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صفحه 11

ــه  ــت ک ــتار آن اس ــن نوش ــی ای ــده اصل ــن و ای ــه آغازی نقط
و  شــبیه ترین  هســت،  کــه  آن طــور  جمهوری  اســامی 
ــی دوره  ــنفکران ایران ــه روش ــت ک ــوری اس ــن تص نزدیک تری
ــد و  ــاش کردن ــرای آن ت ــتند، ب ــن داش ــوی در ذه دوم پهل
ســرانجام طعــم پیــروزی را نیــز چشــیدند. اگــر اکنــون برخــی 
روشــنفکران، ســودای شــهری دیگــر و مدینــه ای دیگــر دارنــد 
ــه  ــال ها ب ــن س ــه ای ــت ک ــنگی اس ــه گران س ــل تجرب حاص
دســت آوردنــد و از چشــم امــروز بــه آن می نگرنــد. روشــنفکر 
ایرانــی نمی توانــد از بــار مســئولیت آن چــه می اندیشــیده، 
بــرای آن جنگیــده و نوشــتار و گفتــار تولیــد کــرده امــا 
ــانه  ــه آن از دســت داده اســت، ش ــود را ب ــاور خ ــی ب دیرزمان
خالــی کنــد. »آن چــه می خواســتیم ایــن نبــود« می توانــد 
ــردی و اجتماعــی مصــداق داشــته باشــد.  ــال ف ــرای هــر آم ب
ــند  ــز بپرس ــود نی ــوال را از خ ــن س ــان ای ــت آدمی ــن اس ممک
ــدان  ــت. فرزن ــود ماس ــول خ ــم محص ــه درو می کنی ــا آن چ ام
بیــش از حــد معمــول بــه پــدران خــود شــبیه هســتند. بنابراین 
ایــن نوشــتار بــه ســه پرســش اساســی پاســخ منفــی می دهــد؛ 
ــا  ــران منحــرف شده  اســت؟ دوم: آی ــاب ای ــا انق نخســت: آی
ــا  ــوم: آی ــتند؟ و س ــر داش ــر در س ــی دیگ ــنفکران رویای روش
دموکراســی و آزادی شــعار اصلــی روشــنفکران ایرانــی در صــد 

ــوده اســت؟ ســال گذشــته ب
بــرای یافتــن دالیــل پاســخ منفــی بــه ایــن پرســش ها نیازمنــد 
ــی  ــنفکران ایران ــدون حــب و بغــض، روش ــار ب ــا یک ب ــم ت آنی
ــان گذشــته  ــر آن ــم و آن چــه را کــه ب ــر ذره بیــن بگذاری را زی
ــی یهــودای ســرگردانی  ــم. روشــنفکران ایران اســت مــرور کنی
هســتند کــه در تاریــخ متاطــم ایــران همیشــه ســویه ناکامــی 
ــد  ــه می ش ــان تاخت ــه آن ــی ب ــد. زمان ــود کرده ان ــب خ را نصی
ــر  ــه ب ــود را از جامع ــینند، خ ــاج می نش ــرج ع ــرا در ب ــه چ ک
حــذر می دارنــد، بــر جریــده می رونــد و روی خــوش بــه آمــال 
جامعــه ایرانــی نشــان نمی دهنــد و زمانــی مــورد پرســش قــرار 
ــوام زده شــده اند. منطــق  ــن حــد ع ــا ای ــه چــرا ت ــد ک می گیرن
ــر  ــاری از س ــوده، رفت ــه ت ــبیه ب ــد و ش ــخ را در نمی یابن تاری

ــد. ــردی دارن بی خ
از زمانی کــه وزش نســیم دانایــی در غــرب، بــه ایــران رســید 
تــا پیــروزی انقــاب اســامی کــه روشــنفکران نقــش تاریخــی 
ــه دوره تاریخــی را  ــل س ــد، حداق ــا کرده ان ــود را ایف خــاص خ
می تــوان ســراغ گرفــت. جمهــوری اســامی محصــول و نتیجــه 
دوره ســوم روشــنفکری ایــران اســت. در هــر دوره روشــنفکران 
بــه راهــی رفته انــد و شکســت ها و پیروزی هایــی نصیــب 

ــاخته اند.  ــود س خ
صحنه اول: روشنفکران و شکالت تلخ

روشــنفکری در ایــران تــداوم همــان موج هــای روشــنفکری در 
ــه  ــا آن جامع ــنفکر ب ــه روش ــوالی ک ــت. س ــرب اس ــا و غ اروپ
خــود را مــورد پرســش قــرار می دهــد، در ایــران تولیــد نشــده 
و نیــازی هــم بــه آن احســاس نشــده بــود. هم زمــان بــا آغــاز 
ــاز  ــش آغ ــن پرس ــا ای ــران ب ــنفکری در ای ــار روش ــر قاج عص
ــی  ــن عقب ماندگ ــرم ای ــم. الج ــب مانده ای ــرا عق ــه چ ــد ک ش
ــود.  ــا ب ــم از آِن غربی ه ــود و پرســش ه ــرب ب ــه غ نســبت ب
ــه  ــد ک ــی داده ش ــن عقب ماندگ ــه ای ــی ب ــخ های متنوع پاس
همــه آن هــا در یــک اصــل نخســتین مشــترک بودنــد؛ جامعــه 
ایــران بــه خاطــر جهــل و فناتیســم عقــب  مانــده اســت. برخــی 
آن را ناشــی از تهاجــم غربی هــا دانســتند و راه چــپ رفتنــد و 
برخــی جهــل مضاعــف مــردم را نشــانه گرفتنــد و راه گریــز از 
آن را آگاهــی یافتنــد. بــرای راه حــل هــم راهکار هــای مختلفــی 
ــی  ــد؛ یعن ــه کردن ــی را توصی ــی غرب گرای ــد. گروه آزموده  ش
ــا آن را  ــت ب ــی شــدن، برخــی مقاومــت و ضدی هم چــون غرب
تجویــز کردنــد؛ یعنــی ضــد غــرب و راه ســومی هــم اندیشــیده 
شــد؛ آشــتی عناصــر از درون فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و 
غــرب. اتفاقــا راه ســوم بیــش از همــه جــان و دل هــا را ربــود و 
روشــنفکران بســیاری ســعی کردنــد تــا شــکات تلــخ مدرنیتــه 
و غــرب را در کاغــذ زر اســام بپیچنــد و آن را بــه ملــت هدیه 
دهنــد. بنابرایــن بخــش عمــده ای از تــاش و کار روشــنفکران 
ایــن شــد کــه راه حل هایــی بــرای آشــتی ایــن عناصــر متضــاد 
و متخالــف ارائــه دهنــد. حاصــل کار مشــتی ادبیــات سیاســی 
ــود کــرد، غــرب و مدرنیتــه را پیچیــده  ــود کــه آب را گل آل ب
ــد. تفســیر  ــران بخوان ــن اســام و ای ــا ســنگ زیری ــا ب ــرد ت ک
اســامی از مدرنیتــه ارائــه داد و اســام را تفســیر مــدرن کــرد. 
آشــتی ایــن دو چنــان توفنــده بــود کــه نــه اعتراض هــای شــیخ 

دکتر مهدی نجف زاده
دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرزندان به پدران خود شبیهند
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انقالب، از آرمــان تا واقعیــت 
به بهـــانه چهلمیـــــن سالـــروز                           پیروزی انقالب اسالمی ایران



تاجزاده: هیچ آلترناتیویی جز صندوق رأی نمی شناسیم

بــه گــزارش ایســنا، ســیدمصطفی تاجــزاده در نشســت »آیــا انقــاب اســامی اجتنــاب ناپذیــر بــود؟« کــه بــه همــت کمیتــه اطاع رســانی 
حــزب توســعه ملــی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: »پاســخ بــه پرســش نشســت در یــک کام، بلــه اســت البتــه نــه در ســال ۵۷«.

 او هم چنیــن گفــت: »مــا هیــچ آلترناتیویــی جــز صنــدوق رای نمی شناســیم و هــر کــس می گویــد آلترناتیــو صنــدوق رای، خیابــان اســت، 
دروغ می گویــد ولــی معنایــش ایــن نیســت کــه هــر لیســتی کــه آقــای جنتــی جلــوی مــا می گــذارد را بپذیریــم و بــه آن رای دهیــم«.

تاجــزاده بــا بیــان اینکــه اصــل تعییــن سرنوشــت جــز از راه صنــدوق رأی بــه دســت نمی آید، تصریــح کــرد: »از طریق یــک انتخابــات آزاد و 
ســالم اســت کــه مشــخص می شــود مــردم چــه چیــزی را می خواهنــد و جــای ایــن اصل تاسیســی فقــط در صنــدوق رأی اســت. اگر کســی 

جــز ایــن بگویــد یعنــی اعتقــادی بــه ملــت نــدارد، می دانــد در اقلیــت اســت و بــا زور می خواهــد قــدرت را بــه دســت آورد و حفــظ کند«.
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ونزوئال در بحران

کمیت قانون؟ دستاورد دهه پنجم، بازگشت به حا

ونزوئــا ایــن اپوزیســیون قــوی در ســطح داخلــی و خارجی شــکل 
گرفتــه اســت. پــس از مــرگ هوگــو چــاوز -کــه فــردی انقابــی و 
از شــاگردان فکــری مکتــب فیــدل کاســترو و چگــوارا بود- کشــور 
ــادورو  ــود. م ــادورو، اداره می ش ــاوز، م ــراه چ ــار و هم ــط ی توس
برخــاف چــاوز از جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی انقابی برخــوردار 
ــان اپوزیســیون امــکان ظهــور  ــا کســب قــدرت، جری نیســت. ب
پیدا  کــرد؛ چراکــه ناتوانی مــادورو در اداره کشــور از لحــاظ اقتصادی 
و فشــارهای آمریــکا، باعــث قدرت گیــری جریان مخالف شــد. این 
وضعیــت در مناســبات قــدرت در ونزوئــا حالتــی از موازنــه برابر 
قــدرت ایجــاد کــرده اســت. یعنــی وزن اجتماعــی مخالفان بــا وزن 
اجتماعــی حامیــان حکومتــی در عرصــه اجتماعی شــکلی از برابری 
ــا اردوکشــی  ــان ب ــه مخالف ــه اســت. به صورتی ک ــود گرفت ــه خ ب
خیابانــی قــدرت اجتماعــی خــود را نمایــش می دهنــد. در مقابــل 
مــادورو نیــز از اردوکشــی خیابانــی غافــل نبــوده اســت. اکنــون که 
ــای دو  ــه بررســی دیدگاه ه ــزاع روشــن شــده اســت، ب ــدان ن می

ــردازم. ــرف می پ ط
پــس از مــرگ چــاوز، نیــکاس مــادورو در نخســتین دوره 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه پیــروزی رســید و از آن زمــان 
ــژه بعــد از بحــران  ــن ســال ها به وی رئیس جمهــوری اســت. در ای
ــورم  ــق اقتصــادی، ابرت ــا بحــران عمی ــا ب ــی - ونزوئ ــی جهان مال
گســترده و از دســت رفتــن واحــد پــول روبــه رو اســت. ابرتورمــی 
کــه در ونزوئــا رخ داده اســت یکــی از مــوارد اســتثنایی در تاریــخ 
اســت و صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی کــرده که ایــن اتفاق 
در ســال ۲۰۱۹ نیــز هم چنــان بــا ابعــادی بی ســابقه ادامــه خواهــد 
یافــت. براســاس پیش بینــی ایــن نهــاد، نــرخ تــورم در ونزوئــا در 

سال جاری میادی به ۱۰ میلیون درصد خواهد رسید. 
نیــکاس مــادورو بــه این نکتــه آگاه اســت کــه راز باقی مانــدن در 
مســند قــدرت، در حمایــت ارتــش نهفته اســت. او هم چــون هوگو 
چــاوز تــاش کــرده اســت تــا بــا ایجــاد »تــرس و طمــع« ارتشــی 
»ضــد کودتــا« بســازد. بــا این کــه بــه نظــر می رســد در روزهــای 
اخیــر نمــای یک پارچــه ارتــش تــرک برداشــته امــا تــا فروریختن 

کامــل آن، زمــان زیــادی باقــی مانده اســت.
چهــار نظامــی بلندپایــه نیــروی هوایــی ونزوئا - ســه ژنــرال و یک 
ســرگرد زن- ۱۳ بهمــن در شــبکه های اجتماعــی اعــام کردنــد از 
ایــن پــس خــوان گوایــدو را به عنــوان رئیــس موقــت دولــت بــه 
رســمیت می شناســد. یکــی از این افســران، ژنــرال ژرژ اروپــا پنالتی، 
در ویدئویــی کــه در یوتیــوب منتشــر شــد، گفــت: »در وضعیــت 
کنونــی ونزوئــا، بازگشــت بــه قانــون و دموکراســی از ضروریــات 
اســت. مــن از دیگــران دعــوت می کنــم تــا از نیــکاس مــادورو 
ــد،  ــی می کنن ــه همراه ــم خودکام ــن رژی ــا او در ای ــه ب ــان ک و آن

ــی کنند.« نافرمان

ُمهــر و نعلیــن مانــع ادامه ســخنرانی وی شــدند.
امــا آن  چــه ایــن رویــداد از سلســله رویدادهای»لغــو« را 
نگران کننــده می ســازد، ترکیــب ســخنرانی رئیــس مجلــس در 
جشــن پیــروزی انقاب اســت. آخریــن قســمت از ایــن رویدادها 
نشــان می دهــد کــه برخــورد نهادهــا و افــراد فراقانونــی بــا الیــه 
نهایــی نخبــگان سیاســی بــه تکامــل خویــش رســیده و از عــدم 
توانایــی نهادهــای محافــظ قانــون اساســی از اســتقرار حاکمیــت 
ســلیقه و مــدل »حکومت بــا قانــون« به جــای »حاکمیــت قانون« 

ــد. ــر می دهن ــور خب در کش
پیــش از ایــن در ۳۰ آبــان ۱۳۹۵، ســخنرانی علــی مطهــری؛ نایب 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی نیز لغــو شــده بــود. ماجرایی که 
بــا حواشــی گســترده روبــه رو شــده بــود و بنــا بــه اظهــارات معاون 
سیاســی وقــت اســتانداری خراســان رضــوی]۲[، مشــکل زا نبــودن 
ســخنرانی نایــب رئیــس مجلــس در مشــهد اعــام شــده بــود 
امــا دادســتانی مشــهد بنــا بــه درخواســت ســپاه پاســداران انقاب 
ــو  ــه لغ ــرم« رای ب ــوع »ج ــری از وق ــرای پیش گی ــامی]۳[، ب اس
ســخنرانی مذکــور داد. رونــدی کــه از لغو ســخنرانی نایــب رئیس 
مجلــس آغــاز شــد و بــه رئیــس مجلــس نیــز کشــانده شــده و 
زمزمه هایــی بــرای لغــو ســخنرانی رئیــس جمهــور حســن روحانی 

در جشــن ۲۲ بهمــن نیــز شــنیده می شــد.
در ایــن بیــن ابتــدا بایســتی بــرای تبییــن بیشــتر موضــوع، دوگانه 
»حاکمیــت قانــون« و »حکومــت بــا قانــون« تشــریح شــود. آنچــه 
در میــان اکثریــت نظام هــای سیاســی مــد نظــر اســت، مفهــوم 
حاکمیــت قانــون بــوده و در یــک کلیــت، به معنــای برابــری تمام 
افــراد در مقابــل قانــون بــدون توجــه بــه مقــام و جــاه و »روشــن 
بــودن« قانــون بــرای همه اعضــای جامعه اســت. در چنیــن حالتی، 
دولــت بــه معنــای مجموعــه دســتگاه های اداره کننده جامعــه حوزه 

اختیــار محــدود و روشــنی در مقابــل جامعــه خواهــد داشــت.
امــا در »حکومــت بــا قانــون«، قانــون نــه در مقــام محدودکننــده 

همــکاری نیروهــای ارتــش ونزوئــا برای ایــاالت متحــده آمریکا از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریــکا، در مصاحبــه ای مــورخ ۱۴ بهمــن اعــام کرد کــه مداخله 
نظامــی کشــورش در ونزوئــا یــک »گزینــه« اســت. امــا بســیاری 
از کارشناســان احتمــال وقــوع چنیــن گزینــه ای را بســیار ضعیــف 
می داننــد چراکــه ایــن امــکان وجــود دارد چنیــن عملیاتــی بــرای 

آمریــکا تنگنایــی چــون عــراق یــا ویتنــام به دنبــال آورد.
در ایــن شــرایط پیچیــده ونزوئــا، حکومــت جمهــوری اســامی 
ایــران، حمایــت از مــادورو را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 
دلیــل ایــن حمایــت در چیســت؟ در ابتــدای امــر چنیــن بــه نظــر 
می رســد کــه هم ســویی دو کشــور در مبارزه بــا آمریکا و اشــتراک 
رویــه در بــازار نفت و مناســبات تجــاری باعث حمایت ایران شــده 
اســت. ایــن رویکــرد ســاده ترین تحلیــل در ایــن موضــوع اســت. 
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن کــه ونزوئــا نزدیک تریــن حــوزه نفــوذ 
راهبــردی بــه آمریکاســت. موقعیــت ونزوئــا در کنــار آمریــکا، 
هماننــد موقعیــت لبنــان و ســوریه در مقابــل اســرائیل را دارد. ایــن 
شــرایط باعــث شــده ایــران ســرمایه گذاری های اقتصادی بســیاری 
در ونژوئــا انجــام بدهــد. در دوره احمدی نــژاد ونژوئــا از شــرکای 
راهبــردی بــزرگ ایــران بــوده اســت. از ایــن رو در بحــران شــدید 
ــت  ــو و اهمی ــادی از یک س ــع اقتص ــل مناف ــران به دلی ــی ای فعل
ــه  ــورت همه جانب ــوذ، به ص ــوزه نف ــداوم ح ــی در ت ــت فعل حکوم
از حکومــت مــادورو حمایــت کــرده اســت. حــال در ایــن بحــران 
خطــای بــزرگ راهبــردی سیاســت خارجی جمهــوری اســامی را 
می تــوان حمایــت قاطــع از ریاســت جمهوری مــادورو دانســت. این 
حمایــت، هــر لحظه خطــر ســقوط منافع اقتصــادی و متعاقــب آن 
ارتباطــات منتهــی بــه حــوزه نفــوذ را تهدیــد می کند. این سیاســت 
خارجــی بــه رویــه ای متــداول در حمایت از کشــورهای بحــران زده 
تبدیــل شــده اســت؛ ورود مــا بــه ســوریه در راســتای حفــظ منافع 
اقتصــادی و حــوزه نفــوذ بــود و نتیجــه آن در ظاهــر پیروزی بشــار 
اســد اســت، امــا اگــر فــردا انتخاباتــی آزاد برگــزار شــود، معلــوم 
نیســت کــه بشــار اســد، پیــروز میــدان باشــد یــا خیــر. در ونزوئا 
ــا  ــت اجتماعــی ب ــر اســت چراکــه تعــادل حمای شــرایط بغرنج ت
نیروهایــی چــون ارتــش یــا حمایــت دولت هــای غربــی، شــرایط 
را بــه نفــع یــک کفــه ســنگین تر کــرده  اســت. در ایــن شــرایط، 
ایــران بــا اتخــاذ سیاســت هم ایــن و هــم آن، راهی بــرای آینــده در 
ونزوئــا نــگاه مــی دارد. بحــران ونزوئا روز بــه روز پیچیده می شــود. 
ــرده اســت.  ــادورو دشــوار ک ــرای م ــت غــرب شــرایط را ب حمای
در ایــن شــرایط اگــر او مجبــور بــه برگــزاری انتخابــات آزاد زیــر 
نظــر نهادهــای بین الملــی شــود، آیــا بــا هــر انتخابــی منافــع ایران 
حفــظ خواهــد شــد؟ بی شــک پاســخ روشــن خواهــد بــود، اگــر 

ــتند. ــبد نمی گذاش ــک س ــا را در ی تخم مرغ ه

عــدم برگــزاری ایــن نشســت اندکــی همخوانی بــا مردم ســاالری و 
آزادی)دو دســتاورد انقــاب اســامی ایران( نــدارد.

امــا مســئله حائــز اهمیــت بعــدی، عــدم تصحیــح ســاختارهای 
تصمیم گیرنــده جهــت مقابلــه بــا چنیــن پدیده هایــی در ســپهر 
ــای  ــدن پیامده ــن ش ــود روش ــا وج ــت. ب ــور اس ــی کش سیاس
سیاســی و اجتماعــی لغــو ســخنرانی علــی مطهــری، همچنــان 
رونــد لغو ســخنرانی مقامــات عالی رتبــه در کشــور ادامــه دارد و 
تاشــی بــرای رفــع نواقــص وارده نمی گــردد. رونــد مذکــور در 
نهایــت امــر بــه رئیــس مجلــس و نهایــت قــوه مقننــه رســیده 
اســت و بــا عیــان شــدن اقداماتــی بــرای عدم ســخنرانی حســن 
روحانــی در جشــن ۲۲ بهمــن ســال ۹۷، رهبــر انقــاب مخالــف 
شــدید خــود را بــا چنیــن اقداماتــی اعراض داشــته و پــس از آن 
عــده ای از نخبــگان سیاســی اصولگــرا نیــز ایــن قبیل اقدامــات را 

ــاختند. محکوم س
پــر واضــح اســت کــه اقدامــات کذایــی بیــش از آنکــه موجــب 
ــم  ــود، نظ ــاِن وی ش ــی و موافق ــن روحان ــت حس ــف دول تضعی
ــیرها و  ــازد. تفس ــل می س ــور را مضمح ــی کش ــامان سیاس و س
ــا ارائــه قیــد و بندهــای  برداشــت های غیرشــفاف از قوانیــن و ی
ســلیقه ای در رونــد اجرایــی کشــور که گاهی ناشــی از افــراط و گاه 
تفریــط اســت، آورده ای بــه جــز هرج ومــرج در کشــور نخواهــد 
ــه باشــد، در  ــن واقع ــرای ای ــوان عاجــی ب داشــت. آنچــه می ت
ــیوه ای از  ــون اســت؛ ش ــت قان ــه حاکمی ــک کام بازگشــت ب ی
حکمرانــی کــه در آن مســاوات افــراد و اشــخاص در برابــر قانون، 
روشــن بــودن قوانیــن و تعییــن محــدوده بــرای میــزان اختیــارات 

ــت. ــت اس ــتگاه های دول دس
]۱[ بــه نقــل از خبــر منتشــر شــده در خبرگــزاری پانــا بــه تاریــخ 

۱۳ بهمــن ۹۷
]۲[ به نقل از خبر منشرشده در ایسنا به تاریخ ۳۰ آبان ۹۵
]۳[ به نقل از خبر منتشر شده در ایسنا به تاریخ ۳ آذر ۹۵
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ــم  ــردی حاک ــای ف ــا حکومت ه ــوری ی ــه دیکتات ــی ک در جوامع
باشــد، اعتمــاد عمومــی رو بــه زوال می گــذارد. بــدان صــورت کــه 
دســتگاه حکومتــی در جهت اقنــاع افکار عمومی از دســتگاه تبلیغی 
ــا نســبت  ــا بخــش گســترده ای از توده ه ــرد، ام خــود بهــره می ب
بــه آن بی اعتمــاد هســتند و از تصدیــق آن خــودداری می کننــد. 
ایــن وضعیــت در جوامــع اســتبدادی یــا دیکتاتــوری بــه شــکاف 
اجتماعــی تبدیــل می شــود. تــوده مــردم بــه دلیــل انتفــاع مــادی 
یــا گرایش هــای ایدئولوژیــک طرفــدار حاکمیــت و عــده ای دیگــر 
در تضــاد منافــع و ایدئولــوژی راه مخالفــت با حاکمیــت را در پیش 
ــر از  ــم، اگ ــت های حاک ــف سیاس ــان مخال ــن جری ــد. ای می گیرن
بدنــه اجتماعــی وســیعی برخــوردار باشــند، شــکاف اجتماعــی در 
جامعــه نمــود خواهــد داشــت. اگــر موازنــه اجتماعــی بــه ســمت 
مخالفــان ســنگین شــود، گــذار از آن سیســتم محتمــل خواهد  بود، 
امــا در صورتی کــه موازنــه اجتماعــی برابــر باشــد، شــرایط بحرانــی 
ــک  ــی ی ــگ داخل ــود؛ جن ــم می ش ــور حاک ــی در کش خطرناک

ســناریوی محتمــل در ایــن رهیافــت اســت.
ونزوئــا، کشــوری در آمریــکای التیــن، بــا منابــع سرشــار نفتــی 
ــا  اســت. حاکمیــت فعلــی آن، برآمــده از یــک تحــول انقابــی ب
بن مایــه چــپ کمونیســتی اســت. در ایــن کشــور صنایــع مــادر و 
بــزرگ ملــی و در اختیــار حکومــت قــرار دارنــد. عدالــت اجتماعی 
و مبــارزه بــا امپریالیســم دو اصــل برســازنده سیاســت های داخلی و 
خارجــی در آن اســت. از ایــن رو بــا روی کار آمــدن انقابیــون چپ 
مارکسیســتی، دشــمنی بــا آمریــکا و توجــه به فقــرا و تهی دســتان 
در راس برنامه هــای ایــن حکومــت بــوده اســت. ایــن رویکــرد در 
سیاســت داخلــی و خارجــی، عامــل بســیاری از بحران هــای داخلی 
در کشــور ونزوئــا شــده اســت. در دو ســطح بــه تحلیــل مســئله 
ــردازم؛ ابتــدا شــرایط داخلــی و بحران هــای آن و در  ــا می پ ونزوئ
ســطح دوم، رویکــرد سیاســت خارجی جمهــوری اســامی در قبال 

ایــن بحــران در ونزوئــا را مــورد توجــه قــرار می دهــم.
حکومت هــای ایدئولوژیــک همــواره در عرصــه داخلــی بــه 
ــن  ــد. ای ــه خــودی و غیرخــودی می پردازن تقســیم شــهروندان ب
دســته بندی باعــث حذف گــروه وســیعی از شــهروندان غیرمعتقد 
بــه ایدئولــوژی یــا ناهم ســو بــا آن می شــود. ایــن عــده متناســب 
بــا جایــگاه غیرخــودی، از بســیاری امکانــات و منافــع مادی کشــور 
محــروم می شــوند. مهاجــرت پدیــده غالــب در ایــن کشــورها از 
جملــه ونزوئــا اســت. باتوجــه بــه ســطح مخالفــت اپوزیســیون 
داخلــی و خارجــی در ابتــدای قــدرت حاکــم و در مســیر صیرورت 
نظــام قــوی شــده، امــکان چالــش حاکمیــت را خواهــد داشــت. در 

»آقــای امــام جمعــه خودشــان ســخنرانی نماینــد یــا از هــر کســی 
کــه مطلوبشــان هســت، دعــوت نماینــد« ،فــرازی از بیانیــه علــی 
الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی کــه در آن انصــراف 
خــود را از حضــور در کــرج جهــت ایــراد ســخنرانی اعام داشــت؛ 
اتفاقــی نه چنــدان نــادر در روزگار فعلــی که نگرانی های گســترده ای 
را نســبت به حاکمیت قانون در کشــور در آســتانه جشــن چهلمین 

ســال پیــروزی انقــاب اســامی برانگیخته اســت.
انصرافــی کــه در حقیقــت بــه علــت اعتراضــات گروه های موســوم 
بــه »انقابــی« کــرج صــورت گرفــت؛ معترضینی کــه الریجانــی را 
از »ســاکتین فتنــه« می داننــد و بــا تائیــد و تکمیــل آن توســط امام 
جمعه کــرج، حجت االســام محمدمهدی حســینی همدانــی، راهی 
بجــز عــدم حضــور در کــرج بــرای رئیــس مجلــس ایــران باقــی 

نگذاشت. 
ــت  ــرج عل ــه ک ــی در نمازجمع ــینی همدان ــام حس حجت االس
مخالفــت خــود با حضور علــی الریجانــی را تلویحــاً »غیــر انقابی« 
ــن  ــن جش ــرد: » ۲۲ بهم ــان ک ــت و بی ــام داش ــتن وی اع دانس
انقــاب اســت. ســخنران ایــن مراســم بایــد انقابــی باشــد«.]۱[

هــر چنــد مســئله لغو ســخنرانی، حملــه به ســران قــوای جمهوری 
اســامی برخوردهــای نامتعــارف در چند ســال اخیر پیوســته تکرار 
شده اســت؛ از لغــو ســخنرانی علــی مطهــری در مشــهد تــا حملــه 
بــه حســن روحانــی و علی مطهــری در راهپیمایــی روز قدس ســال 
ــز مــورد هــدف  ــر نی ــی پیش  ت ــن بیــن الریجان ــا در ای ۱۳۹6. ام
گروه هــای این چنینــی قــرار گرفتــه بــود؛ آن هــم پــس از حــوادث 
مرتبــط بــا اســتیضاح وزیــر کار دولــت دهــم احمدی نــژاد کــه از 
ــدرت  ــتفاده ق ــه سوء  اس ــم ب ــت مته ــور وق ــس جمه ســوی رئی
شــده  بود و در ۲۲ بهمــن ۱۳۹۱ در قــم، مخالفــان ســخنرانی وی بــا 

۳ بهمــن خــوان گوایــدو اعــام کرد کــه انتخاب مــادورو بــرای دور 
دوم ریاســت جمهــوری را باطــل می دانــد؛ چراکــه او مدعــی اســت 
مــادورو بــا تقلــب بــه ایــن جایــگاه رســیده اســت. بــا ایــن وجــود، 
مشــخص نیســت مخالفــت در بدنــه ارتــش بــا نیــکاس مــادورو 
تــا چــه انــدازه عمیــق اســت. خــوان گوایــدو بعــد از اینکــه خــود 
را رئیــس جمهــوری موقــت ونزوئــا خوانــد، از نیروهــای ارتــش 
خواســت تــا بــه »دولــت موقــت« بپیوندنــد و گفت آنــان کــه از او 
حمایــت کننــد، بخشــیده خواهند شــد. در مقابل مــادورو بــا بازدید 
از مانــور نیروهــای مســلح و نمایــش وفــاداری ارتش از ایــن نیروها 

خواســت تــا بــه او وفــادار بمانند.
ــداد  ــا تع ــدو، تنه ــوان گوای ــی خ ــت علن ــام مخالف ــان اع از زم
ــادورو  ــت م ــش از دول ــه ارت ــای بلندپای ــماری از نیروه انگشت ش
ــخ ۱  ــی در تاری ــد. گروهــی از نیروهــای گارد مل ســرپیچی کرده ان
بهمــن تــاش کردنــد تا بــا حمله بــه پــادگان نظامــی در کاراکاس، 
مخالفــت خــود بــا دولــت کنونــی را بــه نمایــش بگذارنــد امــا بــا 
دســتور مــادورو، ایــن گــروه از نظامیــان به ســرعت ســرکوب و ۲۷ 
نفــر دســتگیر شــدند. حــال اگــر قــرار اســت شورشــی در نیروهای 
ارتــش بــه وقــوع بپیونــدد، زمــان زیــادی خواهــد بــرد و چنیــن 
ســرپیچی از جانــب افســران میانــی نیروهــای مســلح خواهــد بــود 
کــه زندگی شــان بــا واقعیــات ســخت اقتصــادی ونزوئــا درهــم 
تنیــده اســت. در ســال های اخیــر، تعــداد زیــادی از نیروهــای ارتش 
و گارد ملــی، ســربازان، ملوانــان و نیروهــای هوایــی همــراه بــا دیگر 
ــواد  ــود م ــت بحــران اقتصــادی و کمب ــا به عل شــهروندان ونزوئ
غذایــی از نظــام خدمــت فــرار کــرده و از کشــور خــارج شــدند. بــا 
این حــال، کارشناســان معتقدنــد احتمال تــرک خدمت درجــه داران 
نیروهای مســلح ونزوئــا- حدود ۳ هزار ژنرال و دریاســاالر- بســیار 
ضعیــف اســت چرا کــه مــادور امکانــات و حقــوق باالیی را بــه این 
افــراد اختصــاص داده  اســت. عــاوه بــر این، بســیاری از ایــن نیروها 
در فعالیت هــای غیرقانونــی مقامــات دولتی شــریک جرم هســتند. 
یکــی از دالیــل اصلــی حمایــت نیروهــای مســلح از مــادورو ایــن 
اســت کــه افــراد مذکــور در گــذر بــه دولتــی دموکراتیــک، خــود 
را در دادگاه هــا و تحــت تعقیــب خواهنــد یافــت. دلیــل دیگــر، نفوذ 
جاســوس هایی اســت کــه وضعیــت ناخرســندی و وفــاداری افــراد 
ــن جاســوس ها توســط هوگــو چــاوز و در  ــد. ای ــر نظــر دارن را زی
طــول ۱۴ ســال تکیــه بــر مســند قــدرت تربیــت شــدند. یکــی از 
جدی تریــن تهدید هایــی کــه علیــه دولــت مــادورو صــورت گرفته 
اســت، تــاش بــرای کودتایی موســوم بــه »عملیات قانون اساســی« 
اســت کــه افســرانی از تمــام شــاخه های نیروهــای مســلح در آن 
درگیــر بودنــد. این عملیات شکســت خــورد اما »مــادورو اجــازه داد 
زمــان پیــش بــرود تــا بتواند تمــام نیروهــای درگیــر را شناســایی و 

قبــل از انجــام کودتــا دستگیرشــان کند.«

و مهــار قــدرت دولــت بلکــه بــه ابــزاری بــرای پیشــبرد اهــداف 
و مقاصــد سیاســی بــدل می گــردد و بــا اعطــای مشــروعیت بــه 
حاکمــان آنــان را از تنگناهای مذکــور می رهاند. در چنین شــرایطی 
معمــوالً حاکــم بــا خلق، تغییــر و تفســیر قوانیــن موجود شــرایط را 
بــه نفــع خویــش تغییــر می دهــد و بــا ابــزار قانون ســازی بــه دنبال 

حفــظ کنتــرل خویــش بــر شــرایط جامعه اســت.
در مــواردی کــه در فــوق آمــده اســت، نخســت مســئله »جــرم زا« 
ــوان علــت لغــو ســخنرانی  ــه عن ــودن« ب ــی ب ــودن و »غیرانقاب ب
مطــرح می گــردد؛ دو مفهومــی کــه نــه بــرای عمــوم مــردم و نــه 
حتــی بــرای ســایر مســئوالن مشــخص نیســت. در گزارشــی کــه 
ــت های  ــت از برداش ــه صراح ــس، ب ــوراهای مجل ــیون ش کمیس
نادرســت از قانون پیشــگیری از وقوع جرم اشــاره شــده ودادســتانی 
بــدون در نظــر گرفتــن پیامدهــای رای خویــش، دســتور بــه لغــو 

ســخنرانی داده اســت. 
امــام جمعــه کــرج نیــز، در خصــوص چرایــی انقابــی بــودن یــا 
نبــودن علــی الریجانــی و ســنجه ای کــه وی از آن جهت ســنحیدن 
میــزان انقابــی بــودن علــی الریجانــی اســتفاده نمــوده، اطاعاتــی 
بــروز نمی دهــد. مســئله ای کــه امــروزه در میــان بخشــی دیگــر از 
نخبــگان سیاســی کشــور نیــز رایــج اســت و تقریبــا هــر فــردی از 
آن تفســیر مــد نظــر خویــش را ارائــه می دهــد و تلویحــاً ســلیقه 
خویــش را معیــار قــرار می دهدنــد؛ امــا از بــد حادثــه ســلیقه آن 
فــرد، معیــاری برای عملکــرد نهادهای مــوازی با نهادهای سیاســی 

ــود. ــناخته می ش ــه رسمیت ش ب
علــی الریجانــی، چــه تحــت لــوای »ســاکتین فتنــه« و چــه یــک 
نماینــده مدافــع دولــت حســن روحانــی رئیــس مجلس ایــن نظام 
اســت. در وهله دوم او عضوی از جامعه ایرانی ســاکن کشــور اســت 
و مطابــق قانون اساســی حــق آزادی بیــان دارد. اگــر گروهی مخالف 
ســخنرانی وی هســتند، می توانند برای نقد عملکــرد وی گردهمایی 
دیگــری برگــزار کــرده و یــا حتــی نشســت وی را تحریــم نماینــد. 

ݩݐـامــــــــــه ݧ رںݧ ݓ ٮݫ ݨݐ ݧ حݧ



برگزاری جشن ملل در چله انقالب همراه با سفیران صلح و دوستی در دانشگاه فردوسی مشهد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه فردوســی مشــهد در ســال روز چهلیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایران، جشــن ملــل در چلــه انقاب 
همــراه بــا ســفیران صلــح و دوســتی بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه، اســاتید، شــخصیت های علمــی فرهنگــی و سیاســی کشــور و میهمانــان خارجی 
هم چنیــن دانشــجویان بین المللــی ایــن دانشــگاه روز چهارشــنبه ۲۴ بهمن مــاه ۱۳۹۷ درتــاالر اجتماعات دکتــر رحیمی زاده دانشــکده علوم دانشــگاه 

فردوســی مشــهد برگزار شــد.
دکتــر محمــد کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد با اشــاره بــه ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، افتخــارات پیــروزی انقاب اســامی 
ایــران را فقــط مختــص ایــران ندانســت و افــزود: ســایر کشــورهای منطقــه خاورمیانــه در ایــن پیــروزی و افتخــارات ایران نقش به ســزایی داشــتند و 

مفتخریــم کــه امــروز در کنــار کشــورهای همســایه خودمــان توانســتیم در تولیــد علــم و فرهنگ و تمــدن در جهــان نقش آفرین باشــیم.
در ایــن مراســم مدیــر همکاری هــای علمــی بین المللــی و امــور دانشــجویان غیــر ایرانــی دانشــگاه قردوســی، رئیــس اداره دانشــجویان بین الملــل 

دانشــگاه فردوســی و رایــزن فرهنگــی کشــور عــراق در ایــران نیــز حضــور داشــتند.
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عاقبت زخمت زند از جاهلی...
ــه نشــریه دانشــجویی »وقایع اتفاقیــه« -کــه در  هیئــت تحریری
جشــنواره اخیــر بــا کســب هجده عنــوان برتــر و شایســته تقدیر 
بــار دیگــر و مطابــق ســال های گذشــته پرافتخارتریــن نشــریه 
دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد لقــب گرفــت- ایــن بــود 
کــه اعتراضــات از مســیر پیش بینی شــده آن دنبــال شــود. پــس 
از پیگیری هــای انجام شــده، در کانــال تلگرامــی خانــه نشــریات 
دانشــگاه، بدیــن ترتیب اطاع رســانی شــد کــه مدیران مســئول 
ــای  ــاهده فرم ه ــت مش ــد جه ــجویی می توانن ــریات دانش نش
داوری نشــریات خــود، از تاریــخ شــنبه ۲۲ دی مــاه تــا سه شــنبه 
۲ بهمن مــاه بــه خانــه نشــریات دانشــگاه مراجعــه کننــد. بــه 
ــدگان  ــاه، نماین ــنبه ۲۲ دی م ــه، در روز ش ــن اطاعی ــال ای دنب
نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه بــه خانــه نشــریات دانشــگاه 
ــا مــوارد اعتراضــی را بیــان کننــد و پاســخ  ــد ت مراجعــه کردن
کمیته علمی جشــنواره را شــنوا باشــند. متأســفانه جز چند مورد 
ــدگان  ــه نماین ــی اعتراضــی، ســایر پاســخ های ارائه شــده ب جزئ
نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه قانع کننــده نبــود. در نامــه ای 
ــر فرهنگــی و فعالیت هــای  ــی، مدی ــه دکتــر کرمان اعتراضــی ب
ــه  ــع جلس ــرح ماوق ــهد، ش ــی مش ــگاه فردوس ــه دانش داوطلبان
ذکر شــده منتقــل شــد و از ایشــان خواســته شــد تــا دســتورات 
الزم بــرای بررســی مــوارد اعتراضــی را صــادر کننــد. امــا بــرای 
شــفافیت بیشــتر، آن چــه را در جلســه ذکــر شــده اســت - در 
نخســتین شــماره نشــریه وقایع اتفاقیــه پــس از جشــنواره - بــا 
ــا  ــا بیشــتر ب ــم ت ــتراک می گذاری ــه اش ــرم ب ــدگان محت خوانن
ــریات در  ــه نش ــت خان ــاس سرپرس ــه و اس ــات بی پای توجیه
قبــال عملکردشــان به عنــوان دبیــر علمــی هجدهمین جشــنواره 
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوسی مشــهد آشنا شــوید. در 
ذیــل مــوارد اعتراضــی و پاســخ های ارائه شــده سرپرســت خانــه 

نشــریات دانشــگاه بــه تفکیــک بیــان می شــود:
۱. در بخــش آثــار برتــر، رســته ســرمقاله، مطلــب آقــای قاســم 
ــماره ۴۱  ــی در ش ــری علوم سیاس ــجویی دکت ــهریاری، دانش ش
ــدا و داوری  ــه در ابت ــه، اگرچ ــجویی وقایع اتفاقی ــریه دانش نش
اولیــه، امتیــاز 8۰ را کســب کــرده اســت و قاعدتــا در مقایســه با 
امتیــاز ســایر ســرمقاله های ثبت شــده در جشــنواره بایــد حائــز 
رتبــه می شــد، در مرحلــه بعــدی داوری از ایــن رســته حــذف 
شده اســت! توضیــح سرپرســت خانــه نشــریات و دبیــر کمیتــه 
علمــی جشــنواره ایــن بــود کــه داور ایــن رســته اعــام کــرده 
اســت کــه ایــن مطلــب ســرمقاله نیســت و نبایــد بــه عنــوان 
ســرمقاله ثبــت می شــده اســت! شــاید ایــن توضیــح درخصوص 
یــک مطلــب هنــری کــه بــه اشــتباه در رســته سیاســی بــرای 
داوری ثبــت  شده اســت، قانع کننــده باشــد امــا جایــگاه مطلبــی 
کــه در قســمت ســرمقاله نشــریه ثبت شــده، مشــخص اســت. 
ــه  ــا ب ــز تنه ــود نی ــرمقاله کار ش ــب در س ــدام مطل ــه ک این ک
ــه هیــج مرجــع  ــه نشــریه اســت ن تشــخیص هیئــت تحریری
دیگــری و لــذا وظیفــه داور جشــنواره تنهــا داوری اثــر آن هــم 
ــب حــق  ــن ترتی ــای پیش بینی شــده اســت. بدی ــه فرم ه ــا ب بن
نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه بــرای کســب عنــوان برتــری 
ــه  ــت خان ــه سرپرس ــب آن ک ــت. جال ــل شده اس ــر، زای دیگ
نشــریات از یک ســو تنهــا بــه ارائــه پاســخ داور ایــن رســته اکتفا 
کــرد و بــه عنــوان دبیــر کمیتــه علمــی جشــنواره، بــا تأییــد نظر 
داور، خــود پاســخ دیگــری ارائــه نکــرد و از ســوی دیگــر از ارائــه 
نــام داور ایــن بخــش کــه چنیــن تشــخیص عجیبــی داده اســت، 
خــودداری کــرد. ایــن رونــد عــدم شــفاف در جشــنواره ای کــه 
هــدف آن ارتقــاء ســطح نشــریات دانشــجویی و گفت وگــو میان 
اصحــاب مطبوعــات اســت، هیــچ توجیهــی نــدارد. مگــر قــرار 
اســت بــا ذکــر نــام داور جشــنواره چــه رخــداد ناگــواری بــروز 
کنــد؟! در حادتریــن حالــت ممکــن، معترضیــن بــرای یادگیری 
بیشــتر بــه داور مراجعــه و بــا وی گفت وگــو می کننــد. چنیــن 
ــن  ــر این چنی ــی اگ ــد و حت ــاق می افت ــدرت اتف ــه ای به ن مراجع
شــود، مگــر نــه ایــن اســت کــه داور جشــنواره بایــد پاســخ گوی 
ــه  عملکــرد خــود باشــد؟ آن هــم زمانــی کــه سرپرســت خان
نشــریات و مســئول کمیتــه علمــی جشــنواره هیــچ پاســخی جز 

ایــن کــه نظــر داور جشــنواره اســت ارائــه نمی کننــد.
۲. در بخــش آثــار برتر، رســته مقــاالت فرهنگــی و اجتماعی، ۱۵ 
ــه در  ــر ثبت شــده نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقی ــر از ۲۰ اث اث
جشــنواره هجدهــم، فاقــد فــرم داوری بودند. توضیح سرپرســت 
ــم  ــنواره هجده ــی جش ــه علم ــر کمیت ــریات و دبی ــه نش خان
ــه فوق الذکــر را فاقــد  ــود کــه داور ایــن رســته، ۱۵ مقال ایــن ب
ارزش داوری و امتیازدهــی در فــرم تشــخیص داده اســت! ایــن 
ــه دارای  ــجویی وقایع اتفاقی ــریه دانش ــه نش ــت ک ــی اس در حال
باالتریــن امتیاز محتوایی در میان نشــریات دانشــجویی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد اســت و مقــاالت آن در رســته های مختلــف و 
جشــنواره های مختلــف حتــی جشــنواره اخیر دانشــگاه فردوســی 
بــا تمامــی حواشــی آن، جوایــز مختلفــی را کســب کــرده اســت. 
نــام داور ایــن بخــش کــه چنیــن تشــخیص عجیبــی داده اســت 

توجــه کــرده بودنــد، دیگــر اثــر یکــی از اعضــای هیئــت علمــی 
ــاز  ــش امتی ــا در بخ ــد و تنه ــرار نمی دادن ــی ق ــورد ارزیاب را م
تشــویقی فقــط یــک امتیــاز را بــرای نشــریه لحــاظ می کردنــد؛ 
ــت  ــرح آن رف ــه ش ــه چنان ک ــئله در آیین نام ــن مس ــه ای چراک
دیــده شــده اســت و نبایــد در جایــی دیگــر لحــاظ شــود! ایشــان 
هم چنیــن بــر ایــن موضــوع تأکیــد داشــتند کــه ایــن جشــنواره  
نشــریات دانشــجویی اســت و قیــد نشده  اســت کــه تنهــا بایــد 
آثــار دانشــجویان داوری شــود و لــذا آثــار اعضــای هیئــت علمی 
کــه در نشــریات دانشــجویی منعکس شده  اســت، می توانــد مورد 
ارزیابــی قــرار گیــرد. به زعــم مــا چنیــن نگاهــی بــه جشــنواره 
نشــریات دانشــجویی، بــا اهــداف اولیــه آن در ســال های گذشــته 
مغایــرت دارد. حتــی اگــر ایــن امــر موردنظــر سرپرســت خانــه 
نشــریات بوده اســت، بایــد در آیین نامــه جشــنواره ایــن مســأله 
ــا ســایر نشــریات دانشــجویی نیــز  به صراحــت قیــد می شــد ت
ــار  ــجویی- آث ــنواره های دانش ــر جش ــم ب ــاف روح حاک -برخ
اعضــای هیئــت علمــی را کــه اختصاصــا بــرای نشــریات خــود از 

آنــان گرفته انــد، در جشــنواره ثبــت کننــد.
ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت مادامــی کــه نمایندگان 
نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه صاحیــت داوران جشــنواره را 
مــورد ســوأل قــرار دادنــد، بــا ایــن پاســخ از سرپرســت خانــه 
ــه  ــتید ک ــی نیس ــما در جایگاه ــدند: »ش ــه ش ــریات مواج نش
صاحیــت داوران جشــنواره را تعییــن کنیــد و تشــخیص ایــن 
امــر فقط با سرپرســت خانــه نشــریات و کمیته علمی جشــنواره 
اســت«. پرســش این جاســت کــه چنیــن نتایــج عجیبــی خــود 
نشــان از ضعــف تیــم داوری جشــنواره نیســت؟ و اگــر اصحاب 
نشــریه  دانشــجویی وقایع اتفاقیــه که بیش از شــش ســال ســابقه 
فعالیت دانشــجویی در دانشــگاه را دارند و در چند ســال متمادی 
نه تنها لقب پرافتخارترین نشــریه دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، 
بلکــه شــرق کشــور را یــدک می کشــند، صاحیــت ارائــه نظــر 
ــه خودشــان اســت  در خصــوص جشــنواره ای را کــه متعلــق ب
ــن مســأله  ــال نظــر در ای ــت اعم ــد، چــه کســی صاحی ندارن
ــورد  ــه در دو م ــت ک ــر اس ــه ذک ــا الزم ب را دارد؟ در همین ج
اختــاف نظــر دیگــر اصحــاب نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه 
بــا سرپرســت خانــه نشــریات در دوره مدیریتــی دکتر معتمدی 
بــه عنــوان مدیــر فرهنگــی و فعالیت هــای داوطلبانــه دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، یکــی بــر ســر آیین نامــه جشــنواره هجدهــم 
و دیگــری تخصیــص بودجــه نــاروا بــه دو نشــریه دانشــجویی، 
پــس از برگــزاری جلســات گفت وگــو و ارائــه نظــرات 
ــای  ــی و فعالیت ه ــت فرهنگ ــت وق ــوی مدیری ــن، از س طرفی
داوطلبانــه، مشــخص شــد کــه حــق با تیــم نشــریه دانشــجویی 
ــورد  ــت م ــه نادرس ــاح روی ــول اص ــت و ق ــه اس وقایع اتفاقی
ــه نشــریات در  ــن سرپرســت خان ــد. هم چنی ــراض داده ش اعت
ابتــدای صحبــت بــا نماینــدگان نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیه، 
بــر ایــن امــر تأکیــد داشــتند کــه نتایــج قابــل تغییــر نیســت و 
مرســوم نیســت جایــزه ای کــه بــه نشــریه ای اهــدا شــده اســت 
از آن ســتانده شــود! حــال آن کــه اگــر رتبــه ای بــا زایــل کــردن 
حــق نشــریه ای دیگــر و بــه  نــاروا بــه نشــریه ای تعلــق گرفتــه 
باشــد، چــرا نبایــد چنیــن شــود؟ توضیــح آن که اساســا فلســفه 
فرصــت اعتــراض بــه نتایج جشــنواره همین مســئله اســت و در 
ادوار گذشــته جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوسی 
مشــهد، مادامــی کــه رتبــه ای بــه ناحــق بــه نشــریه ای تعلــق 
گرفتــه بــود، از آن ســتانده و بــه صاحــب حــق اهــدا می شــد. 
در ادوار گذشــته جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه، حتی 
پــس از اعتــراض بــه فرم هــای داوری، یــا فرم هــای داوری بــه 
ــار را داوری  ــددا آث ــا مج ــد ت ــده می ش ــنواره بازگردان داور جش
کنــد و امتیــاز دهــد و یــا فرم هــای داوری شــده بــه داوری دیگــر 
ــه فلســفه جشــنواره  ــه نظــر ســپرده می شــد؛ چراک ــرای ارائ ب
ــتر و  ــری بیش ــرای یادگی ــو ب ــردن و گفت و گ ــدارا ک ــق م مش
ــد آن  ــر اســت. امی ــوان الگــوی بهت ــدگان به عن ــی برگزی معرف
ــردی آگاه،  ــری ف ــی و به کارگی ــات مقتض ــا اقدام ــه ب ــت ک اس
دلســوز، متخصــص و باتجربــه در جایــگاه  مهــم مســئول خانــه 
نشــریات دانشــگاه فردوســی مشــهد، اعتمــاد دانشــجویان بــه 
عملکــرد مدیــران دانشــگاه تحکیــم شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
تیــم نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه تــا برطرف شــدن نواقص 
موجــود و اصــاح وضعیــت نابســامان کنونــی بــه تاش هــای 

مدنــی خــود ادامــه می دهــد.
دشمنی عاقان زین سان بود/ زهر ایشان ابتهاج جان بود

*: نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه آمادگــی خود جهــت بازتاب 
نظــرات اصحــاب نشــریات دانشــجویی، خانه نشــریات دانشــگاه 
ــوص  ــه در خص ــای داوطلبان ــی و فعالیت ه ــت فرهنگ و مدیری
مطلــب فوق الذکــر و البتــه دیگــر مطالــب را بدیــن طریــق اعام 
می کنــد. همچنیــن از هــر گونــه جلســه گفت وگومحــور جهــت 
ارتقــا وضعیــت موجود نشــریات دانشــجویی دانشــگاه و مدیریت 

خانــه نشــریات دانشــگاه مطابــق گذشــته اســتقبال می کنــد.
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دوستی ابله بود رنج و ضال/ این حکایت بشنو از بهر مثال
امیــری پاک سرشــت از آبــادی می گذشــت و از دوردســت 
مــردی را دیــد کــه در زیــر درختــی خفتــه اســت و مــاری خوش 
خط و خــال بــه ســوی او می خــزد. امیــر هــر چــه بانــگ ســر داد 
کــه مــرد خفتــه بیــدار و متوجــه خطر شــود، افاقــه نکــرد چراکه 
ــه دهــان مــرد خفتــه  ــود. مــار ب خــواب مــرد بــس ســنگین ب
خزیــد و امیــر دیــر بــه بالیــن مــرد رســید. امیــر اندیشــه کــرد و 
بــرای نجــات مــرد خفتــه از کام مــرگ، او را چنــد با چوب دســتی 
خــود نواخــت. مــرد خفتــه هراســان بیــدار شــد و امیــر ضربــات 
خــود را ادامــه داد تــا مــرد خفتــه را بــه حرکــت وادارد بــه ســوی 
درختــی دیگــر کــه گــرد آن ســیب های گندیــده ای تلنبــار شــده 
بــود. امیــر مــرد را مجبــور کــرد تــا از ســیب های گندیــده بخورد 
امــا مــرد، حیــران از امیــر پرســید کــه چــرا قصــد جــان مــن 
ــه  ــر بی توج ــی؟ امی ــن می کن ــن چنی ــا م ــاه ب ــرده ای و بی گن ک
ــه  ــا چوب دســتی او را ب ــد و ب ــه او خوران ــه مــرد، ســیب ها را ب ب
حرکــت واداشــت و مــرد دوان دوان دشــنام و نفریــن نثــار امیــر 
می کــرد. مــرد ناگهــان حالــش دگرگــون شــد و بــر زمین افتــاد و 
ســیب های گندیــده همــراه بــا مــار از دهانــش بیــرون افتــاد. مرد 
بــا دیــدن مــار، از گفته هــای پیشــین خــود پشــیمان شــد و زبــان 

بــه ســتایش امیر گشــود:
ای مبارک ساعتی که دیدیم/ مرده بودم جان نو بخشیدیم

ای خداوند و شهنشاه و امیر/ من نگفتم جهل من گفت آن مگیر
شمه ای زین حال اگر دانستمی/ گفتن بیهوده کی توانستمی

امیــر نیــز کــه بــا آگاهــی تــام و تمــام از ماجــرا بــه یــاری مــرد 
خفتــه شــتافته بــود، در پاســخ بــه او گفــت:

می شنیدم فحش و خر می راندم/ رب یسر زیر لب می خواندم
از سبب گفتن مرا دستور نی/ ترک تو گفتن مرا مقدور نی
هر زمان می گفتم از درد درون/ اهد قومی انهم الیعلمون.

حکایــت »رنجانیــدن امیــری خفتــه ای را کــی مــار در دهانــش 
رفتــه بــود« از دفتــر دوم مثنــوی معنــوی در ابتدای این نوشــتار 
شــاید غریــب بــه نظــر برســد امــا شــاید آغــازی بهتــر از ایــن 
ــرد.  ــدا ک ــوان پی ــد نت ــه می آی ــه در ادام ــرای آن چ ــت ب حکای
ــجویی  ــریات دانش ــنواره نش ــن جش ــه هجدهمی ــن اختتامی آیی
دانشــگاه فردوســی مشــهد در تاریــخ ۱۱ دی مــاه برگــزار شــد 
و برگزیــدگان جشــنواره در هــر بخــش معرفــی شــدند. اعــام 
نتایــج نهایــی جشــنواره از آن زمــان تاکنون اعتراضــات مختلفی 
ــج  ــال داشته  اســت. امــا آن چــه پیــش از اعــام نتای ــه دنب را ب
جشــنواره تعجــب حاضریــن در آییــن اختتامیــه را برانگیخــت، 
لیســت اعامی داوران این دوره از جشــنواره نشــریات دانشجویی 
ــگاهی و  ــاتید دانش ــن از اس ــد ت ــز چن ــه ج ــود. ب ــگاه ب دانش
اصحــاب جرایــد ســطح شــهر مشــهد، مابقــی داوران جشــنواره 
از میــان دانشــجویانی بودنــد کــه یــا تخصــص و تجربــه فعالیت 
مطبوعاتــی آنــان بســیار کم تــر از نویســندگان برخــی نشــریات 
دانشــجویی حاضــر در جشــنواره بــود و یــا مقطع تحصیلــی آنان 
پایین تــر از نویســندگان نشــریات دانشــجویی شرکت  داده شــده 
در جشــنواره بــود. ایــن در حالــی اســت کــه در جشــنواره ســال 
گذشــته نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد )دوره 
هفدهــم(، بیــش از ۵ تــن از اصحاب جراید ســطح شــهر مشــهد، 
۲۴ نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بــه عنــوان داور در 
جشــنواره حضور داشــتند و از میان دانشــجویان، تنها دانشــجویان 
مقطــع دکتــری بــه عنــوان دســتیار بــه داوران جشــنواره کمــک 
می کردنــد. انتظــار حداقلــی آن اســت کــه اگــر قــرار نیســت 
ــا پیــش رفتــن، ســطح کیفــی آن در بخش هــای  جشــنواره ها  ب
مختلــف به ویــژه داوری ارتقــاء پیــدا کنــد، ســطح کیفی گذشــته 
آن حفــظ شــود؛ امــا متأســفانه در جشــنواره اخیــر ایــن مهــم 
ــجویی  ــی از داوران دانش ــه برخ ــب آن ک ــد. جال ــل نش حاص
هجدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه، خــود در 
ایــن جشــنواره صاحــب اثــر و درنتیجــه ذی نفــع بودنــد و این در 
شــرایطی اســت که در جشــنواره ســال گذشــته حتــی از انتخاب 
اعضــای هیئــت علمــی کــه مشــاور یــک نشــریه دانشــجویی 
ــن  ــه همــه ای ــود. ب ــه عنــوان داور خــودداری شــده ب ــد، ب بودن
مــوارد ســؤال برانگیز بایــد ایــن نکتــه را نیــز افــزود کــه لیســت 
داوران اعام شــده در جشــنواره هجدهــم، بــه تفکیــک مشــخص 
ــل،  ــفافیت کام ــته در ش ــال گذش ــه در س ــال آن ک ــود، ح نب
داوران هــر بخــش از جشــنواره معرفــی شــدند. مجموعــه ایــن 
عوامــل باعــث شــد تــا نتایــج اعام شــده جشــنواره هجدهــم در 
هالــه ای از ابهــام قــرار گیــرد به گونــه ای کــه حتــی برگزیــدگان 
رســته های مختلــف آن نیــز از برخــی نتایــج در شــگفتی بودنــد. 
تنهــا ســاعاتی پــس از اختتامیــه جشــنواره هجدهــم، اصحــاب 
برخــی از نشــریات دانشــجویی بــدون فــوت وقــت اعتراضــات 
خــود بــه نتایــج جشــنواره را رســانه ای کردنــد، امــا جمع بنــدی 

ــر داور  ــه نظ ــه ب ــن ۱۵ مقال ــر ای ــی اگ ــد. حت ــام نش ــز اع نی
محتــرم، فاقــد ارزش جهــت کســب رتبــه بــوده اســت، بایــد در 
فــرم داوری مــورد ارزیابــی قــرار می گرفــت تــا نویســندگان آن 
بــه نقــاط ضعــف کار خــود پی ببرنــد. حــال آن که نویســندگان 
ایــن ۱۵ مقالــه در رســته های مختلــف همیــن جشــنواره اخیــر 

ــده اند. ــی ش ــای مختلف ــز رتبه ه حائ
۳. در بخــش آثــار برتــر، رســته گــزارش، تمامــی آثار ثبت شــده 
)۱۰ اثــر(، نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیه در جشــنواره هجدهم، 
فاقــد فــرم داوری بودنــد. توضیــح سرپرســت خانــه نشــریات و 
دبیــر کمیتــه علمــی جشــنواره هجدهــم ایــن بــود کــه داور ایــن 
ــد ارزش داوری و امتیازدهــی  رســته، مقــاالت فوق الذکــر را فاق
در فــرم تشــخیص داده اســت! نــام داور ایــن بخــش کــه چنیــن 
تشــخیص عجیبــی داده اســت نیــز اعــام نشــد. حتــی اگــر این 
۱۰ مقالــه بــه نظــر داور محتــرم، فاقــد ارزش کســب رتبــه بوده 
ــرار می گرفــت. چنیــن  ــی ق ــرم مــورد ارزیاب ــد در ف اســت، بای
برخــوردی بــا آثــار ثبت شــده نه تنهــا نادیــده گرفتــن زحمــات 
نویســندگان ایــن آثــار اســت، بلکه ایــن شــائبه را ایجــاد می کند 
کــه یــا از تــرس اعتــراض ســایر نشــریات دانشــجویی، بایــد پــا 
بــر روی شایسته ســاالری گذاشــته و جوایز جشــنواره میان ســایر 
نشــریات پخــش می شــد و یــا تعجیــل در برگــزاری جشــنواره 
باعــث شده اســت داورانــی انتخــاب شــوند کــه فاقــد صاحیت، 
ــار  ــا برخــی از آث ــد و ی ــرای داوری ان ــه الزم ب تخصــص و تجرب
ثبت شــده در جشــنواره، بــرای تســریع امور بایــد از رونــد داوری 

و پرشــدن فرم هــای داوری کنــار گذاشــته می شــد.
۴. در بخــش آثــار برتــر، رســته عکــس، در کمــال تعجــب تنهــا 
۳ اثــر از نشــریه دانشــجویی وقایع اتفاقیــه، بــه  صورت مشــترک 
به عنــوان شایســته تقدیــر اعــام شــدند و ایــن رســته اثــر برتــر 
نداشــت! ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی بخش های جشــنواره 
دارای اثــر برتــر بــود. بــا بررســی فرم هــای داوری نیز مشــخص 
شــد کــه ایــن ۳ اثــر دارای امتیازهــای متفاوتی انــد و بــه ترتیــب 
۹۰، 88 و 86 امتیــاز را از ۱۰۰ کســب کرده انــد. در جشــنواره ای 
کــه مبتنــی بــر شــاخص های کّمــی اســت، مشــخص نیســت 
ــه  ــت، ب ــب کرده اس ــاز را کس ــه ۹۰ امتی ــری ک ــرا اث ــه چ ک
عنــوان اثــر برتــر اعــام نشــده اســت! توضیــح سرپرســت خانه 
نشــریات و دبیــر کمیتــه علمــی جشــنواره هجدهــم ایــن بــود 
کــه داوران ایــن رســته بنــا بــه آن کــه هــر ســه اثــر از یــک 
نشــریه و در یــک ســطح کیفــی اســت، تصمیــم گرفته انــد کــه 
بــه اشــتراک ایــن آثــار شایســته تقدیــر اعام شــوند و اثــر برتر 
اعــام نشــود! ســؤال این جاســت کــه اگــر هــر ســه اثــر در یک 
ســطح کیفی انــد پــس چــرا امتیــاز متفاوتــی داشــته اند؟ توضیح 
آن کــه در ســایر رســته ها یــک اثــر تنهــا بــا تفــاوت یــک امتیاز 
ــن  ــام شده اســت. ضم ــر اع ــر برت ــوان اث ــر به عن ــار دیگ از آث
آن کــه بخــش آثــار برتــر متعلــق بــه نویســندگان و صاحبــان 
آثــار اســت و نــه نشــریات، و ایــن توضیــح کــه ســه اثــر از یک 
نشــریه اســت پــس نبایــد عنــوان برتــِر اعامی داشــته باشــیم، 

توجیه مناســبی نیســت.
۵. امــا یکــی دیگــر از شــگفتی های هجدهمیــن جشــنواره 
ــر بخــش  ــه برت نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی، رتب
ویــژه در رســته اقتصــاد مقاومتــی بــود کــه بــه یکــی از اعضــای 
هیئــت علمــی دانشــگاه اهــدا شــد. توضیــح آن که دکتــر مجید 
میرزاوزیــری، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی نیز 
در ایــن جشــنواره صاحــب رتبــه شــد! ســؤال این جاســت کــه 
ــویق  ــد و تش ــدف آن رش ــه ه ــجویی ک ــنواره ای دانش در جش
دانشــجویان بــرای بهتــر نوشــتن و بیشــتر نوشــتن اســت، چــرا 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــی از اعض ــم یک ــه قل ــه ب ــی ک ــد مطلب بای
دانشــگاه اســت مورد ســنجش قــرار گیرد؟ آیا اساســا ســنجش 
ــی  ــجویان منطق ــار دانش ــی در کن ــت علم ــای هیئ ــار اعض آث
اســت؟ آیــا زایــل کــردن حــق دانشــجویان بــه ســبب عــدم 
جایــگاه برابــر اســتاد و دانشــجو نیســت؟ حتــی اگــر بــه فــرض 
ــی  ــات از برخ ــی موضوع ــی دانشــجویان در برخ ــب برخ مطال
اعضــای هیئــت علمــی از جایــگاه کیفی بهتــری برخوردار باشــد، 
چنیــن سنجشــی در چنیــن جشــنواره ای بــه زعــم مــا درســت 
ــه  ــر کمیت ــه نشــریات و دبی ــح سرپرســت خان نیســت. توضی
علمــی جشــنواره هجدهــم چنیــن بــود: »همیــن کــه اصحــاب 
نشــریات دانشــجویی بــرای اخذ مطلــب اختصاصی نشــریه خود 
بــه اعضــای هیئــت علمــی مراجعــه می کننــد، ارزشــمند اســت 
و بایــد آن مطالــب در جشــنواره دیــده شــود و مــورد ارزیابــی 
ــه جشــنواره هجدهــم  ــه در آیین نام ــرد«. حــال آن ک ــرار گی ق
چنیــن مســأله ای بــه صراحــت در صفحــه ۱۵ دیــده شده اســت 
ــنده(  ــت اندرکار )نویس ــای دس ــی از اعض ــه یک ــی ک »در صورت
نشــریه از اعضــای هیئــت علمــی باشــد، یــک امتیــاز تشــویقی 
ــت  ــا سرپرس ــو ب ــردد«. در گفت و گ ــه می گ ــریه اضاف ــه نش ب
خانــه نشــریات مشــخص شــد کــه ایشــان اساســا از ایــن بخش 
ــاآگاه بوده انــد و بــه آن توجــه نکرده انــد کــه اگــر  آیین نامــه ن
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فرزندان به پدران خود شبیهند
ــد ادامه از صفحه 1 ــع ش ــاب واق ــورد عت ــنفکر م ــدران روش ــی پ غرب گرای

ــه  ــد. س ــع ش ــه واق ــورد توج ــیده م ــای نیاندیش و راه ه
راه وجــود داشــت؛ بــه دوران باســتان بازگردنــد کــه 
ــد. راه  ــاخته بودن ــدوش س ــه و مخ ــا آن راه را رفت پهلوی ه
ــی  ــی غرب ــه بدبین ــه در زمان ــود ک ــی ب ــه غرب دوم مدرنیت
ــوم  ــد و راه س ــه آن دل ببندن ــان ب ــود ایرانی ــته نب شایس
بازگشــت بــه اســام بــود. اســام قطعــه موســیقی شــنیده 
ــراز ادبیــات  ــر ف ــود کــه صــدای مــوزون آن ب نشــده ای ب
ــه  ــی ســنگ مدرنیت ــید. به تازگ ــوش می رس ــه گ سیاســی ب
ــه ســخن وا داشــته  ــه شیشــه اســامی خــورده و آن را ب ب
بــود. بنابرایــن روشــنفکران آمــال خــود را در همــان 
اســام در حــال تحــول یافتنــد و بــر آن گفتمــان دمیدنــد. 
ــوی دوم  ــی و فرهنگــی پهل گفتمان هــای روشــنفکری، مذهب
بــه ســرعت در حــال ســاختن ایده آل هــای جامعــه اســامی 
مبتنــی بــر اســام سیاســی شــدند. در هــم شکســتن وضــع 
موجــود مهم تریــن شــعار اغلــب روشــنفکران دوره پهلــوی 
دوم اعــم از مذهبــی و غیرمذهبــی بــود. اغلــب ایــن 
ــتالوژیک چــپ در  ــای نوس ــر از گفتمان ه ــنفکران متاث روش

اروپــا موضعــی ضدمــدرن اتخــاذ کردنــد و قــادر بــه تمییــز 
ــن  ــدند. بنابرای ــه نش ــال مدرنیت ــاه و آم ــال ش ــان آم می
ــامی  ــهر اس ــور آرمان ش ــرای ظه ــه ب ــردن زمین فراهم ک
ــنفکران  ــه روش ــود ک ــترده ای ب ــای گس ــه تاش ه از جمل
ــاف  ــن برخ ــدند. بنابرای ــام آن ش ــه انج ــادر ب ــی ق ایران
انقــاب مشــروطیت کــه روحانیون حرکــت را آغــاز کردند 
و ســپس به واســطه ناتوانــی در ترســیم آینــده انقــاب، آن 
ــه روشــنفکران ســپردند، ایــن روشــنفکران در انقــاب  را ب
اســامی بودنــد کــه حرکــت را آغــاز و در ادامــه زمینــه را 
بــرای بــه دســت گیری قــدرت روحانیــون همــوار کردنــد.

هرچــه شــنیده شــد در شــرح آن واژه مقــدس و اصیــل و 
ــنفکران  ــل روش ــود. در اص ــام ب ــی اس ــت نخورده یعن دس
ــه داده و  ــی را ادام ــنفکران نســل اول نســل ســوم کار روش
ــه  ــه مدرنیت ــاوت ک ــن تف ــا ای ــط ب ــد. فق ــام کردن آن را تم
را در لفافــه اســام نپیچیدنــد بلکــه آن را در آیینــه 
ــاب رخ داد در اصــل  ــس از انق ــد. آن چــه پ اســام دیدن
ــه  ــود ک ــراری ب ــر از اس ــه پ ــان صندوقچ ــودن هم بازگش
ــد.  ــه بودن ــف آن پرداخت ــرح و توصی ــه ش ــنفکران ب روش

ــد،  ــات بودن ــان کلم ــردان و زن ــه م ــنفکران اولی ــر روش اگ
ــد و  ــراب می کردن ــد خ ــد. بای ــردار بودن ــردان ک ــان م این
می ســاختند. بنابرایــن مهندســی اجتماعــی را پیشــه کردنــد، 
داخــل در قــدرت شــدند و گفتمــان پهلــوی را شــکل دادنــد. 
امــا دوره ســازندگی روشــنفکری دیــری نپایید و روشــنفکران 
ایرانــی ســرانجام در زیــر قــدرت فائقــه دولتــی خرد شــدند. 
بخشــی تارانــده شــدند و بخشــی عزلــت گزیدنــد. هم زمــان 
موج هــای اگزیستانسیالیســتی از غــرب بــر می خاســت کــه 
نســبت بــه مدرنیتــه بدبیــن بــود. ایــن امــواج هــم بــه ایران 
ــی  ــنفکران ایران ــتارهای روش ــا و نوش ــیدند و در گفتاره رس
ــم عرصــه  ــل و ه ــم عرصــه عم ــن ه ــد. بنابرای ــه کردن الن

ــی آمــاده شــد. ــرای مــوج ســوم روشــنفکری ایران نظــر ب
صحنه سوم: روشنفکران و باغ مصفای اسالمی

روشــنفکران ایرانــی در دوره دوم پهلــوی زمینه هــای دیگــر 
ــم  ــه زودی اگزیستانسیالیس ــد. ب ــه کردن ــگی را تجرب اندیش
بدبیــن بــه مدرنیتــه بــا افــکار روشــنفکران ایرانــی نســبت 
ــم  ــا در ه ــط پهلوی ه ــده توس ــده داده ش ــدن وع ــه تم ب
ــان  ــکل داد. هم زم ــده ای را ش ــان توفن ــت و گفتتم آمیخ

ــوب های  ــه آش ــد و ن ــنیده ش ــاالی دار ش ــر ب ــل اهلل ب فض
زبانــی آخونــد زاده. مفاهیــم اســامی و مــدرن در هــم فــرو 
رفــت و تکثیــر شــد. آزادی همــان امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر لقــب گرفــت، قانــون بــا کتــاب یکــی دانســته شــد 
و عدالــت بــا هــر چیــز به جــای خــود در تفکــر دینــی. همــه 
ــا و  ــد و علم ــر ش ــروطیت جلوه گ ــاب مش ــا در انق این ه

ــا یک دیگــر کشــاند. ــه همراهــی ب روشــنفکران را ب
صحنه دوم: روشنفکران و هر کس که خرابش نکند

ــوع انقــاب مشــروطیت علمــا به واســطه ضعــف در  ــا وق ب
ــون  ــنفکران قان ــد و روش ــاره گرفتن ــرب کن ــا غ ــنایی ب آش
ــا  ــروطیت تنه ــال مش ــه آم ــا هم ــتند. ام ــی را نوش اساس
ــون نوشــته  ــا ایــن قان ــود ت ــود. دســتی الزم ب ــون ب روی قان
شــده را بــر پیکــره جامعــه ایرانــی اســتوار ســازد. بنابرایــن 
ــه  ــتن جامع ــم شکس ــی در در  ه ــنفکران ایران ــال روش آم
ــد  ــم کوبی ــه را در ه ــاه جامع ــت. رضاش ــزل یاف ــنتی من س
ــون  ــوان قان ــه بت ــه ای ک ــن جامع ــرای یافت ــنفکران ب و روش
ــدند.  ــراه ش ــا آن هم ــرد، ب ــی ک ــروطه را در آن اجرای مش

خبرگزاری فرانسه: ایران ۴۰ سالگی را نماد پختگی انقالب اسالمی می داند

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه، هــزاران ایرانــی روز دوشــنبه در مرکــز تهــران بــه مناســبت چهلمیــن ســال پیــروزی 
انقــاب اســامی گــرد هــم آمدنــد، انقابــی کــه بــه هــزاران ســال پادشــاهی پایــان داد و هنــوز در منطقــه بازتــاب دارد.

ــا روز ســقوط  ــان ب ــه هــر ســاله همزم ــی ک ــن راهپیمای ــدگان در ای ــل حضــور شــرکت کنن ــه دلی ــدان آزادی ب ــای اطــراف می خیابان ه
ــردد نداشــتند. ــکان ت ــا ام ــود و خودروه ــزار می شــود، بســته شــده ب ــی برگ ــت اهلل خمین ــروزی آی شاهنشــاهی و پی

خبرگــزاری فرانســه در ادامــه بــا اشــاره بــه نمایــش موشــک های کــروز و بالســتیک در جریــان راهپیمایــی ۲۲ بهمــن آورده اســت: ایــران 
از چهلمیــن ســالگرد انقــاب بــه عنــوان نمــاد پختگــی در ســنت اســام یــاد می کنــد، ســنتی کــه پیامبــر اســام نیــز در آن مبعــوث شــد.

بــه گــزارش ایــن خبرگــزاری، راهپیمایــی امســال در حالــی برگزارشــد کــه روابــط ایــران و آمریــکا در بدتریــن شــرایط خــود بــه دلیــل 
خــروج رئیــس جمهــور آمریــکا از توافــق هســته ای بــا ایــران قــرار دارد و جمهــوری اســامی بــه دلیــل تحریم هــای آمریــکا بــا چالش هــای 

اقتصــادی مواجــه اســت.
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فرهنگ انقالبی، در دوراهی عوام گرایی یا ارزش گرایی
تصمیــم گرفــت تــا بــا دادن یارانــه  کاغــذ، عاوه  بــر 
ــام  ــه  تم ــاب، هزین ــتر کت ــاپ بیش ــر چ ــرین ب ــویق ناش تش
ــاب را در ســطح کشــور  ــع قیمــت کت ــاب و به  تب شــده  کت
پاییــن بیــاورد. امــا از آن جــا کــه منابــع مالــی دولــت محدود 
اســت، ایــن مهــم نیــاز بــه سیاســت گذاری و اولویت بنــدی 
دارد. در نتیجــه معیــار ســنجیدن ایــن اولویت، اندیشــه  فاخر 
ــت.  ــترس اس ــار آن در دس ــه معی ــد ک ــد می باش و متعه
این گونــه می تــوان دریافــت کــه چگونــه اندیشــه ها و 
ــاری  ــه کن ــت ب ــات اکثری ــف نظری ســبک های هنــری مخال
ــب را  ــه  غال ــا اندیش ــت ب ــی رقاب ــوند و توانای ــده می ش ران
ــر در  ــارز دیگ ــال ب ــد. مث ــش از دســت می دهن ــش از پی بی
ایــن زمینــه را کمــک بــه مطبوعــات و رســانه ها در زمینــه 
ــج موجــب تضعیــف  بیمــه و امثالهــم دانســت کــه به  تدری
کنــار  ایــن  مطبوعاتــی گردیــد.  بنگاه هــای خصوصــی 
ــی رود  ــدی پیش م ــا ح ــی ت ــای خصوص ــدن بنگاه ه رانده ش
کــه پــس از مدتــی به  نــدرت رســانه ای مســتقل را می تــوان 
در عرصــه ی مطبوعاتــی و رســانه ای ایــران مشــاهده کــرد.

ــوذ  ــت بیشــتر دارای نف ــی کــه دول ــار در حوزه های ــن معی ای
ــر  ــری تغیی ــزار قه ــه اب ــی ب ــزار تبعیض ــی از اب ــت، گاه اس
ــوان  ــر را می ت ــن تاثی ــارز این چنی ــه  ب ــد. نمون ــکل می ده ش
ــه  ــاز و هرگون ــل س ــت حم ــیقی و ممنوعی ــه  موس در زمین
آالت موســیقی در دهــه 6۰ مشــاهده کــرد. معیــار اســامی 
ــو و  ــه له ــیقی ب ــش موس ــدم آالی ــیقی، ع ــخیص موس تش
ــای  ــرل فض ــتلزم کنت ــن مس ــود. و ای ــناخته می ش ــب ش لع
موســیقی کشــور در بخش هــای مختلــف ازجملــه شناســایی 
دارنــدگان و نوازنــدگان ســاز می باشــد. همچنیــن در همیــن 
ــد،  ــی و متعه ــیقی انقاب ــور موس ــروز و ظه ــاهد ب دوران، ش
ــی  ــتیم. جای ــاب هس ــل از انق ــاِپ قب ــیقی پ ــر موس در براب
ــاز  ــمی و مج ــیقی رس ــت موس ــدرت دول ــبب ق ــه س ــه ب ک
بــه طــور کلــی موســیقی متعهــد می شــود و موســیقی پــاپ 

ــت  ــاز رقاب ــه نقطــه  آغ ــازاری در ســطح کشــور -ک کوچه ب
محتــوای انقابــی و ارزشــی در برابــر محتــوای عامه پســند و 
غیرمتعهــد بــود- مشــاهده کــرد و پــس از آن بــا دسترســی 
مــردم بــه بازارهــای زیرزمینــی ماهــواره و در دوره  بعــد از 
ــانه   ــن رس ــانه ای بی ــت رس ــت رقاب ــترش اینترن ــا گس آن ب
ملــی و رســانه های فارســی زبان در کشــورهای غربــی 
ــت  ــن رقاب ــروزی در ای ــزار پی ــه و اب ــا الزم ــد. ام ــاز ش آغ
چیــزی جــز راضــی نگه داشــتن مخاطبــان نبــود. مخاطبــان 
ــزار  ــوان اب ــا به عن ــی صرف ــوای فرهنگ ــه محت ــه ب ــه ک عام
ســرگرمی و لــذت نــگاه می کننــد. در چنیــن فضــای رقابتــی 
بــود کــه رســانه های انقابــی بــرای پیشــی گرفتــن از 
رقبــای خارجــی و زیرزمینــی خــود عــاوه بــر انحصارقانونــی، 
ــد.  ــف بودن ــای مختل ــرش در حوزه ه ــر نگ ــد تغیی نیازمن
شــاید مهم تریــن آثــار ایــن گــردش فرهنگــی را در دولــت 
ــرد.  ــاهده ک ــوان مش ــا 8۴، بت ــال های ۷6 ت ــات، س اصاح
مجوزهــای بســیاری در حوزه هــای موســیقی پــاپ، ســینمای 
کمــدی و عامه پســند، تئاتــر طنــز و امثالهــم پــس از تغییــر 
ایــن نگــرش صــادر گردیــد و موجــب اســتقبال مردمــی از 
فضــای فرهنگــی مجــاز و قانونــی کشــور شــد. ایــن تغییــر 
نــگاه باعــث از بیــن رفتــن حمایت هــای مــادی و معنــوی از 
تولیــدات فرهنگــی متعهــد نگردیــد و هم چنــان ایــن آثــار از 
حمایــت دولتــی برخــوردار هســتند، امــا بــه نظــر می رســد 
ــرای  ــز ب ــی نی ــوای ارزش ــدگان محت ــود تولیدکنن ــه خ ک
ــند  ــدات عامه پس ــمت تولی ــه س ــود ب ــار خ ــدن آث دیده ش
ــای  ــظ روبن ــه ســعی در حف ــی ک ــد. محتوای حرکــت می کنن
انقابــی و متعهــد بــا زیربنــای سســت و عامیانــه دارد. شــاید 
یکــی از مهم تریــن مثال هــا در ایــن زمینــه را بتــوان ســری 
ــردان  ــط کارگ ــه توس ــوایی ک ــا و رس ــای اخراجی ه فیلم ه
متعهــد و معتقــد بــه ارزش هــای انقابــی تولیــد شــده بــود، 
ــا تولیــدات زیــاد در جهــت بازســازی فیلم هــای پیــش از  ی
انقــاب بــا اســتانداردهای پســاانقابی دانســت. در عرصــه ی 
ــصت، از  ــه ش ــنتی ده ــا س ــیقی کام ــز، موس ــیقی نی موس
ــه  ــود را ب ــای خ ــران، ج ــی آهنگ ــا مداح ــاووش ت ــروه چ گ
ــای  ــا ترانه ه ــده ب ــوط ش ــک مخل ــیقی راک و الکترونی موس
ــا  ــر ب ــا در ســال های اخی ــی ی ــد زمان ــار حام ــی در آث انقاب
ــد. شــاید یکــی  ــو می دهن ــال تتل ــار امث ــزول بســیار در آث ن
از مهم تریــن مثال هــا در ایــن زمینــه را بتــوان ســری 
ــردان  ــط کارگ ــه توس ــوایی -ک ــا و رس ــای اخراجی ه فیلم ه
متعهــد و معتقــد بــه ارزش هــای انقابــی تولیــد شــده بــود- 
ــگاه و  ــر ن ــن تغیی ــت ای ــوان از کلی ــه می ت ــت. آن چ دانس
ــه کمرنــگ شــدن تفکــر هنــر  نتایــج آن برداشــت کــرد، ب
انقابــی پــس از گذشــت ۴۰ ســال از شــکل گیری آن و زوال 

ــان آن اســت. ــر متعهــد در نظــر صاحب اندیشــه ی هن
در نهایــت، بــه نظــر می رســد اکنــون در ۴۰ ســالگی 
ــی  ــی عوام گرای ــور از دوراه ــاهد عب ــامی، ش ــاب اس انق
ــاب راه  ــا انتخ ــران ب ــت ای ــط حکوم ــی توس ــا ارزش گرای ی
عوام گرایــی )بــه جهــت حفــظ پایــگاه مردمــی( و به تدریــج 
فرامــوش شــدن اصــول فرهنگــی ابتدایــی هســتیم. . آن  چــه 
ــد، در حقیقــت  ــران برمی آی ــی فرهنــگ در ای از فضــای فعل
ــاب  ــی انق ــر اصل ــتمر تفک ــدن مس ــز کمرنگ ش ــزی ج چی
بــه ســبب عوام گرایــی رســانه های متعهــد در جهــت 

ــت. ــه، نیس ــای اولی ــا ارزش ه ــف ب مخال
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ــتم  ــرن بیس ــای ق ــی انقاب ه ــاخصه های اصل ــی از ش یک
ــوزه   ــه ح ــا ب ــژه آن ه ــه وی ــوان توج ــاید بت ــان را ش در جه
فرهنــگ و مطبوعــات در کشــورها عنــوان کــرد. ایــن توجــه 
ــه  ــا نگاهــی ب ــازه  پیــش از انقــاب )ب ــوان هــم در ب را می ت
نقــش هنــر، به خصــوص موســیقی، در ترویــج افــکار انقابــی 
در جامعــه( و هم چنیــن در بــازه  پــس از انقــاب )بــا 
ــی و  ــذل، انقاب ــر و مبت ــد، فاخ ــوب و ب ــر خ ــازی هن جداس
غیرانقابــی و...( بــه وضــوح مشــاهده کــرد. امــا شــاید وجــه 
ــران و ســایر انقاب هــای قــرن بیســتم را  ــز انقــاب ای تمای
ــرگاه  ــود در نظ ــرای موج ــنت گرا و بنیادگ ــه  س ــوان ریش بت
ــی ایــن تحــول، به خصــوص دیدگاه هایــی  ایده پــردازان انقاب
ــاهد  ــد دانســت. ش ــریعتی و جــال آل احم ــی ش ــون عل چ
ــیعه  ــئولیت ش ــوح در »مس ــه وض ــوان ب ــگاه را می ت ــن ن ای
ــه را هنــر در  بــودن« علــی شــریعتی، جایــی کــه هنــر زمان
ــاه و طعمــه مناقصه هــا و مزایده هــا  خدمــت اشــرافیت و رف
می دانــد و ســپس بــه تاکیــد رهبــران اســام بــه مســئولیت 
ــر  ــه هن ــد ک ــان می کن ــد و بی ــاره می کن ــعر اش ــر و ش هن
بــدون اجتمــاع و ایمــان، بــی ارزش اســت. تاکیــد ویــژه بــه 
هنــر ســنتی و اســامی و فعالیت هــای انقابــی حتــی پیــش از 
انقــاب در ایــن زمینــه و توجــه ویــژه بــه ایــن نــوع هنــر در 
دوران پســاانقاب را می تــوان در بــازه  تاریخــی چهــل ســاله  

اخیــر مشــاهده کــرد.
ــگاه  ــن ن ــرای تشــخیص و تبیی ــا ب ــن ابزار ه ــاید اصلی تری ش
انقابــی بــه مقولــه هنــر را می تــوان در ســخنان بنیان گــذار 
ــه  ــی ب ــی در پیام ــام خمین ــرد. ام ــت وجو ک ــاب جس انق
ــر و  ــام هن ــا مق ــه ب ــهدا در رابط ــواده ش ــدان و خان هنرمن
هنرمنــدان فرمودنــد:» هنــری زیبــا و پاک اســت کــه کوبنده 
ســرمایه  داری و کمونیســم خون  آشــام و نابودکننــده اســام 
رفــاه و تجمــل ، اســام التقــاط، اســام ســازش و فرومایگی و 
اســام مرفهیــن بــی درد، و در یــک کلمــه اســام آمریکایــی 
ــن  ــرای تبیی ــر ب ــی دیگ ــان در جای ــن ایش ــد«. همچنی باش
ــت  ــد اس ــدن روح تعه ــد:» هنر،دمی ــر می فرماین ــوم هن مفه
در کالبــد انسان  هاســت«. بــه نیکــی می تــوان نزدیکــی 
نــگاه امــام خمینــی )ره( بــه دیدگاه هــای پیشــاانقابی 
ــاهده کرد.  ــد را مش ــریعتی و آل احم ــون ش ــندگانی چ نویس
ــرمایه داری و  ــام س ــان نظ ــی همزم ــا نف ــی ب ــام خمین ام
کمونیســم، ســعی در تبییــن معیــاری جهــت تشــخیص هنــر 
انقابــی و متعهــد از هنــر غیرانقابــی دارنــد. نگاهــی کــه نــه 
ــر  ــه »هن ــد و ن ــد می کن ــتی را تایی ــی سوسیالیس واقع گرای
ــت  ــریعتی. در حقیق ــی ش ــر عل ــه تعبی ــرافیت« ب ــاه و اش رف
هنــری کــه عــاوه بــر دغدغــه اجتماعــی، اصــول اســامی و 

ــان باشــد. ــه در آن نمای خداگرایان
ــکیل  ــس از تش ــال های پ ــخیص در س ــار تش ــن معی ــا ای ام
آن، چــه آثــاری بــر عرصــه  هنــر و فرهنــگ ایــران داشــت؟ 
مهم تریــن آثــار ایــن نــگاه و معیــار را شــاید بتــوان در دهــه 
ــور  ــی کش ــه  فرهنگ ــه عرص ــت ب ــدن دول ــا وارد ش 6۰ و ب
مشــاهده کرد. بــرای مثــال از اولیــن یارانه هــای دولــت 
ــرد.  ــاره ک ــذ اش ــه  کاغ ــه یاران ــوان ب ــه، می ت ــن عرص در ای
ــور  ــاب در کش ــرین کت ــت از ناش ــت حمای ــت در جه دول

ــت  ــد. در حقیق ــره می ده ــر چه ــی تغیی ــکل زیرزمین ــه ش ب
مقصــود نگارنــده ایــن اســت کــه ورای هرگونــه قضــاوت در 
ــر  ــی و اجتناب ناپذی ــار اصل ــر، آث ــار فوق الذک خصــوص معی

ــگاه کنتــرل و تبعیــض هســتند. ایــن ن
امــا شــاید مهم تریــن ســوال شــکل گرفتــه پــس از 
توضیحــات مذکــور ایــن باشــد کــه چگونــه پــس از گذشــت 
چهــل ســال از انقــاب اســامی، در بســیاری از زمینه هــای 
ــا و  ــی معیاره ــینی از برخ ــی عقب نش ــاهد نوع ــی ش فرهنگ
گــردش نــگاه در مبحــث هنــر در بخــش حکومتــی هســتیم؟ 
از ســاختن ســریال های کمــدی توســط ســازمان های انقابــی 
ــان  ــرای آن ــغ ب ــاپ و تبلی ــای پ ــت از خواننده ه ــا حمای ت
در رســانه  ملــی، مثال هــای بســیاری می تــوان عنــوان 
کــرد کــه بیانگــر فاصلــه گرفتــن از آرمــان »دمیــدن 
ــی  ــام خمین ــر ام ــه تعبی ــان ها« ب ــد انس ــد در کالب روح تعه
ــه  ــی ب ــد کم ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس )ره( اســت. ب
ــه و  ــی جامع ــگ عموم ــکل دهنده فرهن ــزای ش ــت اج ماهی
ماهیــت اقتصــادی هنــر و کاالی فرهنگــی پرداخــت. شــاید 
ــای  ــه بنگاه ه ــد ک ــر برس ــه نظ ــی ب ــه بدیه ــن نکت ــان ای بی
ــی  ــه همگ ــران و... ک ــدان، ناش ــانه ها، هنرمن ــی، رس مطبوعات
فضــای فرهنگــی جامعــه را تشــکیل می دهنــد. در وهلــه  اول 
بــرای جــذب مخاطــب و ارائــه خدمــات و کاالهــای خــود، 
نیازمنــد اســتقبال مخاطبــان هســتند و در ســیر رقابــت میان 
ــه  ــق باشــد ک ــد موف ــانه ای می توان ــدد، رس ــانه های متع رس
بــر اســاس نیازهــای مخاطــب خــود حرکــت کنــد. و شــاید 
ــه مباحــث ارزشــی در  ــن مســئله  آسیب رســاننده ب مهم تری
ــد.  ــئله  اقتصــادی باش ــن مس ــر، همی ــگ و هن عرصــه  فرهن
ارزش هــای  از  مــردم  فاصله گیــری  نشــانه های  اولیــن 
انقابــی- اســامی تاثیرگــذار بــر عرصــه  فرهنــگ را 
ســیاه  بــازار  ایجــاد  و   6۰ دهــه  همــان  در  می تــوان 
ــاپ و  ــک پ ــوای موزی ــا محت ــای VCR ب ــتگاه ها و نواره دس

نݡݡگاه ویـــــژه



در برابر مردم مقاوم ایران سر تعظیم فرود می آورم

محمــد جــواد ظریــف، در توئیتــی بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی نوشــت: در برابر مــردم مقــاوم ایران ســر تعظیم 
فــرود مــی آورم. بــه گــزارش ایســنا، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه در لبنــان بــه ســر می بــرد در توئیتــی بــا اشــاره بــه حضــور باشــکوه 
مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن نوشــت: »در برابــر مــردم مقــاوم ایــران کــه بــه رغــم دشــواری ها و گایه هــا امــروز به صــورت میلیونــی 
بــرای گرامی داشــت چهلمیــن ســالگرد انقــاب اسامی شــان بـــه خیابان هــا آمدنــد ســر تعظیــم فــرود مــی آورم؛ واقعــه ای کــه برخــی در 

آمریــکا آرزو داشــتند هیـــچ گاه بــه وقــوع نپیونــدد. آمریــکا بایــد بدانــد ایرانیــان واقعــی هرگــز در برابــر دیکتاتورهــا ســر خــم نمی کننــد«.
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شــیعی اســت. منظــور از آموزه هــای شــیعی، فهم هایــی از شــیعه 
ــال  ــردم جــاری اســت و بســیاری از اعم ــی م ــه در زندگ اســت ک
ایرانیــان ازجملــه کنش هــای سیاســی آن هــا نیــز متاثــر از این فهم 
اســت. آمیختگــی فهم هــای دینــی بــا حیــات اجتماعــی سیاســی 
ایرانیــان بــه دوران پــس از انقــاب اســامی اختصــاص نــدارد بلکه 
ریشــه های عمیــق تاریخــی دارد و  در دو جنبــش اجتماعــی پیش از 
انقــاب اســامی ایــران )جنبــش مشــروطیت و جنبش ملی شــدن 
صنعــت نفــت( نیــز ایــن آمیختگــی و تاثیرگــذاری به وضــوح قابل 
مشــاهده اســت. در جریــان انقــاب اســامی با رهبــری امام خمینی 
)ره( ایــن ویژگــی برجســتگی بیشــتری یافــت. البتــه این بــدان معنا 
نیســت کــه همه مطالبــات مــردم ایــران در جریان انقاب اســامی 
ایران، معنای دینی داشــته اســت؛ مطالبه پیشــرفت، عدالــت، آزادی 
و اســتقال یــک مطالبــه ملــی تاریخی و بــه مراتــب فراتــر از یک 
مطالبــه مذهبــی اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت فهــم مذهبــی 
بخشــی از حیــات ذهنــی تاریخــی ایرانیــان را تشــکیل می دهــد و 
بدیهــی اســت کــه انقــاب ســال ۵۷ -که تفکــر و رهبــری مذهبی 
در موفقیــت آن نقــش تعیین کننــده ای داشــته اســت- بــا صفــت 

اســامی شــناخته شود. 
ــس  ــان گفتمان هــای مختلــف پ ــم، می همان طــور کــه می دانی
از انقــالب درگیــری بــود. گفتمان هــای اســالمی نیــز چنــد ســال 
پــس از فــوت امــام دچــار اختــالف شــدند. بــه نظــر شــما علت 
شــکاف ها و تکثــر در گفتمان  هــا چــه بــود؟ ماهیــت قــدرت را 
عامــل موثــر می دانیــد یــا خیــر؟ درصورتــی کــه پاســخ منفــی 

اســت، چــه عاملــی را موثــر می دانیــد؟
ــی از اســام  واقعیــت ایــن اســت کــه قرائت هــا و فهم هــای متفاوت
و شــیعه اثنی عشــری وجــود دارد و اختــاف رویکردهــای فلســفی، 
کامــی و فقهــی در تاریــخ شــیعه داللــت روشــنی بر ایــن امــر دارد. 

ایــن صــورت بــا عــدم تعادل هــا و چالش هــای درونــی متعــدد روبه رو 
می شــود. یکــی از مهم تریــن لــوازم بهنگام ســازی بــرای یــک نظــام 
سیاســی هم چــون جمهوری اســامی ایــران، این اســت کــه ظرفیت 
گفتمانــی خــود را هــر چــه بیشــتر ارتقــاء دهد و تفاســیر موســعی 
از مفاهیــم تاسیســی ایــن نظــام و انقــاب ازجملــه عدالــت، آزادی، 
ــار کنــد و  شــهروندی، پاســخ گویی، اســتقال و مردم ســاالری را اختی
آن هــا را مبنــای عمــل خــود در حکومت قــرار دهــد. به طور طبیعی 
وقتــی میــان قرائت رســمی یا حکومتــی و قرائــت جــاری اجتماعی از 
ایــن مفاهیــم اختاف زیادی وجود داشــته باشــد، بســیاری از مــردم با 
حکومــت همراهــی نخواهنــد کــرد. چنان چــه مــا مــردم را صاحــب 
ــی انقــاب بدانیــم، در ایــن صــورت بایــد بگوییــم ایــن مــردم  و بان
نیســتند کــه از قطــار انقــاب پیــاده شــده اند بلکــه ایــن حکومــت 
اســت کــه بــه دلیــل تنگنــای گفتمانــی و ناتوانــی در بهنگام ســازی 

خــود از ایــن قافلــه عقــب مانــده اســت.  
ــد  ــود دارن ــه وج ــیونی ک ــای اپوزوس ــما از گروه ه ــی ش ارزیاب

ــت؟ چیس
گروه هــای اپوزســیونی و برانــداز تاثیــر قابــل اعتنایــی بــر تحــوالت 
جــاری اجتماعــی جامعــه ایــران ندارنــد و راه بــه جایــی نخواهنــد برد. 
متاســفانه مشــاهده می کنیــم کــه هــرروز وضعیــت اجتماعــی 
ــا  ــات و ناآرامی ه ــوج اعتراض ــاهد م ــود و ش ــخت تر می ش س
هســتیم. به نظــر شــما راه برون رفت از این مشــکالت چیســت؟ 
آیــا جریــان اصالح طلبــی می توانــد پاســخگو باشــد یــا بایــد به 

ــال رویکــرد جدیدی باشــیم؟ دنب
همان طــور کــه اشــاره کــردم یــک راه حل اساســی بــرای جلوگیــری از 
چالش هــای درونــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران ایــن اســت کــه 
متناســب با تحــوالت درونــی و بیرونی، این سیســتم خود را بازســازی 
و بــه روز نمایــد. مــن ریشــه اغلــب مشــکات اساســی نظــام را در 
تاخیــر بهنگام ســازی می دانــم. ایــن بهنگام ســازی عــاوه بر نوســازی 
گفتمانــی و اصــاح رویکردهــا، مســتلزم نوســازی روش هــا و رویه های 
جــاری سیاســی، اصاحــات مــداوم ســاختاری، روان ســازی تحــرکات 
ــه گرفتــن از پیرســاالری  ــی و فاصل ــی نخبگان ــی و جابه جای اجتماع

سیســتم و امثال آن اســت.
ــی، ظرفیــت بازســازی و  نظــام جمهــوری اســامی بــه لحــاظ قانون
اصــاح خــود از درون را داراســت و بــا بــه روز رســانی خــود در ابعــاد 
مختلــف و پاســخ گویی روشــن بــه مطالبــات اجتماعــی، می توانــد 
ــه رســمیت  ــردارد. ب بســیاری از مشــکات را از پیــش روی خــود ب
شــناختن تنــوع رویکردهای سیاســی در جامعــه و تکیه بــر رویکردها 
و روش هــای اصاح طلبانــه، گزینه هــای غیرقابل اجتنــاب بــرای 
حفــظ و بقــاء جمهــوری اســامی ایــران هســتند و جایگزیــن دیگری 
بــرای آن متصــور نیســت؛ هنــوز راه هــای نرفتــه فراوانــی پیــش روی 
اصاح طلبــان وجــود دارد کــه بــرای بهبــود شــرایط می تــوان از آن ها 
ــان،  ــک راه بی پای ــی ی ــر اصاح طلب ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــره گرف به

همیشــگی و نو شــونده اســت.

پیــش مصاحبــه: انقــاب اســامی ایــران دگرگونــی بنیــادی در همه 
زمینه هــای اجتماعــی، اخاقــی، اقتصــادی، حقوقــی و به ویژه سیاســی 
بــه همــراه داشــت. بــه دلیــل اهمیــت تحــوالت اجتماعــی متاثــر از 
انقــاب، بــر آن شــدیم گفت و گویــی بــا دکتر علی یوســفی، دانشــیار 
جامعه شناســی سیاســی دانشگاه فردوســی مشهد، داشــته باشیم که 

مشــروح ایــن مصاحبــه در ادامــه آمده اســت.
بســیاری معتقدنــد نبایــد انقــالب را بــا حــوادث پــس از آن یکی 
دانســت. حــال بر ایــن مبنا، اگر حــوادث پــس از انقــالب را نادیده 
بگیریــم و صرفــا بخواهیــم ماهیت انقــالب را بررســی کنیــم، آیا 

انقــالب ایــران بایــد اتفــاق می افتــاد؟
ــه  ــی اســت ک ــترده و اساس ــی گس ــر اجتماع ــک تغیی ــاب ی انق
ــرار  ــر ق ــی را تحــت تاثی ــی اجتماع ــئون زندگ ــه ش ــوع آن هم وق
می دهــد. وقــوع انقــاب با تغییــرات گســترده در ســاختارها، نهادها 
ــی همــراه اســت. انقــاب یــک حادثــه  و ســبک های جــاری زندگ
ــی نیســت کــه به ســادگی رخ دهــد بلکــه  ــا تصادف ــی و ی معمول
ــی اجتماعــی تاریخــی اســت و یــک  حاصــل یــک فرآینــد طوالن
واقعــه مهــم با ریشــه های عمیــق اجتماعــی فرهنگی اســت. تحقق 
انقــاب مســتلزم ایــن اســت که همگرایــی و توافــق گســترده ای در 
میــان نیروهــای اجتماعــی به وجــود آید و قــدرت اجتماعی عظیمی 
انباشــته شــود تــا قــادر بــه تغییــر ســاختارها و نهادهــای مســتقر 
ازجملــه تغییــر رژیــم سیاســی حاکــم و تاســیس حکومــت گــردد. 
بــه همین جهــت اســت کــه انقاب هــا در تاریــخ سیاســی جوامع، 
بســیار نادرنــد و هنگامــی کــه رخ می دهنــد تغییــرات بســیاری را 
ــد  ــس از آن رخ می ده ــاب پ ــاوه انق ــد. به ع ــال می آورن ــه دنب ب
کــه ســاختارها و نهادهــای موجــود قــادر بــه پاســخ گویی مطالبات 
اجتماعی نیســتند و این مطالبات در طی یک دوره طوالنی انباشــته 
شــده و بــه تدریــج بــه یــک جنبــش اعتراضــی تبدیــل می شــوند. 
انقــاب در چنیــن شــرایطی بــا فزونــی قــدرت اجتماعی بــر قدرت 
سیاســی رخ می دهــد و گریــزی از آن نیســت. بنابرایــن مادامی کــه 
بــه مطالبــات اجتماعی پاســخ مناســب داده نشــود و نارضایتی ها در 
شــئون مختلــف زندگــی ریشــه بدوانــد، جنبش هــای اعتراضــی در 
اشــکال مختلــف اجتناب ناپذیــر می شــوند و ســرکوب ها نیــز تنها 
ــه ریشــه های  ــر ب ــر در موفقیــت آن هــا می شــود. اگ باعــث تاخی
تاریخــی انقــاب اســامی نــگاه دقیقــی بیاندازیــم، بــه ایــن نتیجــه 

ــود. ــر ب ــران اجتناب ناپذی ــوع انقــاب در ای می رســیم کــه وق
آیــا رویکــرد »اســالمی« در انقــالب ایــران قابــل پیش بینــی بود 
یــا بــه دنبــال حــوادث دیگــر جنبه اســالمی بــه خــود گرفت؟

ــات  ــت و حی ــیعی اس ــامی ش ــه اس ــک جامع ــران ی ــه ای جامع
ــر آموزه هــای  ــان در همــه شــئون آن تحــت تاثی ــی ایرانی اجتماع

اگرچــه انقــاب اســامی و بــه تبــع آن تاســیس جمهــوری اســامی 
ایــران بیشــتر متاثــر از قرائت سیاســی امام خمینی از شــیعه اســت 
و اگرچــه از مکتب سیاســی امام خمینی نیز تفاســیر مختلفــی وجود 
دارد لیکــن در زمــان حیــات ایشــان، ایــن اختــاف برداشــت چنــدان 
نمــود سیاســی پیدا نکــرد امــا با رحلــت امام، عــاوه بر علنی شــدن 
تفاســیر مختلــف از مکتــب ایشــان و شــکل گیری گروه بندی هــای 
سیاســی بــر پایــه همیــن اختــاف، فهم هــای دیگــری متفــاوت از 
قرائــت سیاســی امام خمینــی و گاهــی در تقابل با آن شــکل گرفت. 
اگرچــه تاســیس جمهــوری اســامی ایــران عمیقــا متاثــر از رویکــرد 
سیاســی فقهــی امــام خمینــی اســت امــا بــدون شــک فهم هــای 
متفاوتــی از نحــوه حکومــت داری و حکمرانــی در همیــن چارچــوب و 
هم چنیــن فهم هــای مختلفــی از مفاهیــم بنیادیــن انقــاب و نظــام 
ــری و  ــت و براب ــوری اســامی، عدال هم چــون آزادی، اســتقال، جمه
شــهروندی و امثــال آن وجــود دارد. در شــرایط فعلــی دولت جمهوری 
اســامی تنهــا به یک تفســیر و قرائــت واحد )قرائــت رســمی( از این 
واقعیــت بســنده کــرده و تفاســیر دیگــر را چنــدان برنمی تابــد و این 
مســاله خــود یکــی از موانــع بهنگام ســازی جمهــوری اســامی ایران 

نیــز محســوب می شــود. 
ــی منحــرف  برخــی معتقدنــد انقــالب به تدریــج از مســیر اصل
شــد و برخــی دیگــر معتقدنــد مبتنی بــر ایده هــای مطرح شــده 
آن، ایــن تغییــر مســیر قابــل پیش بینــی بــود. بــه نظر شــما در 
نهایــت گفتمان هــای مختلــف حذف شــدند یــا از قطــار انقالب 

ــدند؟ پیاده ش
به طــور کلــی هــر نطــام اجتماعی یا سیاســی بــرای حفظ مانــدگاری 
ــوالت و  ــا تح ــب ب ــد متناس ــادر باش ــت ق ــود می بایس ــاء خ و بق
اقتضائــات محیــط درونــی و بیرونــی خــود، ظرفیــت خــود را ارتقــاء 
دهــد و اصطاحــا تــوان بهنگام ســازی خــود را داشــته باشــد در غیــر 
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در جست و جوی منطق جابه جایی
عرصــه اجتماعــی حضــور دارند. بــرای مثــال در ایــران علمای مذهبی 
و حاکمــان محلــی دو گــروه از ایــن قدرتمنــدان بودنــد؛ علمای مذهبی 
برخــاف آن چــه گفتــه می شــود، قدرتمندتریــن گــروه بودنــد زیــرا 
نظراتشــان در جزئیــات زندگــی مــردم بــه کار گرفته می شــد. عامل 
اصلــی ظلــم و اســتبداد نیــز برخــاف تصــور همــگان، نــه شــاه، بلکه 
حاکمــان محلــی بودنــد که بــه همین علــت رضاشــاه در ابتــدا تاش 
جــدی در حــذف آن هــا داشــت اما نتیجــه آن شــد که جامعــه ایران 
کامــا در اختیــار روحانیــان قــرار گرفــت و ایــن آغــاز رونــد حکومت 
مذهبــی ایــران بــود. داعیــه ســوم مــن ایــن بــود کــه انقــاب ایــران 
یــک انقــاب اســامی اســت و روشــنفکران نقــش مهمــی در صفت 
ــه  ــاب را ب ــک فصــل کت ــاب داشــتند و ی ــن انق اســامی کردن ای
همیــن اختصــاص دادم؛ چراکــه آن چــه را کــه به عنــوان اســام بــود، 
روشــنفکران تشــریح می کردنــد و اســام را به عنــوان یــک جوهــره 
سیاســی مطــرح کردنــد. داعیــه چهــارم ایــن بود کــه حــوزه عمومی 
و جلســات گفت وگــو در ایــران نداریــم. داعیــه پنجــم ایــن بــود کــه 
مذهــب شــیعه در انتهای اجتماعی شــدن خــود قــرار دارد و جمهوری 
اســامی آخریــن مرحله تجلی شــدن اســام در جامعــه اســت. از دل 
مذهــب شــیعه صورت بندی سیاســی جدیدی بیــرون نخواهــد آمد. 
نــو شــدن دیــن نبایــد در جامعــه ایــران اتفاق بیافتــد، بلکــه باید فهم 
پدیــده دیــن رخ دهــد. ســکوالریزم در ایــران بد معنا شــده و به معنای 
نــو کــردن دیــن نیســت بلکــه به معنــای تبییــن و تفهیــم دیــن بــه 

شــکل صحیح اســت«.
ســپس از دکتــر محمدجــواد غامرضا کاشــی، دانشــیار گــروه علوم 
سیاســی دانشــگاه عامــه طباطبایی تهــران، دعوت شــد تــا پیرامون 
کتــاب مذکــور نظــر دهــد. وی کام خــود را چنیــن آغــاز کــرد: »با 
خوانــدن ایــن کتاب احســاس کــردم اگــر آن را نمی خوانــدم، چیزی 
را از دســت مــی دادم. هرچــه بگویــم برآمــده از خــود کتاب اســت و 

جامعــه شــیعه مخالفــم زیــرا هنــوز ظرفیــت وجــود دارد. اگــر ایــن 
ظــرف جامعــه نشــکند، بــه گمــان مــن ســه چشــم انداز مقابــل 
مــا خواهــد بــود؛ اول این کــه جامعــه بــه فرماســیون دوره صفــوی 
بازگــردد. یعنــی امیــری قدرتمنــد باشــد که روحانیــت را بــه حالت 
پیــش از صفویــه بازگردانــد. دوم الگویــی اســت کــه اصاح طلبــان 
پیشــنهاد می کننــد؛ مبنــی بــر فضــا دادن بــه تمــام گروه هــا. البتــه 
وقــوع ایــن مــورد احتمــال کم تــری از مــورد نخســت دارد و اگــر 
دموکراتیــک شــود دو رادیــکال ایجــاد می شــود؛ یکــی روحانیــون که 
خواســتار تطهیــر غربی شــدن اند و دیگــری افراطیــون کــه خواهــان 
غربی شــدن تمام انــد. در جمهــوری اســامی این دو ســناریو بیشــتر 
معنــا دارنــد ولــی بافت گفتمانی خاصی ندارند. شــکل ســوم، شــکلی 
اســت کــه ســاختار گفتمانــی دارد و به نظــر من میراث روشــنفکران 
مذهبــی دهــه ۵۰ اســت. نگاهــی گفت وگو کننــده و عامی گــرا دارد 
و مخاطبــش تنهــا متدینــان نیســتند. بــه نظــر مــن جــز بــا ایــن 
بازســازی گفتمانــی نمی توانیــم ادامــه دهیــم. در غیــر ایــن صــورت 

خطر شکســتن ظــرف جامعــه وجــود دارد«.
در بخــش پایانی جلســه دکتر نجــف زاده نکاتــی تکمیلــی را درمورد 
نقد هــای گفته شــده پیرامــون کتــاب عنــوان کــرد: »کامــا بــا نظــر 
دکتــر کاشــی به خصــوص در مــورد چهــار صــدا و صنفــی کــه نــام 
بردنــد موافقــم امــا در کتــاب ذکر کــرده ام علمــای مذهبی پیــش از 
مشــروطه، حرفــی بــرای گفتــن نداشــتند و وقتی به ســنگ مدرنیته 
خوردنــد مجبــور بــه پاســخ گویی شــدند. مثــل روشــنفکران مذهبی 
کــه اگــر مدرنیتــه نبــود، نمی توانســتند پرسشــی طــرح کننــد و 
اصالــت بــا مدرنیته اســت. از میان ســه دســته روشــنفکری کــه در 
ایــران داریــم، دســته دوم مهندســان اجتماعی بودند که فلســفه بافی 
نکرنــد. بــه  نظــرم نقشــی کــه طبــق نظــر دکتــر کاشــی معطــوف 
روشــنفکران دینــی بــود، معطــوف این مهندســان اجتماعی اســت.

شهرزاد درخشانی
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ــس  ــای پردی پیش گــزارش: بیســت و پنجمین نشســت »جمعه ه
کتــاب« به بررســی کتــاب »جابجایــی دو انقــاب، چرخش هــای امر 
دینــی در جامعــه ایرانــی« بــه قلــم دکتــر مهــدی نجــف زاده، عضــو 
هیئــت علمــی گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه فردوســی مشــهد، 

اختصــاص داده شــد. 
پــس از معرفــی کتــاب توســط دبیــر نشســت، از دکتــر نجــف زاده 
دعــوت شــد تــا ایده هــای خــود پیرامــون نــگارش کتــاب را شــرح 
دهــد. وی اظهــار داشــت: »بــه داســتان عاقــه دارم و آن چــه را کــه 
از دوران صفویــه و ۳۰۰ ســال پیــش تــا جمهــوری اســامی و اکنــون 
بــر ما گذشــته اســت، ماننــد یــک داســتان می بینــم. دربــاره نگارش 
کتــاب داعیه هایــی داشــتم؛ معتقدم مذاهــب ثابت نیســتند. در فصل 
نخســت صرفــا قصــد داشــتم اشــاره کنــم کــه در ایــن ۳۰۰ ســال، 
مذهــب شــیعه روز بــه روز در حــال اجتماعی تــر شــدن بــوده و اکنــون 
بــه انتهــا رســیده و به ســمت عرصــه خصوصــی در حرکت اســت و 
نشــانه های اجتماعــی ایــران همگــی بیانگر این امر هســتند. البتــه این 
یــک داعیــه اســت و درســت یــا نادرســت بــودن آن قطعی نیســت. 
معتقــدم مــا از یــک مذهــب آخرالزمانــی بــه یــک مذهب مناســک 
و شــعائر تبدیــل شــده ایم کــه البته میــان ایــن دو متمایز نــد. مذاهب 
ــد؛ مناســک و شــعائر و باورداشــت ها. باورداشــت ها  دو عنصــر دارن
اندک انــد ولــی مناســک و شــعائر بســیار قدرتمند  انــد. مانند مراســم 
عاشــورا و مــاه رمضــان. آن چــه جامعــه مذهبــی ایــران را شــکل داده، 
همیــن مناســک و شــعائر اســت. آن چــه را کــه از صفویه تاکنــون در 
ایــران رخ داده اســت، یــک فرآینــد می دانــم. ما یک جامعه شــبکه ای 
داشــتیم؛ منظور از جامعه شــبکه ای، قدرتمندان اجتماعی اســت که در 

معتقــدم ایشــان حــرف تــازه ای در ایــن کتــاب تولیــد کــرده اســت 
امــا نمی دانــم چــرا ایــن حــرف تــازه در جریــان نتیجه گیری هــای 
نهایــی از بیــن مــی رود. بــا این کــه بــه بنیان  های کتــاب معتقــدم اما 
این بــار آن را بــه گونــه دیگــر می خوانــم تــا نشــان دهم ایــن درخت 
میوه هــای خــودش را دارد و نیــازی نیســت نســبت دیگــری بــه آن 
داد. دکتــر نجــف زاده نشــان می دهــد ایــن جامعــه بعــد از صفــوی 
خلــق شــد. جامعه یک مفهــوم طبیعــی اســت و روزی زاده می شــود 
و بــه اعتبــار آن روز سرشــتی مــی یابــد و ایــن سرشــت تــا زمــان 
حیــات جامعــه برقــرار اســت. مثــا پیــش می آیــد کــه جامعــه ای 
فــرو بپاشــد امــا دوبــاره ایجــاد می شــود لیکــن ایجــاد جامعــه ایرانی 
همــان عهــد صفــوی اســت. جامعــه ایــران زمانــی تحــت ســلطه 
حکومــت اســامی و زمانــی تحــت حملــه مغــول بــوده و صفویه به 
آن مرکزیــت می بخشــد. صفویه ایــن مرکزیت را بــه کمک مذهب 
شــیعه ایجــاد کــرده اســت کــه تاکنــون نیــز مانــده اســت. تشــیع 
پیــش از صفویــه، تشــیع آخر الزمانــی و منزوی و غیرسیاســی اســت. 
روحانیــان در ایــن زمــان از شــکاف میــان مــردم و پادشــاه اســتفاده 
می کننــد، قــدرت می گیرنــد، از آن کســب اعتبــار می کننــد و ایــن 
وضعیــت تــا مشــروطه ادامــه دارد. تــا زمانــی کــه پهلوی هــا جامعه 
شــبکه ای را به هــم می زننــد و صنفــی ظهــور می کنــد کــه خواهــان 
دخالــت در سیاســت اســت. صنــف دیگــری نیــز وارد می شــود که 
روشــنفکران مذهبی انــد؛ روشــنفکر دهــه ۴۰ و ۵۰ ایران روشــنفکری 
اســت کــه برخــاف اصنــاف قبــل از خــود، بــا دیگــران گفت وگــو 
می کنــد. بــه نظــر مــن اکنــون در برهــه حساســی بــه ســر می بریم. 
بــا گذشــت ایــن ۳۰۰ ســال، اکنــون همــه بــه این نتیجه مشــترک 
رســیده ایم کــه بــه حالــت کنونــی نمی تــوان ادامــه داد و بایــد بــه 
یــک بازســازی برســیم. ظــرف جامعــه مــا هنــوز نشکســته اســت 
و مــن بــا حــرف دکتــر نجــف زاده مبنــی بــر بــه نهایــت رســیدن 



کرده است بروکراسی اداری انقالب و نظام ما را فلج 

جلیــل رحیمــی جهان آبــادی، نماینــده مــردم تربــت جــام در مجلــس شــورای اســامی، در شــصت و یکمین شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی و ســتاد اقتصــاد مقاومتــی گفــت: بروکراســی اداری انقــاب و نظــام مــا را فلــج کــرده اســت.

بــه گــزارش ایســنا، جلیــل رحیمــی جهان آبــادی اظهــار کــرد: مــا در هرکجــای عالــم اگــر بــه رشــد و توســعه اقتصــادی بنگریــم بــا چهــار 
پایــه اساســی توســعه روبــه رو خواهیــم شــد. اولیــن پایــه گفتمــان قالــب اقتصــادی و نگاه مثبــت بــه کار و دومیــن پایــه امنیت ســرمایه گذاری 

و حمایــت قضایی اســت.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و پنجم / نیمه دوم بهمن 697

اقتصاد؛ عنصر مغفول انقالب

چرخیدن در بر پاشنه دولت رانتیر

ــال  ــال در س ــون ری ــدد ۷ میلی ــه ع ــش تدریجــی ب ــا افزای ب
88 می رســد. نکتــه  قابــل توجــه آن  کــه تولیــد ســرانه  هــر 
ایرانــی پــس از گذشــت ۳۱ ســال از انقــاب، تــازه بــه میــزان 
ســال ۵۵ نزدیــک شــده اســت. نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران 
ــوده و  ــا ۱۷ درصــد ب ــا ۵6 نیــز بیــن ۵ ت در ســال های ۳۹ ت
میانگیــن رشــد اقتصــادی کشــور در ایــن بــازه  زمانــی ۱۰/۵ 
ــس  ــال های پ ــه در س ــی اســت ک ــن در حال ــوده اســت. ای ب
از انقــاب و تــا پایــان جنــگ، رشــد اقتصــادی کشــور منفــی 
بــوده و از پایــان جنــگ تــا ســال 88 میانگیــن رشــد اقتصادی 

ــوده اســت. کشــور ۵ درصــد ب
کلیــه  آمارهــای فــوق نشــانگر آن اســت کــه اقتصــاد ایــران در 
ــوده و ســطح  ــل توجــه برخــوردار ب دوره  پهلــوی از ثبــات قاب
ــن  ــت. بنابرای ــوده اس ــب ب ــه مناس ــادی در جامع ــاه اقتص رف
آمارهــای اقتصــادی، شــواهد موجــود در ایــام انقــاب مبنــی بر 
پاییــن بــودن میــزان شــعارهای اقتصــادی توســط انقابیــون را 
تاییــد کــرده و مؤیــد ایــن مطلــب هســتند کــه انقــاب ایــران 
ریشــه در اقتصــاد نداشــته، بلکــه ریشــه در مســائل فرهنگــی و 
سیاســی داشــته اســت. معــدود شــعارهای اقتصــادی انقابیون 
نیــز بــر عدالــت اقتصــادی و کاهــش اختــاف طبقاتــی تأکیــد 
داشــته اند. شــاخص های اقتصــادی نیــز بیانگــر آن اســت کــه 
ــاب  ــس از انق ــال های پ ــه در س ــا شــاخص اقتصــادی ک تنه
تــا انــدازه ای رو بــه بهبــود گذاشــته اســت، شــاخص ضریــب 
جینــی اســت کــه بیانگــر ســطح اختــاف طبقاتــی در جامعــه 
اســت. ایــن شــاخص در تمامــی ســال های ۳8 تــا ۵۵ باالتــر از 
۴/. بــوده و در ســال های پــس از انقــاب تــا انــدازه ای کاهــش 

یافتــه تــا این کــه در ســال 8۴ بــه ۰/۳ رســیده اســت.
ــاه شــاخص های کان اقتصــادی نشــان  ــرور کوت ــن م بنابرای
ــاد  ــوزه  اقتص ــامی در ح ــاب اس ــد انق ــه تأکی ــد ک می ده
بــر برقــراری عدالــت اقتصــادی بــوده و تنهــا در ایــن زمینــه 
توانســته اســت موفقیــت نســبی حاصــل کنــد. در ســال های 
ــت  ــراری عدال ــر برق ــون ب ــد انقابی ــاب تأکی ــی انق ابتدای
اقتصــادی از یک ســو و تحمیــل شــرایط بحرانــی بــر اقتصــاد 
بــه دلیــل وقــوع جنــگ 8 ســاله از ســوی دیگــر موجــب شــد 
بــا تکیــه بــر اقتصــاد توزیع محــور و اســتفاده از سیاســت هایی 
نظیــر اختصــاص یارانــه و کوپــن بــه افــراد، فاصلــه  طبقاتــی 
ــا انــدازه ای کاهــش یافتــه و بــه تحقــق عدالــت اقتصــادی  ت
نزدیــک گــردد. امــا شــرایط اقتصــادی ایــران در دوره  
جنــگ موجــب شــده بــود کــه کشــور از به کارگیــری 

ــا در  ــود دولت ه ــث می ش ــادی باع ــوام نه ــن ق ــد و ای یاب
و  باشــند  برخــوردار  محــدودی  انتخاب هــای  از  آینــده 
بازگشــت بــه لحظــه ســازنده و امــکان داشــتن انتخاب هــای 
دیگــر بســیار دشــوار باشــد. درواقــع اگــر بخواهیــم بدانیــم 
چــرا رونــد اقتصــاد متکــی بــه نفــت ادامــه پیــدا کــرد و در 
آینــده هــم جمهــوری اســامی نتوانســت از آن گریــزی پیــدا 
کنــد، بایــد بــه لحظــه ســازنده در اول انقــاب و انتخاب هــای 
نهــادی انقابیــون نــگاه کنیــم. اینکــه آن هــا بــرای پاســخ بــه 
ــادی  ــادی و غیرم ــع م ــدام مناب ــه »از ک ــش هایی ازجمل پرس
بایــد بــرای حفــظ قــدرت خــود و اداره کشــور اســتفاده کننــد؟ 
ــوژی  ــده در ایدئول ــرح ش ــود )مط ــداف خ ــبرد اه ــرای پیش ب
انقــاب اســامی( در ســطح ملــی چگونه بــا نیروهــای اجتماعی 
موجــود ائتاف  ســازی کننــد؟ چگونــه نظــم سیاســی جدیــد را 
جایگزیــن نظــم قبلــی کننــد و چالش گــران را از صحنــه خــارج 
ــد نهــادی  ــه ایــن پرســش ها رون کننــد؟« پاســخ انقابیــون ب
در جمهــوری اســامی را تعییــن کــرده اســت کــه بازگشــت از 

آن هــا بســیار مشــکل اســت.
رهبــران انقــاب ایــران در شــرایط اضطــرار پــس از انقــاب 
ــع  ــع مناب ــه توزی ــن نداشــتند کــه دســت ب چــاره ای جــز ای
ــث  ــم باع ــی ه ــد نفت ــودن درآم ــترس ب ــد و در دس بزنن
ــع از جامعــه نباشــند.  ــه فکــر اســتخراج مناب می شــود کــه ب
بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران نخبــگان انقابی 
ــد  ــلیحاتی می کردن ــی و تس ــتیبانی مال ــا پش ــد از جبهه ه بای
و بــرای تامیــن هزینــه آن چــاره ای جــز بهره گیــری از 
درآمدهــای نفتــی نداشــتند. ایــن نخبــگان همچنیــن الگــوی 
ــا نیروهــای اجتماعــی را انتخــاب  ــژه ای از ائتاف ســازی ب وی
کردنــد کــه بــه فشــارهای توزیعــی طبقــات پاییــن )به عنــوان 
پشــتیبانان اصلــی انقــاب( پاســخ مثبــت مــی داد چــرا کــه در 
شــرایط اضطــرار و پــر تاطــم ابتــدای انقــاب هــر گروهــی 
ــردم  ــت م ــب حمای ــوده ای، کس ــیج ت ــا بس ــت ب می خواس
و ائتاف ســازی بــا جامعــه پایه هــای قــدرت خــود را 

ــا ایجــاد  بســیاری بــرای کنتــرل مســیر توســعه  اقتصــادی ب
ثبــات در تمامــی شــاخص ها صــورت گرفــت کــه بارزتریــن 
ــا اقتصــاد  ــود. ام ــرخ ارز ب ــرل ن ــا در جهــت کنت آن تاش ه
ــام نفــت  ــه ن ــا کنــون اســیر معضلــی ب ــران از دهــه  ۳۰ ت ای
بــوده اســت کــه همــواره هیــزم بــر آتــش بی ثباتــی اقتصــاد 
ــاب و دو  ــش از انق ــال های پی ــت. در س ــه اس ــران ریخت ای
دهــه  اول پــس از انقــاب اســامی، بــه دلیــل پاییــن بــودن 
قیمــت نفــت، معضــات اقتصــاد رانتــی بــه میــزان کم تــری 
در اقتصــاد ایــران ظهــور پیــدا کــرده بــود. امــا بــا بــاال رفتــن 
قیمــت نفــت در ســال های دهــه  8۰ و اتــکای بیــش از 
انــدازه  اقتصــاد رانتــی ایــران بــه درآمدهــای بــرون زای نفتــی، 
دولــت ایــران خــود را به طــور کامــل بی نیــاز از درآمدهــای 
داخلــی اقتصــاد می دیــد و عــدم تدبیــر و چاره اندیشــی جهــت 
هدایــت درآمدهــای بــرون زای حاصــل از فــروش نفــت -کــه 
ــران  ــعه در ای ــد توس ــدن فرزن ــا آم ــه دنی ــول ب ــه  معل نتیج
ــور و  ــت و ظه ــده  دول ــر شــدن فزاین ــود- موجــب بزرگ ت ب
ــروز فســاد اقتصــادی در کشــور شــد. مســأله  دامــن زدن  ب
ــه را  ــن فســاد کــه زمین ــه ای ســاختارهای سیاســی کشــور ب
بــرای ظهــور و گســترش فســاد فراهــم کــرده اســت، خــود 
موضوعــی مهــم و قابــل بررســی اســت کــه در حــدود ایــن 
ــد  ــذا در ۱۵ ســال گذشــته، فرزن مطلــب جــای نمی گیــرد. ل
ــائل  ــود در دام مس ــران، خ ــعه در ای ــول توس ــغ و معل نابال
اقتصــادی گرفتــار آمــده و موجــب شــده اســت کــه اقتصــاد 
ایــران از مســیر رو بــه رشــد ناقــص خــود در دهــه  ۷۰ نیــز 
بــه شــدت فاصلــه گرفتــه و ارزیابــی شــرایط اقتصادی کشــور 

ــا متــر و معیارهــای اقتصــادی بســیار دشــوار گــردد. ب
بنابرایــن در ســال های پــس از انقــاب عواملــی نظیــر 
ــر اقتصــاد، عقب گــرد  ــوژی ب جنــگ 8 ســاله، ســیطره  ایدئول
ــر  ــی ب ــی مبتن ــاد رانت ــعه و اقتص ــه  توس ــادی در زمین اقتص
ــاد و  ــوزه  اقتص ــت ح ــده اس ــب ش ــی موج ــای نفت درآمده
معیشــت کــه کم تریــن نقــش را در عوامــل زمینه ســاز 
ــن حــوزه در  ــی گســترده ای در ای ــاب داشــت و نارضایت انق
میــان مــردم وجــود نداشــت، تبدیــل بــه اصلی تریــن عامــل 
نارضایتــی مــردم در پایــان دهــه  چهــارم انقاب گردد. شــاید 
همــان نبــودن نارضایتــی اقتصــادی از حکومــت پهلــوی بــوده 
اســت کــه موجــب بی توجهــی نظــام جمهــوری اســامی بــه 
ــای  ــده و زمینه ه ــاب ش ــس از انق ــال های پ ــاد در س اقتص
ــود آورده اســت. ــه وج ــی اقتصــادی را در کشــور ب نارضایت

اســامی هــم ایــن امــر را ثابــت کــرده اســت. پــس از پایــان 
جنــگ دولــت انقابــی ایــران با مشــکل عمــده ای مواجه شــد؛ 
ــی  ــت های توزیع ــع سیاس ــع. درواق ــرای توزی ــع ب ــود مناب نب
ــای  ــن از معیاره ــاب، فاصله  گرفت ــه اول انق ــترده در ده گس
کســب و کار آزاد، کاهــش روحیــه ابتــکار و کارآفرینــی و 
ــه  ــکان ادام ــر ام ــت دیگ ــوق مالکی ــف حق ــای تضعی آفت ه
ایــن مســیر را ممکــن نمی کــرد. دولــت پــس از جنــگ وارث 
اقتصــادی شــد کــه ۵۰ درصــد بودجــه دولــت آن در ســال 
آخــر جنــگ اســتقراض از بانــک مرکــزی بــود. درآمدهــای 
نفتــی کاهــش پیــدا کــرده و بایــد رونــد بازســازی در کشــور 
انجــام می شــد. در این جــا بخشــی از نخبــگان انقابــی برنامــه 
تعدیــل ســاختاری را تحــت تاثیــر تجربــه چیــن آغــاز کردند. 
امــا بــا بــه وجــود آمــدن بحــران تجربــه ایرانــی بــه شکســت 
منتهــی شــد. میــراث نهــادی برجــای مانــده از ابتــدای انقاب 
اســامی آن چنــان قــوی و کمــاکان مــورد حمایــت بــود کــه 
سیاســت گذاران دولــت امــکان تغییــر آن را نیافتنــد. در 
واقــع بــه چالــش کشــیدن نهادهــای قوام یافتــه و مســتحکم 
شــده توزیع کننــده رانــت بــا واکنش هــای تنــد مواجــه شــد 
ــه  ــود. دیگــر بازگشــت ب ــادی نب ــر قواعــد نه ــکان تغیی و ام

»لحظــه ســازنده نهــادی« هــم ممکــن نیســت. 
ــه  ــه داعی ــا اینک ــی ب ــت انقاب ــه دول ــت ک ــن اس ــه ای نتیج
شکســتن اقتصــاد متکــی بــه نفــت را داشــت عمــا ناموفــق 
بــوده اســت. شــرایط اضطــرار پــس از انقــاب، نفــوذ 
اندیشــه های اقتصــاد دولتــی و فشــار اجتماعــی بــرای توزیــع 
منابــع باعــث انتخاب هــای نهــادی در ابتــدای انقــاب شــد 
کــه ســایه آن کمــاکان بــر اقتصــاد و سیاســت ایران ســنگینی 
می کنــد. نهادهــای ایجــاد شــده در ابتــدای انقــاب هــر روز 
ــم  ــا ه ــیر آن ه ــاح مس ــده و اص ــر ش ــر و بزرگ ت فربه ت
دشــوارتر. شکســت تجربه هــای مختلــف اصاحــات نهــادی 
در ایــن حــوزه و کاهــش توزیــع رانــت خــود مویــد اهمیــت 

ــت. ــازنده اس ــه س ــا درآن لحظ آن انتخاب ه
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ــامی  ــاب اس ــان انق ــی در جری ــعارهای مردم ــی ش بررس
ســال ۵۷ نشــان می دهــد کــه تنهــا ۵ درصــد از شــعارهای 
ــعارها  ــترین ش ــته و بیش ــادی داش ــای اقتص ــون مبن انقابی
ــوزه  مســائل  ــگ )۴۹ درصــد( و ح ــوزه  فرهن ــه ح ــوط ب مرب
ــد  ــن موضــوع می توان ــوده اســت. ای سیاســی )۳6 درصــد( ب
دو نتیجــه  را در بــر داشــته باشــد؛ نخســت آن  کــه انقــاب 
مردمــی ایــران یــک انقــاب اقتصــادی بــه شــمار نمــی رود و 
نارضایتــی مــردم از رژیــم پهلــوی کم تــر بــه حــوزه  اقتصــاد 
مربــوط بــوده اســت. دوم آن  کــه علی رغــم تمــام انتقادهــا و 
نارضایتی هــا نســبت بــه نظــام شاهنشــاهی ایــران، حکومــت 
پهلــوی در حــوزه  اقتصــاد عملکــرد نســبتاً قابــل قبولی داشــته 
اســت. بررســی آمــار شــاخص های کان اقتصــادی در 
ــادی  ــدازه  زی ــا ان ــز ت ــس از انقــاب نی ــای پیــش و پ دوره ه
ــص  ــد ناخال ــار تولی ــی آم ــت. بررس ــب اس ــن مطل ــد ای مؤی
داخلــی ایــران از ســال ۱۳۳8 تــا ۱۳۵۵ نشــان می دهــد کــه 
ــال در  ــارد ری ــران از ۴۴۰۰۰ میلی ــی ای تولیــد ناخالــص داخل
ســال ۳8، بــه ۲۴۲۰۰۰ میلیــارد ریــال در ســال ۵۵ )نســبت 
ــه قیمت  هــای ثابــت ســال ۷6( افزایــش داشــته و اقتصــاد  ب
ایــران در یــک بــازه  ۱۷ ســاله ۵/۵ برابــر شــده اســت. ایــن 
رونــد از ســال ۵۷ تــا ســال 6۷ و پایــان جنــگ رو بــه نــزول 
می گــذارد و بــه ۱8۰۰۰۰ میلیــارد ریــال می رســد. بــا 
ــود و  ــاز می ش ــودی آن آغ ــیر صع ــگ مجــدداً س ــان جن پای
ــد. در  ــال می رس ــارد ری ــه ۵۱۹۰۰۰ میلی ــال ۱۳88 ب در س
ــاد  ــگ، اقتص ــس از جن ــاله پ ــازه  ۲۱ س ــک ب ــت در ی حقیق
ایــران تقریبــاً ســه برابــر شــده اســت. بررســی تولیــد ناخالص 
ــادی  ــت اقتص ــترده تری از وضعی ــاد گس ــرانه ابع ــی س داخل
ایــران پیــش و پــس از انقــاب را آشــکار می ســازد. از ســال 
۳8 تــا ۵۵، تولیــد ســرانه  هــر ایرانــی از ۲ بــه ۷/۲ میلیــون 
ریــال در ســال می رســد و در یــک بــازه  ۱۷ ســاله ۳/6 
ــن شــاخص نشــان می-دهــد کــه ســطح  ــر می شــود. ای براب
رفــاه هــر ایرانــی در ایــن بــازه  زمانــی بــه طــرز چشــم گیری 
ــس  ــال های پ ــاخص در س ــن ش ــت. ای ــته اس ــش داش افزای
ــته و از  ــش گذاش ــه کاه ــگ رو ب ــان جن ــا پای ــاب ت از انق
ــال در  ــون ری ــه ۳/۵ میلی ــال در ســال ۵۵ ب ــون ری ۷/۲ میلی
ــگ  ــس از جن ــال های پ ــد و در س ــش می یاب ــال 6۷ کاه س

ــه  ــادات ب ــن انتق ــروزی انقــاب یکــی از مهم تری پیــش از پی
حکومــت پهلــوی مربــوط بــه ســاختار متکــی بــه نفــت دولت 
و اقتصــاد ایــران در آن زمانــه بــود. بیشــتر نیروهــای سیاســی 
و مخالفــان انقابــی خواهــان کاهــش وابســتگی درآمــد دولت 
بــه نفــت و عبــور اقتصــاد از حالــت تک محصولــی بودنــد. امــا 
پــس از انقــاب اســامی ســاختار اقتصــادی متکــی بــه رانــت 
کمــاکان ادامــه پیــدا کــرد. درواقــع کاهــش ســهم نفــت در 
ــه نفــت  ــی از وابســتگی ب ــا شــعارهای رهای ــران ی اقتصــاد ای
در مواقــع کاهــش درآمدهــای نفتــی، حــال بــه ســبب تحریم 
یــا کاهــش قیمــت نفــت تغییــر کــرده اســت و هــرگاه تولیــد 
یــا قیمــت افزایــش پیــدا کر ده  اســت، دولــت بــه همــان روال 
قبلــی بازگشــته اســت. ســوال ایــن اســت کــه چــرا علی رغــم 
اینکــه یکــی از شــعارها و آرمان هــای انقــاب اســامی رهایــی 
ــا  ــود، عم ــی ب ــت و اقتصــاد تک محصول ــه نف از وابســتگی ب
ایــن اتفــاق رخ نــداد. اگــر از منظــر نهادگرایــی تاریخــی بــه 
مســئله نــگاه کنیــم، بــه نظــر می رســد که شــرایط اضطــراری 
ــع  ــه توزی ــت ب ــس از انقــاب و گرایــش دول دولت ســازی پ
منابــع در پــس انقــاب، فشــار جامعــه و نیروهــای مختلــف 
اجتماعــی بــه ایــن امــر و شــرایط جنــگ باعــث شــدند رونــد 
بازتوزیــع رانــت اقتصــادی توســط دولــت -کــه همــان توزیــع 
پــول نفــت اســت- ادامــه پیــدا کنــد و در واقــع دولــت پــس 
از انقــاب هــم بــه همــان رونــد پیــش از انقــاب یــک دولت 
توزیع کننــده رانــت باشــد و آن شــعارها و آرمــان در عمــل 
راه بــه جایــی نبــرد. اگــر پیــروزی انقــاب و رونــد نهادســازی 
در فــردای پــس از پیــروزی را یــک »لحظــه ســازنده نهــادی« 
ــت گذاران  ــخ سیاس ــه از تاری ــن لحظ ــم در ای ــر بگیری در نظ
ــادی  ــد. انتخــاب نه ــی مواجــه بودن ــای گوناگون ــا انتخاب ه ب
ــعه  ــوام و توس ــکل گرفته ق ــاد ش ــود نه ــث می ش ــا باع آن ه

ــد  ــعه و رش ــت توس ــادی در جه ــت اقتص ــه سیاس هرگون
اقتصــادی کشــور عاجــز گــردد و همیــن امــر موجــب شــد 
ــادی،  ــای ۴۰ و ۵۰ می ــا کشــمکش-های اقتصــادی دهه ه ت
بــا تأخیــری حــدوداً ۴۰ ســاله در ایــران آغــاز گــردد. 
کشــمکش هایی کــه بــر تضــاد بیــن توســعه و عدالــت تأکیــد 
داشــتند و بیــان می کردنــد مســیر توســعه  اقتصــادی کشــور 
از مســیر برقــراری عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی جداســت. 
شــعارهایی نظیــر »لــه شــدن مــردم زیــر چرخ هــای توســعه« 
یــا »تــورم و اختــاف طبقاتــی، روغــن چــرخ توســعه اســت«، 
ــه   ــی ده ــال های ابتدای ــمکش ها در س ــن کش ــول همی محص
۷۰ شمســی و دولــت ســازندگی اســت. حــال آن  کــه اقتصــاد 
جهانــی قریــب بــه ۴۰ ســال بــود کــه از ایــن کشــمکش-ها 
عبــور کــرده و بــه سازشــی حقیقــی و عینــی بیــن عدالــت و 
ــه ای کــه برقــراری  ــه گون ــود، ب توســعه  اقتصــادی رســیده ب
ــه شــمار  ــات توســعه ب ــت اقتصــادی را یکــی از ملزوم عدال
مــی آورد. بــه عبــارت دیگــر اقتصــاد جهانــی بــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــت، ب ــر عدال ــدن ام ــیه ران ــه حاش ــه ب ــود ک ــیده ب رس
زیــان توســعه منجــر می شــود و اولیــن عنصــری کــه از بــه 
ــت متضــرر می گــردد، نیروهــای  ــده شــدن عدال حاشــیه ران
مولــد و فرآیندهایــی اســت کــه بایــد موتــور توســعه 
ــان  ــادی و پای ــه  ۷۰ می ــس از ده ــال های پ ــند. در س باش
قــرن بیســتم، همــواره مفاهیــم رشــد و برابــری توأمــان و در 
ــایه   ــد و در س ــرار گفته ان ــه ق ــورد توج ــر م ــار یک دیگ کن
ایــن تفکــر، مفهــوم توســعه  پایــدار ظهــور کــرده اســت. امــا 
اقتصــاد ایــران بــا ۴۰ ســال تأخیــر وارد کشــمکش هایی شــده 
ــص توســعه در  ــه  ناق ــه شــکل گیری نطف ــه منجــر ب ــود ک ب
ســال-های پــس از جنــگ شــد. در حقیقــت فرزند توســعه در 
ایــران معلــول متولــد شــد و ایــن فرزنــد معلــول سال هاســت 
ــازار و کشــمکش  کــه در بســتر مفاهیــم رقابــت و اقتصــاد ب
آن بــا مفهــوم عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی، به طــور ناقــص 
ــا  ــه ب ــر اســت ک ــن ام ــل همی ــه دلی ــرده اســت. ب ــد ک رش
وجــود عبــور چنــد دهــه ای جهانیــان از تضادهــای مفاهیمــی 
ــم و ...  ــم، امپریالیس ــم، سوسیالیس ــم، کمونیس ــون لیبرالیس چ
بی نتیجــه   و  بی معنــا  مــا هم چنــان شــاهد جدال هــای 
بیــن پیــروان مکاتبــی هســتیم کــه خــود سال هاســت 
ــد و  ــرای رش ــنتزهایی مناســب ب ــکل گیری س ــه ش ــر ب منج
ــس از  ــال های پ ــده اند. در س ــع ش ــاد و جوام ــی اقتص بالندگ
ــای  ــات تاش ه ــت اصاح ــدا در دول ــازندگی، ابت ــت س دول

عمیق تــر کنــد و رهبــران انقــاب اســامی بایــد بــه ســرعت 
ایــن ائتــاف را شــکل می دادنــد و تنهــا منبــع در دســترس 
همــان نفــت بــود. همیــن امــر باعــث افزایــش بــار تعهــدات 
مالــی دولــت و سیاســت های توزیعــی آن شــد. عــاوه 
بــر ایــن فضــای پــر تنــش اقتصــاد کشــور پــس از انقــاب، 
ــرس از  ــت ت ــی به عل ــرمایه داران قبل ــان و س ــرار کارآفرین ف
ــث  ــی باع ــنگین چپ گرای ــی در فضــای س ــای انقاب برخوده
شــده بــود دخالــت دولــت در سیاســت های توســعه ای 
ــاز هــم منبــع در دســترس موجــود  افزایــش پیــدا کنــد و ب
بــرای ایــن ایفــای نقــش نفــت بــود. البتــه در ایــن میــان نباید 
از نفــوذ عمیــق تفکــرات اقتصــاد دولتــی و بازتوزیــع منابــع در 
میــان نخبــگان در فضــای ســنگین چپ گرایــی اقتصــادی در 
ــتیبان  ــده و پش ــه تقویت کنن ــد ک ــل ش ــم غاف ــه ه آن زمان

ــود. ــی تمــام عوامــل ذکــر شــده ب عقیدت
ــت  ــت دول ــران دخال ــت ســوم جمهــوری اســامی ای در دول
در اقتصــاد و نقــش آن در توزیــع درآمدهــای رانتــی بیشــتر 
ــه  ــه ای ک ــت. به  گون ــامی اس ــاب اس ــش از انق از دوره پی
ــدود 8۰  ــال های ۵۹ و 6۰ ح ــت در س ــی دول ــارج عموم مخ
درصــد نســبت بــه ســال ۵6 افزایــش یافــت. عمــده افزایــش 
ــه  ــود ک ــتمزدها ب ــش دس ــه افزای ــوط ب ــا مرب ــن هزینه ه ای
هزینــه فرصــت تمام شــده آن بــرای اقتصــاد ایــران کاهــش 
دولت هــای  اســت.  دولــت  ثابــت  ســرمایه گذاری های 
برآمــده از انقــاب دولت هــای بازتوزیــع کننده انــد و انقــاب 
ایــران هــم در ایــن میــان اســتثنا نبــود. در واقع دولــت انقابی 
ایــران بــا فشــارهای توزیعــی مواجــه بــود کــه بایــد بــه آن ها 
پاســخ مــی داد و راه حــل ایــن پاســخ هــم ســاده ترین امــکان 
ممکــن بــود و آن هــم نفــت. پایه گــذاری ایــن رونــد نهــادی 
در جمهــوری اســامی در »لحظــه ســازنده نهــادی« آن باعث 
شــد کــه مســیر دولت هــای آن تــا بــه امــروز تقریبــا مشــابه 
باشــد. در واقــع بازگشــت و تغییــر مســیرهای نهــادی امــری 
ــه دولت هــای بعــدی انقــاب  بســیار مشــکل اســت و تجرب
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توییت فارسی ترامپ علیه ایران

ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، کــه اعضــای ارشــد کابینــه اش پیشــتر از آرزوی ممانعــت از ۴۰ ســالگی انقــاب اســامی صحبــت کــرده 
بودنــد، در توییتــی کــه بــه زبــان فارســی و بــا ادبیاتــی مشــابه گروهــک تروریســتی منافقیــن منتشــر شــده، خشــم خــود از ناکامــی در برابــر 

انقــاب ایــران را ابــراز کــرد.
بــه گــزارش فــارس، دونالــد ترامــپ کــه در ماه هــای گذشــته از هیــچ تاشــی بــرای اعمــال فشــار بــه مــردم ایــران کوتاهــی نکــرده، در 
توییت هایــی بــه زبــان انگلیســی و فارســی، انقــاب اســامی ایــران را عامــل »فســاد« و »تــرور« توصیــف کــرده و نوشــته اســت کــه »مــردم 

ایــران کــه مدت هاســت در رنجنــد شایســته آینــده روشــن تری هســتند«.
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نتیجه شعار »نه شرقی، نه غربی«، نداشتن هیچ متحد در میان ابرقدرت ها
ایــران نیــز بــه صــورت عملــی تحت تاثیــر دیــدگاه مذکــور قرار 
گرفتــه اســت؛ یعنــی در سیاســت خارجــی خــود، هیــچ متحدی 
در میــان قدرت هــای بــزرگ، چــه بالقــوه و چــه بالفعــل و چــه 
ــدارد. ایــن  در شــرق و چــه در غــرب مطــرح باشــد، وجــود ن
مســئله نداشــتن هیــچ قــدرت قابــل اتــکا در میــان دولت هــای 
ــی  ــتقال طلبی تاریخ ــه اس ــه در دغدغ ــی ریش ــرقی و غرب ش

ایرانیــان دارد. 
آن طــور کــه از بررســی تحــوالت اخیــر در خصوص سیاســت 
»نــه شــرقی، نــه غربــی« بــه دســت می آیــد، ظاهــرا بیشــتر 
جانــب قســمت »نــه غربــی« را گرفته ایــم؛ چــرا کــه از ابتدای 
پیــروزی انقــالب روابــط گســترده ای بــا شــوروی، چیــن، کــره 
ــدم  ــی ع ــت اصل ــما عل ــر ش ــه نظ ــته ایم. ب ــمالی و... داش ش

شــکل گیری ایــن موازنــه منفــی چیســت؟
چنــدان بــا ایــده ضدغربــی بــودن جمهــوری اســامی و متکــی 
بــودن آن بــه شــرق موافــق نیســتم و ایــن مســئله را از منظــر 
دیگــری بررســی می کنــم. ضدیــت موجــود در سیاســت 
خارجــی ایــران بــا غــرب و به خصوص آمریــکا و بریتانیا بیشــتر 
از اینکــه ضدغربــی باشــد، ضدیت بــا رفتــار ایــن ابرقدرت ها در 
گذشــته اســت. مشــابه چنیــن رفتــاری در خصوص روســیه نیز 
وجــود دارد. در ایــن میــان تنهــا چیــن باقــی می مانــد کــه ایــران 
روابــط خوبــی بــا آن دارد. علــت ایــن اســت کــه چیــن ســابقه 

اســتعماری در ایــران و ســایر نقــاط جهــان نداشــته اســت. 
ــره  ــران یک س ــه ای ــرد ک ــان ک ــوان بی ــن نمی ت ــر ای ــاوه ب ع
غربــی اســت و در پــاره ای از مــوارد غربی هــا از ایــران اســتقبال 
نکردنــد. ایــران چنــدان مخالفتــی نــدارد کــه بــا اروپــا ارتبــاط 
داشــته باشــد و بــه طــور مشــخص در ســخنان رهبــر انقــاب 
خصومتــی بــا اعضــای اتحادیــه اروپــا وجــود نداشــته و امــکان 
همــکاری میــان ایران و کشــورهای مذکــور وجــود دارد. از منظر 
دولــت جمهــوری اســامی در گــذر ســی ســال گذشــته نیــز در 
دوره هــای مختلــف بــه طــور رســمی تــاش بــر ایــن بــود کــه 
ــوان مجموعــه کشــورهای توســعه یافته  ــا را به عن ــه اروپ اتحادی
بــه یــک رکــن مهــم در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی 
تبدیــل کننــد. از منظــر تجــاری نیــز اتحادیــه اروپــا همــواره از 
ــه قطــع  ــران محســوب می شــده ک ــم ای شــرکای تجــاری مه
روابــط تجــاری میــان طرفیــن تنهــا بــا وضــع تحریــم از جانــب 

ــت.  ــا صــورت می گرف ــه اروپ اتحادی
ــوری  ــام در سیاســت خارجــی جمه ــور ع ــرب به ط ــی غ تمام
اســامی طــرد نشــده اند و ایــن وضــع تنهــا شــامل حــال آمریکا 
ــابقه تاریخــی  ــه س ــاً ب ــم عمدت ــه آن ه ــود ک ــا می ش و بریتانی
ــران  ــاز می گــردد. در خصــوص روســیه، رویکــرد ای ــان ب ایرانی
بــه صــورت افتــان و خیــزان بــوده و گاهــی نیــز از ســر ناچــاری 
ــوده اســت. در حقیقــت رویکــرد بنیادیــن سیاســت خارجــی  ب
جمهــوری اســامی آن نیســت کــه متحــد روســیه باشــد؛ امــا 
در شــرایطی کــه آمریــکا و اتحادیــه اروپــا از ارتبــاط بــا ایــران 
ــا  ــداوم ب ــه طــور م ــه ب ــا کشــوری ک ــد، تنه اســتقبال نمی کنن
ــا  ــیه تنه ــه روس ــیه اســت و در نتیج ــراوده دارد روس ــران م ای
ــوان از  ــه نمی ت ــی اســت. البت ــران در شــرایط بحران ــه گاه ای تکی
ــا روســیه به عنــوان یــک رابطــه اســتراتژیک و  رابطــه ایــران ب

بنیادیــن یــاد کــرد.
مســئله حائــز اهمیــت دیگــر، کارایــی سیاســت موازنــه منفی 
اســت. در گذشــته در ایــران بــه دنبــال حضــور نیــروی ســوم 
ــه  ــد. باتوج ــه بودن ــال بی طرفان ــرد کام ــاذ رویک ــای اتخ به ج
بــه جایــگاه ایــران و اهمیــت ژئوپولتیکــی ایــران، آیــا اعمــال 

سیاســت موازنــه منفــی کارایــی الزم را داشــته اســت؟
تجربــه نشــان داده کــه ممکــن نبــوده اســت. اگــر بــه تحــوالت 
تاریخــی رجــوع کنیــم،  بهتریــن حالت بــرای ایــران زمانــی بوده 
اســت کــه بــا قدرت هــای بــزرگ روابــط مطلــوب داشــته ایم. 

ــود.  ــن می ش ــودن آن روش ــدودی منطقی ب ــم، تاح ــگاه کنی ن
در عیــن حــال شــرایطی کــه هرکدام بــرای طــرف مقابــل اعام 
مــی دارد بســیار پرهزینــه اســت؛ شــرایطی کــه اعمــال آن هــا 
نیازمنــد پشــت کردن بــه یک ســری مســائل اعتبــاری و هویتــی 
ــن زمینه هــا بســیار ســخت اســت.  ــاز دادن در ای اســت و امتی
امــا اگــر بــه تاریــخ رجــوع کنیــم، قابــل حــل بــودن آن مبرهــن 
ــوری  ــه جمه ــه پای ــت ک ــه نیس ــن این گون ــر م ــت. از نظ اس

اســامی بــر دشــمنی بــا آمریــکا بنــا شــده باشــد.
مســئله بعــدی، عــدم شــناخت برخــی بازیگــران در حــوزه 
سیاســت خارجــی ایــران اســت. پیش تــر ســفیر ســابق ایــران 
در آلمــان، از آغــاز بــه کار گروه هــای خودســر در اروپــا خبــر 
داده بــود. تــا چــه میــزان بازیگــران حــوزه سیاســت خارجــی 

ــده اند؟  ــی شناخته ش ــون اساس ــران در قان ای
ــن  ــت و ای ــرز اس ــوزه بی م ــک ح ــی ی ــت خارج ــا سیاس اساس
مســئله تنهــا بــه جمهــوری اســامی اختصاص نــدارد. حتــی در 
آمریــکا این گونــه نیســت که تمامــی سیاســت خارجــی از کانال 
دولــت عبــور کنــد. تنهــا کاری کــه می تــوان کــرد آن اســت که 
بــه نحــوی از عوایــد و پیامدهــای منفــی آن کاســت و تصویــری 
بــه جهانیــان عرضــه کــرد کــه ایــن فعالیت هــا مدیریت شــده 
نیســت. مشــکل اساســی جمهــوری اســامی در خصــوص ایــن 
ــه  ــد ک ــاور ندارن ــان ب ــه جهانی ــت ک ــا آن اس ــراد و گروه ه اف
ــی خــارج هســتند.  ــرل سیاســت مداران ایران ــراد از کنت ــن اف ای
ــاور جهانیــان برســانیم کــه  ــه ب اگــر بتوانیــم ایــن مســئله را ب
هم چــون ایــاالت متحــده در ایــران نیــز بــا نوعــی کثرت گرایــی 
در سیاســت خارجــی روبــه رو هســتیم، مســئله حل  شــده اســت. 
ــا و به خصــوص  ــی آغــاز می شــود کــه اروپ امــا چالــش از جای
آمریــکا بــاور ندارنــد کــه در تمامــی اتفاقــات این چنینــی پــای 
دولــت در میــان نیســت. در تمــام کشــورها چنیــن اســت؛ در 
ــران  ــفارت ای ــه س ــی ب ــا گروه های ــی باره ــورهای اروپای کش
تعــرض کــرده و یــا علیــه ایــران اقداماتــی را انجــام داده انــد امــا 
بــرای مــا پذیرفتــه اســت کــه در تمامــی ایــن مــوارد نمی تــوان 
دولت هــای اروپایــی را مقصــر دانســت اگــر اتفاقــی مرتبــط بــا 
حــوزه سیاســت خارجــی - چــه در خــارج و داخــل از کشــور رخ 
دهــد - کشــورهای اروپایــی تصــور می کننــد ایــن تصمیم هــا از 
ســمت هــرم سیاســت اتخــاذ شــده اســت. درصورتی کــه ممکن 
اســت ایــن اتفــاق رخ نــداده باشــد؛ چــرا کــه امــروزه سیاســت 

خارجــی قابلیــت کانالیــزه شــدن نــدارد.
اشــاره کردیــد نمی تــوان سیاســت خارجــی را تنهــا از کانــال 
ــت  ــی در سیاس ــاهد چندفرمانده ــا ش ــور داد ام ــت عب دول
ــور  ــاهد حض ــی ش ــال گاه ــور مث ــه ط ــتیم؛ ب ــی هس خارج
ــن  ــا ای ــتیم. آی ــی هس ــت خارج ــه سیاس ــان در عرص نظامی

ــود دارد؟ ــم وج ــورها ه ــایر کش ــئله در س مس
بلــه، بــه طــور مثــال در آمریــکا ممکــن اســت دولــت ترامــپ 
یــک دیــدگاه در مــورد سیاســت خارجــی داشــته باشــد؛ مجلس 
ســنا، رســانه ها و نخبــگان دیدگاه هــای متفاوتــی داشــته باشــند. 
صداهــای مختلــف در تمامی کشــورها وجــود دارد و از خصایص 
سیاســت خارجــی امــروز اســت. عواملــی چــون به هم پیوســتگی 
جوامــع و کثــرت بازیگــران ســبب شــده کــه سیاســت خارجــی 

قابل جمــع  نباشــد. 
در ســخنان شــما وجــود یــک برداشــت رمانتیــک تاریخــی 
ــان مــردم واضــح اســت و آن کــه خاطــرات گذشــته  در می
ــود دارد.  ــان وج ــی آن ــت فعل ــگ در ذهنی ــورت پررن ــه ص ب
ایــن برداشــت رمانتیــک از تاریــخ چــه تاثیــری در سیاســت 

ــران داشــته اســت؟ خارجــی ای
از نظــر مــن ایــن برداشــت کامــا تاثیــر منفــی داشــته اســت. 
کشــورهای مختلــف در طــول تاریخ از کشــورهای بــزرگ ضربه 
ــان  ــات اروپایی ــری از تجربی ــر عبرت گی ــرار ب ــر ق ــد. اگ دیده ان
باشــد، بایســتی اتفاقــات تاریخــی را کنــار بگذاریــم تــا در تاریــخ 
ــم.  ــری کنی ــال تصمیم گی ــان ح ــتی در زم ــد. بایس ــی بمان باق
به طــور مثــال ویتنــام در جنــگ بــا آمریــکا هزینه هــای بســیار 
داد و خســارات فراوانــی دیــد امــا اکنــون مشــکات خویــش بــا 
ــک کشــور به شــدت در حــال  ــه ی ــرده و ب ــکا را حــل ک آمری
ــوان  ــن به عن ــدل شــده اســت. ژاپ توســعه از نظــر اقتصــادی ب
ــا  ــخ اســت ام ــی حمــات هســته ای در طــول تاری ــا قربان تنه

اکنــون در وضعیتــی بســیار مناســب بــا آمریــکا قــرار دارد. 
کشــورهای بســیاری در ایــن زمــره قــرار می گیرنــد که ســابقه 
طوالنــی در اســتعمار دارنــد امــا اکنــون روابــط گســترده ای بــا 
اســتعمارگران خــود دارنــد و از قضــا ایــن ســابقه بــرای آنــان 
ــق  ــه موف ــت خارج ــم سیاس ــر می کن ــت. فک ــوده اس ــد ب مفی
ــود.  ــی ش ــک سیاس ــت های رمانتی ــر برداش ــتی درگی نبایس
دولــت، شــخص نیســت. حتــی در روابــط شــخصی نیــز پــس 
ــت  ــد. در سیاس ــح می رون ــتی و صل ــال آش ــه دنب ــوا ب از دع
ــط  ــد احساســات شــخصی در رواب خارجــی بایســتی از بازتولی

دوجانبــه جلوگیــری شــود.
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ــس از  ــش و پ ــران پی ــی ای ــت خارج ــه: سیاس ــش مصاحب پی
ــس از  ــت. پ ــاوت اس ــای متف ــردو دنی ــامی بیانگ ــاب اس انق
پیــروزی انقــاب اســامی بــه دلیــل رویدادهای مختلفــی که در 
حــوزه سیاســت خارجــی کشــورمان بــه وقــوع پیوســت، شــاهد 
ــه  ــم. باتوجــه ب ــران بوده ای ــب ای ــی از جان گفتمان هــای گوناگون
اهمیــت سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی پیــش و پــس از 
انقــاب اســامی گفت و  گویــی بــا دکتــر ســیداحمد فاطمی نــژاد، 
ــی  ــي دانشــگاه فردوس ــوم سیاس ــی عل ــروه آموزش ــتادیار گ اس
مشــهد، داشــتیم. مشــروح ایــن گفت وگــو در ادامــه آمده اســت.
ــوری  ــور جمه ــی مح ــت خارج ــوص سیاس ــی درخص برخ
ــی«، آن را  ــه غرب ــرقی، ن ــه ش ــعار »ن ــان ش ــا هم ــالمی ی اس
واکنشــی بــه گذشــته و روابــط ویــژه رژیــم پهلــوی بــا غــرب 

ــت؟ ــح اس ــر صحی ــن نظ ــما ای ــر ش ــه نظ ــد. ب می دانن
بــرای بررســی ریشــه های تاریخــی سیاســت خارجــی محــوری 
ایــران، بایســتی از نــوع سیاســت خارجــی رژیــم پهلــوی، بــه 
طــور خــاص محمدرضــا پهلــوی کــه یــک رابطــه مســتحکم 
ــد  ــوان متح ــته و به عن ــکا داش ــوص آمری ــرب و به خص ــا غ ب
ــه و دو ســده  ــر رفت ــه می شــد، فرات آن کشــور در نظــر گرفت
ــه از  ــی را ک ــان و خاطرات ــی ایرانی ــط خارج ــران، رواب ــر ای اخی
ایــن روابــط بــه جا مانــده اســت، مــورد بررســی و تحلیــل قرار 
ــات  ــی از مداخ ــوار تاریخ ــرات ناگ ــت خاط ــوان گف داد. می ت
ــژه  ــران و حمــات همســایگان به وی ــزرگ در ای قدرت هــای ب
ــه  ــنفکران و عام ــگان سیاســی، روش ــوع نخب ــیه، در مجم روس
مــردم را بــه ســوی یــک سیاســت خارجــی مســتقانه مبتنــی 

ــوق داد. ــی س ــای داخل ــر توانمندی ه ب
ــی  ــگاه اســتقال طلبی در برهه هــای زمان ــوع ن در واقــع ایــن ن
مختلــف خــود را نشــان داده اســت. بــه طــور مثــال در دیــدگاه 
ــی سلســله قاجــار  ــرزا در دوران ابتدای ــی ماننــد عباس می امثال
ــی  ــت خارج ــدگاه سیاس ــر، دی ــه های امیرکبی ــا در اندیش و ی
مســتقانه مطــرح می گــردد. در دوره مشــروطه، دیــدگاه 
برجســته قــدرت ســوم بــه منصــه ظهــور می آیــد و باتوجــه 
ــد  ــران درمی یابن ــت در ای ــی وق ــگان سیاس ــه نخب ــه اینک ب
کــه ایــران به تنهایــی توانایــی مقابلــه بــا مداخــات روســیه و 
ــری می شــود. در  ــدرت ســوم پیگی ــده ق ــدارد، ای ــا را ن بریتانی
حقیقــت ایــن ایــده بــر آن اســت کــه بــا اتــکا بــه یــک قدرت 
ــاً اروپایــی، در مقابــل زیاده خواهی هــای  ســوم خارجــی و عمدت
ــوم در  ــدرت س ــن ق ــد. ای ــت کنن ــا مقاوم ــیه و بریتانی روس
دوره هــای مختلــف متغیــر بــوده اســت. در یــک دوره اتریــش، 
فرانســه و نهایتــا آمریــکا از جذابیت هــای الزم جهــت حضــور 
ــد. در  ــوردار بوده ان ــوم برخ ــروی س ــوان نی ــران به عن در ای
حقیقــت گشــایش حضــور آمریــکا در ایــران به واســطه طــرح 
ایــده نیــروی ســوم بــود. به خصــوص در نخســتین  برهه هــای 
ــران و  ــی در ای ــگان آمریکای ــت گذاران و نخب ــور سیاس حض
برقــراری رابطــه بــا آمریــکا، نخبــگان سیاســی ایــران بســیار 
بــه نقــش آمریــکا در ایــران خوش بیــن بودنــد و آثــار مثبــت 
ــا  ــوی اول ت ــروطه و پهل ــز در دوران مش ــکا نی ــور آمری حض

ــت مشــخص اســت. ــت نف ملی شــدن صنع
تمامــی ایــن مــوارد و نهایتــا شکســت نهضت ملی شــدن صنعت 
نفــت و هم چنیــن نقــش بــارز آمریــکا در کودتــای ۲8 مــرداد، 
ــه ســمت  ــی را ب ــگان ایران ــنفکران و نخب ــش روش ــش از پی بی
اتخــاذ سیاســت خارجــی مســتقانه ســوق داد. مجموعــه ایــن 
عوامــل در آســتانه انقــاب در جامعــه ایرانــی پررنگ شــده بود؛ 
به خصــوص کــه فضــای روشــنفکری ایــران در آســتانه انقــاب 
در آن زمــان بیشــتر بــر مــدار اندیشــه های چپ گرایانــه 
ــه  ــکا، چ ــات آمری ــز مداخ ــر نی ــوی دیگ ــد و از س می  چرخی
در ایــران و چــه در ســایر نقــاط، تفکــرات چپ گرایانــه حاکــم 
ــه  ــوادث چ ــن ح ــی ای ــه تمام ــید. در نتیج ــدت می بخش را ش
دانشــجویان و چــه طبقــه متوســط جامعــه متفق القــول بــر ایــن 
بــاور بودنــد که تمامــی بدبختی هــای کشــور ناشــی از مداخات 
آمریــکا اســت. زمانی کــه انقــاب بــه پیــروزی می رســد، به طور 
طبیعــی به دلیــل از بیــن رفتن نظم سیاســی مســتقر و جایگزینی 
نظــم سیاســی جدید، فضــای فکــری نیــز در دوران شــکل گیری 
نظــم سیاســی جدیــد اثرگــذار بــود. طبیعتــاً فشــار را به ســمت 
رویکردهــای ضد اســتکباری، ضدآمریکایــی و ضدســرمایه داری 
ــذاری  ــرا و اثرگ ــای چپ گ ــترده گروه ه ــت گس ــت فعالی به عل
روحیــه اســتقال طلبی ایرانیــان نهایــت امــر را بــه سیاســت »نه 
شــرقی، نــه غربــی« کشــاند کــه حداقــل در چنــد دهه گذشــته 
بــه طــور شــعاری بــر رویکــرد سیاســت خارجــی ایــران اثرگذار 

بــوده اســت.
علی رغــم تمامــی انتقاداتــی کــه ایــن روزهــا بــه ایــن سیاســت 
محــوری صــورت می گیــرد، می تــوان گفــت سیاســت خارجــی 

ــردی  ــا رویک ــم، ب ــرف نبوده ای ــک ط ــد ی ــر متح ــی اگ حت
بی طرفانــه بــا هــر دو طــرف روابــط مطلوبــی داشــتیم. امــروزه 
ــکاری  ــی و هم ــدون همراه ــی ب ــت خارج ــت در سیاس موفقی
قدرت هــای بــزرگ امکان پذیــر نیســت و اگــر بخواهیــم 
ــی« را  ــه غرب ــه شــرقی، ن از ایــن منظــر موفقیــت سیاســت »ن
بررســی کنیــم، بایســتی ابتــدا نــگاه خــود از روابــط بین الملــل را 
روشــن ســازیم. اگــر تنهــا مســئله اســتقال ملــی مطــرح باشــد، 
تا حــدودی می تــوان گفــت در ایــن زمنیــه موفــق بوده ایــم. امــا 
اگــر مســائل دیگــری هم چــون تامیــن منافــع، کارایــی و... مطرح 

ــوان بررســی کــرد. ــد می ت باشــد، باتردی
ــوری  ــتیزی در جمه ــکل گیری آمریکاس ــدی، ش ــئله بع مس
اســالمی اســت. آیــا مســئله تقابــل بــا آمریــکا به عنــوان یــک 
آرمــان پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی مطــرح بــوده یا پس 

از رخدادهــای پســاپیروزی انقــالب به وجــود آمــده اســت؟
ــاب  ــروزی انق ــش از پی ــش پی ــکا کم وبی ــا آمری ــت ب ضدی
ــکا به عنــوان  وجــود داشــته اســت. از همــان زمــان کــه آمری
مســئول اصلــی کودتــای ۲8 مــرداد شــناخته شــد، تقابــل بــا 
آمریــکا در میــان روشــنفکران، به خصــوص روشــنفکران 
ــا  ــت ب ــه ضدی ــن این ک ــود. ضم ــه ب ــکل گرفت ــرا ش چپ گ
آمریــکا کــه در چارچــوب حــزب تــوده و تفکــرات چپ گرایانه 
وجــود داشــت و کودتــای ۲8 مهــر تائیــد بــر آن زد. در ایــن 
ــا  ــت ب ــرا در ضدی ــنفکران چپ گ ــش روش ــاید نق ــان ش می
آمریــکا بیشــتر از روحانیــان و اســام گرایان باشــد؛ چــرا کــه 
اســام گرایان چنــدان بــا آمریــکا تضــاد بنیادیــن نداشــتند امــا 
روشــنفکران چپ گــرا به طــور ایدئولوژیــک بــا آمریــکا دچــار 
تضــاد بودنــد. بعدهــا ایــن دو گــروه در نقطــه ای بــه یک دیگــر 
رســیدند، به خصــوص مســئله کاپیتوالســیون روحیــه تقابــل بــا 
آمریــکا را میــان روحانیــان برانگیخــت. پس از پیــروزی انقاب 
ــا مجموعــه حوادثــی کــه منجــر بــه تســخیر  اســامی نیــز ب
ــروه  ــت گ ــه هوی ــتیزی ب ــد، آمریکاس ــکا ش ــفارت آمری س
ــار گروه هــای چپ گــرا  ــدل شــد؛ در کن ــران ب اســام گرا در ای
کــه به طــور ایدئولوژیــک به دنبــال تقابــل بــا آمریــکا بودنــد، 
عمــاً آمریکاســتیزی بــه چشــم اندار اصلــی انقــاب اســامی 

ایــران تبدیــل شــد. 
بررســی تحــوالت چنــد دهــه اخیــر نشــان می دهــد یــک ســند 
ــه  ــته ک ــود داش ــران وج ــی ای ــت خارج ــم انداز در سیاس چش
رفت وآمــد دولت هــا در تغییــر ایــن رویکــرد چنــدان تاثیرگذار 

نبــوده اســت. بــه نظــر شــما ایــن دیــدگاه صحیــح اســت؟
نمی تــوان این طــور بیــان کــرد کــه دولت هــا تاثیــری در 
ــای  ــال در دولت ه ــور مث ــته اند؛ به ط ــی نداش ــت خارج سیاس
ــام  ــه برجســته ترین آن برج ــف گشــایش هایی رخ داد ک مختل
بــود. اگــر طرفیــن مداومــت بیشــتری بــر امــر مذاکره داشــتند، 
توانایــی حــل مســئله به طــور بنیادیــن وجــود داشــت. امــا ایــن 
نکتــه را بایســتی در نظــر گرفــت کــه وقتــی منازعــه ای میــان 
ــج  ــد و به تدری ــداوم می یاب ــال ت ــدت ۴۰ س ــه م ــور ب دو کش
ــاید  ــد، ش ــرار می گیرن ــر ق ــت روی یک دیگ ــای خصوم آجره
ــته  ــاز داش ــان نی ــزان زم ــان می ــه هم ــز ب ــل آن نی حل وفص
باشــد؛ چــرا کــه طرفیــن در ایــن مــدت تنهــا از نظــر عینــی 
شــاهد از دســت رفتن منافــع خــود نیســتند، بلکــه از نظــر ذهنی 
ــد و در  ــر روی می آورن ــرای یک دیگ ــازی ب ــه هویت س ــز ب نی
ــد. زمــان  ــی می کنن ــکار عمومــی یک دیگــر را دشــمن معرف اف
زیــادی بــرای اصــاح افــکار عمومــی الزم اســت تــا ایــن هویت 

برســاخته اصــاح شــود. 
ــل  ــت حل وفص ــت مداران جه ــوی سیاس ــتی اراده ای از س بایس
ــکا  ــال حاضــر آمری ــته باشــد. در ح ــود داش ــه وج ــن منازع ای
جهــت رفــع منازعــات شــروطی را اعــام و ایــران نیــز به تبــع 
شــروط خــود را اعــام کــرده اســت. اگــر بی  طرفانــه به شــرایط 

نݡݡگاه ویـــــژه



حمله انتحاری به اتوبوس سپاه در سیستان و بلوچستان

۲۴ بهمن مــاه حملــه تروریســتی بــه اتوبــوس مرزبــان در جــاده خــاش - زاهــدان، بــا اســتفاده از یــک دســتگاه خــودرو مملــو از مــواد منفجــره 
در مجــاورت اتوبــوس حامــل یکــی از یگان  هــای قــرارگاه قــدس نیــروی زمینــی ســپاه صــورت گرفــت.

روابــط عمومــی قــرارگاه قــدس نیــروی زمینــی ســپاه، تعــداد شــهدای حمله تروریســتی جــاده خــاش - زاهــدان را ۲۷ تــن و مجروحــان را ۱۷ 
تــن اعــام کــرد. گــروه تروریســتی جیــش العــدل حملــه انتحــاری در سیستان و بلوچســتان را برعهــده گرفــت. شــورای امنیــت در بیانیــه ای 
کــه صــادر کــرد، همــدردی عمیــق خــود را بــا خانــواده هــای قربانیــان ایــن عملیــات تروریســتی اعــام و بــه دولــت ایــران تســلیت گفتــه 
اســت. بیانیــه شــورای امنیــت، ایــن عملیــات تروریســتی را موهــن و بزدالنــه خوانــده و خواهــان محاکمه عاملیــن و حامیان آن ها شــده اســت.
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جنایت به نام مردم، به کام غیر

چارلــز تیلــی، جامعه شــناس آمریکایــی، در نظریــه دولــت خــود 
معتقــد اســت دولــت دارای دو بعــد اســت؛ یــک بعــد دموکراتیک 
یــا اســتبدادی بــودن آن و بعــد دیگــر قــدرت دولــت در کنتــرل 
ــوژی و اجــرای برنامه هــای  ــال ایدئول ــر آن و انتق جامعــه، نفــوذ ب
ــت در آن، در  ــدی دول ــت و قدرتمن ــد دوم دول ــت. بع ــود اس خ
دوران مــدرن بــه ثمــر نشســته اســت. دولت هــای ســنتی در بعــد 
دوم دچــار ضعــف زیــادی بودنــد. فرآینــد دولت ســازی در ایــران 
دیرتــر از غــرب شــروع شــد و بــه علــت ســاخت اجتماعــی ایران 
بــا موانــع متعــددی رو بــه رو شــد. فرآینــد ناقــص دولت ســازی در 
ایــران باعث شــده اســت دولــت ایــران نتوانــد در مناطــق قبیله ای 
ــام  ــه انج ــدرن را ب ــت م ــک دول ــای ی ــوذ و کارویژه ه ــود نف خ
برســاند. امــروزه دولــت ایــران بــا دارا بــودن چندیــن نهــاد نظامــی 
و تکنولوژی هــای روز، هنــوز نتوانســته اســت بــه معنــای واقعــی 
کلمــه همــان دولتــی باشــد کــه ماکــس وبــر، جامعه شــناس، آن را 
توصیــف کرده اســت؛ یعنــی دارای کاربــرد انحصاری زور مشــروع 
ــاکان در  ــن انحصــار کم ــن. ای ــک محــدوده ســرزمینی معی در ی
منطقــه ای مثــل سیستان و بلوچســتان به طــور کامــل عملی نشــده 
اســت. دولــت آن ســوی مــرز )دولــت پاکســتان( هــم وضعیتــی 
بــه مراتــب بدتــر از دولــت ایــران دارد. دولــت پاکســتان در منطقه 
بلوچســتان خــود کماکان نتوانســته اقتــدار خــود را عملی کنــد. در 
بســیاری از نقــاط حتــی حضــور حداقلی هــم نــدارد. این عــدم نفوذ 
دولــت و عــدم حضــور یــک حاکمیــت مقتــدر باعث شــده اســت 
ایــن مناطــق از نظر توســعه یافتگی در وضعیت بســیار تاســف باری 
بــه ســر برنــد. درواقــع سیستان و بلوچســتان ایــران کمــاکان از نظر 
شــاخص های توســعه یافتگی و توســعه انســانی در وضعیت بدتری 
نســبت بــه دیگــر مناطــق ایــران قــرار دارد و ایــن علی رغــم تاش  
دولت هــای ایــران از دهــه ۳۰ بــرای اجــرای برنامه هــای توســعه 
اقتصــادی در سیستان و بلوچســتان بــوده اســت. در واقــع به علــت 
ضعــف حضــور دولــت و نبــود حتــی یــک نیــروی بــه کارگیرنــده 
ــی نتواســته اند در منطقــه حضــور و  زور مشــروع، نهادهــای دولت
نفــوذ داشــته باشــند. نهادهــای دولتــی ناتــوان از اجــرای برنامه هــا 
و کارویژه هــای خــود در ایــن منطقــه هســتند. بــه همیــن دلیــل 
تمامــی تاش هــای دولت هــای ایــران -کــه ســرآغاز آن برنامــه 
جامع توســعه سیستان و بلوچســتان در دهــه ۳۰ در ســازمان برنامه 
ــن شــرایط عــدم  ــه بن بســت رســیده اســت. ای ــوده اســت- ب ب
توســعه یافتگی و وضعیــت دولــت همســایه، زمینه مســاعدی برای 
رشــد افراط گرایــی اســامی در منطقــه اســت. این مســئله در کنار 
شــرایط منطقــه ای و بین المللی باعــث افزایش حمات تروریســتی 
در کشــور می شــود. برنامه هــای دولــت عربســتان و هزینه هــای 
هنگفــت بــرای رشــد اندیشــه بنیادگرایــی ســنی -کــه در همــه 
جهــان اســام در حــال انجــام اســت- و اختافــات و رقابت هــای 
منطقــه ای کــه در ســال های اخیــر در زمین ســوریه، لبنــان و عراق 
اوج گرفتــه، باعــث شــده اســت حمایت هــای ســعودی از گروه های 
بنیادگــرا در ایــران بیشــتر شــود. نمــود اصلــی آن توییــت مقامات 
ســعودی و تهدیــد کشــاندن جنــگ به داخــل کشــور ایران بــود و 
هلهلــه و شــادی کاربــران توییتــری ســعودی در زیر توییــت اعام 
ــود. اندیشــه بنیادگرایــی ســنی و  حملــه از ســوی جیش العــدل ب
ضدیــت بــا تشــیع هم خــود زمینه فکــری مناســبی بــرای حمله و 
ضربــه بــه ایــران و دولــت آن اســت؛ کشــوری با اکثریت شــیعه و 

نظــام سیاســی کــه خــود را اســامی و شــیعه می دانــد.
رقابــت عمیــق و شــدید پاکســتان و هنــد نیــز یکــی از عوامــل 
افزایــش تحــرکات تروریســتی در ایران اســت. کشــور هنــد مدتی 
اســت بــا ســرمایه گذاری هنگفــت، ســعی در اجــرای برنامه هــای 
ــن  ــش از ای ــن بخ ــتان دارد. مهم تری ــعه در سیستان و بلوچس توس
ســرمایه گذاری در مــورد بنــدر چابهــار اســت کــه باعــث افزایش 
ظرفیــت بنــدر خواهــد شــد و از ایــن لحــاظ از بنــدر گواتــر -کــه 
متعلــق به پاکســتان اســت- پیشــی خواهــد گرفــت. ایــن برنامه ها 
بــا هــدف نفــوذ هنــد در منطقــه و تضعیــف موقعیــت پاکســتان 
اســت. دولــت ایــران هــم کــه از کمبــود منابــع مالــی رنــج می برد، 
از ایــن ســرمایه گذاری به شــدت اســتقبال می کنــد. ایــن مســئله 
باعــث خشــم پاکســتان شــده اســت و قصــد آن هــا ناامــن کــردن 
منطقــه بــرای فــراری دادن ســرمایه گذاران اســت. دولــت جدیــد 
عمران خــان در پاکســتان نیــز هنــوز نتوانســته اســت انتظــارات 
امنیتــی ایــران را بــرآورده کنــد ضمــن این کــه ســازمان اطاعــات 
پاکســتان ISI نیــز چنــدان تحــت نفــوذ دولــت نیســت و به عنــوان 
ــت  ــات و سیاســت های دول ــدان از نظری ــی چن ــاد امنیت ــک نه ی
مرکــزی تبعیــت نمی کنــد. مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده 
ــرد.  ــتان اوج گی ــتی در سیستان و بلوچس ــات تروریس ــت اقدام اس
گروه هــای تروریســتی کــه پشــت احقــاق حقــوق مــردم بلــوچ و 
ــن دشــمن  ــران پنهــان شــده اند، خــود بزرگ تری اهــل ســنت ای

ایــن مــردم هســتند.

مهدی عارفان
کارشناسی ارشد علوم سياسی 9۶

گ درݤݤںـݦݐ



کنش تنِد داور جشنواره فیلم فجر به رفتار عجیب همایون غنی زاده وا

بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنایــن، مهــرزاد دانــش، منتقــد سرشــناس ســینما کــه امســال عضــو هیئــت داوران جشــنواره فیلم فجر 
بــود، نســبت بــه رفتــار همایــون غنــی زاده، کارگــردان فیلــم »مســخره باز« در اختتامیــه ایــن رویــداد ســینمایی، واکنشــی تنــد نشــان 
داد. دانــش در کانــال تلگرامــی خــود نوشــت: »بــه دبیرخانــه جشــنواره فیلــم فجــر پیشــنهاد می کنــم قوانینــی تدویــن شــود کــه بــر 
اســاس آن، افــرادی کــه از گرفتــن جوایزشــان، بــدون دلیــل امتنــاع می کننــد، در دوره هــای بعــد حــق شــرکت در ایــن مناســبت را 
نداشــته باشــند. لوس بــازی زننــده جوانــک تــازه کاری بــا رفتارهــای تهــوع آور متظاهرانــه اش در ادا درآوردن کژفهمانــه از برانــدوی 
بــزرگ و پذیرش/عــدم پذیــرش ادواری جایــزه اش، از میــزان شــعور اجتماعــی اش رونمایــی ای جانانــه بــه عمــل آورد، نشــان داد این 
جایــگاه نیــاز بــه مراقبــت بیشــتر دارد«. الزم بــه ذکــر اســت در مراســم اختتامیــه جشــنواره فیلم فجــر، همایــون غنــی زاده از پذیرفتن 

جایــزه بخــش نــگاه نــو ســرباز زد امــا در عــوض ســیمرغ بلوریــن هنــر و تجربــه را دریافــت کــرد.
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زوال اسطوره

او بــه ایــران بــا اســتقبالی مردمــی رو بــه رو می شــود کــه ســر از 
ــه  ــان ک ــد. قهرم ــت می برن ــند و او را روی دس ــای نمی شناس پ
رســالتی جــز کاشــتن گل خنــده بــر لبــان مردمــان زخم خــورده 
بــرای خــود متصــور نیســت، بیــش از تشــک کشــتی، می کوشــد 
تــا در تشــک زندگــی در این مســیر گام بــردارد. از میــان مردمان 
کســی نیســت کــه بــه او مراجعــه کنــد و دســت خالــی بازگردد 
یــا قــول حــل مشــکلش را از او نشــنود. شــهرت اش بیــش از آن 
کــه پلــی بــرای دســت یابی بــه زندگــِی شــخصِی مرفــه و راحــت 
باشــد، چــون درخــِت آرزویی  ســت کــه هــر نیازمنــدی بــه آن 
دخیــل می بنــدد. هــر جــا کــه قــدم می گــذارد دمــی آســودگی 
نــدارد و شــیفتگان بــرای عکــس یــادگاری از او آویزان می شــوند.

ــان در  ــی جه ــگ در مســابقات قهرمان ــای رنگارن ــرار مدال ه تک
تهــران، یوکوهامــا، تولیــدو و همچنیــن المپیــک رم از یک ســو و 
نفــوذ اجتماعــی اش از ســوی دیگــر باعــث شــد تــا بــه یکــی از 
ــای  ــود. فعالیت ه ــدل ش ــی ب ــای اجتماع ــن چهره ه اثرگذارتری
ــار  ــرار داد. فش ــت ق ــن حکوم ــر ذره بی ــز او را زی ــی اش نی سیاس
جامعــه بــرای اســتمدادطلبی از قهرمان نتیجــه ای جز مضیقه مالی 
بــه دنبــال نداشــت. قهرمــان چیــزی بــرای خــود نمی خواســت 
ــاز  ــت ب ــواده اش می گذش ــود و خان ــارج خ ــه از مخ ــا هرچ ام
ــد. از  ــدگان باش ــاز مراجعه کنن ــخ گوی نی ــم نمی توانســت پاس ه
ســوی دیگر، حســد حاســدان نســبت بــه جایــگاه اجتماعــی اش و 
طغیــان هم رزمانــش در تیــم ملــی کشــتی علیــه وی باعــث شــد 
تــا بیــش از پیــش تنهایــی را تجربــه کنــد. امــا آن  چــه بیــش از 
همــه او را وادار بــه انــزوا می کــرد، عنــاد حکومــت بــود. حکومــت 
ــه ســوی خــود، از ســرمایه  ــا جــذب او ب ــا ب ــه می کوشــید ت ک
اجتماعــی اش بهــره ببــرد، همــواره بــا پاســخ منفــی او مواجه شــده 
ــوت  ــه دع ــود ک ــع از آن ب ــه اش مان ــش آزادی خواهان ــود. من ب
همــکاری دولــِت کودتــا را پذیــرا باشــد. بی اعتنایــی او به حکومت 
باعــث شــد تــا نتوانــد از مواهــب عضویــت در تیــم ملی کشــتی 
بهره منــد شــود؛ حقــوق ماهانــه اش قطــع شــد و حــق تمریــن بــا 
دیگــر اعضــای تیــم را از دســت داد. اگرچه او تمرینــات فردی اش 
را ادامــه داد امــا فشــارهای سیاســی و اجتماعــی از یک ســو و تنی 
کــه در گــذر ایــام رفته رفتــه فرســوده می شــد، باعــث شــد تــا 
افتخــارات گذشــته تکرار نشــود و ســرانجام از کشــتی کناره گیری 
ــه  ــرای سروســامان دادن ب ــی ب ــد. فراغــت از کشــتی فرصت کن
زندگــی شــخصی و ازدواج بــود. تعهــد اجتماعــی اش امــا همــواره 
مانــع از تمرکــز او بــر زندگــی شــخصی  بــود و محدودیت هــای 
سیاســی از جانــب حکومــت، زندگــی اش را ســخت کــرده بــود. 
ــوی  ــی و از س ــای مال ــام مزای ــدن از تم ــو محروم ش ــک س از ی
دیگــر بــذل و بخشــش انــدک درآمــد، باعــث تنــش خانوادگــی 
ــی اش را  ــم زندگ ــت گلی ــه نمی توانس ــه ای ک ــه گون ــده بود ب ش
ــا آن جــا پیــش  ــز ت ــت اجتماعــی او نی از آب بکشــد. محدودی
رفتــه بــود کــه حتــی حــق ورود بــه ورزشــگاه ها را نداشــت. تــِن 
رنجــورش کــه گویــی تنهــا ســرمایه باقی مانــده  اش اســت، در زیر 
فشــارهای مالی، سیاســی، اجتماعــی و خانوادگــی دیگر تــوان ادامه 
نداشــت. پــس، از خاتمــه دادن بــه حیــاِت تنــی که دیگــر چیزی 

ــاک؟ ــه ب ــت چ از آن باقی نمانده اس
بهــرام توکلــی در آخریــن ســاخته خــود ســراغ ژانــری دشــوار 
ــه  ــی ن ــی. تخت ــی رفته اســت: غامرضــا تخت و ســوژه ای جنجال
تنهــا بــرای عمــوم مــردم بلکــه بــرای روشــنفکران نیــز همــواره 
ــیاری  ــای بس ــرف و حدیث  ه ــت. ح ــذاب بوده اس ــوژه ای ج س
حــول شــخصیت اش شــکل گرفته اســت کــه زمینــه مســاعدی 
ــی از  ــد. یک ــم می کن ــورد او فراه ــتان در م ــه داس ــرای ارائ را ب
ــی  ــرگ تخت ــی م ــت چگونگ ــا، روای ــرف و حدیث ه ــن ح ای
اســت؛ بــه یــک روایــت تختــی خودکشــی کــرده اســت و بــه 

ــد  ــدون اُفت وخیــز و حــس دراماتیــک از پــس هــم می گذرن ب
و داســتان بــه جــای بیــان سرگذشــت تختــی بــه وقایع نــگاری 
صــرف تنــزل می یابــد. ایــن مســأله شــاید در عــدم جســارت 
کافــی توکلــی و ملــکان در قضاوت هــای شــخصی در خصــوص 
ــه  ــه ب ــع نویســندگان فیلمنام ــی باشــد. در واق شــخصیت تخت
ــردم نقــش بسته اســت، از  ــه در ذهــن م ســبب اســطوره ای ک
ــدی  ــد. رنگ بن ــراس دارن ــت آن ه ــی و روای ــه تخت ــی ب نزدیک
ســیاه و ســفید فیلــم و شــیوه روایــت آن که شبه مســتند اســت، 
اگرچــه از یــک ســو بــه جهــت تجســم فاصلــه تاریخــی، روزگار 
ــر  ــا تصاوی ــده ب ــر ساخته ش ــوالژ تصاوی ــکان ک ــده و ام خاک ش
مســتند آرشــیوی و جرایــد تاریخــی اســت امــا از دیگــر ســو از 
ایــن بابــت اســت کــه نویســندگان بتواننــد در موضــع روایــت 
ــرای  ــه خــود باقــی بماننــد. انتخــاب یــک راوی ب محافظه کاران
شــرح زندگــی تختــی از ســوی کارگــردان نیــز دقیقــا به ســبب 
ــه اســت و البتــه توجیهــی  همیــن اتخــاذ موضــع محافظه کاران
بــرای پرهیــز از نــگاه شــخصی بــه قهرمــان داســتان. حــال آن 
کــه اساســا در فیلم هــای زندگینامه ای، نویســنده فراتــر از جراید 
و ذهنیــت عامــه مــردم بایــد نــگاه نزدیک تــر و شــخصی تری 
از قهرمــان بــه مخاطــب ارائــه کنــد. تــرس از قضــاوت، مانــع 
اصلــی توکلــی و ملــکان بــرای روایــت شــخصی از تختی اســت و 
ایــن مهــم مشــکل بزرگ تــری را بــه دنبــال دارد؛ یکی انگاشــتن 
ــتباهش  ــد و اش ــتباه می کن ــطوره اش ــس! اس ــا قدی ــطوره ب اس
تراژیــک می شــود، اســطوره بــا تمــام کاســتی هایش در حافظــه 
تاریخــی مــردم نقــش می بنــدد و اساســا همیــن ضعف هــا در 
کنــار نقــاط قــوت اش او را واقعــی و باورپذیر می کند امــا توکلی و 
ملــکان، از تختــی به جــای اســطوره، قدیســی اخاقی ســاخته اند؛ 
قدیســی کــه از هــر خطایــی مصــون و چــه در زندگــی روزمــره 
و چــه در شــرایط خــاص نظیــر زلزلــه بوئین زهــرا ناجــی ملــت 
اســت. نویســندگان فیلمنامــه می کوشــند تــا نشــا ن دهنــد کــه 
چگونــه رفتــار سیاســی و محدودکننــده حکومــت، طرد ورزشــی، 
ــر فشــارهای اجتماعــی  ــا درآمــدن زی ــکاری و بدهــی و از پ بی
ــرگ  ــه کام م ــی را ب ــته، تخت ــی نانوش ــی در ائتاف و خانوادگ
می  کشــاند. در واقــع تــاش آنــان ایــن اســت کــه نشــان دهنــد 
چگونــه نامایمــات، نابرادری هــا و ناجوانمردی هــا، تختــِی چــون 
کــوه را - کــه در روزگاِر پــس از کودتــا تنهــا امیــد مــردم اســت 
ــواِن  ــوان »پهل ــول اخ ــه ق ــدازد. ب ــای می ان ــکند و از پ - می ش
ــود«.  هفت خــوان اکنــون/ طعمــه دام و دهــان خــوان هشــتم ب
ــرای درک تنهایــی تختــی و جامعــه ای کــه  فقــط کافی ســت ب
ذره ذره او را از بیــن بــرد، آخریــن فــردی کــه بــرای بازگشــایی 
گــره زندگــی اش بــه تختــی مراجعــه می کنــد را بــه یــاد آوریــد. 
پیش خدمــِت سراســر سفیدپوشــی کــه بــرای کمــک بــه ســوی 
تختــی مــی رود امــا بــا دِر بســته مواجــه می شــود؛ دِر بســته ای 
ــی  ــر توانای ــه دیگ ــت چراک ــام کار تختی س ــان گر اتم ــه نش ک
کمــک بــه دیگــری را از دســت داده اســت، حال آن کــه آخرین 
فــردی کــه پیــش از مــرگ می بینــد نیــز بــرای طلــب کمــک 
بــه ســوی او آمــده اســت. روایــت توکلــی از زندگــی تختــی، بــا 
زهــر آغــاز و بــا زهــر تمــام می شــود تــا زهــری کــه جامعــه 
ــد.  ــم اش بخوران ــه مخاطــب فیل ــی خورانده اســت را ب ــه تخت ب
حــال آن کــه جامعه گرایــی مفــرط تختــی و عــدم توانایــی در 
ایجــاد تعــادل میــان زندگــی شــخصی و زندگــی اجتماعــی او را 
بــه بُن بســت زندگــی می رســاند. در واقع انباشــتی از مشــکات، 
ــد  ــاک می کن ــی خ ــک زندگ ــی و در تش ــه فن ــی را ضرب تخت
امــا نویســندگان فیلمنامــه می کوشــند تــا شکســت تختــی در 
زندگــی شــخصی و اجتماعــی اش را بــه گــردن همــه بیندازنــد 
تــا بلکــه بــه ســاحت قدســی قهرمــان خدشــه ای وارد نشــود. اما 
چرایــی رویکــرد محافظه کارانــه فیلــم در نزدیکــی بــه تختــی و 
روایــت شــخصی تر از زندگــی او تنهــا بــه فیلمنامــه آن محــدود 
نمی شــود. نابازیگــران فیلــم نیــز اگــر نــه بــه انــدازه فیلمنامــه، 
بلکــه بــه ســهم خــود مانــع از نزدیکــی بــه قهرمــان داســتان 
ــه ســبب شــباهت ظاهــری  ــی کــه تنهــا ب می شــود. نابازیگران
ــه ربات هایــی عضانــی  ــا ب ــه تختــی انتخــاب شــده اند، صرف ب
می ماننــد کــه هیــچ حســی را بــه مخاطــب عرضــه نمی کننــد 
و تنهــا حرکــت آنــان بــه دســتی بــر ســینه و لبخنــدی تصنعــی 
ــه بازیگــران، دســت  ــر چهــره محــدود می شــود. عــدم تجرب ب
ــدد  ــان می بن ــه قهرم ــن ب ــی دوربی ــرای نزدیک ــردان را ب کارگ
و بــرای جبــران ایــن نقیصــه، توکلــی می کوشــد تــا بــه جــای 
کلــوز آپ از النگ شــات اســتفاده کنــد، امــا اساســا النگ شــات 
مانــع از نزدیکــی بــه قهرمــان اســت. ایــن عــدم نزدیکــی بــه 
ــوان  ــی تختــی و نات ــه چالش هــای درون ــع از تجرب قهرمــان مان
ــب  ــی مخاط ــوأل های ذهن ــه س ــی ب ــخ های منطق ــه پاس از ارائ
ــد؟  ــاب می کن ــتی را انتخ ــی کش ــا تخت ــرا غامرض ــت: چ اس
چــرا تختــی بــا زنــی از طبقــه اقتصــادی باالتــر از خــود ازدواج 
ــد بابــک -  می کنــد؟ حســرت های تختــی چیســت؟ چــرا تول
ــد؟ و  ــنجاق نمی کن ــی س ــه زندگ ــی - او را ب ــد تخت ــا فرزن تنه

ــد. ــی می مان ــواب باق ــه بی ج ــیاری ک ــوأل های بس س
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قهرمــان تنومنــد، ســربه زیر بــا بارانــی روشــن و بلنــد و کاهــی 
ــاق  ــه ات ــر ســر، وارد هتــل آتانتیــک می شــود و ب ســیاه رنگ ب
۲۳ مــی رود. پاهایــش بــه ســختی تــن رنجــورش را می کشــد، در 
اتــاق بــاز می شــود و درمانــده بــه روی تخــت می نشــیند. تلفــن 
را برمــی دارد و انگشــتان درشــت اش، شــماره های صفحــه تلفــن را 
بــه حرکــت وامــی دارد. صــدای خســته ای کــه به ســختی شــنیده 
ــط  ــرف خ ــم. آن ط ــه نمی آی ــه خان ــب ب ــن امش ــود: م می ش
امــا بــی آن کــه درماندگــی قهرمــان را فهمیــده باشــد زبــان بــه 
اعتــراض می گشــاید کــه یعنــی چــه؟ مگــر نمی دانــی امشــب 
مهمــان داریــم؟ تــاب شــنیدن نــدارد و گوشــی را قطــع می کنــد. 
چنــد ثانیــه بعــد شــماره ای دیگــر و بــاز آن صــدای بم و خســته: 
هــوای خانــواده ام را داشــته بــاش. آن طــرف خــط امــا گایه کنان 
ــاب نمــی آورد  ــم. ت معتــرض می شــود کــه مــن دیگــر نمی توان
ــد  ــل تلفــن می کن ــه آشــپزخانه هت ــد. ب و تلفــن را قطــع می کن
ــاق و پیش  خدمــت  ــد. صــدای در ات ــی آب طلــب می کن و لیوان
جوانــی ســرتاپا ســفیدپوش بــا تــرس و لــرز لیــوان را بــه مــرد 
می دهــد و پــس از شــنیدن تشــکری ســرد، چشــمان نگرانــش 
بــا دِر بســته مواجــه می شــود. محلولــی ســیاه رنگ در آب ریختــه 
می شــود، خــودکاری در لیــوان فــرود می آیــد و حرکتــی دورانــی 
ــان،  ــه چــون ماشــین زم ــی ک ــوان ایجــاد می شــود. حرکت در لی

ــان. ــی قهرم ــه دوران کودک ــد ب ــان می کن پرت م
ــدن  ــده مان ــرای زن ــود و چــرک ب ــای گل آل ــی در آب ه کودک
ــد،  ــود را می کش ــای خ ــن نفس ه ــد و آخری ــت وپا می زن دس
امــا دســتان نجات بخــش مــادر او را از منجــاب مــرگ بیــرون 
ــاره،  ــی پاره پ ــا لباس های می کشــد. چــون موشــی آب کشــیده ب
ــم  ــه چش ــی ک ــا جای ــرد. ت ــود را می نگ ــراف خ ــان اط نفس زن
ــه  ــی ک ــود و مردم ــده می ش ــور دی ــی نم ــد، زاغه های کار می کن
ــغ  ــچ کاری دری ــی از هی ــرای لقمه نان ــت ب ــه الی کثاف در الب
ــان  نمی کننــد. گویــی همــه چیــز عــادی و هــر آنچــه در جری
ــن  اســت، امــری پذیرفته شــده و جــزء الینفــک زندگــی در ای
زاغه هاســت. مــادر، دســتی بــه ســر و صــورت پســرک 
می کشــد و او را در پــی پــدر روانــه می کنــد. دوان دوان از انبــوه 
تن هــای ضعیــف و ناتــوان می گــذرد و بــه پــدر می رســد کــه 
ــی  ــی از اهال ــت به دامان یک ــدک، دس ــی ان ــرض مبلغ ــرای ق ب
محــل شده اســت. پســرک کــه اســتیصال و آشــفته حالی پــدر 
ــیر،  ــرد. در مس ــه می ب ــه خان ــان ب ــرد، او را کشان کش را می نگ
ــه  ــخ بنا ب ــد و در پاس ــه می  گیرن ــه مضحک ــاالنش او را ب هم س
ــی از  ــا یک ــاد ب ــای خراب آب ــی از گودال ه ــوف در یک ــم مأل رس
آنــان گاویــز می شــود. او کــه بــا تنــی نحیــف جانــی بــه تــن 

ــورد. ــن می خ ــه زمی ــه ب ــی نمی کشــد ک ــدارد، طول ن
فقــر و دشــواری معیشــت در ســنین نوجوانــی او را بــه 
ــا  مسجدســلیمان و کارگــری در شــرکت نفــت می کشــاند. ام
طولــی نمی کشــد کــه شــرایط ســخت کار، عــدم جــواز مرخصی 
و دوری از خانــواده و بــه خصــوص مهــر مــادر باعــث می شــود 
تــا اســتعفا دهــد و بــه تهــران بازگــردد. ایــام نوجوانــی اش بــا 
زورخانــه و ســالن های کشــتی گــره می خــورد. نخســتین 
تجربیاتــش در تشــک کشــتی موفقیت آمیــز نیســت و برایــش 
رهــاوردی جــز تمســخر و ســخنان نیــش دار هم تیمی هــا و مربی  
بــه دنبــال نــدارد. امــا تمرینات فــردی منجر بــه ارتقــاء تکنیک 
و فنــون کشــتی می شــود و روز  بــه  روز در ایــن مســیر پیشــرفت  
می کنــد. ســرانجام بــا از ســر گذرانــدن چنــد کشــتی آزمایشــی 
ــد. حضــورش در  ــوالد درمی آی ــه عضویــت باشــگاه پ موفــق، ب
باشــگاه پــوالد، طلیعــه دوران حرفــه ای کشــتی اش اســت. زیــر 
نظــر حبیــب اهلل بلــور، بــرای مســابقات قهرمانــی کشــور آمــاده 
می شــود و در نخســتین حضورش در مســابقات، عنــوان قهرمانی 
کشــور را بــه دســت مــی آورد. قهرمانی کشــور، فرصــت حضور 
در تیــم ملــی کشــتی آزاد را برایــش فراهــم می کنــد و راهــی 
ــی جهــان هلســینکی می شــود. در نخســتین  مســابقات قهرمان
تجربــه بین المللــی خــود بــه فینــال راه پیــدا می  کنــد و مــدال 
ــی  ــدال بین الملل ــتین م ــزد. نخس ــردن می آوی ــه گ ــره را ب نق
کشــتی ایــران ســبب می شــود تــا مــورد اقبــال عمــوم مــردم 
ــی نمی کشــد  ــد شــود. طول ــر جرای ــش تیت ــرد و نام ــرار بگی ق
کــه در مســابقات المپیــک هلســینکی نیــز مــدال نقــره خــود را 
ــاِن  ــت از قهرم ــی، صحب ــوی و برزن ــر ک ــد. در ه ــرار می کن تک
ــا هــر  جــوان اســت. شــهرت روزافــزون اش باعــث می شــود ت
کــه مشــکلی دارد، بــه او مراجعــه کنــد تــا بلکــه بــا ســفارش 
وی، گــره ای از مشــکاتش حــل شــود. قهرمــان بی آن کــه خــم 
ــن  ــا ای ــول مســاعدت می دهــد. ام ــه همــه ق ــرو آورد، ب ــه اب ب
آغــاز نفــوذ قهرمــان در جــان و ذهــن مــردم اســت. المپیــک 
ملبــورن و لبخنــد ســکوی قهرمانــی بــه او باعــث می شــود تــا 
بیــش  از پیــش التفــات مــردم شــامل حالــش شــود. بازگشــت 

یــک روایــت ســاواک او را بــه ســبب محبوبیــت فــراوان و عــدم 
ــن همــان  ــل رسانده اســت. ای ــه قت ــت ب ــه نظــام وق ــاداری ب وف
دوگانــه پایان بنــدی از داســتان زندگــی تختــی اســت کــه قــرار 
بــود محوریــت فیلــم »جهان پهلــوان تختــی« علــی حاتمی باشــد؛ 
حکایــت مــردی کــه هیــچ چیــز را بــه انــدازه زندگــی دوســت 
نمی داشــت و هیــچ چیــز را تلخ تــر از ایــن نمی دیــد کــه زندگــی 
را آن گونــه کــه نمی خواســت ادامه دهــد. اگرچــه مــرگ حاتمــی 
هیــچ گاه فرصــت نــداد کــه ببینیــم نتیجــه ایــن دوگانــه روایــت 
چگونــه فیلمــی می شــود. البتــه دنبالــه پــروژه حاتمــی را بهــروز 
افخمــی پــی گرفــت و اثــری بــه کل متفاوت بــا ســینمای حاتمی 
ــر  ــک اث ــرای نخســتین بار در ی ــا ب ــی ام ــرام توکل ــرد. به ارائه ک
ســینمایی، چگونگــی پایــان زندگــی تختــی را بــه روایــت خــود به 
ــد. انتخــاب  ــه خودکشــی او حکــم می ده ــر می کشــد و ب تصوی
چگونگــی مــرگ تختــی، چارچــوب روایــت توکلــی از زندگــی او 
را شــکل می دهــد. اگرچــه راوی فیلــم - خبرنــگار ورزشــی کــه 
داســتان را از زبــان او می شــنویم - مدعــی می شــود کــه بــه جــای 
مــرگ تختــی بایــد بــر زندگــی او تمرکــز کــرد، امــا روایــت تمام 
زندگــی تختــی در فیلم متأثــر از انتخــاب چگونگی مرگ اوســت. 
فیلــم »غامرضــا تختــی« بــا صــدای راوی و قرائــت وصیت نامــه 
تختــی آغــاز می شــود. ســپس تختــِی تنهــا را در اتــاق ۲۳ هتــل 
آتانتیــک می بینیــم کــه پــس از چنــد تلفــن، زهــری را در آب 
می ریــزد و بــا حــل کــردن آن، بــا فاش بــک منطقــی و بلنــدی 
بــه دنیــای کودکانــه او در محلــه خانی آبــاد تهران ســفر می کنیم. 
توکلــی با همراهی ســعید ملــکان، در فیلمنامه خود کوشیده اســت 
تــا بــه رســم همیشــگِی فیلم هــای زندگینامــه ای، نشــان دهد کــه 
قهرمــان داســتان چگونــه از هیچ برخاسته اســت. با مرور ســریع و 
بــدون مکــث حــوادِث دوران نوجوانــی و جوانی تختی، به ســکانس 
جــذاب فیلــم - شــاید جذاب ترین ســکانس فیلم - یعنی مســابقه 
ــکاتی  ــم مش ــه علی رغ ــیم ک ــورن می رس ــک ملب ــال المپی فین
کــه بــرای تختــی در جریــان مســابقه پیــش می آیــد، کشــتی را 
ــدود  ــد؛ از مع ــب می کن ــا را تصاح ــدال ط ــد و م ــه می ده ادام
صحنه هــای فیلــم کــه تختــِی کنشــگر را می بینیــم. ادامــه فیلــم 
امــا مشــمول از صحنه  هــای کمــک تختــی بــه مردمــی اســت 
ــد.  ــه می کنن ــه او مراجع ــدام ب ــد و م ــی یافته ان ــه او را مأمن ک
موتیــف فیلــم - عنصــری کــه بــه صــورت معنــاداری در فیلــم 
تکــرار می شــود - یعنــی ســکانس های پیاپــی کمــک تختــی بــه 
مــردم، اگرچــه از یــک ســو اشــاره بــه زندگــی اجتماعــی او دارد و 
ــاد  ــا ازدی ــر می کشــد، ام ــه تصوی ــدارش را ب شــخصیت مردم م
ســکانس های تکــراری باعــث می شــود کــه فیلــم بــرای مخاطب 
خســته کننده و کــش دار شــود و ایــن پرســش در ذهــن شــکل 
بگیــرد کــه آیــا اساســا تختــی در زندگــی خــود، جــز کمــک بــه 
مــردم کار دیگــری نداشته اســت؟ خــرده پیرنگ هــای داســتان 
نظیــر حضــور تختــی در ســخنرانی آیــت اهلل طالقانــی نیز جــز آن 
کــه گوشــه چشــمی بــه واقعیــت داشته باشــد، کمکــی بــه ســیر 
داســتان نمی کنــد و برداشــت مناســبی از آن نمی شــود و صرفــا 
تنوعــی در میــان ســکانس های متعــدد کمــک تختــی بــه مــردم 
ــی در جمــع دانشــجویان  ــه تخت ــط می شــنویم ک ــا فق اســت. ی

ســخنرانی کرده اســت، امــا هیــچ گاه ایــن صحنــه را نمی بینیــم.
فیلــم غامرضــا تختــی، شــاید بیشــترین آســیب را از جانــب 
ــد انســجام اش متحمــل می شــود؛ عناصــر  ــه و فاق ــن ناپخت مت
داســتانی بیــش از آن کــه در کنــار یکدیگــر روایــت جــذاب و 
گیرایــی را ارائه دهــد، بــدل بــه مــروری ســریع بــر چهــار دوره 
زندگــی تختــی می شــود و بــدون مکــث و ذوقــی خــاص از روی 
برخــی حــوادث زندگــی تختــی می پــرد و ایــن یعنــی خألیــی 
ــم  ــکانس های فیل ــع س ــینمایی. در واق ــک درام س ــدی در ی ج
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زوم جشنواره  آمریکایی بر »داستان هایی از ایران«

جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتند »بیــگ اســکای«  از تاریــخ ۱۵ تــا ۲۴ فوریــه )۲6 بهمــن تــا ۵ اســفند( برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، ایــن جشــنواره در بخــش ویــژه »داســتان هایی از ایــران« میزبــان ۵ مســتند ایرانــی اســت و دو مســتند از 
میــان مســتندها در بخش هــای رقابتــی آن حضــور دارنــد. جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتند »بیــگ اســکای« در ایــن بخــش 
ــان نمایــش ۵ مســتند »دلبنــد« )یاســر طالبــی(، »لوتــوس« )محمدرضــا وطن دوســت(، »حلــب: ســکوت جنــگ«  ــژه، میزب وی
)امیــر اصانلــو(، »در جســت وجوی فریــده« )کــوروش عطایــی و آزاده موســوی( و »ناخدا ســلیمان« )ســعادتعلی ســعیدپور( اســت.
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حیاتی برساخته از نابودی

کستری هستند! تروریست ها هم خا

جوانــی کــه زمانی معشــوقه  این مافیــای توزیع مخــدر بوده اســت.
روایــت از جــزء بــه کل حرکــت می کنــد. هــر یــک از ایــن افــراد 
ــد. شــخصیت ناصــر  ــان می آورن ــر زب در اعترافاتشــان نامــی را ب
خاکــزاد، سرمنشــأ تولیــد و توزیــع مــواد مخــدر، در نیمه  نخســت 
ــن  ــن دســت در ذه ــرادی از ای ــص اف ــای ناق ــم، از توصیف ه فیل
مخاطــب شــکل می گیــرد و اولیــن مواجهــه  بــا او، بــا ورود پلیــس 
بــه پنت هــاوس پانصدمتــری اش و با نمای بســته ای از پشــت ســر 

در حالــی کــه از هــوش رفتــه، بــه تصویــر کشــیده می شــود.
فــارغ از تمامــی جرایــم خاکــزاد، تنهــا آن چنــد کیلــو مخــدری 
کــه در خانــه  اش پیــدا شــده، بــرای قطعــی شــدن حکــم اعدامش 
ــرد و  ــد بپذی ــان را نمی توان ــن پای ــزاد ای ــا خاک ــت. ام ــی اس کاف
ــای بی نتیجــه   ــد؛ از مذاکره ه ــا می کن ــی تق ــرای رهای ــواره ب هم
بــا خرده فروشــان زیردســت اش بــرای گــردن گرفتــن جــرم تــا 
پیشــنهاد رشــوه  چنــد میلیــاردی اش بــه ســرگرد. از همیــن نقطه، 
فیلــم بــه کارزار تقابل قهرمــان و ضدقهرمــان، مجیــدی و خاکزاد 
ــان کار  ــد ایــن پای مبــدل می شــود. مجیــدی کــه خــوب می دان
خاکــزاد اســت، او را وارد بازی هایــی روانــی می کنــد، امیــدوارش 
ــود  ــیوه  خ ــه ش ــق ب ــن طری ــد و از ای ــدش می کن ــد، ناامی می کن

ــرد. ــام می گی انتق
ورود خاکــزاد بــه بازداشــتگاهی نمــور، تاریــک و مملــو از معتادانــی 
نــزار، بعــد از نمایــش آن پنت هــاوس پانصدمتری تضــادی دیدنی 
ــم امــن خاکــزاد مبــدل  ــه حری را رقــم زده اســت؛ توالتــی کــه ب
ــرد و  ــش می گی ــر و صورت ــر س ــه ب ــی ک ــلنگ آب ــود. ش می ش
ناگهــان صدهــا دســت در آســمان بــه ســوی او بلنــد می شــوند. 
او کــه بــه مســیحی نجات بخــش مبــدل شــده، آب را بــه ســر و 
ــور و  ــای رنج ــه آن تن ه ــات را ب ــد و حی ــان می پاش صورت ش

بــرای جشــنواره سی وششــم تحفــه آورد و توانســت بــه مــدد آن 
جایــزه بهتریــن کارگردانــی را از آن خــود کنــد. این گونــه فیلم هــا 
ــد  ــی مانن ــه گروه های ــا ک ــمول بودن و از آن ج ــل جهان ش ــه دلی ب
داعــش تهدیــدی بــرای تمامی مــردم جهان محســوب می شــوند، 
به شــدت پتانســیل راه یابــی بــه بازارهــای بین المللــی را دارنــد امــا 
اگــر دایــره جهانــی بــودن گروه هــای تروریســتی را کوچک تر کنیم 
و بــه یــک گروهــک داخلــی در یــک خطــه خــاص از کشــورمان 
بپردازیــم چــه خواهــد شــد؟ اگــر از شــیوه روایــی مســتندگونه و 
مونتــاژ تصاویــر آرشــیوی فاصله بگیریــم و تنهــا روایتگر داســتانی 
ایــن وقایــع باشــیم چــه؟ اگــر ســعی کنیــم فــارغ از ایدئولــوژی و 
قومیــت به مســئله تــرور نــگاه کنیــم و قصدمــان تزریــق فرهنگ 
دینــی و ارائــه تصاویــر اغراق گونــه از تروریســت و قربانیــان تــرور 
نباشــد چــه؟ ســاختن چنیــن فیلمــی اگرچــه در گام نخســت در 
ــا  ــد ام ــر می رس ــه نظ ــارف ب ــدی غیرمتع ــران تاح ــینمای ای س
غیرممکــن نیســت. »شــبی کــه مــاه کامــل شــد« ســاخته نرگس 

آبیــار چنیــن فیلمی اســت.
اگرچــه نرگــس آبیــار بــه لطــف آثــار کمابیــش موفــق قبلــی اش 
نــام شناخته شــده ای در ســینمای ایــران دارد، فیلــم تــازه اش تجربه 
جدیــدی بــرای ایــن ســینماگر مولــف در کارنامــه کاری اش بــه 
ــی  ــه کارگردان ــون و چ ــاظ مضم ــه لح ــه ب ــد؛ چ ــاب می آی حس
ــتان  ــن داس ــت ای ــار در روای ــده آبی ــرگ برن ــن ب ــاخت. اولی و س
کــه ریشــه در تاریــخ جنگ هــای داخلــی و عملیــات تروریســتی 
کشــورمان دارد، نیافتــادن در ورطــه قومی گرایــی و مذهب گرایــی 
اســت. در »شــبی کــه مــاه کامــل شــد« به رغــم گریم هــا و طراحی 
لبــاس خاصــی کــه بــرای کاراکترهــای اصلــی و فرعی فیلــم لحاظ 
شــده اســت، بــا یــک عــده انســان روبــه رو هســتیم و ایــن اولیــن 
مســئله ای اســت کــه آبیــار در مقــام فیلمنامه نویــس این پــروژه به 
آن ارزانــی داشــته اســت. کنش هــای کاراکترهــا از ابتــدا تــا انتهای 

ــی کــه جــای  ــت اصل ــد و روای ــم می افت ــج از ریت ــه تدری ــم ب فیل
خرده روایت هــای پیشــین را گرفتــه اســت، نمی توانــد بــه 
تنهایــی پاســخگو باشــد. جزئیــات نیــم ســاعت پایانــی فیلــم تنها 
تکــرار بصــری گفت وگوهــای پیشــین آن اســت. تقابل قهرمــان و 
ضدقهرمــان، در مــواردی قانع کننــده نیســت؛ سرنوشــت موقعیتی 
ــه خاکــزاد می گویــد آزادی و در ماشــین را  کــه در آن ســرگرد ب
بــه رویــش بــاز می کنــد، کامــا قابــل پیش بینــی اســت. هرچــه 
ــه  ــن فاصل ــده  آغازی ــای خیره کنن ــر موقعیت ه ــتان از تصوی داس
ــوی کلیشــه  ــرد و دیالوگ محــور می شــود، بیشــتر رنگ وب می گی
بــه خــود می گیــرد. پیــام ســعید روســتایی کامــا روشــن اســت. 
او بــا تکــرار جزئیــات احتمــاال ســعی داشــته تــا تأکیــدی چندبــاره 
بــر ایــن پیــام داشــته باشــد؛ خاکــزاد خــود قربانــی شــرایط اســت. 
فــردی کــه در فقــر بــزرگ شــده و از ایــن روش ســعی کــرده تــا 
عقده هــای کودکــی اش را بــرآورده کنــد. برخــاف نیمــه  نخســت 
ــا  ــدر و ی ــی از مخ ــای ناش ــا فاکت ه ــعی دارد ت ــه س ــم، ک فیل
به عبــارت دیگــر فاکت هایــی را کــه امثــال خاکــزاد مســبب آن 
شــده اند، بــه تصویــر بکشــد، نیمــه  پایانــی فیلــم بــه عقبــه  خاکزاد 
و ریشــه  اعمــال  اش بــاز می گــردد. امــا ســیر داســتان بــه گونــه ای 
اســت کــه در انتهــا، اگــر نگوییــم مخاطــب بــا او هم ذات پنــداری 
ــه  ــه ای ب ــد و عاق ــرار می کن ــی برق ــدی عاطف ــا پیون ــد، ام می کن
اعــدام او نــدارد. خاکــزاد بــه گونــه ای از جایــگاه ضدقهرمــان بــه 

ــود. ــل می ش ــتان تبدی ــت خورده  داس ــان شکس قهرم
ســعید روســتایی بر طبقــه  فرودســت جامعه کاما مســلط اســت 
ــده   ــه بزرگ ش ــارغ از این ک ــد. ف ــاد را می شناس ــئله  اعتی و مس
جنوب شــهر اســت، نشــانه های بســیاری در فیلــم گــواه تحقیقــات 
جامــع او روی ســوژه اســت. روســتایی ســیاه نمایی نمی کنــد، تنها بر 
واقعیتــی عریــان دســت می گــذارد، واقعیتــی کــه تنهــا با شــناخت 
کافــی از ســوژه قابــل اثبــات اســت. اســتفاده از چندهــزار معتــاد 
واقعــی در ســاخت فیلــم، بــدون حتــی ذره ای گریــم و یــا طراحــی 
لبــاس، و تنهــا بــا مراجعــه بــه چنــد محله از مناطق حاشــیه  شــهر 

تهــران، خــود گواهــی بــر ایــن واقعیــت عریــان اســت.
بســیاری اعتقــاد دارنــد کــه پیمــان معــادی، احتمــاال در کارنامــه  
بازیگــری اش نقشــی را باورپذیرتــر از نقش ســرگرد صمد مجیدی 
ایفــا نکــرده اســت، امــا پســتی بلندی های توأمــاِن ایفــای نقــش اش 
ــه  ــه ای صح ــن گفت ــر چنی ــی ب ــه راحت ــش ونیم ب ــری ش در مت
ــد محمــدزاده، در نقــش ناصــر  نمی گــذارد. از طــرف دیگــر، نوی
خاکــزاد، ریزه کاری هایــی را از خــود در ایفــای نقــش اش بــه نمایش 

می گــذارد کــه مخاطــب را همــواره غافلگیــر می کنــد.
فیلــم، روایــت تن هایــی دچــار اســت؛ تن هایــی کــه دیگــر نمی توان 
نــام انســان بــر آن هــا نهــاد چــرا کــه ویژگی هــای انســانی از آنــان 
رخــت بســته اســت. روایــت تقایــی همــواره بــرای حیات اســت؛ 

حیاتی ننگیــن و برســاخته از نابودی.

قیدوبنــد و اســارتی که تصاویر آرشــیوی و مســتند برایــش ایجاد 
می کنــد، می رهانــد. فیلــم مســیری طبیعــی را طــی می کنــد تــا 
بــه فرجــام برســد و انــرژی صحنه هــا بــه ترتیــب بــاال مــی رود. 
ــته اند  ــای اول و دوم نشس ــتی در پرده ه ــه درس ــف ب ــاط عط نق
و آبیــار در زدن ضربــه نهایــی بــه تماشــاگر موفــق عمــل کــرده 
اســت. همیــن ریتــم طبیعــی و درســت بــه لحــاظ انــرژی اســت 
کــه تماشــاگر را بیــش از دو ســاعت بــر صندلــی مخملی ســینما 
می نشــاند. نقطــه قــوت دیگــر آبیــار در ارائــه تصاویــر واقعــی از 
دو روی مســئله تــرور اســت؛ تروریســت و قربانــی هیچ کــدام در 
ورطــه ســیاه  مطلــق و ســفید درخشــان بــا هالــه نورانــی پیرامون 
ســر نمی افتنــد و فیلمســاز بــرای روایــت ایــن فیلــم دســت بــه 
دامــن ایجــاد تصاویــر کاریکاتوریســتی از دارودســته ریگی نشــده 
ــودی  ــه ورطــه ناب ــم را ب ــن فیل اســت. چیــزی کــه آدم هــای ای
ــی  ــه در فیلم های ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم ــاند دقیق می کش
ــی  ــی می شــود؛ افراط گرای ــه وقــت شــام« باعــث رهای ــر »ب نظی
و رادیکالیســم دینــی کــه در نهایــت ســینمایی ایدئولــوژی زده را 
نصیــب تماشــاگر می کنــد. امــا در »شــبی کــه مــاه کامــل شــد« 
همیــن افراط گرایــی مذهبــی اســت که عشــقی گــرم و آتشــین را 

ــودی می کشــاند. ــه ناب ب
ــه  ــد« ب ــل ش ــاه کام ــه م ــبی ک ــه »ش ــت ک ــد گف ــان بای در پای
ســیاه نمایی از یــک طایفــه نمی پــردازد بلکــه اضمحــال روحــی و 
عقیدتــی یــک انســان را بــه تصویــر می کشــد که میــان قــدرت و 
تعهــدات عاشــقانه ای کــه دارد، در نهایــت اولی را انتخــاب می کند. 
عبدالحمیــد )بــا بــازی هوتــن شــکیبا( در وهلــه اول- بــدون در نظر 
گرفتــن نــام خانوادگــی اش- مــردی اســت کــه از اعتمادبه نفس به 
ــرای ادامــه راه می رســد و در نهایــت  ــی ب ــد و دودل شــک و تردی
بــرادرش را به عنــوان همســفر جدیــدش برمی گزینــد و ایــن فائــزه 

اســت کــه بایــد از قطــار ایــن ســفر پیــاده شــود.
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چندنفــر بــا لبــاس شــخصی پشــت در خانــه ای، در انتظــار ورود، 
ــد.  ــه زمیــن می افت ــد. ســایه  کســی از پشــت بام ب کمیــن کرده ان
از ورود پلیــس بــه داخــل خانــه کــه اطمینــان پیــدا می کند، ســایه 
از روی پشــت بام بــه زمیــن می پــرد و در قامــت پســری جــوان و 
الغرانــدام شــروع بــه دویــدن می کنــد و پلیســی کــه بــه تعقیــب 
او می افتــد. بــه هنــگام گریــز، پســر جــوان، بســته   مخــدری را بــه 
ــق اســت و مخــدر در  ــش ناموف ــد. پرتاب ــاب می کن ــواری پرت دی
ــه  ــرد. پســر، وحشــت زده در حالی ک ــرار می گی ــس ق مســیر پلی
نفس هایــش از دویــدن به شــماره افتــاده، ناگهــان بــه درون گودالی 
عمیــق فــرو  می افتــد. قــد بلنــدی می کنــد، می پــرد، بــا دســتانش 
بــه دیواره هــای گــودال چنــگ می زنــد، تقــا می کنــد، امــا گــودال 
عمیق تــر از آن اســت کــه به راحتــی از آن خــارج شــود. ماشــینی 
ســنگین، در حالی کــه حجــم زیــادی از خــاک را بــا خــود حمــل 
ــود و  ــر می ش ــودال پ ــود. گ ــک می ش ــودال نزدی ــه گ ــد، ب می کن

پســر دفــن.
ــح  ــار مصال ــه انب ــه ب ــیعی ک ــاز وس ــه  روب ــهر، منطق ــیه  ش حاش
غول آســای ســاختمانی شــباهت دارد. لوله هایــی از جنــس بتــن که 
ــن،  ــی رنجــور، چرکی ــده شــده اند. و تن های ــار یک دیگــر چی درکن
فرســوده بــا جامه هایــی پوســیده، زن و مــرد، بــا عــدد بســیار، در 
ــه اســتعمال  ــک ب ــر ی ــد و ه ــی ســکنی گزیده ان ســوراخ های بتن
نوعــی از مخــدر مشــغول اند. مردانــی کــه بــه اســکلت می ماننــد 
و زنانــی کــه چهره هــای زنانه  شــان را باخته انــد و جســدی 
متعفــن، کــه از باقــی آنــان کــه زنده انــد، ظاهــر متفاوتــی نــدارد. 
حتــی ورود پلیــس هــم انگیــزه ای کافــی بــرای تحــرک در آن هــا 
ایجــاد نمی کنــد. مأمــوران پلیــس در فضــا پراکنــده می شــوند و 
ــرون  ــان بی ــا را از سوراخ هایش ــد، آن ه ــا چند به چن ــک ی یک به ی
می کشــند و بــا خــود همــراه می کننــد؛ ســیل مــردگان متحــرک 

ــه می شــوند. ــس روان ــه ســوی ماشــین های پلی ــه ب ک
ســرگرد صمــد مجیــدی، پلیــس مــواد مخــدری کــه بــا حرفه اش 
ازدواج کــرده و همســرش بــه همیــن خاطــر از او جدا شــده اســت؛ 
ــرودار مســائل خانوادگــی، در  پلیســی واقعــی و آشــنا کــه در گی
جســت و جوی یــک کارتــل توزیــع مــواد مخــدر در تهــران اســت. 
ــش  ــه هم قطاران ــی ب ــد و حت ــر می دان ــونت را اجتناب ناپذی خش
ــه کســانی  نیــز رحــم نمی کنــد. او در مســیر ایــن جســت وجو ب
برمی خــورد کــه هــر کــدام ســرنخی بــرای رســیدن بــه سرمنشــأ 
ــا  ــرده ت ــه زن اش را وادار ک ــی ک ــوند؛ خرده فروش ــرا می ش ماج
مخدرهــا را در خــود پنهــان کنــد و جــرم را گــردن بگیــرد؛ یــک 
ــش را از  ــن هم محله ای های ــن از فربه تری ــه ت ــه س ــی ک قاچاقچ
ــر  ــا دخت ــر کــرده و قصــد خــروج از کشــور را دارد و ی مخــدر پ

ــوان  ــا مضمــون تروریســم -کــه می ت ــار ســینمایی ب ســاخت آث
ــه  ــر جنــگ تلقــی کــرد- در دهــه 6۰ ب آن را زیرشــاخه ای از ژان
علــت هم زمانــی بــا جنــگ ایــران و عــراق در ســینمای کشــورمان 
رونــق بســیاری داشــت و گروهک هایــی ماننــد منافقیــن در صــدر 
موضوعــات این گونــه آثــار بودنــد؛  فیلم هایــی کــه توفیــق زیــادی 
در گیشــه نداشــتند و به شــدت ایدئولــوژی زده عمــل می کردنــد. 
ــاه حاتمی،  ــی ش ــاخته عل ــایه ها« س ــب س ــی چــون »تعقی فیلم های
»پنجــاه روز التهــاب« ســاخته کریــم آتشــی و »پناهنــده« از مرحوم 
رســول ماقلی پــور از جملــه ایــن آثارنــد. از نمونه هــای اخیــر نیــز 
می تــوان بــه فیلــم »روبــاه« ســاخته بهــروز افخمــی اشــاره کــرد 
کــه بــه مســئله تــرور دانشــمندان هســته ای پرداختــه بــود امــا 
بــاز هــم بــا اســتقبال چندانــی از ســوی مخاطبیــن روبــه رو نشــد. 
در دهــه 8۰ و ۹۰ ســاخت فیلم هــای تروریســتی رونــق بیشــتری 
پیــدا کــرد و شــاهد آثــاری ماننــد »بــه رنــگ ارغــوان«، »امــکان 
مینــا«، »نفــوذی«،  »ماجرای نیمــروز« و »ســیانور« بودیم که توفیقات 
بیشــتری در گیشــه کســب کردنــد؛ چــرا کــه بیشــتر رنــگ قصه 
و روایــت داشــتند و از ارائــه تصاویــر کلیشــه ای و شــخصیت های 
ســیاه و ســفید بــه نحــو بــارزی فاصلــه گرفتــه بودند. شــکل گیری 
گروه هایــی ماننــد طالبــان، داعــش و القاعــده دوبــاره بــازار تولیــد 
این گونــه فیلم هــا را داغ کــرد و مطابــق معمــول، ســینمای 
هالیــوود در ایــن زمینــه پیشــقدم شــد. کشــور مــا نیــز بــه ســبب 
موقعیتــش در منطقــه خاورمیانــه به عنــوان منطقــه ای که همــواره 
درگیــر مســئله تــرور و شــکل گیری گروه هــای تروریســتی بــوده 
و هســت، ایــن توجــه را بــه شــدت نیــاز داشــته و دارد. »بــه وقــت 
شــام« از جملــه ایــن آثــار بود کــه ابراهیم حاتمی کیا ســال گذشــته 

ــد. ــیده بازمی گردان پوس
امــا نیمــه  دوم فیلــم بــه تدریج به تکمیــل وجوه شــخصیت خاکزاد 
می پــردازد؛ هنگامــی کــه در حــال انتقــال بــه دادگاه، ســرگرد بــه 
ــگ  ــد، ســیاهی شــخصیت خاکــزاد رن او اتهــام بچه کشــی می زن
می بــازد، اشــک اش ســرازیر می شــود و بــا درماندگــی تمــام، ســعی 
در اثبــات مرزهــای انســانی اش دارد و یــا هنگامــی کــه در پیشــگاه 
قاضــی، متوجــه می شــود کــه قــرار اســت تمامــی اموالــی کــه بــه 
ــه  ــه گری ــکند، ب ــود، می ش ــه ش ــیده، پس گرفت ــواده اش بخش خان
می افتــد، و بــه زندگــی فقیرانــه  دوران کودکــی اش گریــز می زنــد؛ 
از توصیــف کوچــه  باریــک منتهــی بــه خانه  شــان -که عــرض آن 
گنجایــش عبــور تنهــا یــک نفــر را داشــته اســت- تــا پــدری کــه 
تمــام عمــرش را کارگــر خانه هــای مــردم بوده اســت و حــال، تمام 
دل خوشــی خاکــزاد ایــن اســت کــه در خانــه ای هزار متری ســکنی 

ــت. گزیده اس
ــده  ــد و کار را تمام ش ــزاد می ده ــه خاک ــدام را ب ــر اع ــی خب وکیل
اعــام می کنــد. خانــواده  خاکــزاد، سراســر مشــکی و گریــان، بــه 
ــت در  ــرار اس ــه ق ــالی ک ــرزاده  خردس ــد. خواه ــدارش می آین دی
آن صحــرای محشــر بــرای دایــی اعدامــی اش بــا چرخ وفلــک زدن 
هنرنمایــی کنــد. چوبــه  دار، لحظه  اعــدام، تماشــای مخفیانــه  اعدام 
ــرار اســت  ــه ق ــواده ای ک ــدی از روی پشــت بام، خان توســط مجی
یــک بــه یــک از کوچــه ای تنــگ، بــه عــرض یــک نفــر، عبــور 
کننــد، ســرگردی کــه در ماشــین نشســته اســت و معتــادی کــه 
بــه شیشــه اش می زنــد و درخواســت پــول دارد، کاش فیلــم خیلــی 

ــید.  ــان می رس ــه پای ــا ب ــر از این ه زودت
برخــاف نیمــه  نخســت فیلــم کــه از خرده روایت هایــی نفس گیر، 
بــا ریتم مناســب تشــکیل شــده بــود، پــس از دســتگیری خاکــزاد، 

فیلــم قابــل تعمیم بــه عمــوم اســت و تماشــاگر هیــچ گاه رفتارهای 
مادرانــه غمنــاز بــا بــازی درخشــان »فرشــته صدرعرفایــی« را بــه 
ــوگ  ــن دیال ــم هم چنی ــن فیل ــد. در ای ــط نمی ده ــودن او رب بلوچ ب
هوشــمندانه ای از ســوی مــادر فائــزه بــا بــازی »شــبنم مقدمــی« 
وجــود دارد کــه بارهــا از ســوی او تکــرار می شــود: »مــن دختــر بــه 
ــودن  ــا بلوچ ب ــودن ی ــئله غریب ب ــا مس ــم«. این ج راه دور نمی ده
مطــرح نیســت، تنهــا فاصلــه اســت کــه مشــکل ایجــاد کــرده 
و فیملســاز بــا زیرکــی تمــام و بــا بهره گیــری از مشــاوران لهجــه 
بلوچــی و البتــه طراحــی لبــاس و گریــم خــاص بــرای طبیعی تــر 
جلــوه دادن کاراکترهــا ســعی داشــته تــا این تفــاوت فقــط در منظر 
همیــن فاصلــه و اختــاف اقلیــم جلوه کنــد نــه در عقایــد و تفکر تا 
بعدهــا متهــم بــه توهیــن به قشــر و قومــی خــاص نشــود. بنابراین 
»شــبی کــه ماه کامــل شــد« در وهلــه اول یک فیلم انســانی اســت 

ــه قومــی و ملیتی. ن
ــی  ــزه و زندگ ــه فائ ــد خــود ب ــه دی ــردن زاوی ــا محدودک ــار ب آبی
زناشــویی اش، فیلمــش را از ورطــه مضمون زدگــی می رهانــد و بــه 
گفتــه منتقدیــن و کارشناســان بــا روایت زندگــی یــک زن، دقیقا به 
همــان چیــزی می پــردازد کــه بلد اســت و این جاســت کــه تجربه 
ســاخت فیلم هــای قبلــی بــه کمکــش می آیــد. فرامــوش نکنیــم 
نرگــس آبیــار پیــش از ســینماگربودن، یــک رمان نویــس اســت 
کــه پیوندهــای عمیقــی بــا دنیــای ادبیــات دارد. ایــن جنبــه بــرای 
نوشــتن فیلمنامــه ای سراســر داســتانی به او کمک شــایانی کــرده و 
نتیجــه اش فیلمــی بدون بهره گیــری از تصاویر مســتند و آرشــیوی 
شــده اســت کــه راه را بــرای تخیــل تاریخــی هــم بــاز می کنــد. در 
فیلم هایــی کــه عمومــا بــر پایــه بازســازی تصاویــر هســتند امکان 
انتقــادات کم /تــری نســبت بــه صحــت و ســقم روایــت داســتانی 
آن مطــرح اســت و آبیــار ایــن شــیوه بازســازی را حتــی در مواجهه 
بــا عملیــات مهم تاســوکی نیــز ادامــه می دهــد و قصــه خــود را از 

فرهنگ  و هنر



ورود دادستان به پرونده ازدواج دختر ۱۱ساله ایالمی نتیجه داد

زهــرا همتــی، مدیــرکل بهزیســتی اســتان ایــام، گفــت: پــس از بررســی تیــم کارشناســی اعزامــی ایــن اداره کل بــه منــزل »رهــا« و شــوهرش 
مشــخص شــد صیغــه ازدواج ایــن کــودک در خــارج اســتان انجــام شــده اســت. وی بــا ذکــر اینکــه رهــا متولــد فروردین ماه ســال 8۵ اســت 
ادامــه داد: در بررســی ایــن تیــم و تأییــد ایــن کــودک مشــخص شــد کــه او بــه ازای بدهــی پــدرش بــه عقــد مــرد ۴۴ ســاله درآمــده اســت. 
وی اظهــار کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه علــت ازدواج رهــا و ایــن مــرد مبنــی بــر عــدم پرداخــت بدهــی پــدر رهــا از ســوی شــوهر رهــا 
مــورد انــکار قــرار گرفــت. به گفتــه وی، گــزارش تیــم کارشناســی اعزامــی بــه منــزل رهــا و شــوهرش بــه دادســتان اعــام و بــا توجــه بــه 
غیرقانونــی بــودن ازدواج ایــن کــودک به علــت ســن زیــر ۱۳ ســال رهــا بــا همــکاری و تعامــل دادســتان حکــم ســلب سرپرســتی ایــن کودک 
اخــذ شــد. وی گفــت: رهــا اکنــون بــه اداره کل بهزیســتی ایــام تحویــل شــده و مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و پــدر و شــوهر رها نیــز به علت 

ایــن اقــدام غیرقانونــی تحــت تعقیــب قضایــی قــرار  گرفتند.
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کودک همسری و خزان بهارستان

از سبد کاال تا صف گوشت

نظــر گرفتــه می شــود امــا مطابــق قانــون مدنی، اشــخاص تا ســن 
۱8 ســالگی حــق تصــرف در امــوال و دارایی هــای خــود را ندارنــد 
مگــر اینکــه رشــد آنــان توســط دادگاه احــراز شــود. بــه عبــارت 
دیگــر ممکن اســت کودکی براســاس مصلحــت و اذن سرپرســت 
ازدواج کنــد درحالی کــه توانایــی اداره اموالــش هم چنــان به دســت 
دیگــران باشــد و در امــر مهریــه نیــز حــق دخالت نداشــته باشــد. 
نتیجــه ایــن امــر آن اســت کــه کــودک با اجــازه ولــی و به شــرط 
مصلحــت بــا تشــخیص دادگاه صالــح ازدواج می کنــد و تــا قبــل از 
احــراز ســن رشــد نمی توانــد طــاق گیــرد و مهریــه دریافــت کند 

چــرا کــه حــق دخالــت در دارایــی نــدارد!
در همیــن راســتا آمــار ازدواج  کــودکان در ســال های اخیــر 
ــال در  ــر ۱۹ س ــاق زی ــورد ط ــزار م ــود؛ ۹۵ ه ــی می ش بررس
فاصلــه ســال های ۹۰ تــا ۹۴ رخ داده اســت و فقــط در ســال ۹۴، 
۱۲۰۰ کــودک زیــر ۱۴ ســال بــه آمــار کــودکان مطلقــه کشــور 
ــر ۱8 ســال در کشــور  ــوه زی افزوده شــدند. ۱۴ هــزار کــودک بی
ــاالی طــاق ایــن گــروه حاکــی از آن اســت  وجــود دارد. آمــار ب
کــه دادگاه هــا نیــز نتوانســته اند مصلحــت کــودکان را بــه خوبــی 

تشــخیص دهنــد. 
چنــدی پیــش طــرح ممنوعیــت ازدواج دختــران زیــر ۱۳ 
ســال و پســران زیــر ۱6 ســال در کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلــس طــرح شــد کــه بــه گفتــه ســخنگوی ایــن کمیســیون، 
حجت االســام والمســملین حســن نــوروزی، بــه دلیــل جامــع و 

کامــل نبــودن متوقــف شــد.
برخــی مخالفــان افزایــش ســن ازدواج بــه این مســئله اشــاره دارند 

-کــه از کاالهــای اساســی ســبد خانوار اســت- بودیم. مدتــی پس از 
عرضــه کوپن هــا، بــازاری ســیاه بــرای خرید و فــروش کوپــن ایجاد 
شــد کــه در آن افــرادی کــه بــه کوپــن خــود نیــاز نداشــتند، آن 
ــه دیگــران می فروختنــد. پــس از یــک دوره آرامــش نســبی  را ب
ــم،  ــت ده ــژه در دول ــتاد و به وی ــه هش ــاره در ده ــادی، دوب اقتص
بــا تشــدید تحریم هــای آمریــکا، اقتصــاد ایــران وارد بحــران شــد. 
حجــم پــول بــدون پشــتوانه ناشــی از پرداخــت یارانه نقــدی از یک 
ســو و افزایــش قیمــت دالر و جــو روانــی ناشــی از تحریــم از ســوی 
دیگــر موجــب ایجــاد تــورم شــدیدی در کشــور شــد. بــه صورتی 
ــه  کــه گاهــی قیمــت درج شــده روی اجنــاس بــه صــورت روزان
تغییــر می  کــرد. سیاســت حمایتــی دولــت در ایــن برهــه، عرضــه 
ســبد کاال بــه صــورت عیدانــه و گوشــت قرمــز و مــرغ منجمــد 
بــه قیمــت مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار بــود. طبیعتــا بــه دلیــل 
ماهیــت دولتــی ایــن اقــدام، شــاهد صف هــای بســیار طوالنــی در 
مقابــل مراکــز توزیــع بودیــم. در دولــت یازدهــم و دوازدهــم نیــز 
میــراث گوشــت منجمــد و ســبد کاال هم چنــان به جــا مانــد. اولین 
ســبد کاالیــی در بهمــن مــاه ۱۳۹۲ توزیع شــد و جامعه هــدف آن 
مســتمری بگیران تامیــن اجتماعــی و کارگــران با حقوق پاییــن ۵۰۰ 
هــزار تومــان بودنــد. طــی اطاعیــه ای کــه وزارت صمــت در تاریخ 
۱۱ بهمــن ۱۳۹۲ اعــام کرد، این ســبد شــامل ۱۰ کیلوگــرم برنج، 
۴ کیلوگــرم مــرغ، ۲ بطــری روغن مایع، ۲ بســته پنیر بســته بندی 
شــده و یــک شــانه تخم مــرغ یــا ۲۴ عــدد بســته بندی شــده بــود.

آخریــن بســته کاالیــی )از نظــر زمانــی( نیــز امســال آغاز می شــود 
و طــی ســه مرحلــه تــا پایــان ســال ۹۷ و در مجمــوع ارزش ریالــی 
ــق  ــدف آن طب ــه ه ــود و جامع ــع می ش ــان توزی ــزار توم 6۰۰ ه
گفته هــای ســیدپرویز فتــاح، رییس کمیته امــداد، ۵ دهــک انتهایی 
جامعــه )قریــب بــه ۴۰ میلیــون نفــر( اســت کــه درآمــد کم تــر از 
۳ میلیــون تومــان دارنــد. عــاوه بــر ســبد کاال، دولــت اقــدام بــه 
عرضــه گوشــت قرمــز گــرم و مــرغ منجمــد بــه قیمــت مصوب 
ــون  ــدا تاکن ــن طــرح از ابت ــرده اســت. ای ــازار ک ــم ب ــتاد تنظی س
چالش هــای بســیاری را تجربــه کــرده اســت. در روزهــای ابتدایــی 

می یابــد کــه یــک طــرف رابطــه زوجیــت، فــردی بــا ســن و ســال 
بــاال باشــد. در ایــن صورت شــوهر با اعمــال اقتــدار و سوء اســتفاده از 
وضعیــت کــودک، باعــث آزار و اذیت جســمی و روانی وی می شــود 

تاحــدی کــه می تــوان آن را کــودک آزاری نامیــد. 
باتوجــه بــا آثــار زیان بــار کودک همســری ازجملــه بــروز 
ــارداری و  ــی در ب ــی، ناتوان ــای جســمی، فشــارهای روح بیماری ه
خودکشــی، بایــد بــه ســراغ راهکارهــای موثــری فراتــر از طــرح 
ــم.  ــل بروی ــری از کودک همســری دلی ــی در جهــت جلوگی قانون
طبــق آمــار ســال ۹۴، ۹۷ هــزار و 86۲ نــوزاد از مــادران زیــر ۱۹ 
ســال متولــد شــده اند کــه از ایــن میــان ۱۵۱۱ مــادر، زیر ۱۵ ســال 
ســن داشــتند. کودکــی کــه هنــوز به ســن رشــد نرســیده اســت و 
از بســیاری آموزش هــا محــروم بــوده اســت، چگونــه می خواهــد 

فرزنــدداری کنــد؟
اگــر از منظــر فقهــی نیــز بخواهیــم ایــن پدیــده را بررســی کنیــم، 
بایــد یــادآور شــد بــه لحــاظ فقهــی و حقوقــی در صورتی کــه عقد 
بــا رضایــت شــخص نباشــد، باطــل اســت. ســوال این جاســت که 
چنــد درصــد از ایــن ازدواج ها رضایــت کــودک را به همــراه دارد؟ 
عــاوه بــر ایــن هرچنــد برخــی بــا اشــاره بــه ســن بلــوغ ۹ ســال 
بــرای دختــران، ایــن ســن را از نظــر فقــه مــاک می داننــد بایــد 
یــادآور شــد کــه بلــوغ امــری نســبی اســت و بســته بــه شــرایط 
محیطــی و آب و هــوا متغیــر اســت. در ایــران اصــوال دختر ۹ ســاله 
بــه بلــوغ نرســیده اســت فلــذا بهتــر اســت ایــن معیــار نســبی 
به عنــوان قاعــده تلقــی نشــود. دلیــل دیگــری کــه می تــوان بــه 
آن اســتناد کــرد، پویایــی فقــه شــیعه اســت که متناســب بــا زمان 
قابــل تغییــر اســت. لــذا اگر پویایــی فقه شــیعه را بپذیریــم، اصاح 
قوانینــی کــه بــا جامعــه کنونــی مطابقت نــدارد ضــروری اســت. 

مســئله کودک همســری بیــش از اینکــه یــک مســئله اجتماعــی 
ــه یــک امــر سیاســی بــدل شــده اســت. درصورتی کــه  باشــد ب
در ایــن قانــون بازنگــری صــورت نگیــرد، ایــن آســیب اجتماعــی 
منجــر بــه خشــونت جنســی و آســیب های جــدی بــه کــودکان 
ایــن ســرزمین خواهــد شــد. بــا ایــن وجود صــرف تصویــب طرح 
افزایــش ســن ازدواج مشــکات موجــود را حــل نخواهد کــرد چرا 
ــا  ــد ســبب عــدم ثبــت ازدواج ه ــن ســخت گیری می توان کــه ای
در دفترخانــه و افزایــش آمــار ســیاه  شــود امــا می تــوان امیــدوار 
بــود کــه قانونگــذاری در ایــن حــوزه ســبب تغییر فرهنــگ جامعه 
شــود. شــاید اگــر مقنــن در ایــن مــوارد بــرای سرپرســت کــودک 
یــا مســببین ایــن ازدواج هــا جرم انــگاری کنــد، از ایــن پــس کم تــر 

شــاهد وقــوع ایــن پدیــده اجتماعی باشــیم.

می تــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد: 
- قاچــاق دام زنــده بــه کشــورهای همســایه: به گــزارش انتخاب 
ــورهای  ــه کش ــده ب ــروش دام زن ــرخ ارز ف ــاوت ن ــت تف ــه عل ب
ــی ســود بیشــتری دارد کــه  ــه نســبت فــروش داخل همســایه ب
هم چنیــن منجــر بــه قاچــاق دام زنــده و کمبــود در داخــل شــده 
اســت. گاهی مشــاهده شــده کــه دالل ها خــارج مــرز گوشــت را از 

ــد. ــددا آن را وارد می کنن ــد و مج ــل می خرن داخ
- احتــکار: بــه گــزارش تابناک، پلیــس امنیت تهران در ســردخانه 
یــک فروشــگاه هشــت تــن گوشــت منجمــد برزیلــی تنظیم بــازار 
کشــف کــرده اســت که فروشــنده بــا تعویــض بســته بندی آن به 
صــورت گوشــت ایرانــی، به جــای کیلویی حدود ســی هــزار تومان، 
آن هــا را تــا کیلویی پنجــاه هــزار تومان بــه رســتوران ها می فروخته 
اســت. گزارش هــای ایــن چنینــی در هفته هــای اخیــر بســیار بــه 

چشــم می خورنــد.
- ســود 17هــزار تومانــی بــه ازای واردات هــر کیلوگرم گوشــت 
گوســفندی: در حــال حاضــر قیمت هر کیلوگرم گوشــت گــرم در 
آســیای میانــه ۲6 هــزار و ۵۰۰ تومــان قیمت گــذاری می شــود که 
بــا در نظــر گرفتــن هزینه حمل و نقــل و حقــوق و عــوارض گمرکی 
بــا قیمــت تمام شــده ۳۲ هــزار تومــان بــه بــازار ایــران می رســد. 
هــر کیلــو گوشــت منجمــد برزیلــی نیــز ۱۹ هــزار تومــان قیمــت 
می خــورد کــه بــا هزینه هــای مختلــف هــر کیلــو ۲۳ هــزار و ۵۰۰ 

تومــان وارد ایــران می شــود.
بــا ایــن حــال هــر کیلوگــرم گوشــت گوســفندی در میادیــن میــوه 
ــان  ــزار ۵۰۰ توم ــره ای ۴۹ ه ــگاه های زنجی ــا فروش ــار و ی و تره ب
قیمــت دارد کــه به معنــای ســود ۱۷ هــزار تومانی در هــر کیلوگرم 
گوشــت بــرای واردکننــدگان اســت. ســوال ایــن  اســت کــه چــرا با 
وجــود تعــدد ارگان هــای نظارتــی نظیــر تعزیــرات حکومتی، ســتاد 
تنظیــم بــازار وگمــرک شــاهد ایــن حجــم از تخلفــات در میــان 
متولیــان امــر توزیــع هســتیم؟ در این اوضاع نابســامان شــاید وقت 
آن رســیده اســت کــه مســئولین بازنگــری جــدی در ارگان هــای 

نظارتی کشــور داشــته باشــند.
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ــری ۱۱  ــا دخت ــاله ب ــردی ۵۰ س ــر ازدواج م ــش خب ــدی پی چن
ــاز  ــل نی ــه دلی ــه ب ــواده ای ک ــد. خان ــر ش ــام منتش ــاله در ای س
ــد  ــه عق ــر خــود را ب ــان، دخت ــون توم ــال ۱۵ میلی ــی و در قب مال
مــردی -کــه هفــت فرزنــد دارد- درآوردنــد. باتوجــه بــه اهمیــت 
موضــوع کودک همســری و وقــوع مکــرر آن، بــر آن شــدم رونــد 
قانونگــذاری مربــوط بــه ســن ازدواج در ایــران را مورد بررســی قرار 

ــه قوانیــن و طرح هــای اخیــر داشــته باشــم. دهــم و اشــاره ای ب
قانــون مدنــی مصــوب ســال ۱۳۱۳ در مــاده ۱۰۴۱، ســن ازدواج را 
بــرای دختــران ۱۵ ســال و برای پســران ۱8 ســال در نظر گرفته بود. 
البتــه ازدواج بیــن ۱۳ تــا ۱۵ ســال بــرای دختــران  و ۱۵ تــا ۱8 برای 
پســران نیــز بــا اجــازه  دادگاه جایــز شــمرده می شــد امــا ازدواج برای 
کم تــر از ایــن ســن ممنــوع بــود. در مرحلــه بعــد، مــاده  ۲۳ قانــون 
حمایــت  از خانــواده مصــوب ۱۳۵۳، ســن ازدواج برای دختــران را به 
۱8 ســال شمســی و برای پســران بــه ۲۰ ســال افزایــش داد و ازدواج 
بیــن ۱۵ تــا ۱8 ســال منــوط بــه اجــازه والدیــن و حکــم دادگاه شــد. 
ســرانجام پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، مــاده ۲۳ قانــون 
حمایــت از خانــواده لغــو شــد و مــاده ۱۰۴۱ نیــز به دلیــل منافات با 
احــکام شــرعی تغییــر کــرد و ســن ازدواج بــه ۹ ســال قمــری برای 
دختــران و ۱۵ ســال قمری برای پســران رســید. امــا در ســال ۱۳۷۱ 
براســاس مصوبــه مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، ســن ازدواج به 
۱۳ ســال شمســی بــرای دختران و ۱۵ ســال شمســی برای پســران 
ــر ایــن ازدواج دختــر کم تــر از ۱۳ ســال  افزایــش یافــت. عــاوه ب
و پســر کم تــر از ۱۵ ســال منــوط بــه اذن سرپرســت، بــه شــرط 

مصلحــت و با تشــخیص دادگاه صالح شــد. 
احــراز ســه شــرط اذن ولــی، رعایت مصلحــت و تشــخیص دادگاه 
ــل  ــه عل ــه ب ــت ک ــا اس ــی خانواده ه ــرای برخ ــی ب ــح مانع صال
گوناگــون ازجملــه فقــر، خواهــان ازدواج کــودکان خــود هســتند. 
همیــن موانــع ســبب می شــود خانــواده در ازای دریافــت مبلغــی 
اجــازه ازدواج کــودک خــود را به طــور غیررســمی )بــدون ثبــت در 
دفترخانــه( می دهــد تــا بــرای ثبت نیــاز به دخالــت دادگاه نباشــد. 
موضوعــی کــه در ازدواج دختــر ۱۱ ســاله ایامــی شــاهد بودیــم. 
از معیارهــای دادگاه هــا برای صــدور اجــازه ازدواج کــودکان معموالً 
درخواســت مشــورت از پزشــکی قانونی جهــت احراز رشــد و بلوغ 
کــودک اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هرچنــد 
ســن بلــوغ بــرای دختــران ۹ ســال و بــرای پســران ۱۵ ســال در 

ــت در  ــوار توســط دول تامیــن کاالهــای اساســی ســبد کاالی خان
کشــورهای توســعه نیافته یــا در حــال توســعه بــه عنــوان یکــی از 
مباحــث رایــج اقتصاددانــان در ایــن کشــورها همــواره مــورد توجه 
بوده اســت.این در حالــی اســت کــه کشــورهای صنعتــی و متکی بر 
بــازار آزاد معمــوال و در شــرایط عــادی بــه اقــام مصرفــی اصلــی 
نــگاه کاالی عمومی نداشــتند و سیســتم توزیع متکی بر بــازار آزاد را 
راه حــل کافــی در ایــن حــوزه می دانســتند. در مقالــه پیــش رو قصد 
داریــم بــا نگاهــی بــه تاریخچــه توزیــع ســبد کاال، وضعیــت فعلی 

کشــورمان در ایــن حــوزه را ترســیم کنیــم.
تاریخچــه توزیــع ســبد کاال میــان مــردم، بــه جنــگ جهانــی دوم 
ــا  ــوال دولت ه ــردد. معم ــاز می گ ــان ب ــه آلم ــور فرانس در دو کش
ــادی  ــدید اقتص ــای ش ــا و بحران ه ــگ، تحریم ه ــان جن در زم
به منظــور حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و یــا توزیــع کاالهایی که 
بــه صــورت محــدود عرضــه می گــردد بــا سیاســت های توزیــع 
ســبد کاال، کوپــن یــا بــن درصــدد کنتــرل بــازار و کمک بــه توزیع 
عادالنــه کاالهــای ضــروری میــان مــردم می باشــند. بدیهی اســت 
هــر زمــان کــه کاال و خدمــات در جامعــه بــا دو نــرخ آزاد و دولتی 
عرضــه شــود، تقاضــای نــرخ دولتی بــه مراتــب از نرخ آزاد بیشــتر 
می شــود و در نتیجــه مــردم بــرای دریافــت ســبد کاال یــا کاالهای 
مشــمول کوپــن و بــن، مجبورنــد در صف هــای طوالنــی بایســتند. 
نکتــه منفــی دیگری کــه در مســئله توزیــع ســبد کاال وجــود دارد، 
از یک ســو فســاد و رانــت ناشــی از تفــاوت نــرخ و از ســوی دیگــر، 
عــدم امــکان شناســایی دقیــق افــراد نیازمنــد و تخصیــص بهینــه 
کاالی یارانــه ای اســت. اگــر در توزیــع ایــن نــوع کاالهــا مدیریــت 
ــرای  ــه ب ــادی ک ــه زی ــم هزین ــرد، علی رغ ــح صــورت نگی صحی
دولــت در پــی دارد، نمی توانــد موجــب رضایــت عمومــی مــردم 
شــود. در دوران جنــگ تحمیلــی کشــور و بحــران اقتصــادی پس از 
آن شــاهد کوپنــی شــدن اقامــی ماننــد برنــج، روغن، قند و شــکر 

کــه چــون دادگاه رشــد عقلــی کــودک را تاییــد می کنــد، از ایــن 
حیــث مشــکلی ایجــاد نمی شــود. امــا بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ 
داد چــرا کودکــی کــه رشــد عقلــی وی تاییــد شــده، نمی توانــد در 
ســایر حوزه هــا ازجملــه درخواســت طــاق، اجــازه افتتــاح حســاب 
بانکــی، مشــارکت در انتخابــات، دریافــت گواهینامــه رانندگــی و... 
ورود پیــدا کنــد؟ وقتــی فــرد در ســنین پاییــن حــق بهره منــدی 
از بســیاری حقــوق را نــدارد، دشــوار اســت بپذیریــم وارد مســیری 
شــود کــه همــواره ایجــاد مســئولیت می کنــد و تبعــات بســیاری 

بــرای وی بــه همــراه دارد.
گروهــی دیگــر از مخالفــان طــرح نیــز بــه ازدواج هــای موفــق در 
ایــن ســنین اشــاره می کننــد و معتقدنــد طبق قانــون اساســی نباید 
اراده اشــخاص را محــدود کنیــم. طبــق گفتــه ایــن گــروه، ۱۰ تا ۲۲ 
درصــد از ایــن کــودکان از ازدواج خــود رضایــت دارند. بایــد اذعان 
کــرد کــه مــوارد موفــق اســتثناء هســتند. ضمــن اینکــه شایســته 
نیســت بــه خاطــر رضایــت ایــن گــروه انــدک، از درصــد بــاالی 

کــودکان ناراضی چشــم پوشــید. 
حــق ازدواج و تعییــن سرنوشــت از اصــول مســلم قانــون اساســی 
اســت کــه مختــص هــر شــخص اســت و دیگــران نبایــد در آن 
مداخلــه کننــد و موجــب ســلب حــق شــوند. عــاوه بــر ایــن مــاده 
۱ کنوانســیون حقــوق کــودک، هــر فــرد زیــر ۱8 ســال را کــودک 
محســوب می کنــد و حقوقــی از نظــر روانــی و نیازهای عاطفــی برای 
او قائــل اســت. پدیــده کودک همســری باعــث نقــض یک ســری 
حقــوق کودک مانند حق جــدا نشــدن از والدین، بهداشــت، آموزش 
و حــق تحصیــل می شــود. ایــن مشــکل زمانی بیشــتر بــروز و ظهور 

عرضه گوشــت گوســفندی و گوســاله در فروشــگاه های زنجیــره ای، 
نظــارت خاصــی وجــود نداشــت بــه همین علت مشــاهده می شــد 
کــه افــراد چندبــار در صــف می ایســتادند و بیشــتر از یــک بســته 
ــود  ــار موجــب کمب ــن رفت ــه ای ــد ک ــت می کردن گوشــت دریاف
گوشــت در بســیاری از فروشــگاه های زنجیــره ای شــد. در پــی ایــن 
مســئله بنــا شــد گوشــت تنظیــم بــازار بــا ارائــه کارت ملــی و بــه 
ازای هــر کــد ملــی یــک بســته عرضــه شــود. بــا ایــن تصویــب، 
نحــوه عرضــه تا حــدودی ســامان دهی شــد اما مشــکات اساســی 
هم چنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت. بــه گــزارش خبرنــگار ایرنا، 
میانگیــن مصرف گوشــت در کشــور حــدود ۱۲ کیلوگرم در ســال 
اســت کــه بــا توجه بــه جمعیــت 8۰ میلیونی کشــور، ســاالنه ۹6۰ 
هــزار تــن گوشــت قرمــز در کشــور موردنیــاز اســت. بــه عبــارت 
ــن  ــه طــور میانگیــن ۲۴۰ هــزار ت دیگــر در هــر فصــل ســال، ب

گوشــت مصــرف می شــود. 
بــا ایــن وجــود داده هــای مرکــز آمــار نشــان می دهــد کــه به طــور 
میانگیــن در ســال جــاری، هــر فصــل بیشــتر از ۱۰۰ هــزار تــن 
گوشــت در کشــور تولید نشــده اســت. در بهار امســال در مجموع 
ــد شــده  ــواع گوشــت در کشــور تولی ــن ان ــزار ت حــدود ۹6/۵ ه
اســت. در تابســتان نیــز رقــم تولیــد گوشــت داخلی اندکی بیشــتر 
ــن گوشــت در کشــتارگاه های کشــور  ــوده و ۹۹ هــزار ت ــن ب از ای
تولیــد شــده اســت. امــا پاییــز میــزان تولید کاهش داشــته کــه این 
کاهــش بــا گرانی هــا در بــازار گوشــت گوســاله و گوســفند همــراه 
بــوده اســت. فصــل پاییــز مجمــوع تولید گوشــت های مختلــف از 
گاو و گوســاله گرفتــه تــا گوســفند و بــز رقمــی حــدود 8۴/۵ هــزار 
تــن بــوده و بــا یــک جمــع ســاده مشــخص می شــود کــه تولیــد 
ــش از  ــه بی ــه اول امســال ب گوشــت در داخــل کشــور در ۹ ماه
۲8۰ هــزار تــن نیــز نمی رســد کــه از ایــن میــزان ۵۵/6 درصــد 
مربــوط بــه گاو و گوســاله، ۳۳/8 درصــد مربــوط به گوســفند و بره، 
8 درصــد مربــوط بــه بــز و بزغالــه و ۲/۵ درصــد باقی مانــده نیــز 
ســایر انــواع دام ماننــد شــتر و گاومیش را شــامل می شــود. باتوجه 
بــه آن چــه گفته شــد، علــل گرانی گوشــت در چنــد وقت اخیــر را 
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