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فت های  از هنگایم که چشم ایران در دوران صفوی، به غرب و پی�ش
آن باز شـــد، مســـئله مهاجرت افراد شـــاخص به دالیل مختلف برای 
ملـــت ایـــران مطـــرح گردیـــد؛ امـــا آن چـــه در حـــال حـــا�ض رویکـــرد غالـــب 
ایرانیـــان بـــه مســـئله مهاجـــرت را تشـــکیل یم دهـــد، شـــکیل از بدبیـــیض 
�ق  نسبت به هرگونه مهاجرت از ایران به سمت ممالک غر�ب و �ش
 Brain( اســـت. در ایـــن میـــان نظریه هـــای مبتـــیض بـــر ایـــده فـــرار مغزهـــا
ض مـــردم و بالتبـــع آن هـــا  ین جایـــگاه را در بـــنی Drain( همچنـــان بیشـــرق
رســـانه ها دارد و در ایـــن میـــان همـــواره جایـــگاه بـــرریس و تحلیـــل علـــی 
ایـــن پدیـــده در میـــان ســـطوح مختلـــف جامعـــه خـــایل بـــه نظـــر یم رســـد.

آن چـــه در میـــان نظریه هـــای علـــوم اجتمـــایع مـــدرن مـــن بـــاب مســـائل 
مهاجرت بیش از پیش به چشم یم خورد، تاکید بر حق انسان برای 
امـــون خـــود اســـت. بـــه  انتخـــاب آزادانـــه محـــل اقامـــت خـــود در جهـــان پری
عبـــارت دیگـــر، انســـان، بـــه ســـبب انســـانیت خـــود، دارای اراده ای آزاد 
، حـــق آزادی انســـان ها در همـــه  اســـت و نتیجـــه ایـــن اراده آزاد انســـا�ض
ی کـــه ایـــن آزادی انســـا�ض را محـــدود یم کنـــد،  ض امـــور اســـت و تنهـــا چـــری
آزادی دیگـــر افـــراد اســـت. از ایـــن مبحـــث بـــه طـــور قطـــع یم تـــوان نتیجـــه 
گرفـــت کـــه هـــر انســـا�ض حـــق انتخـــاب محـــل اقامـــت خـــود را دارد. و ایـــن 
حـــق در صـــور�ق بایـــد محـــدود گـــردد کـــه آزادی دیگـــر انســـان ها )کـــه 
ایل بـــا حـــق مالکیـــت تعریـــف میگـــردد( در خطـــر باشـــد.  در اندیشـــه لیـــرب
ی  از ایـــن مســـئله یم تـــوان نتیجـــه گرفـــت کـــه هیـــچ دولـــیق حـــق جلوگـــری
از مهاجـــرت افـــراد بـــه دلیـــل مصلحت هـــای جمع گرایانـــه را نخواهـــد 
داشت. پس به نظر یم رسد اگر به دنبال رویکردی علی به مسئله 
مهاجـــرت باشـــیم، بیشـــرق از اینکـــه در جهـــت تجویـــز مانـــع یـــا مســـری بـــر 
� راه مهاجـــران باشـــیم، بایـــد بـــه دنبـــال بـــرریس علـــل و نتایـــج حاصـــل 
از آن بگردیـــم، هرچنـــد کـــه بـــه نظـــر یم رســـد کـــه در کشـــور، رویکـــرد اول 

مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
از منظـــر اجتمـــایع، آنچـــه بـــه نظـــر نگارنـــده یم رســـد ایـــن مهـــم اســـت کـــه 
ی تاریـــیض خـــود، اکنـــون در  جامعـــه ایـــران بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت یادگـــری
جایگایه قرار دارد که بیش از پیش به مهاجرت به مثابه راه رستگاری 
ض دیـــدگایه افزایـــش روزافـــزون ســـطح  بـــرای افـــراد یم نگـــرد. پیامـــد چنـــنی
مهاجرت در ایران خواهد بود. به نظر یم رسد آنچه در حال حا�ض 
ی  ین تاثـــری را در ایـــن یادگـــری ض هـــم- بیشـــرق - و احتمـــاال در گذشـــته نـــری
افـــراد مهاجـــر در کشـــور  اجتمـــایع یم گـــذارد، وضعیـــت معیشـــیق 
اســـت. از طـــر�ض در کشـــور، بـــه مـــرور ایـــن بهره منـــدی از وضعیـــت بهـــرق 
لـــت  ض اقتصـــادی، شـــکل جایـــگاه اجتمـــایع و در نهایـــت ارج و قـــرب و مرض
د. تمام این نهادهای شکل گرفته فعیل در اجتماع  مهاجرین را یم گری

، در نهایـــت بـــه افزایـــش تعـــداد مهاجریـــن انجامیـــده اســـت. ایـــرا�ض
بـــا توجـــه بـــه ایـــن نـــکات، آنچـــه بایـــد مـــورد توجـــه هـــر پژوهنـــده ای قـــرار 
ات مثبـــت و منـــیض نهادهـــای اجتمـــایع موجـــود بـــر پدیـــده  د، تاثـــری گـــری
مهاجـــرت، و در �پ آن اثـــرات ایـــن پدیـــده در ســـطح اجتمـــاع اســـت. 
تعـــداد زیـــادی از مقـــاالت از جملـــه مقالـــه مایـــر و پـــری در ســـال 2008 
نشـــان یم دهـــد کـــه آنچـــه کـــه بـــه نظـــر یم رســـد در ســـطح جهـــا�ض شـــاهد 
آن هســـتیم، نه فرار مغزها، که بازگشـــت مغزهاســـت. بر اســـاس این 
�ق و آسیا، مهاجرت موجب یم شود  مقاله، در حوزه های اروپای �ش
که حداقل حدود 20 تا 30 درصد مهاجران تحصیل کرده به محل 
فـــت وضعیـــت   خـــود بازیم گردنـــد و ایـــن بازگشـــت موجـــب پی�ش

گ
زنـــد�

وی کار در  وی کار در کشـــور مبـــدا مهاجـــرت و افزایـــش بهـــره وری نـــری نـــری
ض در  ایـــن کشـــورها یم شـــود. از طـــرف دیگـــر، مســـائیل ماننـــد ارزآوری نـــری
د، کـــه بـــه نظـــر  مســـائل اقتصـــادی مهاجـــرت مـــورد توجـــه قـــرار یم گـــری
یم رســـد با آنچه تفکر غالب در ایران و کشـــورهای مشـــابه اســـت، در 

تناقـــض اســـت.
در نهایـــت بـــه نظـــر یم رســـد کـــه آن چـــه از مســـائل مهاجـــرت در ایـــران 
د طرف منیض مفهوم مهاجرت است  همواره مورد توجه قرار یم گری
کـــه بنـــا بـــر توضیحـــات فـــوق، نیـــاز بـــه بـــرریس بیشـــرق و دقیق تـــر دارد. 
سیاســـت گذاری مهاجـــرت در ایـــران، بایســـیق بـــا توجـــه بـــه تمـــام وجـــوه 
د، هـــر چنـــد کـــه تـــا کنـــون ایـــن مســـئله بـــا  ایـــن پدیـــده بایـــد صـــورت بگـــری
دیدگاه هـــای فوق الذکـــر مـــن بـــاب مهاجـــرت صـــورت یم گرفتـــه اســـت. 
مهاجریـــن ایـــرا�ض کـــه در حـــال حـــا�ض در اقـــی نقـــاط جهـــان روزگار 
فـــت هســـتند کـــه  یم گذراننـــد، پتانســـیل بســـیار مناســـیب جهـــت پی�ش
فـــت بالقـــوه بـــه  در صـــورت سیاســـت گذاری صحیـــح، ظرفیـــت پی�ش

بالفعـــل تبدیـــل خواهـــد شـــد.
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ط روحا�ن مانع شد ایران و آمریکا بر � چارچوب مذاکرات توافق کردند اما پیش �ش

ن بر رس ســندی ۴ بندی ارائه شــده از ســوی مکرون برای برقراری  یه پالیتیکو در گزار�ش مدیع شــده که تهران و واشــنگ�ت ن�ش
ط روحا�ن باعث شــده مذاکرات انجام نشــود. مذاکرات میان دو کشــور توافق کردند اما پیش رسش

یــه پالیتیکــو روز سه شــنبه در گــزار�ش بــه نقــل از بــر�ن مقامــات فرانســوی مــدیع شــد کــه حســن روحــا�ن  بــه گــزارش ایســنا، ن�ش
و دونالــد ترامــپ هفتــه گذشــته در نیویــورک بــر رس توافــق چهــار بنــدی ارائــه شــده توســط مکــرون بــرای برقــراری مذاکــرات میــان 

ایــران و آمریــکا بــه توافــق رســیده بودنــد.
منابع مدیع شدند که با اینکه ایران و آمریکا بر رس انجام مذاکرات توافق کرده بودند اما ارصار روحا�ن برای برداشته شدن 

د. تحریم های آمریکا�ی علیه ایران باعث شد تا دیداری میان مقامات دو کشور انجام نگ�ی
در این سند آمده بود که ایران باید بپذیرد که »هرگز به سالح هسته ای دست نخواهد یافت«، »به تمام تعهدات هسته ای 
ن از ایــران  خــود عمــل یم کنــد« و »بــر رس چهارچــوب بلندمــدت فعالیت هــای هســته ای خــود مذاکــره کنــد«. ایــن ســند همچنــ�ی

ه جو�ی  خود دســت بکشــد و از طریق گفت وگو صلح و ثبات را در منطقه حفظ کند.« ن یم خواســت تا از »ســت�ی
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محمد عثما�ن
ی اندیشه سیایس 96 دکرق

ی مصط�ن شوش�ت
ض الملل  98 ارشد روابط بنی

را تولید کرد و بر رس پاسخ به آن به منازعه گفتما�ن درازمد�ت وارد 
ن و مصالحه روی  شد، به تدریــــج این پاسخ ها در یک فرایند ست�ی
هــم تلمبــار شــدند. هــر ســوایل را پاســخ های زیــادی فراهــم آوردیــم و 
وطه تا  به تدریــــج زیر این انباشت مفاهیم، مدفون شدیم. از م�ش
اکنــون ایرانیــان در حــال پاســخ بــه ســوال »چــه بایــد کــرد«، بوده انــد. 
آنقــدر ایــن ســوال پاســخ فــراوان دارد کــه شــبیه گاو روزنــا شــده ایم؛ 
ن و مــا  گرســنه در چشــم اندازهــای دو ســویه از علفــزاری رسســ�ب

همچنــان مانــده ایــم عاجــز بــر رس ایــن پــل! 
از همــان ابتــدا جنــس پاســخ های روشــن/تاریک اندیشــان ایــرا�ن 
ســ�ی در سیاســت اعــال بــوده اســت. تــو گــو�ی اینــان خــود را مــردان 
 همچون قانون، 

گ
گ تصور یم کردند. کلمات بزر� اندیشه های س�ت

آزادی و عدالــت فکــر آنــان را یم ربــود. از رسائل نویســان قاجــاری تــا 
گ بــر پشــت دارنــد.  ، کشــکویل از ایــن کلمــات ســ�ت یعــیت مزینــا�ن رسش
اگــر بخــوایه، ســاعت ها یم تواننــد از آزادی و قانــون برایــت ســخن 
بگویند اما این که ما چگونه زنگوله را بر گردن گربه بیندازیم مات 
ان کلمات اند؛ سخنوران معبد سیاست اعال.  یم مانند. آنان پیام�ب
روشــنفکر در این پارادایم کیس اســت که دارنده ســخن های بزرگ 
ن خــود، جوانــان را  اســت. آنــان یم تواننــد بــا ســخن های ســحر انگ�ی
وطــه، پارادایــم کشــور کلمــات اســت.  از جــا برکننــد. پارادایــم م�ش
�ب جهــت نیســت کــه جنــس ســخن روشــنفکران شــبیه ســاحران 
ن کلمــات را  ن وظیفــه برانگیخــ�ت شاعرپیشــه شــده اســت و هــر دو نــ�ی

دارنــد. 
آنقدر از کلمات سخن گفته ایم که بر فراز ایران کشوری از کلمات 

رأی رفتنــد.
ی نتانیاهــو در  در انتخابــات قبــی )آوریــل(، حــزب لیکــود بــه رهــ�ب
یــک رقابــت نفس گــ�ی موفــق شــد ۳۶ کــر� پارلمــان را بــه دســت 
آورد؛ تنهــا یــک کــر� بیشــ�ت از رقیبــش »اتحــاد آ�ب و ســفید« بــه 
ن بــر اســاس نظرســن�ب های فعــی  ی بــین گنتــس. ایــن بــار نــ�ی رهــ�ب
اوضــاع تغیــ�ی چنــدا�ن نکــرده و هــم لیکــود و هــم »اتحــاد آ�ب و 
سفید«، شانه به شانه هم در رقابت هستند و در نهایت نتیجه 
ن مانند نتایج بدست آمده در آوریل است. انتخابات سپتام�ب ن�ی

اییط که بار دیگر رقابت تنگاتنگ است، هر تحویل  ن رسش در چن�ی
در روزهــای منتــی بــه چانه ز�ن هــا بــرای تشــکیل دولــت یم توانــد 
بــرای یــی از اردوگاه هــای رقیــب نتایــج قابــل توجــه برجــای بگــذارد؛ 
از موشک حماس، تا وضعیت پر تنش ایران و آمریکا یا تنش با 
حســن نــرهللا و تهدیدهــای حــزب هللا لبنــان، هــر کــدام یم تواننــد 
ی  بــرای یــی از دو طــرف معنــای خــ�ب خــوب و بــرای دیگــری خــ�ب

بــد باشــد.
موج حمالت ارسائیل یط چند هفته اخ�ی منتی به انتخابات، 
بــه مواضــع محــور مقاومــت در عــراق، ســوریه و لبنــان از جانــب 
ن نتانیاهــو بــه شــدت در دســتور کار بــود. اگرچــه تــل آویــو  بنیامــ�ی
پاســخ  در  نــرهللا  سیدحســن  وعــده  شــدن  عملیــا�ت  منتظــر 

دریا�ی خود بهره مند هســتند، نیم تواند مبتین بر واقع بیین باشــد 
 برای دست خایل نبودن هیئت ایرا�ن در 

ً
و به نظر نگارنده رصفا

ی  ن برای جلوگ�ی ن دست پیش گرف�ت برنامه های سازمان ملل و ن�ی
از وارد شــدن اتهامــات بیش تــر بــه ایــران در خصــوص حمــالت 

موشــی بــه تأسیســات آرامکــو، ارائــه شــده  اســت.
نبــوده  امیدوارکننــده  تاکنــون  ن  نــ�ی همســایه  واکنــش کشــورهای 
 کشورش 

گ
است. الحکیم، وزیر امور خارجه عراق از عدم آماد�

کــت در »ائتــالف امیــد« خــ�ب داد. بحریــن کــه بــه عنــوان  بــرای رسش
ن کشــور در حاشــیه خلیج فارس در ائتالف دریا�ی آمریکا  نخســت�ی
مشــارکت کــرد، واکنــش منــین داشــت و وزیــر خارجــه بحریــن در 
حاشــیه نشســت های مجمــع عمــویم ســازمان ملــل از مخالفــت 
ن  کشــورش بــا مشــارکت در ائتــالف پیشــنهادی ایــران بــرای تأمــ�ی
ودار  ن هم چنــان در گــ�ی امنیــت خلیج فــارس خــ�ب داد. کویــت نــ�ی
ن به ائتالف دریا�ی آمریکا است و رسان این کشور تنها به  پیوس�ت
صــورت لفــیطن اعــالم کرده انــد کــه طــرح ایــران را بــرر� یم کننــد. 
در میــان کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تنهــا قطــر و عمــان بــه 
پیشــنهاد ایــران واکنــش مثبــت اولیــه نشــان داده انــد. بــا توجــه بــه 
 های نظایم دو کشور قطر و عمان به آمریکا و استقرار 

گ
وابستی

حضــور  و  قطــر  العدیــد  هــوا�ی  پایــگاه  در  آمریــکا�ی  نظامیــان 
آمریکاییــان در قطــر و عمــان، بعیــد بــه نظــر یم رســد اســتقبال ایــن 

دو کشــور از حمایت هــای زبــا�ن فراتــر رود.
ن  واقعیــت ایــن اســت کــه »ابتــکار صلــح هرمــز«، پیــش از هــر چــ�ی

رســیده اســت. مســائل خــرد سیاســت بــرای ایرانیــان امــروز مهم تــر 
شــده اســت. ســوال درشــت »چــه بایــد کــرد« جــای خــود را بــه »چــه 
کنیــم؟« داده اســت. در ایــن ســوال جدیــد، بایــدی وجــود نــدارد. 
باید هــا و نباید هــا ایدئولــوژی ســازند و بــر ابهام هــا یم افزاینــد. میــل 
کنــو�ن ایرانیــان راه افتــادن از نقــاط به غایــت ســاده و پیــش پــا افتــاده 
اســت. بــا حیوانــات چــه کنیــم؟ بــا محیــط زیســت چــه کنیــم؟ بــا 
، ایرانیــان،  زنــان چگونــه روبــرو شــویم، در یــک فرگشــت تاریــ�ن
درس گرفته از تجربه بزرگ منازعات ایدئولوژیک چندین ساله، به 
»خود اظهاری« و سپس »خود انتقادی« روی آورده اند؛ تصحیح 
رفتارهــای خــرد. بــه عینــه یم تــوان دیــد کــه نــگاه مــا حــیت بــه گربه هــا 
ن عــوض شــده اســت. دیگــر بــا دیــدن گربــه ســنگ برنیم داریــم،  نــ�ی
لــت خــود را از دســت داده و نــگاه مــا بــه  ن  ایــران م�ن

گ
قبلــه عالــم بــود�

خــود، آن خــود بزرگ بیــین گذشــته را نــدارد. نــه زرنگ تــر از بقیــه 
ن هــا برتــر آفریــده  جهان ایــم و نــه خداونــد مــا را در میــان دیگــر رسزم�ی
است. این خود انتقادی فزاینده، نقطه عزیمت به سیاست خرد 
وع کرده ایم. عبارا�ت همچون »قضاوت نکن«،  است. از خود رسش
»دروغ نگــو«، »بــه حیوانــات آســیب نرســان«، »چهــره دیگــران را 
ن قومیــیت نگــو«، »بــه  کــه خــدادادی اســت، مســخره نکــن«، »طــ�ن
ان در خیابــان متلــک نگــو« و از ایــن قبیــل ایــران، گزاره هــای  دخــ�ت
گفتمــا�ن هســتند کــه در حــال تــکان دادن ایران انــد؛ بــدون آن کــه 
ن بهشیت خیایل داشته باشند. ایرانیان، بیش از  داعیه بزرگ ساخ�ت
ی روی آورده انــد کــه پــدران مــا آن را  ن هــر زمــان دیگــری بــه همــان چــ�ی

. ن یم شــمردند: سیاســت اد�ن ناچــ�ی

این وضعیت به هیچ وجه در راستای منافع ارسائیل و نتانیاهو 
ی در منطقه  ان ناامین و درگ�ی ن هن است که به هر م�ی نیست. م�ب
ن  خاورمیانــه افزایــش یابــد امنیــت ارسائیــل بیــش از پیــش تضمــ�ی

خواهــد شــد، امــا وضعیــت امــروز منطقــه خــالف آن اســت. 
نتانیاهــو بــا ایــن اقدامــات ســی داشــت مجــددا یــک نــوع ناامــین 
و تشــتت در منطقــه ایجــاد کنــد. البتــه در کنــار آن تل آویــو در 
وهــای ایــران  تــالش اســت بــا هــدف قــرار دادن بــر�ن از مواضــع ن�ی
و محور مقاومت در منطقه، تضعیف آن ها را رقم بزند تا به تبع 
ان تقابــل محــور مقاومــت در برابــر گروه هــای تروریســیت  ن آن مــ�ی
 شــاهد جــوالن مجــدد ایــن گروه هــا در 

ً
کاهــش پیــدا کنــد تــا نهایتــا

ن شــود.  منطقــه باشــیم و دوبــاره امنیــت ارسائیــل تضمــ�ی
اکنــون عــالوه بــر مســئله احتمــال شکســت در انتخابــات، چالــش 
دیگــر نتانیاهــو بــه فســادهای کالن او بــاز یم گــردد، اگــر نخســت 
وزی برســد بایــد  وزیــر کنــو�ن ارسائیــل نتوانــد در انتخابــات بــه پــ�ی

ن بــه زنــدان کنــد. خــود را مهیــای رفــ�ت
ایــط نتانیاهــو را بــر آن داشــته  اســت کــه دســت   مجمــوع ایــن رسش
بــه یــک حرکــت انتحــاری در حملــه بــه مواضــع جمهــوری اســالیم 
وهــای همســو بــا آن در منطقــه زنــد تــا بتوانــد مفــری  ایــران و ن�ی

بــرای خــود از ایــن وضعیــت پیدا کنــد. 

ارائــه شــد. ایــن طــرح بــا وجــود گزاره هــای دقیــق، جــذاب و ارائه گــر 
راهــکاری واقع بینانــه بــرای حــل مشــکالت منطقــه نبــود. منطبــق 
نبــودن طــرح بــا واقعیت هــای کشــورهای منطقــه، تحلیلگــر را بــه 
شــک یم انــدازد کــه آیــا بــه راســیت ایــن طــرح محصــول اتــاق فکــر 

بــود؟ وزارت خارجــه نظــام 

جامعــه ایــران در حــال عبــور پارادایمیــک خــود اســت. از پارادایــم 
وطــه« کــه در حــدود یکصــد ســال و بیشــ�ت طــول کشــیده  »م�ش
و همــه گفتمان هــای درون جامعــه ایــران از غرب گــرا�ی تــا اســالم 
، بــر فــراز آن تشــکیل شــده اند؛  ســیا� و اومانیســم و بنیادگــرا�ی
اکنــون بــه پارادایــیم دیگــر در حــال درغلطیدنیــم. شــاید هنــوز زود 
باشد تا مختصات و ساختار این پارادایم را شناسا�ی کنیم اما هر 
چــه هســت، جامعــه ایــران در حــال پوســت انــدازی یک صد ســاله 

اســت.
 تغیــ�ی نیم کننــد؛ امــا 

گ
 پایــدار هســتند و بــه ســاد�

ً
 پارادایم هــا عمومــا

وقیت دیگر قادر به پاســخگو�ی به ســواالت جدید نیســتند، الجرم 
بــا گسســت و شکســت پارادایم هــا، جوامــع،  تغیــ�ی رخ یم دهــد. 
ن  موضوعــات و مســائل جدیــد پیــدا یم کننــد. موضوعــات پیشــ�ی
�ب  اثــر یم شــوند و آن گاه گفتمان هــا بــر بســ�ت پارادایــم جدیــد ســاخته 
و پرداختــه یم شــوند. در ایــن تغیــ�ی و تحــول، هیــچ دســت مســلیط 
در کار نیست. هم گفتمان ها و هم پارادایم ها فاقد کارگزار مسلط 

هستند. 
ن ایرانیــان بــا  ت انگــ�ی وطــه در رویــارو�ی و مواجهــه ح�ی پارادایــم م�ش
»غــرب« بــه وجــود آمــد. جامعــه ایــران از چشــم غــرب و بــا ابــزار 
غرب، به پرسش از خود و دیگری پرداخت، سوال های �ب شماری 

ن  د سیا� بنیام�ی این دور از انتخابات کنسیت، شاید آخرین ن�ب
دی کــه برایــش بــه یــی از دشــوارترین ها مبــدل  نتانیاهــو باشــد؛ نــ�ب
ارسائیــل  رسارسی  انتخابــات  اســت.  بریــده  را  نفســش  و  شــده 
در۱7 ســپتام�ب برگزار   شــد تا رای دهندگان ارسائیی تکلیف ۱۲۰ 
کــر� پارلمــان کشورشــان را روشــن کننــد. بــه دلیــل تعــدد احــزاب 
یــت کر� هــای پارلمــان را بــه  در ارسائیــل، هرگــز یــک حــزب اک�ث
ین کر� هــا را بــه  دســت نــیم آورد. در عــوض حــز�ب کــه بیشــ�ت
دســت آورده فرصــت پیــدا یم کنــد تــا بــا دیگــران ائتــالف کنــد و بــه 
رقم جادو�ی ۶۱ نماینده در پارلمان برسد و دولت تشکیل دهد.

ن نتانیاهو که از ۲۰۰۹ تاکنون بدون وقفه نخست وزیری  بنیام�ی
کشــورش را در دســت دارد، رهــ�ب باهــو�ش توصیــف شــده کــه 
اســتاد تشــکیل ائتالف هــای دشــوار و جمع کــردن سیاســتمداران 
ن در شــکل  ن اســت. بــا ایــن حــال، حــیت او نــ�ی رقیــب دور یــک مــ�ی
وز در انتخابــات قبــی شکســت خــورد و بــه  دادن یــک ائتــالف پــ�ی
ن دلیــل در فاصلــه کوتــایه، ارسائیی هــا دوبــاره پــای صنــدوق  همــ�ی

ا�ن رئیس جمهــور در مجمــع عمــویم ســازمان ملــل بازتــاب  ســخ�ن
مطالعــه  امــا  داشــت.  خــار�ب  و  داخــی  رســانه های  در  فــراوا�ن 
حــاوی  ســخنان  ایــن  یم دهــد  نشــان  روحــا�ن  ســخنان  چندبــاره 
حرف های تازه ای نبود. هیچ یک از گزاره های به کار برده توسط 
تــازه ای از رسان جمهــوری  روحــا�ن نیم توانســت مؤیــد رویکــرد 
اســالیم باشــد. حــیت ارائــه طــرح »ائتــالف امیــد« یــا »ابتــکار صلــح 
هرمــز« )Hormoz Peace Endeavor( هــم نیم توانــد بیانگــر 
ی برای حل مشکالت منطقه خلیج فارس باشد. بلکه  فکر به�ت
ایــن طــرح را یم تــوان در واکنــش بــه طرح هــای ائتــالف دریــا�ی ارائــه 

شــده توســط بریتانیــا و در تقابــل بــا آمریــکا تحلیــل کــرد.
اصــول »ائتــالف امیــد« کــه شــامل مــواردی چــون »پایبنــدی بــه 
»جایــگاه  متقابــل«،  ام  »احــ�ت متحــد«،  ملــل  اصــول  و  اهــداف 
ام  »احــ�ت متقابــل«،  »منافــع  تفاهــم«،  و  »گفت وگــو  برابــر«، 
« و از همــه مهم تــر دو اصــل بنیادیــن »عــدم  بــه تمامیــت ار�ن
تجــاوز« و »عــدم دخالــت در امــور داخــی یک دیگــر« اســت، 
پذیرفته شــده ی کشــورهای  و  بدیــی  اصــول  همــان  واقــع  در 
عضــو ســازمان ملــل اســت کــه در ظاهــر همــه ملــزم بــه رعایــت آن 
ن از ابتــکار صلــح هرمــز در وضعیــت کنــو�ن  هســتند. ســخن گفــ�ت
 نظــایم 

گ
کــه تمــایم کشــورهای منطقــه بــه نــویع بــه آمریــکا وابســتی

دارنــد و از پشــتیبا�ن فــین و نظــایم ارتــش ایــن کشــور بــرای بــازرگا�ن 

گ امــا درهم پیچیــده. آن زیــر، ایــران  گ ایجــاد شــده اســت؛ ســ�ت ســ�ت
رنجور است؛ ایران رنج خورده از تاریــــخ دوهزار ساله  که مشحون 
ن را پاســخ  از ناتــوا�ن و یــأس اســت. امــا در آن ایــراِن بــاال، همــه چــ�ی
داده ایــم. مــو بــه مــو. ناکجا آبــادی ســاخته ایم از ایــران خیــایل و در آن 
بــاد انداخته ایــم تــا طوفــان درو کنیــم. ایــران خیــایل، شــباهیت بــا ایــران 
رنجــور نــدارد. شــبیه بــه پــدری کــه همــه ناتــوا�ن خــود را در ســیمای 
و گسســت های  شکســت ها  همــه  یم بینــد،  فرزنــد  پهلوان گونــه 

تاریــ�ن را در یــک ایــران زیبــا جلوگــر ســاخته ایم. 
مــا ایرانیــاِن گفتگــو نیســتیم، کشــور حرف ایــم؛ فقــط حــرف زده ایــم. 
گفتگو مســتلزم دو ســویه مســاوی اســت بدون ســلطه تا ســخن ها 
امــا  یــم.  بــا همدیگــر گفت وگــو کنیــم و تصمیــم بگ�ی را بشــنویم، 
ی نبــوده اســت. صــدای خــود را  حــرف زدن مــا بــرای تصمیم گــ�ی
بلنــد کرده ایــم تــا باورپذیــر شــویم. روشــنفکرا�ن مســلط بــوده  کــه 
صــدای بلند تــری داشــته اســت و مگــر نــه چــه زمــان  هــا�ی را در پــای 
هــای روشــنفکرا�ن از دســت دادیــم کــه ادعــا یم کردنــد راه را از  من�ب
چاه یافته اند. اما آنان جماعت ایرا�ن را به پای اندیشه ها�ی بردند 

ون نیامــد.  کــه از آن رهــا�ی و رفــاه بــ�ی
اکنــون امــا ســواد یــک تغیــ�ی پارادایمیــک در جامعــه ایــرا�ن بــه چشــم 
درشــت  ســخن  جدیــدی کــه  نســل  نزدیــک.  امــا  دور  یم خــورد؛ 
 روزمره ســخن 

گ
روشــنفکران را وا یم نهد تا از امروز، خیابان و زند�

بگوید. از سیاست اعال به سیاست اد�ن هبوط کرده ایم؛ همچون 
آدم کــه هبــوط کــرد تــا ایــن دنیــا را بســازد. آن فصــل رویارو�ی هــای 
امــروز  بــه دو رایه  گ  بــر رس مفاهیــم ســ�ت ســخت ایدئولوژیــک 

بــه تجــاوزات ارسائیــل بــه لبنــان بــود، ایــن امیــد را داشــت کــه بــا 
کشــاندن مســئله بــه شــورای امنیت هرگونــه اقــدام عملیــا�ت علیــه 
مواضــع ارسائیــل را از جانــب محــور مقاومــت تحت الشــعاع قــرار 

دهــد. 
اســت  توانســته  یمــن  در  مقاومــت  شــاهدیم کــه محــور  اکنــون 
وهــای  دســت برتــر را بیابــد و بــه مــوازات آن در حــال حــارصن ن�ی
ایــن کشــور و  بــر بیشــ�ت مناطــق  بــا تســلط خــود  ارتــش ســوریه 
ن تــالش بــرای پایــان دادن بــه مســئله ادلــب در حــال ورود  همچنــ�ی

بــه دوران پســاداعش هســتند.
وهــای   در کنــار آن تحــرکات و توانا�ی هــای حشــد الشــعیب و ن�ی
ن ســبب شــده اســت کــه فعالیــت بــر�ن  همســو بــا آن در عــراق نــ�ی
، بــه ویــژه داعــش بــا یــک معضــل جــدی  از گروه هــای تروریســیت
روبــه رو شــود. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مناســبات امنیــیت و نظــایم 
ور و ت�یــــع کننده  ن ک میان عراق و سوریه هم به یک کاتال�ی مش�ت

در ســامان دادن بــه وضعیــت منطقــه بــدل شــده اســت.
تــوان  حــوزه  در  در  هــم  حــزب هللا،  وهــای  ن�ی دیگــر  ســو�ی  از   
امنیــیت و نظــایم و هــم در حــوزه ســیا� در لبنــان برتــری دارنــد. 
ن توانســته اند بــا نــاکام  ن حمــاس و جنبــش جهــاد اســالیم نــ�ی همچنــ�ی
ایط را به سود خود تغی�ی دهند.  ن طرح معامله قرن، رسش گذاش�ت

بــا عربســتان ســعودی و  ایــران  نیازمنــد رفــع اختالفــات عمیــق 
ان  اتژیک تصمیم گــ�ی نزدیــک شــدن دیدگاه هــای ســیا� و اســ�ت
دو کشــور اســت. ایــران بــا مطــرح کــردن »ائتــالف امیــد« درصــدد 
ن امنیت منطقه به ویژه  حذف آمریکا و قدرت های بزرگ از تأم�ی
امنیــت دریــا�ی خلیــج فــارس اســت، در حــایل کــه حــذف یکبــاره 
ن نقــش آنــان در ارائــه راه حل هــای  ایــن قدرت هــا و در نظــر نگرفــ�ت
 های اقتصــادی- نظــایم کشــورهای 

گ
مشــکالت بــا وجــود وابســتی

عــرب خلیــج فــارس، واقع بینانــه نیســت. 
گلوبالیســت ها در تقابل با ایاالت متحده آمریکا، ســودای اخراج 
آنــان از منطقــه را در رس دارنــد. ایــن امــر، شــاید بــه بســط بیش تــر 
نیم تــوان  ایــن حالــت  در  بیانجامــد کــه  منطقــه  در  ایــران  نفــوذ 
چشــم انداز مناســیب از همــکاری امنیــیت میــان کشــورهای منطقــه 
را انتظــار داشــت. حملــه بــه تأسیســات نفــیت آرامکــو را یم تــوان 
یــک  وع  رسش بــرای  خطرنــاک گلوبالیســت ها  پروژه هــای  از  یــی 
جنگ دامنه دار در منطقه ارزیا�ب کرد که نیازمند ارائه رویکردی 
ی از  واقع بینانه از سوی ایران و عربستان سعودی برای جلوگ�ی

اتفاقــات آینــده اســت. 
هرمــز«  صلــح  »ابتــکار  طــرح  کــه  اســت  ایــن  نگارنــده  ارزیــا�ب 
بــا  اّمــا  شــده  ارائــه  قبــًا   کاال�ی 

ً
رصفــا ایــران،  اســالیم  جمهــوری 

بســته بندی شــیک بــرای نمایــش در ســازمان ملــل بــود کــه خــود 
 
ً
ن یم دانســتند خریــداری نــدارد و رصفــا ارائه کننــدگان ایــن کاال نــ�ی

بــرای دســت خــایل نبــودن، توســط حســن روحــا�ن در نیویــورک 
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یک فعال دانشجو�ی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد

، از محکومیت موکلش به ۱۸ ماه  وکیل مدافع فرشته طو� فعال دانشجو�ی و فارغ التحصیل دانشگاه عالمه طباطبا�ی
حبس تعزیری از ســوی دادگاه تجدیدنظر خ�ب داد.

امــ�ی رییســیان در گفت وگــو بــا ایســنا در ایــن بــاره اظهــار کــرد: پرونــده فرشــته طــو�، فــارغ التحصیــل و فعــال دانشــجو�ی 
کت در ویژه برنامه روز دانشجوی انجمن اسالیم  دانشگاه عالمه طباطبا�ی به اتهام  فعالیت تبلیین علیه نظام از طریق رسش

 شــده بــود.
گ

، رســید� دانشــجویان آزاداندیــش در ســال ۹۵، در شــعبه ۱۵ دادگاه انقــالب بــه ریاســت قــا�ن صلــوا�ت

دارالفنون

از »مهندیس« به جا�ی دیگر

تریا، همچنان معضیل برای دانشجو

دیده ضا م�ی عل�ی
کارشنایس اقتصاد 95

فرزانه نعییم
کارشنایس مهندیس عمران 95

هــ�ن یم آمــوزد. از او در ابتــدا دربــاره علــت تصمیــم اش یم پرســم: » 
ی تــو را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بــا لیســانس متالــورژی،  ن چــه چــ�ی

دنیــای مهنــد� را رهــا کــین و بــه ســمت هــ�ن بــروی؟«
یم گوید: »دلیل برای این کار بســیار داشــتم و زما�ن که تصمیم ام 
ن یافتــم. نخســت اینکــه زمــان  نــ�ی ی  جدی تــر شــد، دالیــل بیشــ�ت
انتخــاب رشــته، اولویت هــای اولــم معمــاری و کامپیوتــر بــود و بعــد 
متالــورژی. امــا مــن متالــورژی قبــول شــدم. نیم گویــم رشــته بــدی 
اســت، هنــوز هــم بــر ایــن اعتقــادم؛ بــرای کــیس کــه بــه متالــورژی 
امــا درس خوانــدن در  اســت  بســیار رشــته خــو�ب  عالقــه دارد، 

رشــته ای کــه بــه آن عالقــه ای نــداری، بســیار دشــوار اســت«. 
ح یم دهــد: » هرچــه جلوتــر بــروی،  دشــواری تحصیــل را بیشــ�ت رسش
درس هــا تخصیص تــر یم شــود و اگــر درس هــای پایــه را بــا عالقــه 
، دچار مشــکالت عدیده ای یم شــوی. این مســئله را وقیت  نگذرا�ن
فهمیــدم کــه تــرم چهــار بــودم، درس هــای تخصــیص را بــا نمره هــای 
مناسب یم گذراندم اما هیچ عالقه ای به عمیق شدن در مباحث 

نداشــتم، چــون از جنــس مــن نبودنــد«.
از او در مورد فضای تحصیی یم پرسم و اینکه آیا جو دانشکده 
 . ی در ایــن تصمیــم نداشــته اســت: »چــرا اتفاقــاً و اســاتید، تأثــ�ی
دلیــل بعــدی مرتبــط بــا اســاتید و دانشــگاه فــردو� اســت. اســاتید 
فــردو� بــه نحــوی نیســتند کــه فــرد را مجــذوب درس و رشــته 
کننــد. البتــه نیم توانــم دقیــق در مــورد همــه رشــته ها بگویــم امــا ایــن 

تجربــه خــودم اســت«.
ســتان و راهنمــا�ی را پیــش یم کشــم: »آیــا قبــل از  بحــث دوران دب�ی

؟« دانشــگاه، عالیــق این چنیــین هــم داشــیت
»من در راهنما�ی طرا� یم کردم، نسخ یم نوشتم و خوشنوییس 
ســتان همــه این هــا کمرنــگ شــد. تمرکــزم در  یم کــردم؛ امــا در دب�ی
ســتان روی ریــا�ن قــرار گرفــت. مســئله عجیــب بــرای مــن آن  دب�ی
ی بــه نــام اســتعدادیا�ب نداریــم. چــون مــا  ن اســت کــه در ایــران، چــ�ی
اســتعدادیا�ب نداریــم، ایــن جریــان تغیــ�ی رشــته بــه ســمت عالقــه 
همــواره وجــود دارد. دقیقــا میــان دوران راهنمــا�ی و دانشــگاه مــن 

یــک شــکاف رخ داد«.
ســتان یم پرســم و اینکــه آیــا  در مــورد انتخــاب رشــته دوران دب�ی
گــذار بودنــد:  ، تأث�ی خانــواده و اطرافیــان در انتخــاب رشــته ریــا�ن
»راســت اش را بگویــم، بــه انســا�ن اصــال فکــر نیم کــردم و فقــط بــه 
ریــا�ن و تجــر�ب فکــر یم کــردم. هــ�ن کــه اصــال در گزینه هــای مــن 
ســتان  نبــود. ایــن بــاور وجــود داشــت کــه آدم هــای »خنــگ« بــه ه�ن
ن  ن نیســت. در خصــوص انســا�ن نــ�ی یم رونــد، در حــایل کــه چنــ�ی
ن نظــری هســت و طبعــا زرنگ هــا بایــد بــه ریــا�ن و تجــر�ب  چنــ�ی

برونــد. جامعــه روی همــه مــا اثرگذاشــت«.

ی پرداخــت یم شــده اســت. پیــش، قیمــت کمــ�ت
تریاهــا،  ایــن  شــدن  ســلف رسویــس  مزایــای  از  نگذریــم  حــق  از 
افزایــش تنــوع غذاهــا در منــوی غــذا�ی تریــا نســبت بــه تریاهــای 
دیگر اســت ویل افســوس که قیمت های باال این غذاها رضایت 

ی جلــب نیم کنــد. چنــدا�ن را از مشــ�ت
در  یکســان  غذاهــای  نــرخ   اینکــه  نیســت؛  ایــن  فقــط  مســئله 
تریاهــای ســطح دانشــگاه بــا یکدیگــر هم خــوا�ن نــدارد و ایــن مهــم 
ن بحیث  ل دقیق نهادهای نظار�ت نیست ن�ی که اوضاع تحت کن�ت
ن است. غذاها در مواردی چرب و کیفیت مواد اولیه  تأمل برانگ�ی
ن اســت. ظاهــر آن مــورد پســند نیســت و در مواقــی غــذا  آن پایــ�ی

رنــگ و بــوی غــذای تــازه را نــدارد.
از کیفیــت و قیمــت غــذا کــه بگذریــم، بعضــا دیــده شــده کــه در 
ســاعات مخصــو� باالخــص ســاعت رصف نهــار، در تریــا جــا�ی 
فــراوا�ن  تریــا در برابــر  ن نیســت. ظرفیــت محــدود  بــرای نشســ�ت
دانشجویان و به دنبال آن عدم پاسخگو�ی مناسب و به هنگام 
ن از دیگــر مصائــب دانشــجویان  و تشــکیل صف هــای طــوال�ن نــ�ی

اســت.
تعــدادی اظهــار داشــتند کــه تریــا بــا کمبــود پرســنل مواجــه اســت؛ 
چــرا کــه هنــگام خریــد، تنهــا یــک متصــدی مســئول تمــایم وظایــف، 
از جملــه پاســخ دیه، وزن کــردن غــذا، ارائــه ی صورت حســاب و 
ن کمبــود ایــن پرســنل از طــر�ن  پرداخت هــا بــوده اســت. همچنــ�ی
بهداشــیت روبــرو  ســبب گشــته تــا دانشــجو همــواره بــا محیــیط غ�ی
باشــد. ایــن مســئله در تریــای دانشــکده مهنــد� در تــرم جدیــد، 
اضات فراوان دانشجویان شده است. بهداشت طبخ  سبب اع�ت
غــذا و بــوی نامطبــوع روغــن ســوخته در تریــا از دیگــر معضــالت 
دانشجویان است. بهداشت محیط سالن چه در فضا�ی که در 
آن غــذا طبــخ یم شــود و چــه در فضــا�ی کــه محــل رسو غذاســت، 
ین مالک های یک مجموعه ی غذا�ی اســت؛ مالیک که  از مهم�ت

در محــل تریاهــا نیازمنــد توجــی اســا� تر اســت.
ســاعات رسویس دیه تریا مســئله ی مهم دیگری اســت که حائز 
وع تــرم جدیــد تعــدادی از تریاهــا ســاعات  اهمیــت اســت. از رسش

ســوژه بعــدی، آقــای ع. اســت. او دانشــجوی مهنــد� متالــورژی 
ی  بــود امــا اکنــون کارشــنا� خــود را در دانشــکده علــوم اداری ســ�پ
یم کنــد. ماننــد دیگــران، از او در مــورد علــت تغیــ�ی رشــته یم پرســم: 
» مهند� یک توهیم در میان دانشجویان است.تصوری که از 
فهــم و شــعوری کــه از یــک مهنــدس در میــان جامعــه اســت، دیگــر 
وجــود خــار�ب نــدارد. مهنــد� بیشــ�ت جــا�ی اســت کــه نیــیم از آن 
حداقل هیچ عالقه ای به آن ندارند  و از آن رصفا یک پوسته ای 
بــا�ت مانــده کــه نــه ثــروت ایجــاد یم کنــد و نــه شــأن اجتمــایع بــه بــار 

یم آورد«.
بــه  ســال  دو  از  بعــد  دانشــگاه  آمــدم  »وقــیت  یم دهــد:  ادامــه  او 
ایــن نتیجــه رســیدم کــه مهنــد� جــای مــن نیســت. هــم فضــای 
دانشــکده و هــم اوضــاع در�، مــن را بــه راه خــرو�ب دانشــکده 
رســاند. من ناگزیر شــدم که به ســمت علوم اجتمایع بروم. البته 
از قبــل عالقــه داشــتم و بــه واســطه فعالیت هــا�ی کــه در دانشــگاه 
داشتم، این عالیق بیش�ت شد. دنیای علوم اجتمایع تمام و کمال 

مــن را پذیرفــت و مــن از ایــن انتخــاب را�ن ام«.
ســتان یم گویــد و اینکــه از ابتــدا، بــه  از انتخــاب رشــته دوران دب�ی
ســتان بــه دنبــال علــوم  دنبــال علــوم انســا�ن بــود: »مــن از اول دب�ی
انســا�ن بــودم امــا زرنــگ بــه دنبــال ریــا�ن و تجــر�ب یم رود. دقیقــا 
بــه مــن گفتنــد کــه: »یم خــوای بــری قــایط خنگ هــا؟«. اول مــن را 
از زبــان عــر�ب ترســاند بعــد گفتنــد کــه درس خوان هــا رساغ انســا�ن 

نیم رونــد«.
از آقــای ع. در مــورد واکنــش خانــواده بــه تصمیــم اش پرســیدم: 
»مهنــد� انتخــاب کــردن مــن هــم یــک هنجارشــکین بــود. مــن 
بــرای انتخــاب مهنــد�، مقابــل خانــواده ایســتادم. خانــواده بــه 
ن وجــود کار.  دنبــال ایــن بــود کــه مــن معلــم شــوم، بــه واســطه تضمــ�ی
وقــیت خواســتم کــه تغیــ�ی رشــته بدهــم بــه اقتصــاد، بیــان کردنــد کــه 
آخر اقتصاد چه یم شود؟ مطمئین که مهند� را بعد از دو سال 

؟ بدیــن نحــو مــرا از تصمیــم خــودم یم ترســاندند«. تــرک کــین
ن به دانشگاه فرهنگیان پشیمان  او ادامه یم دهد: »زما�ن که از رف�ت
شــدم، تــا مدت هــا خانــواده بــا مــن قهــر بــود. وقــیت خواســتم کــه بــه 
اقتصــاد تغیــ�ی رشــته بدهــم، بــه جــا�ی رســیده بــودم کــه خانــواده 
نیم توانســتند  امــا  مخالفــت یم کردنــد  بــود.  شــده  مــن  بیخیــال 

مســتقیم بــه مــن بگوینــد«.
دانشــجویان  مجموعــه  از  نمونــه کوچــی  بــاال،  مــوارد  واقــع  بــه 
مهنــد� اســت کــه تصمیــم بــه تغیــ�ی رشــته گرفتنــد و اکنــون در 
دانشکده و جا�ی دیگر تحصیل یم کنند. تجربه هایشان با وجود 
فــراز و فرود هــا و درجــه ســخیت و آســا�ن متفــاوت، یــک پیــام دارد: 

بگــذار خــودم انتخــاب کنــم، بگــذار آزادانــه انتخــاب کنــم.

ن توجــه گــردد تــا در صفــوف طــوال�ن  آدیم کــه وقــت اوســت نــ�ی
 شاهد 

گ
ن به تاز� انتظار برای رسیدن غذا اتالف نگردد. همچن�ی

قفســه های خــایل در تریــا بوده ایــم. تنــوع بــه شــدت کــم در مــواد 
ن باعــث شــده تــا تریــا دیگــر رونــق ســابق  خــورایک و نوشــید�ن هــا نــ�ی

را نداشــته باشــد.
بــرای نجــات تریاهــا از وضــع فعــی و تبدیــل آن بــه مــکا�ن ســالم 
که در آن نیاز تغذیه ای دانشجویان به نحوی مطلوب برطرف 
ن مربوطــه همــت گماشــته و در  یم گــردد، الزم اســت تــا مســئول�ی
کنار تمایم زحمات خویش به برر� دقیق مشکالت پرداخته و 

بــرای رفــع آن، کــیم عملگرایانه تــر اقــدام نماینــد.

بــرای شــناخت اینکــه بــه راســیت عالقه منــدی مــا چیســت و چــه 
ی شــوق در مــا ایجــاد یم کنــد، از زمــان کــود� تــا جــوا�ن و بــه  ن چــ�ی
خصــوص در عرصــه آکادمیــک، راه بســیاری بایــد آمــد و ماننــد 
سییب که از شاخه رها گشته، هزار چرخ به دور خود یم چرخد و 

بــه رسانجــایم یم رســد کــه از ابتــدا، پیــدا نبــود. 
 

گ
آســود� بــه  را  ایــن شــناخت  آنچــه کــه یم توانــد کــیم رسدرگــیم 
ی بــا آزادی بیشــ�ت اســت. جــا�ی کــه  ی در بســ�ت بــدل ســازد، قرارگــ�ی
و�ن انــد� از قــوت خــود را از دســت بدهنــد و نــدای  فشــارهای بــ�ی
درون هــر فــرد، مجــال ظهــور و بــروز پیــدا کنــد. آنچــه از تجربــه و 
ایــط تــا ورود بــه دانشــگاه  تحلیــل اوضــاع فعــی بریم آیــد، ایــن رسش
چنــدان میــ� نیســت. چنــان فشــار خانــواده و محیــط و مدرســه 
بــر فــرد بســیار اســت کــه الگوهــای ســیطره یافته را یم پذیــرد و قیــد 

عالقــه را یم زنــد.
ن و تحــول اســت. نــه فــرد  امــا حکایــت دانشــگاه، حکایــت رنگ باخــ�ت
و�ن آنقــدر  آن نوجــوان تازه رســته و خــام اســت و نــه فشــارهای بــ�ی
ستان هنگام برخورد  کارا و مؤثر. رویاهای پرزرق و برق دوره دب�ی
 الگوهای قبی که او را به 

گ
نزدیک با واقعیت فرو یم پاشد. ساد�

ایــن ســمت ســوق داده بودنــد، مضحــک بــه نظــر یم رســند و تکاپــو 
بــرای شــناخت خــود آغــاز یم شــود.

ایــن مســئله خاصــه بــرای رشــته ها�ی نظــ�ی مهنــد� گــو�ی پرتکــرار 
اســت. ظرفیــت بــاالی جــذب، کاروا�ن از افــراد تشــکیل داده کــه 
بخــیسش مشــتاق اند و در رس کاروان قــرار دارنــد، عــده ای رسگشــته، 
ن گرویه که ج�ب تحصیل  ان و مردد در میانه و در پس آنان ن�ی ح�ی
در مهنــد� را پذیرفته انــد و ادامــه یم دهنــد. آن هــا کــه نــه شــوق 
ی برایشــان بســته اســت،  مهنــد� را دارنــد و نــه بــاب تصمیم گــ�ی
وع یم کننــد و خواســته اصــی خــود را  واکاوی درون خــود را رسش
 تحصیی در 

گ
، تصمیم به تغی�ی رشته و ادامه زند� ن یم یابند. چن�ی

جــا�ی دیگــر را بریم گزیننــد.
در ایــن گــزارش، بــا تــین از دانشــجویان مهنــد� ادوار مختلــف 
دانشــگاه فــردو� کــه اکنــون در رشــته ای دیگــر تحصیــل یم کننــد، 
ه هــای آنــان بــرای اتخــاذ  ن بــه گفت وگــو نشســته ایم تــا بــا علــل و انگ�ی
آشــنا  پذیرفتنــد،  ســخیت ها�ی کــه  و  دشــواری ها  و  تصمیــم  ایــن 

شــویم. 
ن فــرد، آقــای ی. دانشــجوی مهنــد� متالــورژی بــود کــه  نخســت�ی
اکنــون در دانشــگاه تهــران در دنیــا�ی متفــاوت تحصیــل یم کنــد و 

بــه  و  جهــان،  نقــاط  تمــام  در  دانشــجویان،  تغذیــه ی  مســئله 
خصــوص در ایــران همــواره از مســائل صنــین مــورد توجــه تمــام 
دانشــگایه بوده اســت. دانشــگاه فردو�  اقشــار دانشــگایه و غ�ی
دارای تعــدادی تریــا بــوده کــه هــر کــدام بــه دانشــکده های مربوطــه 
و البتــه بــه ســایر دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه رسویــس دیه 
دانشــگاه  رفــاه  و  تغذیــه  امــور  نظــر  تحــت  اماکــن  ایــن  یم کننــد. 
ن  اداره یم شــوند کــه ایــن فراینــد بــا گزینــش پیمانــکار، جهــت تامــ�ی
د. تریاهــا در ســاعات  خدمــات، از ســوی ایــن نهــاد صــورت یم گــ�ی
ی از روز به ارائه خدمات مشغولند و عالوه بر وعده های  بیش�ت
ن میــان وعده هــا و ســایر مصــارف خــورایک  ، ســی در تامــ�ی غــذا�ی
ن دارنــد. شــاید ایــن عمــده تریــن تفــاوت میــان تریــا و ســلف  را نــ�ی

دانشــگاه باشــد.
قیمت هاســت.  در  اصــی  تفــاوت  بنگریــم،  تــر کــه  عمیــق  امــا 
نارضایــیت تعــداد زیــادی از دانشــجویان از قیمــت غــذا و حجــم و 
کیفیــیت کــه بــه ازای آن قیمــت دریافــت یم کننــد، بحــث قدیــیم 
و البتــه حــل نشــده ای ا ســت کــه مســتلزم تامــی دوبــاره اســت. بــا 
ی های خــودش  وجــود نارضاییت هــای متعــدد، بــاز هــم تریــا مشــ�ت
را دارد و �ب اغــراق بایــد گفــت کــه یــی از معــدود مکان هــا�ی اســت 
که دانشجویان به ناچار و از همان روز اول با آن رسوکار دارند.

 رفتیــم تــا شــنونده ی 
گ

یان همیشــی هنــگایم کــه بــه رساغ ایــن مشــ�ت
امون این مسئله باشیم، از کیفیت  شکایات و دغدغه هایشان پ�ی
گفتنــد و از جــای خــایل اش در بــر�ن از انــواع غذاهــا. امــا بیشــ�ت از 
آن بحث قیمت هاست که مطرح است، به خصوص در تریای 
دانشــکده های ادبیات و مهند� که سیســتم ســلف رسویس بر 
آنهــا حاکــم اســت. گالیــه بــر رس ایــن اســت کــه در ازای حجــم انــد� 
یان خــایل یم شــود. ایــن در  از غــذا، حجــم زیــادی از جیــب مشــ�ت
حــایل اســت کــه بــا یــک نــوع غــذای مشــابه و حجــم یکســان در تــرم 

از آقــای ی. در مــورد واکنــش خانــواده و اطرافیــان بــه تصمیــم اش 
یم پرسم: » آیا خانواده و آشنایان، با تصمیم ات مخالفت نکردند؟«

»مقاومت از سمت خانواده چندان نبود. اما دوستان و آشنایان 
مدام تالش یم کردند که منرفم کنند. َمثل متداول به آن ها که 
یم خواهند از مهند� تغی�ی رشته بدهند آن است که تو درست 
را بخــوان امــا عالقــه ات را در کنــارش ادامــه بــده. پــدرم بــه مــن گفتــه 

.» ن ن همچن�ی بود که عالقه ات را حتما دنبال کن، برادرم ن�ی
مــورد بعــدی، خانــم ش. دانشــجوی مهنــد� شــییم اســت کــه 
 کنکــور کارشــنا� داده 

ً
روانــه حیطــه هــ�ن شــده اســت. او مجــددا

وع کــرده اســت.  اســت و پــس از تحصیــل ۴ تــرم، دوبــاره از نــو رسش
پرسش اول را از او پرسیدم: »چه شد که تصمیم به تغی�ی رشته 

؟« گرفــیت
» مــن قبــل از ورود بــه دانشــگاه، بســیار درگــ�ی فضــای هــ�ن و تئاتــر 
شــده بــودم امــا در شــهری کــه بــودم چنــدان امکانــا�ت نبــود. تصمیــم 
گرفتــم کــه از طریــق انتخــاب رشــته ریــا�ن و مهنــد�، بــه شــهری 
دیگــر بــروم و تئاتــر را ادامــه بدهــم. از همــان زمــا�ن کــه مهنــد� 
قبول شدم، رساغ کانون ها رفتم. اما از جو و سطح کانون چندان 
ی جذاب برای خودم نیم دیدم. مهند� هم  ن را�ن نبودم و چ�ی
ایــیط،  ن رسش رشــته ســنگیین بــود. بایــد قیــد یــی را یم زدم و در چنــ�ی

س درس هــا را یم گذرانــدم«. همــواره بــا اســ�ت
ســتان  انتخــاب رشــته دوره دب�ی  از خانــم ش. در مــورد فضــای 
 . پرسیدم: » معدلت که باال باشد، باید بروی به ریا�ن و تجر�ب
کــیس نبــود کــه بــه مــن بگویــد لــزویم وجــود نــدارد. یــک بچــه ۱۵ 
د. خانــواده چنــدان فشــاری  ســاله چگونــه یم توانــد تصمیــم بگــ�ی
ن  روی من نیم گذاشــت؛ اما خودم در این چارچوب بودم و چن�ی
فکــر یم کــردم. یم خواســتم مهنــد� پــی باشــد بــرای رســیدن بــه 
آرزوها، ثروت و شــأن اجتمایع. این جو و نگاه وجود داشــت که 
ســتان بــرای آدم هــای  زرنگ هــا بــه ریــا�ن و تجــر�ب یم رونــد و ه�ن

خنــگ اســت«.
چــه  تصمیــم  ایــن  بــه  خانــواده ات  و  دوســتان  واکنــش  یم پرســم 
بــود؟ » شــب اول کــه بــه دوســتانم گفتــم، همــه مــرا ترســاندند، 
. یم دانســتم کــه آن هــا درســت یم گوینــد  از ســخیت راه و ناممکــین
امــا در برابــر هــر تهدیــدی مقاومــت نشــان دادم و راه حــی ترســیم 
کــردم. مــن امــا تمــام ایــن پرســش ها را از قبــل، پیــش خــودم مطــرح 
ن مهیــا. خانــواده حــیت تصمیــم گرفــت کــه  کــرده بــودم و جــوا�ب نــ�ی
بــرای منرف کــردن مــن، یــک روزی بــا مــن قهــر کننــد و بــه حالــت 
ن بــه حالــت اول  نــد امــا بعــد دو روز همــه چــ�ی دلخــوری قــرار بگ�ی
ن اســت، خانــواده باالخــره از تــو  بازگشــت. فکــر کنــم روال کار همــ�ی

ن تصمیمــا�ت حمایــت یم کنــد«. بــرای انجــام چنــ�ی

رسویس دیه خود را از ساعت ۸ صبح تا ۱7 عر اعالم نموده 
اســت. ایــن در حــایل اســت کــه دانشــجویان عمدتــا تــا ســاعت ۲۰ 
عــر بــه صــورت رســیم در دانشــگاه حضــور دارنــد و کالس هــا 
برقــرار اســت. چــه بســا کــه شــاید الزم باشــد تریاهــا در دو شــیفت 

اداره شــوند.
مســئله ی حائــز اهمیــت بعــدی، مســئله                                                 ی کمبــود تنــوع در غذاهــا 
و حــیت در مواقــی اتمــام زودهنــگام غــذا در ســاعات رصف نهــار 
ــع تــر  ـ اســت. وقــیت غــذا�ی رو بــه اتمــام اســت، بایســیت هرچــه رسیـ
د تــا عــالوه بــر اینکــه غــذای دل خــواه  شــارژ مجــدد غــذا صــورت گــ�ی
رسمایــه  باارزش تریــن  بــه  د،  یم گــ�ی قــرار  او  اختیــار  در  دانشــجو 
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پاپ: کشورهای سازنده سالح عامل مهاجرت هستند اما مهاجر نیم پذیرند

ن پناهجویــان امتنــاع یم ورزنــد،   بــرای مناطــق مختلــف جهــان را کــه از پذیرفــ�ت
گ

پــاپ فرانسیس،کشــورهای ســازنده ادوات جنــی
مــورد انتقــاد خــود قــرار داد.

ز، دفــاع از پناهجویــان و مهاجریــن رسارس دنیــا، بخــش مهــیم از فعالیت هــای پــاپ  گــزاری رویــ�ت بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خ�ب
فرانســیس، رهــ�ب ۸۲ ســاله کاتولیک هــای جهــان را کــه والدینــش از مهاجــران ایتالیــا�ی بوده انــد، تشــکیل یم دهــد. او در موضــوع 

سیاســت های مهاجــر�ت آمریــکا، بــا دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری ایــن کشــور اختــالف دارد.
ا�ن امــروز خــود بــرای ۴۰ هــزار تــن از  پــاپ فرانســیس تجــارت تســلیحات را همــواره مــورد نقــد قــرار داده اســت؛ او در ســخ�ن
، امــور جنــگ و مهاجــرت را بــا هــم مرتبــط دانســت. کلیســای کاتولیــک رم، بیســت و نهــم ســپتام�ب را  ان در میــدان ســن پــ�یِ حــارصن

بــه بزرگداشــت ســاالنه مهاجــران و پناهجویــان اختصــاص داده اســت. نگاه ویژه
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در نظــر کانــت، امــری مــردود و مذمــوم اســت. 
، کانت به رساغ سه گام اصی  ط ها�ی ن پیش رسش پس از تحقق چن�ی
یم رود. همانطــور کــه پیش تــر بیــان شــد، گام نخســت صلــح پایــدار، 
نطام جمهوری اســت. کانت بیان یم کند که برای دســتیا�ب به این 
مهم، بایســیت قانون اســا� مد�ن هر کشــور، جمهوری باشــد. در 
نظــام فکــری کانــت، قانــون مــد�ن جمهــوری بــر پایــه اراده عمــویم 
د: نخست، آزادی هر فرد  استوار است و سه اصل را در بر یم گ�ی
بــه عنــوان انســان. دوم، اصــل تعلــق هــر فــرد بــه یــک قانــون یگانــه بــه 

عنــوان تبعــه و ســوم، برابــری هــر فــرد بــا همــگان دربرابــر قانــون.
 مســتقل 

گ
، هــر فــرد از ســه ویــژ� بنابرایــن، در نظــام جمهــوری کانــیت

ن شهروند   به قانون و همچن�ی
گ

انسان بودن، تبعه بودن و وابستی
بــودن و برابــری در مقابــل قانــون برخــوردار اســت. کانــت خــود بــه 
تدریــ�ب  بــودن تحقــق نظــام جمهــوری واقــف اســت و بیــان یم کنــد 
که این مهم با پرداخت هزینه ها و فداکاری به دست خواهد آمد.

فدراســیون  تاســیس  صلــح،  تحقــق  مهــم  قضــا  از  و  دوم  گام 
دولت هــای آزاد اســت. نمونــه ای کــه کانــت در آن زمــان از آن بــه 
عنــوان فدراســیون دولت هــا در نظــر یم گرفــت، »مجمــع عمــویم 
دولت هــا« در الهــه بــود کــه در صــورت تجــاوز یــک کشــور اروپــا�ی 
به کشور اروپا�ی دیگر، جهت احقاق حق بدان شکایت یم بردند. 
، ســازمان ملــل اســت البتــه  نمونــه  کنــو�ن ایــن نهــاد در جهــان کنــو�ن

. همــراه بــا تفاوت هــا�ی
کانــت، هــدف اصــی ایــن فدراســیون را دفــاع از صلــح یم دانــد. وی 
در اخــالق مــا بعدالطبیعــه بیــان یم کنــد کــه فدراســیون دولت هــای 
آزاد بــه عنــوان »کنگــره دائــیم دولت هــا«، تنهــا ابــزار تحقــق ایــده 
ن الملــی« یم دانــد کــه بــر پایــه آن، »ملت هــا را توانــا ســازد   »حــق ب�ی
ی هــای خویــش را در یــک مســ�ی مــد�ن بــه وســیله اقدامــا�ت  کــه درگ�ی

 .»
گ

برطــرف ســازند، نــه بــا شــیوه بربریــت بــا ارتــکاب اعمــال جنــی
ن الملــی« را بــر پایــه ۴  او در ایــن رســاله،  تصــور خــود از »حــق ب�ی
بنیــاد، �پ ریــزی یم کنــد: مســئله نخســت آنکــه دولت هــا در روابــط 
خــار�ب خــود، هماننــد وحشــیان �ب قانــون، در وضعیــیت عــاری از 
ن وضعیــیت از آن رو کــه بــه  حــق بــه رس یم برنــد. دوم آنکــه، چنــ�ی
ن همــراه  ومند تــر اســت، هــر چنــد بــا جنــگ نــ�ی ســود دولت هــای ن�ی
نباشد، نمایش گر باالترین حد از �ب عدالیت است؛ زیرا هیچ دولیت 
در �پ انجــام کــرداری، برتــر از دیگــران نیســت. مســئله ای کــه در 
، بــه واســطه حــق وتــو پنــج کشــور، از ســاختاری  فدراســیون کنــو�ن
معیوب نســبت به ایده کانت برخوردار اســت. مســئله ســوم آنکه 
وری اســت تــا دولت هــا در  ، امــری رصن تأســیس فدراســیون جهــا�ن
امــور داخــی کشــورها دخالــت نکــرده و از یکدیگــر در برابــر تجــاوز 

د کــه ایــن  ن دو گــروه، رقابــت شــکل یم گــ�ی دســت یا�ب بــه شــغل بــ�ی
رقابــت باعــث کاهــش ســطح دســتمزدها یم گــردد؛ در حــایل کــه اگــر 
مهــارت دو گــروه متفــاوت از یکدیگــر باشــد، مهاجــرت منجــر بــه 

افزایــش ســطح درآمــد بــرای هــر دو گــروه خواهــد شــد.
وی  از طــر�ن دیگــر، افزایــش مهاجــران عــالوه بــر افزایــش عرضــه نــ�ی
کار، باعث افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات هم خواهد شد؛ 
بــان طالــب  ن بــه عبــارت دیگــر همان طــور کــه مهاجــر در کشــور م�ی
 خــود نیــاز بــه خــوراک و پوشــاک 

گ
ن زنــد� شــغل اســت، بــرای تامــ�ی

دارد. تقاضا�ی که مهاجر برای کاال و خدمات ایجاد یم کند، باعث 
وی کار یم شــود.  کت هــا بــرای نــ�ی رونــق تولیــد و افزایــش تقاضــای رسش
اگــر تقاضــای مهاجــر بــرای تهیــه کاال و خدمــات متناســب بــا عرضــه 
ان یم گردد.  وی کار باشد، بیکاری حاصل از ورود مهاجران ج�ب ن�ی
مهاجــر را بــر پایــه  تحصیــالت  وی کار، اعــم از مهاجــر و غ�ی اگــر نــ�ی
نتایــج  ماهــر تقســیم کنیــم،  بــه گروه هــای ماهــر و غ�ی و تجــارب 

دقیق تــری خواهیــم داشــت.
ماهر باشند، افزایش تقاضا برای  وی کار غ�ی اگر تمام مهاجران ن�ی
د و باعــث کاهــش ســطح دســتمزد  ماهــر شــکل یم گــ�ی وی کار غ�ی نــ�ی
ماهــر بــویم یم شــود، از ســو�ی دیگــر تقاضــا  وی کار غ�ی و بیــکاری نــ�ی
وی کار ماهــر افزایــش خواهــد یافــت و ایــن گــروه در درآمــد  بــرای نــ�ی
ات مثبیت خواهد بود. مشــابه این اتفاق با ورود  خود شــاهد تغی�ی
مهاجــران افغــان بــه ایــران افتــاد؛ بــا ورود ایــن کارگــران بــه بخــش 
بــان بــه طــور  ن ســاختمان، آمــار بیــکاری در ایــران و در اســتان های م�ی

ی افزایــش پیــدا کــرد. چشــمگ�ی
ن در اقتصــاد کشــورهای مبــدا قابــل بــرر�  تاثــ�ی مهاجــرت همچنــ�ی
 دو نگــرش جهان گــرا و می گــرا بــه اثــرات مهاجــرت 

ً
اســت. عمومــا

از  ســود حاصــل  زمــا�ن کــه  تــا  نظریــه جهان گــرا  در  دارد.  وجــود 
مهاجرین در کشورهای مقصد به زیان خروج آن ها از کشورهای 
مبــدا بچربــد، ایــن مهاجــرت بــه نفــع اقتصــاد جهــا�ن خواهــد بــود.

بــرای مثــال مهاجــران ۹.۴ درصــد از GDP جهــا�ن را تولیــد کرده انــد؛ 
ی حدود ۳ تریلیون دالر بیش از آنکه در کشورهای مبدا خود  ن چ�ی
تولیــد یم کردنــد. امــا در نظریه هــای می گــرا تمرکــز بــر نتایــج مثبــت 
یــا منــین مهاجــرت بــر کشــورهای مبــدأ اســت. پیامدهــای منــین 

مهمان نــوازی یم دانــد؛ بدیــن معــین کــه بــه هنــگام ورود بــه کشــوری 
بیگانه با او به سان یک دشمن برخورد نشود و این رفتار تا مادایم 
ن اســت، بایســیت تــداوم داشــته باشــد. کانــت  کــه رفتــار او صلح آمــ�ی
بیــان یم کنــد کــه  یــک غریبــه نیم توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه بــا او 
به ســان یک مهمان رفتار شــود اما یم تواند مدیع »حق پناهگاه« 
ن هــای دیگــر  شــود کــه دایــر بــر حــق ورود و ســکونت گاه در رسزم�ی

اســت. 
اســتدالل کانــت بــرای حقــوق برشمرده شــده بــرای دیگــران بــر ایــن 
ن در مالکیت تمایم انسان هاست  دیدگاه استوار است که کره زم�ی
و از ســوی دیگــر، زیســت پراکنــده انســان ها تــا �ب نهایــت ممکــن 
نیست، چرا که جمعیت انسان  ها هر روز، رو به فزو�ن است. در 
نتیجــه آن کــه حــق دیــدار و حــق بــا هــم بــودن متعلــق بــه همــه اســت 
و انســان ها ناگزیــر خواهنــد شــد کــه پذیــرای زیســت توأمــان باشــند. 
کانــت در کتــاب اخــالق مابعدالطبیعــه خــود، اصــویل چهارگانــه در 
خصــوص حــق مهاجــرت و حــق دولت هــا در قبــال مهاجریــن ارائــه 
یم دهد: نخست، هر شخیص اعم از اینکه تبعه یا شهروند باشد، 
از حــق مهاجــرت برخــوردار اســت؛ چــرا کــه اشــخاص، مایملــک 
ن حــیت بــاز  دولت هــا نیســتند و هیــچ دولــیت نیم توانــد آنــان را از چنــ�ی
دارد. دوم، دولت هــا از حــق تشــویق مهاجــرت خارجیــان بــه کشــور 
خود برخوردارند. سوم، اگر مهاجری، جناییت علیه دولت مرتکب 
شــود، دولــت حــق دارد او را بــه یــک کشــور خــار�ب تبعیــد کنــد. 
ون  ن فــرد جنایــت کاری را از کشــور بــ�ی چهــارم، دولــت حــق دارد چنــ�ی

ن امنیــت وی ســلب مســئولیت نمایــد. کنــد و نســبت بــه تأمــ�ی
نکته مهم آن است مقصود کانت از جنایت، نه مخالفت سیا� 
و انتقــاد از سیاســت های دولــت نیســت بلکــه منظــور از جنایــت، 
اقــدام عمــی خــالف امنیــت و نظــم حاکــم بــر جامعــه اســت؛ چــرا 
ن مصــوب  ، افــراد بــه مــوازات پذیــرش قوانــ�ی کــه در جمهــوری کانــیت
پارلمــان، از حــق پرســش، نقــادی و مخالفــت بــا دولــت برخــوردار 

خواهنــد بــود. 
ن منع تجارت که  مسئله بعدی که کانت بدان اشاره یم دارد، قوان�ی
ن بر�ن از کشورهاست. او مطابق حق مهمان نوازی، ممانعت  ماب�ی
دولت ها از سفر تجار و ورود کاالها را مردود یم شمارد و این اقدام 
، در  کت ها یم نامد. از سو�ی  رسش

گ
دولت ها مسبب اصی ورشکستی

، به واسطه اتکای معیشت افراد  نتیجه »تحریم« ها�ی این چنیین
به فرایند تولید و تجارت، احتمال وقوع جنگ و منازعه میان دو 
کشــور باال یم رود. بنابراین هرگونه ممانعت از مهاجرت و تحریم 
ن الملی بدمد  اقتصادی، یم تواند در آتش وضع طبیی فضای ب�ی

که با روح صلح پایدار و ایده کانت در مخالفت است. 

فت و ایجاد کسب و کارهای نوین در کشور  که بر بهره وری و پی�ش
گــذار اســت. مبــدأ تاث�ی

و  فــت  پی�ش از  نمونه هــا�ی  هنــد  و  تایــوان   ، اخــ�ی دهــه  چنــد  در 
توســعه در ســایه  مهاجریــین هســتند کــه دانــش فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات را از آمریــکا وارد کشــور خــود کرده انــد. یــی دیگــر از 
نتایج مثبت مهاجرت که حیت بدون بازگشت مهاجران به کشور 
د، ایجــاد شــبکه های تجــاری اســت کــه بــه ســهولت  شــکل یم گــ�ی

رسمایه گــذاری مســتقیم خــار�ب کمــک یم کنــد.
 کشــورهای مکزیــک و مراکــش تجربه هــای قابــل توجــی در 

ً
ا اخــ�ی

انتفــاع از مهاجــران داشــته اند؛ مکزیــک بــرای بازگردانــدن مهاجــران 
از  اجــرا درآورده  بــه  برنامه هــا�ی  داخــل کشــور  بــه  تحصیل کــرده 
جملــه خدمــات اســتخدام عمــویم بــرای کارگــران مهاجــر و پــروژه 
ن مراکــش بــا ارائــه ابزارهــای  اطالع رســا�ن مــایل در مکزیــک. همچنــ�ی
مــایل انعطــاف پذیــر، نــرخ عادالنــه تبدیــل، چارچــوب اقتصــاد کالن 
بــا ثبــات و کانال هــای رســیم بــرای انتقــال پــول، توانســته بــه انــدازه 
حــدود ۸ درصــد ازGDP خــود، از وجــوه بازگشــیت منتفــع شــود.

در آخــر، بــه نظــر یم رســد امــروز دنیــا بــه تجربه هــای قابــل توجــی 
در زمینــه بهره بــرداری از مهاجریــن دســت یافتــه ؛ گــردش درســت 
ایــط را بــرای توســعه  نخبــگان و رسمایــه در جهــان امــروز یم توانــد رسش

اقتصــادی پایــدار در کشــورهای مهاجرفرســت پدیــد آورد.

نوربــرت الیــاس، جامعه شــناس آلمــا�ن در نظریــه تحلیــل تمــد�ن 
خویــش، تمــدن را بــه یــک فراینــد تشــبیه یم کنــد کــه هــدف اصــی 
ن انسان هاســت. بــه واقــع نیم تــوان  ســازی روابــط بــ�ی ن آن، صلح آم�ی
تمــایم تحــوالت و رویدادهــا را در راســتای فراینــد مذکــور دانســت 
وانگــی  اســت.  بــوده  روبــه رو  فرودهــا�ی  و  فــراز  بــا  راســتا  ایــن  و 
، از ابتــدا و حالــت بــدوی تــا زمــان  ســ�ی کی حرکــت جوامــع انســا�ن
، منطبق بر دیدگاه الیاس است. اگر به روزگار کنو�ن نظری  حارصن
، ممنوعیــت  بیافکنیــم، مســائی همچــون بحران هــای مهاجــر�ت
، نشــان از حضــور در قعــر  ســفر بــه کشــورها و تحریم هــای تجــار�ت
ح ایــده  ن یم دهــد. ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــا رسش روابــط صلح آمــ�ی
د کانــت بــرای  »صلــح پایــدار« امانوئــل کانــت، بــه بازخــوا�ن راهــ�ب

دازد. ن روابــط انســا�ن بــ�پ متسامح ســاخ�ت
گ همزمــان بــا انعقــاد پیمــان بــال، دســت بــه  کانــت در کونیگســ�ب
« زد که در آن، برای  انتشار رساله »صلح پایدار: یک طرح فلسین
� در ســه   برون رفــت اروپــا از جنگ هــای مــداوم علیــه یکدیگــر، رسش
ط ارائــه کــرد کــه بــا اســتقبال روبــه رو شــد. در  ط و چنــد پیــش رسش رسش
مسئله صلح پایدار، در نهایت با تأسیس »فدراسیون دولت های 
ن انســا�ن از آزادی  آزاد« و پدیدارشــدن حــق جهانشــهری، روابــط ب�ی

بیشــ�ت و تنــش کمــ�ت برخــوردار خواهــد شــد.
ح یم دهــد:  وط تحقــق صلــح پایــدار را در ســه گام رسش کانــت، رسش
نخســت نظــام جمهــوری، دوم فدراســیون دولت هــای آزاد و ســوم 
حــق جهانشــهری. امــا پیــش از تحقــق ایــن ســه گام، صلــح پایــدار 
ط اســت کــه بــه اختصــار مــواردی از آن بیــان  نیازمنــد چنــد پیــش رسش
ن کشورهای دیگر  ط را فروکاس�ت ن پیش رسش یم گردد. کانت، نخست�ی
ن اســتقالل آن هــا از طریــق تــوارث،  بــه عنــوان ابــزار و نادیده گرفــ�ت
ازدواج و مبادله را مورد مذمت قرار یم دهد. مسئله حائز اهمیت 
نــده مجموعــه ای از شــهروندا�ن  آن اســت کــه هــر کشــور دربرگ�ی
 انســان محســوب یم شــوند؛ »انســان «ها�ی که در 

گ
اســت که همی

اندیشــه کانــت، بــه هیــچ وجــی نیم تــوان در قالــب اشــیاء و ابــزار بــه 
کار گماشــته شــوند.

در مــوراد دیگــر، کانــت دخالــت همــراه بــا اعمــال زور کشــوری در 
مســائل داخــی و قانــون اســا� کشــور دیگــر را مــردود یم دانــد و 
کشورها را به رعایت حق حاکمیت و پذیرش استقالل یکدیگر فرا 
یم خواند. با منع رصیــــح اعمال زور، تالش برای براندازی ســیا� 

ی دانست،  مهاجرت را یم توان یی از قدییم ترین پدیده های ب�ش
 انســان های امــروزی 

گ
بــه طــوری کــه بــه ســخیت یم شــود پراکنــد�

ن را مشــابه نیــاکان اولیــه خــود دانســت. بــا ایــن  بــر روی کــره ی زمــ�ی
ین مهاجرت داوطلبانه در قرنهای اخ�ی را باید مربوط  حال، بزرگ�ت
ن  بــه اواســط  قــرن ۱۹ و اوایــل قــرن بیســتم دانســت کــه در ایــن بــ�ی
ین  ، بیشــ�ت

گ
مؤلفه هــای اقتصــادی نظــ�ی کار و افزایــش رفــاه زنــد�

تاث�ی را داشته اند. امروزه ۲۳۰ میلیون نفر- حدود ۳ درصد مردم 
 یم کننــد.

گ
جهــان- خــارج از کشــور محــل زادگاه خــود زنــد�

وی کار دانســت؛ در حالــت  مهاجــرت را بایــد بــه نــویع جابجــا�ی نــ�ی
ن هــا�ی بــا بیــکاری بــاال بــه  وی کار بــا مهاجــرت از رسزم�ی ایــده آل، نــ�ی
وی کار هستند، به دنبال دستیا�ب به کار  کشورها�ی که نیازمند ن�ی
 خــود اســت. اگرچــه در واقعیــت 

گ
مناســب و افزایــش ســطح زنــد�

ماجــرا انــد� متفــاوت اســت.
ورود مهاجــران بــه کشــورها�ی کــه دوره رونــق اقتصــادی را تجربــه 
بان در  ن ان کمبــود نیازهــای مهــار�ت کشــورم�ی یم کننــد، باعــث جــ�ب
بــان بــا رکــود و بیــکاری دســت  ن بــازار کار یم شــود؛ ویل اگــر کشــور م�ی
بــه گریبــان باشــد، مهاجــران باعــث کاهــش ســطح درآمــد یــا افزایــش 
بیــکاری در میــان بومیــان یم شــوند و احتمــااًل فرصت هــای شــغی 
ن تــری  نصیــب مهاجــرا�ن خواهــد شــد کــه حــارصن بــه کار بــا درآمــد پای�ی

نســبت بــه بومیــان هســتند. 
بــا ایــن حــال، تاثــ�ی مهاجــرت بــر بــازار کار در کوتاه مــدت و بلند مــدت 
یــی ثابــت اســت ویل  ن متفــاوت اســت؛ در کوتــاه مــدت رسمایــه ف�ی
وی کار تغیــ�ی کنــد. از ســو�ی  در بلند مــدت یم توانــد متناســب بــا نــ�ی
دیگــر، مهــارت و تحصیــالت کارگــر مهاجــر در بلند مــدت ارتقــا پیــدا 

یم کنــد.
موضــوع دیگــری کــه بــر بــازار کار در کشــورهای مهاجرپذیــر تاثــ�ی 
یم گــذارد، شــباهت ها و تفاوت هــای مهــار�ت دو گــروه اســت. اگــر 
وی کار بویم و مهاجر مهارت های یکسا�ن داشته باشند، برای  ن�ی

خــار�ب محافظــت و نگهبــا�ن کننــد. چهــارم اینکــه ایــن فدراســیون، 
ره�ب و فرمان روا ندارد و همانند یک اتحادیه، کشورها یم توانند به 

عضویــت آن درآمــده و یــا از آن خــارج شــوند.
به واقع، پیشــنهاد تشــکیل فدراســیون دولت های کانت بر مبناای 
ن مفهــوم  نظــری اســتوار بــود کــه هابــز و بعدهــا الک از آن بــرای تبیــ�ی
»دولــت« ســود جســته بودنــد. هابــز، »وضــع طبیــی« را حالــت 
جنــگ مــداوم و �ب قانــو�ن یم دانســت کــه یگانــه قانون گــذار و قــا�ن 
ایــیط خــود فــرد اســت؛ اوســت کــه بنــا بــه منافــع و میــل بــه  هــر رسش
د و هــر اقــدایم  دی مــداوم بــا دیگــران قــرار یم گــ�ی زیاده خــوایه، در نــ�ب
را موجه یم شمارد. این وضعیت در اثر قرارداد اجتمایع و تشکیل 
دولــت، بــه وضــع مــد�ن و اســتقرار قانــون بــدل یم گــردد و بــا تشــکیل 
دولــت و اســتقرار حاکمیــت، قانــون و قاعــده ای یکســان و مطابــق 

یــت، بــر همــه فرمــان روا�ی یم کنــد. خواســت عمــویم اک�ث
آزاد  دولت هــای  فدراســیون  مــادایم کــه  بیــان یم کنــد کــه  کانــت 
تشــکیل نگــردد، دولت هــا در وضــع طبیــی بــه رس یم برنــد. او هــر 
د.  دولت- ملت را به مثابه یک فرد در جامعه بدوی در نظر یم گ�ی
همان گونــه کــه در وضــع طبیــی، هــر فــرد داور کــردار خویــش اســت 
ن افراد در وضع طبیی به جنگ منتی  و همان گونه که روابط ب�ی
ن اســت. دولت هــا  ن چنــ�ی ن دولت هــا نــ�ی یم گــردد، وضــع طبیــی بــ�ی
دازنــد  خــود یم تواننــد بــه داوری در مــورد روابــط بــا دیگــر دولت هــا ب�پ
و هر گاه اراده کنند، یم توانند آتش جنگ علیه یکدیگر برافروزند. 
ی در اضطرار تشکیل دولت  ی جز قرارگ�ی ن ایط، چ�ی نتیجه این رسش
ن بــار، تشــکیل دولــت در جوامــع انســا�ن و این بــار  نیســت؛ نخســت�ی
ن الملی. او این اضطرار  تشکیل فدراسیون دولت ها در جامعه ب�ی
ح یم دهد: »ملت ها�ی هستند که هیچ راه دیگری  را بدین شکل رسش
برای خروج از وضعیت �ب قانو�ن که فقط جنگ بر استوار است، 
ندارند مگر اینکه از آزادی �ب قانوِن در حالت توحش خود دست 
ن  بردارنــد و تســلیم شــوند؛ درســت ماننــد یــک فــرد مســتقل کــه چنــ�ی
ک،  یم کند و با همســاز کردن خود با محدودیت های قانون مشــ�ت
موفــق بــه برقــراری ملــیت از جمــع خودمــان یم شــود کــه رسانجــام 

ن خواهــد بــود«.  نــده مــردم روی زمــ�ی دربرگ�ی
»حــق  طــرح  پایــدار،  صلــح  برقــراری  بــرای  کانــت  گام  ن  واپســ�ی
روابــط  دارد کــه  ســی  ایــن گام  در  اســت. کانــت  جهانشــهری« 
ن اتبــاع خــار�ب بــا دولت هــا را  ن روابــط بــ�ی ن انســان ها و همچنــ�ی بــ�ی
ن ســازد. در وهلــه نخســت، کانــت از حــق »مهمان نــوازی«  صلح آمــ�ی
ســخن یم گویــد کــه بــه گفتــه او، ناظــر بــه نــویع دلواپــیس انســا�ن 
نیســت بلکــه بــه دنبــال آن اســت کــه ســفر و مهاجــرت اتبــاع خــار�ب 
حــق  واجــد  را  مســافری  هــر  او  ســازد.  ن  را صلح آمــ�ی بــه کشــورها 

اقتصادی مهاجرت بیش�ت بر زیان های مربوط به هزینه آموزش ، 
وی کار و کاهــش تولیــد اســتوار اســت. کمبــود نــ�ی

در کشــورهای  آن  اثــرات  بــه  مثبــت  نــگایه  بخواهیــم  اگــر  امــا 
در  وی کار  نــ�ی مهاجــرت  باشــیم،  داشــته  مهاجــر  گســیل کننده 
کشورها�ی با بیکاری قابل توجه نرخ بیکاری را کاهش یم دهد و از 
طــر�ن وجــوه ارســایل مهاجریــن بــرای خانواده هــا تاثــ�ی قابــل توجــی 
بــر فقــر در کشــورهای مبــدأ گذاشــته و باعــث انتقــال رسمایــه از 
کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه شده است. 
بــه  مهاجــران  ارســایل  وجــوه  مقــدار   ، جهــا�ن بانــک  آمــار  طبــق 
کشورهایشــان در ســال ۲۰۱۳ بالــغ بــر ۵۵۰ میلیــارد دالر بــوده کــه 
۴۱۴ میلیــارد دالر آن مربــوط بــه کشــورهای در حــال توســعه بــوده 
اســت. مطالعــه ای بــر روی ۳۱ کشــور در حــال توســعه آســیا�ی کــه 
مقــدار وجوهــات ارســایل از ۵ درصــد تولیــد ناخالــص داخــی آن هــا 
بیشــ�ت بــوده، حــایک از آن اســت کــه در ازای ۱۰ درصــد افزایــش در 
ان ۳.۹ درصد کاهش  ن وجوه ارسایل، نرخ فقر به ازای هر نفر به م�ی
ن درباره اثرات این وجوهات  پیدا یم کند. با این حال، نگرا�ن ها�ی ن�ی

وی کار و افزایــش تــورم وجــود دارد. بــر کاهــش نــرخ مشــارکت نــ�ی
بــاز  خــود  بــه کشــورهای  مهاجریــین کــه  دراز مــدت،  در  بعــالوه 
یــی و مــایل، نتایــج چندیــن ســال  ن یم گردنــد، عــالوه بــر رسمایــه ف�ی
تحصیــل، تجربــه کاری، مهــارت و دانــش را بــا خــود بــه همــراه دارنــد 

دیده ضا م�ی عل�ی
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پیشنهاد عجیب ترامپ: به پای مهاجران شلیک کنید

وهــای نظــایم بــه ســمت مهاجــرا�ن کــه قصــد دارد بــه  فــارس : رئیس جمهــور آمریــکا در جلســه ای در دفــ�ت کارش پیشــنهاد داده ن�ی
آمریکا بیایند شلیک کنند.

روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش داده »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در جریان جلسه ای در کاخ سفید ابتدا پیشنهاد 
قانو�ن است پیشنهاد شلیک  قانو�ن را مطرح کرده و بعد از آنکه متوجه شده این کار غ�ی شلیک گلوله به سمت مهاجران غ�ی

گلوله به سمت پای آنها را مطرح کرده است.
وع  نیویورک تایمــز نوشــته در جلســه ای کــه مــاه مــارس در دفــ�ت کار ترامــپ برگــزار شــده او هماننــد بســیاری از دیگــر جلســات رسش
بــه مطــرح کــردن گلــه و شــکایت های خــود از مهاجــران کــرده اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه این بــار او راهــکاری هــم مدنظــرش داشــت.

طبــق ایــن گــزارش، ترامــپ در میــان بهــت مشــاورانش ابتــدا بــه آنهــا دســتور داده مــرز ۲۰۰۰ مایــی بــا مکزیــک را تــا ظهــر فــردا بــه 
طــور کامــل ببندنــد.

افتادن توریســت های آمریکا�ی در مکزیک یا رسگردان  مشــاوران ترامپ از این بیمناک بودند که حکم رئیس جمهور باعث گ�ی
شــدن دانش آمــوزان در هــر دو ســوی مــرز و یــا ایجــاد بحــران اقتصــادی بــرای هــر دو کشــور شــود. امــا آنهــا ایــن را هــم یم دانســتند 
ن راهکارها�ی وادار کرده که یی از دیگری  که اشتیاق ترامپ برای متوقف کردن مهاجرت تا چه اندازه او را به تقال برای یاف�ت

افرایط ترند.
نگاه ویژه

، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و یکم / نیمه اول مهر 1398
گ

دوهفته نامه فرهن�

5

دین پژویه در ایران و غرب، روای�ت شخیص
دامادی یا� م�ی

ی مطالعات اسالیم  دانش آموخته دکرق
ا  اسکاتلند دانشگاه ادینرب

خورشـــیدی( بخـــش آمـــوزش دولـــت ترامـــپ یط نامـــه ای رســـیم از 
دانشـــگاه کارولینای شـــمایل و دانشـــگاه دوک خواســـت که در مفاد 
ک شان در رشته »مطالعات خاورمیانه« تجدیدنظر  برنامه  مش�ت
کننـــد. از نظـــر بخـــش آمـــوزش دولـــت ترامـــپ، ایـــن برنامـــه »تصویـــر 
ن مقـــرر  زیـــادی مثبـــت از اســـالم« نشـــان یم دهـــد. ایـــن نامـــه هم چنـــ�ی
یم داشـــت کـــه برگـــزاری ســـمینارها�ی ماننـــد »عشـــق و هـــوس در 
ایـــران مـــدرن« بـــه ســـود »امنیـــت مـــی و ثبـــات اقتصـــادی« امریـــکا 
نیســـت. بخـــش آمـــوزش در ایـــن نامـــه تهدیـــد کـــرده بـــود کـــه در 
صـــورت عـــدم تجدیـــد نظـــر در مفـــاد برنامه هـــا، بودجـــه فـــدرال 
آن رشـــته قطـــع خواهـــد شـــد. بـــه گفتـــه رســـانه ها فشـــار بـــر ایـــن دو 
دانشـــگاه از آن جـــا آغـــاز شـــد کـــه یـــی از نماینـــدگان جمهوری خـــواه 
کنگره آمریکا، کنفرانیس دانشگایه را که تحت این برنامه برگزار 
شـــده بـــود، »ضـــد ارسائیـــی« قلمـــداد یم کنـــد و از دولـــت ترامـــپ 

یم خواهـــد در بودجـــه  ایـــن برنامـــه تجدیدنظـــر کنـــد. 
بخـــش  بـــه  پاسخ شـــان  رســـیم  نامـــه ی  در  اّمـــا  دانشـــگاه  دو  ایـــن 
آمـــوزش دولـــت ترامـــپ تأکیـــد یم کننـــد کـــه حـــیت دانشـــگاه ها هـــم بـــر 
ن موضوع سمینارها و کنفرانس ها نظارت  مفاد در� اساتید و ن�ی
ندارنـــد و دانشـــگاهیان در ایـــن زمینه هـــا آزادانـــد. ایـــن دو دانشـــگاه 
در پاسخ شـــان تأکیـــد یم کننـــد کـــه نامـــه ی بخـــش آمـــوزش دولـــت 
ترامـــپ تحدیـــد و تهدیـــدی بـــرای آزادی آکادمیـــک اســـت و ایـــن دو 
دانشـــگاه قصـــد ندارنـــد در مفـــاد برنامـــه آمـــوز�ش خـــود تجدیدنظـــر 

کننـــد. 
ایـــن یعـــین حکومت هـــا حـــیتّ در کشـــورهای دموکراتیـــک )چـــه رســـد 
بـــه غـــ�ی آن( میـــل بـــه دســـت اندازی بـــه آزادی آکادمیـــک دارنـــد امـــا 
دانشگاه های کشورهای دموکراتیک در دفاع از آزادی آکادمیک 
ســـّنت تنومنـــدی پرورانده انـــد. ایـــن را مقایســـه کنیـــد بـــا وضعیـــت 
ک، اســـتاد جامعه شـــنا� دانشـــگاه آزاد  دکـــ�ت فاطمـــه موســـوی مـــ�ی
ن بـــه  اســـالیم اراک بـــا بیســـت ســـال ســـابقه کار کـــه بـــه اّتهـــام »توهـــ�ی
مقدســـات« یط نامـــه ای از ســـوی رییـــس دانشـــگاه آزاد اســـالیم 
و  بیســـت  در   

ً
اداری و رصفـــا یفـــات  ت�ش بـــدون یط  کّل کشـــور 

چهـــار ســـاعت اخـــراج قطـــی شـــد. ایـــن حادثـــه در مهرمـــاه ۱۳۹۶ 
خورشـــیدی رخ داد. گویـــا او رس کالس »روان شـــنا� اجتمـــایع« 
در مورد حجاب و پیام�ب اسالم اظهارنظری کرده بود که به نظر 
ن آمـــده بـــود. ایـــن اســـتاد اّمـــا در  ن آمـــ�ی بـــر�ن دانشـــجویان کالس توه�ی
نـــگاری  ئـــه شـــد. خ�ب دادگاه تجدیدنظـــر اراک از تمـــایم اّتهامـــات ت�ب
بـــا ســـه نفـــر از مســـؤوالن دانشـــگاه اراک )رییـــس دانشـــگاه، معـــاون 
د تـــا از احتمـــال بازگشـــت  آمـــوز�ش و رییـــس حراســـت( تمـــاس یم گـــ�ی
ایـــن اســـتاد بـــه دانشـــگاه پرس وجـــو کنـــد، امـــا هـــر ســـه مســـئول از 
پاســـخ خودداری یم کنند. رئیس دانشـــگاه  حیتّ یم گوید چند ماه 
از ایـــن موضـــوع گذشـــته چـــرا شـــما حـــاال یـــاد ایـــن موضـــع افتاده ایـــد؟ 

تجددی واردا�ت و کژوکوژ است که نمود آن در تخریب معماری 
ســـنیت و مرف گـــرا�ی مفـــرط اســـت. در غـــرب ســـّنت دانشـــگایه 
ی کـــه بـــه ســـخیت یم تـــوان آن را در دانشـــگاه های  ن وجـــود دارد، چـــ�ی
ایران با قریب یک قرن قدمت رساغ گرفت. از این جهت یم توان 
گفـــت وضـــع حوزه هـــای علمّیـــه بهـــ�ت از دانشـــگاه ها اســـت. گرچـــه 
وضـــع آزادی آکادمیـــک در دانشـــگاه ها بهـــ�ت از حوزه هـــای علمّیـــه 
ی  ن اســـت اّمـــا حوزه هـــا ســـّنت درون زای خـــود را پرورده انـــد، چـــ�ی
کـــه در دانشـــگاه های ایـــران وجـــود نـــدارد. اگـــر در دانشـــگاه های مـــا 
ســـنیت علیم هم وجود داشـــته باشـــد ســـنیت واردا�ت اســـت و ســـنت 
ون اثـــر پذیرفتـــه  ، ســـنت نیســـت زیـــرا ســـنت، حـــیت اگـــر از بـــ�ی واردا�ت

باشـــد بایـــد در نهایـــت درون زا باشـــد. 
آیـــا یم تـــوان گفـــت کـــه دانشـــکده الهیـــات دانشـــگاه تهـــران، ســـنت 
الهیا�ت خود را دارد که متفاوت از سنت الهیا�ت دانشکده الهیات 
. اصـــوال ســـنیت وجـــود نـــدارد، بلکـــه  دانشـــگاه فـــردو� اســـت؟ خـــ�ی
تنهـــا کارگـــران کارخانـــه تولیـــد مـــدرک مشـــغول کارنـــد. ویل در غـــرب 
رایـــج فلســـین در دانشـــگاه های  مثـــال ســـنت  یم تـــوان گفـــت کـــه 
قـــرن نوزدهـــم و دهه هـــای  نیمـــه دوم  ـــج در  ـ ـ ـ یـ آکســـفورد و کم�ب
نخســـت قرن بیســـتم ســـنت ایده آلیســـیت بود. به شـــیوه ای مشـــابه 
یم تـــوان از »مکتـــب نجـــف« در مقابـــل »مکتـــب قـــم« در فقـــه و 
اصول یاد کرد که نشان از سنت پروری و تنوّع سنت ها  در درون 
حوزه هـــای علمیـــه ی شـــیعه دارد. از فقـــه و اصـــول کـــه بگذریـــم، در 
مباحـــث کالیم هـــم حوزه هـــای علمّیـــه ســـّنت خـــود را پرورانده انـــد. 
»مکتب تفکیک« که از آن با عنوان »مکتب معار�ن خراسان« 
هـــم یـــاد یم شـــود یـــی از ایـــن ســـّنت های کالیم حـــوزوی اســـت کـــه از 

قضـــا ریشـــه  در مشـــهد دارد.
اســـتادان  حـــیت  بـــس کـــه  ن  همـــ�ی ایـــران  در  دانشـــگاه  در �ب ســـنیت 
برجسته ی حوزوی ای مانند محّمد واعظ زاده خراسا�ن )۱۳۹۵-

 بـــا 
ً
۱۳۰۴( و جـــالل الدیـــن آشـــتیا�ن )۱۳۸۴-۱۳۰۴( کـــه عمدتـــا

ه هـــای معیشـــیت از حـــوزه بـــرای تدریـــس بـــه دانشـــگاه مشـــهد  ن انگ�ی
آمدنـــد، شـــاگرد دانشـــگایه برجســـته ای از خـــود بـــا�ت نگذاشـــتند. 
مثـــال آشـــتیا�ن اگـــر شـــاگرد برجســـته ای از خـــود بـــه جـــا گذاشـــته 
باشـــد، حاصل درس های مدرســـه علمّیه امام صادق اش اســـت و 

نـــه دوران تدریـــس دانشـــگاه اش.  
۳. حاصل کالم

اســـا�   
گ

ویـــژ� دو  علـــیم  ســـنت پروری  ن  نـــ�ی و  آکادمیـــک  آزادی 
ایـــران گرچـــه حوزه هـــای علمّیـــه   دانشـــگاه های غـــر�ب اســـت. در 
کم وبیش ســـنت ویژه ی خود را پرورانده اند اما دانشـــگاه نتوانســـته 
ورانـــد. ترکیـــیب از ســـنت پروری  اســـت ســـّنت ویـــژه ی خـــود را ب�پ
ه ای اســـت کـــه  ن حـــوزوی و فضـــای بـــه نســـبت آزادتـــر دانشـــگاه آمـــ�ی

یم توانـــد وضـــع جامعـــه ی علـــیم ایـــران را بهبـــود بخشـــد. 

از مـــن خواســـته شـــده در بـــاب مقایســـه ی دین  پـــژویه در ایـــران و 
غرب چند کلمه ای بنویســـم. این روایت شـــخیص کیس اســـت که 
ق 

ّ
ن تعل در ایران و غرب دین پژویه کرده است و به هر دو فضا ن�ی

 
ً
خاطـــر دارد. مـــن در ایـــران عـــالوه بـــر تحصیـــالت حـــوزوی )عمدتـــا

فـــردو� مشـــهد در دو  در حـــوزه علمیـــه مشـــهد( در دانشـــگاه 
مقطع کارشـــنا� و کارشـــنا� ارشـــد، الهیات خواندم. ســـپس در 
لندن کارشنا� ارشد دیگری در رشته ی »مطالعه فرهنگ های 
ای  ام را در رشـــته »مطالعـــات اســـالیم« از  مســـلمان« گرفتـــم. دکـــ�ت
ای  ا در اســـکاتلند گرفتـــم. موضـــوع پایان نامـــه  دکـــ�ت دانشـــگاه ادینـــ�ب
بـــود.  الهیـــات اســـالیم معـــارص«  مـــن »مســـأله فلســـین و� در 
در ایـــن نوشـــته، در مقـــام مقایســـه  فضـــای دین پـــژویه در غـــرب 
و ایـــران، بـــر دو نکتـــه تأکیـــد یم کنـــم: آزادی آکادمیـــک و اهمیـــت 

ســـنت. 
۱. آزادی آکادمیک

این کـــه بتـــوان در مـــورد هـــر موضـــویع، مـــادایم کـــه ارزش علـــیم 
دانشـــگایه  هـــر  آرزوی  احتمـــاال  کـــرد  پژوهـــش  آزادانـــه  دارد، 
پیگـــ�ی و مشـــتا�ت در ایـــران اســـت، بـــه ویـــژه در علـــوم انســـا�ن کـــه 
ن اســـت و خاص تـــر در دین پـــژویه کـــه ماالمـــال از  حساســـیت برانگ�ی

تابوهـــای نانوشـــته و خـــط قرمزهـــای نامـــر�ئ اســـت. 
حـــال، بـــه فضـــا�ی آرمـــا�ن  توجـــه کنیـــد کـــه دکـــ�ت مرتـــیصن مطهـــری 
، در این سخن مشهور  )۱۲۹۸-۱۳۵۸(، فیلسوف و متکلم ایرا�ن
ن دانشـــکده، چنـــد ســـال پیـــش  خـــود ترســـیم یم کنـــد: »مـــن در همـــ�ی
نامـــه  ای نوشـــتم بـــه  شـــورای دانشـــکده و در آن تذکـــر دادم یگانـــه 
دانشـــکده ای کـــه  صالحیـــت دارد یـــک کـــر� را اختصـــاص بدهـــد 
ن  دانشـــکده الهیـــات اســـت. ویل نـــه اینکـــه  بـــه مارکسیســـم همـــ�ی
مارکسیســـم را یـــک اســـتاد مســـلمان تدریـــس کنـــد، بلکـــه اســـتادی 
بـــه  و  باشـــد  شـــناخته   را  مارکسیســـم  واقعـــا  ]تدریـــس کنـــد[ کـــه 
آن مؤمـــن باشـــد، و مخصوصـــا بـــه خـــدا اعتقـــاد نداشـــته باشـــد. 
یم بایـــد بـــه هـــر قیمـــیت شـــده از چنـــان فـــردی دعـــوت کـــرد تـــا در ایـــن 
دانشـــکده مســـائل مارکسیســـم را تدریـــس کنـــد. بعـــد مـــا هـــم یم آئیـــم 
و حرف هایمـــان  را یم زنیـــم. منطـــق خودمـــان را یم گوئیـــم. هیـــچ 
امـــون انقـــالب  کـــس هـــم مجبـــور نیســـت  منطـــق مـــا را بپذیـــرد.« )پ�ی

اســـالیم، ص ۱۳( )افـــزوده ی میـــان قـــالب از مـــا اســـت(.  
ن فضـــای علـــیم آزادانـــه ای کـــه دکـــ�ت مطهـــری از آن  فقـــدان چنـــ�ی
ســـخن یم گویـــد تنهـــا اشـــکال اخـــال�ت نـــدارد )یعـــین اشـــکال آن تنهـــا 
ن  ایـــن نیســـت کـــه بـــه تک صـــدا�ی ختـــم یم شـــود و تک صـــدا�ی عـــ�ی
اســـتبداد اســـت( بلکـــه اشـــکال دیگـــر آن ایـــن اســـت کـــه بـــه مـــرگ 
فضای علیم یم انجامد. تنها باید امید داشت که روزگاری تاریــــخ 
شـــفایِه وضعّیـــت آزادی آکادمیـــک در ایـــران بـــه شـــکل مســـتقل 
نوشـــته شـــود تـــا روی کاغـــذ هـــم معلـــوم شـــود کـــه خفقـــان آکادمیـــک 
چگونـــه ایده هـــا را یم پژمـــرد، ذهـــن و زبـــان پژوهشـــگر را ترس خـــورده 
ه  پژوهـــش را یم ســـتاند، محّقـــق را بـــه ورطـــه تکـــرار،  ن یم کنـــد، انگـــ�ی
و  مریـــد   ، کلیشـــه گرا�ی  ، باری به هرجهـــیت  ،

گ
روزمـــر� تقلیـــد، 

مراد بـــازی، باند بـــازی، بده بســـتان، پـــول و مقام پرســـیت یم کشـــاند و 
در یک کالم چگونه خفقان آکادمیك دانشگاه را به سمت کاال�ی 

شـــدن یم بـــرد و شـــوربختانه تـــا حـــد زیـــادی بـــرده اســـت. 
هشـــتاد  دهـــه ی  اوایـــل  در  کـــه  نـــیم رود  خاطـــرم  از  هیـــچ گاه 
خورشـــیدی رئیـــس وقـــت دانشـــکده الهیـــات دانشـــگاه فـــردو� 
مشـــهد کـــه از قضـــا گرایـــش اصالح طلبانـــه هـــم داشـــت، مقالـــه ای را 
ّیه علیم دانشکده فرستاده شده  که برای برر� و چاپ به ن�ش
بـــود، دســـت گرفتـــه بـــود و بـــرای نظرخـــوایه بـــه بـــر�ن از اســـاتید 
دانشـــکده نشـــان یم داد. نظرخـــوایه او امـــا جنبـــه ی علـــیم نداشـــت 
بلکـــه نـــا�ش از معضـــل فقـــدان آزادی آکادمیـــک بـــود. نویســـنده 
مقالـــه، رأی فقـــی یـــی از فقیهـــان بلندپایـــه حکومـــت را نقـــد فقـــی 
کـــرده بـــود. کامـــال هویـــدا بـــود کـــه رییـــس دانشـــکده از چـــاپ ایـــن 
مقاله و یا دست کم بخش ها�ی از آن هراس داشت و از عواقب 
آن بیم نـــاک بـــود. تـــا جـــا�ی کـــه بـــه خاطـــرم یم آیـــد تمـــام اســـاتیدی کـــه 
طـــرف مشـــورت او قـــرار گرفتنـــد بـــا تمجمـــج پاســـخ یم دادنـــد و حـــیت 
یـــی از آن هـــا بـــه رصاحـــت نگفـــت کـــه: »چـــه اشـــکایل دارد؟ بحـــث 
علـــیم اســـت، �ب کاســـت و افـــزود چـــاپ اش کنیـــد«. اگـــر روزگاری 
تاریــــخ شفایه وضع آزادی آکادمیک در ایران نوشته شود، ذکر 

رخدادهـــا�ی چـــون ایـــن احتمـــاال بســـیار خواهـــد رفـــت. 
ایـــن بـــدان معنـــا نیســـت کـــه در فضـــای دانشـــگایه غـــرب تحدیـــد 
وع دانشـــگایه هیـــچ گاه رخ نیم دهـــد. از قضـــا درســـت  آزادی مـــ�ش
در  آکادمیـــک  آزادی  بـــه  مربـــوط  رســـوا�ی ای  اواخـــر  ن  همـــ�ی در 
فضـــای دانشـــگایه آمریـــکا رخ داد کـــه ســـوژه ی رســـانه ها�ی در حـــد 
ن پســـت شـــد. از آن جـــا کـــه تأّمـــل در ایـــن رســـوا�ی یم توانـــد  واشنگ�ت
ن کند، بگذارید قدری آن را توضیح دهم.  چشم مقایسه ی ما را ت�ی
 ۱۳۹۸ مـــاه  )شـــهریور  میـــالدی   ۲۰۱۹ آگوســـت  مـــاه  در 

نـــگار بـــا ایـــن ســـه مســـئول، کـــه بـــر روی  ن پرســـش و پاســـخ آن خ�ب مـــ�ت
ی موجـــود اســـت، نمونـــه ای از �ب اعتنـــا�ی مطلـــق  ســـایت های خـــ�ب
مســـئوالن دانشـــگاه بـــه رسنوشـــت فـــردی دانشـــگایه اســـت کـــه 
ئـــه قضـــا�ی  قربـــا�ن خفقـــان آکادمیـــک شـــده اســـت و حـــیت پـــس از ت�ب
ن مســـئوالن دانشـــگاه جـــرأت دفـــاع از او را ندارنـــد و حـــیتّ حـــارصن  نـــ�ی
نیســـتند بگوینـــد کـــه او بـــه شـــغل دانشـــگایه خـــود بـــاز یم گـــردد یـــا 

 . خـــ�ی
۲. اهمیت سنت

حـــاال بیـــش از یـــازده ســـال اســـت کـــه ســـاکن بریتانیـــا هســـتم. آن چـــه 
لنـــدن و بعدهـــا در اروپاگـــردی  بـــه  از لحظـــه ی نخســـت ورودم 
مهم تریـــن  بـــود.  غـــرب  در  ســـنت  اهمیـــت  جلـــب کـــرد  را  نظـــرم 
 

گ
اث فرهنـــی نمـــود عیـــین پاسداشـــت ســـّنت در غـــرب، حفـــظ مـــ�ی
بخـــش  نمونـــه،  بـــاب  از  اســـت.  طـــور مشـــّخص معمـــاری  بـــه  و 
ا، شـــهر دیویـــد هیـــوم، فیلســـوف مشـــهور قـــرن  قدیـــیم شـــهر ادینـــ�ب
ت دســـت نخورده نگه داشـــته 

ّ
هجدهیم اســـکاتلندی، چنان با دق

شـــده کـــه اگـــر هیـــوم پـــس از دو قـــرن و نیـــم از قـــ�ب خـــود در ابتـــدای 
د، راه خانـــه ی خـــود را پیـــدا یم کنـــد.  ن خیابـــان »پرینســـس« برخـــ�ی
محـــل قـــدم زدن هـــای هیـــوم عالمت گـــذاری شـــده اســـت. حـــیت 
ســـنگ فرش های بخـــش قدیـــیم شـــهر کـــه بـــرای عبـــور اســـب و 
درشـــکه طـــرا� شـــده بوده انـــد دســـت نخورده نگـــه داشـــته شـــده 
اســـت. در کشـــوری کـــه قانـــون اســـا� نـــدارد، ســـنت ها بـــه دقـــت 

حفـــظ شـــده اند تـــا جامعـــه هویـــت و نظـــام خـــود را نگـــه دارد. 
ایـــن را مقایســـه کنیـــد بـــا شـــهر مشـــهد کـــه تمـــام بناهـــای تاریـــ�ن دور 
 ایـــن شـــهر بوده انـــد، بـــه اســـم 

گ
اث فرهنـــی حـــرم، کـــه هوّیـــت و مـــ�ی

»طرح توسعه حرم« خراب شد. مثال مدرسه علمیه ی سلیمان 
خـــان )ســـلیمانیه(، یـــی از چهـــار مدرســـه علمّیـــه ی کهـــن مشـــهد 
کـــه قدمـــت آن بـــه عـــر قاجـــار بازیم گـــردد و عالمـــا�ن هم چـــون 
واری و ســـید عـــی سیســـتا�ن در  ن ، مـــال هـــادی ســـ�ب آخونـــد خراســـا�ن
ن  آن درس خوانـــده بوده انـــد، در طـــرح توســـعه خـــراب شـــد. طـــ�ن
ماجـــرا این جـــا اســـت کـــه جـــای دیگـــری مدرســـه ای ســـاخته اند و نـــام 
آن را ســـلیمانّیه  گذاشـــته اند. انگار اهمیت این مدرســـه تنها در نام 
آن بـــود و مثـــل »برنـــد« محصـــوالت یم شـــود آن را از محصـــویل 
ن مهدیـــه کشـــور، مهدّیـــه  بـــه محصـــول دیگـــر منتقـــل کـــرد. نخســـت�ی
اث  ن بـــا وجـــود هشـــدار دوســـتداران مـــ�ی عابـــدزاده در مشـــهد، نـــ�ی
ن دیگر تخریب   تنها پس از تخریب »ثبت می« شد. ط�ن

گ
فرهنی

ایـــن بنـــای تاریـــ�ن آن بـــود کـــه نمـــاد ســـنت را تخریـــب کردنـــد تـــا بـــه 
«( بـــرای  جـــای آن نهـــادی حـــوزوی )بـــه نـــام »جامعـــه المصطـــین

ــــج ســـّنت بســـازندـ  سنت ســـازی بـــا سنت ســـوزی. ـ ـ ترویـ
تجـــدد در غـــرب درون زا بـــود و از ایـــن رو خـــود بـــه ســـّنیت بـــدل شـــد 
ن بخـــیسش جدانشـــد�ن از آن بـــود. تجـــدد مـــا امـــا  کـــه ســـنت پژویه نـــ�ی



؛ ارمغان مهاجرین
گ

سازند�

انه غرق شده اند سازمان ملل: بیش از یک هزار مهاجر امسال در مدی�ت

ســازمان ملــل متحــد اعــالم کــرد کــه از آغــاز ســال جــاری میــالدی، بیــش از یــک هــزار مهاجــر و پناهجــو در مســ�ی عبــور از دریــای 
انــه جــان خــود را از دســت داده انــد. مدی�ت

ن سال  براساس گزارش کمیسیاریای عایل پناهندگان سازمان ملل ) UNHCR ( که روز سه شنبه منت�ش شد، این برای ششم�ی
انه جان یم بازند. متمادی است که بیش از یک هزار نفر برای رسیدن به خاک اروپا در دریای مدی�ت

کمیســیاریای عــایل پناهنــدگان ســازمان ملــل اعــالم کــرد آمــار مــرگ و مــ�ی مهاجــران و پناهجویــا�ن کــه در راه رســیدن بــه اروپــا جــان 
خــود را از دســت داده انــد، در حــال حــارصن بــه یــک »نقطــه تاریــک و غم افــزا« رســیده اســت.

انــه عبــور کننــد  طبــق ایــن گــزارش، در مجمــوع بیــش از ۶۸ هــزار پناهجــو تــالش کردنــد در ۹ مــاه نخســت ســال ۲۰۱۹، از مدی�ت
کــه ۹ هــزار نفــر از ایــن تعــداد تنهــا در یــک مــاه گذشــته اقــدام بــه عبــور از ایــن مســ�ی کرده انــد.

انه به سمت ایتالیا و جزیره مالت  از میان تلفات یک  هزار نفری سال جاری میالدی، بیش از ۶۵۰ مورد از مس�ی مرکز مدی�ت
در حرکت بودند. نگاه ویژه

، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و یکم / نیمه اول مهر 1398
گ
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ین تجدد خیال ش�ی
سعیده صفار

کارشنایس روانشنایس 97

رویا رخناره
ل بیابان 98 ارشد مدیریت و کنرق

دانشجویان نیاز بود که آن ها تحصیالت اولیه را در ایران یط کرده 
و ســپس بــرای تحصیــالت تکمیــی بــه خــارج فرســتاده یم شــدند. در 
کبــ�ی بــه منظــور تربیــت دانشــجویا�ن  ابتــدای تاســیس دارالفنــون، ام�ی
 پذیــرش مشــاغل گوناگــون را داشــته باشــند،  

گ
کارشــناس کــه آمــاد�

از اســتادان خــار�ب درخواســت کــرد تــا در دارالفنــون تدریــس داشــته 
کب�ی از میان  باشند. اما پس از مد�ت به علت مشکالت متعدد، ام�ی
ی فنون به خارج از کشــور  دانشــجویان برتر، عده ای را برای یادگ�ی
اعزام کرد تا بعدها بتوانند در دارالفنون مشغول به تحصیل شده 

و کشــور از مربیــان خــار�ب �ب نیــاز باشــد.
هنــگام بــرر� اندیشــه دولت مــردان ایــرا�ن در ارســال دانشــجو بــه 
دیدگاه هــای  اجتمــایع،  و  ســیا�  دیدگاه هــای  بــر  عــالوه  خــارج، 
ن باید در نظر گرفت. به همان اندازه که مظاهر تمدن   را ن�ی

گ
فرهنی

غر�ب در جامعه  ایران شکل یم گرفت، به همان اندازه عرصه را بر 
دیدگاه هــای ســنیت تنــگ یم کــرد. یــی از نگرا�ن هــای عمــده در ایــن 
مــورد، ایــن بــود کــه تحصیل کــردگان در خــارج از کشــور، تحت تاثــ�ی 
مظاهــر فرهنــگ غــر�ب قــرار یم گرفتنــد و توانــا�ی تلفیــق فرهنــگ 
ســنیت ایــران بــا مدرنیتــه غــر�ب را نداشــته و بیشــ�ت بــه رسدرگــیم دچــار 
ن منظــور، یــی از اقدامــات مهــیم کــه در دوره   یم شــدند. بــه همــ�ی
نارصی به منظور رقابت با تاث�ی فرهنگ غر�ب صورت گرفت این 
بــود کــه دانشــجویان اعــزایم موظــف شــدند تــا از کاله و ردای ایــرا�ن 

اســتفاده کننــد.
بــه ویــژه  افــراِد در رأس قــدرت و  در اوایــل رونــد اعــزام محصــل، 
روحانیون، به برتری مطلق کشورهای اروپا�ی باور نداشتند و در �پ 
ن هماننــد  چاره جــو�ی بــرای ایــن موضــوع نبودنــد. بــاور عمــوم مــردم نــ�ی
�ت  قرن هــای گذشــته بــود و تصــور یم کردنــد کــه ایــران و تمــدن رسش
همانند سابق جایگاه و اعتبار خود را درمیان بقیه  کشورها داراست 
و در نتیجــه غــرب نیم توانــد جذابیــت چنــدا�ن بــرای دانشــجویان 
داشــته  باشــد. از طــرف دیگــر، تعــداد کــم دانشــجویان اعــزایم و تاثــ�ی 

رسعــت بــاال�ی بــه خــود گرفــت. تحــت مدیریــت مافیــای بــرکی، 
، از  ن نــرخ تــورم اندونــزی از ۶۵۰ بــه ۱۳ درصــد رســید. همچنــ�ی
، رشــدی ۶.۵  ن ســال ۱۹۶۶ تــا ۱۹۹۰، اندونــزی بــه طــور میانگــ�ی

درصــدی را تجربــه کــرد.
جهــش  اثــر  در  نبــود.  یــار  بــرکی  مافیــای  بــا  چنــدان  بخــت  امــا 
برق آســای قیمــت نفــت در دهــه هفتــاد، تمرکــز ســوهارتو بــر روی 
نفت قرار گرفت. در اثر تغی�ی رویکرد، بخیسش از اختیارات گروه 
بــرکی در اختیــار اقتصاددانــان می گــرا قــرار گرفــت و در نتیجــه 
قــدرت اثرگــذاری آنــان محــدود شــد. پــس از برکنــاری ســوهارتو 
« اندونــزی، اعضــای مافیــای بــرکی »خائــن«  ، »حزب التطهــ�ی ن نــ�ی

نامیــده شــدند.
پ�ان شیکاگو

ی تحصیل کــردگان اقتصــاد در  نمونــه موفــق دیگــر از بــه کارگــ�ی
کشــورهای رو بــه توســعه، شــیی پســاکودتا بــود. دوران پیــش از 
کودتا، به واسطه رویکردهای اقتصادی جمع  گرایانه و متمرکز، 
ده ای در  تــورم بــه بــاالی ۵۰۰ درصــد رســید و اعتصابــات گســ�ت
دوران ســالوادور آلنــده، رئیــس جمهــور سوسیالیســت شــیی رخ 
، گــرویه از نظامیــان در  ن اوضــاع نابه ســاما�ن داد. در نتیجــه چنــ�ی
های کودتــا  ن تصمیــیم، بســ�ت کابینــه آلنــده حضــور یافتنــد کــه چنــ�ی

در شــیی مهیــا شــد. 
پــس از کودتــا، آگســتو پینوشــه بــه ســان ســوهارتو، جهــت حــل 
معضــالت اقتصــادی بــه دنبــال اقتصاددانــان بــزرگ آکادیم هــای 
آمریــکا رفــت. دو ســال پــس از کودتــا، میلتــون فریدمــن یط هفــت 
ا�ن ها�ی در دانشــگاه های شــیی  روز بــه شــیی ســفر کــرد و ســخ�ن
 آزادی« در دانشــگاه 

گ
انجــام داد کــه مشــهورترین آن، »شــکنند�

کاتولیــک شــیی بــود کــه در آن، دولــت نظــایم را تهدیــدی بــرای 
آزادی نامیــد.

پس از این سفر، در سال ۱۹7۳تعدادی از دانشجویان شیلیا�ی 
ات و تحــوالت  مدرســه اقتصــادی شــیکاگو جهــت اعمــال تغیــ�ی
اقتصــادی رایه شــیی شــدند. نکتــه اصــی و حائــز اهمیــت آن 
اســت که همانند اندونزی، سیاســت گذاری بدون حضور عامل 
دموکــرا� و بــدون توجــه بــه اخــالق و در یــک فضــای اقتدارگــرا 
صــورت یم گرفــت و واجــد پشــتیبا�ن یــک دیکتاتــور مصلــح بــود.

بــر  منطبــق  یم تــوان  را  شــیکاگو  پــ�ان  اقدامــات  مجموعــه 
بــرای  بــه نحــوی  بــود و  دیدگاه هــای مکتــب اقتصــادی شــیکاگو 
اندیشــمندان  بــرای  آزمایشــگاه  بــه  نزدیــک  محیــیط  ســال،   ۱۶
مدرســه اقتصــادی شــیکاگو مهیــا شــده بــود. برنامه هــای پــ�ان 
شــیکاگو شــامل خصــو�  کــردن برنامه هــای اجتمــایع و رفــایه، 
مقــررات زدا�ی از بــازار، آزادســازی تجــاری، محــدود کــردن قــدرت 
ن و قانــون اســا� بــود.  اتحادیه هــای تجــاری و بازنویــیس قوانــ�ی
هرچنــد در ســال ۱۹۸۲، شــیی تحــت تأثــ�ی سیاســت های پــ�ان 
مجــدد  تالش هــای  بــا  امــا  شــد،  شــدید  رکــودی  دچــار  شــیکاگو 

ن موضــوع، از  ی ایــن امــر یم شــد. بــه دلیــل همــ�ی زمــان ، رصف یادگــ�ی
ورود بســیاری از ایــن افــراد بــه دانشــگاه ها ممانعــت یم شــد.

ازی بــود کــه  زا صالــح شــ�ی گــذار بعــد از بازگشــت، مــ�ی یــی از افــراد تاث�ی
ن ســفرنامه،  در رشــته ی زبان هــای اروپــا�ی تحصیــل کــرد و بــا نوشــ�ت
ن روزنامــه، تاثــ�ی  آوردن دســتگاه چــاپ بــه ایــران و انتشــار نخســت�ی
شــگرف و چشــم گ�ی بــر افــکار عمــویم ایرانیــان گذاشــت. او علــت 
ن به خارج را تحصیل علوم خار�ب و مفید واقع شدن  پذیرش رف�ت
برای مسلمانان ذکر یم کند و در خاطرات خود از وضعیت زنان و 
مردان غر�ب یم گوید و رفتار اجتمایع آن هارا در خیابان با یکدیگر 
مقایســه یم کنــد. او غــرب را »والیــت آزادی« یم نامــد. او دربــاره  فــن 
ی با خود  ن چاپ در اروپا یم نویسد: »با خود اندیشیدم که چه چ�ی
م کــه بــه کار دولــت ایــران بیایــد ]...[ لــذا در نزدیــی یــک  بــه ایــران بــ�ب
چاپخانه اتا�ت اجاره کرده و به این ترتیب، هر روزه از ساعت دو و 
نیم بعدازظهر تا چهار و نیم به لباس انگلییس درآمده و در کارخانه 

چــاپ ز�ن کار یم کــردم.«
از گفته ها�ی که افراد اعزایم در خاطراتشان بازگو یم کنند این گونه 
ن بــه خــارج،  بریم آیــد کــه یــی از مهم تریــن اهــداف آن هــا بــرای رفــ�ت
مفیــد واقــع شــدن بــرای ملــت و ایــران بــوده و در ایــن راه از پذیــرش 

هیــچ خطــری ِابــا نداشــتند.
زا و قائم مقام  اعزام دانشــجو که به طور جدی با همت عباس م�ی
وع  وزی در جنگ هــا رسش ه هــای نظــایم و ســودای پــ�ی ن فراهــا�ن بــا انگ�ی
ا�ت شگرف بر نظام  آموز�ش ایران گذاشت.  شده بود، به  مرور تاث�ی
وطــه بــا هــدف ترمیــم ضعف هــای  ایــن رونــد بعــد از انقــالب م�ش
 و تمد�ن به شکی نظام مند و جدی در مجلس دنبال شد؛ 

گ
فرهنی

ن بــار قانــو�ن دربــاره اعــزام  بــه طــوری کــه در ســال ۱۲۹۰، بــرای اولــ�ی
محصــل بــه خــارج تصویــب شــد کــه براســاس آن، وزارت معــارف 
موظف شد در همان سال � نفر را برای تحصیل به اروپا اعزام 

کند.

مؤلفــه دوم، مشــورت بــا صاحبــان فــن و تجربــه و پذیــرش نخبــگان 
بــویم حــارصن در مراکــز معتــ�ب اســت؛ چــرا کــه ایــن اقــدام خــود بــه 
طور بالقوه و بالفعل به معنای پذیرش تفویض بخیسش از قدرت 
خویــش بــه دیگــران و حضــور نخبــگان از غرب بازگشــته بــه درون 
، اختیــار سیاســت گذاری  ن ن مؤلفــه نــ�ی بلــوک قــدرت اســت. واپســ�ی
ده نخبــگان بــه واســطه فضــای اقتدارگــرا�ی حاکــم بــر بلــوک  گســ�ت
قــدرت اســت؛ چــرا کــه مخالفت هــای محافظه کارانــه در برابــر 
و  نخبــگان  و  یم دهــد  حداقــل کاهــش  بــه  را  احتمــایل  ات  تغیــ�ی
برنامه هــای اعمــایل در کام رقابت هــای ســیا� فــرو رود. قــدر�ت 
که رفته رفته در اثر اصالحات اقتصادی بدل به یک دموکرا� 

 قدرتمنــد یم گــردد. 
ً
نســبتا

بــاال بیــان شــد، نمونه هــای موفــیت در میــان  تجربه هــا�ی کــه در 
انبــویه از تالش هــای نافرجــام بــوده اســت. مســئله اســا� در 
وی زبــده و دانــش و فــن  رســیدن بــه مطلــوب مدنظــر، نــه وجــود نــ�ی
بســیار بلکــه وجــود یــک خواســت اســا� بــرای تغیــ�ی اســت؛ چــه 

ن هــرم. در بــاالی هــرم و چــه در پایــ�ی

اعــزام دانشــجو بــه قصــد تحصیــل، قدمــیت چهارصــد ســاله دارد کــه 
وع آن را یم تــوان بــه دوران صفویــه نســبت داد. بعــد از آن، ایــن  رسش
ی شد. اعزام دانشجو در دوران عباس  ن پیگ�ی امر در دوران قاجار ن�ی
زا و قائــم مقــام بــا قصــد مقاوم ســازی در برابــر غــرب امــا در عــر  مــ�ی

نــارصی بــا هــدف نوســازی بــه ســبک غــرب انجــام شــد. 
در بــرر� علت هــا و تفکــرا�ت کــه باعــث اعــزام دانشــجو بــه خــارج 
از کشــور شــد، دریم یابیــم کــه اندیشــه  تغیــ�ی و نوســازی، در مرتبــه 
اتژیک ایــران و شکســت های  اول نــا�ش از موقعیــت ســیا� و اســ�ت
وی ســوم  متعدد در جنگ با روس ها بود. قائم مقام، سیاســت ن�ی
را در برابــر کشــمکش بیگانــگان و کشــورهای اروپــا�ی را برگزیــد کــه در 
این سیاست، برای مقابله در برابر اعطای امتیاز به روسیه تزاری و 
وی قدرتمند سویم یم گشت که آن ها را در  انگلستان، به دنبال ن�ی
ن منظور، قائم  ن کند. به هم�ی برابر رقابت این دو قدرت بزرگ تجه�ی
ش ارتباطــات،  مقــام از فرانســه درخواســت کمــک کــرد و بــرای گســ�ت
ن گــروه اعــزایم را بــه قصــد تحصیــل روانــه  خــارج از کشــور کــرد. اولــ�ی

، آشوب های  کب�ی وع حکومت نارصالدین شاه و صدارت ام�ی با رسش
، نابه ســاما�ن های اقتصــادی و اجتمــایع و مشــکالت امــور  امنیــیت
لشکری پایان یافت. از مهم ترین اتفاقا�ت که در زمان صدراعظیم 
کب�ی در نظام آموز�ش کشور افتاد تاسیس دارالفنون بود. تا قبل  ام�ی
از ایــن اتفــاق، آمــوزش در قالــب ســنیت و در مکتب خانه هــا صــورت 
یم گرفــت و محتــوای آمــوز�ش شــامل دروس دیــین و آموزه هــای 
رشــته های  ورود  و  دارالفنــون  تاســیس  از  بعــد  امــا  بــود.  مذهــیب 
تحصیــی متعــدد و گوناگــون، اعــزام دانشــجو از نظــر تعــداد و تنــوع 
ی تــازه قــرار گرفــت. از ایــن پــس، بــرای اعــزام  ن در مســ�ی رشــته ها نــ�ی

نحــوی  بــه  یم تــوان  را  باالانگیختــه  از  اصالحــات  مســئله 
 آمریــکای جنــو�ب بــه مســئله 

ً
�ت و بعضــا واکنــش کشــورهای رسش

تجربه هــای  تالش هــا،  قبیــل  ایــن  از  دانســت کــه   
گ

عقب مانــد�
دهای  موفق و شکست خورده به جای مانده است. یی از راه�ب
فتــه و ســایر   شــکاف میــان غــرب پی�ش

گ
متــداول جهــت فرســود�

فــت، گســیل دانشــجویان بــه دانشــگاه های  نقــاط بــه دنبــال پی�ش
مراکــز اثرگــذار بــرای انتقــال تجربــه و فــن بــوده اســت. امــا آنکــه ایــن 
فنــون و تجربــه الجــرم بــه منصــه ظهــور برســد، نیازمنــد بســ�ت و 
ایــیط اســت کــه فراهم آمــدن آن یم توانــد موجبــات جهــش و  رسش
فــت را فراهــم ســازد. ایــن نوشــتار بــه دنبــال آن اســت کــه دو  پی�ش

ح دهــد. نمونــه موفــق بازگشــت تحصیل کــردگان را رسش
مافیای برکیل

بــه  اندونــزی  اســتقالل طلیب  زمــا�ن کــه ســوهارتو در �پ جنبــش 
، اندونــزی  قــدرت رســید، هماننــد بســیاری از کشــورهای آســیا�ی
ن از اوضــاع اقتصــادی نابه ســامان رنــج یم بــرد. او جهــت رفــع  نــ�ی
معضــالت مذکــور، خــالف اکــ�ث اســالف خویــش در نظام هــای 
دانشــگاه  در  آکادمیــک  ســمیناری  برگــزاری  بــه  اقــدام  اقتدارگــرا، 
اقتصاددانــان  از  گــرویه  بزنــگایه،  ن  چنــ�ی در  کــرد.  اندونــزی 
یــــح ایده های خود پرداختند  تحصیل کرده دانشــگاه برکی به ت�ش

کــه از قضــا توجــه دیکتاتــور را جلــب کــرد.
مافیــای بــرکی در واقــع آغــاز فراینــد تحصیــل خــود را از دانشــگاه 
اندونزی و تحت آموزش اساتید هلندی آغاز کردند اما به سبب 
، اســاتید  اختالفــات دولــت هلنــد و اندونــزی بــر رس پاپــوآی غــر�ب
هلندی از دانشگاه فراخوانده شدند. بر حسب تالش های رادن 
و، بورســیه تحصیــی پنــج تــن از دانشــجویان برتــر  مــاس ســومی�ت

دانشــگاه در دانشــگاه بــرکی مهیــا شــد. 
حضــور مافیــای بــرکی در اقتصــاد اندونــزی همزمــان بــا نــرخ تــوریم 
نزدیــک بــه ۶۵۰ درصــد و رشــد اقتصــادی قریــب بــه منــین ۱۰ 
درصد. متناســب با برقراری دولت اقتدارگرای ســوهارتو، دســت 
ات بنیادیــن در اقتصــاد بــاز گشــت. تــا  گــروه جهــت اعمــال تغیــ�ی
پیــش از زمــام داری گــروه بــرکی، بــر اثــر قــرض از بانــک مرکــزی، 
ن  توجــه بیــش از حــد بــه زیرســاخت ها و تاسیســات مــی و همچنــ�ی
، تــوریم بــاال بــه همــراه بدیه هــای رو بــه رشــد  اســتقراض خــار�ب
ن اقــدام گــروه بــرکی، تعدیــل بودجــه دولــت بــود  داشــت. نخســت�ی
ن الملــی و قــرض از بانــک مرکــزی برچیــده  تــا زمینــه اســتقراض ب�ی
شــود. اقدام بعدی گروه، توجه به مزیت نســیب اصی اندونزی، 
و  متعــدد  و  بــزرگ  تجــاری  تحــت گروه هــای  بــود.  کشــاورزی 
، رشــد اقتصــادی اندونــزی،  تنــش زدا�ی توأمــان از روابــط خــار�ب

اندک آن ها در روند نوسازی، معموال از چشم عموم مردم پنهان 
ات  ن و نمایان تــر شــدن تاثــ�ی یم مانــد. امــا بــا افزایــش تعــداد محصلــ�ی
 میان روشنفکران 

گ
آن ها به ویژه در دوره نارصالدین شاه، دو دستی

و ســنت گرایان قابــل مشــاهده اســت. از یــک طــرف دســته ای از 
ایرانیان را یم بینیم که با مشاهده  مظاهر غرب شیفته  آن شده و به 
دنبال نوسازی بریم آیند و از طر�ن دیگر، شاهد دسته دوم هستیم 
کــه بــا مطالعــه آثــار ترجمه شــده، ســفرنامه ها و اصالحــات نــا�ش از 
اری خــود را اعــالم یم دارنــد و بــا انــکار  ن ، تنفــر و بــ�ی ورود تمــدن غــر�ب
ن آن، به مخالفت جدی با  مفید دانس�ت  غرب و غ�ی

گ
برتری فرهنی

نــد.  ن آن بریم خ�ی
از طــر�ن دیگــر، نارصالدین شــاه پــس از ســفر ســوم خــود بــه اروپــا، 
نظــر خــود را دربــاره  اعــزام محصــل بــه اروپــا تغیــ�ی داد و بعــد از چهــل 
ســال اعــزام دانشــجو، از انجــام یــک ســفر ســاده بــه خــارج از کشــور 
ن و حضور  ممانعت یم کرد؛ چرا که در اثر اقدامات اصال� پیش�ی
اض علما به عنوان پاسداران سنت،  پررنگ غربیان در کشور، اع�ت
تمایــل   ، ن بــ�ی ایــن  بــود. در  لرزانــده  را  نــارصی  پایه هــای حکومــت 
بــه  بــه اصالحــات رفته رفتــه فروکــش کــرد؛ خــواه  نارصالدین شــاه 
ش هرج ومــرج  ســبب تمایــل بــه حفــظ قــدرت بــود یــا آنکــه بیــم گســ�ت
زا  در مملکــت را یم داشــت. در ایــن میــان، روشــنفکرا�ن ماننــد مــ�ی
اض داشــتند و  ن بــه رونــد اجــرا�ی اعــزام دانشــجو اعــ�ت ملکم خــان نــ�ی
انتقادا�ت سخت به آن وارد یم کردند؛ با وجود اینکه او مهاجرات به 
قصد تحصیل را مفید یم دانست اما از سسیت و کاهی دانشجویان 

در انجــام وظایــف خــود و ســهل انگاری آن هــا انتقــاد یم کــرد.
یــی از جنبه هــا�ی کــه معمــواًل در بــرر� رونــد اعــزام دانشــجو مــورد 
د، اندیشه  کسا�ن است که به غرب  غفلت و فرامو�ش قرار یم گ�ی
اعزام یم شدند. اعزام های اولیه با مشکالت فراوا�ن رو به  رو بود. از 
جملــه ایــن  کــه افــراد اعــزایم بــه دلیــل رواج نظــام آمــوز�ش غلــط در 
ن انگلیــیس بلــد نبودنــد و حــدود دو ســوم از  ایــران، خوانــدن و نوشــ�ت

 بــه رونــد رشــد اقتصــادی بــاالی خــود 
ً
ایــن گــروه، شــیی مجــددا

بازگشت. شیی تحت هدایت پ�ان شیکاگو، تا اواخر دهه ۸۰ 
توانســت بــر تــورم مضمــن دوران آلنــده غلبــه کنــد و بــه جــز رکــود 
ســال ۱۹۸۲، بــه طــور متوســط رشــد اقتصــادی ۱۰ درصــدی را 

تجربــه کنــد.
های معجزه بسرق

بــه واقــع، اندونــزی و شــیی پیــش از ورود تحصیل کــردگان خــود 
بــه عرصــه سیاســت  گذاری، چنــدان تفــاو�ت بــا ســایر کشــورهای 
وجــود  رصف  وانگــی  نداشــتند،  ســوم  جهــان  و  آســیا�ی 
تحصیل کــردگان برجســته بــویم و یــا تمایــل بــه بازگشــت نیم توانــد 
در رقــم زدن ایــن »معجــزه اقتصــادی« کارا باشــد. آنچــه تجربــه 
شــیی و اندونزی را متفاوت یم ســازد، وجود ســه مؤلفه ای اســت 
کــه در قامــوس »دیکتاتــور مصلــح« پدیــدار یم گــردد. مولفــه اول، 
پذیــرش ناتــوا�ن در حــل معضــالت اقتصــادی اســت؛ مســئله ای 
کــه ســوهارتو و پینوشــه بــه عینــه دچــار آن شــدند و از ایده هــای 

جمع گرایانــه و ضدیــت بــا اقتصــاد آزاد دســت شســتند.



مثلث شوم جنگل های سوخته ایران

آینده ب�ش در گرو آگایه زیست محییط
بخش نخست: سلسله نوشتارهای دانش محیط زیس�ت

همه با هم برابرند، انسان ها برابرترند

تخصیص تمام بودجه ستاد مقابله با گرد و غبار به خوزستان

دب�ی ســتاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشــاره به بودجه این ســتاد گفت: در ســه ســال گذشــته از محل صندوق توســعه می 
مبالین دریافت شــد که در ســال ۹7 تمام آن به دلیل وضعیت اســتان خوزســتان به این اســتان اختصاص پیدا کرد.

ن نشســت تخصــیص ســازمان های مــردم نهــاد محیــط زیســت و  گا�ن در چهارمــ�ی بــه گــزارش ایســنا عــی محمــد طهماســیب بــ�ی
 هــوای کالن شــهرها و شــهرهای صنعــیت  کــه بــا 

گ
منابــع طبیــی کشــور بــا موضــوع بــرر� ابعــاد جدیــد زیســت محیــیط آلــود�

حضور معاون مرکز می هوا و تغی�ی اقلیم، مدیرکل دف�ت مشارکت های مردیم و مسئولیت اجتمایع،کارشناسان و جمی از 
دولیت محیط زیست و منابع طبیی کشور  در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره  نمایندگان سازمانهای غ�ی
، برنامه عمل،  به کارگروه های به وجود آمده در ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: در این ستاد چهار کارگروه منشأیا�ب

ن الملــی فعالیــت یم کننــد. ارزیــا�ب تثبیت کننده هــای خــاک و کارگــروه ب�ی
دب�ی ســتاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشــاره به بودجه این ســتاد گفت: در ســه ســال گذشــته از محل صندوق توســعه می 
مبالین دریافت شــد که در ســال ۹7 تمام آن به دلیل وضعیت اســتان خوزســتان به آن اســتان اختصاص پیدا کرد اما در این 
ن الملــی کامــال مشــخص  ســه ســال فعالیت هــای خــوب زیــادی را انجــام دادیــم از جملــه منشــأیا�ب داخــی و حــیت منشــأ های ب�ی
ن الملی هستیم. از طرف دیگر تهیه برنامه اقدام، به تفکیک استان و دستگاه تا پایان ت�ی  شده و در حال رایز�ن با مراجع ب�ی

مــاه ۹۹ بــه پایــان یم رســد.
محیط زیست

، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و یکم / نیمه اول مهر 1398
گ

دوهفته نامه فرهن�
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الهه موسوی
نگار حوزه محیط زیست خرب

ن �وش فرشچ�ی
ارشد ژئوپولتیک 96

ام�ی ابراهییم
ی محیط زیست 96 دکرق

رسیده که در نتیجه آن، بالغ بر ۱۲۵ هزارهکتار جنگل و مرتع از 
میــان رفتــه اســت.

جنــگی کشــور  عرصه هــای  در  آتش ســوزی  رخدادهــای  بــرر� 
، زاگــرس و  کا�ن  در مناطــیت از جملــه جنگل هــای هــ�ی

ً
مخصوصــا

ارســباران نشــان گر ایــن نکتــه اســت کــه عــالوه بــر �ب احتیایط هــا و 
�ب توجی هــای گردشــگران در خاموش کــردن کامــل آتــش بــه عنــوان 
امــروز آتــش در  بــزرگ جنــگی،  یــی از عوامــل آتش ســوزی های 
عرصه هــای مــی و جنــگی، بــه یــک اهــرم و ابــزار قــوی بــرای تــرف 

ن خــواری« تبدیــل شــده اســت.  عرصــه و »زم�ی
شاید بتوان عامل این معضل را به واکنش های بازدارنده از سوی 
دســتگاه های متــویل عرصه هــای طبیــی و جنــگی- مرتــی در ایــران 
ذکــر کــرد؛ آنجــا کــه در برابــر بســیاری از متقاضیــان زیاده خــواه- بــه 
- وجــود درختــان جنــگی را در عرصــه، بــه  خصــوص بخــش دولــیت
عنــوان دلیــل نــدادن مجــوز بــرای اجــرای طرح هــای خــود معــر�ن 
بــه  را  متقــا�ن  مــوارد،  از  بســیاری  در  بهانــه ای  ن  چنــ�ی یم کننــد. 
ن مجوز، تشویق یم کند  ن این مانع، یعین رفع دالیل نگرف�ت برداش�ت
تا مجوز برپا�ی طرح او اعم از »طرح گردشگری« ، »معدن کاوی« 
، »ســاخت ویــال« و ســاخت و احــداث راه و پــل و جــاده و کارخانــه 
ن درخت ها  د. اینگونه یم شــود که متقا�ن اقدام به برداشــ�ت را بگ�ی
زدن  آتــش  او،  بــرای  راه  و کم هزینه تریــن  راحت تریــن  یم کنــد کــه 
ن اوضــایع، مثلــیث شــوم پدیــد آورده کــه یــک ضلــع  آن هاســت. چنــ�ی
خــواری« و  ن  دیگــر آن، »زمــ�ی آن، »آتــش جنــگل« و دو ضلــع 

ییت ها پیغام هــای وا مصیبتــا رس یم دهنــد  کل دنیــا یم شــود، ســل�ب
ی این حجم از تخریب وجود ندارد؟! یم توان  و...، یارای جلوگ�ی
پیش بیــین کــرد کــه در ذهنتــان پاســخ ایــن ســواالت را دســت های 
پشــت پــرده و مافیاهــای ســیا� بریم شــمارید کــه ســهم آنهــا در 
تخریــب محیط زیســت چندیــن برابــر بیشــ�ت از تاثــ�ی مــردم عــادی 
ن را ماحصــل فعالیــت  اســت. بــه طــور مثــال احتمــاال گرمایــش زمــ�ی
کت هــا و کارتل هــای نفــیت یم دانیــد و یــا دســت کــم ســهم عمــده  رسش
کت هــا یم دهیــد �ب آنکــه توجــه کنیــد کــه ســهم ۵.۳  را بــه ایــن رسش
ن اهمیــت دارد.  میلیــون تــن زبالــه روزانــه چقــدر در گــرم شــدن زمــ�ی
یــا اگــر در بحــث کمبــود آب در داخــل کشــور ســخین بــه میــان آیــد 
احتماال یم گویید که سهم کشاورزی از مرف آب کشور بیش 
ی  لیــ�ت از ۹۰ درصــد یم باشــد در حــایل کــه مــرف چنــد صــد 
انســانها، کــه آمــار میگویــد کمــ�ت از ۳ درصــد یم شــود، آن چنــان 
ید  ی در مشکل کم آ�ب کشور ایجاد نیم کند، و نتیجه یم گ�ی تاث�ی
کــه بایــد برویــم رساغ پرتقال فــروش و مشــکل کــم آ�ب را در جــای 
دیگــری جســت و جــو کنیــم و از ایــن دســت صحبت هــا، �ب آنکــه 
شما با مفهوم آب مجازی آشنا باشید، قطعا نیم دانید که برای 
یــک کیلــو گــرم گوشــت پانــزده هــزار لیــ�ت آب ، و یــا در تولیــد یــک 

جفــت کفــش چــرم هشــت هــزار لیــ�ت آب مــرف شــده اســت.
از  ایــن مثال هــا و  مثال هــای دیگــری کــه بســیار هســتند  همــه 

حیوانـــات اشـــاره شـــده اســـت. فـــارغ از اعالمیه هـــا و بیانیه هـــای 
امـــون شـــکار  ن مختلـــین پ�ی ، کشـــورهای مختلـــف قوانـــ�ی جهـــا�ن
حیوانـــات، خریـــد و فـــروش حیوانـــات، نگهـــداری از حیوانـــات 
وحـــیسش و... وضـــع شـــده اســـت کـــه بـــه لحـــاظ کـــیم و کیـــین بـــا 
ن از ایـــن جریـــان مســـتثناء  یکدیگـــر متفـــاوت اســـت. کشـــور مـــا نـــ�ی
یـــن دانشـــمندان و دلســـوزان  نیســـت. هـــر چنـــد بعـــیصن از به�ت
رس  بـــه  موقـــت  بازداشـــت  در  هنـــوز  جهـــان  وحـــش  حیـــات 
ا بـــویم در مناطـــق  یم برنـــد، امـــا هنـــوز هـــم مدیـــران دلســـوز و اکـــ�ث
منافـــع  بـــر  را  انســـان  منافـــع  دارنـــد کـــه  حفاظت شـــده حضـــور 
ن حـــال هنـــوز هـــم هـــر از  حیوانـــات مقـــدم نیم شـــمارند. در عـــ�ی
گایه اخبـــار عجیـــیب در ارتبـــاط بـــا برخـــورد انســـان بـــا حیوانـــات 
مخابـــره یم شـــود. چنـــدی پیـــش فیلـــیم در فضـــای مجـــازی پخـــش 
شـــد کـــه گـــرویه از مـــردم، تولـــه خـــر� را بـــه بنـــد کشـــیده اند و بـــه 
ســـمتش ســـنگ پرتـــاب یم کننـــد. ســـگ آزاری هـــم کـــه متاســـفانه 
امـــری رایـــج شـــده اســـت و البتـــه ایـــن را هـــم بایـــد اضافـــه کـــرد کـــه 
 نـــدارد و در خیـــی از روســـتاها، دم روبـــاه را 

گ
ایـــن رفتارهـــا تـــاز�

در ورودی آن روســـتا آویزان یم کردند یا اندام جنیس کفتار را 
ن حـــال  ، از بدنـــش جـــدا یم کردنـــد. در عـــ�ی بـــه نشـــانه خـــوش یمـــین
بـــا افزایـــش آگایه شـــهروندان و عالقه منـــدان محیـــط  زیســـت، 
ی شـــد و افـــرادی کـــه بـــا  بســـیاری از ایـــن اتفاقـــات شـــنیع پیگـــ�ی
افتخـــار از حیـــوان آزاری خـــود تصویـــر منتـــ�ش یم کردنـــد، تحـــت 

پیگـــرد قانـــو�ن قـــرار گرفتنـــد. 
نکته مهیم که وجود دارد این است که در بر�ن پژوهش های 

وهــای کمــی بایــد آب در دســت و بیــل  وهــای مــردیم و دیگــر ن�ی ن�ی
هــا راه پرشــیب و ســنگالخ را یط کننــد تــا بــه مــکان  بــر شــانه کیلوم�ت
ل کننــد. حــال  آتــش برســند و بتواننــد بخــش کوچــی از آن را کنــ�ت
، چگونه یم تواند  حساب کنید رسعت اطفاء حریق و امدادرسا�ن

وی آتــش، تناســب داشــته باشــد؟  بــا رسعــت پیــ�ش
امــا اینکــه چــرا ایــران بــه عنــوان تنهــا کشــور دارای ســطح وســیی از 
ه گاه رسخ دار جهــان«  « و  بزرگ تریــن »ذخــ�ی کا�ن »جنــگل هــای هــ�ی
، امکانــات حفاظــیت مناســب را بــرای نگهداشــت آنهــا از جملــه 
بالگرد و یگان هوا�ی ندارد، پرسیسش اسا� است که برنامه ریزان و 

سیاســت گذاران بایــد بــه آن پاســخ دهنــد.
ی و عدم درک برنامه ریزان و سیاست گذاران  به نظر یم رسد �ب خ�ب
ن مســئوالن اســتا�ن  ن دولت هــا و نماینــدگان مجلــس و نــ�ی و همچنــ�ی
و در نهایــت مدیــران متــویل بحــران کشــور و اســتان ها نســبت بــه 
ارزش هــای متعــدد جنــگل و اکوسیســتم جنــگی طبیــی و چند هــزار 
بــودن خســارت در آتش ســوزی های  بــاال  ســاله، مهم تریــن دلیــل 
عرصه هــا اســت؛ آنجــا کــه دســتگاه های متــویل طبیعــت ایــران، در 
نــد. ایــن معضــل  انتهــای جــدول بودجــه در دولت هــا جــای یم گ�ی
باعــث یم شــود دو ســازمان متــویل محیط هــای طبیــی و جنــگی 
کشــور بــه ویــژه ســازمان جنگل هــا بــه عنــوان متــویل اصــی جنگل هــا 
ومراتــع، نتواننــد ابزارهــای الزم بــرای حفاظــت و مدیریــت زمــان 
انه و درما�ن را در زمان های الزم  بحران را تهیه و برنامه های پیشگ�ی

تهیــه کــرده بــه کار بندنــد. 

امــون، بــه خــودی خــود حامــل ارزش حفــظ  بــه محیــط زیســت پ�ی
طبیعت برای طبیعت است و یا برای زیستمند بودن آینده کره 

خــایک بــرای انســان، ایــن دغدغــه هــا مطــرح یم شــود؟!
ح و بحــث مفصــی اســت  پاســخ بــه ایــن ســوال قطعــا نیازمنــد رسش
ا�ت کــه اعمــال انســان بــر  طبیعــت  امــا اجمــاال یم تــوان گفــت، تاثــ�ی
امــو�ن یم گــذارد ورای پیــش بیــین ذهــن انســان اســت و مداخلــه  پ�ی
ان، قطعــا در چرخــه اکوسیســتم خلــل  ن بــه هــر مــ�ی در طبیعــت 
ایجاد یم کند، این اختالل یم تواند در کوتاه مدت و یا بلندمدت 
الیا  روشــن شــود، احتماال مثال معروف خرگوش و روباه در اســ�ت
را شنیده اید که مداخله انسان چقدر اکوسیستم منطقه را بهم 
ریخــت. لــذا بــه نظــر یم رســد پاســخ بــه ایــن ســوال چــه معتقــد بــر 
ایــن اصــل باشــید کــه طبیعــت بــرای طبیعــت بایــد حفــظ شــود و 
چــه طبیعــت بایــد در خدمــت انســان باشــد در مواجهــه عملکــرد 
ی ایجــاد نیم کنــد، بدیــن معنــا کــه  انســانها بــا محیــط زیســت تغیــ�ی
حــیت اگــر طبیعــت را در خدمــت انســان بدانیــد، تخریب هــای 
�ب حــد و مــرز، فجایــع پیش بیــین نشــده بــرای انســان رقــم یم زنــد، 
اینجاســت کــه یم تــوان نتیجــه گرفــت انســان موظــف اســت بــه 
بــا محیــط   را   خــود 

گ
زنــد� از چرخــه طبیعــت،  عنــوان عضــوی 

زیست وفق دهد ، نه این که محیط زیست را در خدمت خود 
درآورد.

کـــه حضـــور یـــوز و تعـــداد زیـــادی از گونه هـــای جانـــوری، بـــرای 
انســـان خطـــری ایجـــاد نیم کنـــد. الزم اســـت مهـــره هـــا در جـــای 
نـــد و حقـــوق حیوانـــات در کنـــار حقـــوق  صحیـــح خـــود قـــرار بگ�ی
انســـان هـــا نهادینـــه و بازگـــو شـــود، وگرنـــه داســـتان همانگونـــه 
پیـــش یم رود کـــه در گذشـــته بـــوده اســـت. همـــه بـــا هـــم برابرنـــد 

امـــا انســـان هـــا برابرترنـــد!

اگــر چــه ســال ۸۹ را »ســال ســیاه« جنگل هــای ایــران نامیده انــد؛ امــا 
قصه آتش در جنگل های ایران »یی داستان است پرآب چشم«. 
داســتا�ن کــه اگــر چــه مســئوالن بــا کوچــک کــردن آمــار خســارت ها و 
ل و مدیریت بحران، آن را دیگرگونه  بزرگ نما�ی نقش خود در کن�ت
به گوش افکار عمویم یم رسانند اما شواهد حکایت از بغرنج شدن 
ایــن رخــداد و تبدیــل شــدن آن بــه یــک »مســئله« در کشــوری دارد 
کــه رسانــه جنــگل در آن بــرای هــر نفــر، کمــ�ت از ۲ دهــم هکتــار و یــک 

چهارم رسانه جها�ن اســت. 
آمارهــا یم گوینــد جنگل هــای ایــران عــالوه بــر بهره بــرداری و قاچــاق 
چــوب، سدســازی، ویالســازی، فعالیت هــای معــد�ن و تجــاوز بــه 
 هــا و 

گ
عرصه هــا بــه بهانــه توســعه کشــاورزی، زبالــه و انــواع آلود�

 جدیــد بــه شــدت 
ً
چــرای دام بیــش از ظرفیــت، از یــک پدیــده نســبتا

در معــرض نابــودی قــرار گرفته انــد؛ »آتــش ســوزی« و حریــق کــه 
وی در  در حــال حــارصن چنــد ســایل اســت بــه شــدت در حــال پیــ�ش

رویشــگاه های جنــگی ایــران اســت.
ومراتــع  جنگل هــا  »ســازمان  و  آمــار«  »مرکــز  اســاس گــزارش  بــر 
) تــا ســال ۹7( بیــش از   داری کشــور«، در هفــت ســال اخــ�ی ن وآبخــ�ی
۱۱ هزار حادثه حریق در عرصه های جنگی و مرتی ایران به ثبت 

ورت اهمیــت  در دنیــای امــروز شــاید کمــ�ت کــیس باشــد کــه بــا رصن
حفظ محیط زیست زاویه داشته باشد، یا  شاید نداند که ایران 
با مشکل جدی آب روبروست، یا از تخریب جنگل های شمال 
کشــور نشــنیده و ندیده باشــد، یا در شــبکه های مجازی از گرما 
 شــدید هــوای خوزســتان �ب اطــالع باشــد و هــزاران مثــال 

گ
و آلــود�

دیگــر. البتــه ایــن موضــوع بــه داخــل مرزهــای ایــران ختــم نیم شــود؛ 
ن الملی مثال های این چنیین کم نیستند، مثال  در اک�ث جوامع ب�ی
ن و وضعیــت وخیــم  مــردم شــمال اروپــا از وضعیــت گرمایــش زمــ�ی
ی مطلــع هســتند و یــا کشــاورزان و  حیوان هــای مناطــق رسد ســ�ی
دام داران برزیــی از نــرخ تخریــب جنگل هــای آمــازون بــه جهــت 
از  بیشــ�ت  قطعــا  تولیــد گوشــت،  جهــت  دام  چــرای  برداشــت 
کنشــگران زیســت محیــیط خــارج از برزیــل یم داننــد، یــا چیین هــا 
رهــای زیان بــاری کــه بــه  فــت تکنولــوژی متوجــه رصن بــه بهانــه پی�ش
محیط زیســت کشــور خــود وارد کرده انــد هســتند و ... ، بــا ایــن 
وجــود ایــن شــتاب ویران گــر بــرای چیســت؟ چــرا بــا ایــن کــه در و 
دیــوار شــهر از اخطارهــا و هشــدار های محیــط زیســیت پــر اســت 
رهــا و... در  ن ، میلیاردهــا دالر ســاالنه خــرج تبلیغــات و ســاخت ت�ی

هـــر جـــا حیـــوا�ن در خدمـــت بـــه بـــ�ش رنـــج یم کشـــد، رنج هـــای 
ر،  ن ت شـــوای�ت او بـــه همـــۀ مـــا مربـــوط یم شـــود. ایـــن جملـــه از آلـــ�ب
فیلســـوف آلمـــا�ن و برنـــده جایـــزه صلـــح نوبـــل اســـت. از ابتـــدای 
هســـیت تـــا بـــه امـــروز، انســـان ها و حیوانـــات بـــا یکدیگـــر در تعامـــل 
از  انســـان  بهره کـــیسش  عمدتـــا  تعامـــل،  ایـــن  ماهیـــت  بوده انـــد. 
تـــوان حیوانـــات بـــوده اســـت امـــا بـــا گذشـــت زمـــان روز بـــه روز 
بـــا  امـــروزه  شـــدند.  �ب پناه تـــر  حیوانـــات  و  انســـان ها گســـتاخ تر 
تعریـــف مفاهیـــیم نظـــ�ی خدمـــات اکوسیســـتم، مدیـــران حیـــات 
یـــن  بـــا کم�ت از حیوانـــات  دریافـــت محصـــول  صـــدد  در  وحـــش 
 آن هـــا هســـتند و در مقابـــل تـــالش یم کننـــد تـــا 

گ
خســـارت بـــه زنـــد�

 گونه هـــای اهـــی و وحـــیسش را بـــا بهبـــود وضعیـــت 
گ

کیفیـــت زنـــد�
زیســـتگاه آن هـــا، افزایـــش دهنـــد. 

حقـــوق  از  حفاظـــت  جهـــت  در  کـــه  گام هـــا�ی  مهم تریـــن  از 
حیوانـــات  حقـــوق  جهـــا�ن  اعالمیـــه  شـــد،  انجـــام  حیوانـــات 
میـــالدی، منتـــ�ش  اکتـــ�ب ســـال ۱۹7۸  ـــخ ۱۵  ـ ـ ـ تاریـ بـــود کـــه در 
بـــه حـــق  مـــواد دارد کـــه در آن هـــا  ایـــن اعالمیـــه چندیـــن  شـــد. 
ام بـــه آن هـــا، حـــق تولیـــد نســـل آن هـــا،   حیوانـــات، احـــ�ت

گ
زنـــد�

ورت آمـــوزش و پـــرورش  آزمایـــش نشـــدن بـــر روی آن هـــا و رصن
عمـــویم در جوامـــع مختلـــف جهـــت شـــناخت و درک حقـــوق 

»فقــدان یــگان هــوا�ی حریــق« اســت 
یگان هوا�ی اطفای حریق جنگل

اما مسئله مهم دیگری که عامل اصی افزایش سطح آتش و بزرگ 
شدن خسارت ها در آتش سوزی های جنگی است، نبود امکانات 
« اســت. اهمیــت ایــن  اطفــای حریــق جنــگل بــه ویــژه »یــگان هــوا�ی
موضوع بسیار مهم، هنگایم روشن یم شود که بدانیم بخش های 
 از جنگل های ایران در مناطق صعب العبور کوهستا�ن واقع 

گ
بزر�

� به آن ها به راحیت و پای پیاده ساعت ها طول  شده اند و دس�ت
یم کشــد. ایــن در حــایل اســت کــه آتــش، در ثانیــه یم تــازد و خاکســ�ت 
یم کند و امدادرسا�ن در شیب 7۰ و ۶۰ درجه و گرمای هوا، کاری 

بسیار زمان بر و طاقت فرساست.
و  ات هــوا�ی اطفــاء حریــق جنــگل و کمبــود بودجــه و نــ�ی ن نبــود تجهــ�ی
در ســازمان متــویل، موجــب افزایــش خســارت ها در عرصــه شــده 
است. تنها در سال ۹۲ ، یک مورد حریق در پارک می گلستان در 
حــدود ۲ هــزار هکتــار جنــگل و مرتــع مشــجر را خاکســ�ت کــرد و ســال 
ن بــه دلیــل نرســیدن بالگردهــای »ســازمان مدیریــت بحــران«  ۹۶ نــ�ی
بــه کانــون آتــش، بالــغ بــر ۱۴۰۰ هکتــار از جنگل هــای ایــن پــارک مــی 

از دســت رفــت.
بــا نــگایه بــه عملیــات اطفــاء حریــق در عرصه هــای منابــع طبیــی 
)جنگی- مرتی( دریم یابیم که جنگل های ایران با استفاده از بیل، 
 آب پاش های دسیت 

ً
ی آب و نهایتا رسشاخه، ظرف های ۲۰ لی�ت

خامــوش یم شــوند. بــه ایــن شــکل کــه جنگل بانــان، محیط بانــان، 

د. در  مفهــویم تحــت عنــوان » توهــم دانــش« رسچشــمه یم گــ�ی
توســط  آمریــکا  ییــل  دانشــگاه  ســال ۲۰۰۲ در  تحقیــیت کــه در 
روزنبلیــت و کایــل تحــت عنــوان »توهــم عمــق دانــش« صــورت 
گرفــت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه موضوعــات پیــش پــا افتــاده ای 
کــه احتمــاال همــه مــردم دربــاره آن مطلــع هســتند، مــادایم کــه 
 عملکــرد آن شــود، باعــث 

گ
ی از چگونــی نیازمنــد توضیــح دقیقــ�ت

ان ســط� ســواد پاســخ دهندگان یم شــود. مثــال  ن پدیــدار شــدن مــ�ی
اگر از شــما ســوال شــود که فالش تانک چه کاری انجام یم دهد 
ح مرحله  یحتمل پاسخ ساده و روشین دارید ویل اگر بگویند رسش
بــه مرحلــه از عملکــرد آن بدهیــد شــاید متوجــه عمــق ســواد خــود 

شــوید.
در ایــن سلســله مقــاالت کــه امیــد اســت در شــماره هــای بعــدی 
بــرر�  بــه  اســت کــه  بــه چــاپ برســد، ســی شــده  یــه  ایــن ن�ش
موشــکافانه تر پرســش ها�ی کــه در ابتــدای مطلــب  بیــان شــد و 
مطالــب دیگــری کــه احتمــاال در مــورد آنهــا شــنیده ایــد، پاســخ ها�ی 
دقیق تر داده شــود تا بتوان با فهیم عمیق تر در مورد معضالت 
زیســت محیــیط، از تاثــ�ی شــگرف فــرد بــه فــرد انســان ها مطلــع 

شــوید. 
در خــالل بــرر� ایــن مــوارد الزم اســت کــه شــاکله کی ایــن رسی 
مطالــب در نظــر خواننــدگان ترســیم شــود، از ایــن رو  کــه نــگاه مــا 

امـــون جنایـــت کاران در ســـطح جهـــان، مشـــاهده  انجـــام شـــده پ�ی
در  چـــه  و  خردســـایل  در  چـــه  افـــراد،  ایـــن  کـــه  اســـت  شـــده 
بزرگســـایل ســـابقه حیـــوان آزاری دارنـــد و طبـــق گفتـــه دکـــ�ت فربـــد 
ن شـــیوع حیـــوان آزاری  بـــ�ی شـــک(، رابطـــه نزدیـــی  ن فـــدا�ی )روان�پ
بـــا رفتارهـــای مجرمانـــه و کیفـــری در دوران بزرگســـایل وجـــود 
دارد. امـــروزه آزار حیوانـــات در بســـیاری از کشـــورهای جهـــان، 
از جرایـــم دســـته اول محســـوب یم شـــود و بـــه لحـــاظ کیفـــری 
از اهمیـــت بســـیاری برخـــوردار اســـت. امـــروزه، مســـاله ای کـــه 
در رفتـــار بـــا حیوانـــات اهمیـــت زیـــادی پیـــدا کـــرده اســـت، نقـــش 
مـــردم بـــویم و آگاه ســـازی آن هـــا از گونه هـــای جانـــوری محیـــط 
بـــا  اطرافشـــان اســـت. در ایـــران بســـیاری از تنـــش هـــای مـــردم 
حیوانـــات، عـــدم شـــناخت از آن هـــا اســـت. بســـیاری از مـــردم 
دارا�ی هایشـــان  بـــه  نســـبت  تهدیـــدی  را  جانـــوری  گونه هـــای 
در  آمـــوز�ش  واحدهـــای  بـــا  یم توانـــد  نقصـــان  ایـــن  یم بیننـــد. 
ن و ســـاخت برنامه هـــای ترویـــ�ب محـــی  مقاطـــع تحصیـــی پایـــ�ی
ان شـــود. مســـاله مهـــم  بـــرای بومیـــان هـــر منطقـــه، تـــا حـــدی جـــ�ب
ن تخصـــص در مدیـــران حیـــات وحـــش و رســـانه های  دیگـــر، داشـــ�ت

زیســـت محیـــیط اســـت. 
امـــروزه، بخاطـــر نبـــود دیـــدگاه تخصـــیص، حیوانـــات حـــیت در 
ن غـــ�ی مســـتقیم نقـــش بازیچـــه  دیـــد اکـــ�ث حامیـــان حیوانـــات نـــ�ی
و عامـــی بـــرای دیـــده شـــدن دارنـــد، چـــه برســـد بـــه مـــردم عـــادی 
هـــا، رصفـــا بـــه  و سیاســـت گزاران. بـــه عنـــوان مثـــال در اکـــ�ث خ�ب
کشـــته شـــدن یوز اشـــاره شـــده اســـت و این نکته بیان نیم شـــود 
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ن مادری خود برگشتندـ  امروز چهارشنبه ۱۰ مهر توسط عی  ۱7۸۳ لوح تاری�ن هخامنیسش هاـ  که بعد از ۸۰ سال به رسزم�ی
، گردشگری و صنایع دسیت رونما�ی شدند.

گ
اث فرهنی اصغر مونسان، وزیر م�ی

به گزارش ایسنا، این الواح تاری�ن که بخش کوچی از آثار با�ت مانده در موسسه شیکاگو آمریکاست، در انتهای سالن بخش 
ایــران باســتان در تــاالر هخامنــیسش مــوزه مــی ایــران بــه نمایــش درآمــده و قــرار اســت تــا ۳۰ مهــر نمایــش ایــن الــواح ادامــه داشــته 

د شــده بــه ایــران در ایــن بخــش مــوزه مــی بــه نمایــش درآمده انــد. باشــد، 110 لــوح از الــواح مســ�ت
در موضوعات گل نوشته های باروی تخت جمشید که شامگاه سه شنبه به ایران تحویل داده شده، این طور عنوان شده اند؛ 
، کارگــران، کاتبــان، تولیــد، مســافران،  نامه هــا، اســناد اداری، دست نوشــته های یــک کاتــب، شــاه و دربــار، شــخصیت های تاریــ�ن

ایــزدان پارس.
ن این آثار مهم قرار است در انبار موزه می که سه سال قبل استاندارد سازی شده اند، نگهداری  بعد از پایان نمایش الواح ن�ی

شود.
، گردشگری 

گ
اث فرهنی ن نشده بود و تا زمان حضور وزیر م�ی ن زمان خا� برای عکا� و فیلم برداری از الواح تعی�ی همچن�ی

داری داده نشد. و صنایع دسیت برای رونما�ی نمایشگاه، الواح که با ب�ن پوشیده شده بودند اجازه عکا� و فیلم�ب

فرهنگ و ه�ن
، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و یکم / نیمه اول مهر 1398

گ
دوهفته نامه فرهن�

۸

ی که از کمان برفت ت�ی
به بهانه ی یکم مهر، زادروز خ�و آواز ایران

ند معر�ن فیلم مرده ها نیم م�ی

شوکران نویسش من

شهریار شم� پور
کارشنایس مهندیس برق 96

طهماسب مهدوی
کارشنایس سینما 95

ام�ی عبدی
کارشنایس مکانیک 95

یم شــود. به گفته خودش: »به هرحال هیچ آدیم تکرار ندارد، در 
هر زمینه ای. این هست که مثل من هیچ وقت به وجود نیم آید. 

بهــ�ت از مــن خواهــد شــد، ویل مثــل مــن نــه«.
باشــد،  منــدی کــرده  بــرای موســییت ه�ن آنکــه  از  پیــش  شــجریان 
وظیفــه ی معمــاری موســییت ایــران را بــر عهــده گرفتــه اســت. هــر 
ی آنچه در گذشــته ی موســییت و شــعر ایران  فرصیت را برای فراگ�ی
موجــود بــوده، مغتنــم شــمرده اســت. بــه گفتــه ی خــودش از روی 
نوارهــای بنــان، ظــی، عمادالســلطان، تــاج و قمــر تمریــن یم کــرده 
اســت و بــه نــزد هرکــیس کــه ردیــف و دســتگاه یم دانســته و شــاگرد 
یم پذیرفتــه، رفتــه اســت. هــر چــه از گذشــته بــوده را فراگرفتــه و 
ــخ  ـ ـ ـ آن را بازپــروری کــرده اســت و در مقابــل ملــیت کــه شــیفته ی تاریـ
و تمــدن گذشــته اش بــوده، گذاشــته، کــه ایــن اســت فرهنــگ شــما. 
ایم کــه اســطوره آواز ایــران در میــان  یــی از دالیــل محبوبیــت و احــ�ت
شــان  ن اســت. مــردم دوســت دارنــد کــیس بــرای ه�ن مــردم دارد همــ�ی
مندی که شکوه یک ملت را بازنما�ی بکند و  پدری کرده باشد. ه�ن
برای شــان مایه ی اعتبار باشــد طوری که بگویند که »ما شــجریان 

داریــم«.
او  از  وقــیت  یم شناســد؟  را  شــجریان  چقــدر  امــروز  جــوان  امــا 

قابــل پیش بیــین شــده اند و از حیوانــات رفتارهــای عجیــیب رس  غ�ی
ی ترسناک هستند، دانشمندان نگرانند و  یم زند. گزارش های خ�ب
هیچکــس نیم توانــد وقایــع مهیــیب را کــه بــه زودی بــرای شــهر پیــش 
ند و بر زنده ها  ن خواهد آمد، پیش بیین کند: مرده ها از گور بریم خ�ی
حمله یم برند و شهروندان ناچارند برای بقای خود مبارزه کنند«.

نگ و قصه گــو�ی  نــد بــا اســتفاده از پــالت شــاه پ�ی مرده هــا نیم م�ی
کالســیک، یادآور »گوســت داگ« و »تنها عشــاق زنده یم مانند« 
است و در آن جارموش به سینمای متعارف نزدیک تر شده است 
و ردی از ساختارشــکین های آثــار اولیــه او همچــون »تعطیــالت 
« و »عجیب تــر از بهشــت« در آن بــه چشــم نیم خــورد. 

گ
همیشــی

ن ارجاعــا�ت کــه در ادامــه  الگــوی کارگــردا�ن فصــل آغازیــن فیلــم و نــ�ی
ز�ن همچــون یــک  بــه فیلم هــای قبــی اش یم دهــد- نظــ�ی شمشــ�ی
ن در همان شمایل فیلم »تنها عشاق...«، کنایه  ، سوین�ت سامورا�ی
ه- بــرای دنبال کننــدگان  ن آدام درایــور و غــ�ی مــوری بــه شــعر گفــ�ت
ســینمای جارمــوش یم توانــد جذابیت هــا�ی از جنــس خاطره بــازی 
داشــته باشــد اما مخاطبیین را که جارموِش جســور را یم ســتایند با 
ی که با پایان بندی  ن ارائه ی فریم محافظه کار رسخورده یم کند، چ�ی

فیلــم تــا حــدی تعدیــل یم شــود.

خطوط هوا�ی سوئده به خصوص وقیت دستاشو با زنج�ی ببندم. 
امـا عمـده گرایـش مـن بـه اون عقـل کل رستـارس یونـان بـه خاطـر 
شهامتشـه در مواجه با مرگ.«. آلن در جایگاه سـقراط در سـلول 
زنـدان چشـم بـاز یم کنـد و در همـان لحظـات اولیـه حکـم نوشـیدن 
شـوکران را دریافت یم کند. آنچه از تاریــــخ پیداسـت این اسـت که 
سـقراط از نوشـیدن شـوکران رس باز نیم زند و در پاسـخ به کسـا�ن 
ن  که به او یم گویند یم توا�ن شوکران را چند روز دیگر بنو�ش چن�ی
نطـق یم کنـد: »اگـر انـد� دیرتـر بخـورم خـودم را مسـخره خواهـم 
 عالقه مند نشان خواهم داد و از آنچه در 

گ
کرد زیرا خود را به زند�

ب ز�ن همایــون شــجریان. وی در زمــان  و کمانچــه ی کلهــر و رصن
، شــعر  ن یم گویــد: »...مــن االن در ایــن کار اخــ�ی کار زمســتان چنــ�ی
زمســتان اخــوان را انتخــاب کــرده ام. چــون چنــد ســال اســت کــه مــن 
ی  روی شــعرهای اخــوان زیــاد مطالعــه دارم، روی شــعرهای مشــ�ی
و شعرهای شاملو مطالعه زیاد دارم، اینها را که گاه برر� یم کنم، 
روی آنها آهنگ یم گذارم، آهنگ یم سازم، ویل خب تا حاال اجرا 
نکــرده ام. روی آنهــا کار کــردم، بعــد دیــدم کــه این هــا بــا آواز چه قــدر 
خوب دریم آید و خیی با آواز قشنگ از کار دریم آید. این را ممکن 
بــود � ســال پیشــ�ت درک نکنــم، امــا االن درکــش یم کنــم و خیــی 
راحــت بــا آواز یم تــوان بیانــش کــرد، یعــین حالــت دکلمــه و آواز بــا 

هــم اســت«.
به هرحال، به رغم تمایم ممنوعیت ها، صدای شجریان در روح 
و قلــب ملــت ایــران جاودانــه اســت. نــوای مــرغ ســحرش، آواز ملــت 
ایــران اســت، تصنیــف شــیدا�ی اش فریــاد رســوا�ی دل هــای عاشــق 
اســت و نــوای ربنایــش هنــوز جــال دهنــده ی روح هاســت، کاری کــه 
بــه گفتــه خــودش قــرار نبــود پخــش بشــود: »تلفــن زدم و گفتــم چــرا 
مــاه ســال پنجــاه و  پخــش کردیــد؟ گفتنــد: تــ�ی از کمــان در رفــت! ت�ی

هشــت ربنــا را خوانــدم«.

ن را از دست داده و نریشن فصل پایا�ن  خالقیت و جسارت پیش�ی
فیلــم هــم نشــان یم دهــد کــه بــدش نیم آیــد گایه بــه موعظه گــری 

دازد. بــ�پ
ن از اســتانداردهای تکنیــکال ســینمای امــروز  ســایر عنــارص فیلــم نــ�ی
هالیــوود بهره منــد هســتند و بــه خلــق تصاویــری چشــم نواز منجــر 
ارتبــاط  مناســب،  ریتــیم  بــا  قصه گــو�ی  بســ�ت  در  کــه  شــده اند 
مخاطب با فیلم را در تمام طول اثر حفظ یم کنند. موسییت فیلم 
ن مطابــق انتظــاری کــه از ســینمای جارمــوش- بــا ســابقه فعالیــت  نــ�ی
- یم رود، تشخص ویژه ای به آن بخشیده است  در حوزه موسییت
و در مــرز میــان عنــری دیجتیــک و غــ�ی دیجتیــک در رستــارس 
، با  ن فیلم حارصن است. با این وجود فیلم در جلب نظر مخاطب�ی

کســب نمــره imdb ۵.۵، چنــدان موفــق عمــل نکــرده اســت.
ی و  ن در پایان یم توان تماشای این فیلم را به طرفداران ژانرهای فان�ت
کمدی پیشنهاد کرد تا مواجهه تازه ای با این جنس سینما را تجربه 
کننــد امــا بــرای کســا�ن کــه یم خواهنــد جیــم جارمــوش را بشناســند، 
)۱۹۹۱(، تنهــا عشــاق زنــده  ن شــاید فیلم هــا�ی چــون شــب روی زمــ�ی
مــرده)۱۹۹۵(  مــرد  قهــوه و ســیگار)۲۰۰۳( و  یم ماننــد)۲۰۱۳(، 

ی باشــند. انتخاب های به�ت

ن حرفـا اجـاره  ا رو ثابـت کـرده ام. بـا همـ�ی ن یم گویـد :»مـن خیـی چـ�ی
ش نظریه پردازیه و فقط مختری مشاهده.  خونمو یم دم. بیش�ت
ذره سـخنان  یـه  هـم  . گایه  ن نظـر شـیطنت آم�ی اظهـار  یـه  گـه گاه 
حکیمانـه. خـب ایـن از چیـدن و پـاک کـردن زیتـون آسـون تره، ویل 

ه گـول اینشـو نخوریـم.« بهـ�ت
خوانـدن ایـن کتـاب بیـش از ۲۰ دقیقـه زمـان نخواهـد بـرد، زبـان 
 آن همانطور که گفته شد 

گ
یین دارد و بزرگ ترین ویژ� شیوا و ش�ی

ن و فلسـفه اسـت، در ایـن نمایشـنامه یم توانیـد هـم  هم نشـیین طـ�ن
یـد. ن آن لـذت ب�ب انـد� فلسـفه بیاموزیـد و هـم از زبـان طـ�ن

در سالهای میا�ن دهه ی پنجاه شمیس، جواد بدیع زاده، خواننده 
صاحب نــام آن زمــان، رسزده وارد اتــاق هوشــنگ ابتهــاج در اداره 
ت یم گویــد کــه »در اتــاق شــورای  رادیــو یم شــود و بــا شــگفیت و حــ�ی
موسییت جوا�ن آمده، آواز یم خواند، صدایش از اینجا تا اینجای 
پیانوســت!« و بــا دســتش فاصلــه ای در حــدود ســه-چهار اکتــاو را 
د. بعدهــا  ن نشــان یم دهــد و تعجــب ابتهــاج و دیگــران را بریم انگــ�ی
هــا�ی دربــاره ی آواز ایــن خواننــده ی جــوان کــه  جســته و گریختــه خ�ب
« اســت، شــنیده یم شــود. نــایم  یم گفتنــد نامــش »ســیاوش بیــدکا�ن
ی آوازه اش بــه خاطــر منــع  کــه محمدرضــا شــجریان پیــش از فراگــ�ی

پــدر از خوانــدن آواز بــرای خــودش برگزیــده بــود.
ی   ن همواره دشوار است و شخصیت ه�ن سخن از شجریان گف�ت
او را در غالب کلمات بیان کردن، کاری بسیار سخت است. انتقاد 
کــردن از او کاری دشــوار اســت و بیشــ�ت منتقــدان همــواره دهــان 
بــه ســتایش او بــاز کرده انــد و غالبــا از او بــه عنــوان پدیــده ای یکتــا 
یــاد کرده انــد کــه بــرای فرهنــگ هــر ملــیت هــر چنــد قــرن یکبــار تکــرار 

ن اثــر جیــم جارمــوش، چهــره  نــد)۲۰۱۹( پانزدهمــ�ی مرده هــا نیم م�ی
برجسته سینمای مستقل آمریکا در مقام کارگردان است. در این 
فیلــم جارمــوش بــا خــط مــیسش فیلم هــا�ی چــون مــرد مــرده)۱۹۹۵(، 
زنــده  تنهــا عشــاق  )۱۹۹۹( و  گوســت داگ: طریقــت ســامورا�ی
یم مانند)۲۰۱۳( در کارنامه اش، رساغ ژانری محبوب در سینمای 
عامه پســند آمریــکا رفتــه اســت و بــا بــه چالــش کشــیدن مولفه هــای 
آن ژانر، دستور زبان سینمای شخیص خود را وضع یم کند. فیلم 
در ژانــر کمــدی وحشــت و بــا ترکیــیب از بازیگــران آشــنای ســینمای 
ن و  جارموش نظ�ی بیل موری، آدام درایور، استیو بوشیم، تام وی�ت
کننده سلنا گومز ساخته شده  ن حضور غافل گ�ی ن و ن�ی تیلدا سوین�ت

اســت و رونمــا�ی از آن در جشــنواره کــن امســال صــورت گرفــت.
و  شــهر کوچــک  »در  اســت:  آمــده  فیلــم  داســتان  خالصــه  در 
ی رس جایــش نیســت. مــاه بســیار  ن ویل« چــ�ی خواب آلــود »ســن�ت
روز  در  روشــنا�ی  ســاعت های  اســت،  شــده  نزدیــک  و  بــزرگ 

ن و تاریــــخ را در هم  �ب شـک، کم�ت نویسـنده ای یم تواند فلسـفه، ط�ن
د و در نهایـت اثـری خوانـد�ن ارائـه دهـد. وودی آلـن در ایـن  ن آمـ�ی
کار تبحـر خـا� دارد، تاریـــــخ را روایـت میکنـد، فلسـفه را بـا آن در 
د و بـا طنـازی هـر دوی آن هـا را بـه حیطـه ی نقـد یم کشـد.  ن یم آمـ�ی
ن از ایـن امـر مسـتثین نیسـت.  نمایشـنامه »شـوکران نـو�ش مـن« نـ�ی
این نمایشنامه توسط شهرام زرگر به فار� برگردانده شده است، 
از مجموعه کتاب های کوچک انتشارات نیال است و ۱۵ صفحه 
دارد. زرگـر دربـاره ی ترجمـه نـام ایـن نمایشـنامه این گونـه توضیـح 
یم دهـد: » نـام اثـر حـارصن »My Apology« اسـت و آپولـوژی در 
، نـام خـاص محاکمـه سـقراط اسـت« و در ادامـه  قامـوس فلسـین

ن نـایم را بـرای ایـن اثـر برگزیـده اسـت. بیـان یم کنـد کـه چـرا چنـ�ی
ن دسـتور صحنـه از شـیوه ای  در ایـن نمایشـنامه آلـن بـرای نوشـ�ت
غ�ی معمول بهره یم جوید.)دستور صحنه به مجموعه اطالعا�ت 
ایـن  از  تـا  یم دهـد  قـرار  ن  مـ�ت درون  نویسـنده  یم شـود کـه  گفتـه 
طریـق خواننـده خـود و یـا عوامـل اجـرا�ی نمایـش را از اعمـال یـا 
خصوصیات اشخاص نمایش، چیدمان صحنه و ... آگاه سازد.( 
در این نمایشنامه بر خالف معمول، بیش از آنکه عوامل اجرا�ی 
مد نظر نویسـنده باشـند، خوانندگان را مخاطب خود یم داند. او 
در دسـتور صحنـه، داسـتان روایـت یم کنـد، خاطـره یم گویـد و بـه 

شـو�ن یم پـردازد کـه ایـن امـری معمـول نیسـت.
ی  ن تمـام مشـاه�ی نمایشـنامه بـا ایـن جمـالت آغـاز یم شـود : »بـ�ی
 کـرد ن، او�ن کـه بیشـ�ت از همـه دلـم 

گ
کـه تـا امـروز تـو ایـن دنیـا زنـد�

یم خواسـت جای اون باشـم سـقراطه. نه به خاطر این که متفکر 
ت عمیقـم   بود،آخـه خودمـم درسـت و حسـا�ب بابـت بصـ�ی

گ
بـزر�

ت مـن دائـم معطـوِف یـه مهمانـدار  شـهره آفاقـم. هرچنـد بصـ�ی

ن صدایــش در گوش هــای نســل جــوان  دربــاره ی شــنیده شــدن طنــ�ی
پرسیده اند گفته است که: »من متعلق به سه نسل پیش هستم، 
یعین نسل قبی نه، نسی قبی اش«. با این حال آنچه که از رفتار 
گرویه از جوانان عالقه مند در شبکه های اجتمایع پیداست، به 
نویع دعوت به بازشنیدن صدای شجریان است. موسییت دانان 
جوان بسیاری صدای شجریان را با سازهای مدرن تلفیق یم کنند 

د. ناتیــو قــرار یم گــ�ی کــه بــه نــویع در رده موســییت آل�ت
و  رسســخیت  بــه  اصــی  منتقــدان  از  یــی  کــه  نامجــو  محســن 
انعطاف ناپذیــری موســییت ســنیت ایــران اســت یم گویــد: »قبــل از 
ی راجــع بــه شــجریان بگوییــم، بایــد گفــت  ن آنکــه بخواهیــم هــر چــ�ی
کــه ایشــان بــاب دیلــن موســییت ایــران هســتند. از ایــن نظــر کــه اگــر 
ســیم،  در خیابان هــای آمریــکا نظــر مــردم را راجــع بــه بــاب دیلــن ب�پ
ی را راجــع بــه او خواهنــد گفــت کــه مــردم ایــران راجــع بــه  ن همــان چــ�ی

شــجریان یم گوینــد.«
یم شــود گفــت کــه خــود شــجریان تــالش قابــل توجــی در مــدرن 
کــردن موســییت ســنیت کــرده اســت، اوج ایــن داســتان در شــاهکار 
�ب نهایــت زیبــای »زمســتان« پیداســت. یــک شــعر نــو از اخــوان 
اده  ن ، با تار عل�ی ثالث بر روی دستگاه های کالسیک موسییت ایرا�ن

بــا وجــود ایــن کــه بــه نظــر نیم رســد فیلــم توانســته باشــد بــه کارنامــه 
جیــم جارمــوش بــه عنــوان فیلمســازی مولــف، نقطــه درخشــا�ن 
اضافه کند، در نسبت با جریان اصی سینما اما با اثری مواجهیم 
کــه در ژانــر خــود کم نظــ�ی اســت. مضمــون فیلــم کــه بــا حرکــت از 
، بــه اخــالل در زیســت  ن طبیــی حیــات در کــره زمــ�ی وضعیــت غ�ی
انســا�ن یم رســد؛ بــا زامیب هــا�ی کــه موبایــل بــه دســت در خیابــان 
بــر  حاکــم  از وضعیــت  پــارودی  یــک  وای فــای یم گردنــد،  دنبــال 
ش تکنولوژی و شبکه های ارتباط  جامعه انسا�ن تحت تاث�ی گس�ت
جمــی بــه تصویــر یم کشــد و زامیب هــا را بــه تمثیــی از انســان امــروز 
ش یم یابــد و حیــات طبیــی محکــوم بــه  بــدل یم کنــد. فاجعــه گســ�ت
فناست. برخورد درایور در فصل پایا�ن فیلم با شخصییت که سلنا 
گومز)فــردی در مقــام آیکــون بــرای وضعیــت مذکــور در جهــان 
ون از فیلــم( نقشــش را ایفــا یم کنــد در مســ�ی نجــات شــهر یــا  بــ�ی
نریشن فرد پناه برده به جنگل در فصل پایا�ن فیلم، نگاه جارموش 
ن یم کنــد. بــا ایــن رویکــرد همچنــان شــاهد  بــه ایــن وضعیــت را تبیــ�ی
برخوردی انتقادی از کارگردان شصت و شش ساله فیلم هستیم 
کــه در ایــن ســن هــم کمــاکان ارتبــاط موثــری بــا جامعــه اطرافــش دارد 
و از مسئله روز برای جامعه امروز فیلم یم سازد اما از سوی دیگر 

ه خواهـم سـاخت.« امـا ایـن  نظـر مـن هیـچ اسـت بـرای خـود ذخـ�ی
د کـه بـا حکـم دادگاه چگونـه  بـار وودی آلـن قـرار اسـت تصمیـم بگـ�ی

برخـورد کنـد.
آلن در این نمایشنامه به طرز هوشنمدانه ای با بیان تفکرات خود، 
 کمـک حـال 

گ
تفکـرات سـقراط را هـم مطـرح یم  کنـد کـه ایـن ویـژ�

ی نیم داند. ویل دورانت در  ن مخاطیب است که از تاریــــخ فلسفه چ�ی
ن یم نویسد:»تنبی بود که  کتاب تاریــــخ فلسفه درباره سقراط چن�ی
ام کسب  برای خانواده خود بیش از آنچه نان بیاورد افتخار و اح�ت
ن  یم کـرد«. آلـن زمـا�ن کـه خـود را در جایـگاه سـقراط یم نشـاند چنـ�ی



، امروز دستمزد میلیاردی یم خواهد بازیگر 200 میلیو�ن

ها فریاد نیم زنند« گفت: افزایش دستمزد بازیگران کامًا �ب منطق و ناعادالنه است، بازیگری تا  کارگردان فیلم »هیس دخ�ت
دو ســال پیش با دویســت میلیون تومان بازی یم کرد حاال با یک میلیارد و دویســت میلیون تومان هم رس پروژه نیم آید، من 

نیم دانم این دستمزدها از کجا آمده و اصال چرا بازیگران باید این مبالغ را دریافت کنند؟.
ایــط ســینمای ایــران یط دو ســال گذشــته بــه شــکل  ان، پــوران درخشــنده کارگــردان ســینما گفــت: متاســفانه رسش ن بــه گــزارش مــ�ی

ناراحــت کننــده ای پیــش رفتــه اســت، یط دو ســال گذشــته بازیگــر ســاالری و رسمایــه ســاالری ســینما را نابــود کــرده اســت.
ن راســتا ادامــه داد: عــده ای بــا پول هــای بــاد آورده وارد ســینما شــده اند  هــا فریــاد نیم زننــد« در همــ�ی کارگــردان فیلــم »هیــس دخ�ت
ن عامی شــده تا فیلمســازان مســتقل دیگر نتوانند  و با ولخر�ب های �ب حســاب و کتاب هزینه تولید آثار را باال برده اند، هم�ی

قــد راســت کننــد فرهنگ و ه�ن
، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و یکم / نیمه اول مهر 1398
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، قطعیت مسئله  مسئله پولشو�ی در سینما در یک برنامه رادیو�ی
ایط که وجود پول های کثیف  پولشــو�ی دوچندان شــد. در این رسش
قابــل انــکار بــه نظــر یم رســد، بــر�ن از کارگردانــان  در ســینما امــری غ�ی
و بازیگــران ایــرا�ن در حــال نــین هرگونــه پولشــو�ی در ســینمای ایــران 

هستند.
داســتان پول هــای کثیــف در فضــای هــ�ن ســابقه ای طــوال�ن دارد. 
دنیــای هــ�ن بــه خاطــر چهــره موجــه و مــورد قبــول آن در نظــر عمــوم 
مــردم همــواره بــه عنــوان یــی از مبــادی مــورد توجــه فرارکننــدگان 
مالیا�ت و پول شــویان شــناخته یم شــود. وضعیت مشــابه پولشــو�ی 
ن یم توان مشاهده  یه ها در جهان ن�ی در دنیای ه�ن را در فضای خ�ی
کــرد. افــرادی بــه ظاهــر خــ�ی و فرهنگ دوســت کــه وارد ایــن عرصــه 
یم شوند و هزینه های رسسام آوری را در این زمینه خرج یم کنند و 
بعد از چند سال اثری از آن ها مشاهده نیم شود. در حال حارصن 
انه  ن بسیار سختگ�ی در کشوری مانند ایاالت متحده آمریکا، قوان�ی
منــدان اتخــاذ گردیــده اســت. بــه طــوری  در ایــن زمینــه بــرای تمــام ه�ن
منــدا�ن کــه بیشــ�ت از ۱۰۰۰۰ دالر از  کــه از ســال ۱۹7۰ تمــایم ه�ن
ه�ن خود درآمد کسب یم کنند باید به طور دقیق تمام اطالعات 

 احمد متوسلیان را 
گ

مستند- داستا�ن »ایستاده در غبار«که زند�
ن  بــا همــان فــرم خــاص مســتند های مهدویــان روایــت یم کــرد تحســ�ی
یــن فیلــم جشــنواره �  همــگان را تــا جــا�ی بــه همــراه داشــت کــه به�ت

و چهارم  شــد.
ن مهدویــان کــه دو تجربــه موفــق در ســینمای مســتند  محمــد حســ�ی
ن اثــرش در ســینما بــه رساغ فیلــیم ایــن بــار  داشــت، بعــد از اولــ�ی
داســتا�ن رفــت و ماجــرای نیمــروز او یــی از آثــار شــاخص ســینمای 
ایــران شــد و او را دیگــر تبدیــل بــه یــک کارگــردان صاحــب ســبک در 

ایــران کــرد.
بعــد از ایــن دو فیلــم مهدویــان کــه رسشــار از هیجــان و مهــارت 
در ســاخت فیلــم هــای عمومــا ســیا� بــود تصمیــم بــه ســاخت 
مســتندی دیگــر دربــاره بمب گــذاری دفــ�ت حــزب جمهــوری در ســال 
۱۳۶۰ گرفت و با اطالعا�ت که از فیلم ماجرای نیمروز جمع کرده 
بود، در این مستند تصمیم به نگاه موشکافانه تر به این اتفاق تلخ 

تاریــــــخ معــارص ایــران داشــت.
در تــرور رسچشــمه یــی از پرونده هــای تاریــک و پــر رمــز و راز تاریــــــخ 
معارص ایران یعین بمب گذاری دف�ت حزب جمهوری مورد برر� 
د و بیننــده را همچــون مردمــان آن روزگار)ســال ۱۳۶۰(  قــرار یم گــ�ی
ن حــال کنجــکاوی دربــاره جســت وجوی  ت و درعــ�ی بــه بهــت و حــ�ی
فــرم جدیــدی  از  مســتند  ایــن  در  مهدویــان  وا یم دارد.  حقیقــت 
اســتفاده یم کنــد کــه باعــث متمایــز شــدن ایــن اثــر بــا دیگــر آثــار او 
ن خود انگار نقش مامور  یم گردد. وی در این فیلم از پشت دورب�ی
ده اند  بازپــر� کــه ایــن پرونــده را بــرای کشــف حقیقــت بــه او ســ�پ
بــازی یم کنــد و بــر خــالف فیلم هــای قبــی اش ابــا�ی از حــرف زدن  
بــا مهمانــان خــود نــدارد و صــدای او همچــون مامــور بــاز پــرس بــا 

نزدیی،  همان  در  وای فای کا�ن شا�پ  از  یم کنند.  معاش  امرار 
ات خانه شان،  نت یم دزدند و ناچارند برای رها�ی از رسش ح�ش این�ت
پنجره را باز بگذارند تا کیم از سیم که شهرداری برای خیابان 
استفاده یم کند؛ داخل خانه شان بیاید. پیشنهاد دوست کیم که 
در حال مهاجرت از کشور است، برای جایگزیین کیم به جای خود 
 او را متحول 

گ
ی مرفه، زند� به عنوان معلم انگلییس رسخانه دخ�ت

یم کند. دوست کیم عاشق آن دخ�ت است و این وظیفه را به کیم 
یم سپارد تا در مدت غیاب او، کیم از دخ�ت محافظت کند. البته که 
ی که ما درباره کیم یم دانیم و در  ن این اعتماد او به کیم با توجه به چ�ی
ادامه هم یم بینیم، جای سوال دارد. پ� جوان نام خود را به کوین 
تغی�ی یم دهد و کارش را در آن خانه آغاز یم کند و خیی زود دخ�ت 

ی در رس دارد. عاشق او یم شود اما کوین نقشه بزرگ�ت
رسگرم کننده  قصه  با  »انگل«  فیلمنامه  مواجهه،  ن  نخست�ی در 
و هوشمندانه اش توجه فراوا�ن را به خود جلب یم کند اما رفته 
رفته این قدرت زبان بری فیلم است که مهر تاییدی بر استادی 
 )۲۰۱۸( ن سوخ�ت چون  آثاری  داِر  فیلم�ب همکاری  یم زند.  بونگ 
و برف شکن)۲۰۱۳( با تیم طرا� درجه یک فیلم، به ترکییب 
منحر به فرد، جذاب و فریبنده منجر شده است. فضای خایل 
 کیم قدرت این را دارد که 

گ
خانه پارک در برابر فضاهای تنگ زند�

بدون جلب توجه به خود، کارکردی نمادین پیدا کند و دلیی دارد 
ن قرار دارد و  ن همکف و زیرزم�ی که آپارتمان کیم در طبقه ای ب�ی
ن افراد  ن دو دنیا و در شکاف فزاینده ب�ی نمایان گر گ�ی کردن آن ها ب�ی

دارا و ندارهاست.
های زیادی  ن »انگل« رواییت بسیار رسگرم کننده ارائه یم دهد اما چ�ی

هزینــه بــردار بــرای خــود نشــود. 
نظــارت  لــزوم  اذعــان داشــت،  بــه آن  بایــد  نهایــت  امــا آنچــه در 
دقیــق و اعمــال قــدرت دولــیت در حــوزه مســائل مــایل در ســینمای 
توســط  قانــو�ن  ایــن رسمایه هــای غ�ی اســت. رسازیــر شــدن  ایــران 
اختالســگران در طــول ســالیان اخــ�ی  از طــر�ن منجــر بــه تــورم بیــش 
از انــدازه دســتمزدها در اندازه هــای میلیــاردی در ســینما و از طــرف 
دیگر منجر به عدم اعتماد در سطح می به بازیگران بزرگ عرصه 
ایط به مرور سینمای ایران را به  ه�ن در کشور شده است. این رسش
سمت قهقرا�ی �ب پایان هدایت یم کند که بدون شک مورد پسند 
هیــچ یــک از افــراد قــ�ش فرهنگ دوســت جامعــه نخواهــد بــود. بــه 
نظــر یم رســد بــا جدیــت بیشــ�ت دســتگاه قضــا�ی از ســال گذشــته تــا 
، عرصــه بــرای پولشــو�ی  کنــون در برخــورد بــا فســاد در زمینــه هــ�ن
ن جــریم بــا  در ایــن زمینــه تنگ تــر از گذشــته اســت و ارتــکاب چنــ�ی
ی مواجه است. امید است با ادامه این روند و بهبود  خطر بیش�ت
ن و نظــارت دقیق تــر وضعیــت ارتــکاب جــرم مــایل در عرصــه  قوانــ�ی
ی روبــرو گــردد تــا هــ�ن در ایــران در مســ�ی  هــ�ن ایــران بــا کاهــش بیشــ�ت

د. تکامــل خــود قــرار گــ�ی

شاید به معنای دور خود یعین خیابان رسچشمه تهران که در آن 
زمــان دفــ�ت حــزب جمهــوری در آن خیابــان واقــع شــده بــود اشــاره 
دارد کــه ایــن ابهــام در اســم مســتند هــم از نــکات جالــب توجــه آن 

اســت.
ــخ بــرای ســاخت فیلم هــا�ی  ـ ـ ـ ن بــه ایــن موضوعــات در تاریـ پرداخــ�ت
همچــون تــرور رسچشــمه نیــاز بــه جمــع آوری اطالعــات بســیاری 
دارد کــه بــا توجــه بــه ســیا�  و امنیــیت بــودن موضــوع جمــع آوری 
این اطالعات، چندان کار راحیت نیست ،که البته مهدویان از پس 

آن بــر آمــده اســت.
ن باعــث یم شــود کــه ایــن کارگــردان جــوان ســینمای ایــران  امــا چــه چــ�ی
بعــد از ایــن آثــار خــوب و درخشــان در زمینــه تاریــــــخ جنــگ و تاریــــــخ 
ســیا� ایــران امــروزه در مصاحبــه ای اعــالم کنــد کــه: »دیگــر فیلــم 
ســیا� نــیم ســازم.«.آیا او واقعــا از جمــع آوری نــه چنــدان آســان 
اطالعات درباره این موضوعات خسته شده است؟ و یا شوق و 
ن آثــاری تمــام شــده یم بینــد؟ آیــا ایــن  ذوق خــود را در ســاخت چنــ�ی
ن از  تصمیــم مهدویــان بخاطــر همــواره در معــرض اتهــام قــرار گرفــ�ت
جبهه های چپ و راســت ســیا� اســت و از اینکه به او برچســب 
بزننــد؟ و یــا از اینکــه جبهــه ای او را نزدیــک بــه افــکار خــود ببینــد و 

تــالش کنــد او را بــا آن جبهــه همــراه کنــد، خســته شــده اســت.
هر چه که هســت او یک کارگردان جوان اســت و همواره در حال 
ن فیلم ها�ی مختلف با موضوعات و ژانر های  تجربه. حق ســاخ�ت
ن موفــق باشــد  مختلــف را دارد و امیــد اســت کــه در بقیــه ژانر هــا نــ�ی
که البته با فیلم »التاری« که به نظر یم رسد تجربه ای ناموفق از 
 و ســیا� بود، باید 

گ
او برای ســاخت فیلیم خارج از فضای جنی

ی خود مراقبت کند. بیشــ�ت از آینده ی ه�ن

درباره جامعه مطرح یم کند، به خصوص در فصل پایا�ن به یاد 
ماند�ن فیلم، رسآغاز مواجهه با آن ها به شیوه ای  است که شاید 
ن فرصیت مهیا یم شود و این ها همه به ما یادآوری یم کنند  کم�ت چن�ی
ین فیلمسازان حال حارصن دنیاست. که بونگ جون-هو یی از به�ت

نوشته فوق ترجمه ای آزاد با اند� تلخیص از مروری  بر فیلم »انگل« به قلم برایان 
تالریکو است که در حاشیه جشنواره جها�ن فیلم تورنتو به رشته تحریر درآمده 

ت آن را منت�ش کرده است. است و در سپتام�ب ۲۰۱۹ وبسایت راجر ای�ب

وضعیت دســتمزدها در ســینمای ایران در ســالیان اخ�ی با مســائل 
اضا�ت از جانب تهیه کنندگان یا از  بسیاری مواجه بود. همواره اع�ت
طرف بازیگران قدییم سینما ذیل عنوان »افزایش �ب دلیل و توریم 
در دســتمزد بازیگــران« از گوشــه و کنــار فضــای ســینما�ی کشــور بــه 
گوش یم رسید. این مسائل در محاق سایر اخبار پربازدید سینمای 
ایران همواره در حرکت بود، تا اینکه در سال ۹۵ شایعا�ت مبین بر 
ن   رسیال شــهرزاد به گوش رســید. در چن�ی

گ
پولشــو�ی در تهیه کنند�

اییط تقریبا تمام عوامل این مجموعه با تکذیب تمام شایعات  رسش
ی  ی این مهم حرکت کردند. اما با دســتگ�ی در جهت بایکوت خ�ب
محمدهــادی رضــوی بــه عنــوان یــی از اختالس گــران اصــی در 
پرونده بانک رسمایه، مسئله پولشو�ی در سینمای ایران به عنوان 
ی- رسانه ای کشور مطرح  یی از مسائل مهم در سطح فضای ه�ن
گردیــد. بــا تاییــد عبــاس جعفــری دولت آبــادی، دادســتان تهــران بــر 

حتمــا اگــر از ســینما دوســتان و دنبــال کننــدگان جــدی ســینمای 
ایــران هســتید تــا بحــال در گــروه هــ�ن و تجربــه هــم فیلــم دیده ایــد و 
یــا حداقــل نــام اش را شــنیده اید. گــرویه کــه چنــد ســایل از تشــکیل 
آن  نــیم گــذرد و وظیفــه اکــران فیلــم هــا�ی بــا مخاطــب خــاص و 
نــه عامه پســند را دارد؛ البتــه هــر چنــد کــه بعــیصن از آثــاری کــه اکــران 
یم کند با اقبال عمویم هم رو به رو یم شــود. فیلم های مســتند هم 
کــه پیــش از ایــن در ســینمای ایــران بــرای اکــران عمــویم غریــب واقــع 
یم شــدند چند ســایل اســت بســ�ت مناســیب برای اکران در گروه ه�ن 
و تجربــه پیــدا کردنــد و کــم بیــش بــا اســتقبال هــم رو بــه رو یم شــوند.

امــروز بــه معــر�ن اجمــایل یــی از ایــن فیلمهــای مســتند کــه در حــال 
حــارصن در ایــن گــروه اکــران یم شــود، یم پردازیــم.

ن  »ترور رس چشمه« نام آخرین مستندی است که محمد حس�ی
مهدویــان کارگــردان جــوان و خــوش آتیــه ایــن روزهــای ســینمای 
ایــران ســاخته اســت. مهدویــان کــه پیــش از ایــن حــیت قبــل از ورود 
جــدی اش بــه ســینما در ســال۱۳۹۲ بــا پخــش مســتند رسیــایل بــه 
نام»آخرین روزهای زمستان« از شبکه یک سیما، که رسگذشت 
و  اطالعــات  شــاخص  هــای  فرمانــده  از  باقــری،  حســن  شــهید 
ین خــودش را  عملیــات در زمــان جنــگ، را بــا شــیوه خــاص و شــ�ی
روایــت یم کــرد، تبحــر خــود را در جمــع آوری اطالعــات و ســاخت 

 محــک زد.
گ

، جنــی مســتند های تاریــ�ن
بعد از این تجربه نسبتا موفق، با ورودش به سینما و ساخت فیلم 

در گرماگرم برپا�ی جشنواره ها، شنیدن عبارت »هرگز اثری شبیه 
به این ندیده اید« درباره یک فیلم، بسیار تکراری و کلیشه ای  است. 
ن اظهارا�ت آن قدر به کار برده شده اند که نیم توان آن ها را  چن�ی
جدی گرفت. از این رو تشخیص این که یک فیلم درواقع تا چه 
قابل پیش بیین عمل کرده است و چگونه یم توان یک  اندازه غ�ی
»شاهکار واقی« را تشخیص داد، کار دشواری  است. در خصوص 
ین های امسال  فیلم »انگل« اما به من اعتماد کنید که با یی از به�ت

مواجهیم.
بونگ پیش تر هم در آثارش اختالف طبقا�ت را به تصویر کشیده 
است )فیلم ها�ی چون »برف شکن)۲۰۱۳(« و »اوکجا)۲۰۱7(«( 
اما »انگل« را یم توان جسورترین تجربه او در ساختار دانست. این 
ن چرخش لحن فیلم است که نخست شاهد یک  تجربه هم�ی
کمدی هستیم اما ناگهان بونگ ما را به باتالق خون یم فرستد و 
با این سوال مواجه یم کند که آیا فقرا یم توانند واقعا وارد دنیای 
ثروتمندان شوند؟ نیمه دوم »انگل« یی از جسورترین تجربه های 
سینما�ی ا ست که در این سال ها دیده ام. فیلم دائما تا آستانه 
فروپا�ش همه نقشه ها پیش یم رود اما بونگ همه را کنار هم نگه 

یم دارد تا به آن پایان نفس گ�ی ختم شود.
ن  نش�ی فیلم قصه کیم کیوو و خانواده اش است که در حاشیه فق�ی
کت  ا برای یک رسش ن  یم کنند و از درست کردن جعبه پی�ت

گ
شهر زند�

مــایل خــود را در اختیــار رسویس هــای نظــار�ت و مالیــا�ت قــرار دهنــد. 
در کشور ما اما این وضعیت به شکی برعکس در حال عملگری 
اســت. وضعیــت مــایل عرصــه هــ�ن در کشــور مــا ماننــد وضعیــت 
نیســت.  روبــرو  مناســیب  ســاماندیه  بــا  ســایر عرصه هــا  مــایل در 
ی  ن آن چــه از بایدهــا و نبایدهــای ایــن مســائل مــایل یم شــنویم چــ�ی
مندان ایرا�ن هنگام  بیش از چند اصل اخال�ت و شعار نیست. ه�ن
اخــذ مالیــات، بــا اســتفاده از جایــگاه اجتمــایع خــود و بــا دســتاویز 
، نه تنهــا بــا فشــار تبلیغــا�ت  قــراردادن وضعیــت کشــورهای اروپــا�ی
در جهــت کوتــاه کــردن دســت دولــیت از نظــارت حرکــت یم کننــد، 
ن هرگونه مالیات در عرصه ه�ن هستند.  ن رف�ت بلکه خواستار از ب�ی
ایــیط و بــا توجــه بــه ســاختار ضعیــف دولــت در ایــران،  ن رسش در چنــ�ی
طبیعتــا عرصــه هــ�ن و بــه خصــوص ســینما، بــه عنــوان پردرآمدتریــن 
ن هرگونه پول کثیف تبدیل  ی مناسب جهت شس�ت ، به بس�ت ه�ن
ن به آسیب بیش�ت  یم گردد. هرگونه ورود دولت در عرصه فساد ن�ی
بــه بدنــه دولــیت و کاهــش اعتمــاد مــردم بــه آن یم شــود کــه بــه طــور 
ایط ترجیح  قطع مورد پسند دولت نیست. دولت ایران در این رسش
یم دهــد کــه عمــل سانســور خــود را ادامــه دهــد و وارد ایــن عرصــه 

ذکــر ســواالت متعــدد از شــخصیت های مــورد مصاحبــه بــه گــوش 
انسن این مستند هم بیننده را یاد اتاق های  ن یم رسد. لوکیشن و م�ی
بازجــو�ی یم انــدازد کــه ایــن نــکات بــه بیننــده اثــر بــرای درگــ�ی شــدن بــا 

ن در آن اتمســفر کمــک یم کنــد. داســتان مســتند و قــرار گرفــ�ت
امــا در بحــث محتــوا یم تــوان گفــت پرونــده تــرور دکــ�ت بهشــیت و 
بمب گــذاری دفــ�ت حــزب جمهــوری هنــوز هــم پرونــده ای اســت کــه 
حــرف و حدیــث دربــاره آن زیــاد اســت و جــز پرونده هــا�ی اســت 
ــخ ایــران کــه هنــوز نــکات تاریــی دارد کــه مهدویــان در ایــن  ـ ـ ـ در تاریـ
ن )مجاهدین  مستند تالش یم کند آن نکات را واکاوی کند. منافق�ی
خلــق( کــه در آن ســال های بعــد از انقــالب از هیــچ تــال�ش بــرای 
بــه زدن بــه نظــام و حکومــت رسکار آمــده مضایقــه نکردنــد؛ بــا  رصن
اقدامــا�ت همچــون تــرور شــخصیت ها و حــیت تــرور مردمــان متدیــن 
، برای این پرونده )بمب گذاری دف�ت حزب جمهوری( در  انقال�ب
معــرض اصــی اتهــام هســتند کــه تقریبــا در ایــن مســتند هــم بــه آن 
اشــاره یم شــود. امــا نکتــه قابــل تامــل ماجــرا وجــود نفوذی هــا�ی در 
دســتگاه های امنیــیت ایــران و حــیت در خــود حــزب جمهــوری اســالیم 
بــوده اســت کــه باعــث ابهامــات زیــادی در ایــن پرونــده شــده اســت. 
دک�ت بهشیت از شخصیت های واالی تاریــــخ معارص ایران که دارای 
 هــای منحــر بــه فــردی بــوده اســت و واقعــا مهــره ای کلیــدی 

گ
ویــژ�

در انقــالب و بعــد از انقــالب محســوب یم شــد متاســفانه هــدف 
اصــی ایــن بمــب گــذاری بــوده اســت. تــرور رسچشــمه بــه معنــای 
تــرور یــی از رسچشــمه هــای انقــالب یعــین دکــ�ت بهشــیت اســت کــه 
 های شخصییت او بیش�ت آشنا یم شویم و در 

گ
در این فیلم با ویژ�

ن  پایــان همچــون مهدویــان حــ�ت بــه دل بــرای از دســت دادن چنــ�ی
ون یم آییــم. ضمنــا تــرور رسچشــمه  شــخصییت از ســالن ســینما بــ�ی

 بهره کیسش ثروتمندان 
گ

ن آن وجود دارد که چگونی هم در زیرم�ت
از فقرا برای بقا را را به تصویر یم کشد. با وجود این که با فیلیم 
خوانش های  اما  نیستیم  مواجه  »موعظه گر«  یا  »آموزنده« 
ده ای از »انگل« یم توان ارائه کرد که  اجتمایع و بینارشته ای گس�ت
بحث مفصی یم طلبد. »انگل« توانسته- به گونه ای که هنوز هم 
ن حال اف�ده  ن اش برایم سخت است -فیلیم شاد و در ع�ی تبی�ی
ارائه دهد و چنان دقیق طرا� شده است که تماشای هر فریم آن 
به خودی خود لذت بخش است. عالوه بر آن مباحیث که بونگ 



شکاف جدید در انسجام اوپک

ان  ن تــالش اوپــک بــرای دســتیا�ب بــه قیمت هــای باالتــر نفــت بــا تصمیــم اخــ�ی اکــوادور بــرای خــروج، انــد� دشــوارتر شــد و مــ�ی
انســجام ایــن گــروه دوبــاره در معــرض محــک قــرار گرفــت.

منتظــره تصمیــم اکــوادور بــرای خــروج از عضویــت اوپــک در پایــان ســال ۲۰۱۹، نمونــه دیگــری  بــه گــزارش ایســنا، اعــالم غ�ی
از مخالفــت بــا تالش هــای عربســتان ســعودی بــرای تشــدید پایبنــدی بــه ســهمیه های تولیــد نفــت اوپــک، پــس از گذشــت 
اوپــک بــوده اســت، بــا ایــن حــال  حــدود ســه ســال از اجــرای هماهنــگ محدودیــت عرضــه بــه همــراه روســیه و ۹ تولیدکننــده غ�ی
ایــن تولیدکننــدگان هنــوز موفــق نشــده اند، قیمــت نفــت را بــه ســط� برگرداننــد کــه بســیاری از اعضــای بــرای متعــادل کــردن 

بودجه شــان بــه آن نیــاز دارنــد.
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نیم توانــم ســ�ی کنــم. بــا همــان فرمــا�ن کــه ایــن کارهــا را انجــام دادیــد، 
م بــه  ادامــه دهیــد. اگــر یم خواهیــد مــن مدیریــت آن را به دســت بگــ�ی
اییط که بود برگردانید. ۸۰۰ نفر را به ۱۸۰ نفر کاهش  همان رسش
یــد مــن آنهــا را نیم خواهم.اگــر کارخانــه را  ن ها را هــم ب�ب دهیــد، ماشــ�ی
همان طــور کــه از مــن گرفتیــد بــه مــن پــس بدهیــد، قبــول یم کنــم«.

یط ماه های گذشته افراد بسیاری در جای جای فضای رسانه ای 
ن ایــرا�ن هپکــو را شــنیدند.  ن آالت ســنگ�ی کــت ماشــ�ی کشــور، نــام رسش
صحبــت از کارگــرا�ن بــود کــه بــه دلیــل حقــوق معوقــه خــود دســت 
بــه اعتصــاب زده بودنــد. اعتصــا�ب کــه بــا ورود مامــوران امنیــیت 
وضعیت ناخوشایندی را برای تمام افراد پیگ�ی مسائل کارگران به 
نمایــش گذاشــت. ایــن مســائل وضعیــیت رمانتیــک را پدیــد آورد کــه 
در نهایــت بــه لغــو مالکیــت خصــو� ایــن کارخانــه و دولیت شــدن 
دولیت ســازی  ایــن  مســئله کــه  ایــن  ســوای  انجامیــد.  آن  دوبــاره 
چــه ســیگنایل را در بــازار کشــور منتــ�ش یم کنــد، بایــد بــه مســئله 
کــت خصــو�  کــت هپکــو از زبــان رییــس رسش خصو� ســازی رسش
ا�ن او، ســهام دار هپکو  ســازی نگاه کنیم. او یم گوید تا زمان ســخ�ن
کــت بــه همــان قیمــت ابتــدا�ی شــده  ســه بــار حــارصن بــه فــروش رسش
است در حایل که قیمت کارخانه از زمان فروش آن ۶ برابر شده 
اســت. عبــدهلل پــوری حســیین یم گویــد رشــد هپکــو در گذشــته 
در حــایل صــورت گرفــت کــه ۶۰ درصــد ســهام آن دولــیت بــود و 
دولــت بــا دیــوار تعرفــه از تولیــد آن دفــاع یم کــرد. امــا دولــت پــس 
از خصو� ســازی ایــن دیــوار تعرفــه را بــر یم دارد و از طــرف دیگــر 
ن از مالــک  ن خصو� ســازی خــود حــق اخــراج کارگــر را نــ�ی در قوانــ�ی
ن حالیت از نظر منطق اقتصادی هرگونه  د. در چن�ی کارخانه یم گ�ی
 و معوقــه در حقــوق کارگــران منطــیت بــه نظــر یم رســد. 

گ
ورشکســتی

اما فضای احسا� پیش آمده باعث شد تا این مسائل به طور 
کی نادیده گرفته شود تا جا�ی که دوباره مالکیت دولیت جایگزین 

مالکیــت نیمــه خصــو� شــود.
وضعیــت فعــی اقتصــاد ایــران نیــاز بــه بازنگــری اســا� و نهــادی 

ل آشــفته بــازار ارز بــود. بــازاری کــه حــیت باعــث  موظــف بــه کنــ�ت
ن اقــدام رئیــس، رونمــا�ی از  فــوت چنــد مال باختــه شــده بــود. اولــ�ی
بســته جدیــد ارزی بــود. از مهم تریــن تصمیمــات ایــن بســته یم تــوان 
بــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومــا�ن تنهــا بــه کاالهــای اســا� و دارو، 
ن نــرخ آزاد ارز و بازگشــت رصا�ن هــا بــه بــازار ارز  بــه رســمیت شــناخ�ت
ه ســازی  اشــاره کــرد کــه توانســت تــا حــدودی بــه ثبــات بــازار و ذخ�ی
منابــع ارزی کمــک کنــد. هم زمــان بــا تالش هــای بانــک مرکــزی بــرای 
ن بــازار و  بــه آرامــش رســاندن بــازار، برخوردهــای انتظــایم بــا متخلفــ�ی
اییط  باندهای قاچاق ارز شدت یافت. اواخر تابستان و تحت رسش
کــه ۹7 درصــد بــازار ارزی کشــور در بــازار ثانویــه شــکل گرفتــه بــود، 
دستور العمل برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور توسط بانک مرکزی ابالغ یم شود. این اقدام صادرکنندگان 
را ملــزم یم کــرد تــا حداقــل ۹۵ درصــد ارزش گمــر� کاالی صــادرا�ت 
را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازگرداننــد. هرچنــد ایــن قانــون بــا 
اض صادرکنندگان همراه شد اما با رفع بر�ن اشکاالت موجود  اع�ت
در طــرح رونــد بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور بهبــود 
یافــت و بخــش قابــل توجــی از تقاضــای ارزی کشــور کــه عمدتــا 
مربــوط بــه واردات کاال بــود از ایــن طریــق پاســخ داده شــد. پــس از 

ن ژاپــن نــرخ تــورم ۰.۳ درصــد را ثبــت کــرد کــه حــدود  شــهریور نــ�ی
یــک ششــم تــورم فعــی در ایــاالت متحــده امریکاســت. ســوییس، 
بــه رس یم برنــد.  تــورم  نــرخ  آمریــکا و کانــادا هــم در رونــد کاهــیسش 
ژاپــن در وضعیــیت تــورم ۰.۳ درصــدی را تجربــه یم کنــد کــه طبــق 
سیاســت های بانــک مرکــزی ایــن کشــور، بناســت بــه ســطح تــوریم 
ممکــن بــه نظــر  ایــط فعــی غ�ی ن ۲ تــا ۳ درصــد برســد کــه در رسش بــ�ی

یم رســد.
ن بانک هــای ســوییس مشــغول اعطــای  آن طرف تــر و در اروپــا نــ�ی
وام هــا�ی بــا بهــره منین انــد و بــه نظــر یم رســد اجــرای ایــن سیاســت، 
از نگهداری پول نزد بانک  مرکزی این کشــور کم خرج تر در یم آید. 
، تجربــه  بانک هــای ســوئدی و دانمــار� هــم در ســال های اخــ�ی
اعطــای وام بــا ســود منــین را داشــته اند. حــاال در ســوییس، حــیت 
اوراق قرضــه بلندمــدت )۱۰ تــا ۵۰ ســاله( هــم نــرخ بهــره ای منــین 

دارنــد.
مشکل از کجاست؟

سیاســتگذاری های  کجــای  کــه  گفــت  نیم تــوان  قطعیــت  بــا 
بــه  نیســت  بــد  امــا  اشــتباه بوده اســت،  کشــورهای توســعه یافته 

به هــای مهلــی بــر پیکــره �ب جــان خصو� ســازی  طــور قطــع رصن
در ایــران خواهــد زد. بــه نظــر یم رســد دولــت ایــران، بــا وضعیــت 
ســهمناک کــ�ی بودجــه و تــورم خــود، در حــال ادامــه دادن مســ�ی 
ایــط بدتــری در اقتصــاد  بدعمــی خــود اســت کــه در نهایــت بــه رسش

کشــور منجــر خواهــد شــد.

حدودی ثابت کنند. پس از شدیدترین تحریم های ایاالت متحده 
در مرداد و آبان سال ۹7 که باعث التهاب در بازار، جهش قیمیت 
ن بحث شده از رخ دادن  و �ب ثبا�ت اقتصاد ایران شد، اجرای قوان�ی
هــا�ی کــه  ی نمــود. از جملــه خ�ب اتفاقــات مشــابه ســال قبــل جلوگــ�ی
یم توانســت باعــث �ب ثبــا�ت بــه مراتــب بیشــ�ت از تابســتان گذشــته 
ی از صــادرات نفــت، قــرار  در اقتصــاد شــود، یم تــوان بــه جلوگــ�ی
، پیشنهاد آمریکا برای  ن سپاه در لیست گروه های تروریسیت گرف�ت
تشــکیل ائتــالف نظــایم در خلیــج فــارس، توقیــف نفتکش هــای 
ایــران و انگلیــس توســط دو کشــور و اتفاقــات و حــوا�ش حضــور 
رئیس جمهــور در مجمــع عمــویم ســازمان ملــل متحــد اشــاره کــرد. 
اخباری که هرکدام پتانسیل شکل دادن به یک تابستان ۹7 دیگر 
را داشــت. امــا خوشــبختانه بــازار ارز، طــال و ســکه، بــورس و بــر�ن 
بازارهــای دیگــر بــه ثبــات نســیب رســیده اند و بــه نظــر یم رســد کــه 
عملکــرد دولــت و بانــک مرکــزی در ایــن زمینــه ســازنده بــوده اســت. 
اما یم توان گفت که گذراندن سال ۹7 با آن همه مشکل و رسیدن 
بــه ثبــات نســیب فعــی بــه قــول وزیــر اقتصــاد جــز در ســایه همــکاری 
 مردم و تالش جهاد گونه بخش 

گ
تمایم ارکان نظام، از خود گذشتی

خصــو� هرگــز رخ نــیم داد.

کای تجــاری خــود اســت. بــزرگ در فعالیت هــا و البتــه رسش
ن دونالــد ترامــپ بــر صنــدیل ریاســت  ایــاالت متحــده کــه بــا نشســ�ت
جمهــوری، نشــانه های مثبــیت از جهــش اقتصــادی را بــروز یم داد، 
ن اکنــون در حــال از دســت دادن ثمــرات ورود ترامــپ بــه اقتصــاد  نــ�ی
و سیاســت خــود اســت. کاهــش شــدید در نــرخ رشــد در نیمــه دوم 
۲۰۱۸ و نیمــه نخســت ۲۰۱۹ و کاهــش نــرخ تــورم، تنهــا بخــیسش 
از مشــکال�ت  اســت کــه اقتصــاد اول دنیــا بــا آن دســت و پنجــه نــرم 

یم کنــد.
، مراجــع رصــدی اقتصــاد جهــا�ن ماننــد بانــک  ن وضعیــیت در چنــ�ی
تــار  ه و  تــ�ی ، اوضــاع را آنطــور کــه آمارهــا نشــان یم دهــد،  جهــا�ن
آمریــکا  و  ن  چــ�ی تجــاری  جنــگ  پایــان  از  زمزمه هــا�ی  نیم داننــد. 
و حرکــت برگزیــت بــه ایســتگاه پایــا�ن خــود بــه گــوش یم رســد، امــا 
ان کننــد کــه  ری را جــ�ب بعیــد بــه نظــر یم رســد کــه ایــن دو، بتواننــد رصن
اقتصــاد دنیــا در دو ســال اخــ�ی بــه خــود دیــده اســت. در روزهــا�ی کــه 
اقتصاد آلمان بطور قطی در حال کوچک شدن است، صحبت 
ن یــا خــروج بریتانیــا از  از احتمــاال�ت چــون بهبــود روابــط آمریــکا و چــ�ی

اتحادیــه اروپــا، کــیم بیــش از حــد خوش بینانــه بــه نظــر یم رســد.

صحبت از مســائل اقتصادی در کشــور، همواره برای خطیب یا 
نویســنده آن بــه مــرور زمــان آن چنــان مــالل آور یم گــردد کــه وی را 
بــه وادی ناامیــدی یم کشــاند. از ابتــدای انقــالب اســالیم تــا کنــون، 
ن و اقتصاددانــان متعــددی دربــاره خصو� ســازی و  متخصصــ�ی
اهمیــت آن ســخن های بســیاری رانده انــد. امــا آنچــه بــه طــور قطــع 
ابــراز کــرد، اخــذ هرگونــه روش  ایــران  نیم تــوان دربــاره دولــت در 

عقــال�ی در برابــر ایــن مســئله اســت.
یه اصل ۴۴ قانون اســا�  خصو� ســازی، که بر اســاس تفســ�ی
در  ابــالغ گردیــد،  ن  نــ�ی آن  سیاســت های کی  ســال ۸۴  در  کــه 
حقیقت حاصل ناتوا�ن دولت ایران در اداره صنایع زیرنظر خود 
. دولــت در حــایل بــه  بــود، نــه حاصــل هرگونــه مصلحت اندیــیسش
خصو� سازی صنایع دست سوم خود روی آورد که تمایم این 
 قــرار داشــتند. شــاهد ایــن حــرف 

گ
صنایــع در وضعیــت ورشکســتی

را در گفته هــای رییــس مســتعین ســازمان خصو� ســازی کشــور 
بــرق المــع  کــت حولــه  کــیت ماننــد رسش دربــاره خصو� ســازی رسش
یم تــوان جســت. عبــدهلل پــوری حســیین در گفته هــای خــود اشــاره 
کــرد کــه هنــگایم کــه ۲ یــا ۴ ســال از مصــادره بــرق المــع در ابتــدای 
انقالب گذشت، وزارت اقتصاد به سبب ناتوا�ن مصادره کنندگان 
در مدیریــت، در صــدد بازگردانــدن کارخانــه بــه صاحــب اصــی آن 
برآمــد. او در ادامــه اشــاره کــرد کــه صاحــب ابتــدا�ی کارخانــه از قبــول 
کارخانه رس باز یم زند و هنگایم که از او دلیل عدم پذیرش را جویا 
یم شــوند، میگویــد:» مــن اینجــا را بــا ۱۸۰ نفــر اداره یم کــردم، شــما 
و اســتخدام کردید! یک وانت داشــتم یک خودروی  ۸۰۰ نفر ن�ی
ســواری، شــما ۱۴ تــا خــودروی ســواری آنجــا در پارکینــگ بــه نــام 
کــت پــارک کرده ایــد. مــن شــکم ایــن همــه کارگــر را بــا تولیــد حولــه  رسش

ین فراغــت موقــت از  تابســتان معمــوال تــدایع کننــده لحظــه شــ�ی
درس و دانشــگاه اســت. یــی از ایــن تابســتان هــا البتــه بســیار گرم تــر 
از ســال های قبــل بــود. گرمــا�ی کــه نــه بــه علــت تابــش مســتقیم نــور 
خورشــید ، بلکــه بــه ســبب قیمت هــای عجــویل بــود کــه هــرروز در 
حــال حرکــت بــه ســوی �ب نهایــت بودنــد. تابســتان ۹7 نــه تنهــا در 
ذهــن اقتصادی هــا، بلکــه در یــاد همــه مــردم یــادآور قیمت هــای 
ن  عجیب و غریب دالر است. افزایش قیمیت که به دیگر بازار ها ن�ی
رسایــت کــرد و باعــث جهــش قیمــیت در بازارهــای کشــور شــد. چــرا�ی 
رخداد این مسئله بارها در محافل مختلف مورد بحث واقع شده 
 مهــار ایــن افزایــش قیمــت و رســیدن بــه ثبــات 

گ
اســت. امــا چگونــی

نســیب حــال حــارصن در بــر�ن بازارهــا اگــر مهم تــر از دالیــل افزایــش آن 
نباشــد، کم اهمیت تــر هــم نیســت.

الجــوردی  بــرج  جدیــد  مــرداد ۹7 کلیــددار  چهارشــنبه  ن  اولــ�ی در 
دامــاد معــر�ن شــد. عبدالنــارص همــیت در ســمت جدیــد خــود،  م�ی

ســه ماهه پایا�ن ســال ۲۰۱۹ در حایل آغاز یم شــود که از گوشــه و 
کنار، اخبار متفاوت و متعددی از احتمال حرکت اقتصاد جها�ن 
بــه ســمت رکــودی بــزرگ در رسارس دنیــا بــه گــوش یم رســد. ایــن 
ن بــار نیســت کــه اقتصاددانــان و رســانه ها، احتمــال رکــود  نخســت�ی
در ســطح جهــا�ن را بــرر� یم کننــد، ویل ایــن بــار بیــش از هرزمــان، 
ن الملل، این احتمال  آمارها و وقایع مرتبط با سیاست و تجارت ب�ی
 ، ن را پررنــگ جلــوه یم دهنــد. برگزیــت، جنــگ تجــاری آمریــکا و چــ�ی
خــروج تقریــیب ایــران از چرخــه عظیــم فــروش نفــت و بحران هــای 
متعــدد در کشــورهای مختلــف، تنهــا بخــیسش از وقایــی هســتند کــه 

رشــد اقتصــادی جهــان را تهدیــد یم کننــد.
حرکت اقتصادهای بزرگ به سوی تورم منیض

ن بار  در تابستان امسال بود که نرخ تورم کره جنو�ب برای نخست�ی
در تاریــــــخ ایــن کشــور بــه زیــر صفــر رســید. ســقوط ناگهــا�ن و نگــران 
کننــده نــرخ تــورم بــه کــره جنــو�ب ختــم نشــد. در آخریــن روزهــای 

دارد. وضعیت متناقض در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اسا� از یک 
عقال�ی از طرف  ی و قانون  گذاری غ�ی طرف، و اشتباهات تفس�ی
ایــط بحــرا�ن قــرار داده  دیگــر بــه طــور کی اقتصــاد ایــران را در رسش
ایــیط، بازگشــت و تکــرار اشــتباهات گذشــته  ن رسش اســت. در چنــ�ی
ایــط اســتثنا�ی و خــاص قــرار دارد، بــه  بــا ایــن بهانــه کــه کشــور در رسش

اقدامات ذکر شده که تا حدودی منجر به کاهش نوسانات بازار 
ارز و آرامش نســیب ســایر بازارها گردید، تمایم بانک های مجاز به 
عملیــات ارزی  بــه تبعیــت از بانــک مرکــزی اقــدام بــه خریــد ارز در 
ن باعــث آرام شــدن  اختیــار مــردم کردنــد. ایــن ابــالغ بانــک مرکــزی نــ�ی
ن مــردم شــد. زیــرا قیمــت ارز در حــال  و بهبــود فضــای نااطمینــا�ن بــ�ی
ن رغبــیت بــه خریــد ارز در اختیــار مــردم نشــان  کاهــش بــود و دالالن نــ�ی
نیم دادند. یی دیگر از راهکارهای موثری که توســط شــورای پول 
و اعتبار ارائه گردید مسدود کردن اک�ث کارتخوان های سیار انتقال 
یافته به کشورهای همسایه به منظور کاهش رسعت گردش پول 

ی از داد و ســتدهای غــ�ی قانــو�ن ارز بــود.  و جلوگــ�ی
ن از اقدامــا�ت بــود کــه بســیار مــورد توجــه قــرار  بــازار متشــکل ارزی نــ�ی
ن بــر اجــرای آن تاکیــد ویــژه ای  گرفــت و رئیــس بانــک مرکــزی نــ�ی
ن نــرخ ارز در داخــل کشــور اســت و  داشــت. ایــن بــازار محــل تعیــ�ی
ل یم کنــد. بــازاری کــه  ســازوکار قیمــیت بــازار را شــفاف و قابــل کنــ�ت
البته هنوز به صورت رســیم آغاز به کار نکرده اســت؛ اما به نظر 
ن اقدامــا�ت در کنــار محاکمــه اخالل گــران عمــده در  حــیت اخبــار چنــ�ی
بازارهــای کشــور هــم بــر افــکار عمــویم و اقتصــاد موثــر بــوده اســت.

این اقدامات در اتفاقات سیا� اخ�ی توانسته اند کارا�ی خود را تا 

مجموعه وقایی نگاه کنیم که تنها در دو سه سال اخ�ی در عرصه 
سیاســت و اقتصــاد جهــان رخ داده اســت:

- خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا )برگزیــت( کــه چندیــن مــاه اســت 
اقتصــاد و سیاســت خــار�ب اش را تحــت تاثــ�ی قــرار داده، همزمــا�ن 
ن  تــورم دارد. در چنــ�ی نــرخ  بــا کاهــش رشــد اقتصــادی و  واضــ� 
ایــیط، رسمایه گــذاری خــار�ب در انگلســتان بــه طــور قطــی بــا  رسش

فــراوان روبروســت. نااطمینا�ن هــای 
 خــود 

گ
ن کــه کــم کــم بــه یــک ســالی - جنــگ تجــاری آمریــکا و چــ�ی

 در اقتصــاد ایــن دو کشــور داشــته 
گ

نزدیــک یم شــود، نتایــج بــزر�
ن  است. برای درک به�ت اهمیت مسئله، کا�ن است بدانیم که چ�ی
بــرای مقابلــه بــا جنــگ تجــاری آمریــکا، پــس از ســال ها تصمیــم بــه 
کاهــش ارزش پــول خــود در برابــر دالر گرفــت. آنطــور کــه مجلــه 
اکونومیســت یم گویــد، ثمــره ایــن جنــگ تجــاری، تنهــا کاهــش تولیــد 
ر ایــن جنــگ  یــا تالطم هــای موقــیت نیســت. شــاید اصی تریــن رصن
ن کــه  تجــاری، �ب اعتمــادی  باشــد کــه در �پ  آن رخ خواهــد داد. چــ�ی
خــود امســال بــا کاهــیسش � درصــدی در نــرخ رشــدش نســبت بــه 
ات  ســال های میــا�ن دهــه فعــی روبروســت، در حــال ایجــاد تغیــ�ی



انتشار کتاب ها�ی از چخوف و کزازی

 یم کنیــم!« و چــاپ دوم کتــاب »در 
گ

گزیــده ای از داســتان های کوتــاه نمایــیسش آنتــون چخــوف بــا عنــوان »دوســتان، مــا بــد زنــد�
جالل الدیــن کــزازی منتــ�ش شــد. ســایه ی آفتــاب« نوشــته م�ی

( نوشته آنتون چخوف با ترجمه   یم کنیم!« )گزیده ای از داستان های کوتاِه نماییسش
گ

به گزارش ایسنا، »دوستان، ما بد زند�
داریوش مؤدبیان در ۵۱۲ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۰هزار تومان در ن�ش گویا عرضه شده است.

 یم کنیم!« جانمایه داستان های کوتاه چخوف در یک نگاه 
گ

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: »دوستان، ما بد زند�
ن یک جمله کوتاه باشد. (، شاید هم�ی نماییسش کی، درونمایه تمایم آثار وی )نماییسش و غ�ی
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جریان رسیم کشور  از کشور تبعید شدند. روشنفکران مبارزی 
شــوروی  بــه  اعــدام  از حکــم  پــس  ابوالقاســم الهــو�ت کــه  چــون 
زا ملکــم خــان کــه بــه عــراق و عــی اکــ�ب دهخــدا و  گریخــت و مــ�ی
ســید حســن تیت زاده که ابتدا به تفلیس و ســپس به پاریس تبعید 
شدند. دوره ی دوم موج تبعید ها و کوچ های اجباری نویسندگان 
و شــاعران و روشــنفکران همزمــان بــا کودتــای ۲۸ مــرداد بــود کــه 
موجــب مهاجــرت بــزرگ علــوی و بســیاری دیگــر از ایــران شــد و 
دوره ی ســوم بــه قبــل از انقــالب اســالیم ســال ۵7 و بعــد از آن 
و جنــگ تحمیــی بــاز یم گــردد کــه ســیل دیگــری از روشــنفکران 
و نویســندگان ایــرا�ن را بــه خاطــر اختالفــات عقیــد�ت و ســیا� 

روانــه ی ســایر کشــورها بــه خصــوص اروپــا و آمریــکا کــرد. 
یــت قریــب   آثــار تولیــد شــده از ســوی نویســندگان مهاجــر کــه اک�ث
بــه اتفــاق بــه زبــان فــار� نوشــته شــده اند بــا توجــه بــه نســبت اثــر و 
رویکرد نویسنده با مسئله ی ایران و درون مایه  در دو گروه ادبیات 
سیاست محور یا همان »ادبیات تبعید« و ادبیات هویت محور 
د. در ادبیات   « جای یم گ�ی

گ
یا همان »ادبیات دیاسپورا «یا »آوار�

تبعیــد بــه خصــوص آثــاری کــه در دهه هــای شــصت و اوایــل دهــه  
هفتــاد تولیــد شــد شــاهد روایت هــا�ی هســتیم کــه بیشــ�ت خاطــره 
مبــارزات  و  زنــدان  دوران  از  نویســنده  خاطــرا�ت کــه  نوییس انــد. 
ســیا� ) واقــی یــا غــ�ی از آن( در داخــل نوشــته و بــه ادبیــات تنهــا 
ن بیانیه هــای ســیا� نــگاه یم کنــد.  بــه عنــوان تریبــو�ن بــرای گفــ�ت
ایــن دســته از آثــار بــه ایــن دلیــل کــه متاثــر از ایدئولــوژی هســتند و 
نویســنده تنهــا بــا هــدف هــم عقیــده کــردن خواننــده بــا خــود بــدون 
توجــه بــه کیفیــت آن را نوشــته از لحــاظ اد�ب و زیبــا�ی شناســانه 
ی دربــاره ی ایــن تولیــدات اد�ب  ارزشــمند نیســتند. هوشــنگ گلشــ�ی
ن یم گویــد:» اشــکال نویســندگان آن ســو ایــن اســت کــه چــون  چنــ�ی
دستشان باز است، هر چه یم خواهد دل تنگشان یم گویند، پس 
ند« با گذشت  عقده گشا�ی یا افشاگری را با داستان اشتباه یم گ�ی
زمــان و در دهــه ی بعــدی بــا دور شــدن از فضــای جنــگ و انقــالب 
این گونه ادبیات از شکل مستقیم گو�ی و خاطره نوییس تا حدی 
عبور یم کند و نویســندگا�ن چون رضا دانشــور که در ســال ۶۱ به 
فرانسه مهاجرت کرد با رمان »خ�و خوبان« که رما�ن تاریــــخ گرا 
ی  و دربــاره ی انقــالب اســالیم ا ســت ، عبــاس معــرو�ن  و اســاط�ی
بــا رمــان »فریــدون ســه پــ� داشــت« کــه در مــورد ســه بــرادر کــه 

ایــن روزگار  بیــان رسگــردا�ن خویــش در  بــرای  بــزرگ و کوچــک 
بهــره یم جویــد و حقیقتــا هماننــدی بــرای ایــن نــگاه تــا بــه حــال 
ندیــده ام. بــه زعــم نگارنــده شــعر »قصــه شــهر سنگســتان« تجــی 
ن و اســطوره های باســتا�ن ایــران  اف شــگرف او بــر آئــ�ی اعــالی ارسش
اســت چنانکــه بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا ایــن شــعر،مخاطب 
ن زرتشــت را بشناســد  بایــد باورهــا و اســاط�ی کهــن ایــرا�ن در آئــ�ی
ماننــد امشاســپندان، بهــرام ورجاونــد، داســتان عــروج کیخــ�و، 
ا، پشــوتن و افســانه ها باســتا�ن دیگــر. در بــازه زمــا�ن دهــه  میــ�ت
 جامعــه، 

گ
تــا دهــه ۵۰ شــمیس تحــوالت تاریــ�ن و فرهنــی  ۳۰

ن از آن مستثین  فغان همه دردمندان را برآورد و قاعدتا شعرا ن�ی
نبودنــد. کمــ�ت شــاعری را یم بینیــم کــه در آن دوره بــه مســائل و 
بیــش  ن شــاید  بــ�ی ایــن  داختــه باشــد و در  مصائــب اجتمــایع ن�پ
د و بازگــو�ی  از همــه روح لطیــف و زالل اخــوان ثالــث را یم فــ�ش
ن در آثــار او بــه فــراوا�ن یم تــوان  تل�ن هــا را بــه زبــا�ن تلــخ و دل نشــ�ی
ی  یافــت. ایــن تل�ن هــا او را بــه ســو�ی ســوق داد کــه از هــر تغیــ�ی
بــه طــور  بــود.  بریــده  مــا دل  ک  ایــن رسنوشــت شــوم مشــ�ت در 
کی مفهــوم »نا امیــدی« بنیادی تریــن اندیشــه مســت�ت در اشــعار 
اوســت چنانکــه خــود یم گویــد »گوینــد کــه امیــد و چــه نومیــد! 
او  بــاور  بــه  مــرده خویــش ام«.  وطــن  مرثیه خــوان  مــن  نداننــد/ 
»دقیانــوس« هنــوز در عــر مــا زنــده اســت و بــر مــا رسفــرازی 
یم کنــد، جبــاری فراتــر از حاکمــان و سیاســت مداران، گــو�ی کــه 
بــا مــا در غــار یم خســبد و  ایــن جبــار در درون خــود ماســت و 
 مــا را از او رهــا�ی نیســت جــز آنکــه 

ً
بــا مــا بیــدار یم شــود و قهــرا

گاه گایه در رویــا�ی خــود را در اعصــار شــکوهمندی در گذشــته 
ببینیــم و بســیار بگوییــم کــه مــا چنــان بودیــم و چنــان کردیــم و 
ن دیــری نپایــد  ق را درنوردیــده بودیــم امــا ایــن رویــا نــ�ی غــرب تــا رسش
و پتــک حقیقــت بــر رس مــا فرودآیــد کــه »لیــک �ب مــرگ اســت 
دقیانوس/وای وای افســوس«. اخوان در مورد تالش انســان ها 
ن گونــه یم اندیشــد. بــاور  ن همــ�ی  نــ�ی

گ
ن معنــا�ی بــرای زنــد� بــرای یافــ�ت

 در ذات آدیم اســتوار اســت 
گ

دارد کــه ایــن نخــوت و دل مــرد�
پــا  بــر  ی   های اجتمــایع زنجــ�ی

گ
ن قیــود و وابســتی نــ�ی و از طــر�ن 

و دســتان ماســت کــه بیــش از پیــش مــارا در رخــوت فــرو یم بــرد، 
لیکــن همیشــه در تاریــــــخ انســان ها رایه بــرای بــرون رفــت از ایــن 
 یافته انــد و خویــش را بــا آن رسگــرم کرده انــد. او در شــعر 

گ
خمــود�

»کتیبه« دو روی ســکه زندگا�ن را یی یم داند و تکاپوی آدیم را 

 و تعلیــق نــا�ش از مهاجــرت درآن تکــرار 
گ

، از خــود بیگانــی ا�ن و حــ�ی
امــون  یم شــود. نویســنده مــدام از ناهمخوا�ن هــای میــان خــود و پ�ی
اســت  بــه گذشــته روشــن  نگاهــش  جدیــدش حــرف یم زنــد. گاه 
و جــالی وطــن دارد و گاه تنهــا از رنج هــا�ی کــه کشــیده یم نویســد. 
، حقیقت کوچ، و بازگشت به وطن 

گ
 فرهنی

گ
ادبیا�ت که از دوپار�

حــرف یم زنــد. از رمان هــای نوشــته شــده در ایــن گــروه یم تــوان بــه 
»همنــوا�ی شــبانه ی ارکســ�ت چوب هــا« نوشــته ی رضــا قاســیم، 
مجموعــه داســتان »دو دنیــا« گی تــر�ت و رمان هــای »گســل« و 

»کافــه رنســانس« اشــاره کــرد.

کــرد و قصیــده بلنــد »تــو را ای کهــن بــوم و بــر دوســت دارم« کــه 
ســایل قبــل از مرگــش آن را منتــ�ش کــرد بــه خــو�ب ایــن عالقــه را 
بــه تصویــر یم کشــد. از وجــوه تمایــز مهــدی اخــوان ثالــث نســبت 
بــه دیگــران، دوری او از تحصیــالت آکادمیــک اســت؛ چنانکــه 
دک�ت شفیی کدکین در کتاب »حاالت و مقامات م.امید« او را 
»خودآموخته ای بسیار دان« یم نامد و حقا که بدون تلمذ پیش 
اســتاد شــاخیص یــا گــذران تحصیــالت دانشــگایه، ایــن تســلط بــر 
، کم نظــ�ی  ـــــخ و فرهنــگ ایــران، اگــر نگوئیــم �ب نظــ�ی ادبیــات و تاریـ
اف در آثــارش قابــل لمــس اســت. بــه  اســت و بــه وضــوح ایــن ارسش
نظر نگارنده، اگر بخواهد کیس اخوان را با چند شعر بشناسد 
این آثار آینه تمام نمای پهلوان شــعر معارص است:»زمســتان، 
،فریــاد،کاوه یــا  آخــر شــاهنامه، قصــه شــهر سنگســتان، چاوو�ش

اث، غــزل تکیــه گاه و پنــاه، مــرد و مرکــب«. اســکندر، مــ�ی

ا�ن خــود در شــب ششــم شــب های  ی در ســخ�ن هوشــنگ گلشــ�ی
 نویســنده حــرف 

گ
شــعر گوتــه در ســال ۱۳۵۶ دربــاره ی جوان مــر�

 مرگ اد�ب نویسنده قبل از چهل 
گ

یم زند. مقصود او از جوان مر�
د و نویســنده در   ا ســت. زمــا�ن کــه خلــق و ابــداع در او یم مــ�ی

گ
ســالی

ی دالیل زیادی  تکراِر مدام آثار قبی خود دست و پا یم زند. گلش�ی
 و سانســور کــه در ایــن 

گ
را یم شــمارد همچــون فقــدان تــداوم فرهنــی

یادداشت مجال بیانشان نیست. ویل یی از عوامی که او از آن 
یــاد یم کنــد » کــوچ« اســت. مهاجــر�ت از روی اجبــار یــا اضطــرار. 
ن یم گویــد:» وقــیت نویســنده از اینجــا  او دربــاره  کــوچ نویســنده چنــ�ی
یم رود، آفتــا�ب دیگــر بــر چهــره اش یم تابــد یــا توریســت یم شــود مثــل 
ن یم نویســد مثــل ادوارد بــراون  ق�ی جمــال زاده کــه انــگار بــرای مســت�ش
یــا ریپــکا، و یــا دیگــر کالم و زبــان را فرامــوش یم کنــد و مســائل زنــده 
را بــا واســطه یم بینــد. تــازه عیــب همــه ایــن ســفرکرده ها ایــن اســت 
همــان غربتشــان  تجربیاتشــان؛  همــان  مــورد خودشــان،  در  کــه 
نیم نویســند«. بــا بــرر� ادبیــات تولیــد شــده در خــارج از ایــران و 
نــگایه اجمــایل بــه آثــار نویســنده گان مهاجــر همچــون جمــال زاده، 
بــزرگ علــوی و مــدر� قبــل و بعــد از کــوچ دریم یابیــم کــه بــه راســیت 
ن اســت و مهاجــرت بــه خصــوص بــه ســوی فرهنگ هــای  ایــن چنــ�ی
دورتــر و متفــاوت یم توانــد نویســنده را هویــت خویــش دور و دچــار 
 کنــد و دو قطــیب درون او ایجــاد کنــد کــه 

گ
رسدرگــیم و تــک افتــاد�

مــدام میــان اینجــا و آنجــا، حــال و گذشــته، هــم وطــن و بیگانــه 
 از فرهنگ ایران 

گ
 برآیند گسستی

گ
دست و پا بزند و این گم گشتی

و ورود او بــه مــکا�ن خــایل از هویــِت معنــادار اســت. بــا این حــال 
هســتند نویســندگا�ن کــه در دوری از وطــن آثــاری موثــر و مهــم را 

خلــق کردنــد.
اما ادبیات مهاجرت چیست؟ پیشینه  این نوع از ادبیات به عر 
وطــه بازیم گــردد. زمــا�ن کــه ســفر کــردن آســان تر شــده بــود و  م�ش
هــای خــو�ش از آن ســوی مرزهــا بــه ایرانیــان یم رســید. در ایــن  خ�ب
زمان ابتدا بازرگانان راه خود را به خارج از ایران باز کردند و بعدها 
روشــنفکرا�ن کــه بــه دالیــل ســیا� و تقابــل اندیشه هایشــان بــه 

پهلــوان شــعر معــارص، ایــن نــایم اســت کــه وقــیت بــه غــزل رسودن 
در  او  تســلط  و  قــدرت  صالبــت،  نهادنــد.  او  بــر  برخواســت 
رسایــش شــعر قدیــم چنــان بــود کــه کمــ�ت کــیس را یم تــوان بــا او 
قیــاس کــرد. زبــا�ن شــیوا و قــرا و �ب تکلــف، گــو�ی کــه رود� اســت. 
مهــدی اخــوان ثالــث امــا پــس از چنــدی خــود را بــه همــان دردی 
مبتال یافت که نیما یافته بود و برای آن دارو�ی را برگزید که او 
تجویز کرده بود. درد، دردی قدییم بود همان که آن پ�ی قونیه 
ایــن بیــت و غــزل ای شــه و ســلطان ازل/ یم گفت:»رســتم از 

مفتعلــن مفتعلــن مفتلعــن کشــت مــرا«. قالــب و فــرم شــعر قدیــم 
بــه راحــیت اجــازه بیــان مشــکالت جدیــد را نــیم داد. مســائی کــه 
بــا ورود مدرنیتــه بــه ایــران بــرای مــردم مطــرح شــده بــود و تغیــ�ی 
 هــا، بیــان مشــکالت نــو 

گ
، تحــول ســبک زند�

گ
ب آهنــگ زنــد� رصن

ن احساســات جدیــد، دیگــر بــا زبــان کهــن قابــل بیــان  و همچنــ�ی
بــود. آن پهلــوان  تــا حــدودی مشکل گشــا  نبــود و شــعر نیمــا�ی 
شــعر معــارص وقــیت بــه شــعر نیمــا�ی هــم ورود کــرد، جــز شــاهکار 
نیافریــد. بــا اینکــه اوج فعالیــت م.امیــد در دهه هــای �، چهــل 
و پنجــاه بــود امــا هنــوز قرابــت نزدیــی بــا روزگار مــا دارد؛ گــو�ی کــه 
ب آهنگ تند تغی�ی جهان و دنیای پســامدرن هم نتوانســته  رصن
از رونق آن بکاهد. او در »زمستان« که رسوده ی ۱۳۳۵ است 
یم گفــت :»هــوا بــس ناجــوان مردانــه رسد اســت« و بــا یــادآوری 
ــخ یم بینیــم کــه اساســا تــا بــه امــروز بهــاری را ندیده ایــم اگــر  ـ ـ ـ تاریـ
نگوییم زمستان های سخت تری را دیده ایم  . تسلط �ب همتای او 
، زبــان کهــن، اســطوره های باســتا�ن  بــر ادبیــات و ســبک خراســا�ن
ن هــای باســتا�ن ایــران، وجــه تمایــز اندیشــه او بــا دیگــر هــم  و آئ�ی
عــران و قدمــای خــود اســت.او در رسایــش شــعر در مقایســه بــا 
دیگــر شــعرای هــم عــر خــود، پرچــم دار ســبک خراســا�ن اســت؛ 
، بسیار   با تکلفات زبا�ن

گ
 و بیگانی

گ
ن ساد� چرا که بیان او در ع�ی

عمیــق و رسشــار از مفاهیــیم اســت کــه بعضــا بــرای فهــم دقیــق 
آنهــا بایــد خواننــده هــم ادبیــات فــار� را بــه خــو�ب بشناســد هــم 
ــخ را و هــم سیاســت را و هــم در مــواردی علــم را. بــه طــور  ـ ـ ـ تاریـ
«  در قســمیت از چرخــه گــردش خــون  مثــال در شــعر »چــاوو�ش

هر ســه مبارز ســیا� و هر کدام نماینده ی یک گفتمان هســتند 
جریــان ادبیــات ســیا� مهاجــرت را تغیــ�ی یم دهنــد. 

ویل عمده ی سهم ادبیات مهاجرت متعلق به »ادبیات دیاسپورا« 
عابدیین در این باره  یم نویسد: » تنومندترین شاخه ی  است. م�ی
 هوییت مهاجران و 

گ
ادبیات مهاجرت شــاخه ایســت که به دوگانی

 تــازه 
گ

ی هــای درو�ن آنــان بــرای بریــدن از گذشــته و آغــاز زنــد� درگ�ی
در کشور مهاجرپذیر یم پردازد«

ادبیــا�ت کــه نویســنده در آن تنهــا بــه دوری از وطــن فکــر یم کنــد و 
 

گ
 شــاخص آن اســت و رسگشــتی

گ
از آن یم نویســد. نوســتالژی ویژ�

بیهــوده روایــت یم کنــد از گــرویه انســان کــه بــه پنــدار اینکــه رازی 
 نوشــته اســت، بــا هــم همــراه 

گ
مبهــم و شــاید مهــم بــر روی ســنی

نتیجــه  بــا  وجــود تشــکیک در  نــژاد و رنــگ و  از هــر  یم شــوند 
 آنــان 

گ
ایــن کار، ایــن تکاپــو هرچنــد کــم ارزش و �ب آتیــه امــا زنــد�

 از مذهــب، 
گ

 یم بخشــد و همیشــه بخشــیده اســت؛ رنــی
گ

را رنــی
ک و هــر رنــگ دیگــری   از اســطوره های مشــ�ت

گ
 از نــژاد، رنــی

گ
رنــی

 پاشــیده  اند. 
گ

کــه در هزاره هــا، انســان ها بــه تکــرار بیهــوده زنــد�
در تناســبات قــدرت بــه رغــم اندیشــه های ســیا� اش هیچــگاه 
دخیل نشد و حیت نزدیک هم، با وجود تهدید ها و تطمیع ها و 
فشــار ها، بــا هیــچ قــدر�ت چــه قبــل از انقــالب چــه بعــد از انقــالب 
مندان بر حکومتیم  ساز هماوا�ی برنداشت و یم گفت:» ما ه�ن
جــای  در  و  بــود  وطــن  و  ایــران  دلباختــه  او  بــا حکومــت«.  نــه 
جــای کارنامــه کاری او یم تــوان بــه وضــوح ایــن امــر را مشــاهده 



 30007650005743 ســامانه 
ــا شــما مخاطبــان  پــل ارتباطــی مــا ب
گرامـــی اســـــت. در صــــورت 
تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه، 
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
کنیــد. ارســال  ســامانه  بــه  را 

باشــــــــــگاه
مخاطبان

در رویداد هــا  و  اخبــار  جدیدتریــن 
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عکایس خیابا�ن
مریم رحیم زاده

کارشنایس علوم سیایس 95
ن طبیی است و غ�ی قابل   روزمره  مردیم  است که در هر لحظه پیش چشم های ما آفریننده حقیقت جامعه هستند. در »خیابان« همه چ�ی

گ
خیابان، نه پوشش اتفا�ت خاص یا واقعه ای مهم، که زند�

ن فرصت برای تثبیت خیابان هستند. ها در انتظار اول�ی ن ن وابسته به رسعت و جسارت چشم ها�ی  است که در پشت ل�ن  در حال تغی�ی و در جریان. لذا همه چ�ی
ً
ل، دائما قابل کن�ت ، غ�ی پیش بیین
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