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دوم خرداد ،از حماسه تا تراژدی!
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دو دهــه پیــش بــود کــه «حماســه» رخ داد ،صفهــای
طویــل رأی دهنــدگان ،مردمــی کــه در صــف نامــی را
در گــوش یــک دیگــر «تَکــرار» می کردنــد ،چشــم انــدازی
از تغییــر ،امیــدی بــه تحــول و انتظــاری بــرای نامنتظــر و
ســرانجام تحقــق خواســت عمومــی بــا رأی  20میلیونــی! دو
دهــه پــس از ایــن «حماســه» كمتــر كســي اســت كــه انــدك
دركــي از سياســت در ايــران داشــته باشــد و واژه «دوم خرداد»
طنينــي آشــنا در گوشــش ايجــاد نكنــد ،امــا درســت  21ســال
ي شــود
پــس از همیــن دوم خــرداد كمتــر كســي نيــز پيــدا مـ 
كــه آن واقعــه را بشناســد و جامعــه امــروز ايــران را آراســته
و پیراســته بــا شــعارهاي رنگيــن آن انتخابــات ببينــد! حــال
واقعيــت چيســت؟ آيــا دوم خــرداد موجــي اســت مــرده يــا
ج هــاي تــازه بــر ميانگيــزد؟
دريايــي اســت كــه هــر آن مــو 
فعــاالن پيــروز در آن انتخابــات كه چنــدان حــرارت آن رقابت
سياســي پــر اُفــت و خيــز ،برايشــان گرمابخــش و اميــد آفريــن
بــود كــه خــود را ابتــدا «نيروهــاي دوم خــرداد» و اندكــي بعدتر
ِ
پرســش كاميابــي
«اصالحطلــب» ناميدنــد ،مــدام در برابــر
يــا ناكامــي دوم خــرداد قــرار گرفتــه و جمعــي بــه برشــمردن
دســتاوردها و جمعــي ديگــر بــه برشــمردن اميدهــا مشــغولند!
ی گاه فراموششــان
ي و کــم شــنو 
امــا از ميانــه ايــن همــه پرگويـ 
مــيشــود كــه اگــر دوم خــرداد همچنــان موجــي خروشــان
بــود ،ايــن يــاران كشــتي اصالحــات را در ميانــه امــواج دريــاي
متالطــم سياســت ،كجــا آرامــش و آســايش گفتــار و انديش ـه
ي مانــد؟
ورزي در بــاب پيشــينه و پيامــد دوم خــرداد باقــي مـ 
اگــر دقيقــ ًا دو دهــه پيــش ،در اوليــن ســالگرد دوم خــرداد،
رئيــس دولــت اصالحــات در ميــان ســوت و كــف دانشــجويان
دانشــگاه تهــران ،اصالحطلبــي را بــا بيــان عباراتــي از ايــن
دســت كــه «شــما مــيدانيــد كــه آزادي از ارجمندتريــن و
گرانســنگ ترين گوهرهايــي بودهاســت كــه همــواره بشــريت
بــه ســوي آن رفتــه اســت »....تعریــف میکــرد ،امــروز حتــي
خــودش بــراي خــروج از منــزل و شــركت در مجالــس ،چندان
ي شــود! اگــر ديــروز اصالحطلبــان خواســتار
آزاد محســوب نمـ 
چيــزي بودنــد و هويــت خــود را بــا «طلب»شــان تعريــف
مي كردنــد ،امــروز از یــک منظــر شــاخصه اصالحطلبــان نــه
مطالبه گــري كــه مسامحهگريشــان اســت .آنــان در پاســخ
بــه هــر پرســش از چگونگــی تحقــق مطالبــات ،از دور فلکــی
دیگــری ســخن می گوینــد ،دوری کــه نــه بــر پایــه ســال ها
ی مــان را بازیچــه زمــان
بلکــه بــر پایــه دهــههــا ،عمــر و جوانـ 
و تاریــخ می ســازد .برخــي نيــز كــه اصــ ً
ا عالــم و مافيهــا
را رهــا كــرده و مســتغني از ناســوت ،عارفانــه! بــه مراقبــه در
عالــم الهــوت پرداختــه و هــر روز بــا سكوتشــان ،مرزهــاي
مطالبهگــري را جابهجــا مــيكننــد! اگرهــا بســیارند امــا،
آيــا دوم خــرداد كام ـ ً
ا بــي دســتاورد بــوده اســت؟ اگــر نــه،
چــرا دوم خــرداد ديگــر رويــدادي تعييــن كننــده بــه نظــر
نميرســد؟ آيــا دوم خــرداد بــه تاريــخ پيوســته يــا همچنــان
امــكان تحقــق مســیر تحولــی کــه در دوم خــرداد وعــده داده
میشــد وجــود دارد؟ ايــن مقالــه كنكاشــي اســت كوتــاه ،حــول
و حــوش ايــن ســه ســوأل ،ســوأالتي غامــض كــه البتــه قــرار
نيســت جوابهايــي جامــع در پــي داشــته باشــد ،بنابرايــن
آنچــه در ادامــه مي آيــد تأملــي اســت كوتــاه بــر آنچــه
مســأله عصــر مــا ميتــوان نــام داد.
دوم خــرداد را دســتاوردي بــود؟ دو دهــه پــس از دوم
خــرداد ،پــس از تجربــه ســوم تیــر  84و بیســت و دوم
خــرداد  ،88در ايــن مســأله چــون و چــرا زيــاد مــيتــوان
كــرد ،بــا ايــن وجــود در ایــن جــا میتــوان بــه ســه دســتاورد
یعنــی تغییــر «فرهنــگ سیاســی» ،اهمیــت یافتــن «جمهــور» و
تحــول «گفتمــان سیاســی مســلط» اشــاره کــرد .دوم خــرداد
خالــق يــك فرهنــگ سياســي جديــد بــود .فرهنگــي كــه ذيــل
آن عناصــري از مبــارزه بــدون خشــونت ،تدريــج گرايــي،
بهبودگرايــي و دســت آخــر اصالحطلبــي بــه بــار نشســت.
نســل ابتــداي انقــاب هنــوز خشــونتهاي دهــه شــصت
را فرامــوش نكــرده بــود کــه در چنیــن فضایــی دوم خــرداد
معــرف فرهنــگ جديــدي بــراي كنــش سياســي بــود .فرهنــگ
ـدون خشـ ِ
ـش بـ ِ
جديــدی کــه کنـ ِ
ـونت مدنــی را مهمتریــن نــوع
کنــش سیاســی معرفــی می کــرد .البتــه در مرزهــای ایــن
کنــش ،یعنــی نســبت آن بــا قانــون همــواره اختــاف وجــود
داشــت ،امــا ایــن فرهنــگ سیاســی ،تقاضــای تغییــر را بــا عــدم
خشــونت پیونــد مــی داد .ایــن کــه مهمترین فعــاالن ایــن دوره،
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یکی از بزرگترین آفات ،کسانی هستند که به جای «دینداری»« ،دین پرستی» میکنند

خبرنامه

بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی و خبــری جماران ،حجت االســام و المســلمین ســید حســن خمینــی ،در دیــدار با پیــروان ادیــان الهی یــادآور
شــد :همــه مــا قبــل از ایــن کــه مســلمان ،مســیحی ،یهــودی یــا زرتشــتی باشــیم ،انســان و فرزنــدان حضــرت آدم(ع) هســتیم و همــه هویــت
خودمــان را اگــر در قالــب اندیشــههای خودمــان هــم قــرار دهیــم اولیــن مسـأله «انســانیت» اســت کــه وجــه مشــترک همه ما اســت .یــادگار
امــام تأکیــد کــرد :بــرای تمامــی مذاهــب ایــن قاعــده اصلــی علــم اخــاق شــناخته میشــود و میــراث همــه مکاتــب بشــری اســت کــه آنچه
بــرای خودمــان میپســندیم بــرای دیگــران هــم بپســندیم و آنچــه کــه بــرای خودمــان نمیپســندیم بــرای دیگــران هم نپســندیم .وی بــا بیان
ایــن کــه جامعــه جهانــی امــروز متکثــر و پــر افــت و خیــز اســت ،افــزود :انســانیت اولیــن نکتهای اســت کــه جامعــه جهانی بایــد بــه آن توجه
کنــد .دومیــن وجــه مشــترک مــا ایــن اســت کــه ایرانــی هســتیم و یــک ســرزمین کهــن داریــم کــه هیــچ کــدام از مــا نمیتوانیــم ادعــای
مالکیــت انحصــاری آن را داشــته باشــیم .ســید حســن خمینــی تأکیــد کــرد :نیاکان مــا همه یک ســرزمین به وســعت تاریــخ غنــی آن را حفظ
کردهانــد و لــذا بایــد دســت در دســت هــم آن را بــرای نســلهای بعــدی بســازیم .وی ادامــه داد :یکــی از بزرگتریــن آفاتــی کــه در ایــن میــان
پیــدا میشــود کســانی هســتند کــه بــه جــای دینــداری ،دیــن پرســتی میکننــد؛ افــراط ،آدم کشــی و ظلــم ،دین نــدارد و هیــچ کس هــم نباید
نســبت بــه ظلــم چشــمش را ببنــدد .همــان مقــدار ظلــم از یــک مســلمان بــد اســت کــه از یــک یهــودی بد اســت.
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کارشناسی اقتصاد94
رفتــار سیاســت خارجــی ایــاالتمتحــده آمریــکا از ابتــدای
پیدایــش ایــن کشــور تــا کنــون ،همــواره و مســتمر بــه تکروی
و یــکجانبــهگرایــی فزاینــده تمایــل داشــتهاســت .پــس از
پایــان جنــگ ســرد و فروپاشــی شــوروی ،ایــن رویکــرد تقویت
شــد و آمریــکا بــه نظــام بیــن المللــی تــک قطبــی متصلــب،
بیــش از پیــش تمایــل نشــان داد .ایــاالت متحــده آمریــکا
ب ـ ه طــور روز افــزون و علنــی ،در ایــن مســیر حرکــت کــرد
تــا جایــی کــه حتــی در جهــت کســب منافــع بیشــتر ،تمــام
ســازوکارها و ســاختارهای بین المللــی را کــه خــود ایــاالت
متحــده مســبب ایجــاد آن بــوده اســت را نادیــده انگاشــت.
اگرچــه ایــن رویکــرد در ذهــن و روان تمــام بازیگران سیاســت
خارجــی ایــاالت متحــده آمریــکا و دکترینهــای سیاســت
خارجــی ایــن کشــور حاکــم اســت امــا دولتهــای مختلــف،
بــا اســتراتژیهای مختلفــی آن را دنبــال میکننــد .بــاراک
اوبامــا ،رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا ،بــرای مثــال ،همــواره
میکوشــید تــا از طریــق تعامــل بــا ســایر بازیگــران بینالمللی
و هــم ســو کــردن دیگــر کشــورها و متحــدان آمریــکا در
تصمی ـ م گیری هــای بینالمللــی و احتــرام بــه ســاختار نظــام
بیــنالملــل ،بــر قــدرت آمریــکا بــه عنــوان مطرحتریــن
بازیگــر بیــن المللــی ،بیفزایــد .اینــک امــا مشــاهده میشــود
کــه ترامــپ بــا اســتراتژی دیگــر و بــا رد اســتراتژی اوبامــا،
ک جانبــه گرایــی متــداول آمریکایــی،
ســعی دارد تــا بــا یــ 
بــه بــاز تعریــف الگــوی کنشــگری بیــن المللــی آمریــکا در
ســالیان اخیــر بپــردازد .او در همــان ابتداییتریــن روزهــای
اســتقرارش در کاخ ســفید بــا خــارج شــدن از موافقتنامــه
«ترانــس پاســیفیک» نشــان داد کــه بــدون توجــه بــه همــه
نقدهــا ،همچنــان سیاســت خــود را کــه همــان تأکیــد بــر یک
جانبه گرایــی اســت ،پیــش می بــرد .خــروج یــک جانبــه
واشــنگتن از برجــام را نیــز میتــوان در راســتای همیــن رفتارها
تحلیــل کــرد .اقدامــی کــه بــا مخالفــت صریــح کشــورهای
اروپایــی نیــز همــراه و اتحادیــه اروپــا رســما خواســتار ادامــه
یافتــن برجــام بــدون حضــور واشــنگتن شــد .در حالــی کــه
بــه بــاور تحلیلگــران ،ایــن خــروج ناگهانــی بــرای واشــنگتن،
بــه عنــوان بازیگــر مهــم جهانــی ،نقطــه ضعــف بســیار بزرگی
تلقــی میشــود کــه میتوانــد بــر کنشــگریهای آینــده
آمریــکا در ســطح جهانــی تأثیــر منفی ملموســی داشــته باشــد.
در هــر حــال اینــک طفــل نوپــای برجــام در ســختترین
شــرایط خــود قــرار دارد و چشــم انتظــار تصمیــم گیــری
دولتهــای ذی نفــع بــرای ادامــه حیــات خویــش اســت.
در داخــل ایــران ،مســئولین دولتــی بــا هوشــمندی تمام ســعی
دارنــد تــا بــا حفــظ برجــام بتواننــد آمریــکا را مقصــر اصلــی
ایــن بدعهــدی نشــان دهنــد تــا از تکــرار روزهــای تاریــک
انــزوای بیــن المللــی تهــران جلوگیــری کننــد .آنچــه واضــح

اســت ،ایــن اســت کــه نقــض برجــام بــه معنــای نقــص آن
نیســت ،بالعکــس نشــان دهنــده ایــن اســت کــه تیــم مذاکره
کننــده هســتهای ایــران بــا درایــت و هوشــمندی تمــام بــه
توافقــی بــا قدرتهــای بــزرگ جهانــی دســت یافتهانــد
کــه کامــا همســو بــا منافــع ملــی کشــورمان بــوده اســت
و در مقابــل تاجــری مثــل ترامــپ آن را برنمــی تابــد .متــن
برجــام از نظــر حقوقــی آن قــدر قــوی و بدون اشــکال نوشــته
شــده اســت کــه ترامــپ و پمپئــو بــرای بهانــه جویــی حتــی
نتوانســتند بــه یــک بنــد آن اســتناد کننــد و بــه همیــن خاطر
مجبــور شــدند بــرای توجیــه سیاســتهای خصمانــه خــود
ســراغ بهانههــای دیگــر نظیــر فعالیتهــای بیثبــات
کننــده ایــران در منطقــه برونــد .پــس بهتــر اســت همــه
نهادهــای قــدرت بــه جــای تــاش بــرای متهــم کــردن تیــم
مذاکــره کننــده هســتهای کشــورمان بــه یافتــن راهکارهایــی
بــرای کــم رنــگ کــردن خــروج آمریــکا از برجــام و کاهــش
تأثیــر آن بپردازنــد .درســت اســت که بســیاری از شــرکتها
و بانکهــای بــزرگ اروپایــی و غیــر اروپایــی ،تحــت فشــار و
تهدیدهــای دولــت آمریــکا حاضــر بــه همــکاری اقتصــادی با
ایــران نخواهنــد بــود ،امــا ایــن دلیــل نمیشــود کــه مــا بــه
دســت خــود مســیرهای بــاز کنونــی همــکاری بــا دولتهــا
و بنگاههــای کوچــک و متوســط خارجــی را ببندیــم .خاصــه
آن کــه اروپاییــان نیــز حاضــر نیســتند بــه این ســادگی بــازار
ایــران را از دســت دهنــد بــه ویــژه اکنــون کــه دریافتــه انــد،
ایــرادات و انتقاداتــی کــه واشــنگتن متوجــه تهــران میکنــد،
بیشــتر بهانــه گیــری سیاســی اســت تــا مســائل نظامــی و
امنیتــی و اروپــا بــه هیــچ عنــوان حاضــر نیســت زیــر بــار
اعمــال تحریمهایــی بــرود کــه نــه پایــه حقوقــی دارد و نــه

بــا پذیــرش جهانیــان مواجــه میشــود .البتــه پرواضــح اســت
کــه تجــارت بــا ایــران آن قــدر بــرای اروپــا ســودآور نیســت
کــه بــه خاطــر آن رو در روی آمریــکا قــرار بگیــرد بلکــه
بیشــتر نگرانیهــای اروپاییــان از عواقــب تــن دادن بــه ایــن
خواســت آمریــکا ،احتمــال تکــرار ایــن خواســتهها در ارتبــاط
بــا ســایر کشــورهای جهــان به ویــژه روســیه و چین میباشــد
و بــه نظــر میرســد کــه عــزم اروپاییــان در ایــن زمینــه
بســیار هــم جــدی اســت .در همیــن زمینــه یکــی از مشــاوران
اقتصــادی اتحادیــه اروپــا در مصاحبــه بــا «دویچه ولــه» اظهار
داشــت کــه اتحادیــه اروپــا در پــی اتخــاذ تصمیمــی میباشــد
کــه در صــورت تحریــم شــرکتهای اروپایــی بــرای معاملــه
بــا تهــران ،اروپــا نیــز اقــدام بــه تحریــم شــرکتهای اروپایــی
نمایــد .اروپاییــان ســعی دارنــد بــا ایــن اقدامات حتــی االمکان
از وقــوع یــک جنــگ گســترده در خاورمیانــه جلوگیــری
کننــد .جنگــی کــه گســتره آن میتوانــد از یمــن تــا اســرائیل
را در بــر بگیــرد و خامــوش کــردن آتــش یــک چنیــن جنگی
بســیار هزینــه بــر خواهــد بــود و کشــورهای اروپایــی بــه هیچ
عنــوان مایــل نیســتند تــا منافــع اقتصــادی خــود را قربانــی
ایــن تقابــل ببیننــد .واکنشهــای مقامــات ایرانــی و همچنیــن
واکنشهــای نظامــی ایــران در ســوریه نشــان میدهــد کــه
ایــران نیــز بــه هیــچ عنــوان مایــل نیســت تــا وارد بــازی
خطرنــاک ترامــپ شــود .مقامــات ایرانــی ســعی دارنــد تــا
از ایــن شــکاف ایجــاد شــده میــان واشــنگتن و اروپــا نهایــت
اســتفاده را ببرنــد و جایــگاه خــود ،بــه عنــوان یــک مــورد
معاملــه قابــل اعتمــاد را تثبیــت نماینــد .گرفتــن تضمینهــای
الزم از اروپاییــان بــرای ادامــه برجــام کــه بــه خــودی خــود
ســبب تعمیــق شــکاف ایجــاد شــده میشــود ،راهبــردی

بســیار منطقــی ســت کــه از ســوی مقامــات ایرانــی اتخــاذ
شــده اســت .اروپاییــان بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای آمریــکا
نیازمنــد ایجــاد کانالهــای ارتباطــی جدیــد بــا اقتصــاد ایــران
میباشــند کــه میتوانــد در موقعیتهــای مشــابه احتمالــی
نیــز بــه کار آنهــا بیایــد .اتفاقــی کــه بــا توجــه بــه شــروط
رهبــری میتوانــد بخــش عمــدهای از خواســتههای ایــران را
تضمیــن کنــد و ســبب ادامــه یافتــن برجــام شــود.
بــه هــر حــال آزمــون ادامــه برجــام ،آزمــون بســیار ســختی
بــرای اروپــا خواهــد بــود تــا بتوانــد اســتقالل اقتصــادی خــود
را در مقابــل کهنــه شــریک راهبــردی خــود در مواقــع لــزوم
حفــظ نمایــد .همــان طــور کــه وزیــر اقتصــاد و دارایی فرانســه
در اظهــار نظــری جالــب توجــه اعــام کــرد« :اروپــا نبایــد
اجــازه دهــد کــه آمریــکا همچــون ژانــدارم اقتصــاد جهانــی
بخواهــد بــا کشــورهای اروپایــی ماننــد کشــورهای تحــت
ســلطه خــود عمــل کنــد و منافــع اقتصــادی اروپــا را تضعیــف
نمایــد .اروپــا در جهــت تحقــق اســتقالل اقتصــادی ،بایــد جلوی
اعمــال اقدامــات فرامــرزی غیرقانونــی آمریــکا را بگیــرد.»...
اکنــون نشســت کمیســیون برجــام کــه بــا هــدف بررســی
توافــق هســتهای در ویــن بــدون حضــور ایــاالت متحــده
برگــزار میشــود ،آزمونــی بــرای ســنجش توانایــی اتحادیــه
اروپــا در اتخــاذ تصمیمــی دیپلماتیــک و تجــاری مســتقل از
واشــنگتن خواهــد بــود .اروپاییــان بــرای آن کــه بتواننــد نظــر
طــرف ایرانــی را بــرای ادامــه برجــام جلــب نماینــد ،ناگزیــر
خواهندبــود تــا بــا اتخــاذ راهبردهایــی ،شــرکتهای معتبــر
پتروشــیمی و غیــر پتروشــیمی را بــه ادامــه حضــور در ایــران
مصمــم کننــد و در غیــر ایــن صــورت بــه نظــر نمیرســد کــه
افــق روشــنی پیــش روی برجــام باشــد.

تحول گفتمانی در انتخابات اخیر عراق و تغییر در معادالت سیاسی منطقه
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عــراق سرزمینیســت کــه بــه مــدت چهــار دهــه پــس از نظام
پادشــاهی ،در ذیــل گفتمــان چــپ و ناسیونالیســم عـ ِ
ـرب حــزب
بعــث اداره میشــد .ایــن گفتمــان در نمــود عینــی خــود توســط
رژیــم صــدام حســین بــه بدترین شــیوه تحقــق عملی یافــت .بر
ایــن اســاس در هجــوم نیروهای آمریکایــی ،بســیاری از نیروهای
اپوزیســیون ،بــا آن همراهــی کردنــد .ســقوط رژیــم ســکوالر و
ملیگــرای بعــث ،ملتــی را که تشــنه عناصــر فرهنگی ســرکوب
شــده بودنــد را بــه ســوی مذهــب و تأثیرگــذاری اجتماعــی آن
ســوق داد .لــذا در اولیــن مشــارکت عمومــی تودههــا در
انتخابــات پارلمــان ،نیروهــا و احــزاب مذهبــی با رهیافت شــیعی،
اکثریــت پارلمــان را در اختیــار گرفتنــد .ایــن تحــول اولین تغییر
در معــادالت قــدرت عــراق بــود ،بــه صورتــی کــه رویکــردی
متفــاوت ،جایگزیــن قــدرت یــک دســت عربــی بــا عنصــر
مذهــب اهــل تســنن ،در عــراق شــد .ایــن تغییــر نیــز بــه تبــع،
باعــث عــدم حضــور پر رنــگ و تأثیرگــذار عــراق در معــادالت
سیاســی جهــان غــرب شــد .در مقابــل بلــوک قــدرت شــیعی با
رهبــری جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه ،عــراق جدیــد را
ســازماندهی میکــرد.
ســازماندهی جدیــد عــراق بــا عنصــر شــیعی و در اتحــاد بــا
ایــران ،نفــع بســیاری بــرای عــراق بــه دنبــال داشــته اســت بــه

صورتــی کــه ایــران در قامــت متحــدی راهبــردی در زمانــی که
هنــوز عــراق اســتقرار کامــل اقتصــادی و امنیتــی نیافتــه بــود،
در ایــن کشــور ایفــای نقــش کــرده اســت .امــا از بیــن رفتــن
حکومــت مقتــدر مرکــزی در عــراق بــه دنبــال ســقوط رژیــم
بعــث صــدام حســین و خــروج عــراق از بلــوک عربــی ،باعــث
شــکل گیــری حکومــت داعــش در دل عــراق شــد .ای بســا
کــه اگــر عــراق موازنــه را در معــادالت قــدرت منطقــه را حفــظ
میکــرد ،امــکان شــکل گیری ایــن چالش بــزرگ را از خــود دور
میکــرد .بــه صــورت کلی تغییــر و تحــول در عــراق در فــردای
بعــد از صــدام بــا تحلیــل شــرایط و معــادالت قــدرت صــورت
نگرفــت ،از ایــن رو هزینه بســیاری در راســتای بازگشــت امنیت
و اســتقرار قــدرت را عراقیهــا بــا خــون جوانــان خــود پرداختند.
در ایــن میــان کــه جامعــه در اندیشــه دفــاع از تمامیــت ارضــی
و بازگشــت امنیــت بــود ،اخبــاری دال بــر فســاد در الیههــای
مختلــف قــدرت و نیروهــای حزبی حاکــم در افکار عمومــی رد و
بــدل میشــد .ایــن امــر بــه نوبــه خــود منجــر بــه گسســت در
تفکــر سیاســی مــردم عــراق شــد.
شــیفت گفتمانــی از اندیشــههای ســکوالر و ناسیونالیســم بــه
گفتمــان مذهبــی از نــوع شــیعی در دو تجربــه نــوری المالکــی
و حیــدر العبــادی در عــراق ،بــه شکســت منجــر شــد .نتیجــه
ایــن امــر ،جایگزینــی گفتمــان تعــادل و تــوازن در معــادالت
قــدرت بــا نــگاه بــه عــراق بــه جــای گفتمــان ســابق اســت.
جریــان صــدری کــه در ذیــل گفتمــان مذهبــی ،ســرکوب و از

رده سیاســی عــراق خــارج شــده بــود ،در پیــش از انتخابــات
پارلمانــی اخیــر و بــا عمــل بــه خواســت عمومــی در گسســت
از سیاســتهای پیشــین ،راه دیگــری را در بدنــه قــدرت عــراق
بــاز میکننــد .لــذا ایــن جریــان در عیــن پایــگاه مذهــب شــیعی
خــود ،نــگاه ملیگرایــی بــه مصالح ملــی عــراق را در دســتور کار
خــود قــرار میدهــد .جریــان صــدری راه نجــات عــراق را در
ایجــاد موازنــه در قــدرت منطقــهای ایــران و عربســتان میدانــد.
ســفر مقتدا صــدر بــه عربســتان در قالــب ســفر حــج و دیــدار
بــا ولیعهــد محمــد بــن ســلمان را بایــد در چارچــوب نزدیکی به
عربســتان قلمــداد کــرد .از ســوی دیگر خــود جناب صــدر ،نگاه
ویــژهای بــه ایــران و حــوزه علمیــه قــم دارد .در تصــور مقتــدی
صــدر ،ایــران در یــک دســت و عربســتان در دســت دیگــر و
حفــظ هــر دو نفعــی ملــی بــرای عــراق قلمــداد میشــود.
در ایــن تغییــر گفتمانــی ،نگاهــی درون گــرا بــه عــراق ،گفتمــان
غالــب ایــن انتخابــات میشــود .نگــرش ملــی گــرای صــدر،
تمــام احــزاب ســکوالر ،چــپ و لیبــرال را در کنــار جریــان او
قــرار میدهــد .در ایــن انتخابــات ،بــه دلیــل گســتردگی عرصــه
حزبــی و تنــوع آراء و اندیشــههایی کــه بنــا بــر مصالح عــراق به
اتحــاد رســیدهاند را بایــد گفتمانــی جدیــد در چارچــوب قــدرت
در عــراق دانســت .حــال ایــن درایــت و سیاســت ورزی مبتنــی
بــر نفــع ملــی ،بــا توجــه بــه پتانســیل اجتماعــی و سیاســی بــه
دســت آمــده ،راه جدیــدی برای پیشــرفت عراق گشــوده اســت.
امــا اگــر شــکافهای مذهبــی و ســکوالر و یــا قــدرت ایــران یــا

عربســتان در فرآینــد دیــوارهای ادامــه پیدا کند ،یــأس و ناامیدی
گریبانگیــر تمــام احــزاب و جریانهــای سیاســی موجــود در
عرصــه سیاســی عــراق را در بــر خواهــد گرفت .جریــان صدری
پــس از پیــروزی اخیــر در پارلمــان ،بایــد راهــی بــرای اتحــاد،
پیشــرفت و ترقــی عراق و توســعه سیاســی و اقتصادی بگشــاید.
امــا از آن جــا کــه جریــان صــدری نتوانســته اســت اکثریتــی
بایســته بــرای تشــکیل کابینــه به دســت بیــاورد ،بــه ناچــار باید
بــا ســایر احــزاب ائتــاف کنــد .نکتــه مهــم امــا ایــن اســت که
جریــان صــدری ،بــرای ائتــاف فراگیــر ملــی ،نبایــد صرفــا بــه
ســمت نیروهــای مذهبی و جریان ســابق حاکــم بازگــردد .مردم
حاضــر در پــای صندوقهــای رأی در عــراق بــا هــر میــزان
مشــارکت ،از جریــان حاکــم بریدهانــد و بــه جریــان صــدر و
اپوزیســیون گرایــش پیــدا کــرده انــد .بزرگتریــن خطــای
جریــان صــدری ،بهــره گیــری کامــل از نیروهــای حاکــم خواهد
بــود زیــرا باعــث گسســتی دیگــر در بدنــه افــکار عمومــی بــا
جریــان پیــروز انتخابــات خواهــد شــد .همچنیــن حــذف کامــل
برخــی گــروه هــا ،بــرای دولــت ائتالفی بســیار خطرنــاک خواهد
بــود زیــرا باعــث کارشــکنی و عــدم موفقیــت دولــت جدیــد
خواهــد شــد .لــذا همــان طــور کــه جریــان صــدری در عرصــه
قــدرت منطقــه فرآینــد اعتــدال در پیــش گرفتــه اســت ،بایــد
در عرصــه قــدرت داخلــی نیــز ایــن نگــرش میانــه روانــه را در
پیــش بگیــرد .بــر ایــن اســاس میتــوان عــراق امــروز را متمایل
بــه ملــی گرایــی بــا حفــظ هویــت مذهبــی ارزیابــی کــرد.

راهکار در جمهوری اسالمی است؛ نه یک کالم بیشتر ،نه یک کالم کمتر

دارالفنون

بــه گــزارش مشــرق نیــوز« ،ســحر مهرابــی» نماینــده مدیــران مســئول در شــورای مرکــزی ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی وزارت علــوم ،در دیدار
رمضانــی جمعــی از دانشــجویان بــا رهبــری کــه روز دوشــنبه  7خــرداد انجــام شــد ،گفــت« :ایــران امــروز درگیــر بحرانهــای متعــددی اســت؛ در
داخــل کشــور ،عواملــی موجــب ایجاد بحران شــده اســت .تضعیف ســاختارهای قانونــی از طریق ایجــاد نهادهای موازی سیاســی -امنیتــی ،مداخالت
غیرقانونــی نیروهــای نظامی-امنیتــی در وظایــف نهادهــای منتخــب ملت ،تضییــع حق انتخــاب مردم بــا ردصالحیتهــای ســلیقهای و دخالتهای
فراقانونــی قــوه قضاییــه در وظایــف دیگــر قــوا ،ناخواســته نتیجــهای جــز تضعیــف روزافــزون حــق حاکمیــت ملت نداشــته اســت .تحدید حقــوق و
آزادیهــای شــهروندی بــرای تشــکیل انجمنهــای سیاســی و ســندیکاهای صنفــی و ســمنها ،نقــض حــق برگــزاری اجتماعــات ،تعــرض مکــرر
بــه حــق آزادی بیــان ،محدودســازی روزافــزون حــق دسترســی آزاد بــه اطالعــات بــا اعمــال فیلترینــگ غیرقانونــی و برخــورد بــا مطبوعــات ،همه
و همــه فضایــی را بــه وجــود آورده کــه اعتــراض مدنــی و قانونــی بــه عنــوان انتخابــی ســاده و ممکــن ،از دســترس شــهروندان خــارج شــده اســت.
گزینشهــای ســلیقهای بــرای تحصیــل و اشــتغال ،برخوردهــای خــاف موازیــن شــرعی بــا زنــان بــه بهانـ ه ارشــاد آن هــا ،نقــض حــق دادرســی
عادالنــه در خــال رســیدگی در دادگاههــای ویــژه و یــا نقــض مکــرر حقــوق متهمــان ماننــد حــق دفــاع و یــا دسترســی بــه وکیــل خصوصــا در
پروندههــای سیاســی و محدودیــت خودســرانه آزادی اشــخاص ماننــد هشــت ســال حصــر غیرقانونــی ،تنهــا نمونههایــی از تعــرض به حقــوق اولیه
انســانی اســت کــه صیانــت از آن ،وظیفــه بدیهــی هــر حاکمیتــی ،بــه ویــژه حاکمیــت دینی اســت».
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علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد ۹۵
در میــان اکثــر مجموعههــای دانشــجویی ،انتقــاد و گلــه از
هیئــت معیــن نظــارت بــر فعالیت هــای دانشــجویی دانشــگاه
وجــود دارد و شــاید در نــگاه نخســت ایــن گلــه و انتقــاد بــه
ســبب ذات اجــرای قانــون توســط هیئت معیــن نظارت باشــد،
امــا بــا کمــی دقــت ،پیداســت کــه عمــده انتقــادات ،بــه یــک
اشــکال بــزرگ هیئــت نظــارت اشــاره دارنــد کــه چنــدان هــم
بیپایــه نیســت .هیئــت معیــن ،در حقیقــت شوراییســت کــه
گــذر هــر فعــال دانشــجویی کــه در پــی برگــزاری یــک برنامه
عمومــی در ســطح دانشــکده اســت ،بــه آن می افتــد .در وهلــه
نخســت چنیــن بــه نظــر میرســد کــه هیئــت نظــارت ،بــر
اســاس یکســری ضوابــط و قوانینــی مشــخص ،اقــدام بــه رد
یــا عــدم کســب مجــوز برگــزاری یــک برنامــه میکنــد،
ن جــا آغــاز میشــود کــه گاهــی قوانیــن کلــی
امــا قصــه از آ 
موجــود ،تحــت ســیطره ســایق شــخصی قــرار میگیرنــد تــا
جایــی کــه نظــرات شــخصی ،خــود بــه منزلــه قانونی نانوشــته
بــدل میشــوند!
بــه نظــر نگارنــده ،آنچــه از بررســی موضوعــات برنامههــای
دانشــگاه و مجوزهــای صــادره هویداســت ،ایــن اســت کــه نــگاه
هیئــت معیــن نظارت  -یــا برخــی از افــراد صاحــب رأی در این
شــورا  -بیــش از آن کــه معطــوف بــه محتــوای برنامهها باشــد،
متوجــه مجموعههــای دانشــجویی برگــزار کننده برنامههاســت.
در ایــن نــگاه ،گاهــی فــرم اجرایــی برنامــه نیز بــه فراخــور متولی
برگــزاری برنامــه تغییــر خواهــد کرد .شــاهد مثــال ،قالــب «میز
گــرد» بــرای برگــزاری برنامــهای پیرامــون موضوعــات مختلف
در دانشــگاه اســت .میزگــرد آن طــور کــه از نامــش پیداســت،
محلــی بــرای ارائــه نقطــه نظــرات ،تکمیــل و تصحیــح آنهــا و
بررســی جامــع یــک موضــوع از تمامــی جهــات اســت .یــک
برنامــه در قالــب میزگــرد ،بــا تمــام توصیفــات مذکــور ،بــرای
برخــی مجموعههــای دانشــجویی خــاص و بــا تفکــری معیــن
مجــوز اخــذ میکنــد ،امــا زمانــی کــه نوبــت بــه تشــکلهایی
دیگــر و تفکراتــی متفــاوت میرســد ،فــرم اجــرای برنامــه نیــز
دچــار تغییــر میشــود .در بســیاری از برنامههایــی در قالــب
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از قضا سرکنگبین صفرا فزود...
میزگــرد ،متولــی برگــزار کننــده مجبــور بــه آن شــده اســت که
میهمانــان برنامــه را بــه گونــهای انتخــاب کنــد کــه حتمــا از دو
ریشــه فکــری متفــاوت باشــند .ایــن تغییــرات بــه همیــن جــا
ختــم نمی شــود و میهمانــان بایســتی هــمتــراز بــا یکدیگــر و
حتــی در برخــی مــوارد تعــداد آن هــا برابــر باشــد .بدیــن شــکل
یــک میزگــرد کــه محــل ارائــه تحلیــل و یــک نظــر جامــع
جهــت بررســی موضوعــی به صــورت کارشناســی اســت ،تبدیل
بــه «مناظــره» و محــل برخــورد نظــرات می شــود.
موضــوع بعــدی کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،اجــرای
ک ســخنران اســت .چارچــوب ارائه شــده
برنامــه بــه صــورت ت 
توســط هیئــت نظــارت بــه دنبــال مالحظاتــی ،دال بر این اســت
کــه اگــر میهمــان دعــوت شــده بــرای ســخنرانی ،شــخصیتی
تــراز اول و ملــی باشــد ،امــکان ســخنرانی در دانشــگاه را دارد.
یــک ویژگــی بســیار کلــی کــه از قضــا دســت هیئــت نظــارت
در رد یــا پذیــرش میهمــان را بــاز میگــذارد .در ایــن مســأله
هــم بــاز ،گــوی ســبقت توســط برخــی مجموعههای دانشــجویی
ربوده می شــود .گاهــی مشــاهده شــده کــه کارشــناس مســائل
خانــواده یــک شــبکه رادیویی برای یــک موضوع بســیار حیاتی و
مهــم کــه دانشــگاه به عنــوان متولی بحــث و آمــوزش آکادمیک
وظیفــه تحلیــل و بررســی آن را بــر عهــده دارد ،انتخــاب
میشــود امــا بســیاری از کارشناســان بــه نــام ،در مســأله مذکور
واجــد شــرایط نیســتند و تنهــا بــا حضــور یــک میهمــان مخالف
فکــری هـ م تــراز اذن حضــور در دانشــگاه را پیــدا می کننــد .در
دایــره شــخصیت های ملــی ،گاهــی نماینــدگان حــال حاضــر
مجلــس شــورای اســامی هــم قــرار نمی گیرنــد .در واقــع دایــره
شــخصیت های ملــی آن چنــان محــدود اســت کــه بــه ســختی
میتــوان شــرایط حضــور آنــان بــه دانشــگاه را فراهــم کــرد.
اگرچــه الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای برگــزاری نشســتهای
ســخنرانی ،اخیــرا در دانشــگاه گشــایشهایی حاصل شــده اســت
و در برخــی موضوعــات آن هــم مشــروط بــه پرســش و پاســخ،
میتــوان جلســه ســخنرانی را ترتیــب داد.
عــدم صــدور مجــوز بــه برنامههایــی کــه متولــی آن دو یــا
چنــد مجموعــه دانشــجویی اســت نیــز از دیگر مشــکالت پیش
روی مجموعههــای دانشــجویی اســت .بــرای مثــال ،از طرفــی
تشــکلهای اســامی از برگــزاری برخــی برنامههــای فرهنگــی

تــا حــدی منــع می شــوند و از طــرف دیگــر نمیتواننــد بــا
کانونهــای فرهنگــی و هنــری دانشــگاه برنامــه مشــترکی
را اجــرا کننــد .نفــس جداســازی کانون هــای فرهنگــی و
تشــکل های اســامی نیــز تــا حــدودی چنیــن هدفــی در پــی
داشــته اســت امــا هیــچ گاه علــت اجرای ایــن سیاســت مطرح
نشــده اســت .در نمونــهای دیگــر ،همــکاری بیــن ســازمانهای
دانشــجویی و تشــکلهای اســامی نیــز در برخــی برنامههــا
ممکــن نیســت .بــه طــور مثــال ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی و انجمنهــای اســامی از برگــزاری برنامــه
مشــترک منــع می شــوند.
اعتراضــات تنهــا بــه انجمنهــای اســامی دانشــگاه محــدود
نمیشــود و از جانــب تشــکلهایی بــا تفکــرات نزدیــک بــه
اصولگرایــی نیــز گلــه و شــکایت بلنــد اســت .بســیاری از مواقــع
رخ داده کــه پوســتری در مراکــز اطــاع رســانی تشــکل های مذبور
درج شــده کــه بــا تیتر «بســته شــدن دهــانهــا» حکایــت از عدم
صــدور مجــوز الزم بــرای برگــزاری برنامه مذکور اســت .شــنیده ها
از جلســه برگــزار شــده میــان تشــکل های دانشــجویی و هیئــت
نظــارت دال بــر ایــن اســت کــه برخــی از چهرههــای مشــهور و پر
تــبو تــاب طیــف راســت از حضــور در دانشــگاه منــع شــدهاند
و علــت آن «ضــد انقــاب بــودن» عنــوان شدهاســت .دلیلــی کــه
بیشــتر بــوی دخیــل بــودن ســایق شــخصی در تصمیــم گیریها
می دهــد .ایــن تشــکلها نیــز در برخــی مــوارد توانایــی گذر از ســد
راه هیئــت معیــن ندارنــد اما بــرای برگــزاری برنامه به هــر نحوی،
راههــای دیگــری در مقابلشــان وجــود دارد .گاهــی برنامههایــی کــه
از ســوی مجموعههــای دانشــجویی طیــف راســت ،موفــق بــه
اخــذ مجــوز نشــده انــد ،توســط نهادهــای دیگــر دانشــگاه برگــزار
می شــوند؛ بــا همان فــرم ،همــان میهمانــان اما بــا لوگویــی متفاوت
و متولــی دیگری.
یکــی از راههــای احقــاق حــق مجموعههــای دانشــجویی و
اعتــراض بــه رأی هیئــت معیــن نظــارت بــر فعالیت هــای
دانشــجویی در هنــگام عــدم صــدور مجــوز بــه برنامــه ای،
پیگیــری حقوقــی موضــوع ابتــدا در دانشــگاه و ســپس از طریــق
وزارت علــوم اســت .توضیــح آن کــه مطابــق آئیــن نامــه
تشــکلهای اســامی ،هیئــت معیــن نظــارت بــر فعالیت هــای
دانشــجویی هــر دانشــگاه ،موظــف اســت تــا چرایــی عــدم

صــدور مجــوز بــه برنامــه و علــت مخالفــت خــود را کتبــا بــه
تشــکل درخواســت کننــده اعــام کنــد .امــا متأســفانه هیئــت
معیــن نظــارت بــر فعالیت هــای دانشــجویی تــا کنــون از ایــن
مهــم خــودداری کــرده اســت و یــا صرفــا پاســخهایی از پیــش
تعیین شــده مطابــق قالبهــای مشــخص سیســتمی را ارائــه
کــرده اســت .چنیــن مســألهای خــود باعــث ســوءتفاهمهای
بســیاری میشــود و بــرای غلبــه بــر آن راهــی جــز بــردن
هیئــت معیــن نظــارت در اتــاق شیشــهای و عمــل بــه تعهــدات
قانونــی ایــن ارگان وجــود نــدارد .نظــارت بــر فعالیت هــای
دانشــجویی دانشــگاه گاه تــا جایــی پیــش مــیرود که نــه تنها در
خصــوص مهمانهــا و قالــب برگــزاری برنامــه نظــر میدهنــد
و مداخلــه میکننــد بلکــه تــا عنــوان برنامــه و پوســتر آن نیــز
ورود پیــدا میکننــد .زمانــی کــه مجموعههــای دانشــجویی بــه
ایــن امــر معتــرض میشــوند نیــز ،هیئــت معیــن نظــارت بــر
فعالیت هــای دانشــجویی ،دخالــت خــود را مبتنــی بــر تســهیل
گــری خــود بــرای برگــزاری شــدن برنامه تلقــی میکننــد .حال
آن کــه هــر مجموعــه دانشــجویی مبتنــی بــر مالحظــات داخلی
خــود برنامــهای را ســازماندهی میکنــد و بــه مرحلــه اجــرا
میگــذارد .مجموعههــای دانشــجویی ،اگــر اســتقالل خــود را در
برگــزاری برنامههــای مــورد نظرشــان از دســت بدهنــد و صرفا
مجــری اوامــر هیئــت معیــن نظــارت باشــند ،در حــد نهادهــای
کارمنــدی دانشــگاه و بروکراســی حاکــم بــر آن ،تنــزل مییابند.
قصــد نگارنــده از نوشــتن ایــن ســطور ،تخریــب هیئــت معیــن
نظــارت دانشــگاه نیســت ،بلکه بیــان نکاتی بــرای بهبــود کارکرد
ایــن نهــاد تصمیــمگیرنــده اســت ،چراکــه بهبــود عملکــرد این
نهــاد ،مانــع از اتــاف انــرژی و انگیــزه دانشــجویان می شــود.
همیــن طور شــفافیت عملکــرد این نهــاد ،مانع از ســوءتعبیرهایی
از رفتــار هیئــت معیــن میشــود کــه مثــا نوعــی اســتاندارد
دوگانــه بــرای اتخــاذ تصمیــم در خصــوص مجموعههــای
دانشــجویی دارد .دانشــگاه بــه ماهیــت محلــی بــرای تبــادل آراء
مخالــف اســت و نبایســتی از ایــن مهــم هــراس داشــت .ذات
دانشــگاه مبتنــی بــر تضــارب آراء اســت و حضــور یــک یــا دو
شــخصیت نســبتا جنجالی ،تأثیــری در محیــط دانشــگاه نخواهد
گذاشــت .از قضــا ممنوعیت هــای وارد شــده ،بیشــتر در متشــنج
کــردن اوضــاع تأثیرگــذار اســت.
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چنــدی پیــش خبــر بازنشســته شــدن صــادق زیبــاکالم از
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،پــس از
آن کــه از دانشــگاه آزاد اســامی اخــراج شــده بــود ،بحــث
برانگیز شــد .او در رابطــه بــا زمــان ایــن تصمیــم واکنــش
خــود را ذیــل نامــهای ایــن گونــه مطــرح کــرده اســت:
«ظاهــرا همــان زمــان کــه عــذرم را از دانشــگاه آزاد خواســتند،
از دانشــگاه تهــران هــم بازنشســتهام میکننــد .حکــم
بازنشســتگي ام را در اســفند مــاه صــادر کــردهانــد امــا نــه
بــه خــودم اطالعــي دادنــد و نــه بــه دانشــکده حقــوق و نــه
گــروه آموزشــي در جريــان ايــن تصميــم قــرار گرفتــه بودنــد».
و ســپس در اعتــراض بــه دکتــر نيلــي احمدآبــادی ،ریاســت
دانشــگاه تهــران ،نوشــته اســت« :آقــاي دکتــر عســکرخاني
تلفنــي در مــورد بازنشســتگي اســاتيد ســوأل کردنــد .گفتــم در
جريــان نيســتم .بــا تعجــب گفتنــد چطــور در جريــان نيســتيد
خــود شــما هــم بازنشســت شــده ايــد .امــروز پيگيــري کــردم
و ديــدم کــه در اســفند مــاه ســال گذشــته بازنشســت شــده ام.
جالــب اســت کــه در دانشــکده هــم کســي نمــي دانســت .در
اتوماســيون نامــه اي بــه تاريــخ  ۲۰اســفند اشــاره به بخشــنامه
يــک روز قبــل از طــرف وزارت علــوم مينمايــد کــه چــون
ســن مــن بــه  ۷۰ســال و ســنوات خدمتــم در دانشــگاه بــه
چهــل ســال رســيده ،لــذا بايــد بازنشســته شــوم .مــن اعتراضي
بــه بازنشســتگي اجبــاري ام نــدارم .يعنــي فــي الواقــع اگــر
اعتراضــي هــم داشــتم چيــزي تغییــر نمــي کــرد .پرسشــم آن
اســت کــه بــه نظــر جنابعالــي ،آيــا وقتــي دانشــگاه مــي خواهد
يــک همــکارش را بعــد از  ۴۰ســال بازنشســته نمايد جــاي آن
نــدارد کــه بــا علــم و اطــاع و يــک احتــرام صــوري بــه وي و
دانشــکده اش صــورت بگيــرد؟ يــک بخــاري نفتــي عالءالدين
را بعــد از گازکشــي پــرت نمــي کننــد در انبــار ،آن را دودســتي
کنــار انبــاري مــي گذارنــد .جوامــع توســعه يافتــه کــه جــاي
خــود دارنــد ،فکــر نکنــم در حبشــه هــم بــا اساتيدشــان ايــن
گونــه برخــورد کننــد کــه امثــال دکتــر فرهــاد رهبــر ،وزارت

توفىݔـق
ݫݫ
اجبار ݤ
ی!
علــوم ،دانشــگاه تهــران ،شــوراي عالي انقــاب فرهنگي و ســاير
پيــش قــراوالن فرهنــگ و تمــدن برخــورد مــي کننــد».
بــرای بررســی کــم و کیــف برخــورد بــا صــادق زیبــاکالم در
کســوت اســتاد دانشــگاه ،بــر آن شــدم تــا بــه قوانینــی کــه در
زمینــه بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی وجــود دارد ،نگاهی
بیفکنــم .طبــق آخریــن تغییــرات اعمــال شــده در شــرایط
بازنشســتگی در رابطــه بــا قانــون ،میتــوان گفــت کــه پیــش
از ســال  ،84بازنشســتگی اســاتید بــر اســاس  ۶۵ســال ســن
بــود .امــا پــس از اصــاح قانــون و از ســال  84بــه بعــد ،بــرای
بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی ،شــرایط علمــی و مراتــب
مختلفــی ذکــر شــده اســت و اکنــون در آییــن نامــه جدیــد،
ســن بازنشســتگی باالتــر رفتــه اســت ،بــه طــوری کــه یــک
عضــو هیئــت علمــی با مرتبــه اســتادی ،بــدون در نظــر گرفتن
خدمــت وی ،تــا  ۷۰ســالگی میتواند خدمــت کند و اگر اســتاد
نمونــه باشــد ،میتوانــد تــا  ۷۲ســالگی فعالیــت کنــد .حتــی بــا
مجــوز هیئــت امنــای دانشــگاه ،یــک اســتاد میتوانــد تــا ۷۵

ســالگی تدریــس کنــد .فلــذا بــا توجــه بــه بخشــنامههایی کــه
از وزارت علــوم و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی صــادر کرده
انــد ،بازنشســتگی زیبــاکالم خــاف قانــون نبــوده اســت امــا به
نظــر نگارنــده ،ایــن عمــل بســیار مکانیکــی انجــام گرفته اســت
زیــرا مبحــث بازنشســتگی یک اســتاد دانشــگاه ،نمیتوانــد تابع
یــک فرمــول مشــخص باشــد و جــدا از قاعدههــا و آییــن نامــه
هــا ،غالبــا رئیــس دانشــگاه و گروههــای آموزشــی در ایــن بــاره
نظــر میدهنــد .امــا در رابطــه بــا صــادق زیبــاکالم ،بــه گفتــه
خــودش ،توانایــی تدریــس و پژوهــش ،رضایــت دانشــجویان
لیســانس و دکتــری از او و توانایــی اش در مدیریــت کالس
در نظــر گرفتــه نشــده و مدیریــت دانشــگاه از گــروه آموزشــی
اســتعالم نکرده اســت .زیبــاکالم همچنیــن بــه ایــن نکته اشــاره
کــرده اســت کــه« :اســاتید میتواننــد در پایــان ســال تحصیلی،
یــک پایــه یــا گــروه بگیرنــد کــه تعــداد این اســاتید خیلــی کم
اســت زیــرا عــاوه بــر آمــوزش بایــد مقالــه و تحقیقــات وجود
داشته باشــد .مــن هــر ســال گــروه و پایــه ام را گرفتــه ام .ایــن

نشــان میدهــد کــه هنــوز دارای توانمندیهایــی هســتم.
امــا رییــس دانشــگاه تهــران بــدون تعلــل بــه دســتور عمــل
کرده اســت!».
بــه نظــر میرســد تصمیــم بــه بازنشســتگی زیبــاکالم ،بیــش
از آن کــه بــه توانایــی علمــی او ارتبــاط داشــته باشــد ،در گــرو
مالحظــات دیگــری اســت .چنیــن نحــوه برخــوردی بــا یــک
اســتاد باســابقه دانشــگاه ،ایــن شــائب ه را ایجــاد کرده اســت کــه
شــاید مربــوط بــه کنشــگری او در فضــای سیاســی کشــور و
عقایــد متفاوتــش دربــاره تاریــخ تحــوالت سیاســی و اجتماعــی
ایــران باشــد .زیباکالم برخــاف روایــت رســمی از تاریخ معاصر
ایــران ،نظــرات متفاوتــی دربــاره حــوادث و شــخصیتهای
تاریخــی مطــرح کرده اســت .امــا نظــرات خالف جریان رســمی
زیبــاکالم ،تنهــا محــدود بــه تاریــخ معاصــر ایــران نمیشــود .به
عنــوان مثــال او معتقــد اســت کــه علــوم انســانی در صورتی که
قــرار اســت بــه شــکل علــوم اســامی در دانشــگاه ها مطــرح
شــود ،از حالــت علــم خــارج میشــود و شــکل ایدئولوژیــک بــه
خــود میگیــرد و تابعــی از امــر و نهیهــای حکومتــی می شــود.
در طــی این ســال هــا ،زیبــاکالم با حضــور پرشــمار در مناظرات
سیاســی و دیگــر و فعالیتهــای اجتماعــی ،بــه یک برنــد تبدیل
شــده کــه هــر یادداشــت و مقالــه اش در رســانههای محتلــف،
بــا اســتقبال زیــادی مواجــه میشــود .بــه نظــر نگارنــده ،اخــراج
زیبــاکالم از دانشــگاه و بازنشســتگی او از دانشــگاه تهــران چنــان
کــه گویــی از مدتهــا پیــش در انتظــار ایــن لحظــه بودنــد
در ادامــه احضــار قضایــی و محکومیــت او در دادگاه بــدوی،
قابــل تحلیــل اســت و شــاید علــت ایــن رونــد ،همــان موضــع
گیریهــا و اظهــار نظرهــای متفــاوت وی باشــد .امــا پرســش
اینجاســت کــه اگــر زیبــاکالم و زیبــاکالم هــا ،از درون ســاختار
ســخن نگوینــد ،پــس چــه کســی بگویــد؟ واقعــا چنــد چهــره
آکادمیــک معتبــر داخلــی ،در ســطح رســانه های منطقــهای و
جهانــی وجــود دارد کــه هــم مقبولیــت عمومــی داشــته باشــند
و هــم تحلیل هایشــان ،بیانیــه ای سیاســی -ایدئولوژیک نباشــد؟
برخوردهــای ایــن چنینــی بــا شــخصیتهایی چــون صــادق
زیبــاکالم ،موجــب ظهــور صدایــی جدیــد نخواهــد شــد بلکــه
ســرآغاز بیصدایــی اســت.

بهترین دولت بعد از انقالب اسالمی دولت اصالحات است

نگاه ویژه

محمدرضــا خبــاز ،در گفتوگــو بــا خبرنــگار سیاســی ایلنا ،با اشــاره به سـالگرد حماســه دوم خــرداد گفــت :در آن زمان شــرایط بســیار خاصی
وجــود داشــت ،بنــا بــود رئیسجمهــور پرقدرتــی ماننــد مرحــوم هاشــمی از صحنــه بــرود و حتمــا بایــد فــردی جایگزیــن ایشــان میشــد که
دارای قــدرت باشــد؛ از طرفــی هــم دولــت در پنهــان کاندیدایــی داشــت کــه بــه دنبــال رأی آوری آن بــود و از ســوی دیگــر حجــت االاســام
ناطــق نــوری هــم در میــدان حضــور داشــتند و خــود آقــای خاتمــی هــم میگفت کــه پنــج میلیــون رأی بیشــتر نــدارد .وی خاطرنشــان کرد:
مســعود رجــوی آن روزهــا اعــام کــرد کــه انقــاب اســامی ایــران بــا انتخــاب ســیدمحمد خاتمی بیســت ســال بیمه شــد ،زیرا میدانســتند
ایشــان بــا منطــق صحیحــی کــه دارد خواهــد توانســت شــرایطی خوبــی را فراهــم کند .امــروز بعد از گذشــت چندین ســال ثابت شــده اســت
کــه بهتریــن دولــت بعــد از انقــاب اســامی دولــت اصالحــات اســت کــه بــا فــروش نفــت بشــکهای  ۱۲دالر مملکــت را اداره میکــرد .ایــن
فعــال سیاســی اصالحطلــب در پاســخ بــه ســوأل دیگــری مبنــی بــر ایــن کــه گفتمــان اصالحطلبــی از ســال  ۷۶تــا بــه امــروز چــه تغییراتــی
کــرده و بــا چــه مشــکالتی مواجــه بــوده اســت ،گفــت :متأســفانه گروههــای فشــار نگذاشــتهاند آرمانهــای دوم خــرداد در جامعــه محقــق
شــود .ایــن اتفــاق باعــث شــده اســت گفتمــان اصالحــات آن طــور که بایــد و شــاید محقق نشــود.
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دوم خرداد ،از حماسه تا تراژدی!
ادامه از صفحه 1

دانشــجویان و روزنامهنــگاران و نــه چریکهــا بودنــد ،خــود
نشــان میدهــد کــه ســاح مبــارزه در ایــن دوره نــه
ســاح گــرم ،کــه ســاح نقــد بــود .البتــه ايــن معرفــي
بــه معنــي داوری در بــاب حســن و قبــح ايــن فرهنــگ
جديــد نيســت امــا بــه هــر حــال كنــش سياســي اعتراضــي
در ايــران ديگــر رنــگ خشــونت (مبــارزه مســلحانه ،تــرور
و )...بــه خــود نگرفــت.
اهمیــت یافتــن جمهــور و رأی عمومــی دیگــر دســتاورد دوم
خــرداد بــود .اگرچــه عمــق میــدان رقابتهــای انتخاباتی در
ایــران انــدک بــوده اســت و «نظــارت اســتصوابی» بــا تلقــی
احــراز صالحیــت کاندیداهــا  -و نــه صرفـ ًا احراز عدم ســوء
پیشــینه کاندیداهــا بــر طبــق گــزارش مراجــع چهارگانــه -
نقــش مهمــی در کــم و زیــاد کــردن ایــن عمــق میــدان و
دامنــه رقابــت سیاســی دارد ،ميــدان رقابــت سياســي بــر
ســر كرســيهاي پارلمانــي يــا رياســتجمهوري ،چنــدان
داغ شــد كــه هــر از چنــدگاه كمپينهــاي انتخاباتــي چهــره
شــهرها را دگرگــون كنــد .اگرچــه جناحهــا و احــزاب
حاضــر در صحنــه انتخابــات هیــچگاه بــه وســعت دامنــه
احــزاب فعــال در عرصــه سیاســی پیــش از ســال  60و از
جملــه بــه تنــوع پایگاههــای حزبــی نماینــدگان مجلــس اول
نرســید امــا بــه هــر حــال رقابــت سیاســی درون جناحــی
در ایــران ،از حالتــی تکلیــف گونــه بــه رقابتــی نفسگیــر
بــدل شــد .شکســت محافظــهکاران در چهــار انتخابــات
 78 ،77 ،76و  80و پیــروزی نســبی آنهــا در ســایه عــدم
مشــارکت گســترده عمومــی و رد صالحیــت گســترده در
ســالهای  82 ،81و  ،84اهمیــت یافتــن صنــدوق را نشــان
می دهــد .صــفبنــدي نيروهــاي سياســي حــول دو اردوگاه،
صفبنــدي كــه در  88بــا رنــگ بنــدي انتخاباتــي شــمايلي
حتــي عينيتــر هــم يافــت ،شــاید ديگــر پيامــد دوران ســاز
دوم خــرداد باشــد.
ســوم ايــن كــه گفتمــان دوم خــرداد ،بــرای جامعــه ایرانــی،
ســپهر دیگــری ترســیم کــرد .گفتمانــی کــه دوم خــرداد
حــول مفهــوم آزادی ،حقــوق بنیادیــن انســان و قانونگرایــی
بســط داد و نســبت همــه عناصــر اجتماعــی از جملــه
سیاســت ،فقــه و فرهنــگ را بــا آن ســنجید ،ســویه های
دیگــری از امکانــات زیســت اجتماعــی را فراهــم آورد.
ی کــه گــذار از «امت» بــه «ملــت» را ممکن
زیســت اجتماعـ 
ســاخت و بــه جــای پرداختــن بــه جغرافیــای جهــان اســام،
از «ایــران بــرای همــه ایرانیــان» صحبــت میکــرد .اگرچــه
ایــن گفتمــان از حــدود ترویــج در الیه هــای غیررســمی
 صفحــات کتاب هــا و روزنامــ ه هــا ،پــرده ســینماها وســمینارهای دانشــگاهی  -فراتــر نرفــت و عمــده طرحهایــی
کــه در مجلــس ششــم بــا ایــن زاویــه تهیــه شــده بــود بــا
ایــرادات فقهــی و شــرعی شــورای نگهبــان ،هیــچگاه در
قالــب صــورتبنــدی قانونــی رخ نمایــی نکــرد امــا بــه هــر
رو ذهــن و ضمیــر ایرانیــان ،بــه خصــوص طبقــات شــهری
را بــه نــوع دیگــری از زیســت اجتماعــی آشــنا کــرد و نظــم
اجتماعــی دیگــری را بــه عنــوان آلترناتیــو نظــم موجــود بــه
جامعــه ایرانــی شناســاند .مفاهيمــي از قبيــل جامعــه مدنــي،
تكثرگرايــي ،گفــت وگــو ،مــدارا ،هويــت ملــي و ...اگرچــه
برخــي شــايد بــراي دهـ ه هايــي قبلتــر حضــوري فعــال در
زيســت سياســي ايرانيــان داشــتند ،امــا در دوم خــرداد احيــا
شــدند ،بخــش ديگــری از مفاهیــم نیــز كــه كامـ ً
ا تــازه بود
در پرتــو ايــن رويــداد همــه گیــر شــد.
امــا چــرا دوم خــرداد دیگــر رویــدادی تعییــن کننــده
بــه نظــر نمی رســد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوأل
نکتههــای بســیار می تــوان گفــت امــا در پــس شــور و
شــرري كــه دوم خــرداد برانگيخــت و گوشهــا را شــیفته
و چشــمها را خيــره ســاخت ،کاســتیهای بنيــادي پنهــان
بــود .کاســتیهایی كــه راهگشــاييِ موعــو ِد دوم خــرداد را بــا
بــن بســت وضــع موجــود مواجــه کــرد و اميدهــا را نااميــد،
فعــاالن را منفعــل و پــروژه را ناتمــام باقــی گذاشــت .در بیالن
کاســتی های دوم خــرداد ،اقــام ،افــراد و اتفاقــات ریــز و
درشــت بســیار زیــادی می تــوان مشــاهده و محاســبه کــرد،
بــا ایــن وجــود در ایــن مجــال صرفـ ًا بــر ســه کاســتی تأکیــد
می شــود ،ســه کاســتی کــه آن را میتــوان «بيقدرتــي»،
«بــي برنامگــي» و «بــي تدبيــري» نــام نهــاد.
بــیقدرتــی وصــف جامــع همــه جنبش هــای تحــولخــواه
چهــار دهــه اخیــر اســت .در دوم خــرداد نیــز چنــدان كــه
اصالح طلبــان از شــكافي كــه در ســاختار قــدرت وجــود
داشــت بهــره گرفتنــد و گزينــه نامطلــوب حافظــان وضــع
موجــود را بــه سيســتم تحميــل كردنــد ،از آن پــس
گامــي پیش تــر نتوانســتند بردارنــد .اصالح طلبــي ذيــل
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ســاختار دوگانــه قــدرت در ایــران کنونــی ،تالشــي بــود
بــراي تحميــل اراده جمهــور ،هــم آنچــه بــا هویــت دوم
خــرداد درآمیختــه و بــا داغ شــدن تنــور انتخابــات در
ســه پــرده بعــدی 78 ،77 -و - 80رقابتــی داغ بــر ســر
کرســی های شــورای شــهر ،مجلــس و ریاســت جمهــوری
را برانگیخــت .ايــن تــاش امــا در تمــام ايــن دوره نــاكام
مانــد .از شــورای شــهر اگــر بگذریــم ،نماینــدگان مجلــس
در تصویــب قوانیــن بــا معضــات جــدی روبــرو بودنــد،
دولــت در اعمــال ارادهاش مشــکالت جــدی داشــت و
حتــی اگــر اصالح طلبــان منظــور خــود را از اصالحــات،
اصــاح رویه هــا  -و نــه ســاختارها  -می خواندنــد ،بــاز
هــم ســاختارها مانــع از اصــاح رویه هــا شــد .دولــت
اصالحــات کــه برآمــده از دوم خــرداد بــود ،اگرچــه
رأی میلیونــی و  70درصــدی پشــت ســر خــود می دیــد
امــا در مواقــع حســاس نــه كنتــرل نيــروي انتظامــي را
داشــت ،نــه كنتــرل سياســت خارجــی و نــه حتــی كنتــرل
فضــاي اجتماعــي! نیروهــای بــه اصطــاح خودســر کــه
در خیابــان ،حکمرانــی و بــا دانشــجویان و روشــنفکران
برخــورد می کردنــد ،دولــت توانــی بــرای مقابلــه بــا
آنــان نداشــت! از ميــان ســه منبــع مهــم قــدرت ،يعنــي
اهرم هــاي قضايــي -امنيتــي؛ اهرم هــای اقتصــادي و
اهرم هــای رســانهاي ،دولــت اصالحــات اساســ ًا بــر هیــچ
کــدام از ایــن ســه کنتــرل موثــری نداشــت! عــدم کنتــرل
بــر دســتگاه هــاي قضايــي -امنيتــي دولــت اصالحــات
را فاقــد کنتــرل بــر ســتون خیمــه دولــت یعنــی امنیــت
نشــان مــی داد .چــه در قتــلهــاي زنجيــرهاي (،)1377
چــه در كــوي دانشــگاه ( ،)1378چــه در انتخابــات شــورای
شــهر دوم و لیســت های «هــو المطلــوب» ( ،)1381دولــت
فاقــد قــدرت فائقــه بــر نیروهــای نظامــی ،انتظامــی ،امنیتــی
و اطالعاتــی دیــده میشــد .اساســ ًا دولــت بــدون اقتــدار
امنیتــی ،کمــی بی معنــی اســت و دولــت اصالحــات،
بیشــتر مفهومــی بوروکراتیــک بــه نظــر می آمــد تــا
مفهومــی سیاســی! از منظــر منابــع اقتصــادی نیــز دولــت
فاقــد تــوان حسابکشــی از بنیادهــا و نهادهــا و نظــارت
بــر آنهــا بــود .ســیطره ایــن بنیادهــا و نهادهــا بــر بیــش
از یــک ســوم اقتصــاد ایــران در آن دوره و عــدم نظــارت
دولــت بــر دخــل و خــرج آن هــا ،گــردش مالــی عظیمــی
را ایجــاد میکــرد کــه منبعــی بــرای تغذیــه مخالفیــن بــود
امــا دولــت فاقــد تــوان کنتــرل آن محســوب میشــد .در
نهایــت بــه نظــر می رســید کــه خواســت اصالحــات از
مجــرای رســانه ها در جامعــه طنیــن انــداز شــده اســت
امــا تعطیلــی بیــش از  19روزنامــه و مجلــه در بهــار
 1379کــه ســعید مرتضــوی دادســتان وقــت شــعبه
 1410دادگاه مطبوعــات حکــم آن را صــادر کــرد ،منبعــی
مســتعجل از کار درآمــد! کشــمکش اصالح طلبــان و
صداوســیما بــه عنــوان منبــع دیگــر قــدرت رســانه ای
بــه کشــمکش بــر ســر بودجــه صداوســیما در ســال 81
و بعــد گــزارش تحقیــق و تفحــص مجلــس دربــاره وجــود
صورت حســاب های مشــکوک معاونــت مالــی صداوســیما
 کــه علــی کــردان ریاســت آن را بــر عهــده داشــت -انجامیــد امــا بی نتیجــه مانــدن ایــن گــزارش تــاش
نــاکام مجلــس را بــرای بازپس گیــری قــدرت رســانهای
خــود بازتــاب می دهــد .در فقــدان منابــع قــدرت ،شــرایط
ســاختاری حکــم می کــرد کــه چانـه زنــی صرفـ ًا بــه بیــان
آرزو بــدل شــود.
امــا چنــدان کــه شــرایط ســاختاری ،بی قدرتــی را بــه
دولــت اصالحــات تحمیــل میکــرد ،بی برنامگــی نیــز
بــر انبوهــه مشــکالت می افــزود .بی برنامگــی نیــز خــود
در ســه ســطح کارگــر افتــاد ،اول فقــدان اســتراتژی ،دوم
فقــدان ســازمان سیاســی منســجم و ســوم فقــدان رهبــری
سیاســی موثــر .آن گاه کــه اصالحــات بــا شــوک بهــار
 79در کمــا رفــت و بــه قولــی «جنبــش اصالحــات در
احتضــار» افتــاد ،تنهــا پاســخ« ،آرامــش فعــال» بــود.
رویکــردی کــه تجربــه تاریخــی نشــان داده بی نتیجــه
اســت .تعریــف دقیقتــر ،ایــن اســت کــه ايدئولــوژي
اصالح طلبــي ،الگــوي اصالحــات از بــاال را دنبــال ميكــرد،
اگرچــه گاهــی صــورت بنــدیِ «فشــار از پاييــن ،چانــه زنــي
از بــاال» کنــش نخبــگان را در ســایه عمــل توده هــا متعیــن
و معطــوف دیــده و ســاختی از پاییــن بــه بــاال بــه ایــن
ایدئولــوژی می بخشــید امــا اصالح طلبــان در پرهيــز از
بســيج سياســي ،دعــوت بــه «آرامــش فعــال» و مقيــد
ســاختن نيروهــا بــه صــرف مشــاركت پــاي صنــدوق
رأي ،اگرچــه اصالح طلــب بــودن خــود را در تقابــل بــا
«محافظ ـه كاران» تعريــف مــيكردنــد ،اساس ـ ًا ايدئولــوژي

«ليبــرال محافظــهكار» داشــتند كــه اصالحــات را از بــاال
و از طريــق گفــت وگــو و چانــه زنــي بــدون پشــتیبانی
جنبشــی اجتماعــی دنبــال ميكــرد .اگرچــه اصالحــات بــه
بســط فرهنــگ سیاســی حامــی عــدم خشــونت منجــر شــد،
امــا ایــن فرهنــگ قابــل ترجمــه بــه شــیوههای مختلفــی
از کنــش سیاســی اســت .مشــارکت انتخاباتــی ،نافرمانــی
مدنــی ،راهپیمایــی و تظاهــرات بــدون حمــل ســاح ،تحصــن
و اعتصــاب ،همگــی اشــکالی از مبــارزه بــدون خشــونت
هســتند .امــا در دوم خــرداد ،اصالحطلبــان در هــراس
از بــروز خشــونت در خیابــان و رادیــکال شــدن شــعارها،
شــیوه های دیگــر کنــش اعتراضــی را نفــی کردنــد .چنيــن
راهبــردي در شــرايطي كــه بازيگــران كليــدي ســمت مقابــل
هيــچ تمايلــي بــه وفــاق از خــود بــروز ندادنــد ،اصالحــات را
در بــن بســتي ســاختاري اســير شــد .در نهایــت از «آرامــش
فعــال» اصالحطلبــان ،چیــزی جــز بیعملــی حاصــل نشــد!
پــس از فقــدان اســتراتژی ،فقــدان ســازمان سیاســی نیــز از
جملــه عوامــل دیگــری بــود کــه بیبرنامگــی اصالحطلبــان
را تشــدید میکــرد .جبهــه نیروهــای دوم خــرداد ،بیــش
از آن کــه ائتالفــی از نیروهــای خواهنــده تغییــر باشــد ،بــه
قولــی نامــی بــر «شــب نشــینی سیاســی» جمعــی از فعــاالن
بــود کــه هــر از چنــد گاهــی بــر ســر کســب کرس ـیهای
ســرخ مجلــس یــا کلیــد پاســتور بــا یکدیگــر بــه مجادلــه
برمیخواســتند .نتیجــه امــا چــون دعواهــای «شــورای شــهر
اول» ناامیدکننــده ظاهــر شــد .رهبــری ناموثــر نیــز از دیگــر
عوامــل بیبرنامگــی اصالحطلبــان ،محســوب می شــد
کــه هیــچ نقشــی در جهــتدهــی اقدامــات ایفــا نمی کــرد.
اصالحــات جنبشــی بــدون رهبــر بــه نظــر می رســید.
اصالحــات در یــک تعبیــر« ،بــازی بــزرگان» بــود ،امــا هیــچ
کــدام از بــزرگان نقــش رهبــر ایــن مجموعــه نیروهــای
سیاســی را بــر عهــده نگرفتــه بــود .خاتمــی بیشــتر خــود
را رئیــس دولــت و یــک بوروکــرات برجســته میدیــد تــا
رهبــری سیاســی .از ایــن رو در تجمیــع کنــش نیروهــای
مختلــف همــواره ضعیــف ظاهــر شــد ،اعضــاء ســتادهای
او نیــز کــه بعدهــا «حــزب جبهــه مشــارکت» را تشــکل
دادنــد ،ســودای ســاخت جبهــه داشــتند امــا نهایتــ ًا بــه
حزبــی کــه حضــورش بــه نوعــی منشــاء افتــراق نیروهــا
بــود ،بــدل شــدند .هاشــمی رفســنجانی نیــز کــه در میان ـه
دو جنــاح ،فضایــی بــرای کنشــگری میجســت ،بــه ســرعت
بــا شکســت در انتخابــات مجلــس ششــم از صحنــه سیاســی
خــارج شــد امــا دیگــر گزینــهای کــه بتوانــد نقــش او را ایفــا
کنــد ،هرگــز ظاهــر نشــد!
در نهایــت بایــد گفــت کــه بی تدبیــری پاشــنه آشــیل
نهایــی اصالحــات شــد .اگــر وضعیــت ســاختاری و
بی قدرتــی ،بــه مــدد بی برنامگــی بــه نوعــی بــن بســت و
بالموضــوع شــدن سیاســت منجــر شــده بــود ،چنــدان کــه
گروهــی ،چارچــوب رقابــت سیاســی را فاقــد تــوان تحــرک
بخشــی عنــوان کردنــد و خواهــان تحریــم آن شــدند،
بی تدبیــری و عــدم درک درســت بحران هــای اقتصــادی
پیــش از دوم خــرداد و لــزوم پاســخ عاجــل بــه آن ،زمینــه
ســاز تحــول ارتجاعــی دیگــری شــد .دوم خــرداد واجــد
پیامــی اقتصــادی نیــز بــود ،تورمهــای  30و  40درصــدی
(ســالهای  )1373-74کــه پس اندازهــای عمومــی را
تحلیــل بــرد و ســفره طبقــه محــروم را کوچک تــر کــرد،
ِ
بحــران بدهی هــای خارجــی کــه کشــور را گــروگان
دولــت قبــل ســاخت و در نهایــت بــه صحنــه آمــدن انبــوه
بیــکاران متولــد دو دهــه قبــل ،چــاره جویی هــای عاجــل
می طلبیــد .امــا پیــام اقتصــادی دوم خــرداد نــه بــه لحــاظ
«تغییــر بازیگــران» ،نــه بــه لحــاظ «تغییــر برنامه هــا» و
نــه بــه لحــاظ «تغییــر اولویت هــا» ســویه ای از تحــول
نشــان نمــی داد .دولــت اول خاتمــی در میانــه نــزاع بــا
جنــاح مقابــل ،چنــدان کــه فراکســیون اقلیــت مجلــس
را کارگــزاران تشــکیل می دادنــد ،اکثریــت کابینــه را بــا
کارگــزاران تشــکیل داد ،امــا در تیــم اقتصــادی دقیقــ ًا
بازیگرانــی را کــه مجلــس در آن هــا دخــل و تصــرف
نداشــت یعنــی بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه را بــه
کارگــزاران بخشــید .شــکاف میــان وزارت اقتصــاد و دو
نهــاد قبلــی در ایــن دوره بســیار مشــهود اســت .شــکافی
کــه در دوره دوم تــا حــدی تعدیــل شــد و مشــارکت در
جــای کارگــزاران در ســازمان برنامــه نشســت امــا وزارت
اقتصــاد بــه اقتصاددانــی ماننــد صفــدر حســینی و بانــک
مرکــزی بعــد از فــوت دکتــر نوربخــش ،بــه یــک مهنــدس
یعنــی طهماســت مظاهــری ســپرده شــد! در چارچــوب
برنامــه هــم ،برنامــه ســوم توســعه ای کــه کارگــزاران
در ســازمان برنامــه تهیــه کــرد ،تقریبــ ًا همــان رئــوس

برنامــه دوم  -پیــش از تغییــرات اساســی در مجلــس -
را بازتــاب مــی داد و اص ـ ً
ا محورهــای دهگانــه آن تقریب ـ ًا
همــان محورهــای دهگانــه ای بودنــد کــه بــرای بســته
اجمــاع واشــنگتنی  -بســته توصیــه شــده بانــک جهانــی
و صنــدوق بیــن المللــی پــول بــرای اصالحــات اقتصــادی
بــه کشــورهای در حــال توســعه  -طراحــی شــده بــود.
بســته ای کــه تــورم زا از کار درآمــد ،حــال آن کــه دوم
خــرداد ،خــود تــا حــدی متأثــر از واکنــش بــه آن بــود!
اگرچــه رشــد درآمدهــای نفتــی و تغییــر بازیگــران،
پیامدهــای اجــرای ایــن برنامــه ( )1379-83را کاهــش
داد و عملکــرد اقتصــادی دولــت نســبت بــه دوره قبــل
بهتــر شــد ،امــا شــعارهایی کــه احمــدینــژاد در انتخابــات
 84بــر آن هــا دســت گذاشــت ،یعنــی فقــر گســترده و
محرومیــت ،نشــان می دهــد هــم شــاخص های ارزیابــی
عملکــرد ایــن برنامــه و هــم مقــدار دســتاوردهای نســبتی
آن ،بــا وضــع جامعــه ایرانــی و میــزان اضطــراری بــودن
وضعیــت ،تناســبی نداشــته اســت .دســت آخــر ایــن کــه
اصالح طلبــان اولویتهــای اقتصــادی خــود را متفــاوت
از دولــت قبــل طراحــی نکــرده بودنــد .اصالح طلبــان
برنامــهای جــدی بــرای اصــاح مالیــه دولــت و تدبیــر
یــا ارادهای بــرای بســتن گلوگاههــای رانــت و فســاد در
ایــران نداشــتند .اصالح طلبــان ،اصالحــات را در بســتر
رقابــت بــا جنــاح مقابــل تفســیر و تصویــر میکردنــد ،در
حالــی کــه میبایســت عزمــی جــدی در آغــاز اصالحــات
از درون دولــت میداشــتند .همچنیــن تمرکــز اقتصــادی
آن هــا همچنــان بــر مبنــای رشــد و نــه فقرزدایــی قــرار
داشــته و برنامــه خصوصــی ســازی و آزادســازی  -اصــاح
بــازار و نــه دولــت  -محوریــت برنامههــای آن هــا بــود
در حالــی کــه اقتضائــات جامعــه درگیــر فقــر و بیــکاری
ایــران کــه سیاســت را هــر لحظــه آبســتن شــوک اقبــال
فقــرا بــه چهرههــای متفــاوت می ســاخت و چشــم
انــدازی از بی ثباتــی سیاســی در آن نهفتــه بــود ،در نظــر
اصالح طلبــان بــه صــورت تهدیــدی جــدی جلوهگــر
نشــد .در مجمــوع در تالقــی ایــن ســه ضعــف ،یعنــی
بیقدرتــی ،بیبرنامگــی و بیتدبیــری یــا بــه عبــارت
بهتــر ضعفهــای ســاختاری ،راهبــردی و ایدئولوژیــک،
دوم خــرداد را بــه جنبشــی از تــوش و تــوان افتــاده در
 84بــدل ســاخت ،جنبشــی کــه نــه میتوانســت حامیــان
سیاســی خــود را توجیــه کنــد ،نــه ایــن کــه شــعارهای
خــود را بــا بدنــه اجتماعــی و اقتصــادیِ حامــی پیونــد
دهــد .اگرچــه دوم خــرداد بــا فرهنــگ سیاســی کــه ایجــاد
کــرد هم چنــان ســمت و ســوی کنشهــای اعتراضــی را
مشــخص میســازد ،امــا فاقــد تــوان چــه بــرای چانهزنــی
در بــاال و چــه بــرای اقنــاع در پاییــن جهــت تــداوم راهبرد
سیاســی خــود بــود .در چنیــن شــرایطی کنشهــای فعلــی
بــه یــادگاری نویســی بــر تــن ســاختار موجــود بــدل شــد!
امــا چشــم انــداز وضــع موجــود چیســت؟ آيــا دوم
خــرداد بــه تاريــخ پيوســته يــا همچنــان امــكان
تحقــق مســیر تحولــی کــه در دوم خــرداد وعــده داده میشــد
وجــود دارد؟ بــه نظــر میرســد ،صــرف نظــر از توجیهاتــی
کــه دربــاره تــداوم تأثیرگــذاری دوم خــرداد عنــوان
میشــود ،بــه جــز فرهنــگ سیاســی اعتــراض و نقــد ،تحــول
نــه بــه کنــش نیروهــای فعلــی بلکــه بــه تحــوالت ســاختاری
وابســته اســت .دوم خــرداد در منگنــه ســاختارها اســیر بــود،
اصالحطلبــان فاقــد هوشــیاری الزم بــرای عبــور از تنگناهــای
ســاختاری بودنــد و تــداوم حیــات ایــن ســاختارها موجــب
بیجــان شــدن و بیرمــق شــدن اصالحــات شــده اســت.
تحــول وضعیــت موجــود ،نیازمنــدی تحولــی در ســاختارها
اســت ،تحولــی کــه یــا از تغییــرات توزیــع حقــوق و قوانیــن
ـم
پایـهای بــازی سیاســی ناشــی میشــود یــا از تغییــر تصمیـ ِ
تصمیمگیرنــدگان کلیــدی .در واقــع مجموعـهای از فشــارهای
بیرونــی و ناکارآمدیهــای درونــی نشــان میدهــد کــه
تغییــر در تصمیــم ،چشــم انــدازی محتمــل در افــق میــان
مــدت  3 -الــی  5ســال آتــی  -دارد .بــه نظــر میرســد
دوم خــرداد کــه هــم محصــول و هــم مقهــور ســاختار موجود
بــود ،در پــس ایــن تغییــر ســاختاری ،نقشــی تعییــن کننــده
در جهــت دادن بــه شــرایط بعــدی بــر عهــده نداشــته
باشــد امــا نیروهــای دوم خــرداد هنــوز امــکان کنشــگری
دارنــد .دوم خــرداد از طریــق فرهنــگ سیاســی و گفتمــان
خــود ،تأثیرگــذار خواهــد بــود هــر چنــد دیگــر آن جبهــه
بندیهــای ســابق ،امــکان تکــرار نداشــته باشــد .در انتهــا
بایــد گفــت کــه دوم خــرداد اکنــون بیــش از آن کــه یــک
جنبــش باشــد ،خاطــرهای اســت از گذشــتههای نــه چنــدان
دور ،خاطــرهای اگرچــه شــیرین امــا عبرت آمــوز!
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نگاه ویژه

محمدرضــا تابــش ،نماینــده مــردم اردکان در دهمیــن مجلس شــورای اســامی ،به مناســبت سـالگرد انتخابــات دوم خــرداد ،یادداشــتی را در اختیار
ایســنا قــرار داده اســت .وی در ایــن یادداشــت ،دوم خــرداد را آغــاز فصلــی نــو در تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایران و رخداد حماسـهای پرشــور و شــعور
و منبعــث از رشــد فکــری و تاریخــی و سیاســی و اجتماعــی مــردم دانســت و گفــت :امــروز خواســت مــردم تحقــق آرمانهایــی اســت کــه در ۲
خــرداد  ۷۶بــه آن رأی دادنــد بــه همیــن دلیــل لــزوم احتــرام بــه خواســت مــردم بــا توجــه به تحــوالت جمعیتــی و اراده نســل امــروز امــری مهم
محســوب میشــود .مدنــی تریــن ،مسـالمت جویانهتریــن و قانونمندتریــن شــکل ممکــن در راه اعمــال خواســت و نظــر یک ملــت و تحقــق اراده آن
در یــک نظــام مبتنــی بــر جمهوریــت ،حضــور در صحنــه انتخابــات اســت و ایــن امــر در دوم خــرداد  ۷۶به معنــای واقعی کلمــه و در باشــکوهترین
شــکل ممکــن بــروز و ظهــور یافــت .در چارچــوب نظام جمهــوری اســامی و از دل انتخاباتی کــه همین نظام برگــزار کننــده آن بود ،اقشــار گوناگون
مــردم بــه صحنــه آمدنــد و از میــان نگاههــا و برنامههــای مختلــف ،یــک منــش و روش و یــک گفتمان را بــا رأی خــود بــرای اداره کشــور برگزیدند
و بــه برنامههــا و شــعارهای نامــزد منتخــب خــود ،در قالــب گفتمــان اصالحطلبــی ،بــا صالبتــی مثــال زدنــی آری گفتنــد .آنچــه مســلم اســت پس
از دوم خــرداد و حضــور چشــمگیر مــردم در انتخابــات ،بســیاری از تهدیــدات علیــه ایــران و نظــام جمهــوری اســامی از میــان رفــت و فرصتهای
فراوانــی بــرای کشــور در جهــت رشــد و آبادانــی و پیشــرفت فراهــم آمد.
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فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 95
پیــش مصاحبــه :اگرچــه همــواره زیــر نــام پــدر خــود
قــرار داشــته امــا کوشــیده اســت کــه الگویــی بــه روز
شــده از اندیشــه او را بــرای نیازهــای امــروز جامعــه ایــران
تجویــز کنــد .احســان شــریعتی بــا پیــش زمینــه مطالعــات
فلســفی خــود ،در تــاش اســت تــا انگارههــای ذهنــی غلــط
جامعــه ایرانــی را اصــاح کنــد و بدیــن ســان هیــچ ابایــی از
نقــد دو جریــان سیاســی اصالحطلــب و اصولگــرا نــدارد.
در مصاحبــه پیــش رو ،از نســبت روشــن فکــری دینــی و
نســبت آن بــا اصالحطلبــی پــس از دوم خــرداد و خصوصــا
اشــتراکات و افتراقــات پــروژه فکــری شــریعتی بــا ایــن
جنبــش ســخن گفتــه اســت .شــریعتی ،عدالــت را گمشــده
جریــان اصالحطلبــی امــروز ایــران میدانــد و معتقــد اســت
بایــد جریــان ســومی بــرای پیشــبرد اصالحــات ،بــه کمــک
گرایــش مثبــت اصالحطلبــان بیایــد .شــریعتی در خــال نقــد
بــه اصالحطلبــان ،بــر ایــن نظــر اســت کــه بایــد برنامــهای
برنامــهای عملــی و علمــی مبتنــی بــر مقتضیــات روز جامعــه
ایــران تدویــن کــرد و اصالحــات جــز بدیــن ترتیــب ،محقــق
نخواهــد شــد .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،خالصــهای از
گفتوگــوی تفصیلــی بــا ایــن اســتاد دانشــگاه اســت.
روشــنفکری دینــی ،ســابقه کهنتــری نســبت بــه
اصالحطلبــی پــس از دوم خــرداد دارد امــا در ارتبــاط
تنگانگــی بــا آن اســت .چگونگــی تعامــل روشــنفکری
دینــی بــا جنبــش دوم خــرداد بــه چــه صــورت اســت و چه
ســازماندهی از آن میتــوان ارائــه داد؟
اصالحطلبــی سیاســی یــک رابطــه بــا اصــاح گــری ِفکــریِ
دیــن پیرایانــه دارد .در عالــم اســام از زمــان ســید جمــال
الدیــن اســدآبادی و اقبــال الهــوری ،جنبشهــای اصــاح یــا
احیــاء وجــود داشــت کــه خواســتار ایــن بودنــد کــه فرهنــگ و
تمــدن اســامی مــورد بازبینــی بنیادیــن فلســفی و نظــری قرار
گیــرد و هماننــد تغییــرات پارادایمــی و دورانــی کــه در چنــد
قــرن گذشــته در غــرب حاصــل شــده اســت ،بتوانــد از بــن
بســت و رکــود تاریخــی خــارج شــود و حیاتــی دوبــاره بیابــد.
ســر خــط ایــن جنبــش فکــری توســط اســدآبادی و اقبــال
از نظــر فلســفی و ایدئولوژیــک مشــخص و بــه خصــوص در
هیئتــی در نــزد دکتــر شــریعتی تدویــن شــد .ایــن هیئــت
فکــری از نظــر سیاســی و اجتماعــی در ایــران پیــش از انقــاب،
امیــدی را در طبقــه متوســط شــهری و اقشــار آگاه و پیشــگام
بــرای جوانــان و روشــنفکران ایجــاد کــرد کــه پیــش قــراول
انقــاب ضــد اســتبدادی علیــه رژیــم پهلــوی بودنــد .پیــش
از انقــاب ایــن چشــم انــداز و افــق اصــاح دینــی بــود کــه
جامعــه را بــه حرکــت درآورد .در دهــه  70در ایــران ،جنبــش
اصالحــی ،پــس از جنــگ ایجــاد شــد چراکــه ســاختار حاکــم
نیازمنــد بازبینــی بــود .انقــاب اســامی بــا ســرعت زیــادی به
پیــروزی رســیده بــود و زمینههــای ذهنــی جاافتادهای نداشــت.
درگیریهــای پــس از انقــاب و بــه خصــوص جنــگ هشــت
ســاله ،مانــع تدویــن مبانــی دولــت دموکراتیــک دینی شــد .در
نتیجــه میتــوان گفــت کــه اصــاح ســاختار سیاســی و تــاش
بــرای بســط دموکراســی و آزادیهــای فــردی کــه از جملــه
آرمانهــای جنبــش خــرداد بــود ،در ادامــه یــک رفرماســیون
دینــی بــه منصــه ظهــور رســید .ایــن مســأله خــاص ایــران
نیســت و بــه طــور کلــی در تاریــخ جهــان نیــز رفرماســیون
فکــری و دینــی بــر دوره گــذار دموکراتیــک اثرگــذار بــوده
اســت .مثــا در کشــورهای پروتســتان شــمالی اروپــا ،گــذار به
دموکراســی مانند کشــورهای کاتولیــک با خشــونت و دوگانگی
دیــن و دولــت همــراه نیســت بلکــه هــم ســویی میــان نهضــت
رفــرم و نهضــت دموکراتیزاســیون وجود دارد .در ســرزمینهای
اســامی هــم نهضــت نواندیشــی دینــی بــر تمامــی جنبشهای
اجتماعــی اثرگــذار اســت .نهضــت اصالحــی دهــه  70هــم بــه
نهضــت نواندیشــی فکــری مرتبــط اســت.
بــه صــورت خــاص اگــر پــروژه فکــری مرحــوم شــریعتی
را مــد نظــر قــرار دهیــم و مناســبت جنبــش دوم خــرداد بــا
ایــن پــروژه فکــری را در نظــر بگیریــم ،چــه اشــتراکات و
افتراقاتــی را میتــوان یافــت؟
ایــده نظــام جمهــوری اســامی ایــران تــا مرحلــه پیــروزی
و اســتقرار ،بــا افــکار نواندیشــان دینــی از جملــه شــریعتی،
طالقانــی و ...پیــش رفــت .انتظــار جامعــه ایــن بــود کــه افــق
تــازهای توســط ایــن ایدههــا ایجــاد شــود و جامعــه بــه ســمت
اســتقالل ،آزادی و جمهــوری و از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی
هــم بــه عدالــت اجتماعــی هــم طــراز عــدل علــوی حرکــت
کنــد .ولــی در دهــه  60بــه دلیــل درگیریهــای گروههــای
سیاســی بــرای تصاحــب قــدرت ،نــه تنهــا ایــن آرمانهــا

محقــق نشــد بلکــه چهرههایــی مثــل طالقانــی نیــز به حاشــیه
رانــده شــدند .آنچــه کــه در دهــه  70پیــش آمــد ،ضرورتــی
اصالحــی بــرای تحقــق آرمانهــای انقــاب بــود کــه در خــود
نظــام جمهــوری اســامی احســاس شــد .در واقــع در دهه 70
از نظــر سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی نیــاز بــه بازگشــت
بــه آرمانهــای اول انقــاب ایجــاد شــد و میتــوان گفــت
از همــان دهــه تــا کنــون ایــن نیــاز باقــی اســت .در نتیجــه
اشــتراکات در جهــت عمومــی اصالحــی بــرای تجدیدنظــر
در ســاختارهای سیاســی و مدیریتــی اســت .جنبــه افتراقــی
امــا در ایــن اســت کــه در جنبــش اصالحــی ،تئوریهــا و
نظریــه پــردازان گوناگونــی دارد و فقــط نواندیشــان قدیــم
در ایــن زمینــه مطــرح نیســتند .بســیاری از نظریــه پــردازان
جنبــش اصالحــی ،در بســتر خــود انقــاب رشــد کردنــد،
مثــل دکتــر عبدالکریــم ســروش ،محمــد مجتهدشبســتری،
محســن کدیــور ،مصطفــی ملکیــان و . ...بینــش نواندیشــان
قدیــم عمدتــا بــر محــور سوســیال دموکراســی بــود امــا بــا
ظهــور نواندیشــان جدیــد ،ایــن بینــش رقیــب جــدی پیــدا
کــرد و بینــش لیبرال دموکــرات از نظــر اقتصــادی و اجتماعی
جایگزیــن آن شــد .بینــش لیبــرال در بُعــد اقتصــادی از زمــان
دولــت ســازندگی بــه زعامــت هاشــمی رفســنجانی آغاز شــد
و در دولــت خاتمــی ،بُعــد سیاســی آن فعــال شــد .ایــن دو
بُعــد اگرچــه در دورهای بــا ســکته مواجــه شــد امــا میبینیــم
کــه بــا شــدت و ضعــف در دولــت روحانــی تــداوم یافتــه
اســت .آن ســکته و توقــف مقطعــی نیــز جــز نتیجــه شکســت
بینــش لیبــرال دموکراســی حاکــم نبــود .آزادی دادن بــه
بخــش خصوصــی در همــه حوزههــا شکســت خــورد و ایــن
شکســت منجــر بــه ظهــور جریــان پوپولیســتی احمــدی نــژاد
شــد .ایــن مســأله جــز در رهگــذر بیتوجهــی اصالحطلبــان
بــه مســأله عدالــت اجتماعــی و مشــکالت معیشــتی مــردم،
قابــل تحلیــل نیســت.
در خصــوص جنبــه افتراقــی کــه اشــاره کردیــد ،آیــا
میتــوان گفــت گمشــده اصالحطلبــان در روزگار کنونــی،
عدالــت اســت؟
بلــه؛ هــم عدالــت و هــم راه رشــد کــه متناســب بــا مناســبات
انســانی ،قانــون مــداری ،محیــط زیســت ،میــراث فکــری و
فرهنگــی و ...باشــد.
نقــد درون گفتمانــی و خودانتقــادی ،موجــب رشــد و اصــاح
آن گفتمــان شــود .امــا امــروزه میبینیــم برخــی احــزاب
اصالحطلــب ،زمانــی کــه بــه برخــی از مواضــع آنــان انتقادی
وارد میشــود ،بــه ســختی در برابــر انتقــادات واکنــش نشــان
میدهنــد .آیــا میتــوان گفــت مناســبات امــروز قــدرت در
ایــران در طــی یک فرماســیون اجتماعــی ،اصالحطلبــان را به
جریــان متفاوتــی تبدیــل کــرده اســت؟
جریــان اصالحطلبــی کنونــی ،دو گرایــش منفــی و مثبــت
دارد کــه مــن از آنهــا تعبیــر بــه گرایــش اعتدالــی و
اصالحــی میکنــم .نقــد مــا نیــز متوجــه جریــان اعتدالــی
اســت کــه بــا تأکیــد بــر مصلحــت اندیشــی ،نمونــه جدیــدی
از محافظــهکاری را ارائــه میکننــد .حــال آن کــه ســاختار
بــه شــکل بنیادیــن و پایــهای بایــد اصــاح شــود چراکــه از
نظــر سیاســی و اقتصــادی دو گــروه کامــا متفــاوت در جامعه
شــکل گرفتــه اســت .منظــور مــن از ســاختار آن مناســباتی
اســت کــه باعــث پدیــد آمــدن وضــع کنونــی شــده اســت.

ایــن سیســتم نیــاز بــه اصــاح دارد چراکــه هــر چــه از ابتدای
انقــاب فاصلــه گرفتهایــم ،منافــع خصوصــی بــر منافــع
عمومــی تقــدم پیــدا کــرده اســت ،در درون اصالحطلبــان نیــز
وضــع بــه همیــن ترتیــب اســت و بــه تدریــج گرایــش منفــی
میــان آنــان بــر گرایــش مثبــت ،پیشــی میگیــرد .اینهــا
بــه دلیــل عــدم بینــش ســاختاری سیاســی و اقتصــادی در
زمینــه تضمیــن اجتماعــی و عدالــت اســت کــه حتــی در
نظامهــای ســرمایه داری هــم مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
بــا توجــه بــه اشــارهای کــه بــه دو گرایــش مثبــت و
منفــی در جریــان اصالحطلبــی داشــتید ،آیــا میتــوان
گفــت تقســیم بنــدی دوگانــه سیاســت امــروز ایــران بــه
اصولگــرا و اصالحطلــب دیگــر کارایــی نــدارد؟ چراکــه
بســیاری اصالحطلبــان را میبینیــم کــه رفتــار محافظــه
کارانــه در پیــش گرفتــه انــد .آیــا نیــاز بــه جریــان ســومی
داریــم؟
هــر چنــد مــن نمیگویــم کــه اصالحطلبــان و اصولگرایــان،
تمامــا یکســان هســتند و تفاوتــی وجــود نــدارد ولــی نیــاز بــه
جریــان ســومی داریــم کــه بتوانــد بــا جریــان اصالحطلــب
بنیادیــن یــا همــان گرایــش مثبــت در میــان اصالحطلبــان،
همســو شــود .اصولگرایــان از نظــر اقتصــادی صاحــب
قــدرت هســتند و در برابــر تغییــرات بنیادیــن در اقتصــاد و
سیاســت مقاومــت میکننــد .لــذا جریــان ســومی در کنــار
اصالحطلبــان بنیادیــن بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بــا
خواســت توأمــان عدالــت و آزادی ،بتوانــد مجموعــهای کــه
امــروزه قــدرت اقتصــادی و سیاســی را در اختیــار دارد ،مــورد
نقــادی قــرار دهــد .جریــان ســوم ،بــا ارائــه برنامــهای کارا
و علمــی در جامعــه و اجــرای آن توســط نیروهــای ســالم
 دانشــجویان و جوانانــی کــه هنــوز آلــوده فســاد نشــدهاند -اجــرا شــود .متأســفانه ایــن نیروهــا در جامعــه پراکنده هســتند
امــا وجــود دارنــد .ایــن نیروهــا بایــد بســیج شــوند و فقــط در
ایــن صــورت اســت کــه تغییــر و تحــول میســر میشــود.
اگــر جریــان ســوم بــا همــکاری گرایــش مثبــت جریــان
اصالحطلبــی بخواهنــد پــروژهای را پیــش ببرنــد ،چگونــه
بایــد ابتــدا در فهــم عامــه مــردم ،میــان تفکــر اصالحطلبــی
و اصالحطلبــان امــروز مــرز قائــل شــوند؟
ایــن بخــش بــر عهــده نیروهــای جــوان و ســالم و رســانههای
مختلــف اســت کــه بــه لحــاظ نظــری ،چشــم انــداز عملــی و
علمــی بــه جامعــه ارائــه دهنــد .جامعــه بایــد بدانــد نبایــد به
گذشــته بازگــردد بلکــه بایــد بــه آینــده بهتــر روی آورد و به
وعدههــای تحقــق نیافتــه مثــل آزادیهــای مدنــی و عدالــت
و رفــاه دســت یافــت .در نتیجــه ابتــدا بایــد آگاهــی عمومــی
محقــق شــود و ســپس جنبشــی ملــی و مدنــی شــکل گیــرد.
مادامــی کــه اذهــان عمومــی بــرای تغییــر و تحــول آمادگــی
نداشــته باشــد و نتوانــد مرزبنــدی میــان گروههــای مختلــف
را تشــخیص دهــد ،هیــچ جنبــش مدنــی نمیتوانــد بدیــل
مناســبی بــرای مبــارزه بــا وضــع موجــود ارائــه و از جامعه در
برابــر خطــرات پیــش رو محافظــت کنــد .طبــق گفتــه دکتــر
شــریعتی ،بایــد جامعــهای قــوی ،بــا افــراد متقــی و ســاده
زیســت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم راهــی بــه پیــش ببریــم.
امــا امــروز متأســفانه ،ســاده زیســتی نــه یــک انتخــاب فردی
بلکــه بــه دلیــل فقــر ،رکــود اقتصــادی و بیچارگــی اســت!
لــزوم آگاهــی بخشــی ،ایجــاد جامعــه مدنــی فعــال اســت و

جامعــه مدنــی فعــال نیــاز بــه تغذیــه فکــری دارد .بســیاری
از ایــن آگاهــی بخشــیها بایــد توســط جامعــه روشــفکری
تضمیــن شــود ،در حالــی کــه در روشــنفکری امــروز بــا دو
مشــکل مواجهیــم :برخــی روشــنفکران متناســب با سیســتم
عرضــه و تقاضــای امــروز ،در جهــت دیگــری حرکــت
میکننــد و از ســوی دیگــر ،مباحــث تخصصــی و آکادمیک
بــه عمــوم مــردم راه نمییابــد و تنهــا یکســری جدالهــای
فکــری در ســطوح بــاال و بیــن نخبــگان در جریــان اســت.
چــه راهــکاری در ایــن مــورد ارائــه میکنیــد؟
ایــن مشــکلی اســت کــه در طیــف روشــنفکران چــه مذهبــی
و چــه ســکوالر بــا آن مواجــه هســتیم .بــه همیــن خاطــر
اســت کــه دردمنــدی اجتماعــی کمتــر در آثــار روشــنفکران
احســاس میشــود .مــا بایــد متفکریــن ملــی ،مذهبــی و
محلــی داشــته باشــیم کــه بتواننــد راهنمــای جامعــه باشــند
و برنامــهای مطابــق بــا تمــام نیازهــای امــروز جامعــه ایــران،
ارائــه دهنــد .راه حــل ایــن اســت کــه بایــد بــدون ایــن کــه
دچــار احســاسگرایی شــویم ،درد جامعــه را مــد نظــر قــرار
دهیــم .ســپس تمریــن کنیــم کــه بتوانیــم بــه ســادهترین
شــکل ،برنامــه جامــع تغییــر و تحــول را تفهیــم عمومــی
کنیــم و آگاهــی ملــی و عمومــی ایجــاد کنیــم .پیــش از ایــن
کــه بــه طــور شــتاب زده وارد حــوزه سیاســی شــویم ،بایــد
رویکــرد اصالحــی را معطــوف بــه حــوزه فرهنگــی و اجتماعی
کنیــم .نهادهــای غیردولتــی اعــم از ســازمانهای مــردم
نهــاد ،تشــکلهای دانشــجویی و ...بایــد بــر روی برنامــه
جامــع تغییــر و تحــول کار کننــد .تفــاوت جنبــش اصالحــی
بــا جنبــش انقالبــی در همیــن اســت کــه جنبــش اصالحــی
گام بــه گام و تدریجــی عمــل میکنــد .البتــه گاهــی ممکــن
اســت جهــش یــا گسســتهایی الزم باشــد ولــی اصــل بــر
حرکــت گام بــه گام اســت .منظــور از آگاهــی بخشــی نیــز
صرفــا بحثهــای تخصصــی و ذهنــی نیســت ،بلکــه گفــت و
گــوی اجتماعــی بــا مــردم مــد نظــر اســت.
اشــاره کردیــد بــرای اصالحــات ســاختاری بــه برنامــه و
طــرح مشــخص نیــاز داریــم اما جریــان چــپ در ایــران ،در
ابتــدا تمرکــزش را بــر مســائل اقتصــادی مبتنــی بــر عدالت
محــوری قــرار داد امــا در دهــه  70بــه بعــد ،بــه ســمت
جامعــه مدنــی و توســعه سیاســی رفــت ،در حالــی کــه
درک درســتی از هیــچ کــدام نداشــت .چگونــه میتــوان
ایدئولــوژی مشــخصی بــرای جریــان اصالحــی در کشــور
تدویــن کــرد؟
مجموعــه برنامههایــی کــه مــد نظــر اســت بایــد در
چارچــوب خاصــی طــرح شــود و بــه صــورت برنامــه علمــی
و عملــی باشــد نــه آرمانــی و دســت نیافتنــی .عــاوه بــر
ایــن ،برنامههــا بایــد متــوازن و متناســب بــا شــرایط فعلــی
جامعــه ایــران باشــند .در حــال حاضــر کمبود چنیــن برنامهای
احســاس میشــود .بایســتی تحلیــل عینــی از شــرایط صــورت
گیــرد و بــر اســاس میــراث فکــری و فرهنگــی ،بــرای آینــده
برنامــه ریــزی کــرد .ابتــدا بــر اســاس محدودیــت منابعــی
کــه بــا آن مواجــه هســتیم ،بایــد چشــم انــدازی ترســیم
کنیــم کــه بــه لحــاظ نظــری روشــن باشــد و ســپس جامعــه
را بــه آن دعــوت کنیــم .در حــال حاضــر برخــی شــعارهایی
کــه از جانــب اصالحطلبــان ارائــه میشــود ،بــرای مــردم
تخیلــی بــه نظــر میرســد .لــذا دورههــای طالیــی کــه
اصالحطلبــان ترســیم میکننــد ،ســراب اســت .بــرای
مثــال ،طبــق تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه اســت ،مــردم
دانمــارک خــود را خوشــبخت میداننــد .وقتــی علــت آن را
بررســی میکنیــم در مییابیــم همــه حقــوق ابتدایــی آنــان
تضمیــن شــده اســت و میــان عدالــت و آزادی ،توازنــی ایجــاد
کردهانــد .ایــن مــوارد تخیلــی نیســت و جامعــه بایــد آنهــا
را بشناســد .در ایــن زمینــه دانشــجویان و روشــنفکران بایــد
بخــش علمــی آن را بــر عهــده گیرنــد و بخــش عملــی بایــد
از طــرق مختلــف بررســی شــود .بــرای مثــال بهــره گیــری از
ســازمانهای مــردم نهــاد و ...بایــد حرکتــی از پاییــن بــه بــاال
باشــد و نــه ماننــد دوره اصالحــات ،تجویــزی و از بــاال بــه
پاییــن .از حاکمیــت نیــز صرفــا بایــد انتظــار مانــع نشــدن و
محــدود نکــردن ایــن جریــان را داشــت .تــا کنــون ،همــواره
نــگاه اصالحطلبــان بــر حاکمیــت بــوده اســت و بــه همیــن
دلیــل دنبالــه رو جنــاح حاکــم هســتند ،در حالــی کــه پیــش
از انقــاب ،گروههــای اصالحــی ،مســتقل بودنــد .اصالحــات
را بایــد از خودمــان آغــاز کنیــم تــا بتوانیــم چشــم انــدازی
از پاییــن بــه بــاال داشــته باشــیم .اینهــا نکاتــی اســت کــه
تاکنــون مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت و اگــر بــه همیــن
صــورت پیــش بــرود ،بــه شکســت جریــان اصالحطلبــی
میانجامــد .شکســتی کــه لزومــا بــه معنــای فــردای بهتــری
نیســت و امــکان ایجــاد انحــراف بیشــتر وجــود دارد.

اصالحات بزرگترین مانع براندازان است

نگاه ویژه

مصطفــی معیــن،وزیــر علــوم دولــت اصالحــات در گفــت و گویــی بــا روزنامــه اعتماد بیــان کرد :حماســه دوم خــرداد فقــط متعلق بــه اصالحطلبان
نیســت بلکــه بــا پیشــاهنگی نســل جــوان و دانشــجو ،این خود مــردم بودنــد که بــا آراء آگاهانــه خود حماســه دوم خــرداد را خلــق کردنــد .آنهایی
کــه مــدام از مــرگ اصالحــات یــا پایــان کار اصالحطلبــان دم میزننــد ،خودشــان کجــا هســتند ،چــه عملکــردی داشــتهاند و مســئولیت اجتماعــی
آنهــا چــه بــوده اســت؟ اصالحطلبــی کــه ابــداع یــک شــخص یــا گــروه یــا متعلــق بــه آقــای خاتمــی و مــن یــا حجاریــان و امثالهــم نیســت.
اصالحطلبــی مبنــا دارد .مبانــی آن در فرهنــگ دینــی ،ملــی و تاریــخ حداقــل یکصــد و پنجــاه ســال گذشــته مــا ریشــه دارد ،دارای مبنــای علمــی،
اخالقــی و سیاســی اســت .بــدون تردیــد ایــن فرآینــد دموکراتیــک بــا تــاش و آینــده نگــری جامعــه جــوان ایرانی همچنــان ادامــه خواهد داشــت.
دربــاره مخالفــت بــا اصالحطلبــی در داخــل کشــور از ســوی برخــی جریانهــا و عناصــر سیاســی ،بایــد بگویــم آنچــه عیــان اســت چــه حاجــت به
بیــان اســت! امــا دربــاره اپوزیســیون خــارج نشــین بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــم کــه اصالحــات و اصالحطلبــان جدیتریــن مانع بــرای برانــدازی
و فروپاشــی نظــام منتخــب مــردم هســتند .بــا وجــود گفتمــان اصالحطلبــی ،برنامههــای اپوزیســیون برانــداز نقــش بــرآب شــده اســت و بوقهــای
خبــری بیگانـهای چــون بیبــی ســی یــا رادیــو فــردا و فضــای مجــازی هــم نتوانســته اســت کمــک چندانــی بــه آنهــا بکنــد .عناصــر فعــال ایــن
جریــان میداننــد کــه تــا وقتــی امیــد بــه اصالحــات در ایــران و بیــن مــردم وجــود دارد ،آنهــا بــه هیچکــدام از اهدافشــان نخواهنــد رســید.
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هنگامــی کــه ســخن از جنبــش دانشــجویی و نســبت آن بــا
اصالحــات بــه میــان میآیــد ،هــر گفتــاری ،ســوگیریهای
مختلفــی را نشــان میدهــد ،عــدهای بــه تنــدروی تحکیــم،
عــدهای بــه مشــکالت آن بــا ســاختار نظــام سیاســی حاکــم
و عــدهای بــه جانفشــانیهای آن اشــاره میکننــد .امــا اگــر
بخواهیــم از دریچــه نســبت آن با اصالحات نــگاه کنیم ،موضوع
بــه چــه صــورت اســت؟ همزمــان بــا انقــاب اســامی ،دفتــر
تحکیــم بعــد از گذشــت زمــان اندکــی شــکل گرفــت و بعــد از
وقــوع انقــاب فرهنگــی ،داعیــه دار گفتمــان انقــاب بــه عنوان
تنهــا تشــکل موجــود در دانشــگاه بــود .امــا در ایــن برهــه،
رابطــهای بســیار نزدیــک بــا گروههــای خــط امــام ســابق
 برخــی از اصالحطلبهــای فعلــی  -پیــدا کــرد و تــا ســال 1381جــزء احــزاب  18گانــه اصالحــات بــود .دفتــر تحکیــم
تنهــا یــک گــروه متشــکل سیاســی در کنــار ســایر گروههــای
موجــود نبــود بلکــه اثرگــذاری آن گاه فراتــر از چندیــن گــروه
سیاســی پیــش میرفــت .از جملــه اثرگذاریهــای دفتــر
تحکیــم ،در ایــن برهــه میتــوان بــه انتخابــات مجلــس دوم و
بــه خصــوص مجلــس ســوم بــا مطــرح کــردن شــعار «جنــگ
فقــر و غنــا» اشــاره کــرد .اثرگــذاری تحکیــم در ایــن دوره بــه
حــدی بــود کــه در بســیاری از حــوزه هــا ،بــا مطــرح کــردن
ایــن شــعار ،مانــع از ورود بســیاری از چهرههــای نظــام بــه
مجلــس شــورای اســامی میشــد.
همزمــان بــا فــوت امــام خمینــی (ره) و تغییــر نگــرش در جامعه
و بــه تبــع آن در تحکیــم ،مشــی دفتــر تحکیــم وحــدت تغییــر
کــرد .شــاید نقطــه عطــف بــرای دفتــر تحکیــم وحــدت در دهه
 ،70حضــور در انتخابــات ریاســت جمهــوری و روی کار آمــدن
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آسیبشناسی نسبت دفتر تحکیم وحدت و جریان اصالحات
ســید محمــد خاتمــی بــود .از ایــن برهــه بــه بعــد ،بــرای تعیین
نســبت اصالحــات و جنبش دانشــجویی (دفتر تحکیــم وحدت)،
بایــد مســائل مختلفــی را بررســی کــرد .ایــن نکتــه را نیــز بایــد
توجــه کــرد کــه بحــث بــر روی آســیب شناســی دفتــر تحکیم
و اعمــال آن ،بحثــی جــدا از ایــن موضــوع را طلــب میکنــد
کــه از ایــن مســأله مجزاســت .همزمــان بــا روی کار آمــدن
خاتمــی ،ایــن نــگاه در میــان بســیاری از سیاســیون دو جنــاح و
همیــن طــور بســیاری از اعضــای دفتــر تحکیــم وحــدت شــکل
گرفــت که پیــروزی خاتمــی در انتخابــات  ،76ماحصــل فعالیت
دانشــجویان بــود و اگــر دانشــجویان از وی حمایــت و بــرای رأی
آوریــش تــاش نمیکردنــد ،وی بــه هیــچ وجــه بــه عنــوان
رئیــس جمهــور انتخــاب نمیشــد .ایــن نــگاه درســت یــا غلــط،
خــود بــه خــود نگاههــا را بــه دفتــر تحکیــم وحــدت تغییــر داد
و آن را بــه عنــوان یــک تشــکیالت رئیسجمهورســاز مطــرح
کــرد .از جانــب جریــان اصولگــرا ،دفتــر تحکیــم ،دیگــر یــک
اتحادیــه یــا یــک تشــکل دانشــجویی صــرف نبــود و از جانــب
دیگــر ،گروههــای سیاســی اصالحطلــب نیــز همیــن نــگاه را از
جنبــهای دیگــر داشــتند .گویــی یکــی از جناحهــای سیاســی بــه
دفتــر تحکیــم بــه عنــوان یــک رقیــب و دیگــر جنــاح بــه آن به
عنــوان یــک راهــکار بــرای رســیدن بــه اهدافــش مینگریســت.
از دوم خــرداد  76تــا  18تیــر  78را متأثــر از فضــای انتخابات،
میتــوان دوره ثبــات و صلــح نســبی بیــن دفتر تحکیــم وحدت
و اصالحطلبــان عنــوان کــرد .شــاید بتــوان یکــی از مهمتریــن
اتفاقــات در ایــن برهــه را حضــور دفتــر تحکیــم در انتخابــات
مجلــس و شــورای شــهر دانســت کــه بــا توجــه بــه فضــای
جامعــه ،رأی آوری گروههــای نزدیــک بــه آنــان ،حتمــی
بــود .نــوع نگاههــا از ایــن برهــه بــه تحکیــم تغییــر کــرد،
دفتــر تحکیــم وحــدت کــه در انتخابــات دوم و ســوم مجلــس
شــورای اســامی ،همســو بــا گروههــای اصالحطلــب لیســت

ارائــه کــرده بــود ،هیــچ گاه از جانــب اصالحطلبــان نقــد
نشــد کــه چــرا در انتخابــات حضــور پیــدا کــرده انــد .امــا در
انتخابــات مجلــس ششــم ،دیگــر بــا دفتــر تحکیمــی همســو بــا
اصالحطلبهــا مواجــه نیســتیم و دقیقــا از همیــن برهــه ،کــم
و بیــش نــگاه انتقــادی بــه فعالیــن دانشــجویی تحکیــم وحــدت
آغــاز میشــود .در ایــن میــان فقــط و فقــط انتقــادات حــول
ایــن محــور اســت کــه شــرایط انتخابــات مجلــس دوم و ســوم،
شــرایطی انقالبــی بــوده اســت امــا اکنــون چنیــن نیســت ،حــال
ایــن کــه ایــن مســأله توجیهــی بیــش نبــود .دفتــر تحکیــم کــه
بــه واســطه فعالیتهــای دانشــجویی اش ،بیشــتر بــه عنــوان
یــک گــروه ذی نفــوذ در سیاســت شــناخته میشــد ،در قامــت
یــک حــزب حتــی از جانــب اصالحطلبان به رســمیت شــناخته
شــد و تــا زمانــی کــه همســو بــا تفکــرات آنــان بــود ،حضورش
در عرصــه سیاســت ،بــه عنــوان یــک مســأله مهــم و ضــروری
شــناخته میشــد ،امــا از برهــهای کــه بــه عنــوان یــک منتقــد
قــد راســت کــرد ،بــه عنــوان یــک مزاحــم شــناخته شــد .چنان
کــه حتــی در ایــن میــان ،اشــتباهات سیاســیون دیگــر به چشــم
نمیآمــد امــا اشــتباه چنــد جــوان بســیار بــزرگ و سرنوشــت
ســاز قلمــداد میشــد .اشــتباه اگــر از جانــب جوانانــی  20تــا
 30ســاله انجــام شــود ،امــری طبیعــی اســت و اصــا کارویــژه
فعالیــت دانشــجویی نیــز اصــاح همیــن اشــتباهات در ســاختار
کوچکتــر اســت .امــا وقتــی کــه ایــن اشــتباهات در ســطوح
فعالیــن سیاســی اصالحطلــب حتــی بــه مراتــب بــزرگ ترانجام
میشــود ،ایــن مســأله حیاتیتــر میشــود ،چراکــه آنــان خــود
را داعیــه دار فعالیــت سیاســی میداننــد و هــر تصمیمشــان
تبعــات ســنگین تــری بــه دنبــال دارد.
بیشــترین نقــد بــه تحکیــم ،در مســأله «عبــور از خاتمــی»
اســت ،حــال ایــن کــه هیــچ منتقــدی بــه تئــوری «آرامــش
فعــال» ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی اشــاره نمیکنــد،

در صورتــی کــه ایــن طــرح جوابــی بــه رویکــرد عبــور از
خاتمــی بــود .اصالحطلبــان در ایــن برهــه رفتــار متناقضــی
بــا دانشــجویان در پیــش گرفتنــد .بــه عنــوان مثــال ،اگــر
یــک فعــال سیاســی بازداشــت میشــد ،همــه دانشــجویان
بایــد از ایــن مســأله ابــراز انزجــار میکردنــد ،امــا اگــر
یــک فعــال دانشــجویی بازداشــت میشــد ،ایــن اتفــاق اصــا
واجــد اهمیــت نبــود! یــا در نمونــهای دیگــر ،اگــر در مجلــس
ششــم تحصــن صــورت میگیــرد ،در نظــر اصالحطلبــان،
دانشــجویان بایــد از ایــن اقــدام حمایــت کننــد ،امــا زمانــی
کــه واقعــه کــوی دانشــگاه پیــش میآیــد ،دانشــجویان بایــد
ســعه صــدر پیشــه کننــد .ایــن نمونــه هــا ،هیــچ کــدام نقــض
صحبتهــای طرفیــن و یــا معاملــه متقابل نیســت ،بلکــه دقیقا
مصداقهایــی بــرای گویاتــر کــردن مســأله اســت .دانشــجویان
بــا محوریــت دفتــر تحکیــم ،در طــول دوران اصالحــات،
بــدون توجــه بــه مواضــع گروههــای سیاســی و ایــن گونــه
رفتارهــای متناقــض ،تنهــا مبتنــی بر تشــخیص خود از شــرایط
اجتماعــی ،فعالیتهایشــان را انجــام دادنــد امــا از طــرف
دیگــر ،اصالحطلبــان ،تنهــا نگاهــی حزبــی بــه دفتــر تحکیــم
در راســتای اهــداف خــود داشــتند .بدیــن ترتیــب میتــوان
گفــت کــه خواســته یــا ناخواســته ،فضایــی شــکل گرفــت کــه
در ایــن میــان ،بیشــترین ضربــه بــه دفتــر تحکیم وحــدت وارد
شــد .گویــی کــه اصالحطلبــان فرامــوش کــرده بودنــد کــه
دو بــال موفقیــت آنــان در انتخابــات  76و ســالهای اولیــه
دولــت اول خاتمــی ،دانشــجویان بودنــد .اصالحطلبــان از ایــن
مهــم غافــل بودنــد تضعیــف دانشــجویان بــا اقداماتــی نظیــر
ایجــاد دو دســتگی میــان آن هــا ،تیشــه بــه ریشــه اصالحــات
نــه بــه عنــوان یــک حــزب بلکــه بــه عنــوان یــک جریــان
فکــری اســت .ایــن یکــی از بزرگتریــن آســیبهایی بــود
کــه جامعــه مدنــی در دوران اصالحــات ،متحمــل شــد.

اصالحطلبی در گروگان اصالحطلبان
هومن مرادی
کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد 93
پیــش مصاحبــه :کارشناســان بســیاری تــا کنــون در خصــوص
ـاح اصالحــات ،ســخن گفتهانــد و قلــم زده انــد.
ضــرورت اصـ ِ
بــرای بررســی ایــن مســأله ،جویــان شــدن نظــر صاحــب نظران
و انعــکاس نظــرات بیشــتر ،تنهــا دو مســأله را بــا آنــان طــرح
کردیــم .از میــان صاحــب نظرانــی کــه مســائل بــا آنــان طــرح
شــد ،تنهــا دکتــر فاطمــه صادقــی بــه ســوألها پاســخ داد.
فاطمــه صادقــی ،دکتــرای علــوم سیاســی و ســابقه تدریــس در
دانشــگاه تهــران و موسســه رخــداد تــازه را دارد .از صادقــی تــا
کنــون تألیفــات و ترجمههــای بســیاری در زمینــه زنان منتشــر
شــده اســت .صادقــی از جملــه پژوهشــگرانی ســت کــه جریــان
اصالحــات را مــورد نقــادی قــرار داده و از بیــن رفتــن نقــش
میانجــی آنــان را عاملــی در رادیــکال شــدن فضــای عمومــی
جامعــه میدانــد .در همیــن زمینــه ،میزگــرد او بــا ســعید
حجاریــان کــه در شــماره  152هفتــه نامــه صــدا منتشــر شــد،
بســیار خواندنــی اســت .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،دو ســوأل
طــرح شــده و پاســخهای ایشــان بــه آن اســت.
 .1چــرا پــس از  8ســال تجربــه دولــت اصالحــات ،در ســال
 84دولتــی اصولگــرا بــا محوریــت محمــود احمــدی نــژاد به
قــدرت مــی رســد کــه از نظــر آرمان  هــای سیاســی کامــا
مغایــر شــعارهای دولــت اصالحــات نظیــر قانــون گرایــی،
جامعــه مدنــی و حقــوق شــهروندی ،آزادی مطبوعــات و...
در سیاســت داخلــی و صلــح گرایــی ،اعتمادســازی و گفــت
وگــوی تمدن  هــا در سیاســت خارجــی اســت؟ آیــا ایــن بــه
معنــای شکســت گفتمــان اصــاح طلبــی اســت؟ اگــر بلــی،
علــل ایــن شکســت چیســت و اگر خیــر ،چگونــه این مســأله
قابــل تفســیر اســت؟
بلــه .بــه نظــر مــن ایــن وقایــع تــا حــدی بــه
معنــای شکســت گفتــار اصالحــات بــود ،امــا ایــن
شکســت هــم تــا حــدی بــه عناصــر درونــی گفتار
اصالحطلبــی بازمیگــردد و هــم بــه ناکارآمــدی و شکســت
عملــی آن کــه ریشــه در فقدان اســتراتژی و حتــی تاکتیک برای
پیشــبرد اهــداف آن داشــت .امــا بــه نظــر میرســد اکثریــت
اصالحطلبــان هنــوز هــم تحلیــل درســتی در مــورد وقایــع 15
ســال اخیــر ندارنــد و عمدتـ ًا ناکامیهــا را بــه کارشــکنی هســته
ســخت قــدرت و عوامــل بیرونــی نســبت میدهنــد .خــود ایــن
وضــع نشــاندهنده یــک نقــص جــدی در ایــن گفتــار اســت.
البتــه مــن بــه هیــچ رو نفــی نمیکنــم کــه کارشــکنیِ عامدانــه
درکار بــوده و موفــق عمــل کــرده اســت .امــا نفس موفقیــت این

کارشــکنی ،اثباتکننــده ناکارآمــدی و ناتوانــی اصالحطلبــان
اســت .بــرای ایجــاز ،فعــ ً
ا نقصانهــای اســتراتژیک را کنــار
بگــذارم و بــه ناســازواری درونــی اصالحطلبــی بپــردازم؛ هرچند
ایــن بــه هیــچ رو به معنــای بیاهمیتی عوامل دســته اول نیســت.
تــا جایــی کــه بــه نفــس گفتــار اصالحطلبــی برمیگــردد ،بایــد
از تضــاد درونــی عمیقــی یــاد کــرد کــه در ناتوانی عمیــق آن در
تحلیــل و برخــورد بــا مســائل اجتماعی و سیاســی نمــود مییابد.
مــن همیــن چنــدی پیــش در مقالــهای بــا عنــوان «همراهــان
آزادی در چنبــر اقتــدار» کــه در اینترنــت قابل دســترس اســت،
در مــورد مواضــع آقــای دکتــر حجاریــان بــه ایــن عدم انســجام
اشــاره کــردهام .ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه تــازه بــه نظــر
مــن ایشــان بــه لحــاظ نظــری در قلــه اصالحطلبــی ایســتاده
اســت .بــا ایــن حســاب تکلیــف بقیــه روشــن اســت .عنــوان
مقالــه ،گویــای نقصــان و تضــاد مهمــی اســت کــه در دل ایــن
گفتــار وجــود دارد :اصالحطلبــان از جامعــه مدنــی ،آزادی نقــد،
حــق اعتــراض ،محــو ســرکوب و غیــره صحبــت میکردنــد و
می-کننــد ،امــا در عمــل ،پایبنــدی چندانــی بــه آنهــا ندارنــد
و موقعــی کــه پــای انتخــاب میــان منافع عمومــی و منافــع نظام
در میــان باشــد ،حتمـ ًا دومــی را بــر میگزیننــد .نمونــه تاریخــی
آن برخــورد آنهــا بــا اعتراضــات دانشــجویی ســال  78و نمونــه
اخیــرش برخــورد آنهــا بــا اعتراضــات دی ماه گذشــته اســت.
در هــر دو مــورد ،مواضــع نســبت ًا یکســان بودنــد .دلیلــش ایــن
اســت کــه بیشــتر اصالحطلبــان در حفــظ وضــع موجــود بــه
انحــاء مختلــف منفعــت دارنــد؛ خــواه اقتصــادی یــا سیاســی،
اجتماعــی و منزلتــی .بنابرایــن اگــر قرار باشــد شــرایط بــه نحوی
تغییــر کنــد کــه ایــن منافــع از دســت برونــد ،طبع ـ ًا تمایلــی
بــه ایــن تغییــر نخواهنــد داشــت .بــه همیــن دلیــل برخــی از
اصالحطلبــان بــا اینکــه میخواهنــد نقــش روشــنفکر ارگانیــک
را ایفــا کننــد ،در نهایــت بــه فعــال سیاســی و پــادوی یــک جناح
خــاص تبدیــل شــدهاند کــه پشــت پــرده منافــع صاحبــان
قــدرت را تأمیــن میکننــد .مثــل اعــای ایــن وضــع بیانیــهای
بــود کــه آنهــا بــرای انتخابــات شــورای شــهر در حمایــت از
لیســت انتخاباتــی به اصطــاح «امیــد» در اردیبهشــت  96صادر
کردنــد .در آن مقطــع افــرادی که خودشــان را روشــنفکر و حتی
صاحــب فکــر میداننــد ،کام ـ ً
ا در خدمــت منافــع برجســازان
و اصحــاب قــدرت قــرار گرفتنــد .جالــب ایــن کــه ظاهــرا ً
بســیاری از آنهــا در جریــان زد و بندهــا و پولهــا و قــول و
قرارهــای رد و بــدل شــده قــرار داشــتند ،امــا نــه تنهــا ســکوت،
بلکــه حمایــت کردنــد .بــه نظــر مــن پیــش از مواضع آنهــا در
مــورد اعتراضــات دی مــاه ،آن بیانیــه و موضعگیــری نشــان
از مــرگ و پایــان محتــوم اصالحطلبــی داشــت .خالصــه کنــم:

اصالحطلبــی تــا زمانــی کــه در گــروگان اصالحطلبــان و منافــع
آنهــا اســت ،بــه لحــاظ تاریخــی منقضی شــده و حــرف چندانی
بــرای گفتــن نــدارد.
ـاح اصالحــات در ایــران امــروز
 .2چــه راهــکاری بــرای اصـ ِ
پیشــنهاد مــی کنیــد؟ اصــاح طلبــان چگونــه مــی تواننــد
اعتمــاد عمومــی جامعــه ایــران را جلــب کننــد و بــا پیشــبرد
پــروژه اصــاح طلبــی ،بــه حــل برخــی مشــکالت بپردازنــد
و بــا سیاســت هایــی موثــر ،از رادیــکال شــدن جامعــه
جلوگیــری کننــد؟
مــن بعیــد میدانــم کــه اصالحطلبــی در شــرایط
فعلــی بتوانــد خــود را بــه نحــوی بازســازی کنــد
کــه تبدیــل بــه مشــیای بــرای تحــول سیاســی
بشــود .دلیــل اصلــیاش همــان طــور کــه اشــاره کــردم ،ایــن
اســت کــه فعــ ً
ا اصالحطلبــی را اصالحطلبــان نمایندگــی
میکننــد و منفعــت آنهــا نیــز در حفــظ وضــع موجــود اســت؛
نــه تغییــر وضــع .امــا دلیــل دیگــری هــم بــرای ایــن شکســت
وجــود دارد کــه خیلــی ســاده بــه کهولــت و شــرایط ســنی و
فیزیکــی برمیگــردد .مــا در شــرایط فعلــی بــا یــک گذار نســلی
مواجهیــم .نســل دوم انقــاب کــه اصالحطلبــی حاصــل تــاش
آنهــا بــود ،دچــار افــول شــده و در حــال ورود بــه دوره کهولــت
اســت .طبعـ ًا در ایــن وضــع ،بــه نظــر نمی-رســد کــه تــوان یــا
میــل و رغبتــی بــرای بازســازی و نوســازی وجود داشــته باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه جامعــه مــا امــروز بــا مســائلی روبــرو
اســت کــه تفکــر بیســت ســال پیــش بــه ســختی قــادر اســت
پاســخگوی آن باشــد؛ چــه رســد بــه دیدگاههــای بــه غایــت
مهجــور امــروزی .بــرای مثــال میتــوان دیــدگاه اصالحطلبــی
نســبت بــه دموکراســی را مثــال زد .حتــی بیســت ســال پیــش
هــم آنهــا در ایــن مــورد بســیار عقبمانــده میاندیشــیدند و
عمــل میکردنــد ،چــه رســد بــه امــروز کــه همچنــان همــان
دیدگاههــا را تکــرار میکننــد و بــه لحــاظ نظــری بــه هیــچ رو
ا همــان زمــان برداشــتی کامـ ً
بهبــود نیافتهانــد .مثـ ً
ا انتزاعــی
از دموکراســی داشــتند کــه عمدت ـ ًا مقتبــس از نظریه  پــردازان
نولیبــرال و دســت راســتی مثــل هانتینگتــون و فوکویامــا بــود.
حتــی امــروز هــم همیــن تصــور از دموکراســی در میــان آنهــا
دســت بــاال را دارد کــه نشــانگر آن اســت کــه از برآمــدن
احمدینــژاد هیــچ درســی نگرفتهانــد ،اال کنــار آمــدن بــا
قــدرت .همیــن تصور از دموکراســی و غفلت از مســائلی همچون
فقــر و نابرابــری یکــی از مهمتریــن دالیــل برآمــدن احمــدی
نــژاد بــود .در حالــی کــه صحبــت از دموکراســی بــدون مســأله
اجتماعــی ،فقــر ،نابرابــری طبقاتــی ،نابرابــری جنســیتی ،قومیتی،
زبانــی ،مذهبــی ،نــژادی ،زیســتمحیطی و جــز اینهــا بیمعنــی

اســت .حتــی فرایندهــای انتخاباتی یعنــی گردش مســالمتآمیز
قــدرت و انتخابــات ســالم و منصفانــه کــه مهمتریــن اســتراتژی
سیاســی اصالحطلبــان از ابتــدا تــا کنــون بــوده اســت ،از 84
و بــه ویــژه از  88بــه بعــد سرنوشــت غمانگیــزی پیــدا کــرد.
بنابرایــن اصالحطلبــان حتــی در مــورد فرایندهــای انتخاباتــی
نیــز کــه ایــن همــه بــه آنهــا مباهــات میکردنــد ،دســتاوردی
نداشــتهاند .امــروزه بیشــتر کســانی کــه زمانــی در شــکلدادن
بــه ایــن گفتــار نقــش ایفــا کردنــد و شــاکله آن را ســاختند،
آردهــا را بیختــه و الکهــا را آویختهانــد .بیشترشــان طبع ـ ًا از
جنبــه نظــری هــم هیــچ حرفی بــرای گفتــن ندارنــد .ســخنان و
مواضعشــان تکــراری و مــالآور و نشــاندهنده یــک بیبنیگــی
عمیــق اســت .بســیاری از آنهــا از مباحــث نظــری جــاری در
علــوم انســانی معاصــر بیاطــاع انــد ،بیشترشــان مثــل خیلــی
از آدمهــا در جامعــه مــا ،کتــاب نمیخواننــد و عمدتـ ًا مشــغول
ســخنپراکنی در تلگــرام انــد ،بــه جــای فکــر کــردن پرگویــی
میکننــد و ...بــه تعبیــر دیگــر بــا ایــن کــه پیشــتر میــان
اصالحطلبــان و اصالح-طلبــی تمایــز گذاشــتم ،امــا حــال اضافــه
میکنــم کــه ایــن دو در واقــع یکــی شــدهاند .طبعــ ًا در ایــن
وضعیــت نمیتــوان امیــد چندانــی بــه نســل اول آنهــا بســت.
امــا مســأله ایــن اســت کــه همــان نســلهای اول بــه صورتــی
عامدانــه حتــی کادرســازی هــم نکردنــد .یعنــی نیروهایــی را
پــرورش ندادنــد کــه جایگزیــن آنهــا بشــوند و بتوانند بــا غلبه
بــر نقصان  هــای نســلهای قبلــی بــه نحــو بهتــری عمــل کننــد.
ایــن هــم یکــی دیگــر از قصورهــای آنهــا اســت و بــاز هــم
نشــاندهنده ضعــف ســازماندهی و نیــز فقــدان اراده بــرای ایجاد
نیروهــای اجتماعــی و سیاســی اســت کــه بتوانــد اصالحطلبی را
پیــش ببــرد .بــه نظــر مــن در چنیــن شــرایطی اصالحطلبــان
ســخت بتواننــد اعتمــاد عمومــی را جلــب کننــد .لــذا جامعــه
بایــد بــر ظرفیتهــای خــودش اتــکا و آنهــا را بــه رســمیت
بشناســد و آزاد کنــد .مــن بــه ایــن ظرفیتهــا خیلــی چشــم
امیــد دارم؛ بــه شــرطی کــه کســانی کــه حامــل آنهــا هســتند،
بنــد نــاف خــود را بــا جناحهــای سیاســی موجــود قطــع کننــد و
تــاش کننــد تــا از نیروهــای اجتماعی اســتفاده کنند .بازگشــت
بــه جامعــه ،تنهــا انتخــاب اســتراتژیکی اســت کــه در شــرایط
فعلــی میتــوان متصــور بــود .بــرای مثــال میتــوان بــه جــای
رأی انفعالــی بــه لیســتهای انتخاباتــی اصالحطلبــان و همراهــی
بــا سیاســتهای جناحــی آنهــا کــه بــر رفاقــت و زدوبنــد
متکــی اســت ،بــه ســاختن و ســازماندهی نیروهــای سیاســیِ
جایگزیــن اندیشــه کــرد کــه بــر جماعتهــای سیاســیِ مرامــیِ
خودجــوش ،ابتــکارات محلــی و منطقهای و ســیر همبســتگیهای
اجتماعــی تکیــه کنند.

اصالحطلبان نباید خود را اسیر شعار «اصالحطلب ،اصولگرا ،دیگه تموم ماجرا» کنند

نگاه ویژه

بــه نقــل از پایــگاه خبــری تحلیلــی انتخــاب ،عبــاس عبــدی فعــال سیاســی اصالحطلــب گفــت :توییتــر جایــی نیســت کــه خیلی نیــاز به اســتدالل
باشــد .بــا  ١٤٠کاراکتــر کــه کســی نمیتوانــد اســتدالل کنــد .یــک چیــزی میگویــد و اگــر هــم بپرســند کــه چــرا توضیــح نمیدهــی ،پاســخ
میدهــد کــه جایــی بــرای پاســخ دادن نیســت .خیلــی از افــراد در توییتــر فیک هســتند .خیلــی به آنهــا نبایــد اهمیــت داد .جريان اصالحــات نبايد
خيلــي كاري بــه كار اپوزيســيون برانــداز داشــته باشــد .آنهــا خيلــي اهميتــي در شــرايط كنونــي ندارند .اگــر اصالحطلبان خط مشــي روشــني براي
برونرفــت از بحــران داشــته باشــند ،ايــن جريانــات هيــچ اهميتــي ندارنــد .اگــر مهــم بودنــد ،ســعي نميكردنــد بــا كارهــاي فيــك و توييتربــازي
اصالحــات را تخريــب كننــد .شــعار «اصالحطلــب ،اصولگــرا ديگــه تمومــه ماجــرا» نيــز بــه خــودي خــود خيلــي مهــم نيســت بلكــه فراگيــري و
پذيــرش آن در جامعــه بايــد بررســي بشــود .ايــن شــعار كامــا ســلبي اســت و خــب فرضــا تمومــه ماجــرا؛ شــما چــه چيــزي بــراي گفتــن داريد؟
نبايــد قضيــه را از طريــق شــعار جــدي گرفــت .بلكــه بايــد بــه مســائل اساسـيتري پرداخــت كه مســائلي جــدي اســت و زمينههــاي اين شــعارها
را تشــكيل ميدهــد .امــروز يــك شــعار داده ميشــود و فــردا هــم شــعار ديگــري .در جريــان حــوادث ســال  ٨٨هــم تعــداد زيــادي شــعار بــه
گونههــاي مختلفــي داده شــد كــه متاســفأنه آن زمــان خيلــي جــدي گرفتــه شــد و بعــدا هــم بــهســرعت فراموش شــد .اصالحطلبــان نبايــد خود
را خيلــي دربنــد ايــن شــعارها بكننــد .بايــد بــراي خــود خط مشــي روشــن داشــته باشــند و مســائل كشــور و راههــاي برونرفــت آن را نيــز بگويند.
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پیــش مصاحبــه :هنــوز صحبتهایــش ،رنــگ و بــوی نطقهــای
آتشــیناش در مجلــس ششــم را دارد .اکبــر اعلمــی اگرچــه بــه
عنــوان نماینــده اصالحطلــب در مجالس ششــم و هفتم شــورای
اســامی حاضــر بــود ،امــا هیــچ گاه وصــف اصالحطلبــی ،مانــع
انتقــاد او از دوســتان و همراهانــش نشــد .او مــدت هاســت که از
محافــل و احــزاب اصالحطلــب ،دوری گزیــده اســت امــا معتقد
اســت ذرهای از اصــول اصالحطلبــی ،عــدول نکــرده اســت.
اعلمــی عقایــد خــاص خــود را دارد و بــه عنــوان مثــال ،برخالف
جریــان رســمی اصالحطلبــان ،ســیدمحمد خاتمــی را شایســته
رهبــری جریــان اصالحــات نمیدانــد .در گفــت و گویــی کــه
در ادامــه میخوانیــد ،از چگونگــی تولــد جنبــش دوم خــرداد
و چرایــی شکســت اصالحطلبــان در انتخابــات  84ســخن
گفتــه اســت .اعلمــی راه برونرفــت از انحصــار اصالحطلبــان
بــر اصالحطلبــی را تعییــن مبانــی اصالحطلبــی و دوری از
شــخصیت گرایــی میدانــد .آنچــه در ادامــه میخوانیــد،
خالصــهای از مباحــث طــرح شــده در ایــن گفــت وگوســت.
پیــش زمینههــای ذهنــی جریــان سیاســی اصالحطلــب در
ایــران را شــاید بتــوان تــا مشــروطه و پیــش زمینههــای دینــی
آن را شــاید بتــوان تــا پیــش از مشــروطه نیــز ادامــه داد .امــا
تولــد جریــان اصالحات سیاســی کــه پــس از دوم خــرداد ،در
کشــور مشــاهده میکنیــم ،بــه چــه علــت اســت؟
فضــای قبــل از ســال  ۷۶فضــای کامــا متفاوتی نســبت به آنچه
در دوران آقــای رفســنجانی میدیدیــم ،بــود .فضای کامال بســته
و خفقــان حاکــم در آن دوره نســبت بــه وضعیــت فعلــی بــه
مراتــب بیشــتر بــود .رســانهها بــه جــز روزنامــه «ســام» کــه از
ســال  ۶۹وارد عرصــه مطبوعــات شــد ،بــه صــورت یــک بعدی
و در جانبــداری از حاکمیــت منتشــر میشــدند .هــم بــه لحــاظ
یــک رســانه و هــم بــه لحــاظ فضــای سیاســی ،ایــن نیــاز کامــا
احســاس میشــد کــه جامعــه آبســتن تغییــر و تحوالتی اســت.
در بحبوحــه انتخابــات  ،76تقریبــا جامعــهای دو قطبــی را شــاهد
هســتیم؛ یــک قطــب اقلیــت و متمایــل بــه خاســتگاه حاکمیــت
کــه وانمــود میکنــد هــر آنچــه حاکمیــت میخواهــد منطبــق
بــر منویــات مــردم نیــز هســت و یــک قطــب کامــا منتقــد
نســبت بــه اوضــاع سیاســی و اقتصــادی و خواســتار اصــاح و
تحــول در مناســبات و ســاختارهای موجــود .شــعارهایی کــه
در ســال  ۷۶داده میشــد ،تقریبــا بــا شــعارهای پیشــین نمــاز
جمعههــای تهــران متفــاوت بــود .ایــن شــعارها در تناســب بــا
ذائقــهای کــه بــه دنبــال نــوآوری جامعــه ،خواســتار دموکراســی
بــود ،مــورد اقبــال عمومــی قــرار گرفــت .بنابرایــن مهمتریــن
علــت تولــد جنبــش دوم خــرداد ،ایــن بــود کــه مــردم در
جســت وجــوی یــک اندیشــه و گفتــار نــو بودنــد.
در واقــع اگــر ایــن را بپذیریــم کــه پیــش از دوم خــرداد ،76
فضایــی تــک قطبــی وجــود داشــته و در بحبوحــه انتخابــات،
یکســری حرفهــای جدیــدی در حــال طــرح اســت کــه بــا
ایــن فضــای تــک قطبــی مغایــرت دارد و مــردم پذیــرای آن
هســتند ،بســیاری از پروژههایــی کــه در دولــت اصالحــات
کلیــد زده بــود مثــل جامعــه مدنــی ،چــرا در نهایــت و پــس
از هشــت ســال ،منجــر بــه روی کار آمــدن احمدینــژاد
میشــود؟ در ایــن نــگاه اوال بایــد روی کار آمــدن
احمدینــژاد را یــک شکســت بــرای جریــان اصالحــات
بدانیــم و ثانیــا بایــد بررســی کنیــم علــت عــدم موفقیــت این
پروژههــا چــه بــوده اســت؟ آیــا مثــا ایدههایــی کــه مطــرح
میشــده ،مــورد پذیــرش جامعــه و مــردم نبــوده اســت؟ یــا
از ســمت مــردم پذیــرش وجود داشــته اســت اما کارگــزاران
پــروژه اصالحــات تــوان اجرایــی مناســبی نداشــتند؟
یــک عامــل ،ســردرگمی جریــان موســوم بــه اصالحات بــود که
خــودش نمیدانســت چــه اصالحاتــی مــد نظــرش اســت .بــه
طــور مثــال وقتــی آقــای خاتمــی بحــث جامعــه مدنــی را عنوان
کــرد ،ایــن جامعــه مدنــی اوال مبتنــی بــر لیبرالیســم اســت ،ثانیا
مبتنــی بــر جدایــی دیــن از حکومــت اســت .بخشــی از افــراد
احســاس کردنــد ایــن نوگرایــی اســت و آقــای خاتمــی نیــز
کــه مدعــی آن اســت ،میتوانــد آن را بــه اجــرا درآورد .بعــد
از مدتــی دریافتنــد کــه خاتمــی بــه عنــوان یــک روحانــی و
کســی کــه بــر پیــروی از خــط امــام اســتوار اســت ،ایــن کار از
تــوان او خــارج اســت .لیبرالیســم  ۱۸۰درجــه بــا دیدگاههــای
امامخمینــی بــه عنــوان بنیانگــذار جمهــوری اســامی ،زاویــه
دارد .ایــن نــوع نــگاه اساســا هیــچ گونــه ســنخیتی بــا والیــت
مطلقــه فقیــه نیــز نــدارد .خاتمــی بــا اتخــاذ سیاســتی محافظــه
کارانــه ،از وعدههــا و پلتفــرم انتخاباتــی خــود ،گام بــه گام عقــب
نشــینی کــرد به گونــهای کــه برای مثــال ،جامعــه مدنی ایشــان
هــم بــدل بــه مدینه النبی شــد! ایــن عقب نشــینی هــا ،نتیجهای

جــز دلســردی عمومــی و ریــزش بدنــه اجتماعــی اصالحــات
نداشــت .یکــی از دیگــر علــل شکســت جریــان اصالحــات،
پیونــد خــوردن آن بــا عملکــرد دولــت هاشــمی بــود .انحــراف
از زمــان ورود کارگــزاران و ســوار شــدن آنهــا بــر جریــان
اصالحــات ،هــم در دولــت خاتمــی و هــم در مجلــس آغاز شــد.
اجــرای برنامههــای اقتصــادی شکســت خــورده آقــای هاشــمی
در دولــت خاتمــی و عــدم توجــه دولــت خاتمــی بــه بحــث
معیشــت عمومــی کــه یکــی از مهمتریــن نیازهــای جامعــه آن
روز بــود ،در کنــار عــدم توجــه اصالحــات بــه فسادســتیزی،
شــکاف طبقاتــی گســترده و احســاس نیــاز جامعــه بــه عدالــت
اجتماعــی باعــث عــدم توفیــق جریــان اصالحــات شــد .اگرچه
پیونــد خــوردن جریــان اصالحــات بــا شــخص آقــای خاتمــی
نیــز در بررســی شکســت اصالحــات قابــل انــکار نیســت امــا
ناکامــی مجلــس اصالحــات در تحقــق شــعارهایی کــه داده بود
نیــز در ناامیــدی عمومــی بــه جریــان اصالحــات ،بســیار موثــر
بــود .بحــث اصــاح قانــون مطبوعــات و جــرم سیاســی کــه
از پیــش پــا افتادهتریــن شــعارهای مجلــس اصالحــات بــود،
هیــچ گاه بــه ثمــر نرســید .مــردم همــان طــور کــه در زمــان
پیــروزی احمــدی نــژاد در انتخابــات از وی شــناختی نداشــتند،
از خاتمــی نیــز شــناخت چندانــی نداشــتند و تنهــا احســاس
میکردنــد کــه انتخــاب خاتمــی بــه معنــای نــه گفتــن بــه
هشــت ســال دولــت هاشــمی رفســنجانی و نــه گفتــن بــه
اقتصــاد حاکــم در زمــان اوســت .مــردم انتظار داشــتند بــا رأی
بــه خاتمــی ،اقتصــادی متفــاوت بــا دوران هاشــمی را تجربــه
کننــد .امــا متأســفانه بخــش عمــدهای از آنچــه توســط آقــای
خاتمــی پیــش گرفتــه شــد ،از سیاســتهای آقــای هاشــمی
اقتبــاس شــده بــود .همــه ایــن عوامــل باعــث شــد کــه جریان
اصالحطلبــی بــا شکســت مواجــه شــود .زمانــی کــه احمــدی
نــژاد نیــز بــا شــعار عدالــت اجتماعــی و مبــارزه بــا فســاد وارد
عرصــه شــد ،نــه تنهــا خاتمــی بلکــه بدنــه جریــان اصالحــات
نیــز نتوانســتند در برابــر او توفیقــی بــه دســت آورنــد.
بــه ســرخوردگی مــردم و ســردرگمی اصالحــات اشــاره
کردیــد ،آیــا ایــن دو عاملــی کــه منجــر بــه شکســت
اصالحــات و در نهایــت بــه پیــروزی احمــدی نــژاد شــد،
همچنــان گریبــان گیــر جریــان اصالحــات نیســت؟
متأســفانه همچنــان هســت .اصالحطلبــان بــه جــای ایــن کــه
پــس از شکســت ،از آن درس بگیرنــد و عمــل شــان را منطبــق
بــر شعارهایشــان کننــد و نیازهــای عمومــی را مــد نظــر قــرار
دهنــد ،همچنــان همــان شــیوه گذشــته را در پیــش گرفتهانــد.
اکنــون یکــی از نیازهــای عمومــی مــردم ،بحــث مبــارزه بــا
فســاد و کاهــش فاصلــه و شــکاف طبقاتــی اســت که متأســفانه
اصالحطلبــان بــه آن توجــه چندانــی نمیکننــد .اصالحطلبــان
حتــی گویــی دیگــر حــرف جدیــدی بــرای زدن ندارنــد و
حرفهایــی کــه مطــرح میکننــد حرفهــای کلیشــهای و
تکــراری اســت .اکنــون بخشــی از همیــن جریانــی کــه موســوم
بــه اصالحــات اســت ،ســر کار آمدهانــد و مــردم عملکردشــان
را بــه صــورت عینــی و ملمــوس میبیننــد ،امــا فســاد هنــوز
هــم بیــداد میکنــد و حتــی برخــی از اصالحطلبــان خــود
در آن دخیــل هســتند .پیونــد کنونــی جریــان اصالحــات
بــا بــا دولــت روحانــی و هزینــه ســرمایه اجتماعــی خــود در
موضوعاتــی چــون برجــام کــه حــال بــا کشســت مواجــه شــده
اســت ،در صــورت ادامــه ایــن وضــع ،مجــددا منجــر بــه ظهور
پدیــدهای چــون احمــدی نــژاد میشــود.
بــه محافظــه کاری آقــای خاتمــی اشــاره کردیــد .میتــوان
گفــت امــروزه نیز ســایر اصالحطلبــان ،رویــهای بوروکراتیک
را در پیــش گرفتــه انــد .میتــوان گفــت که دیگــر اصالحات

بوروکراتیــک پاســخگو نیســت یــا صرفــا میتــوان گفــت
عمــل یکســری افــراد خــاص و شــخصیتهایی کــه مســاوی
اصالحــات تعریــف میشــوند ،مانــع پیشــبرد اصالحطلبــی
ا ست ؟
بــه اعتقــاد مــن ،مــردم بــه دنبــال مصــداق میگردنــد .یعنــی
در عرصــه اقتصــاد بــه دنبــال مصــداق هســتند ،در سیاســت
خارجــه بــه دنبــال مصــداق هســتند ،در حــوزه وظایــف
حکومتــی و وظایــف دولتــی نیــز دنبــال مصــداق هســتند .وقتــی
مــردم میبیننــد فــردی بــه عنــوان اصالحطلــب بــه قــدرت
میرســد و تمــام شــعارهایی کــه در گذشــته داده اســت را بــه
دســت فراموشــی میســپارد و در عرصــه عمــل کامــا متفــاوت
بــا اصالحــات و شــعارهای اصالحطلبانــه ظاهــر میشــود ،ایــن
نتیجــهای جــز ســرخوردگی نــدارد .وبدتــر آن کــه میبینیــم
اصالحــات بــا یکســری افــراد خــاص پیونــد خــورده اســت و
اینهــا نیــز بیشــتر بــه دنبــال تأمیــن منافــع شــخصی و بانــد و
محفلــی خود هســتند .وقتــی در عمــل اصالحطلبــان را میبینید
کــه پــای بنــد بــه اصــول دموکراســی  -کــه در واقــع اصــل و
اســاس اصالحطلبــی را تشــکیل میدهــد  -نیســتند و در عمــل
وقتــی بــه قــدرت میرســند نســبت بــه خودکامگــی زاویــهای
ندارنــد و حتــی ســعی میکننــد آن را توجیــه کننــد ،اینجاســت
کــه تــو خالــی بــودن شــعارهای آنــان مشــخص میشــود.
پیشتــر اشــاره کــردم کــه شــخصیت گرایــی یکــی از معضالت
و مشــکالت جریــان اصالحطلبــی اســت .مثــا آقــای خاتمی به
عنــوان رهبــر جریــان اصالحــات کــه البته بنده ایشــان را اساســا
شایســته چنیــن کســوتی نمیدانــم  -در جریــان انتخابــات بــا
یــک «تکــرار میکنــم» ،مــردم را بــه رأی دادن بــه گروهــی از
کاندیداهــای نماینــدگان مجلــس دعــوت میکنــد اما ایــن افراد
کــه در رأس آنــان آقــای عــارف اســت ،مهــر ســکوت بــر لــب
زدهانــد و عملکــرد قابــل دفاعــی ندارنــد ،دیگــر چگونــه میتوان
انتظــار داشــت همچنــان بــه اصالحــات امیــدوار باشــند؟
در خصــوص ایــن کــه میفرماییــد آقــای خاتمــی شایســته
رهبــری جریــان اصالحــات نیســت ،چــه توضیحــی داریــد؟
آقــای خاتمــی از لحــاظ شــخصیتی فــردی کامــا اخالقــی
اســت .در میــان مجموعــه روحانیــت از نظــر صداقــت میتــوان
بــه او اعتمــاد کــرد ولــی ایشــان بــرای رهبــری اصالحــات بــا
رویکــردی کــه مــن مــد نظــر دارم ،یعنــی پیــدا کــردن یــک
راه حــل تدریجــی و قطعــی بــرای امحــاء روابــط و مناســبات
غیردموکراتیــک و جایگزیــن کــردن مناســبات دموکراتیــک
بــدون توســل بــه خشــونت ،فرد مناســبی نیســت .آقــای خاتمی
در بزنگاههــای مختلفــی ثابــت کــرده اســت کــه شــجاعت و
جســارت الزم را بــرای اعــام مواضــع صریــح و شــفاف نــدارد.
در حالــی کــه یکــی از مشــخصهها و ممیزههــای رهبــر یــک
جریــان ،داشــتن شــجاعت و جســارت اســت .دوم ایــن کــه
ایشــان تــوان طــرح مبانــی فکــری اصالحــات را ندارنــد .رهبــر
یــک جریــان بایــد در حکم ایدئولــوگ آن جریان باشــد .ایشــان
تــا بــه امــروز نتوانســته اســت ایدئولــوژی اصالحــات را کامــا
تعریــف و تبییــن نمایــد .حتــی بعضــا اصولگرایانــی چــون علی
مطهــری ،شــفافتر و صریحتــر از ایشــان در مســائل مختلــف
سیاســی اعــام موضــع میکننــد .رهبــر بایــد خــودش راهبــر
باشــد و نقشــه راه در اختیار داشــته باشــد .ایشــان اساســا نقشــه
راه را نمیدانــد .وقتــی کســی نمیتوانــد از اصالحاتــی کــه یــک
تعریــف تقریبــا پذیرفتــه شــده در دنیــا دارد ،دفــاع کنــد ،بــه
اعتقــاد مــن شایســتگی الزم را بــرای رهبــری نــدارد .مســأله
ســوم نیــز عملکــرد ایشــان اســت .آقــای خاتمــی بــه شــدت
تحــت تأثیــر اطرافیــان خــود اســت و همــه چیــز را از دریچــه
عینــک اطافیــان خــود میبینــد .ایزولــه بــودن آقــای خاتمــی

و محــدود شــدن ارتباطــات ایشــان بــه چنــد نفــر محــدود کــه
بخــش قابــل توجهــی از آنهــا نیــز اساســا شایســتگی اســتفاده
از عنــوان اصالحطلبــی را ندارنــد ،نــه تنهــا زمینــه ســاز درک
محــدود ایشــان از وقایــع جــاری میشــود ،بلکــه بــا رویکــرد
اصالحطلبــی نیــز ســازگار نیســت.
شــما به عنــوان اصالحطلبــی کــه در کارنامه فعالیتــی خودتان
دو دوره نمایندگــی مجلــس از جملــه مجلس ششــم را دارید،
امــروزه کامــا از محافــل و احــزاب اصالحطلــب فاصلــه
گرفتــه ایــد .علــت ایــن تصمیــم چیســت؟
مــن از همــان ابتــدا نیــز در ایــن محافــل نبــوده ام .پیــش از
دوم خــرداد ،تنهــا محفــل مــا مجمــع روحانیــون مبــارز و ارگان
مطبوعاتــی آن ،روزنامــه ســام بــود .محافــل مــا بــه بعــد
از انتخابــات  ۷۶و علــی الخصــوص ســال  ۷۸و مجلــس ششــم
بازمــی گــردد .زمانــی کــه مــن در مجلــس بــودم ،اگــر شــما از
مــن بــه عنــوان یــک فــرد اصالحطلــب و بــه عنــوان کســی
کــه بــرای آســیب شناســی وضــع موجــود تحلیلــی دارد ،ســوأل
میکردیــد کــه راه نجــات کشــور را در چــه میبینــی ،مــن
میگفتــم تبدیــل شــدن نظــام موجــود بــه یــک نظــام حزبــی.
هنــوز هــم پاســخ مــن بــه ســوألهای مشــابه بــه همیــن ترتیب
اســت .مــن در مجلســی بــودم کــه نــه نظــام آن حزبی بــود و نه
پارلمــان آن پارلمــان حزبــی .حتــی خــود مــن نیز توســط حزبی
وارد مجلــس نشــده بــودم کــه خــودم را اخالقــا و بــر اســاس
ضوابــط حزبــی تابــع خاســتگاه حــزب و برنامههــای حــزب
بدانــم .محدودیتهایــی کــه قانــون اساســی بــه عنــوان نماینــده
مجلــس بــر مــا تحمیــل کــرده بــود و مــا در بــدو ورودمــان بــه
مجلــس قســم خــورده بودیــم بــر اســاس آن چیــزی کــه در
ســوگندنامه نمایندگــی اســت عمــل کنیــم نیــز ،مانــع از تعهــد
حزبــی و جناحــی نماینده میشــود .طبــق ســوگندنامه نمایندگی،
بایــد دارای اســتقالل بــود و بــر اســاس تشــخیص خویــش عمل
کــرد .همــه اینهــا بــر اســاس تشــخیص فــردی اســت .مــن در
مجلــس نیــز در هیــچ کــدام از ایــن گروههــای سیاســی نبــودم و
تنهــا در عنــوان کلــی فراکســیون اصالحطلبان عضویت داشــتم.
از ایــن جهــت فراکســیون نمیتوانســت چیــزی بــه مــا تحمیــل
کنــد .مــن از همــان دوران نمایندگــی قســم خــورده ام کــه بایــد
بــر اســاس تشــخیص خــودم عمــل کنــم و بــه همیــن دلیــل
تکلیــف مــن از ابتــدا مشــخص بــود .عــاوه بــر ایــن احســاس
میکنــم کــه فعالیتهــای حزبــی فعلــی اصالحطلبــان ،بیشــتر
جنــگ قــدرت اســت تــا تــاش بــرای مــردم و اجرایــی کــردن
آرمانهــای اصالحطلبــی .بــه همیــن خاطــر فکــر میکنــم
دوری و دوســتی بهتــر اســت.
بــه ایــن اشــاره کردیــد کــه اصالحــات پــس از جنبــش دوم
خــرداد ،بــه یکســری شــخصیتها وابســته شــده اســت.
امــروز حتــی اگــر گفتــه شــود کــه اصالحطلبــی ،از یکســری
شــخصیتها عبــور کرده اســت ،بــاز هــم جریــان اصالحات،
در چنــد حــزب خــاص محــدود شــده اســت .درواقــع
میتــوان گفــت اصالحطلبــی در درون خــودش دچــار
یــک نــوع انحصارطلبــی شــده اســت .چگونــه میشــود
بــر انحصارطلبــی موجــود غلبــه کــرد تــا اصالحطلبــی بــه
گونــهای دیگــر پیــش بــرود؟
یکــی از عوامــل شکســت جریــان اصالحــات کــه میخواســتم
بــه آن اشــاره کنــم همین بحــث انحصارطلبــی و تمامیــت خواهی
در درون ایــن جریــان اســت .مادامــی کــه مبانــی اصالحــات را
مشــخص نشــود ،اصالحطلبــی بــه اعتبــار دوری و نزدیکــی
اشــخاص تعییــن میشــود .در وهلــه اول بایــد مفاهیــم و مبانــی
اصالحطلبانــه را کامــا تعریــف و تبییــن کــرد و ســپس بــر
اســاس آن مصادیــق را تعییــن شــود .اما اکنــون در ابتــدا مصادیق
مشــخص میشــود و ســپس مواضــع و عملکــرد آنــان بــه پــای
اصالحــات گذاشــته میشــود .مفهــوم و مبانــی اصالحطلبــی مــد
نظــر مــا چیســت؟ قانــون گرایــی به عنــوان مثــال ،یکــی از مبانی
اصالحطلبــی اســت .تغییــر شــرایط نامطلــوب موجــود با توســل
بــه روشهــای دموکراتیــک و نــه روشهــای خشــونت آمیــز بــه
عنــوان مثــال ،از دیگــر مبانــی اصالحطلبــی اســت .زمانــی کــه
مبانــی مشــخص شــود ،مواضــع و دیــدگاه افــراد بــر مبنــای آن
ســنجیده میشــود و آن گاه شــما میتوانیــد تشــخیص دهیــد
کــه افــراد اصالحطلــب هســتند یــا اصولگــرا .پــس اوال مــا
بایــد بــا ایــن تفکــر نادرســتی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد
و اصالحــات را بــه بنــد نــاف اشــخاص پیونــد میزننــد ،مقابلــه
کنیــم .اگــر ایــن کار صــورت گرفــت ،بعــد بیاییــم و بگوییــم این
مبانــی اصالحــات اســت .اگــر چنیــن شــد میتــوان خــارج از
محافــل رســمی اصالحطلبــان ،اصالحطلبــی را پیــش ببریــم.
بــه طــور خالصــه مــا بــرای رســیدن بــه اهــداف اصالحطلبانــه
کــه زمــان هــم خواهــد بــرد ،بایــد تکلیف خــود را بــا خودمــان و
جریــان اصالحــات و کســانی کــه نمــاد اصالحطلبی و ســخنگوی
اصالحطلبــی هســتند ،مشــخص کنیــم.

باید روابط اصالحطلبان با حاکمیت بهبود یابد

نگاه ویژه

غالمرضــا ظریفیــان ،فعــال اصالحطلــب در گفتوگــو بــا فــرارو عنــوان کــرد« :بخشــی از اختــاف نظــر در خصــوص حضــور آقــای
هاشــمی در شــهرداری تهــران بــه تجــارب گذشــته ایشــان برمیگــردد .در کنــار ایــن مســأله بــه هرحــال مســائلی کــه بــرای آقــای
نجفــی رخ داد و حــاال ایــن کــه مســأله بیمــاری ایشــان دلیــل کنــاره گیــری بــود یــا فشــارها ،موجــب شــده اســت اختــاف نظرهایــی در
خصــوص رفتــن آقــای هاشــمی از شــورا بــه شــهرداری شــود .ضمــن ایــن کــه ایــن قبیــل اختــاف نظرهــا در خصــوص آقــای نجفــی هم
مطــرح بــود .از همــان ابتــدا برخــی از اصالحطلبــان بــا حضــور ایشــان در شــهرداری تهــران مخالــف بودنــد» .وی افــزود« :البتــه بایــد در
نظــر داشــت کــه بــه طــور کلــی یکــی از ویژگیهــای جریــان اصالحــات غیــر از چارچوبهــای اصلــی ،همیــن تنــوع و تکثــر نگــرش در
میــان احــزاب اســت کــه کامــا پذیرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن تــا جایــی کــه ایــن اختــاف نظــر بــه اصــل حرکــت اصالحــات آســیبی
وارد نکنــد ،مــورد قبــول و منطقــی اســت و بــه رســمیت شــناختهایم» .وی اظهــار کــرد« :ایــن کــه چــه کســی صالحیــت مدیریتی داشــته
باشــد و بتــوان در خصــوص او یــک اتفــاق نظــر میــان اصالحطلبــان و اصالحطلبــان بــا گروههــای رقیــب ایجــاد کــرد ،بســیار مهــم
اســت؛ لــذا نکتـهای کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه یک فــرد از شــورا بــرود یــک فــرد از جریــان رقیــب وارد شــود.
ایــن مهــم اســت کــه روابــط اصالحطلبــان بــا حاکمیــت بهبــود یابــد».
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اصالحاصالحطلبی
ِ
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1

تمایزگذاریهــای دوگانــه نظیــر چپ -راســت یــا
لیبرال-محافظــهکار و ...فراتــر از نــام و نشــان ،دســتگاههای
تحلیلــی و بعضــا واجــد ظرفیــت تبیینــی انــد .در یــک ســامان
سیاســی ،هر یــک از دســتگاههای تحلیلــی و تبیینی ،بایــد بتوانند
میــان دو ســوی حداکثــری گفتــار و منازعــه دربــاره حکمرانــی
و سیاســت گــذاری تمایــز بگذارنــد .ایــن دســت تمایزگــذاری،
حاصــل تحلیــل پاســخهای گوناگــون و بلکــه متضــاد به مســائل
کالن و بنیادیــن در ذیــل ســه ســرفصل هســتند :تشــخیص
خیرهــای عمومــی بر مبنــای نظامــی ترجیحی ،تخصیــص منابع
مبتنــی بــر اولویــت بنــدیِ نظــام منــد بــرای تأمیــن خیرهــای
عمومــی و در نهایــت توزیــع منافــع گــردش قــدرت و ثــروت
مبتنــی بــر مالک هــای مشــخص و معیــن .تمایزگــذاری دوگانه
اصالحطلــب و اصولگــرا در ادبیــات سیاســی ایــران کــه
پــس از انتخابــات خــرداد  76مرســوم شــد ،داللــت چندانــی
بــر مرزبنــدی میــان دو جریــان فکــری  -سیاســی بــا دو دســته
پاســخ مختلــف بــه ســه ســرفصل ذکــر شــده نداشــت ،چــرا
کــه در هــر دو جنــاح سیاســی ،گســتره تنوعــات و اختالفــات
فکــری چــه در هســته و چــه در بدنــه بــه وفــور وجــود داشــت.
بــا ایــن حــال در اوان شــکل گیــری ایــن دوگانــه ،اصالحطلبــی
و اصولگرایــی دســت کــم دو نــام بــرای دو گــروه سیاســی
کمابیــش منســجم و متشــکل ،درون ســاخت ســخت سیاســی
کشــور بــه ضمیمــه عقبههــا و پایگاههــای اجتماعــی خــاص هــر
یــک بــود .یعنــی ایــن دو اصطــاح در واقع نــام دو نیــروی عمده
سیاســی و اجتماعــی واجــد انســجام درونــی معنــادار بــود کــه
نحــوه توزیــع و تــوان قــوا میــان آن هــا ،رفتارهــای نظام سیاســی
کشــور را تعییــن میکــرد .امــا اکنــون ســال هاســت کــه دیگــر
اوضــاع بــه ایــن ترتیــب نیســت و وضعیتــی آشــفته میــان دو
جنــاح سیاســی کشــور حاکــم اســت .تنهــا نگاهــی بــه چینــش
انتخاباتــی دورههــای اخیــر ،ســندی بــر ایــن مدعاســت.
«اصالحطلبــی» ،اکنــون دالــی بــا مدلــول مشــوش و
مبهــم اســت .اصالحطلبــی روزی در کشــور نــام جریــان
منســجمی در قــدرت بــود کــه پایــگاه اجتماعــی مشــخص آن،
میتوانســت آن را بــه آســانی و بــه درســتی شناســایی و معرفی
کنــد .امــا امــروز حتــی در هســته ســخت تــک تــک احزابــی
کــه وصــف اصالحطلبــی را حمــل میکننــد هــم کمتــر
انســجامی در فهــم و اولویت بندی مســائل سیاســی و اقتصادی و
درک مقتضیــات اداره کشــور یافــت میشــود .آنچــه در مقیاس
جریانهــای سیاســی کشــور ،اصالحطلبــی خوانــده میشــود،
نــه تنهــا وحــدت ایدئولوژیــک نــدارد ،بلکــه از نظــر تعییــن
برنامــه عمــل و اقــدام سیاســی ،مجموعــهای از برداشــتها و
پیشــنهادهای متقاطــع و واگراســت .حتی معیارهــای اصالحطلبی
نیــز در ایــران امــروز آشــفته اســت و در هالــهای از ابهــام قــرار
دارد؛ بــه قولــی ،تنهــا نزدیکــی بــه اصالحطلبــان و بــزرگان ایــن
جریــان یــا مســئولیت در دوران هشــت ســاله اصالحــات ،مــرز
اصالحطلبــی بــا جنــاح رقیــب اســت .زیرجریانهــای منتســب
بــه اصالحطلبــی نیــز ،هــر یــک بــه شــیوه خــود میکوشــند
کــه از گشــودگی پنجــره فرصتــی کــه بــا دولــت یازدهــم بــه
آرامــی بــاز شــده اســت و هرچــه بــه پایــان دولــت دوازدهــم
نزدیکتــر میشــویم ،بســتهتر میشــود ،بــه ســامت عبــور
و از حاشــیه صفحــه قــدرت بــه ســوی مرکــز راهــی بــاز کنند و
از وضعیــت مشــرف بــه حــذف کــه تجربه ســخت و تلــخ آن را
همزمــان بــا دولتهــای نهــم و دهــم پشــت ســر گذاشــته انــد،
خــاص شــوند .ایــن اشــتغال به خویشــتن ســبب شــده اســت،
رویکــرد حــل مســألهای بــه فهــم امور کشــور بــه حاشــیه رانده
شــود و در عــوض ،هــر یــک از مســائل کشــور ،تنها دســتاویزی
بــرای فــرو کوفتــن حریــف و رقیــب شــود.
شــعار «اصالحطلــب ،اصولگــرا /دیگــه تمومــه ماجــرا»
در جریــان اعتراضــات دی مــاه  ،96از یــک ســو بیانگــر
ایــن اســت کــه معترضــان میــان خــود و بدنــه حاکمیت اعــم از
اصالحطلــب و اصولگــرا ،اختــاف و شــکاف عظیمــی مشــاهده
میکننــد کــه در کنــار انباشــت مســائل حــل ناشــده ریــز و
درشــت ،ســبب رواج ناامیــدی فزاینــده مــردم شــده اســت .از
ســوی دیگــر ،بیانگــر ایــن اســت کــه اصالحطلبــان در اذهــان
عمومــی بــا توجــه بــه سیاســتهایی کــه بیتوجــه بــه مســائل
واقعــی مــردم در پیــش گرفتــه انــد ،موقعیــت ســابق خــود را از
دســت دادهانــد و دیگــر نمیتواننــد نقــش میانجــی میــان مردم
و حکومــت را ایفــا کننــد چراکــه دیگــر مردم و حاشــیه نشــینان
قــدرت ،تفکیکــی میــان اصولگرایــان و اصالحطلبــان قائــل
نیســتند .گویــی مــردم از راهبــرد «صبــر و انتظــار» و مماشــات
اصالحطلبــان بــه ســتوه آمدهانــد و آنهــا را نــه راه حــل ،بلکــه
بخشــی از معضــل میداننــد .چنیــن تصــوری البتــه سراســر
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بیپایــه و اســاس نیســت ،چراکــه طبــق یکــی از قضایــای
دیالکتیــک ،ایــن کل اســت کــه حقیقــت را تعییــن میکنــد؛ نــه
بــه ایــن معنــا کــه کل مقــدم بــر اجزایــش اســت بلکــه بــه این
معنــا کــه ســاختار و عملکــرد کل اســت کــه همــه موقعیتهــا
و نســبتهای جزئــی را تعییــن میکنــد .پــس در یــک جامعــه
بســته ،حتــی جنبشهــای اصالحــی و مترقــی نیــز در معــرض
ایــن خطــر قــرار دارنــد کــه بــه ضدخــود تبدیــل شــوند و البته
ایــن بســته بــه میــزان پذیــرش قواعــد بــازی دارد .در ایــن معنا
اصالحطلبــان موجــود ،تنها اســتمرارطلب و انســدادباور هســتند
چراکــه بــا فراموشــی آرمانهــا و عــدول از معیارهــای گذشــته،
نوعــی دگردیســی را تجربــه و همــه چیــز را بــر مــدار حفــظ
وضــع موجــود تحلیــل میکننــد .در واقــع آنهــا معتقدنــد
کــه ظرفیتهــای کشــور همیــن اســت کــه تــا کنــون بــروز
کردهاســت و فراتــر از ایــن راهــی نیســت.
چرایــی ناکامــی اصالحطلبــان در پیشــبرد اصالحطلبــی
کــه بــه صــورت عــام میتــوان آن را افزایــش
ظرفیتهــای حــل مســأله دولــت و جامعــه ایــران در مســیر
بســط خیــر همگانــی یــا بســط دموکراســی ،عدالــت ،آزادی و
رفــاه بــدون در خطــر انداختــن نظم و امنیت دانســت تــا کنون
در ســطوح مختلفی مــورد ارزیابــی قرار گرفتــه و موانع مختلفی
بــرای آن ذکــر شــده اســت .برخــی بــر موانــع ســاختاری
تأکیــد دارنــد و معتقدنــد که سیســتم حامــی پــروری در ایران،
ســاخت قــدرت سیاســی را بــه جــای الیههــای افقــی طبقــات
اجتماعــی ،مبتنــی بــر ســتونهای عمــودی گروههــای حامــی
پــرو ِر خودســر کــه مســتقل از دولــت قــرار دارنــد ،شــکل داده
اســت و ایــن مســأله ،مانــع بزرگــی در برابــر دولــت منتخــب
مــردم و اجــرای سیاســتهای مــد نظــر اســت .برخــی دیگــر
بــر ایــن نظــر هســتند کــه نظــام حقوقــی کنونــی ،اجــازه
پیشــبرد سیاســتهای اصالحــی را نمیدهــد و برخــی دیگــر
نیــز معتقدنــد کــه عــدم وجــود بینشــی مشــخص مبتنــی بــر
پایههــای فلســفی در میــان اصالحطلبــان ،مهمتریــن علــت
عــدم توفیــق آنــان اســت .آنچــه مســلم اســت ،ایــن نکتــه
اســت کــه اصالحطلبــان در وضعیتــی پارادوکســیکال اســیر
شــده انــد؛ آنهــا از یــک ســو حفــظ نظــام جمهــوری اســامی
را چنــان کــه هســت ،اصلــی مســلم بــرای خــود میداننــد،
امــا از ســوی دیگــر بــرای ســهم گیــری از قــدرت در ایــن
نظــام و پیشــبرد اهــداف اصالحــی خــود ،راهــی جــز فتــح
کرســیهای نمایندگــی مــردم در دولــت و مجلــس شــورای
اســامی ندارنــد کــه ایــن مهــم نیــز جــز از طریق کســب آراء
حداکثــری عمومــی و گروههــای مختلــف اجتماعی که گاه ســر
ناســازگاری بــا نظــام دارنــد ،میســر نمیشــود .اصالحطلبــان
راهــی جــز صنــدوق رأی نمیشناســند چنــان کــه تعبیــر
«بتوارگــی صنــدوق رأی» بــه درســتی بــه آنــان نســبت داده
میشــود ،امــا حتــی بــرای شــرکت در انتخابــات نیــز ،نیــاز بــه
رخصــت و جــواز حاکمیــت دارنــد.
علیرغــم ناکامــی اصالحطلبــان و گسســت بخشــی از
بدنــه ایــن جنــاح سیاســی ،نگارنــده بــر ایــن نظــر اســت
کــه اشــتیاق بــرای اصالحــات فروکــش نکــرده اســت چراکــه
هنــوز کــم هزینهتریــن مشــی و روش بــرای پیشــبرد خیــر
عمومــی ،اصالحطلبــی اســت .امــا اصالحطلبــی بــه شــکلی
کــه تــا بــه حــال ادامــه داشــته اســت ،دیگــر کارکــرد چندانــی
نــدارد .در واقــع بــدون غفلــت از ســایر موانعــی کــه در مســیر
پیشــبرد اصالحطلبــی تــا کنــون بــه آن اشــاره شــد ،نگارنــده بر
ایــن نظــر اســت کــه بخشــی از مشــکل پیشــبرد اصالحطلبــی
در ایــران امــروز ،حامــان اصالحطلبــی اســت .در ایــن معنــا
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میــان ایــده اصالحطلبــی و عامــل آن یعنــی اصالحطلبــان،
بایــد تفکیــک قائــل شــد چراکــه پیشــبرد اصالحطلبی ،کنشــگر
توانمنــد میطلبــد امــا اصالحطلبانــی کــه تــا کنــون ذیــل
بیــرق اصالحــات ،شــناخته شــده و بــر مصــدر امــور بــوده انــد،
بــا ضعــف و تعلــل بسیارشــان ،نتوانســتهاند توفیــق چندانــی
کســب کننــد .در واقــع علــی رغــم تمــام محدودیتهــای
ســاختاری و حقوقــی موجــود ،اصالحطلبــی اگــر از انحصــار
حامــان کنونــی آن خــارج و بــه ســیاق دیگــری دنبــال شــود،
هنــوز میتوانــد بــرای مشــکالت پیچیــده و سلســله بحرانهــا
در بخشهــای مختلــف حکمرانــی ،ثمربخــش باشــد .بدیــن
ترتیــب مقدمــه اصالحــات حقوقــی و حقیقــی در نظــم سیاســی
ایــران ،اصــاح و تقویــت خــو ِد اصالحطلبــی از طریــق تغییــر
در حامــان و مشــی و روش اصالحطلبــی موجــود اســت .امــا
ایــن مهــم چگونــه عملیاتــی میشــود؟ اصالحطلبــی پــس از
خــرداد  ،76بــه ســبب ضعــف نظــری ،بــرای یافتــن راهکارهای
متناســب بــا اوضــاع کشــور ،بیشــتر بــر محوریــت نقــش افــراد
و تشــکیالت سیاســی اســتوار بــود .امــا پــس از دو دهــه تجربــه
اصالحطلبــی در قامــت یــک جنــاح سیاســی ،ادبیــات فربــهای
بــرای اصالحطلبــی فراهــم شــده اســت و دیگــر نــه تنهــا
محوریــت برخــی افــراد و تشــکیالت سیاســی ،ضرورت گذشــته
را نــدارد بلکــه دیگــر صــرف تاکتیکهــای موضعــی آنــان هــم
نمیتوانــد وجــه تمایــز اصالحطلبــان از رقیبــان خــود در اذهــان
عمومــی باشــد .در شــرایط کنونــی ،اصالحطلبــی بایــد بــه مثابه
یــک برنامه سیاســی نگریســته شــود تــا بتــوان عناصــر ،ابزارها،
اهــداف و اولویتهــای پیشــبرد سیاســتهای اصالحــی را
شناســایی و در دســتور کار قــرار داد .برنامــه سیاســی نیــز باید از
درون گفــت و گوهایــی عمومــی و بــدون حــذف ســایر گفتارهای
ِ
اصالحات مد
سیاســی ،شــکل بگیــرد و در نهایــت در تقویمــی از
نظــر در ســطوح مختلــف حکرانــی و ابزارهــای قانونــی در اختیار
کــه میتوانــد بــه آنــان جامــه عمل بپوشــاند ،بــه مــردم عرضه
شــود .نیــک پیداســت یگانــه ابــزاری کــه اصالحطلبــان در
راســتای پیشــبرد برنامــه سیاســی اصالحطلبــی میتواننــد امیــد
بــه دســت آوردن آن را داشــته باشــند ،پایــگاه مردمــی اســت.
بــه دســت آوردن پایــگاه مردمــی ،خواناتریــن و محتملتریــن
راه بــرای پیشــبرد برنامههــای اصالحــی اســت .امــا متأســفانه
اصالحطلبــان در تجربــه دو دهــه حیــات خــود ،به جــای تقویت
ابزارهــای مردمــی و تشــکیالتی کــه از یــک ســو میتوانــد
پشــتیبان برنامــه اصالحــات باشــد و از ســوی دیگــر نیروهایــی
کــه در مقابــل اصالحــات ایســتادهاند را بــه عقــب نشــینی وادار
کنــد ،فقــط بــر چانــه زنــی بــا ارکان قــدرت تمرکــز کردهانــد
و همیــن مســأله در گــذر زمــان باعــث ناامیــدی و تعمیــق
فاصلــه مــردم بــا آنــان شــده اســت .حامــان اصالحطلبــی از
دوم خــرداد تــا امــروز ،جریــان اندیشــگی ،اجتماعــی و گفتمانــی
اصالحطلبــی را بــه یــک معنــا ذبــح عقلــی کــرده انــد .بــه ایــن
معنــا کــه جریــان اصالحطلبــی را از شــادابی و فربگی اندیشـهای
و گفتمانــی بــه یک بازیگــر در صحنه قــدرت تقلیــل داده اند .در
واقــع ،چهــرهای از اصالحطلبــی ترســیم کردهانــد کــه چهــرهای
حکومتــی اســت .چهــره یــک جریــان در قدرتــی کــه تمــام
اهــداف و آرمــان آن ،ایــن اســت کــه در حــوزه ماکروفیزیــک
قــدرت حضــور داشــته و ســهمی از قــدرت را در اختیــار داشــته
باشــد .در واقــع میتــوان گفــت کــه دیگــر تجربــه دو دهــه
اصالحطلبــی بوروکراتیــک بــه بــن بســت رســیده اســت و بایــد
اصالحطلبــی دموکراتیــک جایگزیــن آن شــود .اصالحطلبــی
دموکراتیــک بیــش از آن کــه بــه قــدرت نظــر داشــته باشــد به
جامعــه و مــردم توجــه میکنــد .در ایــن معنــا ،اصالحطلبــی

بیــش از آن کــه خرقــه سیاســی و قــدرت بــه تــن کنــد ،خرقــه
فرهنگــی و اجتماعــی بــر تــن خواهــد کــرد .امــا اصالحطلبــی
دموکراتیــک ،دارای ویژگیهــای مختلفــی اســت کــه از جملــه
میتــوان بــه بســط نظــام حزبــی و جایگزینــی احــزاب فراگیــر
و حرفــهای بــا احــزاب محفلــی ،تأســیس و تقویــت نهادهــای
تغذیــه کننــده فکــری جریــان اصالحــات بــرای بهبودبخشــی
سیاســت گــذاری در ایــن جنــاح ،کمــک بــه تقویــت نهادهــای
نمایندگــی اقشــار متکثــر اجتماعــی و اســتفاده از پلــت فرمهــای
جدیــد و کارآمدتــر مشــارکت سیاســی اشــاره کــرد .جریــان
اصالحطلبــی اگــر یــک گرانیگاه و خاســتگاهی داشــته باشــد ،آن
تکیـهگاه ،جامعــه مدنــی بــوده اســت .یعنــی الیههــای میانــی و
گروههــای روشــنفکری و نهادهایــی کــه آنهــا را بــه صــورت
کلــی ،نهادهــای مدنــی مینامیــم .متأســفانه شــرایطی کــه برای
اصالحطلبــان ایجــاد شــد ،تمرکــز بــر رأس هــرم جامعــه
بــود و میانــه و قاعــده هــرم جامعــه را فرامــوش کردنــد و ب ـه
طــور فزاینــدهای بــا قاعــده جامعــه بــا توهــم پوپولیســتی فاصله
گرفتنــد .همچنیــن از الیههــای میانــی و مدنــی جامعــه بــه دلیل
ایــن کــه آن را در شــرایط ضعیــف و غیرمؤثــر میپنداشــت،
فاصلــه گرفتنــد .طبیعــی اســت کــه بــا نوعــی وازدگــی در ایــن
دو الیــه وســیع اجتماعــی مواجــه شــوند و طبیعتا نتواننــد ارتباط
تنگاتنگــی بــا مــردم ،روشــنفکران و اصحــاب تفکر برقــرار کنند.
اصالحطلبــان در دو دهــه اخیــر ،همــواره بــر فتــح کرســیهای
انتخاباتــی و بروکراســی حکرانــی تأکیــد کردهانــد امــا بــه ایــن
مســأله بیتوجــه بودهانــد کــه بهــرهوری حداکثــری از ظرفیــت
این کرســی هــا ،در گــرو حمایت فراگیــر اجتماعــی از نمایندگان
منتخــب اســت .در واقــع اگرچــه اصالحطلبــان صــرف نظــر از
 8ســال دولــت محمــود احمدینــژاد ،توانســتهاند در انتخابــات
متعــددی بــه پیــروزی برســند ،امــا در پیشــبرد برنامههــای
اصالحــی نــاکام بــوده انــد .علــت ایــن امــر در ایــن نکتــه
اســت کــه اصالحطلبــان تنهــا در ایــام انتخابــات ســراغ مــردم
میرونــد و دســت یــاری میطلبنــد .همیــن مســأله بــه تدریــج
باعــث تحلیــل رفتــن پایــگاه اجتماعی اصالحطلبان شــده اســت
و بــه تبــع اصالحطلبــان ،قــدرت بســیج و نمایندگــی تقاضــای
عمــوم جامعــه را از دســت داده انــد .اصالحطلبــان نســبت
بــه ایــن مســأله غفلــت ورزیدهانــد کــه تصاحــب دولــت بــه
منزلــه دسترســی بــه قــدرت در قانــون اســت حــال آن کــه
ایــن جنبــش اجتماعــی ســت کــه قــدرت در عمــل را بــه دنبال
دارد .اصالحطلبــی دموکراتیــک میتوانــد بــا رجــوع بــه مــردم،
توجــه بــه جنبشهــای اجتماعــی نظیــر جنبــش دانشــجویی،
جنبــش کارگــری و ...و تقویــت نهادهــای اســتحکام بخــش
جنبشهــای اصالحــی نظیــر زنــان ،فشــار از پایین برای پیشــبرد
اصالحطلبــی را میســر کنــد .اصالحطلبــی اصــاح شــده ،تنهــا
راهــی ســت کــه بــه مــدد آن میتــوان ظرفیتهایــی یافــت یــا
ســاخت کــه بــدون شکســتهای ســاختاری و بــدون پرداخــت
هزینههــای گــزاف در شــیب لغــزان خاورمیانــه کلنگــی شــده،
گــره از مســائل حــاد گشــود و بــر امــرو ِز ایــن واحــد سیاســی،
چنــان حکــم رانــده شــود کــه مــردم بــه بهبــودی فــردای آن
امیــدوار شــوند.
* آنچــه در ایــن نوشــتار تحــت عنــوان اصالحطلبــان یــا
حامــان اصالحطلبــی از آن یــاد شــد ،مقصــود جریــان رســمی
ِ
ایــران پــس از دوم خــرداد  76تــا وضعیــت
اصالحطلبــی در
کنونــی اســت ،حــال امــروز ســهمی از قــدرت سیاســی داشــته
یــا نداشــته باشــند .مــراد از ایــن تفکیــک نیــز ،تأکیــد بــر تمایز
میــان یــک جنــاح سیاســی در جریــان قــدرت و اصالحطلبــی
بــه مثابــه یــک ایــده ،مشــی و روش اســت.

عبور از بحرانها با وحدت احزاب امکان پذیر است

نگاه ویژه

بــه گــزارش ایســنا ،محســن هاشــمی رفســنجانی در مراســم تجدیــد میثــاق شــهردار تهــران و اعضــای شــورای شــهر بــا آرمانهــای امــام
راحــل(ره) ،اظهــار کــرد :امــام خمینــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ســالها از بحرانهــای بســیاری عبــور کردنــد کــه میتــوان از
آنهــا بــا عنــوان بحرانهــای همــزاد نــام بــرد کــه ابعــاد سیاســی و امنیتــی داشــت .از ســوی دیگــر در جنــگ تحمیلــی بــا درایــت ایشــان و
وحدتــی کــه بــا احــزاب و اقــوام مختلــف ایجــاد کردنــد ،کشــور از بحرانهــا عبــور کــرد و در نهایــت انقــاب را تحویــل حضــرت آیــت اهلل
خامنــهای دادنــد .رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران افــزود :امــروز در شــرایطی قــرار داریــم کــه شــباهتهایی بــا آن بحرانهــای همــزاد
دارد ،اگرچــه ایــن بحرانهایــی کــه بــا آن روبــرو هســتیم شــبیه بحرانهــای گذشــته نیســت امــا ســختتر اســت .وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه
بحــران کشــور در دوران گذشــته از نــوع بحرانهــای ســخت بــود ،گفــت :ایــن نــوع بحرانهــا را میتوانســتیم بــا مــردم مطــرح کنیــم ،ایــن
در حالــی اســت کــه بحرانهــای نــرم وحــدت مــردم را ســخت کــرده اســت کــه امیدواریــم بــا درایــت رهبــری از ایــن بحرانهــا هــم عبــور
کنیــم .وی بــا اشــاره بــه مشــکالت حــوزه اقتصــادی در نتیجــه تحریمهــای ایجــاد شــده و بحرانهــای اجتماعــی اظهــار کــرد :بــا وحدتــی کــه
بیــن احــزاب و در ســایه والیــت فقیــه اســت ،امیدواریــم بتوانیــم از ایــن بحرانهــا عبــور کنیــم.
9
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مرتضی مبلغ :هیچ چاره دیگری جز اصالحطلبی نیست

مهدی طاهریان
کارشناسی اقتصاد 94
پیــش مصاحبــه :همــان طــور کــه انتظــار میرفــت ،در قامــت
یــک اصالحطلــب بوروکــرات بــه پرســشها پاســخ داد.
مرتضــی مبلــغ ،معــاون سیاســی و امنیتــی وزارت کشــور ایــران
در دولــت اصالحــات ،از مدافعــان دو آتیشــه جریــان اصالحات
اســت و معتقــد اســت اصالحطلبــان بــه تدریــج کارآزمودهتــر
شــده انــد .مبلــغ ،اصالحطلبــی را تنهــا راه پیــش روی جامعــه
بــرای اصــاح و تأمیــن منافــع عمومــی میدانــد .همیــن اعتقاد
باعــث شــده اســت تــا هــم چنــان بــه فعالیــت حزبــی خــود
ادامــه دهــد و اکنــون عضــو شــورای مرکــزی حــزب اتحــاد
ملــت ایران اســامی اســت .در مصاحبــه پیــش رو از مهمترین
موانــع ناکامــی دولــت اصالحــات در پیشــبرد اصالحــات
سیاســی ،نقــش ســیدمحمد خاتمــی در جریــان اصالحــات و
تاکتیکهــا و اســتراتژیهای امــروز اصالحطلبــان ســخن
گفتــه اســت .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،خالصــه از ایــن
گفــت وگــو اســت.
جنبــش دوم خــرداد ،اهــداف و آرمانهایــی را بــرای اصالحات
سیاســی در کشــور در نظــر داشــت کــه از جملــه آن میتــوان
بــه نظــام تحــزب و توســعه سیاســی اشــاره کــرد .امــا ایــن
اهــداف بــا موانعی روبرو شــد کــه رونــد دموکراتیزاســیون در
دولــت اصالحــات را بــا وقفــه مواجــه کــرد .مهمتریــن موانعی
کــه در ایــن راســتا وجــود داشــت ،چــه بــود؟
دوم خــرداد یکــی از نقــاط عطــف بــزرگ جمهــوری
اســامی اســت .یعنــی صــرف انگشــت گذاشــتن بــر برخــی
از ناکامیهــا نمیتوانــد ،بزرگــی ایــن واقعــه را زیــر ســوأل
ببــرد .پــس از خــرداد  ،76دولــت ایــران وارد یــک دوران و
گفتمــان جدیــدی شــد کــه بازگشــت ناپذیــر اســت ولــو ایــن
کــه موانــع بســیار عدیــدهای هــم در مقابــل اهــداف آن وجــود
داشــته باشــد .در خصــوص ایــن موانــع و عوامــل بازدارنــده ،به
طــور ویــژه و اساســی بــه دو موضــوع مهــم میتــوان اشــاره
کــرد .نخســت ایــن کــه بــه هــر حــال جامعــه ایــران ،جامعهای
ســنتی بودهاســت .درســت اســت کــه جامعــه ایــران در دوران
معاصــر ،وارد عرصــه جدیــدی شــد امــا ســنتهای موجــود
در جامعــه بــه طــور مســتمر در برابــر دنیــای جدیــد مقاومــت
داشــتهاند و بــه دالیــل مختلــف اجــازه نمیدهنــد کــه ایــن
دنیــای جدیــد در جامعــه ایــران بــه خوبــی هضــم و جــذب
بشــود .قشــر وســیعی از جامعــه ایــران یعنــی قشــر متوســط
جامعــه ،بــه دنبــال آن بــود کــه ضمــن حفــظ ارزشهــای دینی
و اخالقــی ،بــا شــرایط جهانــی تطبیــق پیــدا کنــد .ایــن تعارض
جــدی بیــن ســنت و مدرنیتــه همــواره در دوران معاصــر و بــه
خصــوص از زمــان مشــروطه بــه بعــد در کشــور ســاری و
جــاری بــوده اســت و بعــد از انقــاب نیــز هــم چنــان ادامــه
پیــدا کــرده اســت .در کنــار ایــن مســأله ،عامــل دومــی کــه
میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،عنصــر خارجــی اســت .بــه
دلیــل اهمیــت جایــگاه اســتراتژیک ایــران ،همــواره در کانــون
توجــه قدرتهــای جهانــی و بــه خصــوص غربــی بودهایــم
و همیــن طــور در داخــل نیــز جریانهایــی وجــود داشــتهاند
کــه از ایــن موضــوع ،بهــره برداریهــای بســیار گســتردهای
داشــته انــد .جریانهــای افراطــی و تنــدرو داخــل کشــور
کــه منافعشــان در حفــظ روندهــای واپســگرا بــوده و هســت،
همــواره کوشــیدهاند بــا اغــراق خطــرات احتمالــی بیــن المللــی
بــرای کشــور ،زمینــه را بــرای ســودجویی داخلــی خــود فراهــم
کننــد .ایــن دو عامــل مهــم دســت بــه دســت هــم دادهانــد
و یکدیگــر را تقویــت کردهانــد تــا در رونــد مطالبــات مــردم
ســنگاندازی شــود.
اشــاره کردیــد جنبشــی کــه آغــاز شــده اســت ،اگرچــه
ناکامیهایــی داشــته امــا نقطــه عطفــی بــوده اســت کــه
دیگــر بازگشــت ناپذیــر اســت .امــا اگــر ناکامیهــای
دولــت اصالحــات را عاملــی بدانیــم بــرای ظهــور فــردی
ماننــد احمــدی نــژاد بــا همــه مشــکالتی کــه بعدهــا ایجــاد
کــرد ،از جملــه فضــای بســته سیاســی کــه بــه مثابــه
بازگشــتی بــه پیــش از جنبــش دوم خــرداد بــود و شــرایط
تــک قطبــی بدتــری در کشــور در قیــاس بــا پیــش از دوم
خــرداد  76ایجــاد کــرد ،ایــن مســأله بــه چــه صــورت
قابــل توضیــح اســت؟
همــان طــور کــه اشــاره کــردم ،ایــن چالشهــا بــه هــر
حــال آثــار مخــرب خــودش را نیــز بــر جــای گذاشــت .امــا
در مــورد ایــن کــه بازگشــت ناپذیــر اســت ،بایــد گفــت
کــه شــرایط کشــور را در نظــر بگیریــد و روندهــای سیاســی،
فرهنگــی ،اجتماعــی ،مطالبــات مــردم ،ســطح آگاهــی و ســطح
هوشــمندی مــردم را مشــاهده کنیــد .میبینیــد کــه در قیــاس
بــا پیــش از جنبــش دوم خــرداد ،بســیار متفــاوت شــده اســت.

شــما میتوانیــد برگردیــد روزنامههــای دهــه اول یــا حتــی دو
دهــه اول ،انقــاب را مطالعــه و بــا روزنامههــای پــس از دوم
خــرداد مقایســه کنیــد .میبینیــد کــه دنیــای بســیار متفاوتــی
حاکــم اســت؛ گفتمــان هــا ،مطالبــات ،درخواســت هــا ،نگاههــا
و . ...ایــن نشــان میدهــد کــه جامعــه ایــران وارد یــک ســاحت
جدیــد گفتمانــی شــده اســت و از ایــن جهــت ،بازگشــت ناپذیر
اســت .شــاید بتــوان بــا تهدید ،فشــار ،مهندســی ،محدودســازی
و کنتــرل مــردم کارهایــی انجــام داد امــا اینهــا مقطعــی و
موقتــی اســت .ماننــد آب رودخانــهای کــه شــروع بــه حرکــت
میکنــد و مــدام جلــوی آن بنــد و ســد میگذارنــد؛ میتــوان
موقتــا جریــان آب را کنتــرل کننــده کــرد یــا به آن جهــت داد
امــا حرکــت آب باالخــره پیــش خواهــد رفــت ،ولــو کندتــر ،با
موانــع بیشــتر و بــا پیــچ و تابهــای مختلــف.
یکــی از عوامــل موفقیــت اصالحطلبــان در چنــد انتخابــات
اخیــر ،همیــن ســرمایه اجتماعــی آقــای خاتمــی عنــوان
میشــود .حــال ایــن کــه وجــود ایشــان واقعــا چقــدر موثــر
بــوده اســت ،بحــث دیگری اســت .آیــا بــرای فقــدان حضور
ایشــان در ایــام انتخابــات چــارهای تدبیــر شــده اســت؟
وقتــی درون یــک جریــان ،شــخصی وجــود دارد کــه ســرمایه
اجتماعــی اســت ،مهــم ایــن اســت کــه آن شــخص چگونــه
عمــل میکنــد .اگــر آن شــخص بــه گونــهای عمــل کنــد
کــه همــه چیــز را منحصــر بــه خــودش کنــد و شــرایط رشــد
عقــای جمعــی را فراهــم نکنــد بــه گونــهای کــه تنهــا خــود و
جایگاهــش اهمیــت یابــد ،فقــدان چنیــن فــردی در رأس امــور،
بــرای آن جریــان آســیبزا اســت .امــا اگــر شــخصیتها
بــه گونــهای عمــل کننــد کــه خودشــان را تکثیــر کننــد  -از
طریــق تقویــت خــرد جمعــی ،تقویت گفــت وگــو میان افــراد و
اســت و ارتقــاء عقالنیــت و ســطح فکــری و فرهنگــی جامعــه -
دیگــر ایــن افــراد در عمــل یــک فــرد هســتند امــا در متــن و
بســتر جامعــه پخــش شــده انــد .ایــن افــراد اگــر روزی از نظــر
فیزیکــی هــم کنــار برونــد ،آثارشــان در جامعــه باقــی میمانــد
و آســیبی متحمــل دیگــران نمیشــود .مــن فکــر کنم شــخصی
مثــل آقــای خاتمــی رفتــارش چنیــن بــوده اســت .اگــر در
شــرایط مختلــف بررســی کنیــد ،میبینیــد کــه همــواره بــه
خــرد جمعــی ،رشــد جامعــه و اجمــاع جریــان اصالحطلــب
تأکیــد کــرده انــد .در واقــع آقــای خاتمــی بسترســازی میکند
و ایــن طــور نیســت کــه همــه چیــز را بــه خــودش گــره بزند.
بنابرایــن بــه نظــر مــن ایــن حرکتــی ســازنده و فرهیختــه
اســت کــه توســط برخــی شــخصیتها دنبــال میشــود و لــذا
اینهــا خودشــان را در جامعــه گســترش میدهنــد .بــه نظــر
مــن در خصــوص تأثیــر آقــای خاتمــی در انتخابات نیــز نباید
اغــراق کــرد چراکــه اغــراق در ایــن مســأله باعــث فراموشــی
بخشــی از واقعیــات دیگــر اســت .وقتــی جامعــه آرمانهــا و
آموزههــای اصالحطلبــی را برمــی گزینــد و بــه دنبــال آن
اســت و آن را بــه صــورت جــدی مطالبــه میکنــد ،بســتری
جــدی بــرای ســایر فعالیتهــا ایجــاد میشــود .وقتــی یــک
نفــر پرچــم دار آن میشــود و جامعــه احســاس میکنــد
کــه ایــن فــرد منــادی و پرچــم داری واقعــی اســت ،بــه او
اقبــال میکنــد .ایــن طــور نیســت کــه شــخصی ماننــد آقــای
خاتمــی بــدون بســترهای اجتماعــی و مطالبــات بومــی بــا
مقبولیــت مواجــه شــود.
از دوم خــرداد  76تــا بــه امــروز حــوادث مختلفــی را
گذراندهایــم .آن چیــزی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم نوعــی
جــذب و دفــع در جریــان اصالحطلبــی اســت .از یــک ســو
برخــی همراهــان دیــروز جریــان اصالحــات از آن بریدهانــد و
از ســوی دیگــر ائتالفهایــی بــا برخــی اصولگرایــان میانه رو

اتفــاق افتــاده جبهــهای بــه نــام اعتــدال به وجــود آمده اســت
و جریــان اصالحــات یکســری ورودیهایــی داشــته اســت که
در گذشــته ایــن چنیــن نبــوده اســت .ایــن دفــع و جــذب در
وهلــه اول چگونــه قابلیــت توضیــح دارد و در وهلــه دوم آیــا
میتــوان گفــت جنبــش دوم خــردادی کــه در ســال  76بــه
پیــروزی رســید ،امــروز دســتخوش تحــول شــده اســت؟
در هــر دوره ،افــرادی بــا ســلیقههای مختلــف ،نگاههــای
متفــاوت و تفکــرات متمایــز ،یــه یــک جریــان نزدیــک یــا دور
میشــوند .مثــا بنــده نوعــی ممکــن اســت در مناســباتم بــا
همحزبیهــا یــا هــم فکــران خــود ،توقعاتــی داشــته باشــم
کــه عملــی نشــود .ممکــن اســت توقعــات من درســت نباشــد
یــا ممکــن اســت دیگــران خطــا کننــد؛ گاهــی هــم تقابلهایــی
اتفــاق میافتــد کــه اینهــا مســائلی عــادی هســتند ،همــه
جــا هســت و همیشــه نیــز بــوده اســت .امــا ایــن کــه جریــان
اصالحطلــب در فرآینــد زمانــی و تاریخــی خویــش وارد
بســترهای جدیــدی شــده و ارتقــاء پیــدا کــرده اســت ،کامــا
حــرف صحیحــی اســت .بــه ایــن دلیــل کــه تجاربــی کــه هــر
جریــان سیاســی یــا جنبــش اجتماعــی کســب میکنــد ،تبعــا
میتوانــد بــرای راه آینــده کمــک کننــده باشــد .بــه تدریــج
اصالحطلبــان بــه خاطــر شــرایط حــاد کشــور ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بیــش از همــه بایــد بــه منافــع ملــی توجــه کنند
و تمــام احــزاب و جریانهــا بیــش از همــه نگاهشــان بــه
منافــع ملــی باشــد تــا کشــور بتوانــد از بحرانهــای مختلــف
نجــات یابــد .اصالحطلبــان در طــول زمــان بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه هیــچ چیــز برتــر از منافــع ملــی نیســت و بــا
تمــام وجــود پــای آن ایســتادهاند و رفتارشــان نیــز از ســال
 90بــه بعــد ،بیانگــر ایــن مهــم اســت .اصالحطلبــان بــا تأکیــد
بــر خــرد جمعــی ،بــه تدریــج کوشــیدهاند تــا بــا یکدیگــر دور
یــک میــز بنشــینند .طبیعــی ســت که بــا چنیــن فرآینــدی هر
حزبــی بایــد بخشــی از خواســتههای خــودش را کنــار بگــذارد.
اگــر هــر حزبــی بخواهــد خواســتههای خــودش عملــی شــود،
هیــچ گاه نوبــت بــه حــزب و جریــان دیگــری نمیرســد .لــذا
در جهــت ایــن تعامــل ســازنده ،افــراد ایثــار و از خودگذشــتگی
کردنــد و ســطح توقعاتشــان را نســبت بــه آن مطالبــه جمعــی
کاهــش دادنــد تــا توانســتند بــه تدریــج و بــه طــور نســبی بــه
ایــن خــرد جمعــی برســند .در چنــد انتخابــات اخیــر و پــس
از رد صالحیتهــای گســترده ،اصالحطلبــان ســه انتخــاب
داشــتند :یــا ایــن کــه بــه دلیــل ایــن شــرایط از سیاســت کناره
بگیرنــد و ســکوت پیشــه کننــد کــه ایــن تصمیــم در مقابــل
منافــع ملــی اســت ،چراکــه بــا در پیــش گرفتــن ایــن گزینــه،
جــز حاکــم شــدن مجــدد جریانهــای تنــدرو و مخــرب چیزی
حاصــل نمیشــود .یــا ایــن کــه بیاینــد و بــا تمــام جریانهــای
غیرخودشــان یــک خــط و خــط کشــی انجــام دهنــد و بگوینــد
مــا صرفــا اصالحطلبیــم و بــا دیگــران هیــچ کاری نداریــم کــه
ایــن هــم بــا توجــه بــه رد صالحیتهــای گســترده ،هــم بــر
خــاف خــرد جمعــی اســت و هــم اوضــاع بــه گونــهای بــود
کــه در فهرســتی کــه اصالحطلبان در سراســر کشــور بررســی
کردنــد ،حتــی بــه تعــداد مــورد نیــاز حوزههــای انتخابیــه،
کاندیــدا نداشــتند .بنابرایــن گزینــه ســومی مطــرح شــد کــه
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و بــا توجــه بــه ایــن کــه حتمــا
بایــد در انتخابــات حضــور فعــال داشــت ،بیاییم و ادامه لیســت
مــان را از افــرادی انتخــاب کنیــم کــه بــه فکــر منافــع ملــی
هســتند ،ولــو ایــن کــه از جنــاح مــا نباشــند .ایــن فرآینــد بــه
نظــر مــن فرآینــد پیشــرفته و مطلوبــی اســت و در واقــع در
راســتای همــان اصالحطلبــی اســت ،چراکــه اصالحطلبــی
عقالنیــت ،اصــاح تدریجــی و پرهیــز از خشــونت نیســت.

اشــاره کردیــد کــه نــگاه اصالحطلبــان معطــوف بــه
منافــع ملــی اســت و ایــن باعــث میشــود تــا یکســری
مصلحتاندیشــیهای حزبــی ،کنــار گذاشــته شــود .امــا
اتخــاذ چنیــن سیاســتی ،باعــث دو مــوج انتقــاد نســبت بــه
اصالحطلبــان شــد .یکــی زمانــی کــه ایــده آشــتی ملــی
مطــرح شــد و دیگــری زمانــی کــه گفــت وگــو ملــی عنــوان
شــد .بســیاری در اعتــراض ،ایــن پرســش را طــرح کردنــد
کــه ایــن گفــت وگــو در واقــع بــا چــه کســانی اســت؟ آیــا
گفتوگــو اصالحطلبــان بــا حاکمیــت اســت یــا گفــت وگــو
بــا تمــام کســانی کــه از اول انقــاب تــا بــه امــروز حــذف
شــده انــد؟ مثــا نهضــت آزادی .ایــن آشــتی ملــی و گفــت
وگــو ملــی حــول چــه محــوری میچرخــد و چــه افــرادی را
شــامل میشــود؟
گفــت وگــو ملــی یــک آمــوزه بــزرگ و بســیار بــا اهمیــت
و اساســی اســت کــه ابعــاد آن منحصــر بــه یــک حــزب و
جنــاح نمیشــود .گفــت وگــو ملــی یعنــی ایــن کــه تمــام آحاد
جامعــه بــا در نظــر داشــتن اقتضائــات گفــت وگــو ،یــاد بگیرند
کــه بــا یکدیگــر گفــت وگــو کننــد .چراکــه گفــت وگــو ایــن
نیســت کــه مــن حــرف خــودم را بزنــم و او حــرف خــودش
را بزنــد و هیــچ کــس نیــز از موضــع خــودش کوتــاه نیایــد.
گفتوگــو یعنــی ایــن کــه مــن بپذیــرم دیگــری هــم وجــود
دارد .دیگــری هــم ممکــن اســت ســهمی از حــق داشــته باشــد
و مــن هــم ممکــن اســت ســهمی از حــق داشــته باشــم .امــا
منظــور از آشــتی ملــی ،انســجام ملــی و تعامــل ملــی ایــن
اســت کــه بــر ســر مســائل حیاتــی کشــور بایــد بــه اجمــاع و
تصمیمــی واحــد برســیم .ایــن طــور نباید باشــد که یــک طرف
حاکمیــت یــک ســخن بگویــد و یک نظر داشــته باشــد و طرف
دیگــر نظــر دیگــری داشــته باشــد .عــدم اجمــاع ملــی بر ســر
مســائل حیاتــی کشــور ،آثــار مخرب بســیاری بــه دنبــال دارد.
وفــاق بــر ســر مســائل اساســی کشــور ،گروههــای سیاســی را
از حالــت اپوزیســیون عمــل کــردن در جایــگاه حکومــت کــه
هــر کســی بــرای خــودش عمــل میکنــد ،خــارج میســازد.
بــه نظــر مــن ایــن نکتــه از ضروریتریــن و مبرمتریــن نیازهــا
و مســائل امــروز جامعــه اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه بــه خاطــر
فقــدان تعاملهــای ســازنده ،وارد چالشهــا و بحرانهــای
مخربــی شــدهایم و از پــس مشــکالت برنمــی آییــم و
مشــکالت روز افــزون شــده اســت.
تــا چــه میــزان نقــد درون گفتمانــی کــه میــان برخــی از
نخبــگان ایــن جریــان وجــود دارد ،بــه ســطوح بــاالی ایــن
جریــان ،تســری پیــدا کــرده اســت؟
یکــی از ویژگیهــای جریــان اصالحطلبــی ،تکثــر اســت.
یعنــی اصالحطلبــی تکثــر فکــری را میپذیــرد و قائــل بــه
آن اســت ،چراکــه جامعــه متکثــر و دارای افــکار و اندیشــههای
مختلــف اســت .اصالحطلبــی ،گفتمانــی نیســت کــه کامــا
یکپارچــه و یکدســت باشــد .آرمانهــا و آموزههــای اصلــی
اصالحــات را تمامــی افــراد ذیــل ایــن گفتمــان میپذیرنــد
امــا در حاشــیهها متفــاوت فکــر میکننــد و نقطــه نظرهــای
متفاوتــی دارنــد .اصالحطلبــی همچنیــن بیــش از همــه اعتقــاد
دارد کــه بایــد نقــادی در درون خــودش نیــز جریــان داشــته
باشــد تــا بتوانــد ایــن آمــوزه را ترویــج دهــد .بنابرایــن میبینیــد
کــه در هــر مقطعــی شــدیدترین و تندتریــن و جدیتریــن
نقدهــا بــه اصالحطلبــی ،توســط خــود اصالحطلبــان صــورت
گرفتهاســت و بــه نظــر مــن ایــن پدیــده مبارکــی اســت .حــال
ایــن وســط ممکــن اســت افــراط و تفریطهایــی نیــز باشــد،
ممکــن اســت گاهــی برخــی از روی غــرض شــخصی نیــز وارد
ایــن فرآینــد مبــارک بشــوند .بــه نظــر مــن اینهــا مســائلی
حاشــیهای اســت .منتهــا یــک نکتــه را هــم بایــد توجــه کــرد
کــه متأســفانه زمیــن اصالحطلبــی ،زمینــی فــوق العــاده ســخت
و ناهمــوار و حتــی گاهــی پارادوکســیکال اســت .از یــک طــرف
جامعــه توقعــات و مطالباتــی دارد و از طــرف دیگــر بــا توجــه
بــه مشــی اصالحطلبــان ،پیشرفتشــان بســیار کنــد اســت .امــا
نهایتــا میبینیــد کــه هیــچ چــاره دیگــری جــز اصالحطلبــی
نیســت .یــا اصالحطلبــان بایــد انــزوا پیشــه کننــد و عرصــه
را بــه گــروه مقابــل وانهنــد و یــا در ژســت اپوزیســیون ،وارد
فرآینــد برانــدازی شــوند کــه آن هــم جــز درد و رنــج بیشــتر
بــرای جامعــه نتیجــهای نــدارد .جــز اصالحطلبــی ،یــا ســکوت
و ســکون اســت کــه بــرای جامعــه عارضــه دارد و یــا ورود بــه
عرصههــای خشــونت اســت کــه آن هــم نیــز جامعــه را بــه
ورطــه ســقوط میکشــاند .لــذا چــارهای جــز ایــن نیســت کــه
بــه اصالحطلبــی بازگردیــم .حــال اگــر اصالحطلبــی ،کارکــرد
الزم را نداشــته باشــد بایــد آن را اصــاح کــرد؛ یعنــی روش هــا،
شــیوه هــا ،تعامــات و روشهــای رســیدن بــه اهــداف اصالحی،
روز بــه روز نــو و کارآمدتــر شــود و شــکلهای جدیــدی بــه
خــودش بگیــرد کــه بشــود ایــن راه را هموارتــر و موثرتــر پیمود.

«ستاره اسکندری» ،بهترین بازیگر جشنواره رد الین کانادا

بــه گــزارش ســینماپرس ،ســتاره اســکندری جایــزه بهتریــن بازیگــر زن از جشــنواره «رد الیــن» کانــادا را بــرای فیلــم نیمــه
بلنــد «کمیــکال» دریافــت کــرد .ایــن فیلــم اولیــن تجربــه کارگردانــی «اشــکان مســتی» در حــوزه فیلمســازی اســت .در کنــار
ســتاره اســکندری ،الــی ترینگــو از اتریــش و بالنــکا ویوانکــوس از ایــاالت متحــده کاندیــدای دریافــت ایــن جایــزه بودنــد .ســتاره
اســکندری ،آریــا توســلی ،امیــر قاســمی ،شــیدا خلیــق ،ســینا کرمــی و امیــر حســین آصفــی بازیگــران «کمیــکال» هســتند.
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موسســه «گالــوپ» ،در گــزارش ســاالنه  ۲۰۱۷خــود ،طــی یــک
پژوهــش بــر روی احساســات جهانــی کــه بــر اســاس مطالعــه
وضعیــت  ۱۴۲کشــور انجــام شــد ،مــردم ایــران را بــه عنــوان
عصبانیتریــن مــردم جهــان معرفــی کــرده اســت .طبــق ایــن
گــزارش ،مــردم ایــران بــا  ۵۰درصــد ،پــس از عــراق و ســودان
جنوبــی ،بــه عنــوان عصبانیتریــن کشــور دنیــا معرفــی شــده انــد.
حتــی اگــر ایــن گــزارش را مغرضانه و بر اســاس مقاصــدی خاص
بدانیــم ،بــاز هــم بر مبنــای تجربیات منفــی روزانــه خــود و دیگران
کــه تأثیــر مســتقیمی بــر عصبانیــت دارد ،میتــوان گفــت کــه
عصبانیــت بــه دنبــال عوامل متعــددی ،بدل بــه یکی از احساســات
روتیــن جامعــه ایران شــده اســت« .عصبانــی نیســتم!» ،دومین فیلم
بلنــد رضــا درمیشــیان کــه پــس از  5ســال بــا کشوقوسهــای
فــراوان و اصالحیههــای متعــدد بــه اکران عمومی رســید ،داســتان
یکــی از افــراد عصبانــی جامعــه ایــران اســت.
نویــد ،دانشــجویی پرتــاش ،آرمــان گــرا ،عصیانگــر و بــا وســواس
فکــری حــادی اســت کــه در جریــان اعتراضــات دانشــجویی بــه
دنبــال وقایــع ســال  ،88ســتاره دار و از تحصیــل بازمانــده اســت.
امــا تحصیــل در دانشــگاه تهــران و ســالهای فعالیــت دانشــجویی
بــرای او« ،ســتاره» دیگــری نیــز بــه همــراه داشــته اســت .ســتاره،
همکالســی نویــد اســت کــه به دنبــال گرایشــات فکری مشــترک
و فعالیتهایــی مشــابه ،بــه یکدیگــر عالقــه منــد میشــوند .نویــد
کــه بــرای تحصیــل از کردســتان بــه تهــران آمــده اســت ،حــال
دلیــل دیگــری بــرای مانــدن در شــهر تهــران یافتــه اســت .نویــد
بــه دنبــال تعلیــق از دانشــگاه ،تنهــا راه بــرای سروســامان دادن بــه
زندگــی و غلبــه بــر تنــگ دســتی را ورود بــه بــازار کار میبینــد.
ابتــدا در کارگاه تولیــدی لبــاس بــه امــورات حســابداری مشــغول
میشــود امــا طولــی نمیکشــد کــه کار خــود را در آن جــا از
دســت میدهــد .صاحــب کار نویــد از او انتظــار دارد کــه در حکــم
«شــرخر» ،چکهــای او را وصــول کنــد امــا چنیــن انتظــاری هیــچ
تطابقــی بــا روحیــه نوید نــدارد .مشــاجره تنــد صاحــب کار نوید با
او ،ســرانجام منجــر بــه برخــورد فیزیکــی و اخــراج نویــد میشــود.
نویــد کــه از کنتــرل خشــم و حــال ناخــوش خود مســتأصل شــده
اســت ،بــه نــزد روانپزشــکی مــی رود و از عــدم توانایــی خــود در
کنتــرل اعصــاب و هیجاناتــش شــکایت میکنــد .گــذران ســخت
زندگــی در تهــران بــرای نویــد ،تنهــا بــا خــوردن قرصهــای
تجویــزی روان پزشــک و دیــدار روزانــه ســتاره میســر میشــود.
امــا در یکــی از ایــن دیدارهــا ،ســتاره از نگرانیهــای پــدرش بــرای
آینــده زندگــی مشــترک او بــا نویــد میگویــد و نویــد یگانــه امید
خــود بــه زندگــی را در معــرض خطــر میبینــد .نویــد راه حــل را
در صحبــت بــا پــدر ســتاره جســت و جــو میکنــد .پــدر ســتاره
کــه بعــد از فــوت مــادرش بــه تنهایــی بــار زندگــی را بــه دوش
کشــیده اســت ،ملتمســانه از نویــد درخواســت میکنــد تــا ســتاره
را بــه حــال خــودش رهــا کنــد تــا او سرنوشــت بهتــری نصیبــش
شــود .نویــد امــا وحشــت زده از صحبتهــای پــدر ســتاره ،بــر
نامــزدی خــود بــا ســتاره تأکیــد میکنــد و از پــدر ســتاره ،یــک
مــاه زمــان میخواهــد .نویــد بــرای تأمیــن پــول مــورد نیــاز بــرای
تشــکیل زندگــی مشــترک بــا ســتاره ،بیــش از پیــش بــه آب
و آتــش میزنــد .ابتــدا ســراغ پســرعمو و تنهــا فامیــل خــود در
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عصبانیهستیم!
تهــران مــیرود؛ دکتــری کــه در شــرایط تحریــم اقتصــادی ایــران،
بــه داللــی روی آورده و کار و کاســبی خوبی را رقم زده اســت .پســر
عمــوی نویــد بــه او پیشــنهاد شــراکت در ملکــی را میدهــد امــا او
ســرمایهای بــرای شــراکت در اختیار نــدارد .همکالســیهای دوران
دانشــجویی ،دیگــر گزینههــای پیــش روی نویــد بــرای رجــوع بــه
آنهــا و یافتــن کار اســت .یکــی از آنهــا کــه بنگاه امالک ماشــین
دارد ،بــه او پیشــنهاد میکنــد کــه قطعــات اتومبیلهــای وارداتی را
بــدزدد و درصــد بگیــرد ،دیگــری نیــز بــه او پیشــنهاد میکنــد که
از ایــران بــرود چراکــه بــه ســبب ســوء پیشــینه دوران دانشــجویی
حتــی نمیتوانــد بــه تدریس بپــردازد .شــرایط دشــوار تهیــه وام نیز
آخریــن امیدهــای نویــد بــرای زندگــی بــا ســتاره را از بیــن میبرد.
تیرهــای نویــد یکــی پــس از دیگــری بــه ســنگ میخــورد ،گویــی
عشــق نویــد و ســتاره ،متأثــر از وقایــع سیاســی و اقتصــادی ،دیگــر
نفسهــای آخــرش را میکشــد و تالشهــای بیامــان پســر
رنجــور ،افســرده حــال و جنــونزدهای کــه همــه تالشــش را
میکنــد تــا روزگار ،ســتاره ،تنهــا دارایــیاش را از او نگیــرد ،دیگــر
بــه بــن بســت رســیده اســت .شکســتهای پــی در پــی ،پلــه بــه
پلــه خشــم و عصبانیــت نویــد را بیشــتر میکنــد .جنــون او لحظه
بـ ه لحظــه همپــای ترس از دســت دادن ســتاره بیشــتر و بیشــتر و
او ســرخوردهتر و بیپناهتــر میشــود .حرف هــای نگفتــه ،مخــزن
اســرار نویــد را پرکــرده اســت و دیوانگــی نویــد رفتــه رفته بیشــتر
نمــود بیرونــی پیــدا میکنــد؛ جــر و بحــث او بــا ســتاره در خانــه و
بــه دنبــال آن صحبــت تنــد و تهدیدآمیــز بــا پــدر ســتاره ،گالویز
شــدن بــا شــهرام  -کســی کــه در نظــر نویــد ،خواســتگار ســتاره و
ش اســت  -و بازگشــتن پیــش صاحـبکار قبلــی
رقیــب عشــقی ا 
اش بــرای وصــول دســت مــزدش ،همــه و همــه نمــود ایــن جنون
عریــان اســت.
نویــد در طــول داســتان در انــواع و اقســام موقعیتهــای اجتماعی
قــرار میگیــرد کــه همگــی آنــان برخاســته از شــرایط اجتماعــی
جامعــه ایــران میباشــد و بــه همیــن جهــت تماشــاگر خیلــی
زود احســاس همــدردی خــود را بــا نویــد ابــراز مینمایــد .امــا

ورای داســتان ،رضــا درمیشــیان نیــز در مقــام کارگــردان اثــر ،بــا
تکنیکهــای مختلــف ،همــواره میکوشــد تــا مخاطــب ،خــود را
بــه جــای نویــد تصــور کنــد .راوی «عصبانــی نیســتم!» همــواره
نویــد اســت .دوربیــن ،پــر جنــب و جــوش ،در بســیاری از
لحظــات بــا کمتریــن فاصلــه از نویــد قــرار گرفتــه اســت و حس
تــرس ،ناراحتــی ،اســترس و حتــی عشــق نویــد را بــه خوبــی بــه
بیننــده منتقــل میکنــد ،دوربینــی کــه ماننــد شــخصیت نویــد
لحظــه ای آرام و قــرار نــدارد و بــه دور او میچرخــد .دوربیــن از
چشــمان نویــد ،فضــای داخــل جمجمـ ه اش و محیــط اطــراف او
لحظــهای جــدا نمی شــود و مــا فقــط اتفاقاتــی را می بینیــم کــه
نویــد می بینــد و نشــخوار فکــری را می شــنویم کــه نویــد بــه
هیچکــس حتــی ســتاره نمیگویــد .حتــی اکســتریم النگ شــات
روی پــل و جابهجایــی مــدام نویــد ،ســتاره و پــدر او و صــدای
مبهــم و نامطمئــن نویــد روی تصاویــر کــه نشــان میدهــد او
دارد احتمــاالت را بررســی میکنــد ،بــرای لحظاتــی مخاطــب را
دچــار ایــن حــس میکنــد کــه واقع ـ ًا در دنیــای ذهنــی نویــد
گرفتــار شــده اســت .بی پولــی ،بـیکاری و خســتگی جامعــهای که
در تبعیــض غوطــه ورســت ،درد مشــترک نویــد بــا بســیاری از
جوانــان و دانشــجویان امــروز اســت .همــذات پنــداری بــا نویــد،
بــرای فعالیــن دانشــجویی کــه برخوردهــای سیاســی و امنیتــی را
تجربــه کردهانــد و بــا مشــکالت اقتصــادی عدیــدهای دســت و
پنجــه نــرم میکننــد ،کار دشــواری نیســت .نویــد ،آدمــی اســت
کــه در دل هــزاران جــوان ایرانــی نفــس میکشــد و هــر روز ده ها
نفــر ماننــد او در واکنــش بــه تمــام ســرخوردگی ها ،در ذهنشــان
دیگرانــی را لــتو پــار میکننــد .همه چیــز در «عصبانی نیســتم!»
روی دور تنــد اســت و تنهــا لحظاتــی کــه دوربیــن آرام میگیــرد
و مخاطــب دمــی احســاس آســودگی میکنــد ،لحظــهای اســت
کــه نویــد در کنــار ســتاره اســت .امــا بعــد از هــر خداحافظــی،
دوبــاره ســرکوب و تنگدســتی و دوربیــن نــاآرام و پرشهــای
نماهــا هســتند کــه مانند پتکــی بر ســر نویــد و مخاطــب کوبیده
میشــوند .در واقــع برخــاف فــرم متشــنج فیلــم ،جامــپ کاتها

و فســت موشــنهایی کــه بهکــرات تنــش و تشــنج را از پــرده
ســینما بــه ذهــن مخاطب منتقــل میکننــد ،صحنههای عاشــقانه
فیلــم روان و راحــت اجــرا می شــوند.
رضــا درمیشــیان ســعی کــرده اســت در بیشــتر صحنه هایــی
کــه شــخصیت نویــد ،آشــفته اســت و از میــان جمعیــت عبــور
میکنــد ،دوربیــن را نزدیــک صــورت او ببــرد و از لنزهــای
تقریبــا وایــد اســتفاده کنــد تــا آشــفتگی و ســردرگمی نویــد را
برســاند .وقتــی نویــد بــا خــودش حــرف میزنــد ،تصاویــری
می بینیــم کــه او در میــان جمعیــت انبوهــی که در حــال حرکت
اســت ،ایســتاده و ایــن حــس بــه مخاطــب القــا می شــود کــه
او در یــک محیــط پــر تنــش  -جامعــه  -گیــر افتــاده اســت.
در واقــع نویــد میــان جمعیــت انبوهــی کــه در بــازار در حــال
رفــت و آمــد هســتند ،خیــره بــه نقطــهای نامعلــوم ،بیحرکــت
ایســتاده اســت و تصویــر آدمهایــی کــه از کنــارش میگذرنــد،
بهتریــن تصویــر بــرای بیــان وضــع درمانــده نویــد اســت کــه
چــه طــور مغلــوب شــتاب زندگــی شــده و بــه جــای جلــو رفتن
در نقطــهای نامعلــوم میخکــوب شــده اســت .ایــن ســکانس ،بــه
خوبــی تنهایــی نویــد در میــان مــردم را بــه تصویــر میکشــد.
مواجهــه نویــد بــا دوســتان دوران دانشــجویی اش  -به خصوص
احمــد کــه در واکنــش بــه اعتــراض نویــد بــه دگرگونــی اش
میگویــد« :کــدام یــک از ایــن مــردم ،ســراغ مــا را پــس از
ســتاره دار شــدن گرفــت»  -کــه هــر کــدام بیتوجــه بــه
گذشــته خــود ،درگیــر روزمرگــی شــدهاند و بــه قواعــد بــازار
تــن داده انــد ،بیــش از پیــش تنهایــی او را بــه رخ میکشــد.
حتــی خانــهای کــه نویــد و دوســتانش در آن زندگــی میکننــد،
علــی رغــم تأکیــد آنــان بــر قدمــت و اهمیتــش ،در آســتانه
تخریــب بــرای ســاخت بــرج اســت .خانــهای کــه انــگار نمادی
از ویرانــی زندگــی جوانانــی ســت کــه تفکراتشــان هیچ تجانســی
بــا جامعــه امــروز ایــران نــدارد .گویــی درمیشــیان با نیــم نگاهی
بــه دگردیســی دانشــجویان و جوانــان ،هزینــه بــاالی فعالیــت
سیاســی و شــرایط بــد اقتصــادی کنونــی را دالیلــی میدانــد کــه
دانشــجویان و جوانــان آرمــان خــواه و عدالــت خــواه گذشــته که
سیاســت آمیختــه بــا حماســه را مــد نظــر داشــتند و جــان بــر
کــف ،خــود را یگانــه ناجــی ملــت در بنــد میدانســتند ،بــدل
بــه دانشــجویان و جوانانــی کــرده اســت کــه خســته از آرمــان
گرایــی و اندیشــه ورزیهــای طوالنــی گذشــته ،روحیــه محافظه
کارانــهای در پیــش گرفتهانــد تــا فــارغ از سیاســت پــر خطــر و
بــا پرهیــز از اقدامــات هزینــه زا ،صرفــا آینــده خــود را تضمیــن
کننــد« .عصبانــی نیســتم!» در الیــه زیریــن خــود ،خبــر از تمــام
دانشــجویان و جوانانــی میدهــد کــه بــرای ســازگاری بــا جامعه،
بایــد آرمانهــای گذشــته را رهــا کننــد و در بســتر مناســبات
جدیــد هضــم شــوند .دانشــجویان و جوانانــی کــه آرمانهــای
بلندشــان ،جــای خــود را بــه ســاختمانهای بلنــد داده اســت
و هــر آن کــه نتوانــد ایــن را بپذیــرد و حتــی بخواهــد لــه آن
بشــورد ،جــز جنــون سرنوشــتی نــدارد .گویــی ایــن تنهــا راه
پیــش روی نویــد یــا هــر جــوان دیگــر بــرای رســیدن بــه نقطه
تعــادل بــا جامعــه ویــران پیرامونــی ســت کــه در آن همــه چیز
بــا دزدی و داللــی پیــش مــیرود .امــا بــه هــر میــزان کــه در
زندگــی روزمــره غــرق شــد و نســبت بــه حــال و روز جامعــه،
منفعــل و کــور و کــر بــود ،بــاز هــم ایــن پرســش مطــرح اســت
کــه در برابــر ســونامی اخبــار ناگــواری کــه هــر روز بــه ســر و
صــورت مــا برخــورد میکنــد ،میتــوان عصبانــی نبــود؟!

بینامتنیت و مسأله اقتباس ،راهی به نقد روشمند
مهدی ظریفیان
دکتری ادبیات 96
مقدمه
تعریــف اقتباس ســینمایی چیســت؟ پاســخ این پرســش شــاید
در نــگاه اول آســان بــه نظــر برســد امــا وقتــی بخواهیــم تعریفی
مســتدل و اســتوار از آن ارائــه کنیــم ،در می یابیــم کــه بــا چــه
ســوأل دشــواری روبروییــم .از دل ایــن پرســش بــه ظاهــر ســاده
پرســشهای دشــوار دیگــری زاده میشــود .ارتبــاط میــان متــن
اولیــه و فیلــم اقتباســی چگونــه اســت؟ میــزان وفــاداری فیلم به
قصــه اصلــی تــا چــه میــزان اســت؟ آیــا فیلــم ســینمایی فرزند
اثــر ادبــی اســت یــا خــود موجــودی مســتقل اســت؟ آیــا بایــد
رســالت فیلــم ســینمایی را فقــط در حــد تصویرکــردن خــط بــه
خــط اثــر ادبــی دانســت یــا شــخصیتی کامال مســتقل بــرای آن
قائــل شــد؟ همــه ایــن پرســشها منتقدیــن را بــر آن داشــته
تــا در جوانــب مســأله اقتبــاس بیندیشــند و آن را بــه یکــی از
دراز دامنتریــن بحث هــا در مطالعــات ســینمایی تبدیــل کننــد.
در ایــن گفتــار کوتــاه بــه اختصــار بــه ایــن مســأله پرداختـ ه ام و
برآنــم تــا از گــذر یکــی از مؤثرتریــن نظریههــای نقــد ادبــی بــه
ایــن پرســش ها پاســخ دهــم.
پرسش اول :تعریف اقتباس
شــاید بتــوان گفــت اقتبــاس ســینما از ادبیــات ،نوعــی ترجمــه
ن کــه «رومــن یاکوبســن» ،منتقد فرمالیســت روس
اســت .چنــا 

اشــاره می کنــد .او در مقالــه «جنبههــای زبــان شناســیک
ترجمــه» ،ســه گونــه ترجمــه را از یکدیگــر متمایــز می کنــد:
 -۱ترجمــه درون زبانــی (مثــل تفســیر یــک متن کهن فارســی
بــه زبــان امــروزی؛ ماننــد همــه شــرحهایی کــه بــر مثنــوی
یــا غزلیــات حافــظ نوشــتهانــد) -۲ .ترجمــه بینازبانــی (آنچــه
کــه معمــوال ترجمــه خوانــده می شــود؛ یعنــی ترجمــه ســطر
بــه ســطر یــک متــن مثــا الیــور توییســت از انگلیســی بــه
فارســی) -۳ .ترجمــه بینانشــانهای یــا برگــردان غیــر کالمــی؛
«یاکوبســن» در تعریــف نــوع ســوم مــی آورد :ایــن نــوع
ترجمــه عبــارت اســت از تأویــل نشــانههای زبــانشناســی بــه
نشــانههای نظامهــای دیگــر نشــانهشناســی همچــون ســاختن
فیلمــی ســینمایی از یــک اثــر ادبــی .در تعریفــی دیگــر ،اقتباس
را نوعــی تأثیرپذیــری یــا تفســیر هنــری دانســتهاند کــه در
آن هنرمنــد بــا تفســیر اثــر هنــری دیگــر یــا پیــروی از آن،
اثــر جدیــدی خلــق می کنــد کــه رد پــای آثــار متقــدم در آن
قابــل رؤیــت اســت .بنابرایــن اقتبــاس را بایــد یــک فعالیــت
بینارســانهای دانســت کــه در طــی فراینــد شــکلگیــری آن،
متــن اصلــی دچــار جــرح و تعدیــل میشــود و تغییرهــای
اختیــاری  -از ســوی اقتباسکننــده  -یــا اجبــاری  -بــه علــت
ضرورت هــای موجــود در رســانه مقصــد  -را تجربــه میکنــد.
بــرای مثــال ،کارگــردان فیلــم ،تفســیری شــخصی از یــک
شــخصیت داســتان ارائــه می دهــد و از منظــر خــود بــه قصــه
می نگــرد (تغییــر اختیــاری) یــا عامــل زمــان یــا بودجــه یــا
محدودیتهــای تکنیکــی ،ســازنده فیلــم را مجبــور می کنــد

کــه برخــی حــوادث و حتــی شــخصیتها را از رونــد داســتان
حــذف کنــد (تغییــر اجبــاری) .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
بایــد گفــت هــر چنــد پیرنــگ داســتان و فیلــم اقتبــاسشــده
از آن یکســان اســت امــا اثــر دومــی خــود دارای شــخصیت
هنــری مســتقل اســت و در قامــت یــک اثــر خالقانــه جدیــد
ظاهــر میشــود.
پرســش دوم :آیــا همــه اقتباس هــا از الگــوی واحــدی تبعیــت
می کننــد؟
خیــر ،میــزان وفــاداری بــه متــن اولیه و حــق دخالت و تفســیری
کــه خالــق اثر ســینمایی بــرای خود قائــل اســت ،اقتباس هــا را از
هــم متفــاوت می کنــد .بدیــن ترتیــب برداشــت کامــا وفادارانه
«ویلیــام وایلــر» از بلندی هــای بادگیــر یــک چیــز اســت و
اقتبــاس مــا ل آور و ســرد «آنــدرآ آرنولــد» در ســال ۲۰۱۱
چیــز دیگــری .فیلــم آرنولــد از ابــزار روایــت مــدرن اســتفاده
میکنــد و دیالــوگ بــه معنــای مرســوم آن در کمتریــن میــزان
ممکــن رد و بــدل میشــود امــا روایــت وایلــر یــک کالســیک
تمــام عیــار اســت و تنهــا دغدغــه اش روایــت قصــ ه گــو و
وفــاداری بــه متــن اســت.
پرســش ســوم :آیــا میتــوان اقتبــاس ســینمایی را در
چارچــوب یــک نظریــه نقــد ادبــی تحلیــل کــرد؟
بلــه ،بــه نظــر می رســد کــه می شــود« .لینــدا هاچــن» در کتــاب
«نظریــه اقتبــاس» ( ،)۲۰۰۶در پــی ایــن مهــم برآمــده اســت .او
در خــال بحــث خود و در تبییــن بنیان نظــری کارش ،به نظریه
بینامتنیــت اشــاره می کنــد و اقتبــاس را یــک درگیــری بینامتنی
ّ

ی مــدت بــا اثــر اقتبــاس شــده میدانــد .بینامتنیــت در
طوالن ـ 
ســادهترین تعریــف آن یعنــی رابطــه میــان دو متــن و میــزان
حضــور یکــی در دیگــری .بدیهــی اســت کــه منظــور از متــن
در ایــنجــا فقــط متــن مکتــوب و نوشــتاری نیســت .بلکــه هــر
آفریــده خالقانــه بشــری در ایــن نظریــه ،متن دانســته می شــود.
ایــن رأی «روالن بــارت» ،منتقــد تأثیرگــذار فرانســوی اســت که
میگویــد« :دامنــه متــن فراتــر از نظــام کالمــی صــرف اســت».
در چنیــن رویکــردی اثــر ادبــی در حکــم متــن اولیــه و اثــر
ســینمایی کــه از آن اقتبــاس شــده در حکــم اثــر دومــی اســت
کــه متأثــر از اولــی خلــق می شــود.
پرســش چهــارم :چگونــه نظریــه بینامتنیــت به تحلیل مســأله
اقتبــاس کمــک می کنــد؟
بینامتنیــت دو متــن را کــه ارتبــاط ماهــوی بــا هم دارنــد تطبیق
میکنــد .در ایــنجــا مــا بــا دو جهــان روایــی ســر و کار داریــم
کــه هــر کــدام روابــط علّــی و معلولــی مخصــوص بــه خــود
ن دو زمینــهای بــرای شــناخت نقــاط قوت
دارنــد .امــا مقایســه آ 
و ضعــف هــر کــدام فراهــم مــی آورد .بینامتنیــت می توانــد بــه
ایــن پرســش ها پاســخ دهــد :آیــا فیلمســاز درک درســتی از
متــن نویســنده داشــته و جهــان ســاخته شــده توســط او را بــه
درســتی بازتــاب داده اســت؟ آیــا روابــط علّــی و معلولــی در
فیلــم از منطــق درســتی تبعیــت میکننــد؟ آیــا تغییــرات ایجاد
شــده در رونــد اقتبــاس ،بــه ســاختار اثــر ضربــه نــزده اســت؟
بــه ایــن ترتیــب معیــار ســنجش دقیقــی بــرای داوری منتقدانــه
اثــر اقتباســی فراهــم می شــود.

گ ماست
اینجا هستیم چون میهن ما اینجاست و مهر وطن نیروی بزر 

فرهنگ وهنر

پرویــز پرســتویی ،در مراســم تشــییع پیکــر ناصــر ملــک مطیعــی بــه ســخنرانی پرداخــت و گفــت :بهــروز وثوقی حجــت را تمــام کــرد و امروز
همــه جــای دنیــا مــا را میبیننــد کــه چطــور از هنرمندانمــان تجلیــل میکنیم .ایــن بازیگــر با اشــاره به اینکــه باید بــه پــوری بنایی ،انوشــیروان
روحانــی ،ســعید راد ،نصــرت کریمــی و همــه هــم نســان او تســلیت گفــت؛ در پاســخ بــه شــعارهای مختلفــی که مــردم ســر میدادنــد ،گفت:
گ ماســت .ایــن ســایه گســترده اســت و گســتردهتر میشــود و وای بــه
اینجــا هســتیم چــون میهــن مــا اینجاســت و مهــر وطــن نیــروی بــزر 
ی کــه ایــن ســایه را نمیخواهنــد .مهــر مــردم مرهــم اســت .در ایــن ســاعات گذشــته صداوســیما بــه یــاد آورد ناصرخــان را ببیند
حــال کســان 
ولــی یادتــان میآیــد چنــد وقــت پیــش بــا او چــه کردیــد؟ ناصــر خــان تاریــخ ســینمای ایــران اســت .صداوســیما ،مــال شــما نیســت .بــا
تالمــال صداوســیما شــده اســت .وی بــا انتقــاد از اتفاقــات پیــش آمــده در برنامههــای تلویزیونــی ضبــط شــده بــا حضــور ملــک
پــول مــا و بی 
ن خود میپرســیدید که عاشــق هســتی؟ شــما
ک ســوأل از مهما 
مطیعــی گفــت :آقــای مهــران مدیــری شــما هنرمند شایســتهای هســتید و یـ 
میدانســتی کـ ه ناصــر ملــک مطیعــی عاشــق مــردم اســت؟ چــرا او را دعــوت کردید و بعــد تلویزیــون به جایــش طبیعــت نشــان داد؟ اینها
کــه اختــاس نکردنــد .پرســتویی در پایــان ســخنانش افــزود :ناصرخــان رفــت ولی شــما را بــه وجدانتان قســم اهالی ســینما ،کمی بیشــترهوای
هــم را داشــته باشــیم .بگذاریــد نســل جدیــد کــه میآیــد ،قــدر بدانــد .ایــن شــتر دم خانــه همــه میخوابــد.
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پایان باز!
آقای ِ

علیقربانی
کارشناسی روانشناسی۹۴
جشــنواره کــن  2018از تاریــخ هجدهــم اردیبهشــت مــاه ســال
جــاری با فیلمــی از کارگــردان سرشــناس و نامی کشــورمان افتتاح
شــد .بهتریــن فیلمســاز ســینمای ایــران در همه ایــن ســالها ،حاال
در اوج موفقیــت و مقبولیــت ،ثمــره ســال ها تــاش و کوشــش و
قریحــه و اســتعداد نابــش را می بینــد .او نخســتین فیلمســاز ایرانی
برنــده اســکار و تنهــا کارگردانــی اســت که تماشــاگر حاضر اســت
در ســاعت شــشو نیــم صبــح بــرای دیــدن فیلــم تــازهاش بلیت
بخــرد .اتفاقــی بی ســابقه در سراســر دنیــا کــه حتــی اگــر نــکات
فرامتنــی را در رخ دادنــش موثــر بدانیــم ،بــاز هــم نمیتوانیــم
اســتثنایی بــودن ایــن رخــداد را انکار کنیــم .این جایگاه فیلمســازی
اســت کــه از دل یــک شهرســتان کوچک  -شــهر ســده در اســتان
اصفهان  -آمده و گا م بهگام در مســیر پیشــرفت قرار گرفته اســت .کیــا کــه مدت هــا روی پرونــده یــک هواپیماربایــی کار کــرده و پررنــگ دارد تــا ســهم و نقــش طبقه فرودســت یکباره از ســینمای
فیلمســازی که برخــاف عدهای هرگــز از رانــت برخوردار نبــوده و حتــی در جلســات دادگاه هــم حاضــر شــده ،نتیجــه تحقیقاتــش را فرهــادی محو نشــود .با «چهارشــنبهســوری» که فیلمی بــهمراتب
ش ســاختتر از «شــهر زیبــا» بــود ،داسـ ِ
ـتان پیشــرفت گام به
بـ ه واســطه موقعیــت ویــژه و حمایت هایــی کــه بی دریــغ از برخــی در اختیــار فرهــادی جــوان می گــذارد .نتیجــه فیلمنامــه ای بــه خــو 
صــورت گرفتــه ،بــا بودجه هــای کالن دولتــی مشــق کارگردانــی نــام «ارتفــاع پســت» اســت .فیلــم در جشــنواره فجــر بــه نمایــش گام فرهــادی ادامــه یافــت .بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار مــردم
نکــرده اســت .بــههمیــن دلیــل هــر آنچــه اصغــر فرهــادی بــه در می آیــد و منتقــدان آن را اثــری متفــاوت در کارنامــه حاتمــی هــم از فیلــم فرهــادی اســتقبال گســتردهای بــه عمــل آوردند تــا او
دســت آورده ،حاصــل تــاش خــودش اســت نــه محصــول کیــا ارزیابــی می کننــد .جالــب ایــن کــه حاتمــیکیــا بــه فیلمنامه بعــد از  ۲شکســت ناگــوار در اکــران عمومــی ،بــرای نخســتین بار
حمایت هــای فــان نهــاد یا فــان مرکــز فیلمســازی .کافی اســت فرهــادی وفــادار می مانــد و تنها ســکانس پایانــی را تغییــر می دهد .طعــم خــوش گیشــه را نیــز بچشــد .البتــه او پــس از ایــن موفقیت
مســیر جهانیشــدنش را در نظر بگیریــم ،اینکه چگونــه رفته رفته حضــور نویســندهای جــوان در کنــار کارگردانی باتجربــه ،این امتیاز  ۳ســال از فیلمســازی دور میشــود و بــه نوشــتن صــرف روی
به جرگه فیلمســازان موســوم به جشــنوارهای پیوســت تا با ســاخت را داشــت کــه فرهــادی را به ســینماییها بیشــتر و بهتر شناســاند .مــی آورد .فرهــادی در ایــن مــدت فیلمنامــه فیلم هــای «کنعــان»
و نمایــش هر اثرش ،پیشــنهاد تــازهای از ســینمای ایــران به محافل جوانــی بــا کارنامــه ای موفــق در تلویزیــون کــه حــاال فیلمنامه فیلم بــه کارگردانــی مانــی حقیقــی« ،دایــره زنگی» بــه کارگردانی پریســا
بیـ 
بخــت آور و «محاکمــه در خیابــان» به کارگردانی مســعود کیمیایی
ن المللــی ارائــهدهد .پیشــنهاد تماشــای فیلمهایــی از ایــران که حاتمــیکیــا را نیــز نوشــته بود.
را بــه رشــته تحریــر در مــی آورد.
جــای تکیــه بــر موقعیتهــای اگزوتیــک و ارائه تصویــری عجیب بیابانگردی پرحاصل
و غریــب و شــگفتانگیــز ،همپــا و در مــواردی بهتــر از غربـ 
ی هــا ،پــس از همــکاری بــا حاتمــی کیــا ،فرهــادی بــه ســراغ ســاخت آبروی از دست رفته الی
درامپــردازی میکنــد و جــای بیابــان و کــوه  -کــه لوکیشــنهای اولیــن اثر ســینمایی خود رفتــه و در آن داســتان مردمانــی را روایت «ســفر سرخوشــانه چنــد زوج جــوان به شــمال و بعد فاجعــهای که
تکرارشــونده ســینمای جشــنواره ای ایــران بودند  -تصویر شــهری می کنــد کــه قبــا نیــز در ســریال «داســتان یــک شــهر» بــه آنها بــه یــک تــراژدی میانجامــد» .ایــن کــه پــس از موفقیت گســترده
مــدرن را بــه نمایــش می گــذارد .حــاال هــر فیلــم تــازه فرهــادی پرداختــه بــود؛ آدم هــای طبقــه فرودســت که در شــرایطی دشــوار «چهارشــنبهســوری» و فراگیــر شــدن ملودرام هــای خانوادگــی
یــک اتفــاق مهــم ســینمایی اســت .می تــوان گفــت ،از «شــهر زیبا» زندگــی می کننــد« .نظــر» ،کارگــر جوانــی کــه مجبــور شــده زنش بــا محوریــت طبقــه متوســط ،فرهــادی ســراغ طرحــی بــرود کــه
بــه ایـ 
ن ســو ،فرهادی فیلمســاز مهمــی قلمداد شــده و ایــن اهمیت را طــاق بدهــد ،ســر از بیابانــی در مــیآورد کــه یــک پیرمــرد خالصــه تــکخطــیاش در ابتــدای ایــن بنــد آمده اســت ،نشــان
بـ ه مــرور زمــان افزایــش یافتــه اســت نــه کاهــش .اکنــون نیــز به مارگیــر با اتومبیلــش در آن جا حضــور دارد .فرهادی در نخســتین دهنــده نکتــهای مهــم و جالــبتوجــه بــود .ایــن کــه فرهــادی
بهانــه اکــران آخریــن فیلمــش در جشــنواره کــن ،می کوشــم بــا تجربــه بلنــدش ،چالــش بزرگــی را تجربــه میکنــد .اگــر مقدمه و اهــل تکــرار تجربه هــای حتــی موفــق قبلــیاش نیســت ،بلکــه به
توضیــح بســتری که فرهــادی در آن رشــد کــرده و جهــان آثارش موخــره «رقــص در غبــار» را کنــار بگذاریــم ،آنچــه به جــا می ماند دنبــال تکمیــل و گســترش آن هاســت .ایــنبــار بــا کاراکترهایــی
را شــکل داده اســت ،مــروری بــر آثــار وی داشــته باشــم.
فیلمــی اســت با حضــور یــک جــوان و یک پیرمــرد که داســتانش پرتعدادتــر و شــیوه روایتــی مدرنتــر و داســتانی کــه کمــی هــم
تلویزیون
در دل بیابــان روایــت می شــود .آنچــه در «رقص در غبار» مشــهود یــادآور فیلــم «ماجــرا» ســاخته آنتونیونــی اســت« .دربــاره الی» بعد
فرهــادی پــس از ســال ها تجربــه فیلــم کوتــاه ســاختن در انجمــن بــهنظر میرســد ،تعهــد اجتماعی فیلمســاز و همدلــیاش بــا افراد از یــک مقدمــه نســبتا طوالنــی ،به نخســتین نقطه عطف داســتان،
ســینمای جــوان اصفهــان در دوران راهنمایــی و دبیرســتان ،پــس از طبقه فرودســت اســت .فیلم ،بــازی درخشــان و متفاوتــی از فرامرز یعنــی غــرقشــدن الــی در دریــا می رســد .در ادامــه آنچــه بــه
ورود به دانشــگاه و تحصیل در رشــته تئاتر ،نویســندگی و کارگردانی قریبیــان دارد کــه تصویــر تــازه ای از ایــن بازیگــر کهنـ ه کار ارائــه روایــت در می آیــد ماجــرای گرفتــار شــدن آدمهایــی اســت کــه
چندیــن نمایــش ،فعالیــت حرفــهای خــود را در دنیــای تصاویــر با میدهــد« .رقــص در غبــار» در بیســتو یکمیــن جشــنواره فیلــم اغلــبشــان تنهــا بــه فکر رفــعو رجــوع کــردن این اتفاق هســتند
تلویزیــون آغــاز میکنــد .او در نخســتین قدم ،نویســندگی ســریال فجــر بــه نمایــش درآمــد و مــورد توجــه منتقــدان قــرار گرفــت .و در ایــن راه بــرای کســی جــز «ســپیده» ،مهــم نیســت که بر ســر
ی نیــز موفق عمل آبــرو و حیثیــت الــی چــه می آیــد .فیلــم بــه طــرح یــک موقعیت
ـنوارهای بیــنالمللـ 
«مــاه مهربــان» بــه کارگردانــی بهــروز بقایــی را عهــدهدار می شــود همچنیــن ایــن فیلــم در جشـ  
اخالقــی پیچیــده میپــردازد و چنــان ظریــف و تأثیرگــذار ایــن کار
و در همیــن ایــام نوشــتن ســریالهای «پزشــکان» و «روزگار جوانی» کــرد امــا در اکــران عمومی شکســت ســختی خــورد.
را میکنــد کــه بــه یکــی از مهمتریــن فیلمهــای بعــد از انقــاب
را بــه انجــام می رســاند و بــا ایــن ســوابق بــه ســراغ نخســتین ناظر بیطرف
تجربــه کارگردانــی خویش یعنی ســریال «چشــم بــه راه» مـیرود« .شــهر زیبــا» عنــوان دومیــن فیلم بلنــد ســینمایی فرهادی اســت تبدیــل می شــود .ســینمای خــرده پیرنــگ کــه بعــد از «دربــاره
تجربــهای کــه خیلــی زود بــه کارگردانــی «داســتان یک شــهر» در کــه یــک ســال پــس از «رقــص در غبــار» بــه نمایــش درآمــد .الــی» در ســینمای ایــران بــه نوعــی مــد بــدل شــد ،در ایــن فیلــم
ســال ۱۳۷۸انجامیــد .ســریالی کــه باعــث شــد ســازندهاش بـه از همــان «رقــص در غبــار» می تــوان یکــی از ویژگیهــای بــه شــکلی کمــال یافتــه نمــود و ظهــور یافتــه اســت .ایــن فیلــم
عنــوان فیلمســازی خــو 
ش ذوق و توانــا مطــرح شــود .نکتــه جالب بــارز ســینمای فرهــادی را دریافــت و آن عــدم تمایــل او بــه در کنــار جوایــز متعــدد داخلــی و خارجــی ،نخســتین جایــزه مهــم
توجــه ســریال «داســتان یــکشــهر» توجــه فیلمنامــهنویــس و خطکشــی های مرســوم ســیاه  -ســفید میــان کاراکترهاســت .جهانــی را بــرای فرهــادی بــه ارمغــانآورد :خرس نقــرهای بهترین
کارگــردان بــه طرح مســائل اجتماعی بــود ،آن هم در شــرایطی که فیلمســاز معموال می کوشــد تا در مواجهــه کاراکترهایــش از موضع کارگردانــی از جشــنواره برلین .همچنین ســینماگران مطرحی چون
تلویزیــون در آن دوران ســراغ مضامیــن تلــخ اجتماعــی نمی رفــت .ناظــر بی طــرف خــارج نشــود .هرجــا کــه بـ ه نظــر می رســد او بــه «دیویــد بــوردول» و «رابــرت دنیــرو» ،زبــان بــه ســتایش ایــن اثــر
«داســتان یــک شــهر» مورد اســتقبال مردم قــرار گرفــت و فرهادی نفــع یکــی از کاراکترهــا موضــع گرفتــه ،کمی بعــد نقطه مقابــل را گشــودند .علــیرغــم جنجالهــای بــه وجــود آمــده حــول اکــران
ســریدوم آن را هــم کارگردانــی کــرد .در ســری دوم این ســریال ،در کانــون توجــه قــرار می دهــد .در «شــهر زیبــا» نیــز کــه شــاهد ایــن فیلــم ،هماننــد «چهارشــنبهســوری» ،ایــنبــار نیــز مــردم از
فرهــادی رویکــردش بــه مضامیــن اجتماعــی را پررنگتــر می کند شــبکهای از روابــط و رخدادهــا هســتیم ،بــهنظــر می رســد حــق با چهارمین ســاخته فرهادی اســتقبال گســتردهای کردند .در روزهای
و بــا اعتمــاد بــهنفــس افــزو ن تــر ،قصه هایــی تلخ تــر از ســری همــه کاراکترهاســت؛ از فیــروزه (ترانــه علیدوســتی) که می کوشــد اکــران «دربــاره الــی» ،فرهــادی دیگــر در جایــگاه یکــی از بهتریــن
اول را روایــت می کنــد .آن قــدر تلــخ کــه  3قســمت از ســریال بــرادرش را از اعــدام برهانــد گرفتــه تا ابوالقاســم (فرامــرز قریبیان) کارگردان هــای ســینمای ایــران قــرار گرفتــه بــود؛ جایگاهی بســیار
اجــازه پخــش نمی یابــد .در ایــن میــان فرهــادی ســریال «مجتمــع کــه نمی توانــد از خــون دختــرش بگــذرد .فیلــم بــه دیــدگاه فراتــر از هــم نســانش و نزدیــک بــه موقعیــت مــوج نوییهــای
مســکونی فــرخ و فــرج» را هــم مینویســد و کارگردانــی می کنــد .فرهــادی دربــاره نســبیت و پرهیز از قطعیــت و حکم صــادر کردن قدیمــی همچون تقوایــی ،بیضایــی ،مهرجویــی و کیمیایی.
ســریالی که لحــن طنزآمیــز دارد ،درســت برعکس «داســتان یک گســترش می یابــد .تبدیــل ایــن دیــدگاه  -نســبی بــودن واقعیــت تقابل طبقاتی
شــهر» .در ابتــدای دهــه  ،۸۰فرهــادی ســریال «یادداشــتهای  -بــه درام یکــی از هنرهــای فرهــادی اســت .چیــزی کــه اغلــب پنجمیــن اثــر ســینمایی فرهــادی ،اتفاقــی شــگرف در کارنامــه
هنــری وی محســوب می شــود چراکــه منجــر بــه شــهرت و
کودکــی» را بــرای همســرش پریســا بخــتآور می نویســد و ایــن مقلدانــش فاقد آن هســتند.
تحســین جهانــی بــرای اصغــر فرهــادی گردیــد« .جدایــی نــادر
آخریــن کار فرهــادی برای تلویزیون اســت .هرچند ســال گذشــته تنش در قلمرو آرامش
زمزمههایــی راجــع به نوشــتن فیلمنامــه ســریال «خانه بــه دوش» ســاخت دو فیلــم موفــق در جلــبتوجــه منتقــدان و حضــور در از ســیمین» را کــه در ســطح بیــنالمللــی بیشــتر بــا نــام (A
بــه کارگردانــی رضــا عطاران توســط اصغر فرهــادی از ســوی یکی جشــنواره های داخلــی و خارجــی امــا ناموفــق در جــذب تماشــاگر )Separation ،شــناخته می شــود ،می تــوان بــه نوعــی روایتگــر
از بازیگــران ایــن فیلــم مطرح شــد امــا واکنشــی از ســوی فرهادی باعــث می شــود فرهــادی روال فیلمســازیاش را عــوض کنــد .ماجــرای آدمهــای «چهارشــنبهســوری» دانســت کــه فاجعــه
یــا عطــاران بــه ایــن ســخنان دیده نشــد.
ت ســر گذاشــت ه و تلختــر شــدهانــد .به
وی در یکــی از مهمتریــن تصمیمــات حرفـهایاش ،درام اجتماعــی «دربــاره الــی» را هــم پشـ 
سینما
و فضــای جنــوب شــهر را رهــا کــرده و ســراغ ملــودرام و طبقــه ماننــد «چهارشــنبهســوری» ،اینجــا هــم زوجــی از طبقه متوســط
همکاری با حاتمیکیا
متوســط مــی رود« .چهارشــنبهســوری» در چنیــن فضایــی شــکل وجــود دارد کــه حــاال دیگــر برایشــان قطعــی شــده کــه راهــی
فرهــادی بــه پشــتوانه موفقیت هایــی کــه در تلویزیــون بـ ه دســت میگیــرد و بــه روایــت خانــواده ای از طبقــه متوســط می پــردازد جــز جدایــی ندارنــد .جــای دختــر کارگر «چهارشــنبهســوری» را
آورده اســت ،بــا پیشــنهادی جال 
ب توجهــی از ســوی ابراهیم حاتمی کــه در آن خیانــت و دروغ ریشــه دوانــده اســت .نکتــه جالــب هــم زن خدمتــکار (ســاره بیــات) گرفته کــه انــگار در گــذر زمان
کیــا مواجــه می شــود .حاتمـ 
ی کیایــی کــه تصمیــم گرفتــه بــرای توجــه فیلــم اســتفاده از هدیــه تهرانــی در نقشــی اســت که تــا آن چنــان مصائبــی را پشــت ســر گذاشــته کــه دیگــر چیــزی از آن
نخســتین بار جــای شــخصیت های همیشــگ 
ب مقابلــش را بــازی کــرده اســت .شــور و هیجــان و انگیــزه و جوانــی برایــش باقــی نمانده اســت .اگر
ی آثــارش  -قهرمانان مقطــع  -اوایــل دهــه  - ۸۰قطـ 
جنــگ  -ســراغ آدمهــای معمولــی و عــادی جامعــه بــرود .حاتمی ترانــه علیدوســتی هم بــهعنوان دختــر خدمتکار در فیلــم حضوری در «چهارشــنبهســوری» تقابلــی میــان آدمهــای طبقه متوســط و

طبقــه فرودســت رخ نمی دهــد و دعــوا تمامــا میــان کاراکترهــای
طبقــه متوســط اســت و در فیلــم «دربــاره الــی» هــم اساســا هیــچ
کاراکتــری از دل جنــوب شــهر انتخــاب نشــده ،در جدایی شــاهد
ســتیز طبقاتــی هســتیم .با توجــه به این کــه فیلــم در اواخــر دهه
 ۸۰ســاخته شــده ،می تــوان تصــور کــرد کــه فرهــادی متأثــر از
شــرایط اجتماعــی ،بــه دو قطبــی بـ ه وجود آمــده ،توجه بیشــتری
نشــان داده اســت« .جدایــی نــادر از ســیمین» از همــان ابتــدا بــا
تنــش آغــاز می شــود و فرهــادی ترجیــح می دهــد کاراکترهایش
را در دل داســتان طــاق معرفــی کنــد .شــیوه روایــت فیلمســاز
متفــاوت از نحــوه داســتانپــردازی «دربــاره الــی» اســت و بــه
لحــاظ مضمونــی در جدایــی بــا فیلمــی بــهمراتــب نزدیکتــر با
فرهنــگ ایرانــی مواجه هســتیم ،هرچند بــهلحاظ بازتــاب جهانی،
«جدایــی» بســیار بیشــتر از «الــی» در دنیا دیده شــده و درخشــیده
اســت .جــدای از جایــزه اســکار ،جدایــی بیــش از  ۵۰جایزه معتبر
جهانــی دریافــت کــرد تــا بــا فاصلــه بســیار ،پرافتخارتریــن فیلم
تاریــخ ســینمای ایــران لقــب بگیــرد؛ فیلمــی کــه فرهــادی را در
جایگاهــی منحصــر بـ ه فــردی قــرار داد.
گذشته هرگز نمی گذرد
پــس از پــروژه «جدایــی نــادر از ســیمین» ،اکنــون اعتبــار جهانــی
فرهــادی ایــن امــکان را برایــش فراهــم کــرده بــود تــا در پاریــس
ن المللــی بســازد و ایــنبــار هــم بــه روایــت زندگی
یــک فیلــم بیـ 
آدم هایــی بپــردازد کــه در فضایــی پــر از ســوءتفاهم می کوشــند
از گذشــت ه شــان عبــور کننــد و بــه آینــده دلخــواه شــان برســند.
ی کــه فرهــادی از «رقــص در غبــار» تــا «جدایــی نــادر از
در حالـ 
ســیمین» همــواره رونــدی رو بـ ه رشــد را طــی کــرده بــود ،بــا فیلم
«گذشــته» ســکتهای در ایــن رونــد بـ ه وجــود آمد تــا دیگر بهترین
فیلــم فرهــادی آخرین فیلمــش نباشــد .در واقع« ،گذشــته» فیلمی
اســت کــه نمیتوانــد بــه پــای آثــاری چــون الــی و جدایــی برســد،
ولــی در عینحــال ملودرامــی مدرن و متفاوت اســت از فیلمســازی
ایرانــی که توانســته پــروژهای جهانــی را در ســطح اســتاندارد و قابل
قبــول بســازد؛ فیلمــی کــه نامــزد دریافــت نخل طــای کن بــود و
«برنیــس بــرژو» بــرای بــازی در ایــن فیلــم ،جایــزه بهتریــن بازیگر
زن را از ایــن جشــنواره دریافــت کــرد.
جسارت
ســال  ،1394فرهــادی «فروشــنده» را ســاخت .فیلمــی کــه از ماه ها
قبــل از اکرانــش بســیاری از طرفــداران فرهــادی در سرتاســر دنیا
منتظــر آن بودنــد .فرهــادی در پیوســتار بــه تصویــر کشــیدن
روابــط انســانهــا ،ایــن بــار بــه ســراغ مفهــوم انتقــام مــیرود و بــا
برداشــتی آزاد از نمایشــنامه «مــرگ فروشــنده» اثــر «آرتــور میلر»،
فیلمــش را میســازد .برداشــتی کــه بــه واســطه آن ،کنــار هــم قرار
گرفتــن صحنههــای بــازی ایــن نمایشــنامه در فیلــم و صحنههای
زندگــی واقعی عماد (شــهاب حســینی) و رعنــا (ترانه علیدوســتی)،
جذابیــت خاصــی به فیلم بخشــیده اســت .نکتــه قابل تحســین در
ســاخت فیلــم «فروشــنده» ایــن اســت کــه فرهــادی علــیرغــم
موفقیتهــای بزرگــی کــه بــا دو ســه فیلــم آخــرش کســب نمود،
همــان راه را در پیــش نگرفــت و با جســارت تمــام از منطق ه راحتی
خویــش فاصلــه گرفــت .اگرچــه فیلــم کمــاکان وا م دار تجربه های
گذشــت ه فرهــادی اســت امــا روایت قصـ ه اش جنس دیگــری دارد
ی اش تاریــخ انقضــای کوتــاهتــری .ایــن فیلــم از
و البتــه تأثیرگــذار 
ســاخته های پیشــین فرهــادی مینیمــا ل تر ،ســر بــه زیرتــر و جمع
و جورتــر اســت امــا تکنیــک نویســنده و کارگــردان مثل همیشــه
بــا اعتمــاد به نفــس کامــل همــراه اســت .بســیاری «فروشــنده» را
در ســطحی پایینتــر از فیلم هــای «دربــارهالــی» و «جدایــی نــادر
از ســیمین» میداننــد ،بــا ایــن حــال ایــن فیلــم موفــق بــه کســب
جایــزه بهترین فیلمنامــه و بهترین بازیگر مــرد اول از جشــنواره کن
شــد .همچنیــن «فروشــنده» بــرای دومین بــار اســکار بهترین فیلم
خارجــی زبــان را بــرای فرهــادی بــه ارمغــان آورد.
آخرین ایستگاه
آخریــن رد پــای فرهــادی در دنیــای ســینما« ،همــه میداننــد»
نــام دارد کــه در اســپانیا و بــه زبان اســپانیایی ســاخته شــده اســت
و زوج «خاویــر بــاردم» و «پنــه لوپــه کــروز» ســتارگان آن هســتند.
فیلمــی کــه پــس از بــه نمایــش درآمدنش در جشــنواره کــن ،نظر
منتقدیــن را جلــب نکــرد .گویی فرهــادی با ســاخت فیلــم در ایران
و بــا عوامــل ایرانــی ،نتایــج مطلــوبتــری میگیــرد .بــا ایــن حــال
بــه دلیــل عــدم آغــاز اکــران عمومــی ایــن فیلــم در ایــران ،هنــوز
نمیتــوان پیرامــون آن نظــری داد و ناچــارا نقد و بررســی آن را باید
بــه زمــان دیگــری موکــول کــرد.
در پایــان و بــه عنــوان آخریــن نکتــه میتــوان گفــت فرهــادی
بــا بهــره گیــری از گرفتــن بــازی متفــاوت از بازیگــران حرفــهای،
قصـ ه گویــی پرکشــش ،عــدم قضــاوت در بطــن روادیــد اخالقی
و ...بــه مهمتریــن فیلمســاز ایرانــی ،در عرصــه جهانــی ،پــس از
عبــاس کیارســتمی بــدل شــده اســت .افتخــاری کــه فرهــادی
بــدون شــک پــس از پیمودن مســیرهای پر ســنگالخ و دشــواری
بــه آن رســیده اســت.

امروز با وجود برخی گلهها و خستگی ،هرگز ناامید نبوده و ناامید نخواهیم شد

فرهنگ وهنر

مراســم افطــاری پــر حــرف و حدیــث رئیــس جمهــور بــا هنرمنــدان دهــم خــرداد مــاه برگــزار شــد .در ایــن مراســم هنرمندانــی چــون
محمــود دولــت آبــادی ،فاطمــه معتمــد آریــا ،علــی نصیریــان ،لوریــس چکناواریــان و ...حضــور داشــتند .ایــن در حالــی بــود کــه از چنــد روز
قبــل هنرمندانــی چــون پرویــز پرســتویی ،آناهیتــا همتــی ،مهناز افشــار ،شــیال خــداداد و چنــدی دیگر ایــن مراســم را تحریــم کــرده بودند .با
آغــاز ایــن مراســم علــی نصیریــان بازیگــر ســینما و تلویزیــون در ســخنانی بــا بیــان اینکــه اســتمرار حیــات ملــت ایــران ثمــره فرهنگ غنی
ایــن ملــت اســت کــه از گذشــته بــه مــا بــه ارث رســیده ،گفــت« :آنچــه در آشــفتهبــازار امــروز جهــان میتوانــد فشــار موجــود بــر مــردم
را کاهــش داده و امیــد را در دل آنهــا زنــده نــگاه دارد ،هنــر اســت ».او در ادامــه افــزود« :در طــول تاریــخ بیــش از آن کــه بــه داشــتههای
فرهنگــی خــود اتــکاء داشــته باشــیم بــه داشــتههای طبیعــی اتــکاء کردهایــم و الزم اســت از میــراث فرهنگــی خــود بــه نحــو شایســتهتری
بهــره بگیریــم» .پــس از نصیریــان ،ســتاره اســکندری بازیگــر ســینما و تئاتــر بــه عنــوان ســخنران پشــت میکروفــون ایــن مراســم رفــت و
بــا تشــکر از رئیــس جمهــور و دولــت تدبیــر و امیــد بــرای آن کــه مجــال فعالیــت بــرای اهالــی فرهنــگ و هنــر در دولتهــای یازدهــم و
دوازدهــم بیــش از گذشــته فراهــم بــوده اســت ،اظهــار داشــت« :مــا بــا شــما عهــد کردیم و تــاش کردیــم تا به عقــب بــاز نگردیــم و امروز
بــا وجــود برخــی گلههــا و خســتگی ،هرگــز ناامیــد نبــوده و ناامیــد نخواهیــم شــد».
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سینمایپساانقالب

درنگݡیبرتحوالتسینمادرسالهاینخستانقالب
علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
مقدمه
خبــر در گذشــت ناصــر ملــک مطیعــی در مــدت کوتاهــی
رســانههای مختلــف داخلــی و خارجــی را درنوردیــد و زمینهســاز
بحثهــای گوناگونــی میــان عمــوم جامعــه و خاصــه اهالــی
ســینما شــد .پیــش از آن کــه چــه داوری در خصــوص کارنامــه
ســینمایی ملــک مطیعی داشــته باشــیم و عملکــرد و توانمنــدی او
را ارزشگــذاری کنیــم ،بایــد بپذیریــم کــه او در کنــار محمدعلــی
فردیــن و بهــروز وثوقــی ،از ارکان ســینمای ایــران پیــش از انقــاب
بــود و حتــی با ابراز تأســف نســبت به «فیلمفارســی»های پیــش از
انقــاب ،نمیتــوان از زیــر بــار تاریــخ ســینمای ایــران شــانه خالــی
کــرد .ملــک مطیعــی قریــب بــه ســی ســال در ســینمای پیــش از
انقــاب و در حــدود صــد فیلــم ،بــه ایفــای نقــش پرداخــت امــا
پــس از انقــاب و بــا تغییــر چارچوبهــای حاکــم بــر ســینمای
ایــران ،دیگــر نتوانســت بــر پــرده نقــرهای حاضــر شــود  -جــز
نقــش کوتاهــی در دو فیلــم «برزخــی هــا» بــه کارگردانــی ایــرج
قــادری در ســال  1361کــه مدتــی پــس از اکــران متوقــف شــد
و «نقــش نــگار» بــه کارگردانــی علــی عطشــانی در ســال . - 1392
ممنوعیــت حضــور ملک مطیعی در ســینمای پــس از انقــاب و به
عبارتــی عــدم حــق کار کــردن او در ســینما ،موضــوع مــورد بحث
ســینماگران در روزهــای پــس از درگذشــت او بــود .امــا ایــن کــه
چــرا ملــک مطیعــی  -بــه منزلــه نمــادی از بازیگری در ســینمای
پیــش از انقــاب و نــه شــخص او  -اجــازه فعالیــت در ســینمای
پــس از انقــاب را پیــدا نمیکنــد ،موضوع نوشــتار پیش رو اســت.
سینما و انقالب
ســینمای ایــران در مقاطــع انقــاب اســامی و بعــد از آن ،خصوصا
در س ـالیان بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،ناخــودآگاه تحــت
تأثیــر عواملــی خــارج از متــن و اراده درونــی ســینما ،بــدل به هنری
ماهیتــا سیاســی شــد .چنیــن جایگاهــی ،بیــش از ایــن کــه نتیجــه
کارکردهــای اندیشــه گــون و یا حتی ژانریک ســینما ،ســینماگران و
یــا حتی اندیشــه سیاســی آنــان در روزهــای بعــد از انقالب باشــد،
ناشــی از تعارضــی درونــی و بنیانــی میــان اذهــان و افــکار اغلــب
نیروهــای ســنتی انقــاب بــا ذات ســینما به عنــوان عامــل و حامل
بزرگتریــن و بارزتریــن مظهــر مدرنیتــه در دل جامعه بــود .توضیح
آن کــه ضدیــت بــا ســینما در ایران ریشــه عمیقــی دارد .بــه عنوان
مثــال در ســال ،1283شــیخ فضــل اهلل نــوری ،در اولیــن خانــه فیلم
عمومــی ایــران کــه تنهــا در تهــران برپــا شــده بــود ،شــرکت و آن
را ممنــوع اعــام کــرد .همیــن امــر ســبب شــد تــا تنهــا پــس از
یــک مــاه ،فعالیــت این نهــاد متوقف شــود .شــیخ فضل اهللنــوری،
ســینما را بــه عنوان نمــادی از غــرب زدگــی« ،داروی خــوابآوری»
توصیــف کــرد کــه پیــروان را مبتــا بــه بیمــاری «کشــنده یــا
مهلــک» میکنــد .در مثــال دیگــر ،مجتبــی نــواب صفــوی ،یکــی
از رهبــران جمعیــت فدائیــان اســام ،در صحبــت از ســینما و
تأثیــر مســتقیم آن بــر جامعــه ،ســینما را همــراه بــا دیگــر واردات
غربــی« ،کــوره ذوب» مینامیــد کــه بــوی آن از تمــام ارزشهــا
و معنویــات جامعــه مســلمان بلنــد میشــود .انقالبیــون ســنتی در
آســتانه انقــاب  57نیــز بــا برخــورداری از این پشــتوانه فکــری و
تاریخــی نســبت به ســینما ،آن را مســتقیما عامــل فســاد ،بیبند و
بــاری ،فحشــا ،وابســتگی فرهنگــی و در یــک کالم ســمبلی از دوران
طاغــوت میدانســتند .امــا ایــن بــار ،مخالفیــن ســینما نســبت بــه
مخالفیــن عقیدتــی -نگرشــی دوره اول ســینما در ایــران ،قدرتمندتر
و از لحــاظ موقعیــت و جایــگاه ،از تــوان اجرایی بیشــتری برخــوردار
بودنــد .اگــر در روزهــای اول ورود ســینما بــه ایــران ،ســنت گرایان
مخالــف ســینما ،تنهــا از قــدرت ابــراز مخالفت لفظی با ســینما -به
عنــوان اصلیتریــن عامــل مدرنیتــه و حامــل ابزارهــای انحطــاط
ســنتهای ملــی و مذهبــی  -بهــره میبردنــد ،ایــن بــار همــراه
بــا پیــروزی انقــاب ،بــا درون مایــهای ســخت ســنتی و مذهبــی
کــه در قالــب یــک پروســه هدفمنــد و اندیشــیده شــده بــه وقــوع
پیوســته بــود ،خــود ســینما را هــدف قــرار داده بودنــد .در واقــع
آنهــا میکوشــیدند تــا مدرنیتــه و تمامــی ظواهــر آن را از جامعــه
انقالبــی حــذف کننــد؛ ســینما نیــز جــز یکــی از ظواهــر مدرنیتــه
چیــزی نبــود .بدین ترتیب ،مسـأله «بــودن یا نبــودن» ســینما بود.
ســینما بــه عنــوان مظهــر فســاد ،غــرب زدگــی و طاغــوت ،قبایــی
کــه قشــر ســنتیتر انقــاب بــرای ایــن دردانــه هنــر تــه تغــاری
دوختــه بودنــد ،آمــاج شــدیدترین حمــات ســنت گرایــان قــرار
گرفــت .در ایــن میــان آنچــه کــه اندک حاشــیه امن متصــور برای
ســینماگران را نیــز مورد مخاطــره قرار مــیداد ،وابســتگی ،بدنامی و
عــدم پیوســتگی جریان غالب ســینما و ســینماگران بــا روح انقالب
بــود ،کمااینکــه رویکردهــای حکومتــی ســینمای پــس از انقــاب
نیــز ،بدبینــی عمیقــی را در میــان انقالبیــون نســبت بــه ایــن هنــر
ایجــاد کــرده بــود .مجموعه ایــن عوامل ،ضریــب اطمینــان از ادامه
حیــات ســینما را در دوران جدیــد ایــران بــه حداقــل میرســاند.

شــرایط بــه گونــهای بــود کــه حتــی س ـالنهای ســینما نیــز در
امــان نبودنــد .از حــدود ششــصد ســینمای فعــال در ایران در ســال
 ،57حــدود دویســت سـالن یــا دســتخوش حریــق و تخریــب قرار
گرفتــه بودنــد و یــا مدیرانشــان ترجیح دادنــد با تعطیل کــردن آن
هــا ،عمــر سالنهایشــان را افزایــش دهنــد! رویــه به همیــن ترتیب
ادامــه داشــت تــا ایــن که ســخنرانی امــام خمینــی (ره) در بهشــت
زهــرا ،قائلــه را ختــم بــه خیــر کــرد .رهبــر انقــاب بــا واقــع بینی،
اعــام داشــتند کــه حکومــت انقالبی بــا فحشــا مخالفــت دارد و نه
بــا ســینما .امــام همچنیــن تأکیــد کردنــد کــه نظــام دینــی ایــران
قصــد کنــار نهــادن و حــذف ســینما را نــدارد و فقط ســینما باید با
تحــوالت اجتماع و انقالب همراه شــود .ســخنرانی امام خمینــی (ره)،
آبــی بــود بــر آتــش انقالبیــون رادیکالــی که بــرای در هــم کوبیدن
هــر پدیــدهای که رنــگ و بوی تجــدد داشــت ،آماده بودند .ســینما
مانــدگار شــد اما چگونــه؟ چه ســینمایی میتوانســت در جمهوری
اســامی ایــران ،زیــر آن حجــم از عصبیــت انقالبی ،به حیــات خود
ادامــه دهــد؟
سینمای انقالب
ســخنرانی امــام خمینــی (ره) ،ترســیم خطــی مشــخص بــرای
آینــده ســینما در ایــران پســاانقالبی بــود؛ ســینمایی کــه بایــد بــا
تشــکیالت عقیدتــی ،در مبــارزه بــا فرهنــگ حکومــت پهلــوی و
جایگزینــی فرهنــگ اســامی ،منطبــق میشــد .ســینمای جدیــد،
بایــد بــه وضــوح بــا ســینمای موجــود در رژیــم گذشــته تفــاوت
میکــرد تــا تــراز انقــاب اســامی باشــد .نیــک پیداســت کــه در
چنیــن ســینمایی ،عناصر ســینمای پیــش از انقالب نمیتوانســتند
ظهــور و بــروزی داشــته باشــند .ســینماگرانی کــه بــار ســینمای
دیــروز ایــران را بــه دوش میکشــیدند و نمــاد ســینمای پیــش از
انقــاب بودنــد ،در نــگاه انقالبیــون ،مظهــر دوران ابتــذال و طاغوت
بودنــد و جایــی بــرای آنــان در ســینمای انقالبــی ،وجــود نداشــت.
امــا حــذف عناصــر ســینمای گذشــته ایــران ،نخســتین و شــاید
آســانترین اقــدام در راســتای تولــد ســینمای انقالبــی بود .پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی ،حتــی زودتــر از آنچــه گمــان میرفــت،
ســاختارهای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی در ســیطره انقالبیــون،
پذیــرای تغییــرات عمیقی شــد امــا ســاخت فرهنگی جامعــه ،برای
تغییــر نیــاز بــه زمانی بیشــتر بــرای هــم رنگ شــدن بــا تغییرات
جدیــد داشــت .چرایــی ایــن مسـأله در ماهیــت زمان بــر تغییرات
فرهنگــی و عــدم درک و شــناخت واقــع بینانــه مســائل از جانــب
برخــی انقالبیــون بایــد جســت و جو شــود .جامعــه انقالبــی جدید،
قاعدتــا نمیبایســت ســینمای کهنــه و مبتنی بــر کلیشــههای نازل
ســابق را بربتابــد ،امــا ایــن گونــه نشــد .همیــن مسـأله و پافشــاری
انقالبیــون ســنتی بر تغییــرات فــوری و آنــی در ســینمای ایــران از
دیگــر ســو ،باعــث ورود ســینمای ایران بــه کجراهه شــد .انقالبیون
ســنتی ،گویــی غافــل بودنــد کــه تغییــرات فرهنگــی ،امــری زمان
بــر اســت و نمیتــوان بــا چنــد قانــون و قاعــده فــوری و الزم
االجــرا ،ذائقــه تکویــن یافتــه مــردم در عــرض پنجــاه ســال را بــه
ســهولت و طــی چنــد روز یــا چنــد مــاه عــوض کــرد .بــه واســطه
ایــن امــر ،در خصــوص تغییــرات ناگهانــی فرهنگــی ،مقاومتهایی
صــورت گرفــت و متأســفانه ،انقالبیون نیــز از آزمایش و کاربســت
شــیوههای نــو در فرهنــگ و خصوصــا ســینما ناتــوان نشــان دادند
کــه نتیجــه آن جــز تناقضــی آشــکار در ســینما نبــود .بــه عبارت
دیگــر ،در وضعیت گذرا و متزلزل ســینمای ابتدایی پــس از انقالب،
بــه دلیــل عــدم وجــود برنامــهای اندیشــیده شــده در بــاب هنــر و
ســینما و نبــود متخصصیــن و آگاهــان هنــری در الیههــای فوقانی
سیاســتگذاری هنــری و ســینمایی ،تناقض عمده ســینما که همان
تغییــر روبنــا و پابرجــا مانــدن زیربنــا بــود ،رخ نمــا شــد .فــارغ از
چهرههــای برجســته و نمادیــن ســینمای پیــش از انقــاب کــه در
گام نخســت از ســینما حــذف شــدند ،افــراد ،مناســبات و شــرایط
ســینمایی -فرهنگــی تغییــر چندانــی نیافتنــد و فقط ســعی کردند

تــا بــا هــم رنــگ نشــاندادن خــود بــا جماعــت ،مطالبــات انقالبی
را عمدتــا بــا اهدافــی غیرفرهنگــی به تصویــر بکشــند .از آن جا که
چنیــن رویکــردی طبــق شــناخت و درک درســت و یا حتــی ایمان
و اعتقــاد صــورت نگرفتــه بــود ،منجــر بــه ســاخت آثــاری ماندنی
نشــد .نتیجــه چنیــن وضعیتــی فقــط تغییراتــی ســطحی و ظاهری
در ســینما و فرهنــگ بــود .در حالــی کــه ایــن دســت آثــار ،بــا
اســتفاده از شــرایط حســاس جامعــه ،بــا این کــه از همان آبشــخور
ســینمای نــازل ســابق ســیراب میشــدند ،بــه روی پــرده آمدنــد،
برخــی از فیلمهــای اندیشــه گــون ،بــه بهانههایــی از قبیل پوشــش
بازیگــران و ...از اکــران بازماندنــد؛ نظیــر «خــط قرمــز» مســعود
کیمیایــی و «مــرگ یزدگــرد» بهــرام بیضایــی .چنین وضعیتــی ،در
نهایــت منجــر بــه گشــوده شــدن راه بــه نوعی ســینمای ســطحی،
شــعاری و انقالبــی نمــا شــد .بدین ترتیب ســینمای ایــران صاحب
تعــدادی اوالد ناقــص الخلقــه شــد کــه از تعــارض و تناقــض میان
درون و بــرون رنــج میبردنــد؛ درون آثــار متأثــر و یــا حتــی کپی از
فیمفارســی بــود در حالــی کــه در ظاهر فیلمها و دســت انــدرکاران
ســعی میکردنــد خــود را هــم رنــگ انقــاب نشــان دهنــد .ایــن
دوران ،دوران آغــاز رونــدی اســت که در آن ســنگ بنای ســینمای
بعــد از انقــاب ایــران نهــاده شــد؛ تجربــه ســینمایی فرمایشــی،
تبلیغاتــی و سیاســی نمــا .تجربهای که بــا اندکی شــناخت از عاقبت
هــر نوع ســینمای تبلیغاتــی و دولتی ،میتوانســت به وقــوع نپیوندد.
هــر چنــد بــا اســتناد بــه شــرایط پیرامونی ســینمای ایــران پــس از
انقــاب ،شــاید بتــوان گفــت ایــن رویکــرد ناگزیــر بــود چراکــه در
این شــرایط ســینما بیــش از هر چیــز ،محتاج اثبــات بــرادری خود
بــا انقــاب بــود.
نخستینچالشها
هژمونــی گفتمــان انقالبــی و لــزوم پیوســتن بــه این گفتمــان برای
ادامــه فعالیــت در ســالهای اولیــه پــس از پیــروزی انقــاب ،دو
گــروه را بیشــتر از گروههــای دیگــر در ســینمای ایــران وسوســه
بــه بهــره جویــی از مقبولیــت ایــن گفتمــان در جهــت پیشــبرد
امیــال و اهــداف فــردی و گروهــی شــان کــرد .گــروه اول تعدادی
از بازمانــدگان ســینمای نــازل ســابق بودنــد کــه در تمــام جوانب
بــا انقــاب فاصلــه داشــتند امــا بــا ابــراز توبــهای ظاهــری از
گذشــته خــود ،مســیر ادامــه فعالیــت خــود را در ســینما همــوار
کردنــد .ایــن گروه سالوســانه ،با سوءاســتفاده از احساســات انقالبی
اجتمــاع ،دکان فیلمفارســی را بــر پایــه موضوعات انقالبــی نما برپا
کردنــد .آنچــه در نــگاه اول نقطــه اشــتراک فیلمهای ساختهشــده
توســط اعضــای ایــن گــروه را رقــم میزنــد ،نوعی رویکر سیاســی
نمایانــه ،متظاهرانــه ،ســطحی و شــعاری در ایــن گــروه از فیلمهــا
اســت کــه گاه فــارغ از موضــوع و داســتان ،در انتخــاب نــام
فیلمهــا جلــوه گــری میکنــد .چنیــن ســوء اســتفادهای ،البتــه
تمــام ماجــرا نبــود .ســوی دیگر ســکه نیــز مربــوط بــه رویکردی
میشــد کــه فیمفارســی ســازان ،بــه بازنمایــش داســتانهای
انقالبــی میپرداختنــد .داســتان ایــن فیلــم هــا ،غالبــا بــر مــدار
همــان داســتانها و مضامیــن فیلمفارســی میچرخیــد ،بــا ایــن
تفــاوت کــه در ســطح رویی ،مناســبات انقالبــی ،شــورش کارگران
بــر فئودالهــا و ...جایگزیــن داســتانهای عشــقی -جاهلــی ســابق
شــده بود.گــروه دوم امــا کــه پوینــدگان طریق ســینمای سیاســی
بودنــد ،بــه دنبــال امیــال و اهدافــی غیــر از ســینما ،در بدنــه
ســینمای آن زمــان حضــور داشــتند .ایــن عده بیشــتر به ســودای
تبلیــغ اهــداف ،جریانــات و افــکار سیاســی ،فعالیــت در ســینما را
پیــش گرفتــه و بــرای نیــل بــه هــدف اولیــه ،مضامین سیاســی و
ایدئولوژیــک را دســت مایــه خلــق آثارشــان قــرار دادنــد .از ایــن
منظــر ،جــدای از خاســتگاههای فکــری ســازندگان ،آنچــه ایــن
آثــار را از آثــار گــروه اول تفکیــک میکنــد ،اندیشــه آشــکار و
ذات شــعاری حاکــم بــر ایــن فیلم هاســت کــه خط افتراقــی میان
اندیشــه شــعاری ایــن گــروه و بیاندیشــهای سرشــار در گــروه اول

ترســیم میکنــد .امــا در ســوی دیگــر جریــان ،آنچــه ایــن آثــار
را نیــز بــه ســان آثــار مربــوط بــه طیــف اول بــه رده آثــار نــازل
میرانــد ،هویت گمشــده ســینما در پس شــعارهای ســطحی فیلم
هاســت .بــه عبــارت بهتــر ،حلقــه گمشــده فیلمهــای ایــن طیف،
ســینما و حلقــه گمشــده فیلمهــای متعلق بــه گــروه اول ،اندیشــه
و صداقــت اســت .گــروه اول ،بیتوجــه بــه چگونگــی و بیاعتقــاد
بــه خاســتگاههای انقالبــی گــری ،شــرایط اجتماعــی -اقتصــادی و
نقــش آنهــا در انقــاب ،با ســاخت آثــاری از قبیل «مفســدین» و
«ســرباز اســام» امــان منطقــی« ،ســیم خــاردار» مهــدی معدنیان،
«برزخــی هــا» ایــرج قــادری و ...ســاده انگارانــه ســعی در اتصــال
خــود بــه بدنــه ســینمای سیاســی داشــتند و گــروه دوم نیــز بــا
ایــن کــه اساســا در بدنــه انقــاب قــرار داشــتند ،بــا ســاخت
آثــاری از قبیــل «بــرای آزادی» حســین ترابــی« ،توبــه نصــوح»
محســن مخملبــاف و ...ســعی در بســط ایدئولوژیهــای خــاص با
واســطه ســینما داشــتند ،در حالــی که توانایــی و شــناخت چندانی
از ســینما نداشــتند .بــه عبــارت دیگــر چالــش ســینمای پــس از
انقــاب ایــران چنیــن اســت :آنانــی کــه ســینما را میشــناختند،
یــا اجــازه فیلمســازی نداشــتند و یــا ایــن کــه بــه واســطه عــدم
شــناخت از مناســبات جدیــد فرهنگــی و اجتماعــی ،مجــددا بــر
خــوان فیلمفارســی نشســته بودند و آنانــی که انقالب و مناســبات
جدیــد پــس از انقالب شــناخت داشــتند ،ســینما را نمیشــناختند
تــا بــا آن آثارشــان را بــا ظاهــری موجهتــر ارائــه نماینــد .ایــن
دو گــروه اگرچــه ظاهــرا از لحــاظ نیــات و درونیــات تفاوتهــای
بنیــادی بــا یکدیگــر داشــتند ،امــا اشــتراکی عمیــق آنــان را به هم
نزدیــک میکــرد و در یــک راســتای کاربــردی قــرار مــیداد
کــه آن سوءاســتفاده یــا اســتفاده بــد از ابزارهــای بیــان مســائل
سیاســی در ســینما ،بــا هــدف دســتیابی بــه اهــداف غیر سیاســی
و غیــر ســینمایی و عمدتــا اقتصادی در گــروه اول و سیاســی و غیر
ســینمایی در گــروه دوم بــود .ایــن دو گــروه ،بــه واســطه تظاهــر
بــه سیاســی نمایــی و رویکردهــای تابــع ایــن امــر کــه بــه تمکین
بیقیــد و شــرط از خواســتههای طبقــه حاکــم بــه منظــور تقویت
و تثبیــت خــود میانجامیــد ،ســینمای سیاســی ایــران را از مســیر
یــک دیــدگاه اوتوپیایــی دور کــرده و شــمایل و قواره یک ســینمای
حکومتــی را بــرای ســینمای ایران ترســیم کردنــد؛ رویکــردی که
ظاهــرا مقبــول نظــر حکومــت هــم قــرار گرفــت و حمایتهــای
بعــدی از ایــن ســینما را در پــی داشــت .شــاید بتــوان تشــکیل
ارگانهــای حکومتــی بــرای نظــارت و اداره ســینما ،نظیــر حــوزه
هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی را نتیجــه مقبولیــت حکومتی
رویکــرد متظاهرانــه گروههــای فــوق الذکــر برشــمرد.
فرجام سخن
فیلمهــای تولیــد شــده در ســالهای نخســت انقــاب ،اگرچــه
مبتنــی بــر ســوار شــدن بــر امــواج مطالبــات زمانــه و ســایق
عــدهای خــاص بــود و ســینما را بــه ورطه نوعــی پرداخــت عوامانه
کشــاند ،اما پیــش از هــر کارکرد دیگــری ،نظرات انقالبیون ســنتی
را بــه مقولــه ســینما تعدیــل کــرد .ســاخت ایــن آثــار ،آن هــم در
دورانــی پرتالطــم و ســوء تفاهــم برانگیــز ،با هر کیفیت ســینمایی و
زیبایــی شناســی ،روزنــه امیــدی بــرای اطمینــان از تداوم راه ســینما
بــود .اگرچــه شــاید بیرحمانــه باشــد امــا بایــد گفــت کــه حــذف
برخــی از اهالــی ســینمای پیــش از انقــاب و خاتمــه حیــات هنری
آنــان ،بــه حاشــیه رفتــن تولیــدات ســینمایی اندیشــه گــون پــس
از انقــاب بــه ســبب عــدم پیــروی از برخــی قواعــد و مناســبات
حکومتــی جدیــد نظیر حجــاب و در نهایــت تولید آثاری ســینمایی
سیاســی نمــا بــا ســطحی نــازل  -توســط عناصــر ســینمایی پیش
از انقــاب کــه فاقــد درک صحیحــی از مناســبات جامعــه انقالبــی
بودنــد و همچنین انقالبیونی که به الفبای ســینما آشــنایی نداشــتند
 بــرای اثبــات توانمنــدی خدمــت ســینما بــه انقــاب ،بهایــی بودکــه ســینماگران پرداختنــد تــا ایــن هنر بــه بقای خــود ادامــه دهد.

سرود تیم ملی پر از کلیشههای از مد افتاده است

فرهنگ وهنر

نــادر مشــایخی ،آهنگســاز و رهبــر ارکســتر ،در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره قطعــه « ۱۱ســتاره» بــه خوانندگی ســاالر عقیلــی و آهنگســازی بابک
زریــن ،اظهــار کــرد :نمیدانــم ایــن کار بــرای جــام جهانــی مناســب اســت یــا نــه امــا بــه طــور کل و بــه هــزار دلیــل میگویــم ایــن ســرود خیلی
ضعیــف اســت .او تصریــح کــرد :موســیقی ســرود تیــم ملــی فوتبــال بســیار ضعیف اســت و حیــف صدای ســاالر عقیلــی که بــرای چنیــن کاری
بخوانــد .مشــایخی خاطرنشــان کــرد :تیــم ملــی در جــام جهانی بــازی میکنــد و برمیگــردد و ایــن چیزها هــم فراموش میشــود .گذشــته از تمام
اینهــا ســرود بایــد حالتــی داشــته باشــد کــه وقتــی آن را میشــنویم یادمــان بمانــد و مــا را به مفهــوم موضــوع مورد نظــر و هیجــان ارجــاع دهد.
ایــن آهنگســاز اضافــه کــرد ،در ایــن کار هــر چــه هســت قبــا بــه انــواع مختلــف بارها شــنیدهایم .بــر این اســاس کار ضعیــف ،الکــی و از ســر باز
کــردن ســاخته شــده اســت .او توضیــح داد :ارکستراســیون ایــن قطعــه ضعیــف اســت و ارکســتر ،آن حضــور الزم را نــدارد .تمــام زورش را میزند
چیــزی بــه مــا بگویــد و ماننــد آدمی اســت کــه مدام کنــار گــوش مــا داد و بیــداد میکند .مشــایخی گفــت :در این قطعه از کلیشـههایی اســتفاده
شــده کــه متعلــق بــه  ۴۰ســال قبــل هســتند .اگــر میخواســتند کارشــان پــاپ باشــد ،چیــزی کــه اســتفاده کردهانــد ،از مــد افتــاده اســت ،اگــر
میخواســتند اســطورهای باشــد ،اســتفاده ضعیــف از گــروه پــاپ بــه طــور همزمان بــا ارکســتر ،رگههــای اســطورهای را به طــور کامــل از آن گرفته
اســت .او در پایــان تأکیــد کــرد تنهــا نکتــه مثبت ،ســاالر عقیلی اســت کــه متأســفم چــرا روی این موســیقی خوانده اســت.
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پیــش مصاحبــه :در اســفند  ۱۳۹۲بــا انتشــار تــک آهنــگ
«آوازم را میرقصیــدی» ،گــروه «دال» ورود خــود بــه بــازار
موســیقی ایــران را اعــام کــرد؛ گامــی اســتوار بــرای آغــاز
مســیری دشــوار .گامهــای بعــدی نیــز بــا دقــت و صالبــت
بیشــتری پیمــوده شــد و در ســال  ٩٣بــا چنــد تــك آهنــگ
دیگــر کــه در فضــاى مجــازى منتشــر كــرد ،جايــش را در بين
مخاطبــان موســيقى تلفيقــى پيــدا كــرد .در همــان ســال قطعــه
«طعــم شــيرين خيــال» را بــراى تيتــراژ فيلمــى بــا هميــن نــام
بــه کارگردانــی كمــال تبريــزى ســاخت .اوليــن آلبــوم گــروه
دال بــا نــام «گــذر ارديبهشــت» ،در بهــار  ٩٥منتشــر و جــزء
پــر فــروش تريــن موســیقی هــاى ســال شــد .موســیقی گــذر
اردیبهشــت ،در ســى و دوميــن جشــنواره موســيقى فجــر ،برنده
لــوح تقديــر بهتريــن موســیقی تلفیقی ســال و همچنيــن كانديد
جایــزه «باربــد» در بخــش آهنگســازى شــد .وجــه تســمیه
گــروه دال ،واژه دوســتی اســت و گــروه دال نامــش را از اولیــن
حــرف واژه دوســتی گرفتــه اســت .اعضــاى ایــن گــروه را امین
هدایتــی (خواننــده) ،شــایان شــکرآبی (آهنگســاز و پیانــو) ،غزل
مهــدوى (شــاعر و ترانــه ســرا) ،یــزدان بهمنــی (ســازهای
هندپــن و کوبــه ای) و میــاد ســعدی (ســازهای کوبــهای)
تشــكيل مــى دهنــد .همچنيــن فرشــاد رضايــى (گيتــار بــاس)
و آرش آذر (دودوك) نيــز دال را همراهــى مــى كننــد .دومیــن
آلبــوم گــروه دال نیــز بــا عنــوان «کالغ ســفید» در اســفند
 96عرضــه شــد کــه بــا اســتقبال کــم نظیــر مخاطبــان بــازار
موســیقی مواجــه شــد .در حاشــیه اجــرای گــروه دال در مشــهد
کــه بــه همــت کانــون موســیقی دانشــگاه فردوســی امــکان آن
فراهــم شــده بــود ،فرصتــی دســت داد تــا بــا شــایان شــکرآبی،
سرپرســت و نوازنــده پیانــو گــروه دال و میــاد ســعدی ،نوازنده
پرکاشــن ،بــه نمایندگــی از گــروه دال ،گفــت و گویــی داشــته
باشــیم .در ایــن گفت و گــو از انگیزه تشــکیل گــروه دال ،چرایی
انتخــاب ســبک موســیقی تلفیقــی و ...ســخن بــه میــان آمــده
اســت .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،بخشهایــی از ایــن گفــت
و گــوی تفصیلــی اســت.
ســرآغاز فعالیــت گــروه دال به اســفند  ۱۳۹۲بــاز میگردد.
گروههــای مختلفــی نظیــر «دنــگ شــو»« ،پالــت»« ،چارتار»
و ...پیــش از شــما در ســبک موســیقی تلفیقی فعالیت داشــته
انــد ،انگیــزه شــما از تشــکیل گــروه دال چــه بــود؟ ایــن
ســؤال را از دو جهــت می پرســم؛ اول ایــن کــه زمینــه فکــری
تشــکیل گــروه دال چــه بــود و چــه کانســپت ذهنــی نســبت
بــه فــرم و انســجام محتوای موســیقی تلفیقــی داشــتید و دوم
ایــن کــه وجــه تمایــز گــروه دال بــا ســایر گروههــای فعــال
در زمینــه موســیقی تلفیقی چیســت؟
انگیــزه مــا از تشــکیل گــروه چیزی جــز یک دغدغه مشــترک
نبــود .چنــد دوســت کنــار هــم جمــع شــده بودیــم و ســالها
بــه ایــن فکــر بودیــم کــه فعالیــت خودمــان را بــه صــورت
جــدی منتشــر کنیــم .مــا حــدودا از ســال  ۹۰بــا یکدیگــر
ســاز مینواختیــم و یــک کنســرت بــا گروهــی تحــت عنــوان
«دیگــر» در تــاالر وحــدت روی صحنــه بردیــم .آزمــون و خطا
کردیــم و حــدودا بعــد از یــک ســال و نیــم ســاز زدن کنــار هم
و رد و بــدل کــردن موســیقی ،بــه صــورت تجربــی و آزمــون و
خطــا ،بــه یــک موســیقی تجربی رســیدیم کــه نتیجــه اش را در
«آوازم را میرقصیــدی» میتوانیــد بشــنوید .ترکیــب بنــدی
ســازها ،نــوع نــگاه بــه آهنگســازی ،تنظیــم و ترانــه ســرایی که
بــه آن دســت یافیــم در ایــن اثــر یافــت میشــود .مــا بــه
عنــوان گروهــی کــه میخواســتیم بعــد از ایــن گروههایــی کــه
نــام بردیــد ،پــا بــه عرصــه بگذاریــم ،بــازار موســیقی ایــران را
رصــد کردیــم و بایــد ایــن کار را انجــام میدادیــم .قطعــا از
ایــن گروههــا تأثیــر گرفتهایــم امــا نــه تأثیــری کــه بخواهیــم
ببینیــم آنهــا چــه راهــی رفتنــد کــه ما نیــز برویــم بلکــه تأثیر
بــه نوعــی کــه ســعی کنیــم نــوآوری خــود را داشــته باشــیم و
حــرف تکــراری نزنیــم .قطعــا اگــر نســخهای تکــراری بودیــم
مخاطــب بــه گروهمــان جــذب نمیشــد .وجــه تمایــز مــا بــا
ســایر گروههــا را نیــز خــود مخاطــب متوجــه میشــود و بــه
توضیــح نیــازی نیســت .هــر گروهــی بــه هــر حــال ویژگیهای
منحصــر بــه فــرد خــودش را دارد همــان طــور کــه هــر فــرد
ویژگیهــای خــاص خــود را دارد و بــودن افــراد کنــار هــم
میتوانــد ترکیــب جدیــد و خاصــی را ایجــاد کنــد .در گــروه ما
بــا توجــه بــه پیشــینه موســیقی ایرانــی کــه تــک تــک بچههــا
دارنــد و همچنیــن نگاههــای مدرنــی کــه بــه موســیقی داریــم و
عالقــه منــد هســتیم کــه آنهــا را تجربــه کنیم ،چنیــن ترکیبی
ایجــاد شــده اســت و نیــاز بــه توضیــح بیشــتر نیســت .آنچه به
عنــوان موســیقی تلفیقــی گفتــه میشــود ،بــه نظــر ما موســیقی
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تجربــی یــا موســیقی بــر پایــه ســازبندی اســت .از همــان ابتــدا
همگــی روی حضــور ســازهای مختلــف ،متفــق القــول بودیــم و
فضــای صدایــی حاصــل از آن را دوســت داشــتیم .شــاید بتوان
گفــت کــه گــروه مــا هــم تولیــد کننــده موســیقی اســت و هــم
ترانــه ،در واقــع تمــام اجــزای موســیقی دال ،از ترانــه گرفتــه تــا
نــوع اســتفاده از ســازهای پرکاشــن و هارمونیهــای اســتفاده
شــده ،همــه تولیــدی و بــه نوعــی مختــص گــروه اســت.
چــرا انتخــاب شــما موســیقی تلفیقــی بــود و ایــن ســبک را
برگزیــده ایــد؟ علــت آن نوعــی احســاس نیــاز در بــازار
موســیقی ایــران نســبت بــه چنین ســبکی اســت یا مســألهای
دیگــر دخیــل اســت؟ اگــر این نیــاز وجــود دارد علــت آن را
در چــه عواملــی میدانیــد؟
ایــن کــه میگوییــد موســیقی تلفیقــی شــاید نــگاه درســتی
نباشــد .البتــه کــه مــا ســعی میکنیــم آن چیــزی که اســمش
را تلفیقــی میگذاریــم ،در تــار و پــود موســیقی مــا اتفــاق
بیفتــد نــه اینکــه صرفــا یــک ســاز ایرانــی در کنــار یــک ســاز
غربــی قــرار بگیــرد و ایــن را تلفیــق بگوییــم .امــا بــه صــورت
کلــی ایــن کــه چــرا ایــن نــوع موســیقی را انتخــاب کــرده
ایــم ،بخــش زیــادی از آن شــاید بــه اراده و خواســت خــود ما
نبــوده اســت و بــه واســطه موقعیــت زمانــی و جغرافیایــی -
مــا در عصــری قــرار داریــم کــه عصــر ارتباطــات و گســترده
شــدن روابــط بیــن المللــی و از بیــن رفتــن مــرز هاســت و بــه
نوعــی رســانهها بــرای مــا انتخــاب شــده اســت! همــه مــا بــه
راحتــی میتوانیــم بــه انــواع موســیقیهای دنیــا دسترســی
پیــدا کنیــم و بســیاری از آهنگســازانی کــه در ایــران فعالیــت
میکننــد ،از آثــار موســیقی غربــی و شــرقی تغذیــه میشــوند.
بنابرایــن در ناخــودآگاه همــه مــا ،ترکیبــی از نواهــای
جغرافیاهــای مختلــف اســت و مــا نیــز بــه عنــوان یــک گروه
جــوان کــه در ایــن زمانــه زندگــی میکنیــم ،ناگزیــر تحــت
تأثیــر موســیقی غربــی و غیــر ایرانــی قــرار خواهیــم گرفــت.
همــان طــور کــه میتــوان در ترکیــه ،کشــورهای عربــی،
آذربایجــان و کل خاورمیانــه دیــد کــه هنرمندانــی پــا بــه
عرصــه موســیقی میگذارنــد کــه موســیقی آن هــا ،ترکیبــی
از حــال و هــوای تأثیــر گرفتــه از موســیقی غــرب ،جــاز،
راک الکترونیــک و موســیقی بومــی کشــور خودشــان اســت.
همچنیــن در جامعــه مــا نیــز قشــری هســتند  -مخصوصــا
قشــر جــوان  -کــه چنــدان طرفــدار موســیقی اصیــل ایرانــی
نیســتند و از طرفــی موســیقی پــاپ را نیــز دوســت ندارنــد.
لــذا بایــد بینابینــی وجــود داشــته باشــد بــا عنــوان تلفیقــی.
گویــی احســاس ایــن نیــاز ،ایــن اســت کــه خــوراک موســیقی
خــوب کــم اســت .واقعــا معــدود گروههــا و خوانندههایــی
هســتند کــه بتــوان از آنهــا نــام بــرد و از موســیقی شــان
دفــاع کــرد .مــا هــم از اتفاقاتــی کــه در جهــان و جامعــه خود
در حــال وقــوع اســت ،مســتثنی نیســتیم .در نهایــت شــاید
بتــوان گفــت کــه انتخابــی ارادی بــرای برگزیــدن موســیقی
تلفیقــی ،بــه آن شــکل نبــوده و وابســته بــه شــرایط خودمان و
ســلیقههایی کــه بــرای مــا شــکل گرفتــه اســت ،ســراغ ایــن
نــوع موســیقی رفتــه ایــم.
اصــوال چــه نگاهــی بــه موســیقی تلفیقــی داریــد و ایــن نــوع
موســیقی را از چــه جنســی میدانیــد؟ مثــا در نخســتین
آلبــوم منتشــر شــده گــروه دال به نام «گــذر از اردیبهشــت»،
بــا گســتردگی ســازها مواجــه هســتیم و نــوای ویلنســل و
پیانــو تــا نالــه دودوک ،در ایــن آلبــوم بــه گــوش میرســد.
در آلبــوم دوم «کالغ ســفید» هــم از ارکســتر زهــی بهــره
بــرده ایــد و در برخــی کارهــا هــم از ســاوند افکتهــای
الکترونیــک و آکوســتیک اســتفاده شــده اســت.
نــگاه مــا بــه موســیقی تلفیقــی ایــن گونــه اســت کــه تلفیــق

زمانــی درســت اســت کــه ایــن صداهــا بــه گونــهای بــا هــم
ترکیــب شــوند کــه مخاطــب نتوانــد آنهــا را از یکدیگــر
تفکیــک کنــد .تلفیــق بایــد در تــار و پــود موســیقی باشــد
نــه ایــن کــه چنــد الیــه صــدا از جغرافیاهــای گوناگــون بــر
هــم ســوار شــوند و بــه نوبــت هــر کــس نقــش خــود را
ایفــا کنــد .فکــر میکنــم ایــن اتفــاق بایــد بــه نوعــی بیفتــد
کــه ایــن تلفیــق طــوری در هــم تنیــده شــود کــه مخاطــب
موســیقی ،یــک صــدای یکپارچــه بشــنود و در هــر ثانیــه از
موســیقی بتوانــد بــه یــاد بیــاورد کــه ایــن هنرمنــد در چــه
جفرافیایــی در حــال زندگــی اســت و بــه نمایندگــی از چــه
مــکان و فرهنگــی بــا مخاطــب ســخن میگویــد .امــا بــه
صــورت کلــی برخــی ســازها در واقــع پایــه اصلــی موســیقی
مــا هســتند؛ پیانــو ،ویالــون ســل و دودوک .تقریبــا میتــوان
گفــت اینهــا همیشــه هســتند و اگــر مــا از ســازهای دیگــری
بتوانیــم کمــک بگیریــم ،بــرای انســجام و فضایــی کــه دلمــان
میخواهــد بــه گــوش برســد ،حتمــا اســتفاده میکنیــم .مثــا
در آلبــوم دوم و بــه دنبــال احســاس نیــاز بــرای صدایــی
خــاص ،از عــود و ســاوند افکــت اســتفاده شــده اســت .مثال در
ســازهای کوبــهای تــا حــدی شــاید صــدای ســازها شــبیه بــه
درامــز شــده باشــد درحالــی کــه درامــز نیســت و فقــط طبــل
اســنر درام اضافــه شــده اســت ،چــرا کــه احســاس کردیــم
اگــر یــک ریتــم ســاده بــه ایــن شــکل بــه گــوش برســد،
بیشــتر در قالــب موزیــک اســت.
جامعــه ایــران گرفتــار نوعــی خشــونت چــه در بُعد فــردی و
چــه در بُعــد روابــط کالنتــر اجتماعــی اســت ،اما گــروه دال
کــه نــام خــودش را از حــرف اول واژه دوســتی گرفته اســت،
شــاید منفــک از متــن جامعــه ،لطافــت خاصــی را در قطعات
خــود دنبــال میکنــد و کارهــای تولیــدی اش چــه در فــرم
و چــه در محتــوا آرامــش بخــش اســت ،حتــی میتــوان
خصوصیتریــن لحظــات زندگــی مــان را بــا ایــن قطعــات
زندگــی کنیــم .چگونــه ایــن امــر میســر شــده اســت؟
هــدف گــروه دال از تولیــد ایــن نــوع موســیقی در شــرایط
فعلــی چیســت؟
عبــارت آرامــش بخــش کــه از آن اســتفاده میکنیــد ،شــاید
بــه نظــر فــردی دیگــر غمگیــن و بســیار آرام یــا در نظــر فرد
دیگــری ،حالــت شــیدایی داشــته باشــد .در واقــع ایــن همــان
جــادوی هنــر و موســیقی اســت کــه میتوانــد حسهــای
مختلــف را در انســانهای متفــاوت برانگیــزد .چگونــه میســر
میشــود ،بایــد گفــت ایــن حــال ماســت و مــا هیــچ وقــت
منفــک از جامعــه نیســتیم و قــرار نیســت اگــر خشــونتی در
جامعــه هســت مــا آن خشــونت یــا ناامیــدی را نمایانتــر
کنیــم .شــاید گاهــی اوقــات الزم باشــد کــه بــه بســتر
ناامیــدی ،امیــد بدهیــم یــا الزم باشــد بــه برخــی مفاهیــم
اجتماعــی کــه احســاس میشــود ،اشــاره کنیــم .مــا قطعــا بــه
عنــوان افــرادی کــه در ایــن جامعــه زندگــی میکنیــم ،از آن
حــس و حالــی میگیریــم و در کارمــان تأثیــر میگــذارد.
امــا بســیار پیــش آمــده اســت کــه مســیر ،خــود مــا را پیــش
بــرده اســت .هــدف دال ایــن نیســت که عینــا مفاهیــم جامعه
را منتقــل کنــد یــا خیلــی منفــک و متضــاد باشــد .در مــورد
هــدف گــروه در تولیــد محتــوا هــم بایــد گفــت کــه محتــوا
چیــزی نیســت کــه مــاورای آن ،دلیــل و منطــق محکمــی
داشــته باشــد و بخواهــد بــا برنامــه ریــزی انجــام شــود.
همــان طــور کــه میدانیــد بخــش زیــادی از کار هنــری بــه
درونیــات انســانها متصــل اســت و بایــد شــخصیتها را
آنالیــز کنیــم تــا بتــوان متوجــه شــد چــه اتفاقــی در جریــان
اســت کــه چنیــن خروجــی ایجــاد میشــود .بــه همیــن
علــت فکــر میکنــم بحــث محتــوا بیشــتر در ویژگیهــای

شــخصیتی و نــوع روابــط دوســتان در گــروه و نــگاه یکایــک
آنهــا بــه مقولــه موســیقی ،زندگــی و جامعــه ریشــه دارد تــا
ایــن کــه وابســته بــه نیــاز بــازار یــا مســائل دیگــر باشــد.
عمــده گروههــا یــا افــرادی کــه در بــازار موســیقی ایــران
فعالیــت میکننــد ،پــس از موفقیــت یــک آلبــوم ،دیگــر
همــان مســیر را ادامــه میدهنــد و بــا روحیــهای محافظــه
کارانــه اســیر یــک تکــرار میشــوند و از قواعــد بــازار پیروی
میکننــد و خالقیــت خــود را از دســت میدهنــد ،امــا گــروه
دال حداقــل در دو آلبــوم منتشرشــده ،چنیــن نکــرده اســت و
همچنــان هــم بــا اســتقبال مواجــه اســت .ایــن مهــم چگونــه
میســر شــده و آیــا ادامــه خواهــد داشــت؟
در مــورد قــدم دوم و بــرای آلبــوم دوم ،اتفاقــا مــا محافظــه
کاری هــم داشــتیم .بــه هــر حــال کنــار گذاشــتن روشــی کــه
مخاطــب داشــته و گــروه بــا آن شــناخته شــده اســت و تولیــد
کــردن محصولــی کامــا جدیــد ،قاعدتــا ریســک بزرگی اســت
امــا از طــرف دیگــر ،درگیــر تکــرار شــدن و عــدم ایجــاد
خالقیــت نیــز کار درســتی نیســت .در همیــن بــازار موســیقی
گروهــی بــود کــه جســارت بیشــتری بــه خــرج داد و از آلبــوم
اول خــود فاصلــه زیــادی گرفــت ولــی مخاطــب از ایــن تغییــر
اســتقبال نکــرد .از طرفــی گروهــی هــم بــود کــه اســیر تکــرار
شــد و تغییــر ایجــاد نکــرد و بــاز هــم مخاطــب راضــی نشــد
و در نظــرش همــان آلبــوم اول خــوب بــود .پــس مــا راه پــر
خطــری را پیــش رو داریــم ،از ایــن نظــر کــه بایــد کاری انجــام
دهیــم کــه هــم جســارت و نــوآوری داشــته باشــد و هــم از
اصــل خودمــان دور نشــویم .بــه نظــر میرســد در «کالغ
ســفید» ایــن اتفــاق افتــاده اســت و خیلــی خوشــحالیم کــه تــا
ایــن لحظــه اســتقبال خوبــی از آن شــده اســت .مــا دائمــا با هم
صحبــت میکنیــم ،فکــر میکنیــم و میخواهیــم حرکتمــان رو
بــه جلــو باشــد .در واقــع آن چیزهایــی کــه بلــد هســتیم را
پیــاده کنیــم ،چیزهــای جدیــد یــاد بگیریــم و در همــان فضایی
کــه بــرای خودمــان ایجــاد کــرده ایــم ،کار کنیــم.
گــروه دال تجربــه تــاش بــرای پخــش رایــگان کنســرت
خــود بــر روی اینترنــت را دارد .هــدف گــروه از ایــن اقــدام
چــه بــود و چــه بازخوردهایــی را بــه دنبــال داشــت؟
مــا تــاش زیــادی کردیــم کــه در کنســرت اردیبهشــت ۹۶
ایــن اتفــاق بیفتــد .هــدف اصلــی گــروه نیــز در واقــع دوســتان
عزیــزی بودنــد کــه بــه هــر دلیلی تــوان دیــدن ایــن اجراهــا را
از نزدیــک نداشــتند و یکــی از مهمتریــن دالیــل ،شــهر مشــهد
و شهرســتانهایی بودنــد کــه بــرای برگــزاری کنســرت
بــا محدودیتهایــی مواجــه هســتند کــه البتــه دالیــل آن
مشــخص و واضــح نیســت چــون ایــن مســائل طبــق قانــون
مشــخصی اتفــاق نمیافتنــد و تمــام مباحــث کامــا ســلیقهای
و بــر اســاس منطــق شــخصی رخ میدهنــد .بــه هــر حــال
ایــن راهــی بــود کــه مــا توانســتیم بــرای دوســتانی کــه مایــل
هســتند صــدای دال را بشــنوند  -هــر چنــد کــه بــه کیفیــت
حضــور فیزیکــی در برنامــه نیســت  -فراهــم و فقــدان ذکــر
شــده را جبــران کنیــم .امــا متأســفانه بــا همیــن مســأله هــم
موافقــت نشــد و مشــکالتی بــر ســر راه قــرار گرفــت و مجــوز
پخــش اینترنتــی روز قبــل از اجــرا لغــو شــد کــه قطعــا اتفــاق
ناخوشــایندی بــرای مــا بــود.
بــرای نخســتین بــار اســت کــه گروهــی بــا ســبک تلفیقــی
و در حــد و انــدازه دال ،بــه خراســان و بــه طــور خــاص بــه
مشــهد آمــده و بــه اجــرا پرداخــت .ایــن اتفــاق را چگونــه
ارزیابــی میکنیــد؟ حــال و هــوا و شــرایط ســالن را در شــب
اجــرا چگونــه دیدیــد؟
خاطــرهای بســیار شــیرین و لحظــات بــه یــاد ماندنــی را در
شــهر زیبــای مشــهد داشــتیم و میتوانــم بگویــم مخاطبیــن
مشــهدی مــا ،جــزء پــر انــرژی تریــن ،فهیمتریــن و همراهترین
مخاطبــان بودنــد .همچنیــن تیــم اجرایــی ،بــا تمــام کــم و
کاســتیهایی کــه ناشــی از بیتجربــه بــودن مشــهد در
برگــزاری کنســرت اســت ،بســیار خــوب عمــل کــرد .نواقــص
موجــود نیــز بــا بــاز شــدن قفــل مجــوز کنســرتهای بیشــتر،
قطعــا بهتــر میشــود .نورپــردازان ،صدابــرداران و مدیــران
اجرایــی و ســایر مســائل بــا فراهــم شــدن بســتر برگــزاری
کنســرتهای متعــدد ،میتواننــد رشــد و پیشــرفت بیشــتری
داشــته باشــند .تجربــه اجــرا در مشــهد امــا در عیــن حــال
کمــی ناراحــت کننــده بــود ،آن هــم از ایــن جهــت کــه ایــن
مردمــان خــوب و بــا احســاس  -در جایــی کــه اســاتیدی چون
محمدرضــا شــجریان در آن متولــد شــدهاند  -بــه خاطــر
شــرایطی خــاص ،از داشــتن کنســرتهای بیشــتر محرومنــد.
امیدواریــم کــه بــاز هــم ایــن اتفاقــات تکــرار شــود ،نــه فقــط
بــرای گــروه دال بلکــه بــرای تمــام هنرمندانــی کــه فعالیــت
میکننــد و مخاطبانــی در خراســان دارنــد کــه تشــنه شــنیدن
صــدای سازشــان هســتند.

ا گر سر مار را میزدیم ،مارهای دیگر به وجود نمیآمد
امــان اهلل قرایــی مقــدم ،جامعــه شــناس و اســتاد دانشــگاه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار «انتخــاب» دربــاره ماجــرای تعــرض بــه
دانشآمــوزان در مدرســهای در غــرب تهــران و ایــن کــه بیــان ایــن آزار و اذیتهــا در جامعــه ،نوعــی تابــو بــه شــمار مــیرود،
گفــت :کاری کــه آن آقــا کــرد ،خــودش شکســتن تابــو بــود؛ هــم بــرای جامعــه هــراس ایجــاد کــرد هــم از نظــر اجتماعــی و حتــی
سیاســی بــرای کشــور زیانبــار بــود .او ادامــه داد :ایــن فــرد تمــام اخالقیــات و انتظاراتــی را کــه از آمــوزش و پــرورش در جامعــه
وجــود دارد ،زیــر ســوأل بــرد و لطمــه و ضربــه بــدی بــه آن وارد کــرد .قرایــی مقــدم دربــاره علــت و چرایــی رخ دادن چنیــن
رویدادهایــی ،بــا اشــاره بــه ســابقه فعالیتهــا و تألیفــات خــود در حــوزه آمــوزش و پــرورش گفــت :وقتــی آمــوزش و پــرورش بــه
دســت ناهــان افتــاد و افــراد غیرمتخصــص را وزیــر کردنــد و لیســانس ریاضــی و جغرافیــا را  -کــه تخصصــی مرتبطی ندارنــد  -به
عنــوان مدیــر مدرســه اســتفاده کردنــد و بــه اهمیــت نقــش مدیــر مدرســه و پــس از او ناظــم ،بــه عنــوان اداره کننــده مدرســه
اهمیــت ندادنــد ،کار بــه ایــن جــا میکشــد .اگــر ســر مــار را میزدنــد ،مارهــای دیگــر بــه وجــود نمیآمــد .وی افــزود :کســی کــه
قــرار اســت معلــم ،معــاون و ناظــم شــود و یــا مدرســه را اداره کنــد بایــد از جمیــع جهــات مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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فریاد میکشم پس هستم...
مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی93
اپیــزود اول« :محمــد» خواســتگاری اســت کــه از «معصومــه»
جــواب رد شــنیده اســت ،شــب ســال نــو شــتابان از کنــار او
میگــذرد ،بــه صــورت و بدنــش اســید میپاشــد و دو انگشــتش
را بــا قمــه قطــع میکنــد.
اپیــزود دوم :بــرای بــار دوم در یــک روز جریمــه میشــود ،ناگهــان
در چهــارراه جهــان کــودک توقــف میکنــد ،دو بطری بنزیــن روی
اتومبیــل پرایــدش خالــی میکنــد و آن را بــه آتــش میکشــد.
اپیــزود ســوم :ســر و صــدای درگیــری چنــد دختــر دبیرســتانی
نظــرش را جلــب میکنــد ،میایســتد و از دور نظــاره میکنــد،
لحظــهای بعــد دختــرک از پــس لبــاس فــرم ســورمهای رنــگ
مدرســه قمــه میکشــد.
بــاز هــم میبینیــم ،میخوانیــم و میشــنویم .حتمــا پیــش آمــده
اســت کــه در مــوارد ایــن چنینی خــود را بــه جای شــخصیتهای
مربوطــه قــرار داده و واکنــش خــود را ارزیابــی کــرده باشــید و گاها
از تفــاوت عملکــرد خــود شــگفت زده شــده باشــید .چیزی کــه در
برابــر تســلیم شــدن بــه تنــش از افــراد محافظــت میکنــد« ،تاب
آوری» اســت .تــاب آوری یــا توانایــی ســازگاری مثبــت با مصیبت،
فشــار و آســیب ،یــک موضــوع روانشــناختی اســت کــه در ارتباط
بــا پاســخ فــرد بــه تنــش آســیب زا و موقعیتهای مشــکل آفرین
زندگــی بررســی میشــود .بعضــی دیدگاههــا تــاب آوری را بــه
عنــوان پاســخ بــه یــک واقعــه خــاص و بعضــی دیگــر آن را بــه
عنــوان یــک ســبک مقابلــهای پایــدار در نظــر میگیرنــد« .لوتــار»،
تــاب آوری را یــک فرآینــد پویــا میدانــد کــه در آن افــراد بــا
وجــود تجــارب آســیب زا یا مصیبــت بار ،ســازگاری مثبت نشــان
میدهنــد« .هانــس ســلیه» ،به عنــوان یکــی از پیشــگامان پژوهش
دربــاره فشــار روانــی ،آن را بــه عنــوان پاســخ فیزیولوژیکــی بــدن
بــه رویدادهــای تهدیــد کننــده تعریــف میکنــد .ســلیه بــر نحــوه
ســازگاری بــدن انســان بــا تهدیدهــای محیطــی ،علــی رغــم منبع
تهدیــد تمرکــز کــرد .پژوهشــگران بعدی به بررســی ایــن موضوع
پرداختنــد کــه چــه چیــزی رویــداد زندگــی را تهدیــد کننــده
میســازد« .هولمــز» و «راهــه» نشــان دادنــد کــه فشــار روانــی،
میــزان تغییــر زندگــی و ســازگاری مجــدد افــراد در پاســخ بــه
رویــداد بیرونــی اســت .فشــار روانــی ،عبارت اســت از احساســات و
باورهــای منفــی افــراد ،هنگامــی کــه احســاس میکننــد نمیتوانند
بــا درخواســتهای محیــط پیرامونشــان مقابلــه کنند .حاصــل این
وضعیــت و تــاب آوری پایین فــرد ،تجربه هیجاناتی از قبیل خشــم
اســت .خشــم یکــی از هیجانات پیچیده انســان و واکنشــی متــداول
بــه بدرفتــاری و ناکامــی اســت .ناکامــی دلیــل عمده پرخاشــگری
اســت و زمانــی روی میدهــد کــه فــرد در راه رســیدن بــه یــک

هــدف یــا لــذت مــورد انتظــار ،متوقف شــود .به طــور مثــال ،عدم
توفیــق در پیگیــری و احقــاق حقــوق شــهروندی میتوانــد منجر به
ناکامــی شــود .ســاختار اقتصــادی معیــوب و تــاش برای رســیدن
بــه ســطح قابــل قبولــی از معیشــت و نتیجــه عکــس گرفتــن و
همچنیــن قیــاس وضعیــت خــود یــا اقشــار مرفــه جامعــه  -کــه
در نتیجــه همــان ســاختار معیــوب اقتصــادی اســت  -میتوانــد به
ناکامیهایــی از ایــن دســت دامــن بزنــد.
مطابــق نظریــه ناکامــی پرخاشــگری «دوالرد» ،اگــر مــا نتوانیــم به
آنچــه میخواهیــم و انتظــار داریــم برســیم ،ایــن امــر موجــب
پرخاشــگری خواهد شــد .شــدت پرخاشــگری بســتگی به اهمیتی
دارد کــه فــرد بــرای هــدف قائــل اســت و از رســیدن بــه آن
محــروم شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر شــدت پرخاشــگری بــه
شــدت ناکامــی وابســته اســت .از جملــه مفاهیــم مهم ایــن نظریه،
مفهــوم جــا بــه جایــی اســت .جــا بــه جایــی بــه مفهــوم تغییــر
کانــون توجــه فــرد از عامل ایجــاد کننده تنیدگــی روانــی و ناراحتی
و متوجــه ســاختن خشــم بــه موضــوع دیگری بــه عنوان جانشــین
اســت .بــه اعتقــاد روانشناســان ،هــر میــل یــا خواســته غریــزی
کــه بــه مانعــی برخــورد کنــد و مجــال بهــره گیــری و خشــنودی
نیابــد ،ایجــاد تنیدگــی روانــی میکنــد .بــرای از میــان بــردن ایــن
تنیدگــی ناراحــت کننــده ،خواســته مزبــور یــا پــس زده میشــود
و بــه ناخــودآگاه مــیرود یــا ایــن کــه جــای خــود را بــه خواســته
دیگــری کــه بــرآوردن آن آســانتر اســت ،میدهــد .معمــوال
وقتــی صحبــت از ناکامــی شــدید عاطفــی ،اقتصــادی ،جنســی و
یــا سیاســی بــه میــان میآیــد ،فــردی را تصــور میکنیــم کــه
دچــار محرومیــت عاطفــی ،اقتصــادی ،جنســی یــا سیاســی اســت؛

تصــوری کــه تــا حــد قابــل قبولــی درســت اســت .پژوهشهــای
صــورت گرفتــه توســط «کاتاالنــو» در آمریــکا حاکــی از آن اســت
کــه بــا مختصــر افزایــش در میــزان بیــکاری در یک محلــه ،میزان
خشــونت در آن نیــز بــاال مــیرود و در همیــن مطالعــات با کاهش
ســریع میــزان بیــکاری در اواخــر دهــه  ،90میزان جرایم خشــونت
بــار در ایــن کشــور بــه طــور چشــمگیری کاهش یافــت .ولــی این
رابطــه همــواره برقــرار نیســت ،کمااینکــه در دوران رکــود اقتصادی
در دهــه  1930کــه محرومیــت اقتصــادی بیــداد میکــرد ،میــزان
جرایــم خشــونت بــار چنــدان بــاال نبــود .حتــی «کمیســیون ملــی
بررســی علــل و راههــای پیشــگیری از خشــونت» در  1969بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه بهبــود وضــع اقتصــادی میتواند احســاس
ناکامــی را دامــن بزنــد و خشــونت را افزایــش دهــد .یــک علــت
روانشــناختی بالفصــل ،وجــود داشــت کــه پدیــد آمــدن احســاس
ناکامــی را علــی رغــم بهبــود شــرایط واقعــی تســهیل میکــرد و
آن انتظــارات افزایــش یافتــه در حــوزه وضــع قوانیــن مدافع حقوق
مدنــی بــود .بنابراین نمیتــوان پدیده پرخاشــگری را تماما ناشــی از
ناکامــی دانســت .اکنــون ســوأل اینجاســت کــه چه تبییــن دیگری
میتــوان از آن ارائــه داد؟
«بنــدورا» در پاســخ به این ســوأل ،نظریــه یادگیری اجتماعی خــود را
مطــرح نمــود کــه مطابــق آن ناکامی فــرد در دســت یابی بــه هدف
یــا ناکامــی بــه هــر دلیــل دیگــر و نیــز قـرار گرفتــن تحــت فشــار
روانــی ،موجــب بــروز هیجــان ناخوشــایندی میشــود کــه بســته به
نــوع واکنشهایــی کــه پیشــتر بـرای کنــار آمــدن بــا موقعیتهای
پرفشــار آموختــه و یــاد گرفتــه اســت ،آن هیجان ناخوشــایند طیف
وســیعی از واکنشهــا را بــه طــور بالقــوه در وی ســبب میشــود .بــه

عبــارت دیگــر هر کســی که دچــار ناکامــی و فشــار روانی میشــود،
بســته بــه یادگیریهای قبلی اش ممکن اســت پرخاشــگری پیشــه
کنــد ،یــا از دیگـران کمــک بخواهــد یــا منــزوی شــود یــا خــود را با
مـواد مخــدر تســکین دهــد .شــاید حتی بـرای غلبــه بــر مانعی که
موجــب ناکامــی و فشــار روانــی در او شــده بــود ،تــاش و مقاومــت
بیشــتری در پیــش گیــرد ،تــا بــه ایــن ترتیــب آن شـرایط را تــاب
آورد .ایــن کــه او کـدام یــک از ایــن پاســخها و واکنشهــا را برگزیند،
بســتگی بــه ایــن دارد کــه در گذشــته کـدام یــک از آنها احســاس
ناکامــی او را بیشــتر تســکین داده انــد .افـراد همـواره در پاســخ بــه
پیشــامدهای محیطــی رفتارهایــی را ابـراز میکننــد و هــر رفتــار نیز
نتایجــی در بــر دارد .رفتــاری کــه با پاداش روبرو شــود ،تکـرار خواهد
شــد ،ولــی رفتاری کــه به نتیجه ناخوشــایندی بیانجامد دیگــر تکرار
نمیشــود .افـراد در نهایــت از طریــق همیــن فرآینــد کــه «تقویــت
افتراقــی» خوانــده میشــود ،یــاد میگیرنــد کــه رفتارهــای موفقتــر
را برگزیننــد .فــرض کنید فــردی در فرآینــد یــک کار اداری ،پس از
صــرف اتــاف وقــت زیــاد و تذکـرات مکــرر بــه کارمنــد مربوطه
تغییــری در رونــد کاری خــود مشــاهده نمیکنــد و بالفاصلــه پس
از بــروز یــک رفتــار پرخاشــگرانه ،بــه هدف خود میرســد .مســلما
ایــن نتیجه مطلــوب در واکنش رفتــاری وی در آینــده تأثیر خواهد
داشــت .انســان میتوانــد بازنمــودی از موقعیتهــا نیــز در ذهــن
خــود بســازد و بــا کمــک آن پیامــد احتمالــی عمــل خــود را پیش
بینــی کنــد و از طریــق این فعالیت شــناختی ،گنجینه رفتــاری خود
را شــکل دهــد .ســومین منبــع شــکل دهنــده ایــن خزانه رفتــاری،
یادگیری مشــاهدهای اســت ،یعنی فــرد از نتیجه رفتارهــای دیگران
بــه اصطــاح عبــرت بگیــرد و بــا مالحظــه برخــی رفتارها کــه در
دیگــران منجــر به نتیجه خوشــایند شــده انــد ،آن را بیشــتر از بقیه
انجــام دهــد .در ایــن مــورد میتــوان بــه افــراد حاضــر در اداره در
مثــال قبــل اشــاره کــرد ،آن جــا کــه میبینیــم بــروز رفتارهــای
خشــونت آمیــز و هنجارشــکنانه دیگــران نــه تنهــا پیامــد منفــی
نــدارد کــه بعضــا راهگشــا خواهــد بــود .بــا توجــه بــه آنچــه کــه
بــدان اشــاره شــد ،میتــوان ایــن گونــه بیــان کــرد کــه وجــود
ناکامیهــای اجتنــاب ناپذیــر و گاهــا تحمیلــی از ســمت محیــط
و ســاختار و تجربــه هیجانــات ناخوشــایند ،بــه ســراغ رفتارهایــی
خواهیــم رفــت کــه از یــک ســو میــراث گذشــته دور کــه تحــت
تأثیــرات فرهنگی ناشــی از  2500ســال تاریخ ســلطه حکومتهای
مســتبد ،زورگــو و خشــن بــوده اســت و از یک ســو حاصــل آزمون
و خطــای موفقیــت آمیز رفتــار پرخاشــگرانه در حال حاضر اســت.
گویــی ناکامــی ایــن چرخــه را کلید میزنــد و پرخاشــگری آموخته
شــده بازتولیــد میشــود .بــه نظــر میرســد فــارغ از بُعــد فــردی
خشــونت و پرخاشــگری رو بــه افزایش در جامعه ،شکســتن چرخه
خشــونت ،نیازمنــد عزم همگانی و آســیب شناســی جدی از ســوی
حاکمیــت و برنامــه ریــزی در این راســتا اســت.

حمایت گرایی ایرانی
علی عبادتیان
کارشناسیاقتصاد94
حمایــت از کاالی ایرانــی در طــول سـالیان گذشــته به علــت روبرو
شــدن بــا چالــش اقتصــادی ،همــواره مبحثــی مــورد توجــه بدنــه
حکومتــی ایــران و مــردم ایــران بوده اســت .ایــن مهم بر هر انســان
اجتماعــی ،بدیهــی اســت کــه بــا افزایــش تولیــد در یــک کشــور،
اشــتغال نیــز افزایــش مییابــد و صــادرات تولیــدات نیــز باعــث
افزایــش ثــروت و رشــد اقتصــادی میگــردد .بــا نــام گــذاری
ســال  ۹۷بــه عنــوان «حمایــت از کاالی ایرانــی» ،در تمــام ســطوح
حکومتــی و روشــنفکری جامعــه ،صحبتهــای بســیاری در مــورد
شــیوه حمایــت از کاالی ایرانــی مطــرح گردیــد .در مقالــه پیش رو
ســعی دارم به شــیوههای کنونــی حمایــت از کاالی داخلی بپــردازم،
تأثیــرات آنهــا را بــر بدنــه اقتصــادی کشــور بررســی کنــم و در
نهایــت بــه شــیوههای دیگــر حمایــت از کاالی داخلــی میپــردازم.
شــاید مهمتریــن و متداولتریــن فــرم حمایــت گرایــی اقتصــاد
را بتــوان «دیــوار تعرفــه ای» خوانــد .امــا آیــا دیــوار تعرفــهای
در ایــران بــا شــرایط اقتصــادی ،فرهنگــی و بروکراتیــک ایــران راه
حــل مناســبی اســت؟ آیــا در کل میتــوان ایــن شــیوه را پاســخی
مناســب بــرای افزایــش تولیــد داخلــی دانســت؟ بــرای پاســخ به
ایــن پرســش ،در ابتــدا بــه مثــال جالبــی کــه «فردریک باســتیا»،
متفکــر و اقتصــاددان فرانســوی ،عنــوان میکنــد ،میپــردازم.
فردریــک باســتیا بــه بیــان داســتانی از ســرزمینی میپــردازد کــه
در آن شــمع ســازان ،دادخواســتی را بــه خدمــت حاکــم میبرنــد
و ایــن دادخواســت از ایــن قــرار اســت کــه اگــر دولــت بتوانــد
شــهروندان را مجبــور کنــد کــه بــا اســتفاده از پردههــای ضخیــم
پنجرههــای خــود را بپوشــانند و از ورود نــور خورشــید جلوگیــری

کننــد ،در ایــن صــورت نــه تنهــا بازار شــمع ســازان رونــق خواهد
گرفــت که بــازار قصابان ،بــازار تولیدکننــدگان موم ،شــمعدانی و...
رونــق زیــادی خواهــد گرفــت و قطعــا از ایــن رونــق هــم گــردش
پولــی زیــادی در کشــور شــکل خواهد گرفــت و هم اشــتغال زایی
زیــادی خواهیــم داشــت .امــا آیــا ایــن کار ،عقالنــی اســت؟ بــه
عبــارت دیگــر باســتیا عنــوان میکنــد کــه در حضــور گزینههای
جایگزیــن خارجــی کــه بســیار کارآمدتــر از گزینههــای داخلــی
هســتند ،تأکیــد بــر حمایــت گرایــی و تولیــد داخلــی اجنــاس
ضعیفتــر از گزینههــای خارجــی ،بــه ســرانجامی جــز هدررفــت
منابــع داخلــی منجــر نمیشــود .طرفــداران حمایــت گرایــی در
دفــاع از مواضــع خــود همــواره بــه مثالهایــی ماننــد تعرفههــای
آمریکایــی بعــد از جنــگ داخلــی یــا ژاپــن بعــد از جنــگ جهانی
متوســل میشــوند .امــا هیــچ گاه بــه نکاتــی ماننــد افــت هزینــه
نقلیــه در آمریــکا پــس از جنــگ داخلــی به علت کشــف کشــتی
بخــار یــا مشــکالت ژاپن پــس از دوره حمایــت گرایــی در تجارت
بیــن الملــل اشــاره نمیکننــد.
عــاوه بــر نــکات فــوق ،بــه طــور کلــی مبحــث تعرفههــای
حمایتــی در ایــران منجــر بــه بــروز مشــکالت بســیار زیــادی در
ســطح کالن شــده اســت .اولیــن و شــاید بارزتریــن مسـأله در این
مــورد ،بــه وجــود آمــدن قاچــاق در ابعــاد وســیع اســت .هنگامــی
کــه تعرفههــای ســنگین دولتــی بــا میانگیــن تعرفــهای  ۲۱تــا ۲۸
درصــد  -بنــا بــر گزارشهــای مختلــف  -بــرای واردات وضــع
میگــردد .در برابــر آن ،قاچــاق اجنــاس بــه علــت وجــود بــازار
مناســب بــرای فــروش ایــن اجنــاس ،امــری عقالنــی و بــه صرفــه
بــه نظــر میرســد .خصوصــا بــرای مــردم در مناطــق مــرزی ایران
کــه از ســطح رفــاه مناســبی برخوردار نیســتند .مسـأله بعــدی که
بــه ســبب وجــود تعرفههــا در ایــران ،در عرصــه اقتصــادی بــا آن

مواجــه هســتیم ،مسـأله بــه وجــود آمــدن رانــت خـواری و رانــت
فروشــی در سیســتم بروکراتیک کشــور اســت .رانت فروشــانی که
در ازای خبــر دادن از نــرخ تعرفههــای آینــده بــه بنگاههــای رانــت
خـوار ،مبالــغ کالنــی را دریافــت میکننــد و رانــت خوارانــی کــه بــا
ایــن اطالعــات ،دســت بــه ســوداگری و از بیــن بــردن رقابــت در
کشــور میزننــد .امــا مهمتریــن نکتــه در مــورد حمایــت گرایــی را
میتـوان اعتیــاد بنگاههــای داخلــی بــه تعرفههــا و اشــکال مختلــف
حمایــت نــام بــرد که موجــب فســاد در دســتگاه دولتــی در صورت
عــدم نظــارت کامــل  -کــه در ایـران به طور کامل مشــهود اســت
 و از طــرف دیگــر موجــب عدم پیشــرفت تکنولوژیــک در بنگاههابــه دلیــل وجود بــازار بــدون رقابــت و در دســترس میشــود .چنان
کــه یــک متفکــر ایرانــی ،ایـران خــودرو را نــوزادی ۳۰سـاله نامیــد
کــه هیــچ گاه نخواســت و نتوانســت بــه دلیــل وجــود بــازار داخلــی
انحصــاری و عــدم رقابــت ،بــزرگ شــود و پیشــرفت کنــد.
نــوع دیگــری از حمایــت از تولیــد داخلــی کــه بــه وفــور تبلیغات
آن در ســطح کشــور یافــت میشــود و بــه نظــر میرســد تنهــا
مخصــوص ایــران  -یــا در نهایــت ملــل شــرقی  -باشــد ،خریــد
کاالی ایرانــی توســط خــود ایرانیــان اســت .مــا بارهــا شــاهد ایــن
پویشهــا در ســطح جامعــه بودهایــم امــا ســوألی کــه در ایــن
زمینــه مطــرح میگــردد ،ایــن اســت کــه چگونــه از مــردم انتظار
داریــم کــه عقالنیــت خــود را زیــر ســوأل بــرده و بــا پرداخــت
هزینــه بیشــتر ،اجنــاس کم کیفیــت ایرانــی را بخرنــد و مطلوبیت
فــردی خــود را فــدای اشــتباهات سیاســتگذاران جامعــه کننــد
تــا شــاید روزی صنایــع داخلــی بــه ســمت پیشــرفت رفتــه و در
نهایت ســعادتمند شــوند؟
امــا آن چــه بــه نظــر میرســد کــه پاســخی صحیــح بــه چگونگی
حمایــت از کاالی داخلــی باشــد ،اتــکا بــه اصــول بــازار آزاد اســت.

دولــت ایــران در  ۴۰ســال گذشــته همــواره بــا چــاپ پــول و
ســرکوب دالر بــرای خریــدن اعتبــار و محبوبیــت در میــان
اقشــار مختلــف جامعــه ،تولیــد و صــادرات را در ایــران بــه مــرز
نابــودی کشــانده اســت .از طــرف دیگــر ،بــا وضــع تعرفههــای
بــاال ،عــاوه بــر از بیــن بــردن رقابــت ،موجبــات قاچــاق کاال و
رانــت خواریهــای بســیار را نیــز فراهــم آورده اســت .بــه نظــر
میرســد مهمتریــن راه حمایــت از کاالی داخلــی ،دقیقــا کنــار
گذاشــتن «حمایــت گرایــی» و فراهــم کــردن شــرایط رقابــت در
بــازار و حمایــت از مالکیــت خصوصــی اســت .عــاوه بــر ایــن،
آنچــه کــه بــه نظــر میرســد بــرای ســرمایه گــذاری درســت
بــه آن نیــاز داریــم ،تمرکــز بیشــتر بــر اصــل مزیــت نســبی در
اقتصــاد و تــاش در جهــت گســترش صنایعــی اســت کــه ایران
در آنهــا دارای مزیــت نســبی اســت .نیــاز اســت در ایــن جــا
بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه مزیــت نســبی بــه ایــن معنــا
نیســت کــه در کــدام تولیــدات ،بهتریــن هســتیم ،بلکــه بــه ایــن
معناســت کــه در کــدام مــوارد ضعــف کمتــری داریــم کــه
موجــب پیــدا شــدن بــازار بــرای ایــن تولیــدات و رشــد تولیــد در
ایــن قســمتها میشــود .از طرفــی بایــد تولیــدات مــا در ســنجه
بــازار قــرار گیرنــد تــا تولیــدات ناکارآمــد و ضــررده بــه مــرور
کنــار گذاشــته شــوند و تولیــدات کارآمد ،بــه مرور پیشــرفت در
تکنولــوژی را رقــم بزننــد .بــه عنــوان مثــال ،تولیداتی ماننــد فوالد
یــا خودروســازی در حــال حاضــر در ایــران در حــال ضرردهــی
هســتند در حالــی کــه پیشــرفت قابل مالحظــهای در این سـالیان
در بازارهــای بیــن المللــی نداشــته انــد .در نهایــت میتــوان گفت
اگــر ایــن عقالنیت در ســطح جامعــه و دولــت ایران شــکل گیرد،
شــاید بتــوان گفــت ایــران در مســیر صحیــح بــرای «حمایــت از
کاالی داخلــی» قــرار گرفتــه اســت.

صداوسیما از مقصران کتاب نخواندن است
بــه گــزارش ســینماپرس ،کیهــان بهمنــی ،مترجــم و مــدرس دانشــگاه ،با اشــاره به نبــود برنامههــای ادبــی در صداوســیما بیان کــرد :برنامههــای مرتبط
بــا ادبیــات در رادیــو بســیار کوتــاه و موقتــی اســت و تلویزیــون هــم اساســا از توجــه به ایــن مقوله کنــاره گیری کــرده اســت .وی با اشــاره بــه برنامههای
معرفــی کتــاب در تلویزیــون عنــوان کــرد :گاهــی کتابهایــی معرفــی میشــود کــه من نمیدانــم براســاس چه سیاســتهایی انتخاب شــده انــد .معرفی
بعضــی از ایــن کتابهــا بســیار تبعیــض آمیــز اســت و مــن نمیدانــم متــر و معیــار کتابــی کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی انتخاب میشــود ،چیســت.
بهمنــی بــا اشــاره بــه تولیــد برنامههــای مقطعــی و موقتــی در حــوزه ادبیــات توضیــح داد :بایــد زمــان مناســبی را بــه ایــن برنامههــای ادبــی اختصــاص
داد ،ایــن کــه برنامــهای را در  ۱۰قســمت بســازید فایــدهای نــدارد بلکــه تولیــد برنامــه بایــد مداومــت داشــته باشــد و به طور مثــال مخاطــب بداند یک
شــبکه تلویزیونــی در چــه ســاعتی چــه برنامــهای دارد .وی بــا اشــاره بــه تولیــد برنامههــای عمومی مرتبــط با ادبیــات عنوان کــرد :همــان طور مــا درباره
موضوعــات مختلــف مســابقه برگــزار میکنیــم ،پــس میتــوان مســابقاتی مختــص ادبیــات و کتــاب طراحی کــرد تا بــه تدریج مــردم بدانند چیــزی به
نــام کتــاب وجــود دارد و بیشــتر ســمت کتابخوانــی برونــد .ایــن مــدرس دانشــگاه با اشــاره به نبود فرهنــگ مطالعــه در جامعه اظهــار کرد :تلویزیــون در
زمینــه نبــود مطالعــه میــان مــردم خیلــی مقصر اســت چراکــه اصــا کاری بــرای ادبیات انجــام نمیدهــد و برنامــه ریزی نــدارد.
15

وقایع اتفاقیه  /شماره چهل و هشتم  /نیمه اول خرداد 97

متفاوت اما ساکت...
آمنه مجذوب صفا
دکتری ادبیات فارسی 96
در دنیــای پــر زرق و بــرق ادبیــات و نویســندگی امــروز،
بــدون حاشــیه بــودن در عیــن پــرکاری بســیار ســخت
اســت .در زمانــه ای کــه هــر شــخصی بــا هــر مقــدار
دانــش و توانمنــدی می توانــد ادعــای نویســندگی و نوشــتن
کتــاب کنــد« ،فیلیــپ راث» بی ســر و صــدا می نوشــت.
نویســنده ای کــه تعــدادی از بزرگ تریــن جوایــز ادبــی
جهــان از جملــه پــن ،فاکنــر و پولیتــزر را در زمــان حیاتــش
برنــده شــد و ســال ها همــواره جــزء محتمل تریــن
نامزدهــای دریافــت نوبــل ادبــی بــود .درگذشــت ایــن
نویســنده بی حاشــیه و البتــه کمتــر شــناخته شــده کــه
هرگــز بــه جایــزه نوبــل ادبــی دســت نیافــت ،در ســن ۸۵
ســالگی بهانــه ای بــرای معرفــی بیشــتر ایــن نویســنده و
نگاهــی بــه کارنامــه او شــد.
فیلیــپ راث از نســل مهاجــران یهودی-آمریکایــی بــود کــه
همــراه بــا مــوج مهاجرتــی یهودیــان در قــرن نوزدهــم بــه
آمریــکا رســیده بودند .فیلیــپ در ســال  ۱۹۳۳در نیــوآرک
نیوجرســی بــه دنیــا آمــد .خانــواده ای متوســط داشــت
و ســاکن محلــه ای متوســط بــود ،امــا هرگــز نویســنده
متوســطی نبــود .آشــنایی ابتدایــی اش بــا «ســال بلــو» یکــی
از دالیــل رغبــت او بــه ایــن ســمت بــود .فیلیــپ راث،
خــود دربــاره آثــارش در برابــر نویســندگانی چــون «جــان
آپدایــک» و «ســال بلــو» گفتــه اســت« :آپدایــک و بلــو
چــراغقوهشــان را بــر جهــان تاباندنــد و جهــان را چنــان
کــه هســت ،نشــان دادنــد .مــن ســوراخی کنــدهام و چــراغ
قــوهام را تــوی ســوراخ تابانــدهام».
یکــی از مــوارد حائــز اهمیــت در مــورد فیلیــپ راث،
تحصیــات آکادمیــک و نــگاه دانشــگاهی و تحصیــل
محــور او بــه نویســندگی اســت .در دنیــای ادبیــات امــروز
کــه هــر روز شــاهد تقویــت و رشــد بیشــتر نویســندگان
تجربــی هســتیم ،راث در مقــام فــردی دانــش آموختــه
بــه کســب مــدارک نویســندگی و تدریــس نویســندگی در

دانشــگاه اهمیــت مــیداد .بــه همیــن دلیــل ســال ها در
دانشــگاه ،ادبیــات تطبیقــی تدریــس می کــرد و ســرآغاز
کار نویســندگی را نیــز بــا کار ویراســتاری در انتشــارات
پنگوئــن شــروع کــرد و تــا ســال  ۱۹۸۹بــه ایــن همــکاری
ادامــه داد .راث در ســن بیســت و هفــت ســالگی بــا انتشــار
رمــان «خداحافــظ کلمبــوس» نامــی بــرای خــود در عرصــه
ادبیــات انگلیســی دســت و پــا کــرد .ایــن کتــاب جایــزه
ملــی منتقــدان و شــهرتی زود هنــگام برایــش بــه ارمغــان
آورد .خــودش در یــک مصاحبــه می گویــد قصــد نداشــته
نویســنده شــود ،فقــط چنــد داســتان کوتــاه نوشــته بــود امــا
چــاپ ایــن کتــاب در ســال  ۱۹۵۹و پنــج داســتان کوتــاه
دیگــر ،سرنوشــت او را عــوض کــرد .راث در خانــواده ای
یهــودی متولــد و بــزرگ شــده بــود و در کتــابهایــش
زندگــی یهودیــان را بــه خوبــی بــه تصویــر کشــید .تصویــر
یــک یهــودی روشــنفکر نیویورکــی و معتــرض کــه در برخی
رمان هــای او از جملــه «پورتنــوی» بــه خوبــی بــه جامعــه

آمریــکا معرفــی شــد ،دســت مایــه خلــق شــخصیت های
ایــن چنینــی در فیلم هــای وودی آلــن شــد.
ِ
راث تأثیرگــذار ،مخالفیــن سرســخت بســیاری نیــز
داشــت .در اواســط دهــه هفتــاد کــه او بــه شــهرتی نســبی
دســت یافتــه بــود ،بــه مطالعــات و توجــه بــه تاریــخ رو
آورد .تصویــر او از شــهروندان آمریکایــی ،پرداختــن بــه
عوام فریبــی نیکســون ،نقــد روشــنفکر ســتیزی رایــج
در طبقــه متوســط و توجــه اش در مــواردی بــه مســائل
تاریخــی ،باعــث شــد تــا اولیــن گــروه منتقدانــش جوامــع
سفیدپوســتی انگلوساکســون پروتســتان در آمریــکا باشــند.
کســانی کــه معتقــد بودنــد او هیــچ احترامــی بــرای ایــن
جوامــع تأثیرگــذار در آمریــکا قایــل نیســت .اتهامــی کــه
همــوارد از طــرف او رد می شــد .راث بــه شــدت مخالــف
تفکیک هــای نــژادی و توجــه بــه ریشــه های افــراد در
جوامــع مختلــف آمریکایــی بــود و همیــن باعــث شــد تــا
در مــواردی تصویــر فــردی ضــد میهــن و منتقــد اعتقــادات

میهن پرســتانه از او رایــج شــود .گــروه دوم منتقــدان
او هم کیشــانش هســتند .کســانی کــه بعــد از چــاپ
کتاب هایــی بــا صراحــت لهجــه زیــاد و حمــات تنــد بــه
ایــن قشــر اجتماعــی ،تمــام تصورشــان از پســر تحصیــل
کــرده یهــودی بــر هــم ریخــت .آن هــا هرگــز انتظــار
چنیــن حمــات تنــد و انتقــاد صریحــی از ایــن طیــف و
طبقــه اجتماعــی را نداشــتند .امــا راث بســیار بــه صداقــت
و رک گویــی در نویســندگی معتقــد بــود و زیــر بــار چنیــن
فشــارهایی نمی رفــت.
از دیگــر گروه هــای منتقــد او فمینیســت ها و طرفــداران
حقــوق زنــان هســتند .کســانی کــه در حقیقــت از دالیــل
عمــده نرســیدن او بــه جایــزه نوبــل بودنــد .شــهرت کاذب
او در زن ســتیزی او را از رســیدن بــه ایــن جایزه بازداشــت.
نظریــات و تفکــرات او در مــورد زنــان و توصیفــش از زنــان
بــه عنــوان شــخصیت هایی خودمحــور و عــذاب آور ،بیــش
از پیــش او را در معــرض هجــوم طرفــداران حقــوق زنــان
قــرار داد .هــر چنــد همــواره ایــن مــوارد را رد می کــرد
و تنهــا تجربیــات ناخــوش خــودش از ازدواج هــای زود
هنگامــش و زندگی هــای شکســت خــورده را دلیــل ایــن
نــگاه می دانســت.
در مجمــوع زبــان تنــد ،صریــح ،موشــکافانه و برنــده او
در عیــن حــال طرفــداران بســیاری را نیــز در سراســر
جهــان بــه او خوانــدن رمان هایــش واداشــت .راث در
ســال  ۲۰۱۲رســما بازنشســتگی خــودش را اعــام کــرد
و تصمیــم گرفــت تــا دیگــر ننویســد .توصیــف مســائل
شــخصی و مشــکالت روانــی بــا تکیــه بــر روابــط انســانی از
جملــه موتیف هــای پرتکــرار آثــار او هســتند .او از جملــه
معــدود کســانی بــود کــه آثــارش توســط کتابخانــه ملــی
آمریــکا تــا قبــل از مرگــش چــاپ شــد.
آنچــه مســلم اســت ،فقــدان او در ادبیــات انگلیســی
معاصــر ،قطعــا ملمــوس و محســوس اســت .او شــاید از
آخریــن بازمانــدگان نســل نویســندگانی چــون بلــو و
آپدایــک بــود ،کســانی کــه بــه آمریــکا و مردمانــش ،در
عیــن میهــن پرســتی ،منتقدانــه می نگریســتند.

نقدیبر کتابطریقبسملشدن
صفیه خدامیفهادان
دکتری ادیبات و زبان فارسی92
طریــق بســمل شــدن ،آخریــن اثــر محمــود دولــت آبــادی،
روایــت گسســته و پریشــان نــگاری از جنــگ ایــران و عــراق
اســت .شــمایل و منــش متــن بیــش از آن کــه بــه رمــان در
معنــای متعارفــش نزدیــک باشــد ،بــه نمایشــنامه شــباهت
میبــرد .صــرف نظــر از درهــم ریزیهــای مکــرر مــکان و
زمــان ،داســتان در دو لوکیشــن محــوری تعریــف میشــود:
 .۱منطقــه صفــر مــرزی ،مابیــن چنــد تپــه و شــیار ،جایــی
کــه چنــد ســرباز ،زمیــن گیــر و رو بــه مــرگ ایرانــی
کــه بازمانــدگان یــک گــروه عملیــات شناســایی هســتند،
همــراه بــا یــک عراقــی دوزبانــه کــه بــه اســارتش گرفتــه
انــد ،ســختترین شــرایط جنگــی را از ســر میگذراننــد.
در آخریــن تماسهــا بــا واحدهــای فرماندهــی بــه آنهــا
دســتور عقــب نشــینی داده شــده اســت امــا اکنــون بــه
ســختی در محاصرهانــد و در دیــدرس تــک تیرانــداز
دشــمن ،قــدرت هــر گونــه اقــدام را از دســت داده انــد.
تشــنگی و زخــم ،آنهــا را رو بــه جنــون میبــرد و هــر
یــک بــرای دســتیابی بــه آب ،جــان خــود را بــه خطــر
میاندازنــد .تاریکــی همــه جــا را فراگرفتــه اســت و مانــع از
شــمارش زندههــا و کشــتهها میشــود.
 .۲یــک منطقــه شــهری در خــاک عــراق ،خانــه نویســندهای
عــرب کــه داســتان از او بــا نامهــای «کاتــب» و «آن راوی
دیگــر» یــاد میکنــد .یــک افســر ارشــد بعثــی ،نیمــه شــب
در پــردهای از پــرواز تشــنج زای هواپیماهــای ایرانــی بــر فــراز
شــهر ،بــه خانــه کاتــب آمــده تــا او را متقاعــد کند به نوشــتن
گزارشــی کــذب در بــاره رابطــه وحشــیانه اســیران ایرانــی بــا
یکدیگــر .ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه یکــی از اســرای
ایرانــی ،زیــر شــکنجه جــان ســپرده اســت .افســر ارشــد
عراقــی ،بــا هــدف وحشــی جلــوه دادن ایرانیــان ،دو اســیر
نوجــوان ایرانــی را تطمیــع کــرده اســت کــه مقابــل دوربیــن
بــه قتــل هموطــن خــود اقــرار کننــد و آن دو پذیرفتــه انــد.
اکنــون کاتــب موظــف اســت ایــن واقعــه مســتند را رنگــی
داســتانی ببخشــد و بــرای ثبــت در تاریــخ مهیــا ســازد .امــا

کاتــب حاضــر بــه مــزدوری و قلــم فروشــی نیســت.
در تمــام طــول رمــان ،رابطــهای رفــت و برگشــتی میــان
ایــن دو ســاحت روایــی برقــرار میشــود .راوی دانــای کل،
گاه لحظــات جــان کاه شــیار و شــب وحشــت و هذیــان
ســربازان ایرانــی را بــه تصویــر میکشــد و گاهــی بــه
مناظــره و بحــث میــان افســر و کاتــب گــوش میســپارد.
متــن اساســا گفــت وگومحــور اســت و نویســنده در اثنــاء
گفــت وگوهــای دراز دامــن و پریشــان شــخصیت هــا ،گاه و
بــیگاه بــه دل تاریــخ مناقشــات  ۱۴۰۰ســاله ایــران و عــرب
نقــب میزنــد و بــا لحنــی کنایــی و گزنــده بــه بازخوانــی
قیامهــای ایرانیــان علیــه حملــه عــرب و نیــز رابطــه خلفــای
عباســی بــا خاندانهــای ایرانــی میپــردازد .ویژگــی ایــن
فرازهــا ایــن اســت کــه از نقطــه نظــر کاتـ ِ
ـب عراقــی طــرح
میشــود و کوششــی اســت در جهــت پرهیــز از یــک جانبــه
نگــری و مبــارزه بــا مرزبندیهــای اعتبــاری و افــکار جنــگ
طلبانــه و ضــد انســانی.

مضمــون تکــرار شــونده رمــان کــه در قالــب یکــی دو جملــه
بــه ترجیــع بنــد شــعارگونهای تبدیــل شــده ،ایــن اســت کــه
اســیر را نبایــد کشــت و جنــگ شــنیع اســت .آن روایتــی
از جنــگ کــه بــه عنــوان ســطرهای تاریــخ بــه گــوش مــا
رســیده ،روایــت دیکتــه شــده فاتحــان و نظامیــان اســت.
ســطرهایی کــه کینــه بازنــدگان و سرمســتی برنــدگان ،آن
را از حقیقــت فرســنگها دور مــیدارد .جنــگ از اســاس
بیمعناســت .اســتراتژیهای نظامــی ایــران در جنــگ بــا
عــراق بــه شــدت مــورد انتقــاد اســت .ایــن ترجیــع بندهــا
کــه ســاحت معنایــی رمــان را تشــکیل میدهنــد ،بــه همیــن
انــدازه آشــکار و عریــان و پرداخــت نشــده در میــان حجمــی
از روایتهــای فرعــی و شــاخ و برگهــای گیــج کننــده
منــدرج شــده انــد .شــخصیتها نیــز در فضایــی تئاتــری ،در
حــد چنــد تیــپ و فیگــور باقــی میماننــد و بــه تریبــون بیــان
افــکار نویســنده بــدل میشــوند.
طریــق بســمل شــدن از قوانیــن یــک اثــر فراداســتانی

تبعیــت میکنــد .نویســنده بــه ســاختگی بــودن دنیــای
اثــرش واقــف اســت ،از متــن بیــرون میآیــد و دربــاره
فراینــد نــگارش ســخن میگویــد .اثــر روایتــی پســامدرن
دارد .شــلخته و گیــج پریشــان گوســت .حجــم زیــادی از
کتــاب ،صــرف هذیــان گویــی شــخصیتهایی شــده اســت
کــه در شــیار ،بــه خاطــر تشــنگی و مــوج انفجــار تعــادل
روانــی خــود را از دســت داده انــد .ایــن هذیانهــا گاهــی بــه
مــرز شــهود و مکاشــفه هــم نزدیــک میشــوند تــا حــدی
کــه دو صفحــه از تــک گویــی یــک ســرباز در وزن نیمایــی و
بــا لحنــی حماســی بیــان شــده اســت .اگــر از لحــن شــعارزده
و بخــش نامــهای آقــای دولــت آبــادی بگذریــم ،فقــدان
خــط داســتانی و تأثیــر دراماتیــک و وحــدت ســاختاری را
نیــز در نظــر نیاوریــم و ایــن همــه را پــای حســاب ماهیــت
فراداســتانی و پســامدرن اثــر بگذاریــم ،بــا زبــان بــه احتضــار
افتــاده نویســنده محبــوب خراســانی و اســطوره مخــدوش
خالــق «گل محمــد» چــه کنیــم؟
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ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان

عکس

گرامــی اســت .در صــورت

باشــــــــــــگاه

تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،

مخـــــــــاطبان

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

جدیدترین اخبار و رویدادها در

کانالتلگراموقایعاتفاقیه:

@vaghayemagz
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قابهایی از ماه مبارک رمضان
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کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 96
«تيــر عكاســانه» كتابــي بــه قلــم شــيواي «كلمــان شــرو»،
مــورخ بــزرگ عكاســي و دارنــده مــدرک دكتــري تاريــخ
هنــر و متصــدي بخــش عكــس مركــز پوميــدو (پاريــس)
اســت و ترجمــه آن توســط بهــاره احمــدي صــورت گرفتــه
اســت .ايــن كتــاب بــا نگاهــی بــه زندگــی و آثــار «کارتیــه
برســون» و بــا بــه همــراه داشــتن عكسهــا و جزئيــات
ريــز زندگــي فــردي و هنــری او ،می كوشــد تــا تصويــر
دقيــق تــري از شــخصيت و عملكــرد وي ترســيم كنــد.
هانــري كارتيــه برســون ،از نظــر بســیاری از کارشناســان و
عکاســان مطــرح جهــان ،جــزء پنــج شــخصیت تأثيرگــذار
در تاريــخ عكاســي اســت کــه بــا یــک دوربیــن اليــكاي ٣٥
ميلــي متــري ،عکاســی میکــرد .وی بیــش از  ۵٠ســال از
زندگــی اش را بــه سراســر جهــان ســفر كــرد؛ از مكزيــك
تــا نيويــورك ،از هنــد و گانــدي تــا كوبــا و فيــدل كاســترو
و از چيــن تــا شــوروي .تیــر عکاســانه ،بــه بررســي جزئيــات
ســفر کارتیــه برســون بــه شــهرها و كشــورهاي مختلــف و
ديدارهايــي كــه در طــول ايــن ســفرها بــا افــراد برجســته
داشــته ،پرداختــه اســت .همچنيــن پرتــره هايــي از اشــخاص
و چهــره هايــي از مشــاهير كــه بــا آنهــا مالقــات داشــته
نيــز آورده شــده اســت .پرتره هایــی کــه در برخــی مــوارد،
شــناخته شــدهترین تصویــری اســت کــه از آن شــخص در
ذهــن دیگــران بــه جــا مانــده اســت .همچــون پرتره هایــی از
هانــری ماتیــس ،ژان پــل ســارتر و ویلیــام فاکنــر.
برســون ،برجســته تريــن نماينــده عكاســيِ خبــريِ آژانــس
نامــي «مگنــوم» و افســانه اي تريــن عــكاس قــرن بيســتم به
شــمار مــي رود .وی در جهانــی تکــراری زندگــی میکــرد که
اتفاقــات خســته کننــده روزمــره ماننــد انعــکاس در گــودال
گل و الی ،تصویــر بــا گــج کشــیده شــده بــر روی دیــوار،
هیــکل ســیاه پــوش در مــه و ...همگــی بــرای وی انعــکاس
حقایقــی بــزرگ و آشــنا در ضمیــری ناخــودآگاه بودنــد .وی
شــاعری ضدرمانتیــک بــود کــه شــعر او ،عکسهایــش
اســت و زیبایــی را در موضوعــات «همــانطــور که هســتند»
و در واقــع گرایــی مربــوط بــه همیــن زمــان و مــکان
کشــف کــرد .توانایــی منحصــر بــه فــرد او در ثبــت لحظــه
قطعــی و چشــمان دقیــق او بــرای طراحــی صحنــه ،شــیوه

منحصــر بــه فــرد کارش و بیــان ادبــیاش در عکاســی،
وی را بــه یکــی از بهتریــن عکاســان خبــری قــرن بیســتم
تبدیــل کــرد .برســون در ســال  ١٩٣١پــس از آموختــن
نقاشــي ،معاشــرت بــا سورئاليســتها و اوليــن ســفر يــك
ســاله اش بــه آفريقــا ،تصميــم بــه عكاســي گرفــت .شــيوه
هنــري او «ابهــام در لحظــه عكاســي» اســت .او میگویــد:
«خــاص و ناگهانــي ،بــه شــرط آن كــه چشــماني هوشــيار
داشــته باشــيم .مــن يــك رســانه ام ،مشــاهده مــي كنــم
و بــا چشــمانم چيزهــا را مــي فهمــم .»...هنــری کارتیــه
برســون ،ســرانجام در اوت  ۲۰۰۴در ســن  ۹۵ســالگی
در خانــهاش در اســتان پرووانــس  -واقــع در فرانســه
 درگذشــت .پیکــر او در مراســمی خصوصــی بــا حضــوربســیاری از دوســتان عکاســش  -کــه هیــچیــک در آن روز
عکســی نگرفتنــد  -بــه خــاک ســپرده شــد .تــا روزهــای
متمــادی پــس از مرگــش ،عمــده مطبوعــات بیــنالمللــی
بــه وی ادای احتــرام کردنــد .تیتــر روزنامــه «پاریزیــن» در
توصیــف مــرگ برســون« ،مــرگ غــول عکاســی» بــود و
«فرانکفورتــر روندشــاو»  -روزنامــهای معتبــر و سراســری
در آلمــان  -در ایــن بــاره نوشــت« :چشــم قــرن بســته
شــد» .بزرگــی تیترهــای خبــری درگذشــت برســون ،بــه
تنهایــی نشــان دهنــده اهمیــت جایــگاه او در رســانههای
مختلــف بیــن المللــی اســت.

ادیت عکس با vsco cam
مهشیدحسنی
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حتمــا بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه بارهــا عکســی
گرفتــه ایــد امــا حوصلــه و مجــال ادیــت بــا فتوشــاپ
و الیــت روم  -برنامههــای فــوق حرفــهای ادیــت  -را
نداشــته ایــد و آن عکــس را بــدون ادیــت رهــا کــرده ایــد
و یــا همــان طــور بــه صــورت خــام بــه اشــتراک گذاشــته
ایــد ،امــا نتیجــه کار برایتــان دلچســب نبــوده اســت .در
ایــن نوشــتار قصــد دارم نخســتین برنامــه کاربــردی
بــا ادیتهــای خــاص عکاســی را معرفــی کنــمvsco« :
 .»camایــن برنامــه نیــاز بــه وقــت زیــادی نــدارد و بــا
بــاال و پاییــن کــردن چنــد فاکتــور میتــوان عکســی را
بــه اشــتراک گذاشــت کــه گویــی ســاعتها بــرای ادیــت
آن وقــت صــرف شــده اســت .بزرگتریــن مزیــت
ایــن برنامــه ایــن اســت کــه حجــم عکسهــا را پاییــن
نمــیآورد چــرا کــه دیگــر برنامههــای ادیــت عکــس کــه
بــرای سیســتم عامــل اندرویــد طراحــی شــده انــد ،کیفیــت
عکــس را پاییــن مــیآورد و بــه تبــع آن حجــم عکــس
نیــز کاهــش مییابــد vsco .کیفیــت عکــس را بــه همــان
شــکل کیفیــت اصلــی ،باقــی میگــذارد و وجــه تمایــز
دیگــر ایــن برنامــه بــا ســایر برنامههــای ادیــت عکــس در
ایــن اســت کــه ماننــد اینســتاگرام ،یــک برنامــه اشــتراک
گــذاری عکــس محســوب میشــود و صرفــا ادیــت
عکــس انجــام نمیدهــد .از نقــاط ضعــف ایــن برنامــه امــا
میتــوان بــه فیلترهــای محــدود آن اشــاره کــرد کــه البتــه
بــاز هــم همــان فیلترهــای محــدود ،خــاص و کاربردیانــد
و اکثــر ســلیقهها را پوشــش میدهنــد بــه گونــهای کــه
تکــراری نمیشــوند .بــرای مثــال از فیلتــری بــا تونــاژ
آبــی  -نارنجــی تــا فیلتــری بــا رنگهــای مــه گرفتــه
کــه برخــی صفحــات عکاســان اینســتاگرام عکسهــای
خــود را بــا همیــن فیلتــر ادیــت میکننــد و بــرای خــود
ســبکی خــاص در ادیــت میســازند ،در گســتره فیلترهــای
 vscoبــه چشــم میخــورد .البتــه نکتــه جالــب توجــه
ایــن برنامــه ادیــت عکــس ،ایــن اســت کــه عکسهــای
ادیــت شــده را طبیعــی جلــوه میدهــد ،برخــاف برخــی
برنامههــای ادیــت عکــس کــه اگرچــه ادیتهــای چشــم
نــواز و پیچیــدهای را ارائــه میدهنــد امــا حاصــل کار،

مصنوعــی بــه نظــر می رســد و ذات اصیــل و شــفاف
هنــر عکاســی را از عکــس می گیــرد  -ایــن نکتــه نــه
تنهــا در هنــر عکاســی بلکــه در ســایر هنرهــا نیــز بایــد
مــد نظــر قــرار گیــرد تــا روح مخاطــب را بــا هنــر صیقــل
دهــد  .-ایــن برنامــه بــرای کســانی کــه عکــس هنــری
می گیرنــد بــه مراتــب کاربردی تــر از کســانی اســت
کــه می خواهنــد عکس هــای خانوادگــی شــان را ادیــت
کننــد .بــرای اســتفاده از ایــن برنامــه کافــی ســت آن را
دانلــود و نصــب کنیــد ،ســپس عکســی بگیریــد و یــک
فیلتــر را انتخــاب نماییــد و کنتراســت ،نــور ،رنــگ و...
آن را تنظیــم کنیــد و ســپس بــا تفاوت هایــی بی نظیــر
بــا عکــس قبلــی تــان ،بــه اشــتراک بگذاریــد و همــه
را شــگفت زده کنیــد .در ادیــت کــردن عکــس هایتــان
بــا ایــن برنامــه عجلــه نکنیــد ،کمــی زمــان بگذاریــد و
بارهــا ادیــت کنیــد تــا بــه نتیجــه دلخــواه برســید تــا بــه
جزئیــات ایــن برنامــه دســت یابیــد.

