین 
تبدیل به روشــنفکران زمانه شدند پس از مرگ 
او، در سوگ اش تظاهراتی وسیع برگزار کردند 
که ابتدای آن میدان فوزیه و انتهای آن میدان ۲4 

اســفند بود و پیر و جوان در فقدان بزرگ ترین 
دیکتاتور قرن بیســتم می گریستند. حزب توده 
معتقد اســت مترجمان بزرگی همچون به آذین 
و... را به جامعه روشــنفکری ایران معرفی کرده 
اســت و در واقع می گوید روشنفکران در بستر 
حزب آنها پرورش یافته اند. می دانیم که به آذین 
مترجمی زبردســت بوده است اما در مقابل باید 
بگوییم حزب توده و روشنفکران اش نه به تسامح 
و تســاهل اعتقاد داشتند و نه به آزادی اندیشه و 
اینها روشــنفکری ایران را به مسیری نادرست 
هدایت کردند. تاریخ گواه آن اســت که حسام 
لنگرودی به دست عباسی و محمد مسعود به دست 
خسرو روزبه  به قتل رسیده اند اما در کمال ناباوری 
می بینیم حزب توده متن دفاعیه روزبه را سانسور 
می کند و بخش مربوط به قتل محمد مســعود را 
حذف می کند و ماشین حذف فیزیکی حزب را 
به عنوان غول فکری دست نیافتنی به جامعه معرفی 
می کند. دامنه این دوگانگی و تناقض بدانجا ختم 
شد که شــاملو پس از اعتراف کیانوری مبنی بر 
نقش روزبه در قتل محمد مسعود، شعر تقدیمی اش 
به روزبه را پس گرفت. از طرف دیگر با کانون 
نویسندگان روبه رو می شویم که شعارش دفاع از 
آزادی قلم است. شعاری که به دور از حقیقت بود 
چرا که آنها صرفا برای کتاب های خودی قائل 
به آزادی بودند و مســلما حاضر به دفاع از نشر 
کتابی که به نقد لنینیسم می پرداخت، نمی شدند. 
اساسا تشکلی که به اندیشــه لنین اعتقاد دارد و 
معتقد است باید اندیشه غیر را نابود کرد چگونه 
می تواند به آزادی صدای مخالف قائل باشد؟! به 
هر روی روشنفکری چپ که تحت تأثیر انقالب 
اکتبر و تفکرات لنین و امثال او شــکل گرفت، 
مانع از شکل گیری مباحث دموکراتیک در ایران 
شد و سیطره این تفکر باعث شد در مکانی همچون 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران چپ ها خواندن آثار 
روسو و ولتر و... را تقبیح کرده و دانشجوی نوپا را 
به خواندن جزوات مائو تشویق کنند. البته در این 
میان باید به برخورد حکومت ها با اندیشه مخالف 
نیز توجه داشــت. در دهه ۸۰ قرن بیستم، حزب 
کمونیست فرانسه و مائوئیست ها قدرت داشتند و 
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منتشر می شدند اما می بینیم که تأثیرگذاری زیادی 

ندارند. چرا که لیبرال دموکراسی به حدی فضای 
فکری را گشــود که مخاطب توانست درستی و 
نادرستی اندیشه چپ را با مطالعه دقیق تشخیص 
دهد اما در ایران کتاب  با سرکوب شدید حکومت 
مواجه شد. به اعتقاد من اگر شاه و ساواک اجازه 
انتشار و توزیع قانونی جزوه »مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی و هم تاکتیک« احمدزاده را می دادند و با 
ویترین از آن اسطوره زدایی می کردند می توانستند 
از تبدیل آن کتاب و نظایر آن به کتاب مقدس 
جلوگیری کنند. چنانکه امروز می بینیم سه ترجمه 
از کتاب ســرمایه مارکس در بازار نشر موجود 
است و از کتاب و نویسنده اش تقدس زدایی شده 
است. این رویکرد در اروپا نیز مسبوق به سابقه 
اســت؛ در آنجا در دوره ای کتاب رژی دبره به 
چند زبان ترجمه و منتشر شد و زمانی که همگان 
به محتویات کتاب پــی بردند وی ناگزیر از رد 
تئوری های پیشین خود شــد. در واقع استراتژی 
غرب آن بود که جامعه را مقابل رادیکالیســم 
باز کند اما شــاه چنین درکی از حکومت داری 
نداشت و مقابل اندیشــه های رادیکال، خشونت 
و ســرکوب را افزایش داد. البته که باید به نقش 
بعضی شبه روشنفکران در تشدید این فرآیند اشاره 
کرد؛  آنهایی که معتقد بودند سیاهکل مهر سکوت 
را شکست نمی دانستند که نتیجه گفته شان تشدید 

اختناق و سرکوب توسط رژیم شاه است. 

QQQلنینیسم و جهان امروز
در پایان باید گفت لنینیســم هیچ ارتباطی با 
ارزش ها و هنجارهای زندگی قرن بیست و یکمی 
ندارد. این تفکر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی از درون متالشی شد؛ چنانکه می بینیم 
شــارل بتلهایم که روزی بــا این قبیل تفکرات 
همدل بود، در کتاب جلد چهارم مبارزه طبقاتی 
در شــوروی اصل تفکر لنینیسم را رد می کند و 
این خود نشــانه  پایان این اندیشه است؛ مدعیان 
امروزی چپ  نیز دیگر از دیکتاتوری پرولتاریا 
ســخنی به میان نمی آورند اما با این حال به نظر 
نیاز است لنینیســم بیش از این به تیغ نقد سپرده 
شود چرا که به رغم به حاشیه رفتن این اندیشه ها، 
پوتین شعار احیای روسیه بزرگ را سر داده است 

و اسطوره های جمعی به صحنه آمده اند.

یکصد ســال پیش بود که کشور روسیه 
دستخوش انقالبی بزرگ شد. انقالبی که تحولی 
بنیادین برای این کشور و کشورهای اطراف و 
نیز اغراق نیست اگر بگوییم برای جهان به بار 
آورد. انقالبی که در تعریف مارکسیستی آن، 
انقالبی اجتماعی، ولی زودهنگام بود.  اگرچه 
مارکس و مارکسیست ها انتظار چنین انقالبی 
در آن زمان در روسیه را نداشتند. روسیه حلقه ی 
ضعیف سرمایه داری بود و حاال کو تا انقالب؟!
انقالب روســیه در بحبوحه  جنگ جهانی 
اول توسط گروهی انقالبی اتفاق افتاد و لنین 
و هم قطارانش روســیه را وارد مرحله  جدیدی 
کردند. می گویند نزد یک مورخ از اگر و ای 
کاش صحبت نکنید. مورخان به این دو اصطالح 
حساسیت دارند و بدنشان کهیر می زند. مورخان 
معتقدند در تاریــخ نباید از آنچه اتفاق نیفتاده 
صحبت کرد، چون اتفــاق نیفتاده و بنابراین 
نمی تواند موضوع بررسی واقع شود، و از طرف 
دیگر، اگر بخواهیم از آنچه اتفاق نیفتاده سخن 

بگوییم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
در این نوشــتار قصد ندارم به اگرها و ای 
کاش های تاریخی بپــردازم، بلکه از جنبه ای 
دیگر انقالب روســیه را مرور کردم تا ببینیم 
انقالب روسیه در زمان وقوع خود، چه تاثیری 
بر کشورهای همسایه، از جمله ایران، و نیز بر 

جهان گذاشت. 
اگر مختصات انقالب تاریخی و جغرافیایی 
انقالب روسیه را برشــماریم، این انقالب در 
دهه ی دوم قرن بیستم، در زمان جنگ جهانی 
اول و هنگامی که روسیه یکی از کشورهای 
درگیــر در جنگ بود بر مبنــای ایدئولوژی 
لنینی  یا دقیق تر بگوییم نسخه ی  مارکسیسم، 

مارکسیسم اتفاق افتاد.
آنی ترین تاثیر انقالب روسیه، خروج این 
کشور از جنگ جهانی اول بود. موضوع ارتباط 
انقالب روسیه و جنگ جهانی اول دستمایه ی 
داســتان پردازی ها و اسطوره ســازی هایی نیز 
واقع شده اســت، از آن سنخ اسطوره هایی که 
می جویند.  توسل  بدان ها  توطئه  نظریه پردازان 
می گویند آلمان ها لنین را با قطاری پلمپ شده 
به عمد از مرزهای جنگی عبــور داده، وارد 
روسیه کردند تا بیاید و دست به انقالب بزند 
و نتیجه ی جنگ را تغییر دهد. از این اسطوره ها 
که بگذریم، انقالب روسیه باعث خروج روسیه 
از جنگ شــد. انقالب روســیه جنگ را در 
جبهه ی شرقی جنگ جهانی اول به پایان برد. 
این انقالب به صورت موقت کمک کرد که 
بخشــی از نیروهای آلمانی آزاد شوند، اّما این 
امتیاز کمک چندان زیادی به آلمان ها نکرد. 
بدین ترتیب می توانیم بگوییم که انقالب روسیه 

در نتیجه ی جنگ تاثیری نداشت. 
آلمان ها در جنگ جهانی اول در دو جبهه 
می جنگیدند. آنها در غرب با فرانسه و انگلستان 
و در شرق با روسیه درگیر بودند. این بدین معنا 

بود که باید نیروهای خود را در دو جبهه تقسیم 
می کردند. پیمان برست لیتوفسک با آلما ن ها 
باعث شد که جبهه ی شرقی حذف شود. در واقع 
آنها این امکان را یافتند که نیروهای جبهه ی 
شرقی خود را به غرب منتقل کنند و شدیدترین 
حمالت معروف به حمالت »لودندورف« را 
سازماندهی کنند. این امر تا حدودی به آلمانی ها 
کمک کرد، اّما ورود نیروهای آمریکایی به 
جنگ به نفع فرانسه و انگلستان، این تغییر را 
خنثی و بی اثر کرد. در نتیجه، انقالب روســیه 
تاثیری بر نتیجه ی جنگ نداشت، اّما تاثیراتی 

جزئی بر روند جنگ گذاشت. 
انقالب روسیه برای ایران در آن مقطع نعمتی 
بود که خداوند از آســمان فرو فرستاد. در ۳۱ 
اوت سال ۱۹۰۷ میالدی )۱۳۲۵ قمری/ شهریور 
۱۲۸۶ شمسی( قراردادی مشــهور به قرارداد 
سن پترزبورگ میان انگلیس و روسیه امضا شد 
که به موجب آن، دو دولت اختالفات خود را در 
مناطق مختلف جهان حل و فصل می کردند. اروپا 
در آســتانه ی جنگ قرار داشت و قدرت های 
بزرگ در حال تــدارک ائتالف ها و آرایش 
جبهه و هماهنگی با متحدیــن بالقوه ی خود 
بودند. بنابراین باید تسویه حسابی بین قدرت ها 
صورت می گرفت. بر طبق این قرارداد ایران به 
سه منطقه تقسیم شد؛ منطقه ی شمالی به عنوان 
حوزه ی نفوذ روسیه در نظر گرفته شد. منطقه ی 
جنوبی حوزه ی نفوذ انگلســتان بود و منطقه ی 
میانی بی طرف در نظر گرفته شده بود. حل این 
اختالفات باعث شکل گیری و قوام اتحاد مثلث 

شــد. این پیمان نامه ی پنج بندی بدون اطالع یا 
حضور و مشارکت ایران منعقد شد و به دنبال 
اطالع و اعتراض ایران، باالخره در ۱۶ سپتامبر 
۱۹۰۷ ایران را به صورت رســمی در جریان 
آن قرار دادند. در سال ۱۹۱۵ این مناطق به دو 
قسمت تقلیل یافت و منطقه بی طرف نیز از بین 
رفت. در واقع ایران در آســتانه ی تجزیه قرار 
گرفته بود و پایان جنگ جهانی دوم می توانست 
سرآغاز تقسیم ایران باشد، ولی انقالب روسیه 
این هدف را ناکام گذاشــت. به دنبال انقالب، 
لنین در چهاردهم دسامبر ۱۹۱۷ در اعالمیه ای 
قرارداد ۱۹۰۷ را فاقد اعتبار اعالم و تاکید کرد 
هر قراردادی که با استقالل، تمامیت ارضی و 
آزادی عمل ایران منافات داشته باشد بی اعتبار 
است. این رویداد در آن برهه ی حساس بسیار 
اهمیت داشــت و محافــل دیپلماتیک ایرانی 
را بســیار تحت تاثیر قــرار داد. تنها در یک 
شــرایط انقالبی امکان وقوع چنین رویدادی 
وجود دارد، چون در شــرایط عادی دولت های 
قدرتمند در هر سطحی حاضر نیستند در شرایط 
هرج و مرج گونه ی نظام بین المللی منافعی را که 
کسب کرده اند راحت از دست بدهند. یک ماه 
بعد از این اعالمیه ی لنین، تروتسکی نیز اعالم 
کرد که نیروهای روسیه که در قالب قرارداد 
۱۹۰۷ در ایران مستقر شده بودند، از ایران خارج 
خواهند شد. وی به عنوان کمیسر امور خارجه 
در چهاردهم ژانویه ی ۱۹۱۸ )۲4 دی ماه ۱۲۹۶( 
در نامه ای به سفارت ایران چنین نوشت: »نظر 
به اینکه ملت ایران از وضع آتیه عهدنامه ۱۹۰۷ 

منعقد بین روس و انگلیس مردد است با  نهایت 
احترام به نام حکومت جمهوری روسیه مراتب 
ذیل را به اســتحضار خاطر شریف می رساند: 
موافق نص صریح اصول سیاســت بین المللی 
که در کنگره ثانی کمیسرهای ممالک روسیه 
در ۲۶ اکتبر ۱۹۱۷ مقرر شــده است، شورای 
اعالم می دارند که  کمیســرهای ملت روس 
معاهــده فوق الذکر نظر به اینکه علیه آزادی و 
استقالل ملت ایران بین روس و انگلیس بسته 
شده به کلی ملغی و تمام معاهدات سابق و الحق 
آن نیز هر جا حیات ملت، آزادی و اســتقالل 
ایران را محدود نماید، از درجه اعتبار ســاقط 
خواهد بود.« این رویداد برای انگلستان بسیار 
ســنگین بود، ولی آنها نیز با فاصله ی یک ماه 
آن را پذیرفتند. البته انگلیسی ها طرحی همچون 
قرارداد ۱۹۱۹ را در ذهن داشتند که بعدا منعقد 
شد و زمینه ساز باقی ماندن انگلیسی ها در ایران و 

استمرار نفوذ آنها بود.
دالیل چندی برای این اقدام انقالبیون روسیه 
برشــمرده اند، از جمله ماهیت ایدئولوژیک و 
انقالبی دولت شــوروی در آن زمان، نیاز به 
کســب محبوبیت جهانی و نشان دادن اینکه 
دولت انقالبی شــوروی ماهیتــی متفاوت از 
دولت تزاری دارد و... به هر حال به هر علت 
و انگیزه ای این اقدام صورت گرفته باشد، منافع 

بسیاری را نصیب ایران کرد. 
انقــالب روســیه در نیمه نخســت قرن 
بیســتم اتفاق افتاد. قرن بیستم را می توان قرن 
ایدئولوژی ها نیز نام گذاشت؛ قرنی که در ابتدای 

آن انقالب کمونیستی روسیه اتفاق افتاد، و در 
سال های بعد دولت های فاشیستی در اروپا قدرت 
گرفتند. طی این قرن تعارض میان ایدئولوژی ها 
بارز است. جنگ سرد کنار جنگ منافع، جنگ 
میان دو ایدئولوژی اســت. این ایدئولوژی ها 
در دو قرن قبل در اروپا شــکل گرفته و رشد 
کرده بودند و قرن بیســتم، قرن به بار نشستن 
این ایدئولوژی ها بود. سوسیالیسم در اروپا دارای 
قرائت های مختلفی بود که از سوسیالیست های 
مالیم و دموکراتیک تر تا احزاب و جریان های 
کمونیستی تندرو امتداد داشت. انقالب روسیه 
در ابتدای شکل گیری نیز به صورت صحنه ی 
منازعه و تعــارض میان این برداشــت های 
مختلف از سوسیالیســم کــه در دیدگاه های 
لنین و تروتسکی و دیگران تجسم می یافت، 
درآمد و در نهایت برداشت لنین )مارکسیسم-

لنینیسم( به پیروزی رسید. هنگامی که بعد از 
جنگ جهانی دوم، به دوره ی جنگ سرد قدم 
می گذاریم، نسخه ای از ایدئولوژی سوسیالیستی 
که مقابل ســرمایه داری و لیبرالیسم ظاهر  شد 
و به عنوان تحقق بیرونی این ایدئولوژی ها در 
قالب یک رژیم سیاسی ظهور آمد، مارکسیسم -
لنینیسم بود. در واقع اتحاد شوروی با ایدئولوژی 
مارکسیسم-لنینیســم و استالینیسم به صورت 
حامی بخش عمــده ای از حرکت های چپ در 
جهان، و به ویژه در کشــورهای جهان سوم 
درآمد و در نهایت، هنگامی که به دهه ی ۱۹۹۰ 
می رسیم، شکست آن به عنوان شکست کلّیت 

سوسیالیسم قلمداد شد.

علی مرشدی زاد
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

هوشنگ ماهرویان
پژوهشگر تاریخ



توسـعه فصل 4:  اقتصاد و صنعت

آمارها گاهی حرف می زننــد و پرده از 
رازها برمی دارند، مثل اینکه 23 هزار شــعبه 
بانکی در ایران فعال است و حداقل 213 هزار 
کارمند از قبــل آنها نان می خورند. هیچ کدام 
از این بانک ها رابطه معناداری با شرکت های 
آمریکایی ندارند. کمی دورتر در سوئیس یکی 
از 5 بانک بزرگ این کشور متعلق به مردی 
هندی است که 14 سال در ایران زندگی کرده 
است. بانک »هندوجا« 12 شرکت زیرمجموعه 
دارد و در 5 کشور دیگر جهان هم شعبه هایی 
دارد که اصلی ترین آنها در سوئیس و آلمان 
اســت. مالک بانک دلبسته ایران است و امید 
دارد بتواند یک شــعبه الکترونیکی در ایران 
راه اندازی کند، ولی حساســیت های آمریکا 
اجازه این ریســک بزرگ را به او نمی دهد و 
در نتیجه هر 24 بانک ایرانی و تمام کارمندان 
و شعبه هایشان هم جذابیتی برای این مرد هندی 
ایجاد نمی کنند. او به همراه بســیاری دیگر 
از شرکت های سرشــناس جهان نه ایران را 
تحریم می کند و نــه برای حضور در بازارش 
صف می کشــد. اظهارنظرهــای ترامپ در 
آخرین ســخنرانی اش چیزی روی سر ایران 
خراب نکرد، آســیبی به آینده اقتصاد کشور 
نزد و حتی بازارهای همیشــه حساس داخلی 
را هم با شــوکی مواجه نکرد. حتی روزنامه 
ایران یــک روز پس از اظهارنظرهای ترامپ 
به نقل از یکی از صرافان بازار تهران نوشت: 
»حرف های او چنــدان مهم نبود و به همین 
دلیل هم دالر گران نشد.« مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در سرمقاله خود 
در ماهنامه آینده نگر اشاره کرد: »حرف های 
ترامپ جهان را به نفع ایران متحد کرد.« این 
نگاه خوشــبینانه البته با دو گزاره دیگر هم 
همراه شد: »اقتصاد ایران محور روابط خود را 
با کشورهای اروپایی قرار داده  است. متاسفانه 
رفتارهای خارج از عرف دیپلماســی آمریکا 
موجب می شود تا شرکت های اروپایی که با 
این کشور نیز در ارتباط هستند در مورد رابطه 
با ایران با محافظه کاری برخورد کنند. در این 
مقطع وظیفه دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور 
این اســت که اروپا را به این باور برساند که 
در مورد رابطه با ایران شــجاعانه و مستقل از 
منافع خود با آمریکا رفتار کند. اظهارنظرهای 
ترامپ جامعه اقتصادی جهان را مطمئن ساخت 
که دیوار برجام به این سادگی ها نمی ریزد و 
آمریکا نیز با وجود شــعارهایی که در دوره 
انتخابات این کشــور بیان می شد، به تنهایی 
پتانسیل مواجهه با ایران را ندارد.« اقتصاد ایران 
ترامپ را چندان جدی نگرفت ولی »تعلیق« در 
فضای تصمیم گیری همچنان باقی ماند. هنوز هم 

کمپانی های معتبر جهانی مثل هندوجا نمی دانند 
با چه آینده ای مواجه  خواهند شد. آیا می توان 

به ایران آمد یا نه؟ 

QQQ وضع خوب، وضع بد
آخرین گزارش های رسمی نشان می دهد در 
پایان فصل تابستان معامالت مسکن 23.7 درصد 
رشد داشته است. قیمت ها نیز بین 7 تا 8 درصد 
رشد داشته است. در صورتی که این روند باقی 
بماند، احتماال بازار مسکن در نیمه اول سال آینده 
با تحوالت جــدی برای خروج از رکود مواجه 
می شود و این صنعت با بیش از 700 رشته وابسته 
و بیش از 1.5 میلیون اشــتغال به چرخه اقتصاد 
باز می گردد. اما هنوز هیچ کدام از معامله گران 
بازار مسکن به درستی نمی دانند که دلیل رشد 
قیمت ها و اقبال بیشــتر مردم به بازار چه بوده 
است. شــاخص بهبود وضعیت بازار مسکن از 
نظر سرمایه ای به خانه های شمال و غرب تهران 
مربوط است. آخرین گزارش های رسمی نشان 
می دهد 35 هزار واحد مسکونی خالی در مناطق 
شمالی تهران وجود دارد که به دلیل قیمت باال، 
مشتری ندارند. آمارهای عباس آخوندی، وزیر 
راه و شهرسازی، نشان می دهد به ازای 24 میلیون 
خانوار ایرانــی، 27 میلیون خانه وجود دارد. اما 
هنوز تقاضای قابل توجه در بازار مسکن بی پاسخ 
مانده و 19 میلیون نفر در بدمسکنی مطلق زندگی 

می کنند. 
برخی مانند امیرزاده، از فعاالن این صنعت و 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، اعتقاد دارند: 
اظهارنظرهای  است.  خوب  سیاست  »وضعیت 
ترامپ هم آنقدر جدی نبود که کسی نگران و 
مضطرب شود. اما واقعیت این است که بازار در 
تردید است. یعنی حاال مسکن سرمایه ای امن و 
مطمئن است. بنابراین با وجود اینکه افق پیش رو 
نشان می دهد که برجام سرجایش محکم ایستاده 
برخی سرمایه گذاران خرد ترجیح می دهند که 
پول هایشــان را به جایی مطمئن ببرند.« عباس 
آرگــون دیگر عضو هیــات نمایندگان اتاق 
تهران هم براین باور اســت: »بخشی از دلیل 
رشد قیمت مسکن به جهت وضعیت بانک ها 
و کاهش نرخ سود است. شاخص تاثیرگذاری 
صحبت های ترامپ را باید در بازار سرمایه دید 
که بعد از این اظهارنظرها اتفاق خاصی در این 
بخش رخ نداد.« این اظهارنظرها تایید می کند 
که تندی بیــش از اندازه رئیس جمهور آمریکا 
حال بازارهای ایران را بد نکرده اســت. دقیقا 
چند روز پس از ســخنرانی ترامپ ایران موفق 
به امضای چند قــرارداد بزرگ خارجی دیگر 
هم شد. موسسه مطالعاتی بیزینس مانیتور هم در 
آخرین گزارش خود که به وضعیت اقتصادی 
ایران پرداخته بود به سرمایه گذاران توصیه کرد 
به سمت ایران بیایند، چراکه بازار خرده فروشی 
ایران درحال رشد است. این موسسه در گزارش 
خود قید کرده ترامپ نمی تواند از توافق برجام 

خارج شــود و از این جهت نگرانی ای متوجه 
اقتصاد ایران نیست: »به احتمال 75 درصد توافق 
هسته ای پابرجا می ماند و تهران به تمامی بندها و 
بخش های توافق شده در این پیمان جهانی پایبند 
است. در واقع ایران در نظر ندارد با بازی ای که 
ترامپ راه انداخته وارد میدان شود و توافقی که 
برای امضای آن بیش از یک دهه زمان صرف 
شد را به خطر بیندازد. ایران در این مسیر بسیار 
هوشمندانه رفتار می کند و هیچ بهانه ای برای بر 
هم خوردن توافق به دســت غربی ها نمی دهد. 
حتی نمایندگان سازمان ملل و کشورهای غربی 
هم بارها بر این مســاله تاکید کردند که ایران 
کامال به تعهداتش پایبند است و این کار ایران را 
می توان بسیار درایت مندانه و صحیح دانست. ولی 
آمریکایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آن 
است، ترجیح می دهد از طریق وضع تحریم های 
اقتصادی به بهانه های غیرهســته ای، فضا را در 
ایران و در سطح بین المللی متشنج کند و منتظر 
دیدن عکس العملی است که بهانه ای برای خارج 
شدن از این توافق جهانی است.« طی دو سالی 
که از توافق هسته ای گذشته ایران موفق به انعقاد 
قراردادهای 86 میلیــارد دالری با کمپانی های 
خارجی شده است. بیشترین تعداد این قراردادها 
با شــرکت های دولتی ایران بسته شده، ولی در 
صورتی که شرایط باثبات باقی بماند، احتمال 
همکاری های مشترک مهم میان بخش خصوصی 
ایران و سرمایه گذاران خارجی هم وجود دارد. 
موسسه بیزینس مانیتور حتی پیش بینی کرده که 
در صورت لغو برجام از ســوی آمریکا باز هم 
جریان ورود سرمایه ها به اقتصاد ایران متوقف 

نمی شود. 
مطالعات این موسسه نشان می دهد که برجام 
پایه های محکمی پیدا کرده که به ســادگی از 
میان نمی رود. مهمترین بخش این مطالعه به ارائه 
آمارهــا مربوط اســت: »63.7 درصد از مردم 
آمریکا بر این باور هســتند تا زمانی که ایران 
به تعهداتش در توافق هســته ای پایبند است، 
آمریکا هم باید به این توافق پایبند بماند. اما 34.4 
درصد از افراد مورد مطالعه بر این باورند به دلیل 
کاســتی هایی که در این توافــق وجود دارد- 
کاستی از نقطه نظر این افراد- باید مذاکرات ادامه 
پیدا کند و توافق جدیدی حاصل شود. آنها بر 
این باور هستند که توافق تنها راه حل مساله ایران 
است، ولی باید توافق همه جانبه و کامل باشد و 
ضعفی در آن توافق وجود نداشــته باشد.« این 
نظرسنجی در مورد ایران نیز به یافته های دقیقی 
رسیده اســت: »در ایران 30.7 درصد از مردم 
مــورد مطالعه اعالم کردند که با قدرت تمام از 
این توافق حمایت می کنند و بر این باور هستند 
که این توافق دستاورد بسیار مهمی برای ایران 
بود. 36.4 درصد از مردم گفتند که این توافق را 
تایید می کنند، ولی قدرت و اطمینان گروه اول 
را نداشتند. در مجموع بالغ بر 67 درصد از افراد 
مورد مطالعه حامی این توافق بودند و 15.9 درصد 

از افراد مورد مطالعــه در ایران گفتند که این 
توافق را نمی توانند تایید کنند، ولی دلیلی قطعی 
و محکم برای رد آن هم ندارند. اما 11.6 درصد 
گفتند که قویا توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 
را تایید نمی کنند. در این مطالعه 5.4 درصد از 
مردم ایران به این سوال پاسخی ندادند و اعالم 

کردند که پاسخی برای این پرسش ندارند.« 
افــکار عمومی ایــران و آمریکا بر توافق 
پایبند هستند و به همین دلیل سیاستمداران نیز 
به سادگی نمی توانند قید برجام را بزنند. در فضای 
اقتصادی این یکی از بزرگترین برگ های برنده 

کمپانی هاست. 
همه این اطالعات نشان می دهد که برخورد 
با برجام به ســادگی ممکن نیست و به همین 
دلیل هم سخنرانی ترامپ در تغییر مسیر بازارها 
موثر نبود. اما نگرانی اقتصاد ایران از جایی آغاز 
می شود که آمریکایی ها شرکای خود را در مورد 
حضور در اقتصاد ایران با تردید مواجه می سازند. 
شده  موجب  آمریکایی  مقامات  اظهارنظرهای 
تردیدهایی در مورد تصمیم گیری های بلندمدت 
ایجاد شود. این جریان ســرمایه گذاران معتبر 
و حرفــه ای را به احتیــاط وادار می کند. آنها 
نظر قطعی خود برای حضــور در ایران را ابراز 
نمی کنند و به همین دلیل مشخص نمی شود که 
در کوتاه مدت سیلی از سرمایه ها به سمت ایران 
روانه می شود یا اینکه کمپانی های جهانی یک 
چشم شان به آمریکا و چشم دیگراشان روی نام 

ایران می ماند؟ 

QQQ امنیت یعنی همه چیز
» امنیــت یعنی مهمتریــن فاکتور برای 
ســرمایه گذار خارجی، ولی شجاعت هم مهم 
است.« شریف نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و ســوئیس این جمله را در 
تفســیر وضعیت اقتصادی ایــران و روابطش 
با اروپــا بیان می کنــد. او نمایندگی یکی از 
مهمترین شرکت های سوئیسی در ایران را دارد 
و خانواده اش نیز طی 100 ســال اخیر در صدر 
تجارت و اقتصاد ایران بوده اند. منصوره اتحادیه 
مادر او مترجمی سرشــناس است که پیش از 
این کتاب زندگینامه محمد حسن امین الضرب 
را ترجمه کــرده و در اختیار فعاالن اقتصادی 
ایران قــرار داده تا کمی بــا هویت تاریخی 
خود آشنا شــوند. نظام مافی و خانواده اش طی 
یک قرن اخیــر در جریان مهمترین تحوالت 
اقتصادی ایران بوده اند و تقریبا انواع بحران ها را 
از سرگذرانده اند. او اعتقاد دارد: »اینکه ترامپ 
بخواهد یکطرفه از برجام خارج شود، واقع بینانه 
نیست. احتماال هم کنگره در نهایت تصمیمی 
با احتیــاط و میانه روی می گیرد و فضا را برهم 
نمی زند. اما یک مشکل بزرگ ما این است که 
ترامپ سیاست پنهانی دارد که موجب زیان ما 
می شود. او همه را در تعلیق نگه داشته است.« 
ارمنی مقیم  ایرانی-  آندره مسعودی سرمایه دار 

سوئیس است. او طی سال های گذشته چندین 
بار تالش کــرده تا به بازار ایران بازگردد. وی 
در حاشــیه همایش زوریخ که برای برقراری 
ارتباط میان صاحبــان صنایع ایرانی و اروپایی 
برگزار شده بود، این چنین آینده روابط را تحلیل 
کرد: »شرکت های اروپایی دوست دارند که با 
ایران همکاری کنند. آنها مطالعه در مورد اقتصاد 
ایران را هم آغاز کرده اند. مرتب به ایران نماینده 
می فرستند و تایید هم می کنند که اقتصاد ایران 
دارد.  سرمایه گذاری  برای  زیادی  جذابیت های 
اما بیشــتر کار این شرکت ها در حد مذاکره و 
مطالعه مانده اســت، چراکه آنها نمی توانند با 
جرأت در مورد آینده کارشان تصمیم بگیرند. 
در واقع باید گفت که آمریکا جسارت عمل را 
از ایران گرفته است.« کمی پیش از آنکه ترامپ 
به انتقادهای یکطرفه و بدون مبنا از ایران بپردازد، 
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در دیداری 
که از شهر ژنو داشت به یکی از اعضای پارلمان 
ســوئیس گفته بود: »کشورهای اروپایی برای 
رابطه با ایران باید شجاعت بیشتری از خودشان 
نشان دهند و از آن مهمتر اینکه مستقل از آمریکا 
تصمیم بگیرند.« شریف نظام مافی هم در این 
مورد می گوید: »اقتصاد ایــران در دل منطقه 
ناامن خاورمیانه امنیت دارد. این مزیت مهمی 
اســت که اروپایی ها هم آن را درک کرده اند. 
یعنی اگر کمپانی های آنهــا بخواهند به بازار 
400 میلیونی منطقه دسترسی داشته باشند، ایران 
بهترین راه است. همه چیز امنیت است ولی االن 
آنها جسارت هم می خواهند که متاسفانه مواضع 
سیاسی آمریکا این جسارت را از آنها می گیرد.« 
براساس آنچه موسسه بیزینس مانیتور پیش بینی 
کرده، بعید است کنگره آمریکا در مورد برجام 
تصمیم ســختی بگیرد، اما حداقل تا آن زمان 
فرآیند مذاکره و مطالعه شرکت های اروپایی با 

طرف های ایرانی ادامه دارد. 

QQQ بازارهای پس از ترامپ
بازارهای ایران به شدت سیاسی هستند. هر 
اظهارنظری می تواند شاخص ها را روی نمودارها 
به اوج عزت یا حضیض ذلت بکشاند. بورس و 
ارز نیز نمادی از تمام تنش های سیاسی به حساب 
می آیند، این بازارها آنقــدر ثبات ندارند که 
به طعنه ای نلرزند یا به اشارتی ذوق زده نشوند. 
در موقعیت های خاص سیاسی مانند مذاکرات 
هسته ای نیز بیشــتر از همه باال و پایین شدند؛ 
بورس آن قدر ذوق زده شــد که بعد از رسیدن 
به توافق هسته ای، شاخص آن تا حدود 20 هزار 
واحد رشد کرد و رکوردی برای چند دهه به جا 
به شدت سیاسی،  بازارهای  اما همین  گذاشت. 
کردند؛  دهن کجی  ترامــپ  اظهارات  به تمام 
شــاخص بورس باال رفت و قیمت ارز کاهش 
یافت. دالر، مهرماه را با نرخ 3800 تومانی شروع 
کرده بود، اما تنها طی دو هفته قیمت آن به 4040 
تومان نیز رسید و حتی تا نزدیکی 4050 تومان 

نیز رسیده بود. این افزایش قیمت و رد کردن 
کانال 4 هزار تومانی، مانند همیشه التهاب هایی را 
ایجاد کرد و شائبه هایی ایجاد شد که دولت برای 
جبران کسری بودجه خود نرخ دالر را افزایش 
داده است. اما بر اســاس روایت صرافان، این 
افزایش قیمت ناشی از هیجان سخنرانی ترامپ 
بود؛ مردم به سودای گران شدن دالر تقاضا را باال 
برده و ارز خریداری کرده بودند. اما درست یک 
روز بعد از سخنرانی ترامپ، قیمت ارز کاهش 
به 4008 تومان رســید. صحبت های  یافت و 
صرافان و کارشناســان نشان می دهد که بانک 
مرکزی به تزریق ارز در بازار پرداخت تا به این 
ترتیب بازار را تنظیم کند و اجازه ندهد افســار 
بازار ارز بر اثر تلنگر رئیس جمهوری آمریکا 
از دســت دولت رها شود. اما یکی دو روز بعد 
از سخنرانی ترامپ گزارش های میدانی از کف 
بازار تصویر روشنی از دیدگاه مردم نشان می داد. 
صرافان در پاسخ به علت کاهش نرخ دالر یک 
علت را مدام تکرار می کردند: »ترامپ که برجام 
را پاره نکرد، چرنــد و پرند گفت.« اما با این 
حال، نرخ ارز بعــد از یک هفته کاهش، روند 
افزایشی خود را دوباره از سر گرفت و در هفته 

اول آبان ماه به 4060 تومان رسید.
بورس نیــز که نــگاه ســرمایه داران و 
سرمایه گذاران خرد را نشــان می دهد، پس از 
تهدیدهای ترامپ علیه ایران رشد کرد. شاخص 
کل بــورس در روز 19 مهر ماه یعنی پیش از 
اعالم رســمی مواضع آمریکا علیه ایران، روی 
عدد 84هزار و 744 واحد ایستاده بود یک روز 
بعد از اعالم مواضع آمریکا با رشد 519 واحدی 
و با یک کانال افزایش به 85 هزار و 263 واحد 
رسید. در سومین روز پس از سخنرانی ترامپ، 
شاخص با رشــد 195 واحدی از نیمه کانال 85 
هزار واحدی گذشت و به 85 هزار و 590 واحد 
رسید. رشد شاخص بورس به طور مستمر ادامه 
یافــت تا جایی که در هفتــه اول آبان ماه در 
مرز 87 هزار واحد قرار گرفت. به این ترتیب، 
اهالی بازار سرمایه نیز نشان دادند بیش از آنکه 
صحبت های آمریکایی ها برایشــان مهم باشد، 
از اخبار داخلی و پالس های مثبت اروپایی اثر 
می گیرند. امسال بازدهی بورس تا جایی پیش 
رفته است که در دوره های یکساله هنوز رقیبی 
ندارد و در هفت ماهه نخســت امسال با بورس 
اوراق بهادار تهران برابر شد. درحالی که بازدهی 
سپرده های بانکی دراین مدت 11.6 درصد بوده 
است، بازدهی بورس نیز به 11.6 درصد رسید که 
همپای بانک برای سهامداران خود سود به همراه 

داشته است.
این اطالعات آماری تایید می کند که اگرچه 
مالک بانک هندوجا همچنان برای ورود به بازار 
ایران در تردید اســت حداقل بازارهای ایران 
به ثباتی رسیده اند که او و مدیران کمپانی های 
دیگر را برای حضور در این اقتصاد وسوســه 

کنند. 

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

شرکت های اروپایی یک چشم شان به ایران است و یک چشم شان به آمریكا  

بازارتردید

برای محیط کسب و کار نگران باشیم، نه واکنش های ترامپ

قابلحدسبود

 اواخر مهرماه ســال جاری موعد اعالم 
موضع ترامپ در مورد برجام بود. در آخرین 
روزهای اولین مــاه پاییز درحالی که بخش 
خصوصی و دولتی ایران در تالش برای استفاده 
حداکثری از فرصت های برجام با کشورهای 
اروپایی روابط اقتصادی را از ســر گرفته و 
تقویت می کردند، موضع گیری رییس جمهور 
آمریکا که این روزها تبدیل به پدیده ای در 
عرصه بین المللی شــده همه چیز را در محاق 
تعلیق و انتظار فرو بــرد. انتظاری که البته با 

پیش بینی های مختلف از ســوی کارشناسان 
همراه بود و سرانجام آنچه اتفاق افتاد به این 

پیش بینی ها نزدیک بود.
 تکرار ادعاهایی که همیشــه از ســوی 
آمریکایی ها علیه ایران مطرح شده در سخنرانی 
ترامپ نشان داد که حرف تازه ای در چنته ی 
رییس جمهور جمهوری خواه آمریکا نیست و 
اینکه رییس جمهور آمریکا در سخنرانی اش 
به خلیج عربی به جای خلیج فارس اشاره کرد 
گواه دیگری بر این بود که تا چه اندازه مسئله 
موضع گیری ترامــپ علیه برجام یک بازی 

سیاسی است تا یک تهدید اقتصادی.
 نکته مهم دیگر اینکه پیش از ســخنرانی 
دونالد ترامپ علیه برجام کشورهای اروپایی 

از جمله فرانســه، انگلستان و آلمان پایبندی 
کشورهایشان را به برجام اعالم کردند و تعداد 
زیادی از فعاالن سیاسی دموکرات در آمریکا 
ترامپ را به حفظ میــراث اوباما در مذاکره 
هسته ای با ایران تشــویق کردند. در نهایت 
موضع گیری اکثریت نمایندگان کنگره پیش 
از سخنرانی ترامپ در اظهارنظرهای رسانه ای 
به نفع برجام انجام شــد و این مهم نشان داد 
که به احتمال زیاد پــس از مهلت 60 روزه 
مجلس سنا و نمایندگان در اجرا یا عدم اجرای 
تحریم های جدید علیه ایران، اتفاق خاصی رخ 

نخواهد داد.
مسئله اصلی و اساسی ما در جذب سرمایه 
خارجی لزومــا مخالفت های آمریکا نبوده و 

نیست، چراکه این مخالفت ها و محدودیت ها 
در یک ســال پس از برجام هم وجود داشت 
و محدودیت هایی که فــدرال رزرو آمریکا 
برای روابط بانکی بــا ایران ایجاد کرد یک 
نمونه از آنهاست. مسئله اصلی در عدم جذب 
سرمایه گذار به طور گسترده در ایران یا کندی 
استفاده از فرصت های اقتصادی پس از برجام و 
عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در کشورمان 
است که بخش عمده ای از آن به مسائل داخلی 
باز می گردد و به قوانینی که در زمینه جذب 
سرمایه خارجی در ایران جاری است. وضعیت 
محیط کسب وکار در ایران سرمایه دار داخلی 
را از وارد شدن به فعالیت اقتصادی می ترساند، 
چه برسد به سرمایه گذار خارجی که شناخت 

و ارتبــاط کمتری با فضــای داخلی ایران 
دارد. مشــکالتی مثل عدم یکسان سازی نرخ 
ارز، دخالت هــای دولت در تعیین نرخ ارز یا 
در  مقررات سرمایه گذاری  ناگهانی  چرخش 
ایران را سخت کرده است. بی انضباطی مالی 
دولت در ایران در دوره تحریم ها عامل دیگری 
بود که فشارهای بین المللی بر اقتصاد کشورمان 
را تشدید می کرد. بنابراین می بینیم که چه در 
گذشته، چه در حال و چه در آینده، همه چیز 
این اقتصاد وابسته به واکنش های منفی یا مثبت 

در فضای بین المللی نیست.
بخشی از مشکالت اقتصاد کشور به خود ما 
باز می گردد که تحریم ها آن را تشدید می کند. 
کنش های ترامپ در فضای بین المللی نه فقط 

در مورد ایران که در مورد دیگر کشــورها 
و معاهده های بین المللــی در داخل و خارج 
از این کشور اعتراضاتی را برانگیخته است. 
موضع گیری ترامپ علیه برجام به انزوای ایران 
منجر نشــد، بلکه نشانه های بدعهدی آمریکا 
را نشــان داد و ترامپ را هرچه تنها تر کرد. 
با توجه به فضای پیش آمده بهتر است برای 
تسهیل شرایط کسب و کار در کشور و جذب 
سرمایه گذار، چه داخلی و چه خارجی، تالش 
کنیم. اصالح مقررات گامی موثر در این زمینه 
اســت، مقرراتی که چه قبل از ترامپ و چه 
حاال و چه در آینده پس از او، اقتصاد ایران را 
از ارتباط موثر اقتصادی با جهان خارج محروم 

کرده است.

سیده فاطمه مقیمی
عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی ایران
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امروز نرخ رشد اسپانیا به سطح قبل از بحران مالی جهان نزدیک شده است. اقتصاد اسپانیا در سال 2015 و 
2016 بیش از 3 درصد افزایش یافت که به مراتب جلوتر از همتایان اروپایی اش بوده است. حاال هم انتظار 
می رود این رقم در سال جارى ادامه پیدا کند و تولید ناخالص داخلی حداقل 2.5 درصد افزایش یابد.

فریده عنایتی
خبرنگار

آیاکابوساقتصادیاسپانیاسرانجامپایانخواهدیافت؟

در یک دهه که از بحران مالی جهانی می گذرد 
اسپانیا مثالی حاد از فاجعه اقتصادی ای بود که 19 
کشور با پول مشــترک اروپایی را دربرگرفت. 
نرخ بیکاری حیرت آور آن که به 27 درصد هم 
رسید نشانه روشنی از استیصال و درماندگی بود 
که با ترکیدن حباب سرمایه گذاری در مستغالت، 
همــراه با بحران مالی جهانی به وجود آمد. اینک 

اندازه اقتصاد اسپانیا به میزان قبل از بحران رسیده 
اســت. امید این می رود که قاره اروپا با وجود 
چالش های اساســی موجود، سرانجام وارد بهبود 
و رونق اقتصادی شــود. تجربه ناگوار اســپانیا 
می تواند درس هایی برای ســایر کشورها داشته 
باشد. براساس یک مکتب فکری، اسپانیا قربانی 
ریاضت بودجه ای شــد که رهبران اروپایی در 
تالش ناموفق برای خواباندن بحران بر این کشور 
تحمیل کردند. دولت اسپانیا در مواجهه با ترکیدن 
حباب مستغالت و افت اقتصاد جهانی، باید پول 
بیشتری به پروژه های زیربنایی تزریق می کرد تا 

شغل ایجاد شود. اما قوانین حاکم بر یورو، اسپانیا 
را مجبور کرد مخارج را محدود کند و مشــقت 
مالی بیشتر شد. رقابت پذیری روبه  افزایش اسپانیا 
عمدتا ناشی از افت دســتمزدها نسبت به سایر 
کشورها بوده است. در این روایت، خیزش اسپانیا 
پس از افت اقتصادی طوالنی مدت جای خوشحالی 
چندانی ندارد. ایــن درد را می توان در آمارهای 
بیکاری یافت که نرخ بیــکاری هنوز باالی 18 
درصد و برای جوانان نزدیک 40 درصد اســت. 
حدود 4.3 میلیون نفر از ملت 47 میلیونی رســما 
به دنبال کار می گردند. حتی در مناطق روبه رشد، 

به ناامنی  اعتصابات  چانه زنی های کارگــری و 
کار و زجر دســتمزد های کاهش یافته می افزاید. 
در روایتی دیگر اســپانیا سندی معتبر از درستی 
به نتیجه  اینک  اســت که  اقتصادی  اصالحات 
رسیده است. اسپانیا امکان اخراج کارگران را برای 
کارفرمایان آسانتر کرد که درنتیجه آنها تمایل 
بیشتری به اســتخدام کارگر جدید یافتند. با این 
روایت، اسپانیا الگویی خوب برای فرانسه است که 
ماکرون خواهان  امانوئل  رئیس جمهور جدیدش 
اصالحاتی در قانون کار اســت و در برابر فشار 
اتحادیه ها مقاومت می کند. بازطراحی اقتصاد اسپانیا 

محرک اصلی رشد دانسته می شود. یک دهه قبل 
کشور وابستگی شدیدی به تزریق اعتبار به بخش 
ساختمان داشت که ســرانجام وام ها بازپرداخت 
نشــد و بانک های زیادی را ورشکســت کرد. 
امروز، بخش ساختمان تنها نیمی از وزن پیشین 
خود را در اقتصاد اســپانیا دارد. صادرات و نفوذ 
در بازارهای جهانی با برندهایی مانند زارا توانسته 
است از یک چهارم اقتصاد ملی به یک سوم افزایش 
یابد. یک نمونه موفق شــرکت خودروســازی 
سیاهت )بخشی از گروه فولکس واگن( است که 
توانست از یک کارخانه زیان ده با تولید 300 هزار 

خودرو در سال 2010 به سود 170 میلیون دالری 
و تولید 450 هزار خودرو برســد که 80 درصد 
آنها را صادر می کند. این کارخانه خط خودروی 
خود را به ســمت محصوالتی با سودآوری باال 
مثل آئــودی تغییر داده اســت. اینک نزدیک 
به 20 درصد صادرات اسپانیا را خودرو، کامیون 
و قطعات خودرو تشکیل می دهد. صنعت خودرو 
به یک صنعت نمونه در اسپانیا تبدیل شده است 
که نشان می دهد چگونه با سرمایه گذاری جدید 
می توان شروع به ارتقای محصول  کرد، در خارج 

به رقابت پرداخت و موفق و سودآور بود.

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

تجربه

سرتاسر شهر، پرچم های زردرنگ با 4 خط 
قرمز از در و دیوار و پنجره خانه ها خودنمایی 
می کنند. روی دیوار های شــهر کلمه »SI« با 
فونت بزرگ نوشته است که نشان از رای مردم 
کاتالونیا به استقالل از اسپانیا دارد. اوایل مردم 
شــاد و خندان به یکدیگر گل می دانند و کل 
شهر بارسلونا برای استقالل فعالیت می کردند. 
مردم عــادی به راحتی شــاخه های گل را با 
مهربانی به نیروهای گارد و پلیس می دادند و 
شهر و منطقه کاتالونیا یکدست بود. اما چند روز 
بعد، اوضاع تغییر کرد. باالترین دادگاه اسپانیا 
رفراندوم اســتقالل کاتالونیا را ممنوع و آن را 
غیرقانونی اعالم کرد. شاخه های گل و مهربانی 
و شادی، روی دیگر و تظاهرات خشن تر ادامه 
پیدا کرد. تهدیدهــای دولت مرکزی آغاز و 
اقتصاد منطقه بهم ریخت. اسپانیایی که قطب 
گردشــگری جهان بود با چالش مواجه شد و 
حاال باید سر قطعه قطعه شدن سرزمینش مبارزه 
کند تا بتواند مرز شمال شــرقی را نگه دارد. 
کشوری که در لیست 25 کشور توسعه یافته 
دنیا قرار گرفته است، این روزها با مشکالتی 
دیگر دست به گریبان است و فعال خبری از 

گاوبازی اسپانیایی ها نیست.

QQQاقتصاد گاوبازها
ســال 2008، یک دوره طوالنی توسعه در 
اسپانیا پایان گرفت و اقتصاد این کشور رسما 
وارد رکود اقتصادی شــد. اوایل ســال 2009، 
دولت ســعی کرد طرح محرک اقتصادی اجرا 
کند. روزنامه تلگراف در تایم الینی از حوادث 
اسپانیا نوشت: سال 2010 دولت برای حل بحران 
ریاضت اقتصادی را انتخاب کرد. هزینه اقدام 
ریاضتی سختگیرانه هم افزایش دو برابری مالیات 

بر ارزش افزوده بود. 
یک ســال بعد، اســپانیا اصالحیه حقوق 
بازنشســتگی را تصویب کرد و به تدریج سن 
بازنشســتگی را از 65 سال به 67 سال افزایش 
داد. دسامبر 2011، دولت جدیدی سرکار آمد و 
عنوان کرد کسری بودجه سال 2011، 8 درصد 
اقدامات  اســت. دولت  داخلی  ناخالص  تولید 
ریاضتی جدید را برای کاهش هزینه های دولت 
در ســال 2012 برای تمام وزارتخانه ها در نظر 
گرفت که 8.9 میلیارد یورو عنوان شــد. همان 
زمان هــم وزیر خزانه داری خبــر از افزایش 
مالیات ها با تمرکز بر ثروتمندان داد که موجب 
افزایش درآمــد 6 میلیارد یورویی برای دولت 

می شــد.  طبق گزارش تلگراف، اسپانیا سال 
2011 را با بیکاری حدود یک چهارم از جمعیت 
فعال خود به پایان رســاند. نرخ بیکاری در آن 
ســال 22.85 درصد یا 5.27 میلیون نفر بود که 
بیشترین میزان در اتحادیه اروپا را شامل می شد. 

بی بی سی هم در تایم الینی از حوادث اسپانیا 
نوشت: »سپتامبر 2013، اقتصاد این کشور 0.1 
درصد رشــد را ثبت کرد که به معنی خروج 
رسمی از رکود بود.«  سال 2015، اقتصاد اسپانیا 
بعد از یک دوره رکود دیگر بنای رشد گذاشت. 
فورچون در گزارشــی درباره این رشد نوشت: 
»در تئوری، اسپانیایی ها باید جادوگر باشند که 

توانستند پس از سال ها رکود، به رشد برسند.« 
رونق در اســپانیا در آن ســال به گونه ای 
محســوس بود که هم کمیســیون اروپا و هم 
صندوق بین المللی پول، پیش بینی هایشان برای 
رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2015 را به ترتیب 

2.8 درصد و 2.5 افزایش دادند. 
ماجراهای رشد اسپانیا تا جایی پیش رفت که 

اقتصاددانان از آن به عنوان فضیلت یاد کردند. 
با اینکه همان سال اسپانیا باالخره مسیر رشد 
را ادامه می داد، اکثر اسپانیایی ها با مشکل شغل و 
کمبود آن مواجه بودند. سال 2015، تنها 59.9 
درصد از افراد بین 20 تا 64 ساله اسپانیایی کار 
می کردند. طبق گزارش فورچون، بین سال های 
2008 تا 2013، بیش از 3 میلیون شغل در اسپانیا 
ناپدید شد که تا سال 2015، تنها یک میلیون آن 

احیا شده است.  
حاال فایننشال تایمز از وضعیت فعلی اسپانیا 
این طور می نویســد: »پس از ســه سال رشد 
چشمگیر اقتصادی، اسپانیا در حال گذراندن یک 
مرحله مهم است. با توجه به محاسبات رسمی، 
اقتصاد کشور به زمان قبل از بحران رسیده است. 
به این ترتیب نه ســال بعد از اینکه اسپانیا در 
رکودی عمیق و تلخ فرو رفت، حاال به زمان قبل 

از سال 2008 برگشته است.«
به این ترتیب بهبود چهارمین اقتصاد بزرگ 
منطقه یورو نشــان می دهد که سیاســت های 
غیرواقعی که در زمان اوج بحران اعمال می شد، 
کار کرده است. به عبارتی به رغم تمام سختی های 
سال های بحران، تصمیم اسپانیا برای اصالح بازار، 
تعمیرات اساسی سیستم بانکی و کاهش کسری 
بودجه به او برای بازگشت به رشد کمک کرد. 
این پیامی بود که مادرید می خواست به گوش 
تمام جهان برساند: »کشورها می توانند مسیر خود 

را در زمان بحران اقتصادی اصالح کنند.« 
البته همه نگاه ها به رشد اسپانیا مهربانانه و 
الگومنشانه نیست. منتقدان که عمدتا از گروه 
چپ و بخش هایی از دانشگاهیان هستند، معتقدند 
که بهبود اقتصــادی نه تنها ناقص، بلکه هزینه 

ریاضت اقتصادی و اصالحــات هم زیاد بوده 
است. شاید نرخ بیکاری کاهش یافته باشد، اما 
در حال حاضر 18.6 درصد است که بسیار باالتر 
از سطح پیش از بحران و تقریبا دو برابر منطقه 
یورو است.  تحلیلگران هشدار می دهند که بعضی 
از آسیب ها هنوز ادامه دارد: »از نرخ پایین بهره 
وری بخش خصوصی اسپانیا تا نرخ بیکاری زیاد 

و وضعیت ضعیف نظام آموزشی کشور.« 

QQQریشه های بحران
به گزارش فایننشال تایمز، ریشه های بحران 
امروز اسپانیا به طور کامل مشخص شده است: 
زمانی که سال 1999 اسپانیا به پول واحد اروپایی 
اقتصادی  دروازه های  می رسید  به نظر  پیوست، 
بهشت برایش باز شده است. کشوری با سابقه 
تورم و نرخ بهره باال ناگهان قادر بود با نرخ بهره 
بسیار پایین استقراض کند. ورود به منطقه یورو 
موجب اعتبار و رونق دارایی ها شد که نه بانک 
مرکزی اروپا و نه دولت اســپانیا قادر یا مایل 
نبودند آن را متوقف کنند. این رونق همزمان 
با ورود میلیون ها مهاجــر از آمریکای التین، 
شرق اروپا و شمال آفریقا بود که باعث افزایش 

تقاضای مسکن شد.
سال 2007، اسپانیا خانه های بیشتری از آلمان، 
فرانسه، بریتانیا و ایتالیا ساخت. به طوری که 2.7 
میلیون کارگر اسپانیایی در بخش ساخت وساز 
مشغول شــدند که معادل 13 درصد از نیروی 
کار کشور بود.  طبق گزارش فایننشال تایمز، 
امروز نرخ رشد اســپانیا به سطح قبل از بحران 
مالی جهان نزدیک شده است. اقتصاد اسپانیا در 
ســال 2015 و 2016 بیش از 3 درصد افزایش 
یافت که به مراتب جلوتر از همتایان اروپایی 
اش بوده است. حاال هم انتظار می رود این رقم در 
سال جاری ادامه پیدا کند و تولید ناخالص داخلی 

حداقل 2.5 درصد افزایش یابد. 
با این حال آنچه مهم اســت، ترکیب رشد 
اســپانیا است. در سال های قبل از بحران، بخش 
ساخت وساز سبک، بیش از 10 درصد از تولید 

ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد که 
امروز سهم آن به کمتر از 5 درصد کاهش یافته 
اســت. در عین حال صادرات کاال و خدمات 
اســپانیا از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی 
به 33 درصد افزایش یافته است. صادرات کشور 
نیز متنوع تر شده و شــرکت های بیشتری در 
بخش های بیشتر در بازارهای بزرگ تر فروش 

دارند.  

QQQجدایی کاتاالن از اسپانیا
احتماال برای کاتالونیایی ها طرفدار تیم فوتبال 
بارســلونا بودن، بدیهی و طرفدار رئال مادرید 
بودن، گناهی نابخشودنی محسوب می شود. این 
ماجرا االن که رفراندوم اســتقالل کاتاالن ها از 

اسپانیا مطرح شده، پررنگ تر هم خواهد شد. 
بارســلونا مانند جواهری در اقتصاد اسپانیا 
عمل می کند؛ دومین شهر بزرگ اسپانیا بعد از 
مادرید و همچنین بزرگترین منطقه اســپانیا از 
نظر تولید اقتصادی است. این منطقه 20 درصد 
تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دهد؛ 
واقعیتی که همیشه از سوی هواداران بلندپروازانه 

کاتالونیایی برای استقالل مطرح می شد. 
بارسلونا در سطح بین المللی، وزن باالیی را 
به خود اختصاص داده اســت. یک نظرسنجی 
توسط EY نشان می دهد که این شهر، پنجمین 
سرمایه گذاری بین المللی در اروپا را انجام می دهد. 
به گفته شــرکت KPMG، بارسلونا به تنهایی 
حدود 36 درصد کل سرمایه گذاری خارجی در 

اسپانیا را در سال 2015 جذب کرده است. 
اما چیزی پشت موفقیت این شهر قرار دارد. 
گردشگری، نقش کلیدی را ایفا می کند. بارسلونا، 
محبوب ترین مقصد اسپانیا است که ساالنه از 8 
میلیون بازدیدکننده بین المللی استقبال می کند که 
حداقل یک شــب در این شهر اقامت می کنند. 
براساس آمار Euromonitor، بارسلونا همچنین 
محبوب ترین بندر برای کشــتی های کروز در 
اروپا اســت. از نظر حمل ونقلی هم بارســلونا 
به عنــوان دروازه طبیعی برای آمدن به اروپا از 

شمال آفریقا و آمریکاست. عالوه بر اینها، این 
شهر، خانه تعداد زیادی از استارت آپ های موفق 
و مراکز تحقیقاتی است. به گفته شورای شهر 
آن، ایــن بخش تقریبا بیش از 7 درصد اقتصاد 

بارسلونا را تشکیل می دهد.
حــدود 34 درصد از صادرات اســپانیا از 
کاتالونیا اســت. اطالعات رسمی نشان می دهد 
که یک ســوم از صادرکنندگان اسپانیایی در 
بارسلونا مستقر هســتند. به گفته مسئوالن این 
ایالت، یک سوم از تمام شرکت های خارجی که 
در اسپانیا فعالیت می کنند، بارسلونا را به عنوان 
دفتر کار خود انتخاب کرده اند. فولکس واگن 
و نیســان، هردو برنامه دارند کــه کار خود 
را در منطقه بارسلونا توســعه دهند. کاتالونیا، 
اقتصادی ترین منطقه اســپانیا اســت و 7100 
شــرکت خارجی در آن مستقر هستند. با تمام 
این نعمت ها و استعدادها، االن اوضاع تغییر کرده 
اســت. جدایی طلبی کاتالونیا از اسپانیا برای دو 
طرف گران تمام می شود. از فردای یک اکتبر 
که رفراندوم برگزار شد، شرکت ها و بانک های 
خارجی بنای خروج از این منطقه را سر دادند. 
البته این اولین بار نیست که کاتالونیا رفراندوم 
استقالل برگزار می کند. این منطقه سال 2014 هم 
همه پرسی برگزار کرد که دولت مرکزی آن را 
غیرقانونی خواند و استقالل این منطقه را رد کرد. 
در آخریــن رفرانــدوم یکــی دیگر از 
کاتاالن سقوط کرد. شرکت  کسب وکارهای 
بارسلونا  از   Oryzon Genomicsبیوتکنولوژی
به مادرید رفت.  دولت منطقه ای کاتالونیا برای 
جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد سعی کرد 
اقداماتی انجام دهد. مقامات محلی اعالم کردند، 
برای کمک به اطمینان شــرکت ها و پاســخ 
به سواالت در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی 
فعلی منطقه کمیته ای تشکیل خواهند داد. جوزف 
لوئیس، سخنگوی دولت کاتالونیا گفت: »هدف 
اصلی این طرح، ارائــه آرامش و امنیت به هر 

شرکت فعال در کاتالونیاست.«
در طرف مقابل، دولت ملی اسپانیا هم قانونی 
برای ساده تر کردن تغییر خانه قانونی شرکت ها 
تصویب کرد. کریســتوفر داتی، رییس اتاق 
بازرگانی بریتانیا در اســپانیا گفت: »استقالل 
به معنی خطرات جدید برای کسب وکار است.« 
او گفت: »برخی از شــرکت ها ممکن است 
بخواهند خانه قانونی خود را به مناطق اسپانیایی 
انتقال دهند کــه در آنجا ثبات و امنیت وجود 
داشته باشد؛ به جای اینکه در منطقه ای بمانند که 

بی ثباتی و درک ریسک وجود دارد.«
با این حال اگر کاتالونیا جدا شــود، اسپانیا 
20 درصد اقتصادش را از دســت می دهد. اما او 
باید قبول کند که در مسیر جدایی مشکالتی هم 

وجود دارد. به طور مثال اگر کاتالونیا بخواهد 
به طور مستقل برای عضویت در اتحادیه اروپا 
درخواســت دهد باید نظر مثبت تمام اعضای 
اتحادیه از جمله اسپانیا را جلب کند. اما اگر این 
منطقه بخواهد به اتحادیه نپیوندد باید بداند که با 
خروج از اتحادیه به احتمال زیاد هزینه صادرات 
کاالهــای تولیدی کاتالونیا به ســایر اعضای 
اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر افزایش می یابد.

سی ان ان مانی به نقل استفان براون، اقتصاددان 
Capital Economics نوشت: کاتالونیا به لیست 

کشورهای کوچکی می پیوندد که عضو سازمان 
تجارت جهانی نیستند، این به آن معنی است که 
او با موانع تجــاری قابل توجهی مواجه خواهد 
شــد.« به گفته براون، ایــن حرکت، قیمت 
کاالهای وارداتی به کاتالونیا را افزایش می دهد 

و منجر به کاهش شغل خواهد شد.
این منطقه می تواند از یورو به عنوان ارز خود 
استفاده کند، اما در بانک مرکزی اروپا کرسی 
نخواهد داشت. اما اگر کاتالونیا استقالل خود را 
اعالم کند، حداقل می تواند از پرداخت سهم خود 

در بدهی های ملی هم خودداری کند.
با این حال، به گفته کارشناسان، بعید است 
که اتحادیه اروپا کاتالونیا را به رسمیت بشناسد. 
لورنــس آالن، از IHS Markit هــم می گوید: 
»دولــت کاتاالن، می توانــد از نتیجه مطلوب 
همه پرسی برای افزایش اهرم در مذاکرات آینده 

با دولت اسپانیا استفاده کند.«
اما گردشــگری که نقطه قوت بارسلونا و 
منطقه کاتالونیا محسوب می شد، حاال به پاشنه 
آشیل آن بدل شده اســت. سی ان ان مانی در 
گزارشی از وضعیت گردشگری این منطقه بعد 
از رفراندوم نوشت: »از زمان برگزاری رفراندوم 
اســتقالل منطقه کاتاالن در یکم اکتبر، رزرو 
پرواز بین المللی به کاتالونیا در مقایسه با سال 
Ex- ».17 درصد کاهش داشته است  گذشــته

celtur، یک انجمن صنعت گردشگری اسپانیا 

می گوید: »دیده شده است که برخی از مسافران 
بروند.«  به مادرید  می خواهند  بارسلونا  به جای 
این انجمن هشدار داده است که یک وضعیت 
سیاسی بدتر می تواند منجر به کاهش 20 تا 30 
درصدی هزینه گردشگری در سه ماه آخر سال 
2017 در کاتالونیا شود. اقتصاد اسپانیا در چند 
سال گذشته رو به بهبود بود. این بهبود هم با رشد 
گردشگری که بیش از 14 درصد تولید ناخالص 
داخلی کشور را در سال 2016 به خود اختصاص 
داده بود، رخ داده است. اگر گردشگران خارجی 
کمتری به بارسلونا بروند، درآمد منطقه کاهش 
خواهد یافت و افراد کمتری از کلیسای »ساگرادا 
فامیلیا« به معنی خانواده مقدس، شاهکار آنتونیو 

گائودی بازدید خواهند کرد.

گاوبازهایتوسعهیافته
اسپانیا، کشوری توسعه یافته با مشكالت بسیار

10گزارش اقتصاد جهان

بعضی شاخص های مهم اقتصادی در اسپانیا

1.687 تریلیون دالر )2016(تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(:

3.2 درصد )2016(نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی

19.6 )2016(نرخ بیکاری

0.3 درصد )2016(تورم

150فرودگاه 

16101.5 کیلومترراه آهن

683175 کیلومترجاده
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کارآفرین بعد از چند وقت کار و فعالیت بخش بزرگی از توزیع کفش ایران در دست خاندان عمیدحضور بود. زمانی هم که می خواستند کار کفش بال را شروع کنند، 
امیر 34 ساله و منصور 28 ساله بودند. در واقع کفش بال سال 1341، توسط نهاپت مرادیانس و همسرش، نوارت طوماسیانس روبن پور و سه فرزندش، استپان، 

ایزابل و ریدا با سرمایه سه میلیون ریال به ثبت رسیده بود. اما چند ماه بعد، امیر و منصور شرکت بال را که هنوز وارد تولید نشده بود، خریدارى کردند

خطممتدکارآفرینی
خاندان عمیدحضور، از تولید کفش در ایران تا شرکت شتاب دهنده در دره سیلیكون

استارت آپ ها دنیا را قبضه کرده اند. هرکدام 
با سرمایه گذار و شرکتی شــتاب دهنده، رشد 
می کنند و باری از دوش مردم جهان برمی دارند. 
شرکت »پالگ اند پلی« یکی از آن شرکت های 
شتاب دهنده است که در دره سیلیکون و در قلب 
سانفرانسیسکو از استارت آپ ها و کارآفرینان 
بنیانگذارانش در  حمایت می کند. شرکتی که 
خاندانی کارآفرین رشد یافته اند و سال ها چرخ 
اقتصاد ایران را می چرخاندند. ســعید و رحیم 
عمیدی از فرزندان خاندان عمیدحضور هستند. 
این خاندان کفش بال را در ایران بنا گذاشت و 
طی سال ها با مشکالت و مسائل زیادی مواجه 
شد.  برادران عمیدحضور، بنیانگذار دومین بنگاه 
کفش ماشــینی بال و شبکه فروشگاهی توزیع 
کفش در ایران هســتند. خاندان عمیدحضور 
ابتدا در بازار تهران به دست فروشی می پرداختند 
و طــی چند دهه، وضعیت اقتصــادی خود را 
دگرگون کردند.  فوت زودهنگام نســل اول 
خاندان باعث شــد که دو پسر بزرگ خانواده 
کســب و کار را به دســت بگیرند. طی 14 
سالی که آنها کسب و کار خانوادگی را رونق 
می بخشند، به یکی از فعاالن صنعتی در تولید و 
توزیع کفش تبدیل می شوند.  حسن از نسل اول 
خاندان عمیدحضور سال 1281 به دنیا آمد و سال 
1327 هم فوت کرد. او که به دلیل مرگ پدر 
در 12 سالگی مسئولیت خانواده را برعهده گرفته 
بود، با مادر و دیگر افراد خانواده به تهران رفت. 
در ابتدا در بازار کار می کرد، اما توانست با جلب 
توجه و اعتماد بازاریان، مقداری کاال به صورت 
امانی دریافت کند و پس از فروش پول آن را 
بپردازد. به این ترتیب حسن با امکانات کمی که 
در اختیار داشــت، در بازار تهران دست فروشی 

را آغاز کرد. 

QQQراه صعود
پشــتکار حســن تا جایی پیش رفت که 
توانست با ســرمایه اندکی که پس انداز کرده 
بود، مغازه ای در بازار اجاره کند. البته او به همین 

شیرین فرهادی
خبرنگار

قانع نبود. حسن بیشتر کار می کرد و توانست با 
سرمایه و پس انداز بیشتر، مغازه ای مقابل تیمچه 
حاجب الدوله بخرد.  همین مسیر، شد مسیر رشد 
حسن و خاندان عمیدحضور، خاندانی که از همان 
آغاز دهه 50 کارآفرینی را پیشه کرده بودند و 
االن هم بعد از 40 ســال در آنسوی دنیا همین 
مسیر را طی می کنند از شرکت های شتاب دهنده 

بزرگ در سیلیکون ولی به شمار می روند.
حسن پایه های کارآفرینی را در خاندان عمید 
حضور بنیان گذاشت. بعدها که در 46 سالگی 
فوت کرد، کارها به عهده امیر، پسر بزرگش 

که آن زمان 20 ساله بود، افتاد. 
امیر ســال 1307 در تهران به دنیا آمده بود. 
او پیشتر نزد پدر مهارت های کاری را آموخته 
و مدرسه را رها کرده بود. امیر  آنقدر خوب در 
کنار پدر آمــوزش دیده بود که حتی در دوره 
بیماری حسن، به مدت هشت ماه مغازه را اداره 
می کرد. طی این سال ها منصور، برادر دیگر هم 
12 ســاله بود و همراه امیر به فکر توسعه کار 
افتادند. این فکر ده ســال بعد آنها را به یکی از 
بنکداران بزرگ توزیع کشور در ایران تبدیل 

کرد. 
با این کــه امیر و منصــور راه تجارت و 
کسب و کار را پیش گرفتند، سه برادر دیگر 
را به تحصیل واداشتند. محسن 14 ساله و هاشم 
17 ســاله در ســال 1336 برای ادامه تحصیل 
به انگلیس رفتند. البته محسن عالقه ای به تحصیل 
نداشــت و به ایران برگشت و کنار منصور و 
امیر به کسب و کار خانوادگی ادامه داد. هاشم 
لیسانس اقتصادش را گرفت و برای ادامه تحصیل 
به آمریکا رفت. طی این دوره به ایران سفر کرد 
و به سفارش مادر و برادر بزرگ در تهران ماند. 
این ماندن باعث شــد 4 سال در وزارت اقتصاد 
مشغول به کار شود، شغلی که به واسطه آن در 
بیشتر مذاکرات و انعقاد قراردادهای همکاری 
فنی، اقتصادی و بازرگانی با اروپای شــرقی و 
اروپا حضور داشت. اما اسماعیل تحصیل را تا 
ســطح دکترا ادامه داد و مدتی هم در صندوق 
بین المللی پول کار کرد. او که در کارش استاد 
شده بود، سال 1351 به دعوت جمشید آموزگار 

به عنوان مشاور وزیر نفت به ایران بازگشت. 
برای پیشــرفت خانواده عمیدحضور، کل 

خانواده بسیج شده بودند. دو برادر که کار دولتی 
می کردند، کمک فکری می کردند و باقی هم 
عمال کار را جلو می بردند. هاشم سال های 1348 
تا 1356 پس از کناره گیری از کار دولتی، عمال 
به خانواده پیوســت و نقش موثری در توسعه 
فعالیت گروه بــال و خصوصا کارخانه جم در 

پیش از انقالب داشت. 
در سال های سی، اسد صادق زاده حریری که 
در بــازار کار می کرد، به برادران عمید حضور 
پیشنهاد مشارکت در فعالیت های اقتصادی داد. 
قرار شد تامین سرمایه از سوی حریری باشد و 
کار توسط برادران عمیدحضور انجام شود. سود 

هم بین دو طرف نصف شود. 
در ابتــدای کار آنها به مرکز تولید کفش 
چکسلواکی و اروپای شــرقی سفر کردند و 
به واردات و توزیع کفش روی آوردند. عالوه بر 
واردات کفش، به صورت بنکداری، کفش های 
کارخانه های مهشید، مهندس عنایت و کفش 
ملی و ســایر واحدهای تولیدی را می گرفتند و 

به توزیع آن در سطح کشور می پرداختند. 
برادران عمیدحضور طی سال ها فعالیت خود 
آنقدر اعتبار و ســرمایه به دست آوردند که 
توانســتند در دهه 40 وارد عرصه فعالیت های 

صنعتی شوند. 

QQQبال وارد می شود
کنشگر  پنجاه  »سرگذشــت  کتاب  طبق 
اقتصادی ایران« بعد از چند وقت کار و فعالیت 
بخش بزرگی از شــبکه توزیع کفش ایران در 
دســت خاندان عمیدحضور افتاد. زمانی هم که 
می خواســتند کار کفش بال را شــروع کنند، 
امیر 34 ســاله و منصور 28 ساله بودند. در واقع 
کفش بال سال 1341، توسط نهاپت مرادیانس 
و همسرش، نوارت طوماسیانس روبن پور و سه 
فرزندش، اســتپان، ایزابل و ریدا با سرمایه سه 
میلیون ریال به ثبت رسیده بود. اما چندماه بعد، 
امیر و منصور شرکت بال را که هنوز وارد تولید 

نشده بود، خریداری کردند. 
زمانی که برادران عمیدحضور با کفش بال، 
وارد عرصه تولید کفش در ایران شــدند، چند 
ســالی بود که ایروانی، کفش را بنیان گذاشته 
بود و از زمان تاسیس کفش مهشید و سه ستاره 
هم می گذشت. آن سال ها، یعنی اواسط دهه 30، 
اولین سال هایی بود که کفش ماشینی به دلیل 
قیمت ارزان تر مورد استقبال مردم قرار گرفته 
بود.  محصوالت گروه بال شــامل کفش های 
ورزشی،  پوتین،  گالش،  الستیکی،  پالستیکی، 
دمپایی، کفش تنیس مردانه و ... بود. آنها در ابتدا 
مرکز پخش نداشتند، اما کار که رونق گرفت، 
به فکر فروشــگاه پخش افتادند. به این ترتیب 
اولین فروشگاه در خردادماه 1347 در سرچشمه 
بعدها در چهارراه گلوبندک به بهره برداری رسید. 
اما با وجود فروشگاه پخش، بال بخشی از تولید 
را به صورت انحصاری به بنکدار می فروخت و 
مقــداری از آن را هم خودش در بازار تهران و 

شهرستان ها پخش می کرد. 
کار به اندازه ای توسعه پیدا کرد که گروه 

بال بعد از 14 سال فعالیت )تا سال 1357( دومین 
شــرکت بزرگ تولید انوع کفش ماشینی شد 
که 189 نمایندگی فروش در ســطح کشور، 
59 فروشــگاه در تهران و 130 فروشــگاه در 
شهرستان ها داشــت.  البته محصوالت بال تنها 
در ایران طرفدار نداشــت. برادران عمیدحضور 
کفش های تولیدی را به اروپای شرقی، شوروی، 
افغانستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 

نیز صادر می کردند. 

QQQفعالیت در سایر عرصه ها
تنها شــامل کفش  بال  فعالیت های گروه 
شرکت  شــامل  گروه،  موسســات  نمی شد. 
تولیدی و صنعتــی بال، تولیدکننده انوع کفش 
پالســتیکی و چرمی )تاسیس 1341(، شرکت 
جم، تولیدکننده انواع کفش الستیکی )تاسیس 
1348(، پخش جمشید، اداره فروشگاه ها )تاسیس 
1349(، شرکت مهپوش، تولیدکننده انوع کفش 
چرمی )تاسیس 1351(، شرکت ببا، تولیدکننده 
انواع کفش )تاســیس 1354(، ایران و فرانسه، 
جوراب گیالن )تاســیس 1350( و مرکز دیتا 
سنتر )تاسیس 1353( بود. از دیگر فعالیت های 
این خانواده تاســیس شرکت کارتن کار، چرم 
زوک )در ســال های 1353 تا 1353( و بانک 
داریوش )در سال 1353( بود. آنها همچنین در 
زمینه سرمایه گذاری، کامپیوتر، توزیع و تولید 
کفش چرمی، کتانی، چکمــه، پوتین، چرم، 
جوراب )خصوصا در فاصله سال های 1352 تا 
1355( مشارکت داشتند. در این موسسه بیش از 
2500 پرسنل فعالیت می کردند. در اوایل دهه 50 
کارخانه های کفش بال، به دلیل افزایش تقاضا، 
توسعه بازار و گسترش فروشگاه ها در سه شیفت 

کار می کردند. 

البته مدیریت گروه بال تا اوایل ســال 50 
به صورت ســنتی بود. مدیریت ســنتی برای 
مجموعه مشکالتی ایجاد کرد. اما گروه بال سال 
1352 از برخی افراد برجســته دانشگاهی برای 
سازماندهی مدیریتی، دعوت به کار کرد. آنها 
شــروع به تغییراتی در الگوی اداره شرکت ها 
کردند، ولی مدیریــت جدید به دلیل فرصت 
اندک و فشار بدهی ها، موفقیتی به دست نیاورد. 

QQQ مشکالت آغاز شد
مشــکالت در دوره ای آنقدر باال گرفت 
که همزمان با وقوع انقالب ســبب شد، امیر 
تصمیم به انتقال فعالیت به کالیفرنیای آمریکا 
بگیرد. طبق کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر 
اقتصادی ایران« پس از قریب به 30 سال این 
خانواده به دلیل استفاده از اعتبارات کوتاه مدت 
برای فعالیت صنعتی، آتش سوزی انبار کارخانه 
در ســال 1356، ناتوانی کوتاه مدت در عرضه 
کفش بال و جم، دچار مشکل در باز پرداخت 

بدهی شد. 
سوم اردیبهشت ســال 1357، گروه بال، در 
پرداخت وام هفتصد میلیون تومانی برای کلیه 
شرکت ها و پرداخت بدهی بیمه  ی کارکنان و 
پرداخت مالیات ناتوان شد. هشت بانک شامل دو 
طلبکار بزرگ، بانک ملی و بانک توسعه صنعتی، 
همراه شش طلبکار کوچکتر بانک تجاری بودند. 
از این رو، موسســه تحت نظارت و مدیریت 
بانک ها قرار گرفت. مقامات وزارت صنایع و 
فعاالن صنعتی پیشنهاد کردند که شرکت امنای 
صنعتی عمید با مدیرعاملی بیژن امیرشــاهی و 
عضویت اسماعیل عمیدحضور )در هیات مدیره( 
تاسیس شود تا برای بازپرداخت دوساله بدهی 

اقدام کنند. 

در این دوره، اســماعیل که تحصیل کرده 
اقتصاد بود، نقش قابــل توجهی در همکاری 
با مدیریت بانک برای حل بدهی ها ایفا کرد؛ 
اما پس از چند مــاه بحران انقالب تالش ها را 
ناکام گذاشــت. در نهایت با وجود مشکالت، 
مجموعه های تولیدی بــال، مهپوش، جم، چرم 
زوک و جوراب گیــالن از دهه هفتاد به بعد 
با زیان گســترده و ناتوانی در رقابت مواجه 
شــدند و بر اثر مدیریت دولتی و شبه دولتی 
به تدریج به تعطیلی گراییدند. اما هنوز تعدادی 
از فروشگاه های بال در سطح شهر دیده می شوند 
که کفش کارخانه هــا و کارگاه های دیگر را 

می فروشند. 
طبق کتاب »سرگذشــت 50 کنشــگر 
اقتصادی ایران« زمانی که فضای احساسی پس 
از انقالب بر همه ارکان اقتصادی غالب بود و 
مفهومی به نــام برند در تولید و توزیع اهمیت 
نداشت، نام گروه بال به شرکت »فخراالسالم« 
تغییر یافت. در همان زمان یعنی ژانویه 1979 
امیر با خانواده اش به آمریکا رفت. بعد از آن، 
تجارت فرش،  زمینه  به همراه پســرانش در 
صنایع آب و ملکداری از فعاالن موفق ایرانی 

در آمریکا شد. 
امیر مهرماه 1379 درســن 72 سالگی در 
آمریکا درگذشت و شرکتی که سال ها برایش 
زحمت کشیده بود، پس از کنترل دولت، همانند 
اکثر شــرکت های دولتی با زیان های گسترده 

مواجه شد. 
منصور به اندازه امیر خوش شانس نبود. حتی 
با اینکه داماد حاجی ترخانی بود و به واسطه او با 
انقالبیون مذهبی در ارتباط بود، تصور نمی کرد 
ســال 1359 از ورودش به کارخانه جلوگیری 
شود. او طی آن ســال ها، ممنوع المعامله شد و 
کنترل کارخانه به دست سازمان صنایع افتاد و 
از بین رفتن 30 سال کار و تالش، باعث شد تا 
وی سال 1361، در سن 46 سالگی براثر سکته 

در تهران فوت کند. 
محسن، برادر دیگر پس از انقالب در ایران 
ماند و بهمن 1384 درگذشــت. هاشم به خارج 
از کشور رفت و گفته می شود با دخترانش در 
جنوب فرانسه در زمینه تجارت کفش فعالیت 
دارد. اسماعیل هم به فعالیت تجاری درآمریکا 
پرداخت. او اولین تاجری بود که Nintendo را 
به بازار آمریکا آورد. اسماعیل همچنین شرکت 
گروندیک را خریداری کرد و تغییراتی در خط 

تولید آن ایجاد کرد. 

نسلجدیدخانوادهعمیدحضور؛حامیاستارتآپهایجهانی
خاندان عمیدحضور بعد از تمام مشکالت 
و مهاجرت، از کار ننشســته اند. نسل بعدی 
به روشــی دیگر به کار و کارآفرینی در آن 
سر دنیا کمک می کند. سعید و رحیم عمیدی 
در شهر کالیفرنیا حامی استارت آپ ها شده اند 
و به عنوان شتاب دهنده به کسب و کار های 
نوپا کمک می کنند و شعارشــان این است: 
»بزرگ ترین شرکت های تکنولوژی آینده را 

با ما کشف کنید.«
سعید و رحیم از خاندان پرتالش عمیدحضور 

هستند که اسم فامیل خود را به عمیدی تغییر 
داده اند. آنها سعی کردند سرمایه خانواده را در 
مســیری دیگر که جهان در آن در حرکت 
بود ســوق دهند. به همین دلیل هم به قلب 
تکنولوژی زدند. آنها در حال حاضر، مالک 
شرکت »پالگ اند پلی« هستند. طبق اطالعات 
سایت این شــرکت، »پالگ اند پلی« در 22 
کشــور جهان و در قاره های مختلف فعالیت 
دارد و از بیش از 300 اســتارت آپ حمایت 
می کند. همچنین حدود 180 ســرمایه گذار 

نیز در سراسر جهان با شرکت پالگ اند پلی 
این شــرکت  اصلی  دارند. هدف  همکاری 
درحال حاضر در کنار حمایت از شرکت های 
نوپای فعال در حوزه ایده و خالقیت حمایت 
از افراد نخبه اســت که می توانند در آینده با 
ایده های درخشانشــان جهان را تغییر دهند. 
همچنین این شرکت با همکاری دانشگاه های 
معتبر جهان به شناسایی استعدادهای درخشان و 

ایده های آن ها می پردازد.
 ســعید و رحیم با یک جرقــه وارد این 

کار شــدند. آنها مالک ســاختمان شماره 
165 در خیابــان یونیورســیتی در نزدیکی 
دانشگاه اســتنفورد بودند و آپارتمانشان را 
به شرکت هایی همچون گوگل، الگی تج، پی 
پال و... اجاره دادند. اجاره هایی که کم کم آنها 
را واداشت تا خودشان وارد سرمایه گذاری در 
نوپا در حوزه تکنولوژی شوند.  شرکت های 
آنها در مسیر کار مانند پدر و پدربزرگ خود 
به سرعت رشد کردند و توانستند نامی هم در 

این عرصه از خود به جای بگذارند. 

رحیم عمیدسعید عمید
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این بار داســتان جاسوسی کمی پیچیده 
ماجرای جاسوســی عده ای جاسوس  است 
از جاسوســان دیگر که توسط تیم ثالثی از 
جاسوسان کشور دیگرکشف شد )جاسوس 
در جاسوس در جاسوس(: افسران اطالعاتی 
اســرائیل ردپای هکرهای دولت روسیه را 
دنبال کردند که در پی کدنویسی برنامه های 

اطالعاتی آمریکا در سراسر جهان بودند.
چیزی که از دوســال پیــش تاکنون 
به روس هــا کمــک کرده تــا اطالعات 
شهروندان و مقامات آمریکایی را تحت نظر 
داشته باشند، نرم افزار آنتی ویروسی است که 
توسط یک شرکت روسی به نام کسپرسکی 
ساخته شــده و بیش از 400 میلیون نفر در 

سراسر جهان از آن استفاده می کنند.
پس از هک شدن سرورهای کسپرسکی 
رژیم  مقامات  اســرائیلی،  هکرهای  توسط 
صهیونیســتی به ایاالت متحده درباره نفوذ 
گسترده روسیه در بانک های اطالعاتی این 
کشــور اخطار دادند و این اخطارها منجر 
به تصمیم گیری برای عــدم نصب نرم افزار 

کسپرسکی روی رایانه های دولتی شد.
عملیات روســیه بدین صورت بود که 
چندین نفر در ســاختار بانــک اطالعاتی 
کسپرسکی اســناد محرمانه -که به صورت 
نامناســب و فاقد رمزگذاری ذخیره شــده 
بود- را از رایانه شــخصی کارکنان آژانس 
امنیت ملی که در آن نرم افزار آنتی ویروس 
کسپرسکی نصب شده بود، سرقت کردند. 
روش دیگــری که روس ها توانســتند از 
محرمانه  اطالعات  آمریکایی ها  سیستم های 
توانستند  اســت که  این  بیاورند،  به دست 
کسپرسکی را به صورت نوعی از ابزارهای 
سرچ گوگل برای اطالعات محرمانه درآورند 
که سازوکار آن هنوز مشخص نشده است. 
مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا به علت 
محرمانه بودن اطالعات خیلی سربســته و 

مختصر درباره آن صحبت کردند.
هماننــد اکثــر نرم افزارهــای امنیتی، 
محصوالت آزمایشــگاه کسپرســکی نیاز 
به دسترسی به تمام مکان های ذخیره شده در 
رایانه دارد تا آن را برای ویروس ها یا دیگر 

خطرات ایمن کند. این نرم افزار آنتی ویروس 
محبــوب محتویات هارددیســک را برای 
جست وجوی نرم افزار مخرب یا نرم افزارهای 
مخرب اسکن می کند، سپس قبل از فرستادن 
گزارش به کسپرسکی، آن را حذف یا خنثی 
می کند. این روش معمولی برای یک چنین 
نرم افزاری، یک ابزار عالــی برای افزایش 
هوشیاری روسیه در راستای بررسی محتویات 
رایانه هــا و بازیابی هر آنچه که مورد توجه 

قرار گرفته را فراهم آورده است.
آژانس امنیت ملی و کاخ سفید از اظهار 
نظر درباره این مقاله امتناع کردند. سفارت 
رژیم صهیونیســتی نیز حاضر به اظهار نظر 
نشد و سفارت روسیه به درخواست ها برای 

پاسخگویی پاسخ نداد.
وال استریت ژورنال چندی پیش گزارش 
داد که هکرهای روســی اطالعات محرمانه 
را از کامپیوترهای شخصی کارکنان سازمان 
امنیت ملــی آمریکا دزدیده انــد، اما نقش 
هکرهای اطالعاتی اســرائیل در افشای این 
ماجرا و بیان این حقیقت که روس ها برای 
جاسوســی در اطالعات آمریکا از نرم افزار 
کسپرسکی اســتفاده کرده اند، پیش از این 

منتشر نشده است.
شرکت کسپرسکی داشتن هر گونه اطالع 
و یا دخالت در هک روسی را رد کرد. این 
شــرکت در بیانیه ای اعالم کرد: »شرکت 
کسپرســکی هرگز به هیچ دولتی در جهان 
برای اقدامات سایبری خود کمک نمی کند. 
این شرکت پذیرای تمامی اسناد و مدارکی 
است که به صورت عملی و حقیقی دخالت 

در این دستبرد سایبری را ثابت می کند.«
در حــال حاضر آخرین اتفاقی که برای 
افتاد،  آمریکایی  مقامات  محرمانه  اطالعات 
حادثه کسپرســکی بود. سال گذشته اسناد 
ســازمان امنیت ملی آمریکا توسط تیمی از 
 Shadow Brokers هکرهای ناشناخته به نام
مورد دســتبرد قرار گرفت و هنوز هم ردی 
از آن هکرها به دست نیامده است. تقریبا در 
همان زمان مقدار زیادی از اطالعات سازمان 
نیز توسط سایت   CIA جاسوســی آمریکا
 Vault7 ویکی لیکس افشا شد که به رویداد

معروف است.
سال هاست که گمانه زنی هایی درباره وجود 
یک در پشتی )در زبان نرم افزار محل نشت 
اطالعات به بیرون( در آنتی ویروس محبوب 

کسپرسکی برای دولت روسیه جهت استفاده 
از اطالعات مورد نیــازش از کامپیوترهای 
هدف وجود دارد. ساالنه بیش از 60 درصد یا 
374 میلیون دالر از فروش 633 میلیون دالری 
این شرکت مربوط به فروش آن به شهروندان 
ایاالت متحده و اروپای غربی است. در میان 
آنها نزدیک به دوازده آژانس دولتی آمریکا 
از جملــه وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، 
وزارت  دادگستری،  وزارت  انرژی،  وزارت 
خزانه داری و ارتش، نیروی دریایی و نیروی 

هوایی نیز بوده اند.
NSA تحلیلگران خود را از اســتفاده از 

آنتی ویروس کسپرســکی در آژانس منع 
کرده است، زیرا این ســازمان از نرم افزار 
آنتی ویروس خــود برای عملیات های هک 
خارجی خود سوءاســتفاده کرده اســت و 
می داند که همین تکنیک می تواند برای خود 

این کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
بلیک دادچی، که یک عضو سابق سازمان 
 Area امنیت ملی آمریکا و اپراتور و بنیانگذار
Security 1 است می گوید: »آنتی ویروس در 
پشتی نهایی است. این راه فرار پنهان و امن 
دسترسی از راه دور، سازگارو قابل اعتمادی 
را فراهم می کنــد که می تواند برای هر نوع 
هدفی مورد استفاده قرار گیرد، از راه اندازی 
یک حمله مخرب تا جاسوسی برای اطالعات 

هزاران یا حتی میلیون ها کاربر.«
داخلی  امنیــت  وزارت  ســپتامبر،  در 
بخشنامه ای ابالغ کرد که به موجب آن همه 
ادارات اجرایی فدرال موظف شدند به مدت 

90 روز اســتفاده از محصوالت کسپرسکی 
را متوقف و برای حذف نرم افزار و انتخاب 
نرم افزار جایگزین دستورالعمل جدید صادر 
کنند. الین ســی دوک وزیر امنیت داخلی، 
با اشــاره به خطرات امنیتــی اطالعاتی که 
توسط کسپرســکی ارائه شده است گفت: 
این  نرم افزارهای  دیگــر  و  »آنتی ویروس 
شرکت دسترسی گسترده به فایل ها را فراهم 
می کنند و می توانند توســط فعاالن اینترنتی 
تا  بگیرند  قرار  مخرب مورد سوءاســتفاده 
به سیستم رایانه ای فدرال دسترسی پیدا کنند.«
این دســتورالعمل، که بعضی از مقامات 
تصور می کردند برای اجرای آن دیگر دیر 
شده است، عمدتا بر اساس اطالعاتی است که 
از نفوذ اسرائیل در سال 2014 به سیستم های 
شرکت کسپرسکی گرفته شــده بود. این 
به دنبال ماه ها بحث و گفت وگو و زیرنظر 
داشتن فعالیت های شرکت کسپرسکی بود، 
که شامل بررسی نحوه کارکرد این نرم افزار 
و ارتباطات مشکوک این شرکت با کرملین 

بود.
سازمان امنیت داخلی آمریکا در بیانیه خود 
گفت: »خطر اینکه دولت روسیه، به تنهایی 
یا با همکاری کسپرسکی علیه آمریکا اقدام 
کند، اینکه می تواند با کمک دسترسی های 
ارائه شده توسط محصوالت کسپرسکی برای 
به خطر انداختن اطالعات و سیستم های فدرال 
به طور مستقیم از امنیت ملی ایاالت متحده 
متمرکز شود، ما را به انجام این تصمیم وادار 

کرد.«

اسرائیل  نفوذ  کسپرســکی  شــرکت 
به سیستم های خود را تا اواسط 2015، زمانی 
که مهندس کسپرسکی یک ابزار تشخیص 
جدید را آزمایش کرد و متوجه فعالیت های 
غیرمعمول در شبکه شــرکت شد، متوجه 
نشده بود. این شرکت اسرائیلی بررسی ها و 
یافته های خــود را در ژوئن 2015 در یک 

گزارش عمومی منتشر کرده است.
این گزارش اســرائیل را به عنوان یک 
مزاحم نشناخت، اما اشاره کرد که این نقص 
شــباهتی به یک حمله قبلی به نام Duqu را 
نشــان می دهد که به همان کشورهایی که 
مسئول حمله سایبری »استاکس نت« هستند، 
نسبت داده شده اســت. استاکس نت یک 
عملیات مشترک آمریکایی و اسرائیلی بود 
که موفق به نفوذ در تاسیسات هسته ای ایران 
شد و از سال 2010 از کدهای مخرب برای 
نابود کردن پنج ســانتریفیوژ اورانیوم ایران 
استفاده کرد. کسپرسکی همچنین گزارش 
داد که مهاجمان از همان الگوریتم و برخی از 
کد های مشابه دوکو استفاده کرده اند، اما اشاره 
کرد که از بسیاری جهات این حمله پیچیده تر 
شده است. بنابراین محققان روسی به حمله نام 
جدید Duqu 2.0 را دادند و خاطر نشان کردند 
که دیگر قربانیان این حمله نخستین اهداف 

اسرائیل بودند.
در راســتای این اهداف، کسپرســکی 
هتل ها و محل های کنفرانس مورد اســتفاده 
برای جلسات بســته اعضای شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد جهت مذاکره در مورد 
شرایط مذاکرات هسته ای ایران - مذاکراتی 
که از آن اســرائیل محروم بود- را کشف 
کرد. چندین هــدف در ایاالت متحده بود 
که نشــان می داد عملیات شکستن رمزهای 
کسپرسکی به تنهایی کار اسرائیل بوده است 
نه یک عملیات مشترک آمریکایی-اسرائیلی 
مانند اســتاکس نت. محققان کسپرســکی 
خاطر نشان کردند که مهاجمان توانسته اند 
عمیقی  به صورت  شرکت  به کامپیوترهای 
نفوذ کنند و ماه ها بدون بر جای نهادن ردپا 
بعدا کشف  ادامه دهند. محققان  به کارشان 
کردند که هکرهای اســرائیلی با استفاده از 
برای سرقت گذرواژه ها،  پیشرفته  ابزارهای 
گرفتــن تصاویر و ایمیل و اســناد چندین 
در پشــتی را به سیستم های کسپرسکی باز 

کرده اند.

افسران اطالعاتی اسرائیل در طول پروسه 
هک کردن کسپرســکی به سازمان امنیت 
ملــی آمریکا اطالع دادند که شــواهدی را 
دریافت کردند که سازمان جاسوسی روسیه 
با اســتفاده از این نرم افزار به تمام بخش های 
هارد دیسک های آنها اشراف دارد و هر گونه 
یافته ای را به دیتابیس سازمان جاسوسی روسیه 
منتقل می کنند. بر اساس صحبت های مقامات 
آمریکایی که نام آنها فاش نشــده اســت، 
هکرهای روسی تصاویر و اسکرین شات هایی 
از سیســتم های اطالعاتی روســیه به دست 
آوردند که وجود اسناد محرمانه آمریکایی ها 

در دیتابیس روسی را تایید می کرد.
مشخص نیست که چگونه یا به چه میزان، 
یوجین وی. کسپرسکی، بنیانگذار آزمایشگاه 
کسپرسکی و سایر کارکنان شرکت با استفاده 
از محصوالت خود، در ایــن رویداد دخیل 
باشند. کارشناسان فنی می گویند که حداقل در 
تئوری، هکرهای اطالعاتی روسیه می توانستند 
بدون اســتفاده از همکاری مستقیم یا اطالع 
شرکت کسپرسکی، از نرم افزار آنتی ویروس 
آن بــرای نفــوذ به برنامه هــا و اطالعات 
سازمان های دولتی آمریکا سوءاستفاده کنند. 
احتمال دیگر این است که افسران اطالعات 
روســیه ممکن اســت بدون اطالع مدیران 

کسپرسکی، به آن نفوذ کرده باشند.
اما کارشناسان در روسیه می گویند که اگر 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه و 
عضو سابق ک.گ.ب از شخص یا اشخاصی 
درخواست کند تا با سازمان اطالعات روسیه 
همکاری کنند، آن اشــخاص چاره ای جز 
همکاری ندارند و رد کردن آن ممکن است 
سبب شود تا دولتمردان اقدامات خصمانه ای 
در قبال آن افراد انجام دهند. آقای کسپرسکی 
نیز که در یک موسســه اطالعاتی حضور 
داشت و ســابقا در وزارت دفاع روسیه هم 
خدمت کرده بود، چنین تصوری را در مورد 

هزینه لغو درخواست کرملین داشته است.
عملیات  سابق  رئیس  ال.هال،  اســتیون 
روسیه در CIA گفت که اداره سابق او هرگز 
از نرم افزار کسپرسکی استفاده نمی کرد، اما 
سایر ادارات فدرال این کار را انجام می دادند. 
او گفت که تا سال 2013، مقامات کسپرسکی 
سعی داشتند تا اقدامات خرابکارانه انجام دهند 
و همزمان آمریکایی ها را متقاعد کنند که این 

فقط یک برنامه امنیتی ساده است.

واشــنگتن – دولت فدرال آمریکا دستور 
حذف نرم افزارهای تولید شــده توسط شرکت 
برجســته سایبری روســی Kaspersky را داد. 
این دستور به دنبال تحقیقات FBI برای احتمال 
ارتباطات جاسوسی این برنامه با خدمات امنیتی 
روسیه صادر شده اســت. نگرانی های مربوط 
به کسپرســکی که نرم افزار آن در سراســر 
ایاالت متحده فروخته می شــود، بسیار قدیمی 
اســت. به گفته مقامات فعلی و سابق آمریکا، 
با کمک جاسوســان آمریکایی، سال ها   FBI

تالش کرده اســت تا مشخص کند که با توجه 
به مقامات کنونی و ســابق آمریکا آیا مدیران 
ارشد کسپرســکی با ارتش و اطالعات روسیه 
همکاری می کنند یا خیر. FBI همچنین بررسی 
کرده است که آیا نرم ا فزار کسپرسکی، از جمله 
برنامه های آنتی ویروســی است که راه های باز 
پنهانی دارد که می تواند به روسیه اجازه دهد تا 
به اطالعات رایانه هایی که این برنامه در آن اجرا 
می شود دسترسی پیدا کند یا خیر. کسپرسکی 

این اتهامات را انکار می کند. مقامات آمریکایی 
که به علت محرمانه بودن اطالعات به صورت 
ناشــناس صحبت می کنند، جزئیات اطالعاتی 
که در کسپرسکی جمع آوری کرده اند را ارائه 
نمی دهند. اما الین سی دوک وزیر امنیت داخلی، 
دستور داد که ســازمان های فدرال طی 90 روز 
آینده تمهیداتی برای حذف نرم افزار کسپرسکی 

از سیستم های دولتی بیندیشند.
اطالعیه اخیر آخرین نمونه از قطع ارتباط بین 
کاخ ســفید -که اغلب تهدید تداخل اطالعاتی 
روسیه را به زیرساخت کشور ربط می دهد- و 
مقامات اطالعاتی و انتظامی آمریکایی -که در 
ســایه جنگ دائمی علیه کارگزاران مستقر در 

مسکو هستند- است.
در حال حاضر تجارت کسپرسکی در ایاالت 
متحده آمریکا آخرین تلفــات در این جنگ 
جاسوسی اســت. Best Buy غول الکترونیک، 
چنــدی پیش اعالم کرد کــه محصوالت این 
شرکت را از قفســه ها و وب سایت های خود 

در زمینه امنیت ســایبری جمــع آوری کرده 
اســت و مجلس ســنا به زودی به یک الیحه 
درباره هزینه های امنیت ســایبری رای می دهد 
که ممنوعیت اســتفاده از محصوالت شرکت 
کسپرسکی توسط سازمان های دولتی آمریکا را 
اعالم خواهد کرد و به طور موثر پیشنهاد ارائه 

شده را به قانون تبدیل می کند. 
کسپرسکی یکی از بزرگترین شرکت های 
تحقیقاتی در زمینه امنیت ســایبری در جهان 
محسوب می شود و دارای تخصص های فراوانی 

در طراحی نرم افزارهای ضد ویروس و ابزارهایی 
برای شناسایی نرم افزارهای جاسوسی استفاده شده 
این  توسط سرویس های اطالعاتی غربی است. 
شرکت توسط یوجین کسپرسکی تاسیس شد، 
که در دبیرستانی که جاسوسان روسیه را آموزش 
می داد تحصیل کرد و سپس نرم افزاری را برای 
ارتش شــوروی -قبل از شروع به کار شرکت 
کسپرسکی در ســال 1997- نوشت. او تاکید 
کرده اســت که نه او و نه شرکتش با ارتش یا 

سرویس اطالعاتی روسیه روابط فعال ندارند.

با این حال، با وجود توجه به اهمیت آن در 
جهان امنیت سایبری، وجود سرور اصلی آن در 
روسیه سال ها باعث شک به روابط احتمالی آن با 
سازمان های اطالعاتی روسیه شد. مقامات فدرال 
آمریکا به شرکت های خصوصی هشدار دادند تا 
از نرم افزار کسپرسکی استفاده نکنند و در اوایل 
ســال جاری این شرکت از لیست فروشندگان 
تایید شده توسط دفاتر دولتی برای خرید فن آوری 
خارج شده اســت. در یک جلسه سنا در ماه مه 
تعدادی از مقامات ارشد امنیتی آمریکا، از جمله 
فرماندارانFBI و CIA هنگامی که از آنها پرسیده 
شد که آیا با نرم افزار کسپرسکی در سیستم های 
آژانس هایشــان احســاس راحتی می کنند، با 
نگرانی »نه« گفتند. با این وجود، به نظر می رسد 
نرم افزار کسپرسکی در بسیاری از سازمان های 
فدرال، به خصوص محصوالت آنتی ویروس آن 
استفاده شده است. هرچند برآورد قابل اعتمادی 
از آن همه جا وجود ندارد چراکه سیســتم های 
کامپیوتری دولتی تمایــل زیادی به مجموعه 

نرم افزارها و ســخت افزارهای مختلف دارند و 
هیچ نهادی مقامات را برای اینکه از چه برنامه ای 

استفاده می کنند مورد پرسش قرار نمی دهد.
نرم افزار کسپرسکی به طور گسترده ای توسط 
دولت های ایالتی و مردم عادی آمریکا استفاده 
می شود. این شرکت می گوید که بیش از 400 
میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. این کمپانی 
یک مرکز قوی تجزیــه و تحلیل و تحقیق در 
مورد تهدیدات ســایبری نیز دارد. وزیر امنیت 
داخلی خانــم دوک در بیانیه ای گفت: »خطر 
این که دولت روسیه، به تنهایی یا با همکاری با 
کسپرسکی بتواند از دسترسی محصوالت ارائه شده 
توسط کمپانی کسپرسکی برای به خطر انداختن 
اطالعات سیستم های اطالعاتی و فدرال استفاده 
کند، به طور مستقیم امنیت ملی ایاالت متحده را 

تحت تاثیر قرار می دهد.«
کسپرســکی گفت که از تصمیم سازمان 
امنیت داخلی آمریکا ناراحت شــده و هر گونه 

ارتباط با دولت روسیه را رد کرد.

سهیال تقوی نژاد
مترجم

وال استریت ژورنال چندى پیش گزارش داد که هكرهاى روسی اطالعات محرمانه را از کامپیوترهاى شخصی کارکنان سازمان امنیت تکنولوژی
ملی آمریكا دزدیده اند، اما نقش هكرهاى اطالعاتی اسرائیل در افشاى این ماجرا و بیان این حقیقت که روس ها براى جاسوسی در 
اطالعات آمریكا از نرم افزار کسپرسكی استفاده کرده اند، پیش از این منتشر نشده است.

دزدیازشاهدزد
چگونه هكرهای رژیم صهیونیستی دست جاسوسان روس را در نفوذ به اطالعات آمریكا رو کردند؟

جنگسرددیجیتالی
دولت آمریكا شرکت کسپرسكی را از فهرست شرکت های مورد تایید خود حذف کرد
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رویداد ســایبری اخیر در آمریکا جهان 
اما  انداخت.  اســتاکس نت  به یاد  را دوباره 
اســتاکس نت چه بود و چه هدفی داشت؟ 
در این گزارش ســعی می کنیم به چیستی 
ایــن ویروس مخرب  فعالیت  و چگونگی 

بپردازیم.

QQQاستاکس نت چیست؟
اســتاکس نت یک بدافــزار رایانه ای یا 
تروجان است که اولین بار در تاریخ 13 ژوئیه 
شناسایی   VBA32 توسط ضدویروس  2010
شد. این بدافزار با اســتفاده از نقص ایمنی 
موجود در میانبرهای ویندوز، با آلوده کردن 
قالب  با  فایل هایی  رایانه ای کاربران صنعتی 
اسکادا که مربوط به نرم افزارهای WinCC و 
PCS7 شرکت زیمنس هستند را جمع آوری 
کرده و به سرور خود می فرستد. این بدافزار 
اختصاصــا برای خرابکاری در تاسیســات 

غنی سازی اورانیوم نطنز ساخته شده است.
در اواخــر ماه مــه 2012 رســانه های 
اســتاکس نت  که  کردند  اعالم  آمریکایی 
مستقیماً به دستور اوباما رئیس جمهور آمریکا 
طراحی، ســاخته و راه اندازی شده. گرچه در 
همان زمان احتمال این می رفت که آمریکا 
تنها عامل سازنده نباشد. در تاریخ 7 ژوئیه سال 
2013 میالدی، ادوارد اسنودن در مصاحبه ای 
با اشپیگل اعالم کرد این بدافزار با همکاری 
مشترک آژانس امنیت ملی آمریکا و اسرائیل 
ســاخته شده است. در ســال 2016 میالدی 
به نام روزهای صفر  مستندی  گیبنی  الکس 
در مورد استاکس نت منتشر کرد که در آن 
این ویروس محصول مشترک آمریکا و واحد 

8200 ارتش اسرائیل معرفی شده است.
اســتاکس نت در اواســط تیرماه 1389 
در سراســر جهان و برای نابودی تأسیسات 
اتمی بوشهر انتشار یافت. نخستین بار یک 
کارشــناس ایرانی کامپیوتر در مشهد که 
 VBA32 بالروسی،  آنتی ویروس  نمایندگی 
در این شهر را داشت متوجه وجود ویروسی 
شــد که هدف آن ســامانه های هدایتگر 
عامل  با سیستم  هسته ای  صنعت  تأسیسات 
معتقدند طراحان  است. کارشناسان  ویندوز 
این بدافزار یک منطقه جغرافیایی خاص را 
Busi-  مدنظر داشته اند و طبق گزارش مجله

ness week هــدف از طراحی این بدافزار 

دستیابی به اطالعات صنعتی ایران است. این 

بدافزار برای جلوگیری از شناسایی شدن خود 
از امضای دیجیتال شرکت Realtek استفاده 
می کند. روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 16 
مدعی  مقاله ای  در  ژانویه 2011 میــالدی، 
شد که »اســرائیل استاکس نت را در مرکز 
اتمی دیمونا و روی سانتریفیوژهای مشابهی 
که ایران از آن ها در تاسیســات غنی سازی 
اورانیوم نطنز اســتفاده می کند، با موفقیت 
آزمایش کرده  بود.« این در حالی ست که 
دولت اسرائیل و دولت آمریکا به طور رسمی 
دست  داشتن در انتشار استاکس نت را تأیید 

کرده اند.
 بنابر اظهارنظر کارشناسان سیمانتک، این 
بدافزار سیستم هایی را هدف قرار داده است 
که دارای یک مبدل فرکانس هســتند که 
نوعی دســتگاه برای کنترل سرعت موتور 
است. بدافزار استاکس نت به دنبال مبدل هایی 
از یک شــرکت در فنالند یــا تهران بوده 
است. اســتاکس نت به دنبال این دستگاه ها 
روی سیستم قربانی می گردد و فرکانسی را 
که دستگاه های مذکور با آن کار می کنند، 
شناســایی کرده و به دنبال بازه ای از 800 تا 
1200هرتز می گردد. دســتگاه های صنعتی 
که از این مبدل اســتفاده کنند بسیار محدود 
هستند و غالباً در تأسیسات غنی سازی اورانیوم 
استفاده می شوند. هدف استاکس نت را می توان 
نیروگاه های هســته ای ایران دانست؛ به این 
دلیل که در این مراکز از این مبدل ها استفاده 
می شــود؛ بنابراین مراکز غنی سازی نطنز و 
بوشهر تنها مراکزی هستند که می تواند هدف 

احتمالی آن قرار گیرد.
این بدافزار فرکانس های مبدل را ابتدا تا 
باالتر از 1400 هرتز می برد و سپس آن را تا 
کمتر از 2 هرتز پایین می آورد و سپس آن را 
فقط برای باالتر از 1000 هرتز تنظیم می کند. 
در اصل، این بدافزار سرعتی را که موتور با 
آن کار می کند، به هم می ریزد که می تواند 
منجر به رخ دادن هر اتفاقی شود. برای مثال 
کیفیت محصول پایین  آید یا اینکه اصال تولید 
نشود، مثال با دخالت این ویروس تأسیسات 
غنی ســازی نمی توانند به درستی اورانیوم را 
غنی ســازی کند. این کار همچنین می تواند 
منجر به خرابی موتور به صورت فیزیکی نیز 

بشود.
راه های انتشار این ویروس عبارت بودند 

از:

اتصال فلش یا رسانه های ذخیره ساز نامطمئن 
به سیستم.

به سیســتم های  نامطمئن  فلش های  اتصال 
plc صنعتی و

عدم روش ها و خط مشی های مطمئن. و ایمن 
برای تبادل اطالعات بین سیستم های متصل 

به اینترنت و شبکه داخلی.
عدم جداســازی شــبکه اینترنت از شبکه 

اینترانت.
کلیــک روی لینک های نامعتبــر یا ورود 

به سایت های ناشناس.
کلیک روی ایمیل ها و پیوست های نامعتبر و 

ناشناس.
نصب نرم افزار های متفرقه و از ســایت های 

ناشناس.
و موارد مشــابه که منجــر به ورود هر 
گونه بدافزاری به سیســتم یا شبکه خواهند 
شد که با توجه به سیستم های پیشرفته ای که 
بدافزارنویسان به کار می گیرند، امکان شناسایی 
آنها بعد از ورود به سیســتم های شبکه IT یا 
صنعتی در لحظه وجود ندارد و بعد از گذشت 
مدت زمانی )از یک دقیقه گرفته تا یک سال 
و یا بیشتر( اثرات مخرب آنها آشکار می شود.

در حال حاضر روتین های شناســایی و 
پاکســازی این بدافزار که ماهیت جاسوسی 
signature dara-  دارد، تهیــه شــده و در

base ویروس یاب ها به روز شده است. البته 

امکان اینکه این ویــروس یا ویروس های 
مشابه به طور خاموش روی سیستم های قربانیان 
وجود داشته باشــد و بعد از طی کردن دوره 

خواب خود و جمع آوری اطالعات کافی از 
سیســتم قربانی و تبادل آن با مرکز کنترل 
فعالیت خرابکارانه را شــروع کنند،  خود، 
وجــود دارد، به همین جهت، پیشــگیری 
همیشه بهترین راه محسوب می شود. ویروس 
گفته  که  همانطور   )Stuxnet( استاکس نت 
شد، به قصد ایران نوشته شده بود که به عنوان 
داخلی  اطالعات  یک جاسوس افزار صنعتی، 
سیستم های مراکز تولیدی و تحقیقاتی شرکت 
زیمنس را که در ایران نصب شده بودند؛ برای 

سروری در خارج از کشور ارسال می کرد.
از این ویروس به عنوان پیچیده ترین نوع 
ویروس و نخســتین بدافزار در حوزه plc نام 
می برند و در حال حاضر دو نســخه از آن 
شناسایی و ردگیری شــده است و چه بسا 
نسخه های دیگر از آن به صورت خاموش در 

حال فعالیت باشند.

QQQاستاکس نت در ایران چه کار کرد؟
در ژانویه 2010، بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی هســته ای که از کارخانه غنی سازی 
اورانیــوم نطنز در ایران دیــدن می کردند، 
متوجه شدند که ســانتریفیوژهای که برای 
غنی سازی اورانیوم مورد استفاده قرار می گیرند 
با نرخ بی سابقه ای فعالیت می کنند. این به نظر 

کارشناسان آژانس بسیار عجیب آمد.
پنج ماه بعد یک اتفاق به ظاهر غیرمرتبط 
رخ داد. نام یک شرکت امنیتی کامپیوتری 
در بالروس برای رفع یک ســری مشکالت 
کامپیوتری در ایران که بارها و بارها اتفاق 

افتاده بود، سر زبان ها افتاد. دوباره اتفاق عجیبی 
رخ داده بود؛ این گونه بود که محققان چندین 
فایل مخرب روی یکی از سیستم ها پیدا کرده 
و اولین سالح دیجیتال جهان را کشف کردند.
همانطور که بعدا مشخص شد، استاکس نت 
با همه ویروس ها و بدافزارهایی که تاکنون 
معرفی شــده بودند تفاوت داشت. به جای 
اینکه به سادگی دست به سرقت یا دستکاری 
اطالعات کامپیوترهای هدف بزند، با ایجاد 
تغییراتی در ولتاژ برق مصرفی دستگاه های 
سیستم های هســته ای باعث سوءکارکرد یا 

خرابی آن ها می شد.
 Countdown to Zero Day: Stuxnet

و راه اندازی اولین دیجیتال جهانی در جهان، 
نوشته شده توســط کیم زتر، کارمند ارشد 
ســایت ویرد، داســتان برنامه ریزی، اجرا و 
کشف استاکس نت را شرح می دهد. مستندی 
نیز به همین نام و بر اساس این کتاب ساخته 
شده است. در مستند »روز صفر« راوی داستان 
ردپای این ویروس را تا آمریکا و اســرائیل 

دنبال می کند.
نام این مستند به مدت زمانی اشاره دارد که 
قربانیان پس از کشف آسیبی که به سیستم 
هایشان وارد شــده برای اصالح آن فرصت 
دارند: عمال هیچ زمانــی )صفر روز( برای 
واکنش وجود ندارد. ویروس اســتاکس نت 
از چهار آسیب پذیری موجود در شبکه های 
اطالعاتی ایران استفاده کرد که نفوذ به آنها 
نیازمند زمــان زیادی نبود. »اریک چین« از 
شرکت امنیت سایبری »سیمنتک« و یک 
کارشناس امنیت ســایبری دیگر در جریان 
ساخت این فیلم به مدت یک ماه تمام آنچه 
که در این حمله سایبری اتفاق افتاد را مورد 
بررسی قرار دادند. این فیلم جزئیات این حمله 
ســایبری بزرگ را به زبانی قابل فهم برای 
بینندگان بازگو می کند و قابلیت های عظیم 
این بدافزار را به روشــی جذاب به تصویر 

می کشد.
نویســنده این گزارش مدعی است که 
ویروس اســتاکس نت از ایــن لحاظ یک 
بدافزار غیرمعمول بوده کــه باعث نابودی 
فیزیکی بخشــی از تاسیسات هسته ای ایران 
شده است. این ویروس کنترلگرهای صنعتی 
ســانتریفیوژهای تاسیسات هسته ای نطنز را 
هدف قــرار داد و تقریبا 20درصد از آنها را 
از کار انداخت. با این حال سامانه تاسیسات 

هســته ای نطنز همچنان از عملکرد صریح 
سانتریفیوژها خبر می داد، چراکه استاکس نت 
به طور هم زمان اطالعات عملکردی قدیمی تر 
)که مربوط به زمان قبل از این حمله سایبری 
بودنــد( را در اختیار کارکنان تاسیســات 
هسته ای نطنز قرار می داد و به عبارتی آن ها 

را گول می زد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان تاکنون 
از هرگونه اظهارنظر درباره حمله استاکس نت 
به تاسیسات هســته ای نطنز امتناع کرده اند، 
بسیاری دیگر از کارشناسان امنیت سایبری، 
آن را یک حمله غافلگیرانه تمام عیار می دانند. 
»آموس یادلین« رئیس اسبق اداره اطالعات 
نظامی ارتش اسرائیل می گوید: »هک کردن 
بهترین ســالح اســت، زیرا دشمن متوجه 
نمی شــود که چه اتفاقی در حال رخ دادن 

است.«
این گزارش در ادامه مدعی می شود: »این 
حمله سایبری گسترده با وجود موفقیت آمیز 
بودن، پیامدهای منفــی زیادی را نیز با خود 
به همراه داشــت. در مســتند »روز صفر« 
به خوبی نشــان داده شــده است که چطور 
روسیه و سایر کشورها با آگاهی از عملکرد 
این بدافزار، وارد جنگ سایبری جدیدی شدند 
که به هیچ وجه تابــع هنجارهای بین المللی 
نیست و در واقع قواعد جدید این جنگ، شما 
را به انجام هر کاری برای دفاع از خود مجاز 

می کند.«
ویروس  به حملــه  ایــران  واکنــش 
اســتاکس نت نیز به خوبی در این فیلم بیان 
شده است. درواقع، پس از این حمله سایبری 
بود که ایران به دنبال تقویت توانمندی های 
ســایبری خود رفت و با حمله به وب سایت 
حدود 50 بانک آمریکایی از جمله »جی پی 
مورگان« و »بانک آمریکا« به نوعی سیاست 
مقابله به مثل را برای آمریکا در دستور کار 

قرار داد.
در فیلم مستند روز صفر، به موارد دیگری 
از حمالت سایبری بزرگ در سال های اخیر از 
جمله حمله سایبری به شرکت نفتی »آرامکو« 
عربســتان و حمله کره شــمالی به شرکت 
آمریکایی »سونی پیکچرز« نیز پرداخته شده 
است تا نشان دهد دشمنی با دولت ها در جهان 
امروز اشــکال جدیدتری پیدا کرده است و 
اکنون این شرکت ها هستند که در خط مقدم 

جنگ میان دولت ها قرار گرفته اند.

این روزها در اخبار به کرات درباره امنیت 
کامپیوتر می شنویم، اما روشنگری کمی  در 
این باره وجود دارد. در این چند سطر تالش 
خواهیم کرد تا مــواردی را که از هر لحاظ 
برای حفظ امنیت سیستم های کامپیوتری موثر 

هستند برجسته کنیم.
نیازمند ســخت افزار و  امنیت واقعــی 
سیســتم عاملی با طراحی ایمن است. برای 
استفاده از هر گونه اطالعات مهم باید از چنین 
سیستمی  استفاده شود. یک سیستم ایمن باید 

شامل موارد زیر باشد:
تمام کدهای هســته و سرپرســت باید 
به عنوان »مجاز« گردآوری و از یک محل 

مجاز اجرا شوند.
تمام I / O )کدنویسی صفر و یک( توسط 
شخص سرپرســت انجام می شود نه توسط 

برنامه های کاربردی.
هر برنامه ای که با حافظه پردازنده ای خارج 
از حافظه خود ارتباط برقرار کند، لغو می شود.

سیستم های عامل باید تفاوت برنامه هایی 
را که حاوی داده هایی هســتند که ممکن 
است مستقیما در سیستم اجرا شود )متغیرها( 
از قسمت هایی که حاوی کد اجرایی هستند 
و ممکن است در مرحله اول شناسایی نشوند 

تشخیص دهد.
اگر یک برنامه در تالش برای تغییر کد 
خودش باشد، سیســتم عامل باید آن را پاک 

کند.
هر عملیــات I / O که بــرای خواندن 
مقدار مشــخصی از اطالعات زمان بیشتر از 

استانداردش صرف کند پاک شود.
لغو  برنامه اجرای کدهای غیرقانونی  هر 

شود.
فقط افراد مجــاز می توانند برنامه ها را در 
یک منبع مجاز اضافه کنند یا تغییر دهند. )در 
حال حاضر تنها سخت افزار و سیستم عاملی 
 z / OS ،که از این الزامات پشتیبانی می کند
اســت که روی سخت افزار سری z شرکت 

IBM قرار دارد.(

ذخیره سازی: داده های مشتری یا هرگونه 
اطالعات دیگر که بایســتی ایمن نگهداری 
شوند نباید روی کامپیوتری که به اینترنت 

متصل است ذخیره شود.
تأیید اعتبار کاربر: هنگامی  که فردی در 
یک کامپیوتر متصل به اینترنت وارد سیستم 
می شــود، باید یک شناســه و رمز عبور را 
برای سیســتم ارائه دهد. پس از اتصال رایانه 
به اینترنت، رایانه داده ها را به یک سیســتم 

میانی که به درســتی کد و رمــز عبور را 
شناسایی می کند، منتقل کرده و سپس آن را 
به سومین سیستم تأیید اعتبار که بدون اتصال 
مستقیم به اینترنت است، انتقال می دهد. سیستم 
اعتبارسنجی باید تعیین کند که آیا شناسه و 
رمز عبور یک کاربر معتبر است یا خیر، و 
اگر چنین باشد، عبارت یا تصویر اعتبارسنجی 
سیستم انتخاب شــده توسط کاربر به همراه 
سوال چالشی که باید از طریق سیستم متوسط 
به کاربر منتقل شــود، نمایش داده می شود. 

عبارت یا عکس اعتبارسنجی به کاربر تایید 
می کند که او واقعا به سیستم مورد نظر متصل 
است و نه یک ماشــین »جعلی«. سواالت 
تصادفی )حداقل 6 سوال( که ار کاربر پرسیده 
می شــود جلوی هرگونه هــک احتمالی را 
می گیرد. اگر کاربر پاسخ صحیح را به سوال ها 
ارائه کند، سیستم اعتبارسنجی یک شناسه تأیید 
اعتبار را به رایانه منبع متصل می کند که کاربر 
را به عنوان مجاز شناسایی می کند. توجه داشته 
باشید که با استفاده از این سیستم، اطالعات 
واردشده  کاربر  به اســتثنای  کاربری  هیچ 

موجود در اینترنت وجود ندارد.
در دسترس بودن داده ها: اگر کاربری که 
وارد سیستم شده درخواست مشاهده اطالعات 
سیستم را داشته باشــد، مجددا نشانگر تأیید 
هویت کاربر به سرور داده که بدون اتصال 
به اینترنت ارائه شده است ارائه می شود. سرور 
درخواســت ارائه ی داده را می پذیرد، یک 
شناسه احراز هویت را به سیستم اعتبارسنجی 

می فرستد تا مجددا هویت کاربر را شناسایی 
کند، داده های درخواست شــده را امن کند و 
آن را به سیستم ارسال کند. مجددا، در اینترنت 
تنها بیت های کوچک گسســته داده ها در 

دسترس هستند.
رمزگذاری  باید  داده ها  تمام  رمزگذاری: 

شوند.
حفاظت از رمز عبــور: هر کلمه عبور 
باید ذخیره شود و در عوض، رمزهای عبور 
بایــد از طریق یک الگوریتــم رمزنگاری 
یک طرفه منتقل شوند. به این معنی که عدد 
از پیش تعیین شده باید به خروجی الگوریتم 
رمزگذاری اضافه شود تا حتی اگر الگوریتم 
رمز را یاد بگیرد، نتیجه ذخیره شده از خروجی 
آن متفاوت باشــد. فقط این نتیجه به عنوان 
»رمز عبور« ذخیره می شــود. بنابراین، رمز 
عبور هرگز نمی تواند بازیابی شــود و فقط 
نتایج حاصل از فرآیند ممکن اســت برای 

اعتبارسنجی مطابقت داشته باشد.

جاسوسیسایبری
نگاهی به استاکس نت، اولین سالح دیجیتال در جهان

دزدگیرقرن21
راهكاری برای حفظ امنیت در فضای سایبری

در اواخر ماه مه 2012 رسانه هاى آمریكایی اعالم کردند که استاکس نت مستقیماً به دستور اوباما رئیس جمهور آمریكا طراحی، ساخته 
و راه اندازى شده. گرچه در همان زمان احتمال این می رفت که آمریكا تنها عامل سازنده نباشد. در تاریخ ۷ ژوئیه سال 2013 میالدى، 

ادوارد اسنودن در مصاحبه اى با اشپیگل اعالم کرد این بدافزار با همكارى مشترک آژانس امنیت ملی آمریكا و اسرائیل ساخته شده است.
تکنولوژی
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پیش از انقالب 1917 در روسیه، سوسیالیسم 
و کمونیسم دو واژه ی مترادف بودند. هر دو به 
گونه ای از نظام اقتصادی داللت می کردند که 
در آن دولت مالک ابزار تولید اســت. با این 
حال نظریات سیاسی و کنش سیاسی والدیمیر 
لنین تا درجه ی زیادی معانی متمایزی به این دو 

اصطالح داد.
سوسیالیســت های  قاطبه ی  چــون  لنین 
هم دوره ا ش معتقد بود که مقصود سوسیالیسم نائل 
نخواهد شد مگر از خالل انقالب قاهرانه. با این 
حال هیچ کدام از معاصرانش به تندی او منطق 
انقالب را دنبال نکردند. پس از آن که مصمم 
شــد انقالب قاهرانه خود به خود رخ نخواهد داد 
نتیجه گرفت برای طرح ریزی انقالب به هیاتی 
شبه نظامی از انقالبیون خبره نیاز است و خود این 
هیات را تاسیس و سپس رهبری کرد. بعدتر که 
دریافت انقالْب معارضاِن بسیار خواهد داشت، 
تصمیمش بر این واقع شد که بهترین راه برای 
سرکوِب مخالفْت آن عاملی است که صراحتًا 
»وحشت« می خواندش- اعدام های دسته جمعی، 
بردگی و گرســنگی. و چــون دریافت که 
علی رغم فتوحات نظامی اش، اکثریت هموطنانش 
همچنان در تقابل با کمونیسم ایستاده اند، نتیجه 
گرفت که اســتبداد تک حزبی می باید تا زمان 
برخــورداری حزب از حمایت خدشــه ناپذیر 
مردمی ادامه یابد. در هرج ومرج آخرین ســال 
جنگ جهانی اول، تدابیر لنین به مثابه طریقی 
موثر برای ضبط و انعقاد قدرت در امپراطوری 
روســیه  ی تزاری کارگر افتاد و آن دســته از 
سوسیالیست ها که اسلوب او را پذیرفتند، پس از 
آن به »کمونیست« ها شهرت یافتند و متعاقباً در 
چین، اروپای شرقی، کره ی شمالی، هندوچین و 

بسیاری مواضع دیگر به قدرت رسیدند.
برجســته ترین واقعیتی که بایــد در باب 
اقتصادیات کمونیســم درک کرد این است 
که تنها در کشــور های عمیقاً فالح با جوامعی 
کشاورزی محور بود که انقالب کمونیستی به 
پیروزی رسید. ]1[ مع هذا مالکیت دولت بر ابزار 
تولید نمی توانست تنها با سلب مالکیت از شماری 
از صاحبان صنایع حاصل شود. لنین دریافت که 
دولت می باید اراضی ده هــا میلیون دهقان را 
قبضه کند و این امر طبعاً مقاومت دهقانان را به 
دنبال می داشت. او در طول جنگ داخلی روسیه 
)1920-1918( در این راســتا کوشید، اما چون 
با آشوب و پنج میلیون نفر کشته در اثر قحطی 
مواجه شد پا پس کشید. جانشین لنین، جوزف 
استالین، اما کار را یک دهه بعد به انجام رسانید. 
میلیون ها تن از دهقانان مرفه تر )»کوالک« ها( 
را به اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستاد 
تا از شکل گیری مقاومت سازمان یافته جلوگیری 
کنــد و باقی   مانده ی جمعیت دهقــان را نیز 

گرسنگی داد و ناگزیر به تمکین کرد.

سازوکار »قحطی وحشت« استالین ساده بود. 
اشتراکی کردن مزارع، تولید کلی غذا را کاهش 
داده بود. کوالک ها که پیشــرو تریِن زارعان 
بودنــد حاال در تبعید به ســر می بردند و باقی 
دهقانان اکنون که در استخدام دولت قرار داشتند 
شوق کم تری برای تولید احساس می کردند. اما 
سهمیه بندی  های دولتی به شدت افزایش یافت و 
نقصان مواد غذایی از شکم دهقانان جبران می شد. 

رابرت کانکوئست چنین شرح می دهد:
»تولیدات کشــاورزی به شــدت کاهش 
یافته بــود و از دهقانان آن عده که هنوز چون 
میلیون ها تنِ  دیگر به کام مرگ و تبعید فرستاده 
نشــده بودند، خود را اینک تا مرتبه ی رعیتی 
)سرف( تنزل یافته می دیدند. به رغم این همه حاال 
حکومت بــود که تولیدات غله را- هر چند در 
کمیتی تنزل  یافته- در اختیار داشت و این چنین 

زراعت اشتراکی غالب شد.« ]2[
محصول  صنعتی شدن  سرمایه دار،  غرب  در 
جانبِی افزایش بهره وری زراعی بود. چون تولید 
سرانه ی زارعان افزایش یافت، به تعداد کمتری 
کشــاورز برای تغذیه ی جمعیــت نیاز بود و 
آن ها که دیگر در بخش کشــاورزی نیازی به 
حضورشان احساس نمی شد، به شهر ها کوچیدند 
و به کارگران صنعتی مبدل شــدند. در غرب، 
مدرنیزاسیون و فزونی تولیدات غذایی شانه به شانه 
پیش رفتند. در مقابل و تحت سلطه ی کمونیسم، 
صنعتی شدن با سقوط بهره وری زراعی همراه شد. 
دولت غذایی را که از دهقانان گرفته بود، صرف 
تغذیه ی کارگران صنعتی و جبران جای خالی 
مواد صادرشده می کرد. کارگران صنعتِی تازه 
البته همان دهقانان سابق بودند، گریخته از شرایط 

دشوار زراعت اشتراکی به دامن شهرها. ]3[
یکی از پایه ای ترین مباحث علم اقتصاد منحنی 
امکانات تولید اســت )PPF( که ترکیب های 
ممکن از تولیدات را نمایش می دهد. برای مثال 
بیایید گندم و فوالد را در نظر بگیریم. اگر همه ی 
امکانات تولید صــرف تولید این دو محصول 
شوند و منحنی امکانات تولید ثابت بماند، تولید 
فوالدِ بیشتر به معنی تولید کم تر گندم است. در 
جهان غیرکمونیستی، صنعتی شدن تغییر پیوسته 
و روبه بیرون منحنی امکانات تولید بود )نمودار 
یک( و علِت آن دگرگونی های تکنولوژیک. 
در جهان کمونیســتی صنعتی شدن حرکتی 
دردمندانه در امتداد منحنی PPF یا به بیان بهتر 
در امتداد و منحرف شــده-به-درون این منحنی 

بود. )نمودار دو(
دیگر عارضه ی مشخص صنعتی شدن اتحاد 
جماهیر شوروی حجم کمتر تولیدات کارخانه ای 
بود که به دست مصرف کنندگان می رسید. تاکید 
بر »صنایع سنگین« ی چون فوالد و زغال سنگ 
بود و این امــر حیرت انگیز جلوه خواهد کرد، 
مگر آن که دریابیم لفظ »صنعتی شدن« در این جا 
بی مسمی است. آن چه در طول سال های دهه ی 
1930 در شوروی رخ داد نه صنعتی شدن که در 
واقع نظامی شدن بود: سالح سازی ای گسترده تر از 
هر کشور دیگری در جهان )حتی آلمان نازی(. 

]4[ مارتین ملیا چنین شرح می دهد:
»برخالف آن چه در اهداف رژیم ادعا شده 
بود، نظام اقتصــادی، در تقابل با آن نظام تولید 
معطوف به فراوانی بود که از خالل فراوانی تولید 
نیاز ها را برآورده ساخته، رضایت جامعه را تامین 
می کرد. به واقع آن نظام چیزی نبود جز فشار 
عمومی بر مردم، چالندن ]مصرف عمومی[ در 
راستای تولید کاال های سرمایه ای به مقصود پدید 
آوردن قدرت صنعتی، و سپس تولید کاال های 
سرمایه ای بیشتر از خالل این قدرت صنعتی و در 
نتیجه  ی آن توانمند تر کردن صنعت، و سرانجام 

تولید تسلیحات.« ]5[
مدافعین اســتالین استدالل می کنند که این 
آلمان بود که نظامی شدن را بر او تحمیل کرد. اما 
در حقیقت استالین نه تنها جنگ جهانی دوم را به 
عنوان متحد فعال آلمان در دعوای لهستان آغاز 
کرد که جنگ را فرصتی طالیی برای گسترش 
کمونیســم می انگاشــت: »دولت شوروی در 
گردهمایی بین الملل سپتامبر 1939 خود صریحًا 
مصلحت اتحاد شوروی و انقالب جهانی را در 
برانگیختن دومین جنگ امپریالیستی برشمرد و 

نه در حفظ صلح.« ]6[
اگرچه پس از خیانت هیتلر در 1941 استالین 
به ظاهر ابله جلوه می کند، برآورد وی از وضعیت 
درســت بود. بعد از جنگ جهانــی دوم اتحاد 
جماهیر شــوروی نظام های سیاسی کمونیستی 
را در سراسر اروپای شــرقی مستقر کرد، اما 

حتی قابل توجه تر خالئی ســت که در نتیجه ی 
شکست ژاپن در ساختار قدرت آسیا پدید آمد. 
همین خالء بود که به مائو تسه دونگ اجازه داد 
دیکتاتوری لنینیستی اش را در چین دایر کند. 
دست نشــاند ه های اروپایی به دقت از سرمشق 
شوروی پیروی می کردند و از آن جا که در قیاس 
با چین به لحاظ توسعه یافتگی در سطح باالتری 
قرار داشتند، گذار به کمونیسم کمتر مرگبار بود. 
اما در مقابل مائو سیاست های اقتصادی ای را در 
پیش گرفت که از برنامه های استالین هم تندتر 
بودند و در طول اجرای سیاسِت »گامی بزرگ به 
جلو« به اوج خود رسیدند و سی میلیون چینی را 
در اجرای مجدد اشتراکی کردن به سبِک شوروی  

گرسنه به میان مردگان فرستادند.
پس از مرگ استالین در 1953 سیاست های 
اقمار  اتحــاد جماهیر شــوروی و  اقتصادی 
اروپایــی  اش رو به مالیمت گذاشــت. اغلب 
کاگراِن مملوک آزاد شــدند و اردوگاه های 
کار اجباری به عوض بنگاه هایی برای برداشت 
ارزان منابع دورافتاده، به زندان هایی برای معاندان 
مبدل شدند. نظام های کمونیستی حاال کم تر بر 
نظامی گری و بیشتر بر تولید کاال های مصرفی 
و مواد غذایی تأکید می کردند. با این حال قاموس 
اقتصادی شــان به قوت خود باقی  ماند. همچنان 
قدرت نظامی در اولویت بود و غذا و کاالهای 
مصرفی دغدغه ا ی با  اولویت کمتر در پِس ذهن.
متوجه  نقدی که  رایج ترین  مدت هاســت 

اقتصاد بلوک شــوروی شــده، ناتوانی اش در 
استفاده از محرک ها و انگیزه  ها در فرآیند تولید 
است. این امر حقیقتی  نیم بند است. ]7[ چنان که 
هندریک اســمیت در اثرش »روس ها« شرح 
می دهد، رهبری حزب هر جا که به راستی طالب 
نتایجی بهتر می بود به انگیزش های فردی توسل 

می جست:
»نه تنها برنامه های دفاعی و فضایی در اولویت 
نخست ملی و در ارجحیت بودجه بندی قرار دارند 
که بر اساس نظام اقتصادی ای متفاوت با دیگر 
بخش های اقتصاد عمل می کنند. ساموئل پیسار، 
وکیل آمریکایی و مشاور روابط تجاری غرب-
شرق در مشاهده ی زیرکانه ا ش اشاره می کند که 
بخش نظامی تنها بخش اقتصاد شــوروی است 
که بر اســاس اقتصاد بازار اداره می شود. به این 
معنی که مصرف کنندگان تسلیحاتی مطبوعشان 
را طی یک مکانیسم اقتصادی انتخاب می کند... 
نظامیان، مثل خریداران در غرب، اجازه دارند که 
بگویند: نه نه نه، این آن چیزی نیســت که ما 

می خواهیم.« ]8[
به یک معنا، فروپاشــی کمونیسم لنین را 
شگفت زده نمی کرد. لنین می دانست که حزب 
برای اداره ی امور تا زمان دست یابی به پشتیبانی 
نیاز  خدشه ناپذیر مردمی، به حکومت وحشت 
دارد. وقتی میخاییل گورباچف بر مسند قدرت 
تکیه زد، پشــتیبانی مردمی حتی در خود اتحاد 
جماهیر شوروی هم شکل نبسته بود، چه برسد 
به اقمــار اروپایی اش. گورباچف با ســرعتی 
برق آسا اسباب وحشت را برچید و هفتاد سال 
ارعاب را ظرف فقط چند سال ملغی کرد. نتیجه 
پایــان زودرس کمونیســم در جمهوری های 
اقماری به سال 1989 بود و از پی آن فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی در 1991 از راه رسید. 
لحاف وصله پینه شده ی ملی گرایی به نظر بسیار 
محبوب تر از مارکسیسم-لنینیسم در طول همه ی 

تاریخ حیاتش بود.
اغلب کشور های بلوک شوروی سابق حاال 
به طور محسوسی از آزادی های بیشتر اقتصادی 
و سیاسی برخوردارند.  این تغییرات به ترتیب 
در گزارش مطالعاتی »آزادی اقتصادی جهان« 
)EFW( و در رتبه بندی کشور ها توسط خانه ی 
آزادی )FH( هویداست. ]جدول 1[( در 1988 
جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی در زمینه ی 
آزادی اقتصادی نمره ای پایین تر از 1 کســب 
کرده بودند. ]9[ در همان ســال، خانه ی آزادی 
سراســر بلوک شــوروی را در زمره ی جهان 
»ناآزاد« آورده بود )لهســتان و مجارستان با 
عنــوان »کمی تا قســمتی آزاد« از این قائده 

مستثنی بودند.(
اصالحات بازار آزادمآبانه به شــدت مورد 
انتقاد قرار گرفته اند، به ویژه آن بخش مشــدد 
از این اصالحات که به استهزا »شوک درمانی« 
خوانده شــده است. اما آن کشــور هایی که 
بیش از همه دســت به اصالح زده اند، بیشترین 
میزان صعود را در الگو های زندگی شان تجربه 
کرده اند و آن ها که در برابر تغییرات مقاومت 

نشــان داده اند همچنان به عملکرد ضعیف شان 
ادامه می دهند. منتقدان تأسِف کاهش چشم گیر 
میزان تولید را می خورنــد، اما عمده ی »تولید 
ازدست رفته« شامل آن محصوالتی می شود که 
در بدو امر اصاًل تقاضای چندانی برایشان وجود 
نداشته است. خیلی از کشور های سابقاً کمونیستی 
از تورم حاد رنج بردند، اما این امر در واقع ناشی 
از آن اســت که با چشم بستن بر همه ی نصایح 
اقتصادی معقول، برای جبران کسری بودجه ی 
کالن شان پول چاپ کردند. نسخه ی تجویزی 
»شــوک درمانی« می باید کاستن شدید مخارج 

دولت ]یا واگذاری بیشتر اموال دولتی[ می بود.
چین اما راه متفاوتی برای عبور از کمونیسم 
پیمود. بعد از مرگ مائو در 1976 جانشینانش 
از اساس خصوصی سازی کردند  کشاورزی را 
و تا حدودی اجازه دادند توســعه ی بهنجاری 
اتفاق بیفتد. آزادی اقتصادی در چین به شــکل 
چشم گیری افزایش یافته اما نظام سیاسی همچنان 
دیکتاتوری تک حزبی باقی مانده است. بعضی 
رشد اقتصادی چشم گیر این کشور را به همین 
ترکیِب آزادی های معتدل اقتصادی با حکومت 
متمرکز قدرتمند نسبت داد ه اند. با این حال این 
رشد اقتصادی تا حدود زیادی انعکاس فقر مطلق 
چیِن مائوئیست است، چه اگر تولید در ناحیه ی 
صفر سیر بکند، دو برابر کردنش سهل الوصول  

است.
بیستم سوسیالیست هایی که  در خالل قرن 
بودند قدرت  این جهان بینی  آشــکارا درگیر 
را به دســت گرفتند، اما این تنها پیروان لنین 
بودند که به هدف اصلی یعنی فســخ مالکیت 
خصوصی نزدیک شدند. خودکامگی و وحشْت 
ابزارهای ضروری این طریقت بودند و اندک 
از  بودند که  نیز  سیاست مداران غیرکمونیستی 
صمیــم دل این ابزار را پذیرفته و به کار بردند. 
نهایتاً این آمادگی کمونیست ها به برانگیختن 
یک جنگ همه جانبه علیه مردم خودشان بود که 

از دیگران متمایزشان می کرد.
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اقتصاددان و استاد دانشگاه 
مترجم: آرمان سالح ورزی

سازوکار »قحطی وحشت« استالین ساده بود. اشتراکی کردن مزارع، تولید کلی غذا را کاهش داده بود. سرمایه
کوالک ها که پیشرو تریِن زارعان بودند حاال در تبعید به سر می بردند و باقی دهقانان اکنون که در استخدام 
دولت قرار داشتند شوق کم ترى براى تولید احساس می کردند. 
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نمودار یک: صنعتی شدن متعارف و منحنی امکانات 
تولید

نمودار دو: صنعتی شدن کمونیستی و منحنی 
امکانات تولید

امتیازها از 0 تا 10 هستند، به طوری که 10 آزادترین باشد و 0 غیرآزادترین.F  به معنای آزاد، 
PF به معنای تاحدی آزاد، و NF به معنای ناآزاد است.

طبقه بندی أزادی سیاسیامتیاز آزادی اقتصادیکشور

6Fبلغارستان

6.9Fجمهوری چک

7.7Fاستونی

7.3Fمجارستان

7Fالتویا

6.8Fلیتوانی

6.4Fلهستان

5.4Fرومانی

5P Fروسیه

6.6Fاسلواکی

5.3P Fجمهوری اوکراین



پرسـه فصل 6:  هنر و ادبیات

اگر می توانســتم كاری كنم كه آدمیان از شر 
پیش داوری های خویش آســوده شوند، خود 
را ســعادتمندترین موجود فانــی این جهان 
می دانستم. به نظر من پیش داوری آن نیست كه 
سبب بی خبری ما از وجود برخی چیزها شود. 
پیش داوری آن است كه سبب بی خبری ما از 

وجود خودمان گردد.
مونتسكیو

گزاره ی باال شاید برای نوشتِن گزارشی 
درویشیان  علی اشــرِف  مرِگ  زنده گی  از 
کمی عجیب به نظر برسد. شاید مخاطِب این 
کلمات با خود مرور کند کدام پیش داوری؟ 
کدام درک؟ و چرا درویشیان؟ سوال مذکور 
به دلیل واکنشی  ســت که در این چند روز 
انگیخته شــده پیرامون مرِگ این مرد که 
سنتی  همیشه ی چپ های  »پیش داوری«  با 
ایــران همراه بوده اســت. امری که باعث 
شــده این چهره های سال خورده زنده گی و 
حیات و مماِت یک نویسنده را یا مربوط به 
خود بدانند یا دور از خود... نگاهی قبیله ای 
و مرگ خورده که علی اشــرِف درویشیان 
علیرغِم دلبسته گی اش به انگاره های سنتی تِر 
چپ گرایی ســال ها از آن گریخت و سعی 
کرد انسان را به خودی و غیِر خودی تقسیم 
نکند. مرِگ درویشیان در چهارمِ آبان ماه با 
طرفداران  دوست داران،  از  بسیاری  واکنِش 
و منتقــداِن جدی او همــراه بود و همین 
نشان می دهد او با وجودِ کهنه شدِن بسیاری 
از آثارش و حضــورِ نه چندان پررنگ اش 
در ســال های اخیر چهره ای پراهمیت بوده 
است. مرِگ او، درگذشِت یکی از آخرین 
متعهدی ســت که در  ادبیاِت  بازمانده های 
ســال های دهه ی چهل تبلور پیدا کرد و از 
قضا تا بیست ساِل پیش هم طرفداران نسبتن 
زیادی داشت. نوشتن از رنج به مثابهِ »ظلم«... 
چیزی که درویشیان یکی از نمونه های مهِم 
آن بود. برای همین حتا نویسنده گاِن جوانی 
چون من که اعتقــاد و عالقه ی چندانی به 
جهاِن داستان او نداشــتند نیز در تمامِ این 
سال ها دریافتند که او منشاء تاثیر مهمی بوده 
بر گستره ای از مخاطباِن داستان در ایران که 

نباید با معیارهای مرسوم درک اش کرد.

QQQمرد ابری
علی اشــرِف درویشیان به ساِل ۱۳۲۰ در 
کرمانشاه متولد شد. در فضایی مملو از فقر 
و محرومیت. در شــهری که عمیقن بیِن 
تازه آمده ی  نمادهای  و  روســتایی  هویِت 
شهری سرگردان بود. درویشیان از خانواده ای 
کارگر و ســخت کوش بود که برای امرار 

معاش با جهاِن پیرامــون مبارزه می کردند. 
او در بســیاری از آثارش به همین فضا و 
خاطرات و آدم هایی تمســک جست که 
درک شان کرده بود. نیای فکری او عمدتن 
نویسنده گاِن چِپ روس بودند که آثارشان 
به وفور در آن دوره چاپ می شد، هم چنین 
شاعراِن آزادی خواهِ ترکیه مانند ناظم حکمت 
یا نویسنده ای چون یاشار کمال. اما تمامِ این 
نام ها مقابِل عالقه و سرسپرده گی درویشیان 
به صمد بهرنگی کم رنگ هستند. درویشیان 
در اواِن هجده ساله گی همان راهی را می رود 
که صمــد گام درش می نهد؛ »معلمی«. او 
پس از گذراندِن دوره ی دانشسرای عالی در 
روستاهای اطراِف کردستان معلمی می کند 
و ادبیات درس می دهد. در ســاِل ۱۳4۵ او 
در دانشــگاهِ تهران ادبیات می خواند و بعد 
فوق لیســانس اش را در رشته ی روان شناسی 
تربیتــی می گیرد. نویســنده ای که میزاِن 
تحصیالِت دانشگاهی اش نسبت به بسیاری 
نویســنده گاِن هم دوره اش قابِل تامل و مهم 
اســت. تاثیِر بهرنگی بر جهاِن او در همین 
سال ها به اوج می رســد و درویشیان عملن 
در قامِت »چریِک ادبی« به نوشتن می نگرد. 
کتاِب »از این والیت« در اوِل دهه ی پنجاه 
به بازار می آید و نشــان می دهد که حضورِ 
سمپاتیک بهرنگی تازه از دنیارفته بر زنده گی 
و زمانه ی درویشیان بسیار پررنگ است. چاِپ 
این کتاب عملن مسیِر زنده گی درویشیان را 
عوض می کند. در هفت ساِل منتهی به انقالب 
درویشیان سه بار به خاطِر نوشتِن این کتاب و 
البته گرایش های سیاسی اش به زنداِن پهلوی 
می افتد. از کارِ اخراج و در نهایت در ســاِل 
۱۳۵۲ به یازده سال حبس محکوم می شود. 
او از جمله ی زندانیانی به شمار می رود که 
در موِج آزادی زندانی ها در روزهای انقالب 
از زندان بیرون می آید. درویشیان در زندان با 
صفِر قهرمانی یکی از زندانیاِن نمادیِن ایران 
آشنا می شــود. مردی که حدود سه دهه در 
زنداِن پهلوی مانــده و نتیجه ی این مراوده 
می شود کتاِب »گفت و گو با صفر قهرمانی«؛ 
کتاب »خاطراِت صفر خان« یکی از منابِع 
مهِم خوانِش اوضاِع زندانیاِن سیاسی در ایران 
دوران پهلوی محسوب می شود. بهرنگی که 
در ساِل ۱۳۵۲ کتاِب کوچِک »صمد جاودانه 
شد« را به بازار فرســتاده بود بعِد آزادی از 
زندان و در ســاِل ۱۳۵۸ از نو این کتاب را 
منتشر می کند و حتا به کسانی که به بهرنگی 
انتقاد کرده بودند به شدت می تازد. ماننِد احمد 
شاملو... در ساِل مذکور درویشیان دو کتاِب 
بسیار پرطرفدار منتشر می کند که عملن و به 
گفته ی شاهداِن سال ها با تیراژهای چند ده 
هزارتایی به فروش می روند؛ »سلول ۱۸« و 
»آبشوران«. هرچند آبشوران قبلن چند بار 
با نامِ مستعارِ لطیف تلخستانی در سال هایی 
که او به زندان بود نیز منتشــر و به کتاِب 

بالینی بسیاری از آرمان گرایاِن ادبی تبدیل 
شــده بود. هم چنین او داستان های متعددی 
برای کودکان و نوجوانان می نویســد که 
به محبوبیت اش می افزایــد. و این رفتار در 
شرایطی ست که جامعه ی سال های بعِد انقالب 
به شدت مستعِد درِک جهاِن درویشیان است. 

QQQظهوِر یک چِپ کالسیک
علی اشرِف درویشیان به خاطِر سال های 
طوالنی زندان و هم چنین نقش اش در اشاعه ی 
جنسی از ادبیاِت تظلم خواه که آمیخته است با 
لحظاِت کودکی و رنج های زیستی راویاِن آن 
وجهی نمادین پیدا می کند. در دسته بندی های 
سیاســی اوِل انقالب درویشیان با شهرت و 
به دست آورده  فروش شگفت انگیزی که 
به سمِت گرایش های رادیکال چپ متمایل 
می شــود. او بی تردید بیــِن نام های مطرِح 
آن جنس ادبیات؛ کســانی چون فریدون 
سیاوش کسرایی  یاقوتی،  منصور  تنکابنی، 
و... از پراشــتهارترین نام های این جمع به 
شــمار آمده و می تواند حیاِت ادبی خود را 
تا امروز امتداد دهد. درویشــیان به خاطِر 
فضای بعِد سال های اوِل دهه ی شصت ماننِد 
بسیاری از نویسنده گاِن هم فکر و مسلک اش 
با ممانعت های فراوانی روبه رو می شــود و 
دهه ی سختی را از سر می گذراند. بی تردید 
تولِد مهِم ادبی او در ســاِل ۱۳۷۰ اســت. 
اثری  ابری«.  رماِن حجیِم »سال های  انتشارِ 
که در آغاز در چهار مجلد و از ســوی نشر 
اســپرک به بازار می آید و توجه انبوهی از 
طرفداران درویشیان را به خود جلب می کند؛ 
داستان های  نویسنده ای که عمده ی آثارش 
کوتاه یا نوول بوده اند رمانی به بازار می فرستد 
که بی تردید از منظِر فکِر ادبی متمایل است به 
یکی دیگر از نویسنده گاِن محبوب اش یعنی 
ماکسیم گورکی... گورکی نامی مهم است 
در شناخِت درویشــیان. برخی آثارِ او که 
رنگ و بوی جدی تری دارند ماننِد »خاطرات 
کودکی« و البته رماِن ایدئولوِگ »مادر« یا 
رمان حجیِم »ماتوی کوژمیاکین« تاثیر بسیار 
زیادی بر درویشیان دارند. از سوی دیگر این 
فارغ التحصیل علومِ تربیتی به کتاِب مهِم آ. 
نظریه پردازاِن  مهم ترین  از  یکی  ماکارنکو؛ 
تعلیم و تربیِت سوسیالیستی بسیار عالقه و باور 
قالِب رمان  دارد. »پداگوژیکی« کتابی در 
که درش این چهره ی مهِم تربیتی در اتحاد 
جماهیر شوروی تجربه های اش را در تحقِق 
مراکِز تعلیــم و تربیت برای نوجوانان یتیم 
یا بزهکار روایت می کند. »سال های ابری« 
برآمده از چنین ذهنیتی ست. رمان درباره ی 
کودکی و جوانی »شــریف« است. پسری 
که چون درویشیان در خانواده ای بی چیز و 
تنگدست به دنیا آمده و درگیِر خرافات و 
تنگناها و بزهِ جامعه ی پیرامون خود است. 
این رمان که بی تردید روایتی اتوبیوگرافیک 

دارد و نویسنده اش نیز آن را اذعان دارد، با 
منشی انتقادی نسبت به جامعه ی تحِت انقیادِ 
حکومت سلطنتی نوشته شده و در انتهای اش 
نیز با روایت مبارزه ها و امیدهای قهرمان اش 
به پایان می رسد. ســال های ابری بی تردید 
درویشیان  مانیفست وارِ  دستاوردِ  مهم ترین 
اســت و اثری پرطرفــدار. هرچند به زعِم 
فاقِد درون مایه های تکنیکی  من رمانی ست 
قابِل توجه. در مقایســه با مثلن رمانی چون 
»رازهای سرزمین من« یا »همسایه ها« رماِن 
مذکور اثری به مراتب نازل تر است از منظِر 
ساختاری ولی درش خرده روایت هایی وجود 
دارد که اثر را از منظِر جامعه شناسانه بسیار 
حایز اهمیت می کند. گمان می کنم کماکان 
جدی ترین روایت های داستانی درویشیان در 
داستان های کوتاه اش متبلور شده اند اما رماِن 
مذکور اثری ست تاریخ نگارانه که مخاطِب 
خود را با یک پروسه ی حدودن چهل ساله 
از فراز و فرودهای زنده گی فردی و سیاسی 
علی اشرِف درویشیان مواجه می کند. سال های 
ابری هرچند فاقِد بداعت ها و نوآوری های 
روایی ست، در بافِت ساده ی رئالیستی اش اما 
می تواند قدرِت روایت گری اش را بر مخاطباِن 
داستان دوستی تحمیل کند که تشنه ی خواندِن 
این جنِس رمان های زنده گی نامه ای شخصی 
برآمــده از مدل های روســی بودند. رمان 
مذکور بعِد مدتی به نشِر چشمه)ناشِر اصلی 
آثار درویشــیان( می رود و بارها و بارها 

تجدیدچاپ می شود.

QQQدهه ی هفتاِد غمگین
علی اشرِف درویشیان در سال های دهه ی 
هفتاد مانند بســیاری از داستان نویساِن ایرانی 
دچار محاِق تند سانســور می شود. بسیاری از 
آثارِ او از نو ممنوع می شوند و او در این دهه 
که در اوِج شهرت است کمتر می تواند اثری 
داستانی به بازار بفرستد. کتاِب »درشتی« که با 
ویرایشی نو منتشر می شود، یکی از این آثار 
است که بســیار با اقبال هم روبه رو می شود. 
هرچند فروپاشی شوروی بسیاری از طرفداراِن 
چِپ روسی را مایوس و سرخورده کرده است 
اما چپ گرایی درویشیان و برخی دوستان اش 
به نحوی ســت که ســعی می کنــد چندان 
توجه ای به این قضیه نشــود. سال های دهه ی 
هفتاد، دوره ای ست که او شروع به کارهای 
جمع آوری  مثلن  می کند.  فرهنگ نامه ای اش 
افسانه های مردم ایران. اثری پرحجم و عظیم 
که نشان می دهد او سال های فراوانی را براي 
این حوزه وقت و انرژی گذاشــته است. در 
همین دوره است که او مجموعه ای از نقدها 
و یادداشــت ها و ســخن رانی های اش را هم 
جمع آوری می کند و به بازار می فرستد. هرچند 
عمده ی آثارِ تازه یا تجدیدچاپی درویشیان در 
نیمه ی دوم دهه ی هفتاد و بعِد به قدرت رسیدن 
سیدمحمد خاتمی به بازار می آیند. در همین 

دوره مقاالت و یادداشــت هایی در شناخت 
و نقِد درویشیان در مطبوعات نوشته می شود 
که توجه نسِل جدیدتر را به او جلب می کند؛ 
هرچند عمده ی مخاطباِن او در این نسل کسانی 
می شوند که هنوز به آن شکل آرمان گرایی 
ادبی و سیاسی اعتقاد دارند. از سویی دیگر او 
برای احیای کانون نویسنده گان ایران قدم هایی 
برمی دارد و یکی از فعال ترین چهره های آن 
است در این سال ها. شاید بتوان گفت حضورِ 
بیرونی او در عرصه ی روشنفکری چِپ سنتی 
در این دوران بسیار محسوس است و همین امر 
است که باعث می شود او مشکالِت فراوانی 

برای انتشارِ آثارش داشته باشد.

QQQپانزده ساِل پرالتهاب
درویشیان  دهه ی هشــتاد  در سال های 
عمده ی آثارش را به نشــِر چشمه واگذار 
می کند. و این انتشارات آن ها را با جلدها و 
قطع های متفاوت به بازار می فرستد که میزان 
تجدیدچاپ شان گواهی ست برای محبوبیِت 
این نویسنده بخصوص بیِن کتاب خوان های 
نسل های قدیمی تر. محرومیت آثاری از این 
نویسنده در یک پروسه ی گاه دو دهه ای با 
این تجدیدچاپ ها می شکند و به یاد دارم که 
در اوایِل دهه ی هشتاد یکی از داستان نویسانی 
که درباره اش صحبت می شــود، اوســت. 
هرچند گرایش و ذوِق نویســنده گاِن تازه 
چندان به سوی جنِس داستان نویسی او نیست 
اما منِش فردی درویشیان در برخورد با این 
نســل یکی از دالیِل محبوبیت او می شود. 
او روزهای دوشــنبه از خانه اش در کرج به 
کتاب فروشی نشِر چشمه می آمد و با مخاطبان 
انتشــارِ  پرتعدادش دیدار می کرد. ترتیِب 
آثار برخی نویســنده گاِن تازه پا را می داد؛ 
در حوزه ی ادبیــات و زبان ُکردی فعالیت 
می کرد و هم چنین خانه اش محفلی بود برای 
دوســت داران اش. درویشیانی که خود من 
شناختم، دقیقن یک روِح پرمهر بود که با 
پافشــاری بر عالیق و ایده های سیاسی اش 
درباره ی کسی داوری یا پیش داوری نداشت 
و اگر می توانست به نویسنده گان و مترجماِن 
جوان کمک می کرد. شاید یکی از دالیلی 
که مرِگ او چنین در فضای مجازی با انبوه 
نوشته های نویسنده گان و مخاطباِن مختلف 
روبه رو شد، بازگردد به همین اخالقی بودن 
و شرافِت انسانی اش. علی اشرِف درویشیان در 
سال های میانی دهه ی هشتاد سکته ی مغزی 
سختی کرد. در آن روزها پرونده  ای تدارک 
دیدم بــرای اش در روزنامه ی »هم میهن«. 
پرونده ای که نام های بسیاری از جمله براهنی 
هم با طوع درش نوشتند از درویشیان. سکته 
به قدری شــدید بود که امید چندانی وجود 
نداشت اما دکتِر مشــهور و محبوب میان 
نویسنده گان آن نسل؛ دکتر پارسا توانست 
با موفقیت درویشیان را عمل کند. هرچند او 

روی ویلچر رفت و نتوانست سالمت حرکتی 
و جسمی کامل را تا دمِ مرگ به دست آورد. 
ده سالی که درویشیان دچارِ این بیماری شد، 
سال های ســختی بودند برای این »چریک 
پیر« )اولین بار این صفت را در روزنامه ی 
شرق به او اطالق کردم و یادم می آید تلفن 
کرد و کلی تشــکر از آن مطلِب طوالنی و 
کمی انتقادی درباره ی داســتان های اش. و 
این امری بود که به ندرت در نویسنده گان 
اغلب متوقع هم نسِل خودم دیده ام( هم سختی 
بیماری، هم مشکالِت فراوان در تکلم، هم 
نوشتن. از سویی دولِت مهرورزِ احمدی نژاد 
نیز بســیاری از آثار تازه ی او را در اداره ی 
کتاب معطل نگه داشت. طوری که برخی 
از این داستان ها در کشورهای دیگر منتشر 
شدند. ممنوعیت چیِز تازه ای برای درویشیان 
نبود اما این بار حتا پاره ای از آثارش که ده ها 
بار تجدیدچاپ شده بودند نیز ممنوع االنتشار 
شــدند. او در این سال ها همراه رضا خندان 
جنگی را تدوین کرد که به تدریج انتشارشان 
از چند ساِل قبل آغاز شده بود؛ »داستان های 
محبوب من«. گزیده ای از داستان  نویســی 
ایران در ادوار مختلف با نظر او و رضا خندان. 
رماِن جدیدش با نامِ »همیشه مادر«، و چند 
کتاِب داستان اش نیز مجوزِ انتشار نگرفتند و 
البته او به خاطِر تالش اش در ادبیات و حضور 
پررنگ اش جوایز داخلــی مهمی از جمله 
جایزه ی مهرگان و گلشیری را دریافت کرد. 
علی اشرِف درویشیان در این سال های سخت 
که با حمایت ایثارگونه ی همســرش شهال 
دارابیان کنارِ او همراه بود کمتر می توانست 
مصاحبه کند یا بنویسد اما تغییرمشی نداد و به 

زیسِت فکری اش ادامه داد. 
مــرِگ او در روزِ چهارم آبان امســال 
احتمالــن برخی کتاب هــای در بندش را 
آزاد خواهــد کرد و مخاطبانی را که کمتر 
می شناسندش به خواندِن آثارش سوق می دهد 
اما باید دید میراِث ادبی او تا چه حد می تواند 
از الیه های زمان بگذرد. میراثی که با نوشتن 
اولین داســتان  جدی اش در زندان کرمانشاه 
آغاز شــد و عمری مملو از کار و نوشتن 
و حضور را بــرای او رقم زد. احترام به این 
نویسنده ی سال خورده، احترام به آن جنبه ی 
ادبیات و نوشتن است که هیچ گاه خود را از 
تاریخ و جامعه ی خود خارج نمی کند. شاید 
درویشیان سر در راه یک ایدئولوژی مشخص 
داشت )که داشت( اما بیش از هر چیزی به 
انسان می اندیشید و بهاِی انسان بودن اش... این 
شعار یا بدرقه ای از جنِس اختتامیه های مرسوم 
نیست، واقعیتی ست که بسیاری در منش و 
رفتار و نگاه اش به داســتان و انسان درک 
کرده اند... و این شــاید شروعی تازه باشد 
برای این نویســنده ی سخت کوش که تمام 
زنده گی اش را مبارزه می دید با زمان و جهان 

و البته فقر...

پایاِنچِپ
تنها

علی اشرِف درویشیان در هفتاد و شش ساله گی از دنیا 
رفت؛ نمادی از نسِل نویسنده گاِن آرمان گرای چپ

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی
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تازه ترین فیلم جیرانی، تالش براى ارائه ى یک فیلم نوآر در قالب قصه اى بی زمان و مكان است:سینما
 فیلم اشتباهاتی دارد ولی دست کم در ساختار، بافت بصرى و حاشیه ى صوتی، توانسته به محدوده ى فیلم نوآر نزدیک شود و موقعیت هاى 
بدیعی، در سینماى ایران بسازد

فریدون جیرانی آدمی چندوجهی است، 
هر بــار یك جور ظاهر می شــود: یك بار 
مجری و تهیه كننــده ی برنامه ای جنجالی 
درباره ی سینماست، یك بار روزنامه نگاری 
كه روزنامه ی سینمایی منتشر می كند، یك 
دفعه فیلمنامه نویس است، یك جا معلم است 
و جایی دیگر كارگردان. اما مثل همیشــه 
ایــن وِر كارگردانی اوســت كه به همه ی 
جنبه های هنری اش غلبه كرده؛ فیلم هایی 
كــه ســاخته از تمــام كارهــای دیگرش 
پربحث تر بوده، اگرچه فیلمنامه هایی هم 
كه نوشــته جنجالی، مهم و قابل بررســی 
است. ولی فیلم هایش با وجود پراكندگی 
و تنوع همیشــه خوی تجربه گری داشته: 
تجربه هایی در محدوده ی ژانر و تالشــی 
بــرای بومی كردن نشــانه ها، قراردادها و 
فضاهای تثبیت شــده ی فرنگی. گاه موفق 
شده )مثل »قرمز«(، گاه شكست خورده 
)مثل »آب و آتــش« یا »پارك وی«( ولی 
او مــدام ژانرها را تغییــر داده، قصه های 
تــازه ای انتخاب كرده و فیلم های جدیدی 
ساخته. تالش كرده در دل بدنه ی سینمای 
ایران، با حضور بخش خصوصی كار كند. 
بنابراین همیشه ســتاره هایی در فیلم هایش 
حاضر بوده اند و نشانه های سینمای تجاری 

در آثارش مشهود بوده است.
تازه تریــن فیلم جیرانــی، تالش برای 
ارائــه ی یك فیلم نــوآر در قالب قصه ای 
بی زمان و مكان است: فیلم اشتباهاتی دارد 
ولی دســت كم در ســاختار، بافت بصری 
و حاشیه ی صوتی، توانسته به محدوده ی 
فیلم نــوآر نزدیك شــود و موقعیت های 
بدیعی، در سینمای ایران بسازد. او درست 
در اوج تمایل فیلمســازها به نمایش لخت 
و عور مســائل اجتماعــی و گرفتاری در 
تاروپود رئالیســم عبوس و تلخ ســینمای 
ایران، بلندپروازی كــرده. این كه موفق 
شده یا نه بحث دیگری است ولی جیرانی 
پوسته ی تحمیلی سینمای ایران را شكسته 
بیــن  و چارچــوب ناخواســته اش را از 
برده. بنابراین با تلفیق چند ژانر )جنایی، 
فیلم نوآر( سعی كرده فیلمی بسازد نزدیك 
به سلیقه ی شخصی اش. این سلیقه چیست؟ 
خب، جیرانــی به شــكل حیرت انگیزی 
به شــخصیت های بیمار، پلیــد و در یك 
كالم ناســالم عالقه دارد. ضدقهرمان های 
او معموالً اشخاصی نه چندان موجه اند كه 
به شكل ذاتی به جنایت نزدیك می شوند. 
جالب این جاســت كه توطئه و دغل بازی 
این آدم ها برای ســرپوش گذاشتن روی 
نقــاط ضعف شــان اســت. به »قرمــز«، 
»آب و آتــش«، »پــارك وی«، »قصه ی 

پریا« و... نگاه كنید؛ همه ی ضدقهرمان ها 
قربانی ضعفی عمیقاً ذاتی اند كه به راحتی 
نمی تواننــد آن را درمان كننــد. بنابراین 
می شود نتیجه گرفت كه این آدم ها ناچار 
به جنایت اند تا خودشان را تسكین دهند. 
بیشــتر اوقات این بیمارها مرد ند و زن ها 
معمــوالً آســیب پذیرند و بعــد از تحمل 
یك رشــته مكافات، عصیــان می كنند و 
حق شــان را می گیرند. اما گاهی هم آن ها 
قربانی می شوند؛ كافی است به فیلم »من 
مادر هســتم« یا همین »خفه گــی« نگاه 
كنید: زن ها به دلیل اعتماد، عشق، سادگی 
و... به سمت نابودی می روند. ولی جیرانی 
در تركیــب ایــن مؤلفه ها با لحــن و فرم 
همیشــه موفق نبــوده: در »قرمز« موفق 
شــده حال و هوایی روانشناســانه به درام 
ببخشــد و لحن فیلم كه تابعی از شخصیت 
زن دردكشــیده بود مؤثر از آب درآمد. 
مثل »شام آخر« كه تالش او برای ساخت 
یك فیلم جنایی عاشقانه كم وبیش موفق 
بود ولی در باقــی فیلم ها، چه آثاری مثل 
»آب و آتــش« چه فیلم هــای دیگرش در 
ژانرهای دیگر، از كمدی »خواب زده ها« 
گرفته تا »قصه ی پریا«، هیچ كدام لحن و 
فرم كامالً در خدمت فیلمنامه و قصه نبوده 
است. با این وجود لحن »خفه گی« تا حدود 
بسیاری به طرح و توطئه  ی طراحی شده در 
فیلمنامه وفادار اســت و از دل همین لحن 
به نوعــی زیبایی شناســی رســیده: ریتم 
كند، فیلمبرداری سیاه و سفید و اسكوپ، 
بازیگرانــی كه به عمد زشــت شــده اند، 
فضاهای گرفته، بسته و هراس انگیز و بیش 
از همه اتمســفری كه داستان را از رمان و 
مكان جدا می كند و به ناكجاآبادی خیالی 
و داستانی متصل می شود. این یك شروع 

برای فریدون جیرانی است. 

QQQخفه گی چه مشكالتی دارد
»خفه گی« ضعف های مشخصی دارد: 
با وجــود طراحی صحنه و لباس، گریم و 
فیلمبرداری متفــاوت و منفك از فضای 
اجتماعــی كــه به طور مشــخص فیلم را 
بی جغرافیا می كنــد و یك نوع بی مكانی 
فیلمنامــه ی جیرانی  بــه آن می بخشــد، 
اصرار به پایبندی به مرز مشــخص ایران 
دارد. او فضایی كرخت و ســرد طراحی 
كرده اما درســت در دل همین ها یك باره 
ســكانس هایی گرم برای شــخصیت های 
فرعی نوشــته كه اشــاره های مســتقیمی 
به جغرافیای مشــخص )مثال پل گیشــا( 
می كنند، از ابزاری مثل موبایل اســتفاده 
می كنند و به كل قراردادش را با تماشاگر 
می شكند. موفقیت او در خلق همین جهان 
تازه اســت كه البته با دست خودش نابود 
می شــود. او نگــران از بی وطنی فیلمش، 
احتماال به این نكته فكر كرده كه شــكل 
»خفه گی« می تواند تماشاگر ناآموخته ی 

سینمای ایران را دچار دودلی كند و فیلم 
را بی هویت بداند. در حالی كه او توانسته 
در بیشتر اوقات، یك جهان منحصربه فرد 

و خاص مختص خودش بسازد. 
عجیب تر این كه فیلم قربانی فیلمنامه ی نه 
چندان خالقش شده؛ این طرح به نمونه های 
كالسیك سینما، به خصوص به آثار جنایی 
و فیلم  نوآر فرانســوی نزدیك اســت و 
تماشــاگر به پیچ و خم های آن آشناســت. 
بنابرایــن اصــالً او را غافلگیر نمی كند و 
كمك نمی كند تا او حیرت زده شــود؛ با 
این كه قصه، ظرفیت هــای فراوانی برای 
ترساندن، غافلگیری و پیچ های دراماتیك 
دارد. فیلم به خوبی با تغییر ژانر تماشاگر 
را به مخمصه می اندازد، با نشانه های نوآر 
شروع می كند، به ســمت تریلر می رود، 
مایه هایــی را از فیلم های ترســاك قرض 
می گیرد و به سمت فیلم جنایی می چرخد. 
در همــه ی این بخش ها هم منســجم عمل 
می كنــد ولی قوت »خفه گــی« در تمام 
لحظات به خاطر اجراســت نــه فیلمنامه. 
چون فیلمنامه، عقب تــر از اجرا، در حال 
یادآوری نمونه های كالســیك اســت و 
به چیزی بیشــتر از ارائه ی نسخه ی وطنی 
آن ها فكر نمی كند. به هر حال »خفه گی« 
فیلم اجراست و این بخش هیجان انگیزتر از 
خود قصه اســت. قاب بندی، نورپردازی، 
میزانســن های خلوت و موسیقی مینیمال 
در خدمت فیلم، از همان زمان جشــنواره 
تماشاگران را تحت تأثیر قرار داد. اگرچه 
ضعف های آن بیشــتر به چشم آمد. با این 
حال، »خفه گی« یك دستاورد در سینمای 

ایران است. 

QQQ جیرانی از چه فیلم هایی الگوبرداری
كرده

به طور مشخص این كلود شابرول است 
كه تأثیر عمیقی روی ایــن فیلم جیرانی 
گذاشــته است. مشخص است كه جیرانی 
شیفته وار به آثارش نگاه و تفسیری از آن 
را ارائه كرده اســت. دوربین آرام، پنهان 
كردن بخشی از حوادث، ایجاد لحنی سرد، 
ریتــم كند و پرداختــن به طبقه ی بورژوا 
چیزهایی اســت كه جیرانی از شــابرول 
به ارث برده. كافی است فیلم »غزال ها« 
را نگاه كنید؛ ببینید كه شابرول چطور در 
این فیلم جنایی عمل می كند و با ســردی 
بسیار، دوربین بی حركت و قاب بندی ساده 
تالش می كند بیشــتر به كنه قصه برسد و 
لحنی در خدمت قصه ی بورژوایی خودش 
خلــق كند. اما این تنها فیلمی نیســت كه 
شــابرول از این مولفه ها استفاده می كند: 
او در »قصاب« و »تشــریفات« و دیگر 
فیلم های جنایی اش مدام سعی می كرد از 
گرمای صحنه ها پرهیز كند و اجرایی ساده 
و لخت از كنش ها و واكنش ها ارائه دهد. 
بنابرایــن این ســردی خودبه خود بازی ها 
را خــوددار، محــدود و بی حس می كرد. 
جیرانی از این الگو در »خفه گی« بســیار 
بهره برده: اگرچه از نشــر بصری بســیار 
به آثار اروپای شــرقی، با سایه روشن های 
پركنتراســت پرداخته ولی اندازه  و طول 
نماها، جنس بازی ها و فضای فیلم به شدت 
تحت تأثیر آثار شابرول است. اما در قصه 
و درام نمی شــود نقش »هاردبویل ها« را 
نادیده گرفت؛ آثاری كارآگاهی و جنایی 
كه رگ و ریشه اش به ادگار آلن پو می رسد 
ولی نســخه ی مدرن ترش را دشیل همت، 
ریموند چندلر و جیمز  ام كین نوشته اند. 
دو نویســنده ی مشــهور فرانسوی، پی یر 
بوالو و توماس نارســژاك همان زمان در 
فرانســه رمان هایــی در ژانرهای جنایی و 
تریلر می نوشــتند. این نویســندگان هر 
كدام قالب مشــخصی داشــتند. چندلر و 

همت كارآگاه محور بودند اما كین، بوالو 
و نارســژاك، جنایی نویســانی بودند كه 
آثارشان به درد قالب فیلم  نوآر می خورد. 
بیشــتر این رمان ها قصــه ی  فریب كاری 
مردم عادی، طمع بورژواها، توطئه  ی زنانه 
و قربانی شــدن عشــاق بود. این ها همان 
مشخصه هایی است كه در فیلم های جیرانی 
هم به چشم می خورد و به طور مشخص در 

»خفه گی« بیشتر به چشم می آید.

QQQجیرانی چه جور فیلمسازی است
در  طوالنــی  ســابقه ی  جیرانــی 
روزنامه نــگاری دارد: خبرنگار روزنامه ی 
اطالعات بوده و بعدها در دهه ی شــصت، 
جزو طیف مخالف مجله ی فیلم محسوب 
می شــد كه مجله ی گزارش فیلم را برای 
حمایت از جریان اصلی سینما راه انداختند. 
ولی حضور او در ســینما مربوط به اوایل 
دهه ی شــصت است، وقتی كه فیلمنامه ی 
»آفتاب نشین ها« را نوشت و به دوستش، 
مهدی صبــاغ زاده داد. جیرانــی به دلیل 
فعالیت در بخش خصوصی ســینما بسیار 
وامدار فضــای اجتماعــی اطرافش بوده 
و تــالش كرده نبض ایــن جریان ها را در 
دست داشته باشد. »آفتاب نشین ها« داستان 
مبارزه علیه فئودال ها بود؛ موضوعی كه 
محبوب روزهای اول انقالب بود و نوعی 
چپ گرایی در آن دیده می شد. »رهایی« 
دومین تجربه اش ملودرامی درباره ی جنگ 
»پرونده« تالش هایی  و  بود،»ســناتور« 
برای حضــور در جریان اصلی ســینما و 
ساخت فیلم های عامه پسند )اولی درباره ی 
مواد مخدر و دومی درباره ی یك جنایت( 
به حســاب می آمدند. ولی درخشــش او 
وقتی بود كه ملودرام می نوشت: »گل های 
داوودی«، »پاییزان«، »دبیرستان«. اواخر 
دهه ی شصت كه فیلم اجتماعی و كمدی 
محبوب بود او هم به كمدی های ایتالیایی 
گرایش پیدا كرد و »زیر بام های شــهر« 
و»در آرزوی ازدواج« را نوشــت و پس 
از آن تالش هایی در نئورئالیسم انجام داد 
)مثل بازنویسی »نرگس«(. او در این مدت 
یك فیلم هم ساخت: »صعود« درباره ی دو 
رفیق بود كه می خواهند علم كوه را فتح 
كنند؛ فیلمی ماجرایی كه شكست سختی 
خورد و جیرانی را تا ســال ها، دســت كم 
ده سال از ســینمای ایران دور كرد. او با 
»قرمز« بازگشت: فیلمی با مایه های غلیظ 
ملودرام كه ویژگی های محبوب جیرانی را 
هم داشت؛ جنبه های تراژیك روانشناسانه. 
آن روزهــا دو ســتاره ی ســینمای ایران، 
هدیه تهرانــی و محمدرضا فروتن بودند 
و هر دو در این سایكودرام بازی كردند. 
نتیجه فیلمی متفاوت از جریان دخترپسری 
ســینمای ایران بود و تماشاگران استقبال 
فوق العــاده ای از آن كردند. جیرانی بعد 
از »قرمز« كارگردانــی را جدی گرفت 
و كارنامــه ای مملــو از فیلم هــای متنوع 
فراهــم آورد. او در كارگردانی هم تابعی 
از جریان روز بود: همیشه به گیشه وفادار 
مانــد و فیلم هایی با بازیگــران حرفه ای، 
ســتاره ها و چهره های جذاب كارگردانی 
كــرد. قصه هایــی جنجالــی را برگزید 
كه همیشــه حرف و حدیث هایی به دنبال 
خودشــان بــه راه می انداختند. هم كمدی 
ســاخت: صورتی، خواب زده ها، هم فیلم 
اجتماعی )ستاره ها، قصه ی پریا، من مادر 
هستم(، هم جنایی )شام آخر، پارك وی(. 
دو سریال جاسوســی هم برای تلویزیون 
كارگردانی كرد و ســال 1388، برنامه ی 
»هفت« را به عنوان »نود سینمایی« برای 
شــبكه ی ســه تهیه و اجرا كرد. او مدتی 
سردبیر روزنامه ی »سینما« بود و فعالً هم 

مدیرمسئول آن است. 

درسرمایشب
درباره ی فیلم خفگی که تجربه ای نو در سینمای ایران است
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سینما این که »سیاره ي میمون ها« همیشه انعكاسي از وضع موجود بود، مزیت نسبي و قابل بحث فیلم به حساب مي آمد ولي حاال با خارج 
کردن فیلم از قالب انتقادي  و شكل دادن به سمت و سویي تاریخي براي سمت دهي به معاني، ماهیت انقالبي و پیشرو بودنش را کنار 

مي گذارد و به کهن الگوها بیشتر از نقد توجه مي کند. بنابراین فیلم در حد درامي خوش ساخت اما جهت گیرانه باقي مي ماند.

QQQقصه از كجا شروع شد
دهه ي شصت میالدي، دهه ي ناآرامي   جنبش هاي 1 شــروع  دهه ي  بــود؛ 
مدافعان حقوق بشر، مخالفان جنگ ویتنام، 
هیپي گري و مخالفت با فرهنگ محافظه کار 
سرمایه داري. این دهه ي پرآشوب و پرجدل 
جوان ها را شــجاع تر و مقاوم تر کرده بود، 
حقوق انســاني را به آن ها شناسانده بود و 
به خصوص در آمریکا همه را متوجه کرده 
بود که رؤیاي آمریکایي با فریب و نیرنگ 
البته کاماًل شکست  خورده.  همراه است و 
آرمان گراها مي خواســتند زندگي در این 
جهان را براي همه ي گروه ها، از سیاهان تا 
اقلیت هاي دیني، بهتــر کنند و مخالفان، 
سرمایه داري  و  محافظه کار  سنت گراهاي 
بودند که هنوز به رؤیاي »سفیدپوســت 
ثروتمند« باور داشتند. آن روزها مصادف 
بود با اوج گیري جنگ سرد بلوک شرق و 
غرب و ترس از بمباران اتمي؛ اتفاقي که 
یک بار ژاپن را متالشي کرده بود و نشان 
داده بــود که آمریکا چطور از این نیروي 
نابودکننده استفاده مي کند. ترس و نگراني 
همه جا دیده مي شد، در رمان ها، ترانه ها و 
روزنامه ها. و این خودبه خود مردم عادي را 

هم نگران مي کرد. 
آن زمــان رماني علمــي خیالي به نام  »سیاره ي میمون ها« در آمریكا منتشر 2
شــده بــود؛ رماني نوشــته ي پي یر بول 
نویسنده ي فرانسوي که سال ۱۹۶4 نوشته و 
همان زمان هم ترجمه شده بود. پي بر بول 
آن روزهــا به خاطر نــگارش رمان »پل 
رودخانه ي کواي« که فیلم  درخشان دیوید 
لین از روي آن ساخته شده بود مشهور شده 
بود. بول یک فرانسوي بود که قبل از جنگ 
جهاني دوم در سنگاپور زندگي مي کرد و 
مدتي عضو سرویس مخفي ارتش انگلیس 
بود. بعد از شروع جنگ جهاني، او به شارل 
دوگل و ارتش فرانســه ي آزاد پیوست. 
ماجراهایي که او در »پل رودخانه ي کواي« 
نوشته کم وبیش از تجربیات خود اوست، 
ولي »ســیاره ي میمون ها« رماني بود که 
ربطي به جهان واقعي نداشــت. با این همه 
نشــانه هاي جذابي براي تطبیق با شرایط 
موجود در دهه ي ۶۰ در آن یافت مي شد. به 
همین دلیل هم هالیوود ســراغ این داستان 
رفت و بدون اشــاره ي مستقیم، به نوعي 
احساس ترس و خطر مردم از شرایط جنگ 
اتمي را در این فیلم منعکس کرد. »سیاره ي 
میمون ها« بــه کارگرداني فرانکلین جي 
شــافنر، انعکاسي از وضع موجود جامعه ي 
آمریکایــي بود: »جــان ماهونی« منتقد 
»هالیوود ریپورتر« فیلم را هشداری درباره ي 
عواقب حماقت بشــر دانست که در آن، 
بازی »چارلتون هستون« انسان را به عنوان 
فــرد، و به عنوان یک نماد، با هم ترکیب 
می کرد. داستان فیلم مشخص بود: گروهي 
فضانورد در ســال ۱۹۷۸ به فضا فرستاده 
مي شوند و آن ها به شکل اتفاقي در سیاره اي 
فرود مي آینــد. جایي که میمون ها حرف 
مي زنند، تمدن مدرني دارند و بشر، قادر به 
تکلم نیست و هیچ کاري از آن ها برنمي آید. 
در آخر فیلم معلوم مي شود که این سیاره ، 
زمین است و به دلیل جنگ اتمي به این روز 

افتاده. 
»سیاره ي میمون ها« با طنز به مسائل  اجتماعــي نــگاه كرده بــود: هم به 3
اختالف طبقاتي اشــاره کرده بود، هم به 
مباحث نــژادي. هم بحران جنگ اتمي را 
مطرح کرده بــود و هم به به هم ریختگي 
الگوهاي زیستي بشر. به همین دلیل مي شد 
مدام ســراغش رفت. تیم برتون در سال 
۲۰۰۱، درست وقتي که القاعده به برج هاي 
دوقلو حمله کرد نسخه ي به روزي از فیلم 
ساخت: این بار ماجرا انتقادي تر، صریح تر و 

تندتر بود. انســان ها برده هایي تحت ستم 
میمون ها بودند که به شدت تحقیر مي شدند 
و قهرمان داستان، لئو، با کمک یک میمون 
مهربان تالش مي کرد تا انســان ها را علیه 
میمون ها بشوراند. فیلم البته به اندازه ي نسخه  
اول موفــق نبود ولي جنبه هاي انتقادي اش 
واضح تر بود. به خصــوص که پایان فیلم، 
وقتي لئو و ســفینه اش به زمین مي رسند، 
مي بینند که میمون ها همه جا را گرفته اند. آیا 
تیم برتون برداشتي تندروانه از داستان داشت 
و ایدئولوژي جرج بوش را تبلیغ مي کرد؟ 
احتماالً بیش از هرچیز فیلم تصور عوامانه و 
یک طرفه از موضوع جنگ پیشــگیرانه ي 

آمریکا را توجیه مي کرد. 
اقتباس آزاد از »ســیاره ي میمون ها«  در سال 2011 شــكل گرفت: »قیام 4
سیاره ي میمون ها« ده سال بعد از ماجراي 
یازده ستامبر و چند سال پس از اشغال عراق 
و افغانستان و اوج گیري جنبش هاي مختلف 
تروریستي ساخته شد. ماجراي فیلم به تحقیر 
و آزار میمون هایــي مربوط مي شــد که 
جانوران آزمایشگاهي به حساب مي آمدند تا 
نتیجه ي آزمایش  روي آن ها انســان ها را 
نجات دهد. اما وجود یک میمون باهوش به 
نام »ســزار« که با تزریق دارویي قدرت 
فوق العاده اي پیــدا کرده همه چیز را تغییر 
مي دهد. او موفق مي شد تا باقي میمون ها را 
از بردگي نجات دهــد. ولي نکته ي مهم 
مباحثي بود که البه الي حوادث فیلم دیده 
مي شد: این که انســان هاي به ظاهر مترقي 
خودشان در حال نابودي خودشان هستند، به 
جــاي مصالحه با نیــروي اقلیت کمر به 
نابودي شــان بســته اند و به هیچ کس جز 
ســرآغاز  فیلم  ندارند.  توجه  خودشــان 
شــکل گیري فیلم هاي جــذاب، عمیق و 
تکان دهنده اي بود کــه عالوه برمباحث 
فرامتني مثل سیاست و تبعیض نژادي درام 

بسیار قدرتمندي هم داشت. 
»طلوع سیاره ي میمون ها« صریح تر از  فیلــم قبلــي بــود: این جا 5

با  مصالحه  پــي  میمون ها 
انسان ها بودند اما انسان ها 
به جنگي تمام عیار با آن ها 
مي کردنــد.  فکــر 
تماشاگران این فیلم بیش 
از نسخه هاي دیگر تفکر 
آمریکایي  سیاستمداران 
منعکــس  آن   در  را 
توانسته  فیلم  و  مي دیدند 

بود دقیق تر به فضاي اجتماعي نفوذ کند و 
نشانه هاي آن را بیرون بکشد. اگرچه این 
کار منجر به لختي در درام و قصه پردازي 
شده بود ولي داســتان، انعکاسي از وجود 
موجود آمریــکا، به خصوص بعد از نادیده 
گرفتن حقوق اقلیت ها به نظر مي رســید. 
هیچ کس نمي دانست که قسمت بعدي این 
فیلم چه جور خواهد بود. سازندگان معتقد 
بودند که این فیلم ها براي تازگي و قدرتمند 
شدن نیاز به درک شرایط زیستي تازه در 
آمریکا و جهان را دارند تا مردم خودشان را 
در آن کشف کنند. »دان کی« در مقاله اي 
در مجله ي »رولینگ استون« نوشته: »این 
قصه ي تخیلی، و فیلم هایی که براساس آن 
انسان ها قرار  ساخته شده اند آینه ای مقابل 
می دهند تا به نظاره برخوردها، مســائل و 
کاستی های فردی و اجتماعی خود بنشینند.« 
و »اریــک گرین«، در کتاب »ســیاره 
آمریکایی«  اســطوره ي  یک  میمون ها، 
مي گوید نبرد جوامع میمون ها و انسان ها در 
این ســری فیلم ها تمثیلی آزادیخواهانه از 

اختالف نژادی است. 

QQQ جنگ براي سياره ي ميمون ها
چه جور فيلمي است

این ســومین قســمت از سري جدید 
»ســیاره ي میمون ها«ســت که قهرمان 
اصلي اش میمون  صلح دوســتي به نام سزار 
است. این بار اما خشم و انتقام جایي براي 
صلح نمي گــذارد. ولي این فقط تکه اي از 

موضوع فیلم است، »جنگ براي سیاره ي 
میمون ها« با الهام از تاریخ سینما، رمان ها 
و مسائل روز خودش را غني مي کند. اول 
از همه فیلم شــبیه یک وسترن تمام عیار 
 نظر مي رسد که به جاي کابوي خشمگین 
و صحراگردش میموني دنبال انتقام به راه 
مي افتد. ولي کمي بعد فیلم با الهام از »فرار 
بزرگ« بدل به یک ماجراجویي براي فرار 
از زندان مي شــود. این جا با شخصیتي مثل 
ســرهنگ کورتز »دل تاریکي« روبه رو 
مي شــویم که با نیروهاي تحت فرمانش، 
بدون توجه به باقي انسان ها در حال مجازات 
میمون هاست و نیرویي متمرد است و عالوه 
بر انگیزه ي شخصي براي قتل عام میمون ها، 
مي خواهد انسان ها را هم نجات دهد. فیلم با 
زیرکي تالش مي کند هر دو وجه داستان را 
باورپذیر و معقول و موجه جلوه دهد: یک 
طرف میمون هایي که خواسته اي جز زندگي 
آزاد ندارند و طرف دیگر انسان هایي که 
خطر نابودي و از بین رفتن تکلم تهدیدشان 
مي کند. تضاد، همین جا شکل مي گیرد و 
فیلم، با وجود دارا بودن سویه هاي انتقادي 
سیاســي اجتماعي، تالش مي کند دنیایي 
باورپذیر از قصه اي باورنکردني بســازد. 
به همین دلیل هم تــا جایي که قصه، به 
انتقام، درگیــري دو فرمانده و نبرد براي 
آزادي محدود مي شود درخشان است. ولي 
وقتي الگویي شــبیه به اردوگاه هاي کار، 
فرار به سوي ســرزمین آزادي و نجات را 
مي بینیم و ایده ي یهودي کشي و مهاجرت 

نجات یافتــگان به فلســطین را مي بینیم 
الصاق  فیلم در  از حق به جانبي  ناخودآگاه 
مظلومیت اقلیت ها به یک ماجراي تاریخي 
»سیاره ي  این که  مي شــویم.  شگفت زده 
میمون ها« همیشه انعکاسي از وضع موجود 
بود، مزیت نســبي و قابــل بحث فیلم به 
حساب مي آمده ولي حاال با خارج کردن 
فیلم از قالب انتقادي اش و شــکل دادن به 
سمت و سویي تاریخي براي سمت دهي به 
معاني، ماهیت انقالبي و پیشرو بودنش را 
کنار مي گذارد و به کهن الگوها بیشتر از 
نقد توجه مي کند. بنابراین فیلم در حد درامي 
خوش ساخت اما جهت گیرانه باقي مي ماند 
ایدئولوژي اش صحنه هاي  از  بیشــتر  که 
اکشن، فرار، جلوه هاي ویژه و بازي هاست 
که تماشاگر را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
اگر فرض کنیم که فیلم بیشــتر، به دنبال 
مخاطب غربي، آمریکایي و اروپایي، است 
توجه به مسئله ي تاریخي اردوگاه هاي کار، 
کشتار اقلیت  و مهاجرت آن ها توجیه پیدا 
مي کند. به هر حال مشــتري در آن سوي 

جهان بیشتر است!

QQQفيلم از چه چيزهايي الهام گرفته
دل تاریكي و اینك آخرالزمان: سرهنگ 
کورتز نماد شیطاني آن رمان که در فیلم 
فرانســیس فورد کاپوال به بهترین شکل 
تصویر شــده، این جــا در قالب وودي 
هارلســون ظهور پیدا کرده است: مردي 
که سربازانش او را مي پرستند، بي رحم و 
سنگ دل است، در یک اردوگاه تا لحظه ي 
آخر مي جنگد و از مرگ نمي هراسد. 
فیلم هم از خود شــخصیت و 
هم از مابــه ازاي تصویري آن 

الگوبرداري کرده است. 
ماجراي  پل رودخانه ي كواي: 
این فیلم یادتان هست؟ پلي با زحمت 
ساخته مي شود ولي در نهایت براي شکست 
دشــمن باید نابود شود. فیلم »جنگ براي 
سیاره ي میمون ها« البته فقط در حد اشاره 
به ساخت دیواري مي پردازد که قرار است 
جلوي حمله اي را بگیرد ولي در انتها نابود 

مي شود. 
ده فرمان: خود سازندگان اذعان کرده اند 
که براي ساخت فیلم سراغ آثار حماسه اي 
کتاب مقدس رفته اند. آن ها از داستان »ده 
فرمان« و »بن هور« بهره گرفته اند. ایده ي 
مهاجرت به ســرزمیني آرام کاماًل از »ده 
فرمان« برداشته شده و ماجراي رهبري که 
با مرگش قومش را متحد مي کند از »بن 
هور«. وقتي فیلم را مي بینید نشانه هاي 
واضح تري از کتاب مقدس یهودیان و 

مسیحیان در آن مي بینید. 
فرار بزرگ: فیلم سرخوشانه ي 
جان اســترجس یکي از منابع 
فیلم »جنگ  سازندگان  الهام 
براي ســیاره ي میمون ها« 
و  اسارت  داســتان  بوده؛ 
از  نجات  بــراي  تالش 
اردوگاه که با همکاري 

دست جمعي زندانیان اتفاق مي افتد در این 
فیلم هم دیده مي شود و تکه اي مفصل از فیلم 

را شکل مي دهد. 

QQQفيلم هاي قبلي درباره ي چه بودند
قیــام ســیاره ي میمون هــا: ویل رادمن 
دانشمندی اســت که برای یافتن درمان 
آلزایمر تالش می کند. پــدر او مبتال به 
آلزایمر در مراحل ابتدایی اســت. نتیجه ي 
تالش های او دارویی با نام ALZ-۱۱۲ است 
که در صــورت تزریق به میمون ها باعث 
باهوش تر شدن میمون ها می شود. در یکی 
از روزها در البراتوار شــرکت جنسیس 
حادثــه ای رخ می دهد کــه باعث مرگ 
میمون هایی که ایــن دارو بر روی آن ها 
آزمایش  شده اســت می شود تنها بازمانده 
این تحقیقات یک میمون نوزاد به نام سزار 
است. ویل از نابود کردن این بچه میمون سر 
بازمی زند و او را به خانه مي آورد. او داروی 
ALZ-112 را برای نجات پدرش به او تزریق 

مي کند و عجیب  این که تمام مشــکالت 
جســمی و عقلی او برطرف می شــود. با 
گذشت زمان بیماری پدر ویل بازمی گردد 
و اثرات دارو از بین می رود. پدر ویل که 
بسیار بیمار شده است با همسایه شان مشاجره 
می کند ســزار نیز برای حمایت از او وارد 
ماجرا شده و در اثر این درگیری او به باغ  
وحشی محلی برای نگهداری منتقل می شود. 
ویل موفق می شود نســل جدید دارو را با 
نام ALZ-۱۱۳ بسازد. او با امتحان این دارو 
روی میمون هــای دیگر مي فهمد که دارو 
موفقیت آمیز بوده است و این بار نیز دارو را 
به پدرش تزریق می کند ولی غافل از اینکه 
پس از مدتی پــدرش از دنیا می رود. ویل 
متوجه می شود که آن دارو بر روی انسان ها 
مانند ویروسی خطرناک عمل می کند این 
موضوع را به رئیس شرکت جنسیس  اطالع 
می دهد ولی اخراج مي شود. سزار که مدتی 
در اسارت بوده از باغ  وحش فرار می کند و 
به سازمان جنسیس می رود و مقداری از این 
دارو را به دست می آورد و تمام میمون های 
باغ وحش را به این دارو آلوده می کند تا با 
را انداختن انقالبی خود و تمام میمون ها را به 
رستگاری و آزادی برساند و موفق می شود 
با شورشی که در شهر راه انداخته است به 
جنگلی که در نزدیکی شهر است فرار کند. 
از سویی دیگر نیز مشکالتی که در شرکت 
جنسیس به وقوع پیوسته است باعث آزاد 
شدن این ویروس و آلوده شدن انسان ها به 

این ویروس می شود.
طلوع ســیاره ي میمون هــا: میمون ها به 
فرماندهی ســزار توانسته اند  یک شهر در 
جنگل بسازند و حتی توانسته اند اسب ها را 
رام خود کرده و از آن ها اســتفاده کنند. 
انسان هایی که در شهر کنار جنگل زندگی 
می کنند با مشــکل تأمین برق مواجه اند و 
تنهاترین راه نجات آن ها راه اندازی مجدد 
ســد و ژنراتوری اســت که در جنگل و 
نزدیکی شــهر میمون ها قرار دارد. آن ها 
برای این کار گروهی را می فرســتند. این 
گروه توسط میمون ها اسیر شده ولی پس از 
گفت وگو با سزار به آن ها اجازه راه اندازی 
ســد داده می شود. ولی به خاطر تأخیر این 
گروه در شهر فردی با فریب مردم مدعی 
می شود که میمون این گروه را کشته اند و 
باید جنگی بین انسان ها و میمون ها صورت 
گیرد. از سویی نیز در میان میمون ها جنگ 
بر سر قدرت و فرماندهی باالگرفته و یکی 
از میمون ها برای به دست آوردن سالح  به 
انسان ها نزدیک شده و باعث مرگ چند 
تن از آن ها می شــود. حاال جنگي بزرگ 
بین میمون ها و انســان ها شروع م شود که 
میمون ها پیروز آن ننــد. ولي ولی جنگی 

بزرگ تر میان آن ها درراه است.

قیامبرایآزادی
جنگ براي سیاره ي میمون ها چطور از سیاست الهام گرفته است
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دیدار اعضای جامعــه روحانیت مبارز 
تهــران بــا رئیس جمهور بــه موجی از 
گمانه زنی ها درباره ی آینده سیاســی حسن 

روحانی دامن زده است.
برخــی تحلیل گــران سیاســی از دو 
جناح راســت و چپ گمان کرده اند که 
رئیس جمهور با این کار خواســته اســت 
اســتراتژی گردش به راســت خویش را 
تکمیل کند و به تشکیالت سیاسی قدیمی 

خود بازگردد.
با وجود این خبرهای سازندگی حکایت 
از آن دارد که ماجرا چیز دیگری اســت: 
درخواســت دیدار با رئیس جمهور از ســوی 
كمیته سیاســی جامعه روحانیت مبارز تهران 
صورت گرفته است. رئیس جمهور با وجود 
آنكه عضو قدیمی این تشــكیالت سیاســی 
و مذهبــی اســت قریب به یك دهه اســت 
كــه در جلســات آن حضــور نمی یابد. این 
تصمیم از سوی فراکســیونی شامل آیات 
هاشمی رفســنجانی، ناطق نوری، حســن 
روحانی، امامی کاشانی، محسن دعاگو که 
جناح میانه رو و معتدل جامعه روحانیت مبارز 
را تشکیل می دادند صورت گرفت و علت 
آن حمایت های این تشــکیالت از محمود 
ریاست جمهوری  اول  دوره  در  احمدی نژاد 
او بــود. با وجود این کــه احمدی نژاد در 
دوره دوم از نهــاد روحانیت فاصله گرفت 
اما پیوندهای این تشکیالت با اصولگرایان 
حفظ شد و در انتخابات بعد جامعه روحانیت 
مبارز همچنان از گزینه های اصولگرا حمایت 
کرد از جمله از نامزدی هاشمی رفسنجانی و 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ حمایت نکرد. پیوند جامعه 
روحانیت مبارز با جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم نیز در این دوران تقویت شد و این جناح 
از جامعه روحانیت مبارز به رهبری آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی در انتخابات دوره پنجم 
جداگانه  فهرستی  رهبری  خبرگان  مجلس 

منتشر کرد.
البته جامعه روحانیــت مبارز برخالف 

جامعه مدرســین حــوزه علمیــه قم نام 
هاشمی رفسنجانی را در فهرست خود قرار داد 
که با اعتراض شدید اصولگرایان مواجه شد 
و از سوی دیگر آقای هاشمی نیز نام موحدی 

کرمانی را در فهرست خود قرار داد.
جامعــه روحانیت مبــارز در انتخابات 
سال ۱۳۹۶ نیز از سیدابراهیم رئیسی دیگر 
عضو خود حمایت کرد و حتی شنیده های 
ما حکایت از آن دارد که مشــوق اصلی 
نامزدی رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶ دبیرکل 
جامعه روحانیت مبــارز آیت اهلل موحدی 
کرمانی بود که در استدالل خود به تجربه 
تلخ ریاست جمهوری افراد غیرروحانی )مانند 
محمود احمدی نژاد( اشــاره کرده بود اما 
شخص روحانی را نیز برای ریاست جمهوری 
مناسب ندانسته بود. این در حالی است که 
جامعه روحانیت مبــارز در اولین انتخابات 
ریاســت جمهوری حامی اصلــی نامزدی 
ابوالحســن بنی صدر در برابر حسن حبیبی 
)نامزد نهضت آزادی( و جالل الدین فارسی 

)نامزد حزب جمهوری اسالمی( بود.
دیدار كمیته سیاسی جامعه روحانیت مبارز 
با رئیس جمهور به بیان دغدغه های اقتصادی و 
فرهنگی این نهاد گذشــت و در نهایت سران 
روحانیــت مبارز )كه در میــان آنان آیت اهلل 
موحدی كرمانی غایب بود( اعالم كردند برای 
هر جلسه خود خدمت رئیس جمهور دعوتنامه 
می فرستند اما ایشان دعوت جامعه روحانیت 
مبارز را اجابــت نمی كنند. رئیس جمهور هم 
پاســخ داد كه حضور شــخص رئیس جمهور 
در جلســات تشــكیالتی و حزبی موكول به 
رعایت ضرورت های امنیتی و حفاظتی است 
و برای این كار اگر قرار به تشكیل جلسه ای 
باشــد باید در محل دفتر رئیس جمهور باشد 
كــه برای دیگــران تولید زحمــت امنیتی و 
حفاظتی نكند. رئیس جمهور به تجربه جلسات 
آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در دوران ریاست جمهوری شــان در جلسات 
جامعه روحانیت مبارز اشاره كردند كه از این 
قاعده تبعیت می كرد و در دفتر رئیس جمهور 

برگزار می شد.
در نهایت قرار شــد در صورت ضرورت 
ایــن جلســات تكــرار شــود امــا در واقع 
رئیس جمهــور حضور خود در جلســات را 
موكول به رعایت این شــرط كردند كه در 

عمل كمتر ممكن خواهد بود.
بدین ترتیب به نظر می رســد برخالف 
برنامه تشکیالتی  برخی شایعات هیچ گونه 
برای بازگشــت رئیس جمهــور به جامعه 
روحانیت مبــارز وجود ندارد و البته برخی 
تحلیل گران معتقدنــد حتی در صورتی که 
این اتفاق رخ دهد برنده اصلی ماجرا شخص 
رئیس جمهور خواهد بود. حضور سران جامعه 
روحانیت مبارز در دفتر رئیس جمهور نفوذ 
و حضور ایشان را در این تشکیالت سیاسی 
تقویت خواهد کرد و به تقویت روحانیان 
معتدل عضو این جامعه مانند امامی کاشانی، 
ابوترابی، مصباحی مقدم و برخی وزرای سابق 
دولت روحانی ماننــد پورمحمدی منتهی 
خواهد شد. در واقع غیبت آیت اهلل موحدی 
كرمانی در دیــدار با رئیس جمهور مهم ترین 
نشانه است كه تداوم این دیدارها به صورت 
بازگشــت رئیس جمهــور به صــورت یك 
عضو ساده ی جامعه روحانیت مبارز نخواهد 
بــود و رئیس جمهور را با توجه به شكســت 
دادن نامزدهــای جامعه روحانیــت مبارز در 
ادوار گذشــته انتخاباتی در مقام رهبر جامعه 
روحانیت مبارز جلوه گر خواهد ســاخت که 
این کار با مشی و مرام اکثریت اعضای این 
تشکیالت سازگار نیست. جامعه روحانیت 
مبارز اکنــون دو راه پیش روی خود دارد: 
یا همچون دهه ی شصت به نهادی فرادست 
از همه روحانیان سیاسی تبدیل شود یا آنکه 
شود.  فروکاسته  اصولگرا  تشــکیالتی  به 
هاشــمی، روحانی و ناطق نوری هرگز در 
دوران اصولگرایــی جامعه روحانیت مبارز 
در آن شرکت نکردند و به معنای کالسیک 
حضور  نمی شوند  محسوب  اصولگرا  کلمه 
آنان در جامعه روحانیت مبارز بازگشت این 
تشکیالت به میانه روی و راست گرایی معتدل 

خواهد بود و این انتخابی اســت که سران 
جامعه روحانیت مبارز باید انجام دهند.

اصول گرایی واژه ی جدیدی اســت که 
از انتخابات شــوراهای دوم و سپس مجلس 
هفتم الیه های جوان تر و تندتر راستگرایان 
بر خود نهادنــد و جامعه روحانیت مبارز و 
حزب موتلفه اسالمی را ناگزیر از پیوستن 
بــه آن کردند. تا پیش از این، این جناح به 
محافظه کار و راســتگرا مشهور بود که در 
ادبیات علم سیاست نسبت به اصول گرایی 
یا بنیادگرایی کمتر رادیکال یا تندرو تلقی 
می شود. از همان زمان به تدریج میانه روهایی 
مانند هاشــمی و ناطق نوری و روحانی و 
امامی کاشانی از دوستان خود فاصله گرفتند. 
اکنون اما گویی زمانه ی احیای محافظه کاری 
فرا رسیده است. محافظه کاری در اینجا نه در 
مقابل وفاداری به انقالب اسالمی که به معنای 
حفظ ارزش های انقالب اسالمی است و این 
مفهوم درست تری برای نهادی سنتی مانند 
جامعه روحانیت مبارز است تا اصول گرایی 
ایثارگران و  برازنده جمنا، جمعیــت  که 

ره پویان است.
یک بار در دهه ی هفتاد هنگامی که جامعه 
روحانیت مبارز بیش از اندازه به حزب موتلفه 
اسالمی نزدیک شد آیت اهلل مهدوی کنی در 
اعتراض به حزبی شدن این تشکیالت گفت 
نســبت جامعه روحانیت مبارز با احزاب 
سیاسی نسبت پدر- فرزندی )بنوت( است 
و نه رقابت سیاســی. در آن مقطع آیت اهلل 
امامی کاشــانی دبیرکل جامعه روحانیت 
مبارز شد و در حال حاضر نیز به نظر می رسد 
در صورت نزدیک شدن این تشکیالت به 
رئیس جمهور الجــرم باید تغییراتی در این 
سطح در آن رخ دهد. این مسئله به خصوص 
پس از عدم انتصاب آیت اهلل موحدی کرمانی 
به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اوج 
گرفته است. سازندگی معتقد است تا اینجای 
کار رئیس جمهور جامعه روحانیت مبارز را 
در معرض یک انتخاب مهم قرار داده است: 

جناحی بودن یا فراجناحی شدن؟

گزارش سازندگی از جزئیات دیدار جامعه روحانیت مبارز با رئیس جمهور
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 شنیده ها

 شــنیده می شــود پــس از رای 
باالی مجلــس دهم به وزرای دولت 
دوازدهم به خصوص وزیر كشور، 
وزیر اقتصاد و وزیر كار، نمایندگان 
از بی توجهی و كم اعتنایی این وزرا 
به نمایندگان دلخور هستند و تصمیم 
گرفته انــد بُعد نظارتــی پارلمان بر 

كابینه را تقویت كنند.

 شــنیده می شــود دوفوریت و اصل 
تنها الیحه ارائه شــده ی شهردار جدید 
تهران به شورای شهر پنجم به علت عدم 
رایزنی و طــی مراحل و مراتب عادی 
ارتباط میان شورا و شهرداری رد شده 
است. برخی آگاهان فقدان رایزنی را 
مهمترین مشكل دوره جدید شهرداری 

جدید در تعامل با شورا می دانند.

 شنیده می شود مقامات تركیه در 
سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور 
به این كشــور به علــت نقش ویژه 
اوضــاع  عادی ســازی  در  ایــران 
كردســتان عــراق بــه خصــوص 
از جهانگیری  مســئله ی كركوك 

استقبال گرمی كرده اند.

 شنیده می شــود به زودی مجید 
تخت روانچــی بــه جــای حمیــد 
دفتر  سیاســی  معــاون  ابوطالبــی 

رئیس جمهور خواهد شد.

 شنیده می شود رضا صالحی امیری 
به زودی به ریاست دانشگاه پیام نور 

منصوب خواهد شد.

 شنیده می شــود نوزدهم دی ماه 
نخســتین كنگره یادبــود آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی بــا ســخنرانی 
رئیس جمهور در محل اجالس سران 
برگزار می شــود. محسن هاشمی ، 
حمید میرزاده، علی جنتی و مسیح 
مهاجری مدیران این كنگره هستند.

 گفته ها

بهزاد نبوی:  برخی از دوستان مطرح 
و  كشیده ایم  زحمت  ما  كه  می كنند 
من  رسید.  سایرین  به  مقام  و  پست 
و  می شوم  برخوردها شرمنده  این  از 
اصالح طلبان  وهن  را  اظهاراتی  چنین 
می دانم. چنین اظهاراتی این تصور را 
ایجاد می كند كه اصالح طلبان به هدف 
حال  كشیده اند.  زحمت  مزد  گرفتن 
آنكه مجموعه جریان اصالحات چون 
جهت  در  را  روحانی  آقای  انتخاب 
ملت  و  كشور  مصالح  و  ملی  منافع 
می دانستند برای انتخابش تالش كردند.

مشكل جدیدی كه در دولت اصالحات 
حال  در  كه  است  این  نداشت  وجود 
حاضر بیش از 50 درصد ثروت كشور 
در اختیار 3 یا 4 نهاد است. این نهادها 
نه  و  نظارت هستند  و  قابل كنترل  نه 
كشور  اقتصاد  تمام  می دهند  مالیات 
به  آنهاست...  كنترل  تحت  نوعی  به 
جرات می توانم بگویم فشارهای كنونی 
از  بیش  مراتب  به  روحانی  دولت  بر 
گرفتاری های دولت اصالحات است... 
در آن دوره هر 9 روز یك بحران برای 
دولت ساخته می شد اما امروز به نظر 
 9 هر  روحانی  دولت  برای  می رسد 

ساعت یك بحران ساخته می شود.

اهل  اگر حضور یك  توكلی:  احمد 
كتاب در شورای شهر یزد محل اشكال 
است چرا در مجلس شورای اسالمی كه 
با یك رای برخی طرح ها و لوایح رد یا 
رای  وزیری  یا  و  می شوند  تصویب 
چندین  نمی آورد  یا  می آورد  اعتماد 
نفر از هم وطنان اهل كتاب حاضرند؟ 
به یاد داریم كه امام این قانون اساسی 

را به عنوان اسالمی پذیرفتند.

احترام  ضرغامی:ضرورت  عزت اهلل 
به افكار عمومی به ویژه مردم متعهد 
یزد )مسلمان و زرتشتی( كه براساس 
نظامات قانونی و اعالمی قبلی به آقای 
در  دلیل  بهترین  داده اند  رای  سپنتا 
تایید عضویت آقای نیكنام در شورای 
در  مسلمان ها  است... ضمنا  یزد  شهر 
دوزرده ای  تخم  چه  شهر  شوراهای 
یك  حال  كه  كردند  مردم  برای 

زرتشتی نمی تواند؟

تجربه  از  پس  جالیی پور:  حمیدرضا 
تلخ بهار عربی در سوریه، لیبی و مصر 
ناامنی را مهم ترین مانع اصالح جویی 
كلیدی  نقش  رهبری  مقام  و  می دانم 
در مدیریت نهادهای نظامی، امنیتی و 
ایران دارد.  امنیت  تامین  اطالعاتی و 
و  ترامپ  دوره  در  ایشان  نقش  این 
توطئه های اسرائیل و عربستان حافظ 
مقام  نقش  دیگر  بیان  به  است.  ایران 
)یعنی  قوی  دولت  ایجاد  در  رهبری 
و  فیزیكی  امنیت  حداقل  كه  دولتی 
معیشتی شهروندان را تامین كند( مهم 
وجود  و  قوی  دولت  بدون  و  است 
امنیت، فرایند توسعه، دموكراسی و 
تبدیل  افسانه  به  ایران  در  اصالحات 

می شود.

خبرچین

 پیام

سركار خانم

اعظم طالقانی
دبیركل جامعه زنان انقالب اسالمی

درگذشت همسر گرامیتان جناب 
آقای مرتضی اقتصاد را به شما و 
خانواده محترم تان تسلیت می گوییم.

برای آن مرحوم طلب رحمت و برای 
شما آرزوی صبر داریم.

حزب كارگزاران سازندگی ایران

 تشکیالت

 در جلسه ی یکم آبان ماه ۱۳۹۶ شورای 
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
ایران آیین نامــه ی کمیته انضباطی این 
حزب به تصویب اعضا رســید. در این 
آیین نامه هدف از تشکیل کمیته انضباطی 
نظارت بر اجرای اصول فعالیت تشکیالتی 
براساس اسناد حزب اعالم شده است. این 
اسناد شامل مرامنامه، اساسنامه، آیین نامه، 
حزب  مواضع  ســند  و  دستورالعمل ها 
)منشور ســازندگی، کتاب آبی( اعالم 
شده اســت. عدم رعایت شوون حزبی، 
موضع گیری غلبــه مصوبات حزب و 
دیدگاه های رســمی آن از جمله موارد 

تخلف اعالم شده است.

 به همت خانم فائزه هاشــمی رئیس 
کمیتــه فرهنگی و اجتماعی شــورای 
مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
ایران اولین گردهمایی زنان عضو حزب 
در تهران برگزار شد. در این گردهمایی 
غالمحسین کرباســچی دبیرکل حزب 

سخنرانی کرد.

 نشست فصلی دبیران حزب کارگزاران 
ایران در هفتم آبان  ماه ۱۳۹۶  سازندگی 
در محــل دفتر حزب برگزار شــد. در 
این جلسه محسن هاشمی رئیس شورای 
مرکزی، غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
حزب  سخنگوی  مرعشی  سیدحسین  و 

سخنرانی کردند.

 حزب کارگزاران ســازندگی ایران، 
تشکیالت قم روز سه شنبه نهم آبان ماه، 
جلسه ای برای بررســی میراث فکری 
مرحوم احمد قابل با سخنرانی عمادالدین 

باقی برگزار می کند.

کتاب سازندگی

کمیته  سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
منتشر کرد

در 3 فصل:
1. تاریخچه حزب

2. سند مواضع حزب
3. مجموعه بیانیه های حزب


