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سوی دیگر امید
وا کاوی مسئله مهاجرت ،تجربهها و پیامدها

از هنگایمکه چشم ایران در دوران صفوی ،به غرب و ش
پی�فتهای
آن باز شــد ،مســئله مهاجرت افراد شــاخص به دالیل مختلف برای
نچــه در حــال حـ ض
ـا� رویکــرد غالــب
ملــت ایـران مطــرح گردیــد؛ امــا آ 
ن
ایرانی ــان ب ــه مس ــئله مهاج ــرت را تش ــکیل یمده ــد ،ش ــکیل از بدبی ــی
ق
غر� و ش��
نسبت به هرگونه مهاجرت از ایران به سمت ممالک ب
اســت .در ایــن میــان نظری ههــای مبتـ نـی بــر ایــده ف ـرار مغزهــا (Brain
 )Drainهمچن ــان بیش ـ تـرین جای ــگاه را در ب ـ ی ن
نه ــا
ـن م ــردم و بالتب ــع آ 
رســانهها دارد و در ایــن میــان همــواره جایــگاه بــرریس و تحلیــل علــی
ایــن پدیــده در میــان ســطوح مختلــف جامعــه خــایل بــه نظــر یمرســد.
آن چــه در میــان نظری ههــای علــوم اجتمــایع مــدرن مــن بــاب مســائل
مهاجرت بیش از پیش به چشم یمخورد ،تاکید بر حق انسان برای
انتخــاب آزادانــه محــل اقامــت خــود در جهــان یپ�امــون خــود اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،انســان ،بــه ســبب انســانیت خــود ،دارای ارادهای آزاد
اســت و نتیجــه ایــن اراده آزاد انسـ نـا� ،حــق آزادی انســانها در همــه
ام ــور اس ــت و تنه ــا چ ـ ی زـزی ک ــه ای ــن آزادی انس ـ نـا� را مح ــدود یمکن ــد،
یمتــوان نتیجــه
آزادی دیگــر افـراد اســت .از ایــن مبحــث بــه طــور قطــع 
گرفــت کــه هــر انسـ نـا� حــق انتخــاب محــل اقامــت خــود را دارد .و ایــن
ح ــق در ص ـ ت
ـور� بای ــد مح ــدود گ ــردد ک ــه آزادی دیگ ــر انس ــانها (ک ــه
در اندیشــه لیـ بـرایل بــا حــق مالکیــت تعریــف میگــردد) در خطــر باشــد.
یمتــوان نتیجــه گرفــت کــه هیــچ دولـ تـی حــق جلوگـ یـری
از ایــن مســئله 
ته ــای جمعگرایان ــه را نخواه ــد
از مهاج ــرت اف ـراد ب ــه دلی ــل مصلح 
داشت .پس به نظر یمرسد اگر به دنبال رویکردی علیم به مسئله
مهاجــرت باشــیم ،بیشـ تـر از اینکــه در جهــت تجویــز مانــع یــا مسـ یـر بــر
رس راه مهاجـران باشــیم ،بایــد بــه دنبــال بــرریس علــل و نتایــج حاصــل
از آن بگردیــم ،هرچنــدکــه بــه نظــر یمرســدکــه درکشــور ،رویکــرد اول
مــورد توجــه قـرارگرفتــه اســت.
از منظــر اجتمــایع ،آنچــه بــه نظــر نگارنــده یمرســد ایــن مهــم اســتکــه
جامعــه ایـران بــا توجــه بــه وضعیــت یادگـ یـری تاریـ خـی خــود ،اکنــون در
جایگایه قرار داردکه بیش از پیش به مهاجرت به مثابه راه رستگاری
ب ـرای اف ـراد یمنگــرد .پیامــد چنـ ی ن
ـن دیــدگایه افزایــش روزافــزون ســطح
ض
مهاجرت در ایران خواهد بود .به نظر یمرسد آنچه در حال حا�
 و احتم ــاال درگذش ــته ن ـ ی زـز ه ــم -بیش ـ تـرین تاث ـ یـر را در ای ــن یادگ ـ یـرییمگ ــذارد ،وضعی ــت معیش ـ تـی اف ـراد مهاج ــر در کش ــور
اجتم ــایع 
ف
ـر� درکشــور ،بــه مــرور ایــن بهرهمنــدی از وضعیــت بهــرت
اســت .از طـ
�نز
اقتصــادی ،شــکل جایــگاه اجتمــایع و در نهایــت ارج و قــرب و م لــت
گ�د .تمام این نهادهای شکل گرفته فعیل در اجتماع
مهاجرین را یم ی
ایـر نا� ،در نهایــت بــه افزایــش تعــداد مهاجریــن انجامیــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن نــکات ،آنچــه بایــد مــورد توجــه هــر پژوهنــدهای قـرار
گـ یـرد ،تاثـ یـرات مثبــت و منـ فـی نهادهــای اجتمــایع موجــود بــر پدیــده
مهاج ــرت ،و در پ� آن اث ـرات ای ــن پدی ــده در س ــطح اجتم ــاع اس ــت.
تعــداد زیــادی از مقــاالت از جملــه مقالــه مایــر و پــری در ســال 2008
نشــان یمدهــدکــه آنچــه کــه بــه نظــر یمرســد در ســطح جهـ نـا� شــاهد
آن هســتیم ،نه فرار مغزها ،که بازگشــت مغزهاســت .بر اســاس این
ق
مقاله ،در حوزههای اروپای ش�� و آسیا ،مهاجرت موجب یمشود
که حداقل حدود  20تا  30درصد مهاجران تحصیلکرده به محل
گ
ـد� خــود بازیمگردنــد و ایــن بازگشــت موجــب ش
پی�فــت وضعیــت
زنـ
نـ یـروی کار درکشــور مبــدا مهاجــرت و افزایــش بهــرهوری نـ یـروی کار در
یمشــود .از طــرف دیگــر ،مســائیل ماننــد ارزآوری نـ ی زـز در
ایــن کشــورها 
یمگـ یـرد ،کــه بــه نظــر
مســائل اقتصــادی مهاجــرت مــورد توجــه ق ـرار 
یمرســد با آنچه تفکر غالب در ایران وکشــورهای مشــابه اســت ،در
تناقــض اســت.
نچ ــه از مس ــائل مهاج ــرت در ای ـران
در نهای ــت ب ــه نظ ــر یمرس ــد ک ــه آ 
گ�د طرف من�ف مفهوم مهاجرت است
همواره مورد توجه قرار یم ی
ت
قتــر دارد.
کــه بنــا بــر توضیحــات فــوق ،نیــاز بــه بــرریس بیشــر و دقی 
سیاسـتگذاری مهاجــرت در ایـران ،بایسـ تـی بــا توجــه بــه تمــام وجــوه
ایــن پدیــده بایــد صــورت بگـ یـرد ،هــر چنــد کــه تــاکنــون ایــن مســئله بــا
دیدگا ههــای فوقالذکــر مــن بــاب مهاجــرت صــورت یمگرفتــه اســت.
مهاجری ــن ای ـر نا� ک ــه در ح ــال ح ـ ض
ـا� در اق ــی نق ــاط جه ــان روزگار
ش
یمگذرانن ــد ،پتانس ــیل بس ــیار مناس ـ بـی جه ــت پی�ف ــت هس ــتند ک ــه
در صــورت سیاس ـتگذاری صحیــح ،ظرفیــت ش
پی�فــت بالقــوه بــه
بالفعــل تبدیــل خواهــد شــد.

ن
ایران و آمریکا بر رس چارچوب مذاکرات توافق کردند اما پیش ش
�ط روحا� مانع شد

2

خ�نامه
ب

ن�یه پالیتیکو درگز ش
ش
ار� مدیع شــده که تهران و واشـ ت ن
ـنگ� بر رس ســندی  ۴بندی ارائه شــده از ســوی مکرون برای برقراری
ن
ش
روحا� باعث شــده مذاکرات انجام نشــود.
مذاکرات میان دوکشــور توافق کردند اما پیش�ط
ار� بــه نقــل از بـ خ
ن�یــه پالیتیکــو روز س هشــنبه درگـز ش
بــه گـزارش ایســنا ،ش
ـر� مقامــات فرانســوی مــدیع شــد کــه حســن روحـ نـا�
و دونالــد ترامــپ هفتــه گذشــته در نیویــورک بــر رس توافــق چهــار بنــدی ارائــه شــده توســط مکــرون بـرای برقـراری مذاکـرات میــان
ایـران و آمریــکا بــه توافــق رســیده بودنــد.
ن
منابع مدیع شدند که با اینکه ایران و آمریکا بر رس انجام مذاکرات توافق کرده بودند اما ارصار روحا� برای برداشته شدن
نگ�د.
تحریمهای
آمریکا� علیه ایران باعث شد تا دیداری میان مقامات دوکشور انجام ی
ی
در این سند آمده بود که ایران باید بپذیرد که «هرگز به سالح هستهای دست نخواهد یافت»« ،به تمام تعهدات هستهای
تهــای هســتهای خــود مذاکــره کنــد» .ایــن ســند همچنـ ی ن
ـ� از ایـران
خــود عمــل یمکنــد» و «بــر رس چهارچــوب بلندمــدت فعالی 
یمخواســت تا از «سـ ی ز
جو� خود دســت بکشــد و از طریق گفتوگو صلح و ثبات را در منطقه حفظ کند».
ـت�ه ی 
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پوستاندازی «ایران»
فزاده
مهدی نج 

دانشیارگروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

جامعــه ای ـران در حــال عبــور پارادایمیــک خــود اســت .از پارادایــم
ش
«م�وطــه» کــه در حــدود یکصــد ســال و بیشـ تـر طــول کشــیده
بگ ـر یا� تــا اســام
نهــای درون جامعــه ای ـران از غر 
و همــه گفتما 
ســیایس و اومانیســم و بنیادگ ـر یا� ،بــر ف ـراز آن تشــکیل شــدهاند؛
اکنــون بــه پارادایــی دیگــر در حــال درغلطیدنیــم .شــاید هنــوز زود
شناسا� کنیم اما هر
باشد تا مختصات و ساختار این پارادایم را
ی
چــه هســت ،جامعــه ای ـران در حــال پوســت انــدازی یکص دســاله
اســت.
گ
ً
پارادای مهــا عمومــا پایــدار هســتند و بــه ســاد� تغیـ یـر نیمکننــد؛ امــا
ت
ـخگو� به ســواالت جدید نیســتند ،الجرم
وق� دیگر قادر به پاسـ
ی
.
تغیـ یـر رخ یمدهــد بــا گسســت و شکســت پارادای مهــا ،جوامــع،
موضوعــات و مســائل جدیــد پیــدا یمکننــد .موضوعــات پیشـ ی ن
ـ�
نهــا بــر بسـ تـر پارادایــم جدیــد ســاخته
یمشــوند و آن گاه گفتما 
ب�اثــر 
یمشــوند .در ایــن تغیـ یـر و تحــول ،هیــچ دســت مســلیط
و پرداختــه 
درکار نیست .هم گفتمانها و هم پارادایمها فاقد کارگزار مسلط
هستند.
پارادایــم ش
ح�تانگـ ی زـ� ایرانیــان بــا
ـ
ی
رو
در
ـه
ـ
ط
و
م�
ـارو� و مواجهــه ی
ی
«غــرب» بــه وجــود آمــد .جامعــه ای ـران از چشــم غــرب و بــا اب ـزار
غرب ،به پرسش از خود و دیگری پرداخت ،سوالهای ب�شماری

ن
محمد عثما�
دک�ت ی اندیشه سیایس 96

ی ن
بنیام�
این دور از انتخابات کنسیت ،شاید آخرین بن�د سیایس
نتانیاهــو باشــد؛ نـ بـردی کــه برایــش بــه یــی از دشــوارترینها مبــدل
شــده و نفســش را بریــده اســت .انتخابــات رسارسی ارسائیــل
ـپتام� برگزارشــد تا رایدهندگان ارسائییل تکلیف ۱۲۰
در 17سـ ب
.
کــریس پارلمــان کشورشــان را روشــن کننــد بــه دلیــل تعــدد احـزاب
در ارسائیــل ،هرگــز یــک حــزب ث
اک�یــت کریسهــای پارلمــان را بــه
ت
ـز� کــه بیشــرین کریسهــا را بــه
دســت نــیآورد .در عــوض حـ ب
دســت آورده فرصــت پیــدا یمکنــد تــا بــا دیگـران ائتــاف کنــد و بــه
جادو�  ۶۱نماینده در پارلمان برسد و دولت تشکیل دهد.
رقم
ی
ی ن
بنیام� نتانیاهوکه از  ۲۰۰۹تاکنون بدون وقفه نخستوزیری
کشــورش را در دســت دارد ،رهـ بـر باهـ ش
ـو� توصیــف شــده کــه
فهــای دشــوار و جم عکــردن سیاســتمداران
اســتاد تشــکیل ائتال 
ز
ت
.
رقیــب دور یــک مـ ی زـ� اســت بــا ایــن حــال ،حــی او نـ یـ� در شــکل
دادن یــک ائتــاف پـ یـروز در انتخابــات قبــی شکســت خــورد و بــه
همـ ی ن
ـ� دلیــل در فاصلــه کوتــایه ،ارسائییلهــا دوبــاره پــای صنــدوق
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شوش�ی
مصط�
ارشد روابط یب�نالملل 98
سـ ن
ـخ� نا� رئیسجمهــور در مجمــع عمــویم ســازمان ملــل بازتــاب
ن
ف ـراوا� در رســانههای داخــی و خـ ج
ـار� داشــت .امــا مطالعــه
چندبــاره ســخنان روحـ نـا� نشــان یمدهــد ایــن ســخنان حــاوی
حرفهای تازهای نبود .هیچیک ازگزارههای بهکار برده توسط
روحـ نـا� نیمتوانســت مؤیــد رویکــرد تــازهای از رسان جمهــوری
اســایم باشــد .حـ تـی ارائــه طــرح «ائتــاف امیــد» یــا «ابتــکار صلــح
هرمــز» ( )Hormoz Peace Endeavorهــم نیمتوانــد بیانگــر
فکر ت
به�ی برای حل مشکالت منطقه خلیج فارس باشد .بلکه
حهــای ائتــاف دریـ یـا� ارائــه
یمتــوان در واکنــش بــه طر 
ایــن طــرح را 
شــده توســط بریتانیــا و در تقابــل بــا آمریــکا تحلیــل کــرد.
اصــول «ائتــاف امیــد» کــه شــامل مــواردی چــون «پایبنــدی بــه
اهــداف و اصــول ملــل متحــد»« ،احـ تـرام متقابــل»« ،جایــگاه
برابــر»« ،گفتوگــو و تفاهــم»« ،منافــع متقابــل»« ،احـ تـرام
بــه تمامیــت ض
ار�» و از همــه مه متــر دو اصــل بنیادیــن «عــدم
تجــاوز» و «عــدم دخالــت در امــور داخــی یکدیگــر» اســت،
در واقــع همــان اصــول بدیــی و پذیرفت هشــدهی کشــورهای
عضــو ســازمان ملــل اســت کــه در ظاهــر همــه ملــزم بــه رعایــت آن
ـ� از ابتــکار صلــح هرمــز در وضعیــت کنـ ن
هســتند .ســخن گفـ ت ن
ـو�
گ
کــه تمــایم کشــورهای منطقــه بــه نــویع بــه آمریــکا وابســت� نظــایم
ـتیبا� فـ نـی و نظــایم ارتــش ایــن کشــور بـرای بــازر ن
دارنــد و از پشـ ن
گا�

گفتما� در ت
ن
ازمد� وارد
را تولیدکرد و بر رس پاسخ به آن به منازعه
شد ،به تدری ــج این پاسخ ها در یک فرایند ی ز
ست� و مصالحه روی
هــم تلمبــار شــدند .هــر ســوایل را پاسـخهای زیــادی فراهــم آوردیــم و
به تدری ــج زیر این انباشت مفاهیم ،مدفون شدیم .از ش
م�وطه تا
اکنــون ایرانیــان در حــال پاســخ بــه ســوال «چــه بایــدکــرد» ،بودهانــد.
آنقــدر ایــن ســوال پاســخ ف ـراوان دارد کــه شــبیه گاو روزنــا شــدهایم؛
گرســنه در چشــم اندازهــای دو ســویه از علف ـزاری رسسـ ب زـ� و مــا
همچنــان مانــده ایــم عاجــز بــر رس ایــن پــل!
از همــان ابتــدا جنــس پاس ـخهای روشــن/تاریک اندیشــان ای ـر نا�
ـو� اینــان خــود را مــردان
سـ یـر در سیاســت اعــا بــوده اســت .تــوگـ
ی گ
اندیشههای ت
س�گ تصور یمکردند.کلمات بزر� همچون قانون،
یمربــود .از رسائلنویســان قاجــاری تــا
آزادی و عدالــت فکــر آنــان را 
ش�یعـ تـی مزینـ نـا� ،کشــکویل از ایــن کلمــات سـ تـرگ بــر پشــت دارنــد.
اگــر بخــوایه ،ســاعتها یمتواننــد از آزادی و قانــون برایــت ســخن
بگویند اما این که ما چگونه زنگوله را برگردن گربه بیندازیم مات
پیام�ان کلماتاند؛ سخنوران معبد سیاست اعال.
یممانند .آنان ب
روشــنفکر در این پارادایم کیس اســت که دارنده ســخنهای بزرگ
اســت .آنــان یمتواننــد بــا ســخنهای ســحر ی ز
انگ� خــود ،جوانــان را
از جــا برکننــد .پارادایــم ش
م�وطــه ،پارادایــم کشــور کلمــات اســت.
ب�جهــت نیســت کــه جنــس ســخن روشــنفکران شــبیه ســاحران
شاعرپیشــه شــده اســت و هــر دو نـ ی زـ� وظیفــه برانگیخـ ت ن
ـ� کلمــات را
دارنــد.
آنقدر ازکلمات سخن گفتهایم که بر فراز ایران کشوری ازکلمات

سـ تـرگ ایجــاد شــده اســت؛ سـ تـرگ امــا درهمپیچیــده .آن زیــر ،ایـران
رنجور است؛ ایران رنج خورده از تاری ــخ دوهزار سال ه که مشحون
از ناتـ ن
ـوا� و یــأس اســت .امــا در آن ای ـر ِان بــاال ،همــه چـ ی زـ� را پاســخ
دادهایــم .مــو بــه مــو .ناکجاآبــادی ســاختهایم از ایـران خیــایل و در آن
بــاد انداختهایــم تــا طوفــان دروکنیــم .ایـران خیــایل ،شـ ت
ـباه� بــا ایـران
رنجــور نــدارد .شــبیه بــه پــدری کــه همــه ناتـ ن
ـوا� خــود را در ســیمای
پهلوانگونــه فرزنــد یمبینــد ،همــه شکس ـتها و گسس ـتهای
تاریـیخ را در یــک ایـران زیبــا جلوگــر ســاختهایم.
ـان گفتگــو نیســتیم ،کشــور حرفایــم؛ فقــط حــرف زدهایــم.
مــا ایرانیـ ِ
گفتگو مســتلزم دو ســویه مســاوی اســت بدون ســلطه تا ســخنها
بگ�یــم .امــا
را بشــنویم ،بــا همدیگــر گفتوگــو کنیــم و تصمیــم ی
حــرفزدن مــا ب ـرای تصمی مگـ یـری نبــوده اســت .صــدای خــود را
بلنــد کردهایــم تــا باورپذیــر شــویم .روشــنفکر نا� مســلط بــود ه کــه
صــدای بلن دتــری داشــته اســت و مگــر نــه چــه زمــانهـ یـا� را در پــای
من�هــای روشــنفکر نا� از دســت دادیــم کــه ادعــا یم کردنــد راه را از
ب
چاه یافتهاند .اما آنان جماعت ایر ن
ها� بردند
ه
اندیش
پای
به
ا
ر
ا�
ی
کــه از آن رهـ یـا� و رفــاه بـ یـرون نیامــد.
اکنــون امــا ســواد یــک تغیـ یـر پارادایمیــک در جامعــه ایـر نا� بــه چشــم
یمخــورد؛ دور امــا نزدیــک .نســل جدیــدی کــه ســخن درشــت

گ
روشــنفکران را وا یمنهد تا از امروز ،خیابان و زند� روزمره ســخن
بگوید .از سیاست اعال به سیاست ن
اد� هبوطکردهایم؛ همچون
رویارو�هــای
ی
آدم کــه هبــوط کــرد تــا ایــن دنیــا را بســازد .آن فصــل
ســخت ایدئولوژیــک بــر رس مفاهیــم سـ تـرگ بــه دو رایه امــروز

رســیده اســت .مســائل خــرد سیاســت بـرای ایرانیــان امــروز مه متــر
شــده اســت .ســوال درشــت «چــه بایــدکــرد» جــای خــود را بــه «چــه
کنیــم؟» داده اســت .در ایــن ســوال جدیــد ،بایــدی وجــود نــدارد.
بای دهــا و نبای دهــا ایدئولــوژی ســازند و بــر ابها مهــا یمافزاینــد .میــل
کنـ ن
ـو� ایرانیــان راه افتــادن از نقــاط بهغایــت ســاده و پیــش پــا افتــاده
اســت .بــا حیوانــات چــه کنیــم؟ بــا محیــط زیســت چــه کنیــم؟ بــا
زنــان چگونــه روبــرو شــویم ،در یــک فرگشــت تاری ـیخ  ،ایرانیــان،
درسگرفته از تجربه بزرگ منازعات ایدئولوژیک چندین ساله ،به
«خوداظهاری» و سپس «خودانتقادی» روی آوردهاند؛ تصحیح
یمتــوان دیــد کــه نــگاه مــا حـ تـی بــه گرب ههــا
رفتارهــای خــرد .بــه عینــه 
نـ ی زـ� عــوض شــده اســت .دیگــر بــا دیــدن گربــه ســنگ برنیمداریــم،
گ
ـود� ایـران ن ز
م�لــت خــود را از دســت داده و نــگاه مــا بــه
قبلــه عالــم بـ
گتــر از بقیــه
خــود ،آن خــود بزرگبیـ نـی گذشــته را نــدارد .نــه زرن 
رسزم�هــا برتــر آفریــده
ی ن
جهانایــم و نــه خداونــد مــا را در میــان دیگــر
است .این خودانتقادی فزاینده ،نقطه عزیمت به سیاست خرد
است .از خود ش�وع کردهایم .عبار تا� همچون «قضاوت نکن»،
«دروغ نگــو»« ،بــه حیوانــات آســیب نرســان»« ،چهــره دیگـران را
کــه خــدادادی اســت ،مســخره نکــن»« ،طـ ن زـ� قومیـ تـی نگــو»« ،بــه
دخـ تـران در خیابــان متلــک نگــو» و از ایــن قبیــل ای ـران ،گزارههــای
گفتمـ نـا� هســتند کــه در حــال تــکاندادن ایرانانــد؛ بــدون آن کــه
ت
تن
بهش� خیایل داشته باشند .ایرانیان ،بیش از
ساخ�
داعیه بزرگ
هــر زمــان دیگــری بــه همــان چـ ی زـ�ی رویآوردهانــد کــه پــدران مــا آن را
یمشــمردند :سیاســت ن
اد�.
ناچـ ی زـ� 

انتخابات ارسائیل و مناسبات قدرت در خاورمیانه
رأی رفتنــد.
در انتخابــات قبــی (آوریــل) ،حــزب لیکــود بــه رهـ بـری نتانیاهــو در
سگـ یـر موفــق شــد  ۳۶کــریس پارلمــان را بــه دســت
یــک رقابــت نف 
آورد؛ تنهــا یــک کــریس بیشـ تـر از رقیبــش «اتحــاد بآ� و ســفید» بــه
جهای فعــی
رهـ بـری بـ نـی گنتــس .ایــن بــار نـ ی زـ� بــر اســاس نظرســن�
اوضــاع تغیــر چنـ ن
ـدا� نکــرده و هــم لیکــود و هــم «اتحــاد بآ� و
ی
سفید» ،شانه به شانه هم در رقابت هستند و در نهایت نتیجه
سپتام� ی ز
ن� مانند نتایج بدست آمده در آوریل است.
انتخابات
ب
ش
در ی ن
چن� �اییط که بار دیگر رقابت تنگاتنگ است ،هر تحویل
ن
ز�هــا بـرای تشــکیل دولــت یمتوانــد
در روزهــای منتــی بــه چانه 
بـرای یــی از اردوگا ههــای رقیــب نتایــج قابــل توجــه برجــای بگــذارد؛
از موشک حماس ،تا وضعیت پر تنش ایران و آمریکا یا تنش با
حســن نـرهللا و تهدیدهــای حــزبهللا لبنــان ،هــرکــدام یمتواننــد
بـرای یــی از دو طــرف معنــای خـ بـر خــوب و بـرای دیگــری خـ بـری
بــد باشــد.
اخ� منتیه به انتخابات،
هفته
چند
یط
ائیل
رس
ا
حمالت
موج
ی
بــه مواضــع محــور مقاومــت در ع ـراق ،ســوریه و لبنــان از جانــب
بنیامـ ی ن
ـ� نتانیاهــو بــه شــدت در دســتورکار بــود .اگرچــه تــل آویــو
ت
منتظــر عملیــا� شــدن وعــده سیدحســن ن ـرهللا در پاســخ

بــه تجــاوزات ارسائیــل بــه لبنــان بــود ،ایــن امیــد را داشــت کــه بــا
کشــاندن مســئله بــه شــورایامنیت هرگونــه اقــدام عملیـ تـا� علیــه
مواضــع ارسائیــل را از جانــب محــور مقاومــت تحتالشــعاع قـرار
دهــد.
اکنــون شــاهدیم کــه محــور مقاومــت در یمــن توانســته اســت
دســت برتــر را بیابــد و بــه مــوازات آن در حــال حــا�ض ین�وهــای
ارتــش ســوریه بــا تســلط خــود بــر بیشـ تـر مناطــق ایــن کشــور و
همچنـ ی ن
ـ� تــاش بـرای پایــان دادن بــه مســئله ادلــب در حــال ورود
بــه دوران پســاداعش هســتند.
ـع� و ین�وهــای
ی
در کنــار آن تح ـرکات و
توانا�هــای حشــد الشـ ب
همســو بــا آن در عـراق نـ ی زـ� ســبب شــده اســت کــه فعالیــت بـ خ
ـر�
از گرو ههــای تروریسـ تـی ،بــه ویــژه داعــش بــا یــک معضــل جــدی
روب ـهرو شــود .البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مناســبات امنیـ تـی و نظــایم
ت
مش�ک میان عراق و سوریه هم به یک ی ز
کاتال�ور و ترسی ــع کننده
در ســامان دادن بــه وضعیــت منطقــه بــدل شــده اســت.
ـو� دیگــر ین�وهــای حــزب هللا ،هــم در در حــوزه تــوان
از سـ ی
امنیـ تـی و نظــایم و هــم در حــوزه ســیایس در لبنــان برتــری دارنــد.
همچنـ ی ن
ـ� حمــاس و جنبــش جهــاد اســایم نـ ی زـ� توانســتهاند بــا نــاکام
ش
تن
تغی� دهند.
گذاش� طرح معامله قرن� ،ایط را به سود خود ی

این وضعیت به هیچ وجه در راستای منافع ارسائیل و نتانیاهو
نیست .بم�هن است که به هر ی ز
م�ان ن
گ�ی در منطقه
ناام� و در ی
خاورمیانــه افزایــش یابــد امنیــت ارسائیــل بیــش از پیــش تضمـ یـ�ن
خواهــد شــد ،امــا وضعیــت امــروز منطقــه خــاف آن اســت.
ن
نتانیاهــو بــا ایــن اقدامــات ســی داشــت مجــددا یــک نــوع ناامــی
و تشــتت در منطقــه ایجــاد کنــد .البتــه در کنــار آن تلآویــو در
تــاش اســت بــا هــدف قـرار دادن بـ خ
ـر� از مواضــع ین�وهــای ایـران
و محور مقاومت در منطقه ،تضعیفآنها را رقم بزند تا به تبع
آن مـ ی زـ�ان تقابــل محــور مقاومــت در برابــر گرو ههــای تروریسـ تـی
ً
کاهــش پیــدا کنــد تــا نهایتــا شــاهد جــوالن مجــدد ایــن گرو ههــا در
منطقــه باشــیم و دوبــاره امنیــت ارسائیــل تضمـ ی ن
ـ� شــود.
اکنــون عــاوه بــر مســئله احتمــال شکســت در انتخابــات ،چالــش
دیگــر نتانیاهــو بــه فســادهای کالن او بــاز یم گــردد ،اگــر نخســت
وزیــرکنـ ن
ـو� ارسائیــل نتوانــد در انتخابــات بــه پـ یـروزی برســد بایــد
ت
ن
خــود را مهیــای رفــ� بــه زنــدان کنــد.
مجمــوع ایــن ش�ایــط نتانیاهــو را بــر آن داشــت ه اســت کــه دســت
بــه یــک حرکــت انتحــاری در حملــه بــه مواضــع جمهــوری اســایم
ای ـران و ین�وهــای همســو بــا آن در منطقــه زنــد تــا بتوانــد مفــری
ب ـرای خــود از ایــن وضعیــت پیداکنــد.

آیا صلح در ت
دس�س است؟
نقدی بر طرح «ابتکار صلح هرمز»

مبت� بر واقع ن
دریا� خود بهرهمند هســتند ،نیمتواند ن
بی� باشــد
ی
ً
ن
و به نظر نگارنده رصفا برای دست خایل نبودن هیئت ایرا� در
برنامههای سازمان ملل و ی ز
ن� دست پیش ت ن
جلوگ�ی
گرف� برای
ی
شتــر بــه ای ـران در خصــوص حمــات
از وارد شــدن اتهامــات بی 
موشــی بــه تأسیســات آرامکــو ،ارائــه شــد ه اســت.
واکنــش کشــورهای همســایه نـ ی زـ� تاکنــون امیدوارکننــده نبــوده
گ
است .الحکیم ،وزیر امور خارجه عراق از عدم آماد� کشورش
بـرای ش�کــت در «ائتــاف امیــد» خـ بـر داد .بحریــن کــه بــه عنــوان
ن
یا� آمریکا
نخسـ یـت� کشــور در حاشــیه خلیجفارس در ائتالف در ی
ف
مشــارکت کــرد ،واکنــش منــی داشــت و وزیــر خارجــه بحریــن در
حاشــیه نشس ـتهای مجمــع عمــویم ســازمان ملــل از مخالفــت
کشــورش بــا مشــارکت در ائتــاف پیشــنهادی ای ـران ب ـرای تأمـ ی ن
ـ�
جفــارس خـ بـر داد .کویــت نـ ی زـ� همچنــان در گـ یـرودار
امنیــت خلی 
تن
یا� آمریکا است و رسان این کشور تنها به
پیوس� به ائتالف در ی
یظ
صــورت لفـ اعــام کردهانــد کــه طــرح ایـران را بــرریس یمکننــد.
در میــان کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تنهــا قطــر و عمــان بــه
پیشــنهاد ای ـران واکنــش مثبــت اولیــه نشــان دادهانــد .بــا توجــه بــه
گ
وابست�های نظایم دوکشور قطر و عمان به آمریکا و استقرار
ـوا� العدیــد قطــر و حضــور
ـکا� در پایــگاه هـ ی
نظامیــان آمریـ ی
آمریکاییــان در قطــر و عمــان ،بعیــد بــه نظــر یمرســد اســتقبال ایــن
تهــای زبـ نـا� فراتــر رود.
دو کشــور از حمای 
واقعیــت ایــن اســت کــه «ابتــکار صلــح هرمــز» ،پیــش از هــر چـ یـ�ز

نیازمنــد رفــع اختالفــات عمیــق ای ـران بــا عربســتان ســعودی و
نزدیــک شــدن دیدگا ههــای ســیایس و اسـ تـراتژیک تصمی مگـ یـران
دوکشــور اســت .ایـران بــا مطــرح کــردن «ائتــاف امیــد» درصــدد
حذف آمریکا و قدرتهای بزرگ از ی ن
تأم� امنیت منطقه بهویژه
امنیــت دریـ یـا� خلیــج فــارس اســت ،در حــایل کــه حــذف یکبــاره
تهــا و در نظــر نگرفـ ت ن
لهــای
ـ� نقــش آنــان در ارائــه راهح 
ایــن قدر 
گ
مشــکالت بــا وجــود وابســت�های اقتصــادی -نظــایم کشــورهای
عــرب خلیــج فــارس ،واقعبینانــه نیســت.
گلوبالیسـتها در تقابل با ایاالت متحده آمریکا ،ســودای اخراج
شتــر
آنــان از منطقــه را در رس دارنــد .ایــن امــر ،شــاید بــه بســط بی 
یمتــوان
نفــوذ ای ـران در منطقــه بیانجامــد کــه در ایــن حالــت ن 
چشـمانداز مناسـ بـی از همــکاری امنیـ تـی میــان کشــورهای منطقــه
یمتــوان
را انتظــار داشــت .حملــه بــه تأسیســات نفـ تـی آرامکــو را 
یــی از پروژههــای خطرنــاک گلوبالیس ـتها ب ـرای ش�وع یــک
یا� کرد که نیازمند ارائه رویکردی
جنگ دامنهدار در منطقه ارز ب
جلوگ�ی از
واقعبینانه از سوی ایران و عربستان سعودی برای
ی
اتفاقــات آینــده اســت.
ارزیـ بـا� نگارنــده ایــن اســت کــه طــرح «ابتــکار صلــح هرمــز»
ً
ً
کاال� قبــا ارائــه شــده ّامــا بــا
جمهــوری اســایم ای ـران ،رصفــا ی
بســتهبندی شــیک ب ـرای نمایــش در ســازمان ملــل بــود کــه خــود
ً
ارائهکننــدگان ایــن کاال نـ ی زـ� یمدانســتند خریــداری نــدارد و رصفــا
ب ـرای دســت خــایل نبــودن ،توســط حســن روحـ نـا� در نیویــورک

ارائــه شــد .ایــن طــرح بــا وجــود گزارههــای دقیــق ،جــذاب و ارائ هگــر
راهــکاری واقعبینانــه ب ـرای حــل مشــکالت منطقــه نبــود .منطبــق
تهــای کشــورهای منطقــه ،تحلیلگــر را بــه
نبــودن طــرح بــا واقعی 
شــک یمانــدازد کــه آیــا بــه راسـ تـی ایــن طــرح محصــول اتــاق فکــر
وزارت خارجــه نظــام بــود؟

دانشجو� به  ۱۸ماه حبس تعزیری محکوم شد
یک فعال
ی

3

دارالفنون

طباطبا� ،از محکومیت موکلش به  ۱۸ماه
دانشجو� و فارغ التحصیل دانشگاه عالمه
وکیل مدافع فرشته طویس فعال
ی
ی
خ� داد.
حبس تعزیری از ســوی دادگاه تجدیدنظر ب
ـجو�
امـ یـر رییســیان در گفتوگــو بــا ایســنا در ایــن بــاره اظهــار کــرد :پرونــده فرشــته طــویس ،فــارغ التحصیــل و فعــال دانشـ ی
طباطبا� به اتهام فعالیت تبلی�غ علیه نظام از طریق ش�کت در ویژه برنامه روز دانشجوی انجمن اسالیم
دانشگاه عالمه
ی
گ
ـا� صلـ ت
دانشــجویان آزاداندیــش در ســال  ،۹۵در شــعبه  ۱۵دادگاه انقــاب بــه ریاســت قـ ض
ـوا� ،رســید� شــده بــود.

گ
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ب ـرای شــناخت اینکــه بــه راسـ تـی عالقهمنــدی مــا چیســت و چــه
چـ زـ�ی شــوق در مــا ایجــاد یمکنــد ،از زمــان کــودیک تــا جـ ن
ـوا� و بــه
ی
خصــوص در عرصــه آکادمیــک ،راه بســیاری بایــد آمــد و ماننــد
سی� که از شاخه رها گشته ،هزار چرخ به دور خود یمچرخد و
ب
بــه رسانجــایم یمرســد کــه از ابتــدا ،پیــدا نبــود.
گ
آنچــه کــه یمتوانــد کــی رسدرگــی ایــن شــناخت را بــه آســود�
بــدل ســازد ،قرارگـ یـری در بسـ تـری بــا آزادی بیشـ تـر اســت .جـ یـا� کــه
فشــارهای بــر ن
و� انــدیک از قــوت خــود را از دســت بدهنــد و نــدای
ی
درون هــر فــرد ،مجــال ظهــور و بــروز پیــدا کنــد .آنچــه از تجربــه و
تحلیــل اوضــاع فعــی بریمآیــد ،ایــن ش�ایــط تــا ورود بــه دانشــگاه
چنــدان میــر نیســت .چنــان فشــار خانــواده و محیــط و مدرســه
بــر فــرد بســیار اســت کــه الگوهــای ســیطرهیافته را یمپذیــرد و قیــد
یمزنــد.
عالقــه را 
ت
ن
.
امــا حکایــت دانشــگاه ،حکایــت رنگباخــ� و تحــول اســت نــه فــرد
آن نوجــوان تازهرســته و خــام اســت و نــه فشــارهای بــر ن
و� آنقــدر
ی
دب�ستان هنگام برخورد
کارا و مؤثر .رویاهای پرزرق و برق دوره ی
گ
نزدیک با واقعیت فرو یمپاشد .ساد� الگوهای قبیل که او را به
ایــن ســمت ســوق داده بودنــد ،مضحــک بــه نظــر یمرســند و تکاپــو
یمشــود.
بـرای شــناخت خــود آغــاز 
ـو� پرتکـرار
ـ
گ
ـدیس
ـ
ن
مه
ـر
ـ
ظ
ن
ها�
ه
ـت
ی
ی
ایــن مســئله خاصــه بـرای رشـ ی
ن
کاروا� از اف ـراد تشــکیل داده کــه
اســت .ظرفیــت بــاالی جــذب،
بخـ شـی مشــتاقاند و در رسکاروان قـرار دارنــد ،عــدهای رسگشــته،
ح�ان و مردد در میانه و در پس آنان ی ز
ج� تحصیل
ن�گرویه که ب
ی
نهــا کــه نــه شــوق
در مهنــدیس را پذیرفتهانــد و ادامــه یمدهنــد .آ 
مهنــدیس را دارنــد و نــه بــاب تصمی مگـ یـری برایشــان بســته اســت،
واکاوی درون خــود را ش�وع یمکننــد و خواســته اصــی خــود را
گ
یمیابند .ی ن
تغی� رشته و ادامه زند� تحصییل در
چن� ،تصمیم به ی
جـ یـا� دیگــر را بریمگزیننــد.
در ایــن گ ـزارش ،بــا تـ نـی از دانشــجویان مهنــدیس ادوار مختلــف
دانشــگاه فــردویس کــه اکنــون در رشــتهای دیگــر تحصیــل یمکننــد،
بــه گفتوگــو نشســتهایم تــا بــا علــل و ی ز
انگ�ههــای آنــان بـرای اتخــاذ
ت
ها� کــه پذیرفتنــد ،آشــنا
ایــن تصمیــم و دشــواریها و ســخ� ی
شــویم.
ن
.
نخسـ یـت� فــرد ،آقــای ی دانشــجوی مهنــدیس متالــورژی بــود کــه
اکنــون در دانشــگاه ته ـران در دنیـ یـا� متفــاوت تحصیــل یمکنــد و

جا� دیگر
از «مهندیس» به ی

هـ نـر یمآمــوزد .از او در ابتــدا دربــاره علــت تصمیـماش یمپرســم« :
چــه چـ ی زـ�ی تــو را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بــا لیســانس متالــورژی،
دنیــای مهنــدیس را رهــا کـ نـی و بــه ســمت هـ نـر بــروی؟»
یمگوید« :دلیل برای این کار بســیار داشــتم و ن
زما� که تصمیمام
یتــر شــد ،دالیــل بیشـ تـری نـ ی زـ� یافتــم .نخســت اینکــه زمــان
جد 
تهــای اولــم معمــاری وکامپیوتــر بــود و بعــد
انتخــاب رشــته ،اولوی 
متالــورژی .امــا مــن متالــورژی قبــول شــدم .نیمگویــم رشــته بــدی
اســت ،هنــوز هــم بــر ایــن اعتقــادم؛ ب ـرای کــی کــه بــه متالــورژی
ـو� اســت امــا درس خوانــدن در
عالقــه دارد ،بســیار رشــته خـ ب
رشــتهای کــه بــه آن عالق ـهای نــداری ،بســیار دشــوار اســت».
دشــواری تحصیــل را بیشـ تـر ش�ح یمدهــد « :هرچــه جلوتــر بــروی،
سهــای پایــه را بــا عالقــه
یمشــود و اگــر در 
یصتــر 
سهــا تخص 
در 
یمشــوی .این مســئله را ت
وق�
نگذر نا� ،دچار مشــکالت عدیدهای 
سهــای تخصــی را بــا نمرههــای
فهمیــدم کــه تــرم چهــار بــودم ،در 
مناسب یمگذراندم اما هیچ عالقهای به عمیقشدن در مباحث
نداشــتم ،چــون از جنــس مــن نبودنــد».
از او در مورد فضای تحصییل یمپرسم و اینکه آیا جو دانشکده
ً
و اســاتید ،تأثـ یـری در ایــن تصمیــم نداشــته اســت« :چ ـرا اتفاقــا.
دلیــل بعــدی مرتبــط بــا اســاتید و دانشــگاه فــردویس اســت .اســاتید
فــردویس بــه نحــوی نیســتند کــه فــرد را مجــذوب درس و رشــته
کننــد .البتــه نیمتوانــم دقیــق در مــورد همــه رشــتهها بگویــم امــا ایــن
تجربــه خــودم اســت».
دب�ســتان و راهنمـ یـا� را پیــش یمکشــم« :آیــا قبــل از
بحــث دوران ی
دانشــگاه ،عالیــق اینچنیـ نـی هــم داشـ تـی؟»
اهنما� طرایح یمکردم ،نسخ یمنوشتم و خوشنوییس
«من در ر
ی
.
نهــا کمرنــگ شــد تمرکــزم در
دب�ســتان همــه ای 

یمکــردم؛ امــا در ی
دب�ســتان روی ریـ ض
ـا� قـرارگرفــت .مســئله عجیــب بـرای مــن آن
ی
اســت کــه در ای ـران ،چـ ی ز
ـتعدادیا� نداریــم .چــون مــا
ـ
س
ا
ـام
ـ
ن
ـه
ـ
ب
ی
ـ�
ب
ـتعدادیا� نداریــم ،ایــن جریــان تغیـ یـر رشــته بــه ســمت عالقــه
اسـ
ب
.
همــواره وجــود دارد دقیقــا میــان دوران راهنمـ یـا� و دانشــگاه مــن
یــک شــکاف رخ داد».
دب�ســتان یمپرســم و اینکــه آیــا
در مــورد انتخــاب رشــته دوران ی
خانــواده و اطرافیــان در انتخــاب رشــته ریـ ض
تأث�گــذار بودنــد:
ـا� ،ی
یمکــردم و فقــط بــه
«راسـتاش را بگویــم ،بــه انسـ نـا� اصــا فکــر ن 
ض
یمکــردم .هـ نـرکــه اصــا درگزین ههــای مــن
ـر� فکــر 
ریــا� و تجـ ب
ن
نبــود .ایــن بــاور وجــود داشــت کــه آد مهــای «خنــگ» بــه ه�ســتان
یمرونــد ،در حــایل کــه چنـ ی ن
ـ� نیســت .در خصــوص انسـ نـا� نـ ی زـ�
ض
چنـ ی ن
ـر�
ـ� نظــری هســت و طبعــا زرن 
گهــا بایــد بــه ریــا� و تجـ ب
برونــد .جامعــه روی همــه مــا اثرگذاشــت».

از آقــای ی .در مــورد واکنــش خانــواده و اطرافیــان بــه تصمیـماش
یمپرسم « :آیاخانواده وآشنایان ،باتصمیمات مخالفت نکردند؟»
«مقاومت از سمت خانواده چندان نبود .اما دوستان و آشنایان
مدام تالش یمکردند که منرصفم کنندَ .مثل متداول به آنهاکه
تغی� رشته بدهند آن است که تو درست
یمخواهند از مهندیس ی
.
را بخــوان امــا عالقـهات را درکنــارش ادامــه بــده پــدرم بــه مــن گفتــه
بود که عالقهات را حتما دنبال کن ،برادرم ی ز
ی ن
همچن�».
ن�
مــورد بعــدی ،خانــم ش .دانشــجوی مهنــدیس شــییم اســت کــه
ً
روانــه حیطــه هـ نـر شــده اســت .او مجــددا کنکــورکارشــنایس داده
اســت و پــس از تحصیــل  4تــرم ،دوبــاره از نــو ش�وع کــرده اســت.
تغی� رشته
پرسش اول را از او پرسیدم« :چه شد که تصمیم به ی
گرفـ تـی؟»
ن
« مــن قبــل از ورود بــه دانشــگاه ،بســیار درگـ یـر فضــای هــر و تئاتــر
شــده بــودم امــا در شــهری کــه بــودم چنــدان امکانـ تـا� نبــود .تصمیــم
گرفتــم کــه از طریــق انتخــاب رشــته ریـ ض
ـا� و مهنــدیس ،بــه شــهری
ن
دیگــر بــروم و تئاتــر را ادامــه بدهــم .از همــان زمــا� کــه مهنــدیس
قبول شدم ،رساغ کانونها رفتم .اما از جو و سطح کانون چندان
ر ضا� نبودم و ی ز
چ�ی جذاب برای خودم نیمدیدم .مهندیس هم
ش
رشــته سـ ن
ن
ـنگی� بــود .بایــد قیــد یــی را یمزدم و در چنـ یـ� �ایــی،
ت
سهــا را یمگذرانــدم».
همــواره بــا اســرس در 
دب�ســتان
دوره
ـته
ـ
ش
ر
ـاب
ـ
خ
انت
ـای
ـ
ض
ف
ـورد
از خانــم ش .در مـ
ی
ض
تجر�.
پرسیدم « :معدلت که باال باشد ،باید بروی به ریا� و ب
کــی نبــود کــه بــه مــن بگویــد لــزویم وجــود نــدارد .یــک بچــه 15
ســاله چگونــه یمتوانــد تصمیــم بگـ یـرد .خانــواده چنــدان فشــاری
روی من نیمگذاشــت؛ اما خودم در این چارچوب بودم و ی ن
چن�
یمکــردم .یمخواســتم مهنــدیس پــی باشــد ب ـرای رســیدن بــه
فکــر 
آرزوها ،ثروت و شــأن اجتمایع .این جو و نگاه وجود داشــت که
ـا� و تجــر� یمرونــد و ن
گهــا بــه ریـ ض
ه�ســتان ب ـرای آد مهــای
زرن 
ب
خنــگ اســت».
یمپرســم واکنــش دوســتان و خانــوادهات بــه ایــن تصمیــم چــه
بــود؟ « شــب اول کــه بــه دوســتانم گفتــم ،همــه م ـرا ترســاندند،
از سـ ت
نهــا درســت یمگوینــد
ـخ� راه و ناممکـ نـی .یمدانســتم کــه آ 
امــا در برابــر هــر تهدیــدی مقاومــت نشــان دادم و راه حــی ترســیم
کــردم .مــن امــا تمــام ایــن پرسـشها را از قبــل ،پیــش خــودم مطــرح
ـوا� نـ ی زـ� مهیــا .خانــواده حـ تـی تصمیــم گرفــت کــه
کــرده بــودم و جـ ب
فکــردن مــن ،یــک روزی بــا مــن قهــرکننــد و بــه حالــت
بـرای منرص 
بگ�نــد امــا بعــد دو روز همــه چـ ی زـ� بــه حالــت اول
ار
دلخــوری ق ـر ی
ن
بازگشــت .فکــرکنــم روال کار همـ یـ� اســت ،خانــواده باالخــره از تــو
ب ـرای انجــام چنـ ی ن
ـ� تصمیمـ تـا� حمایــت یمکنــد».

ســوژه بعــدی ،آقــای ع .اســت .او دانشــجوی مهنــدیس متالــورژی
بــود امــا اکنــون کارشــنایس خــود را در دانشــکده علــوم اداری سـ پـری
یمکنــد .ماننــد دیگـران ،از او در مــورد علــت تغیـ یـر رشــته یمپرســم:
« مهندیس یک توهیم در میان دانشجویان است.تصوری که از
فهــم و شــعوری کــه از یــک مهنــدس در میــان جامعــه اســت ،دیگــر
وجــود خـ ج
ـار� نــدارد .مهنــدیس بیشـ تـر جـ یـا� اســت کــه نیــی از آن
حداقل هیچ عالقهای به آن ندارند و از آن رصفا یک پوستهای
بـ قـا� مانــده کــه نــه ثــروت ایجــاد یمکنــد و نــه شــأن اجتمــایع بــه بــار
یمآورد».
ت
:
او ادامــه یمدهــد «وقــی آمــدم دانشــگاه بعــد از دو ســال بــه
ایــن نتیجــه رســیدم کــه مهنــدیس جــای مــن نیســت .هــم فضــای
دانشــکده و هــم اوضــاع دریس ،مــن را بــه راه خـ ج
ـرو� دانشــکده
رســاند .من ناگزیر شــدم که به ســمت علوم اجتمایع بروم .البته
تهـ یـا� کــه در دانشــگاه
از قبــل عالقــه داشــتم و بــه واســطه فعالی 
داشتم ،این عالیق ت
بیش� شد .دنیای علوم اجتمایع تمام وکمال
ضام».
مــن را پذیرفــت و مــن از ایــن انتخــاب را�
دب�ســتان یمگویــد و اینکــه از ابتــدا ،بــه
از انتخــاب رشــته دوران ی
ن
دب�ســتان بــه دنبــال علــوم
دنبــال علــوم انســا� بــود« :مــن از اول ی
ن
ض
ـر� یمرود .دقیقــا
انســا� بــودم امــا زرنــگ بــه دنبــال ریــا� و تجـ ب
گهــا؟» .اول مــن را
یمخــوای بــری قــایط خن 
بــه مــن گفتنــد کــه « :
نهــا رساغ انسـ نـا�
ـر� ترســاند بعــد گفتنــد کــه درسخوا 
از زبــان عـ ب
نیمرونــد».
از آقــای ع .در مــورد واکنــش خانــواده بــه تصمی ـماش پرســیدم:
«مهنــدیس انتخــاب کــردن مــن هــم یــک هنجارشـ ن
ـک� بــود .مــن
ب ـرای انتخــاب مهنــدیس ،مقابــل خانــواده ایســتادم .خانــواده بــه
دنبــال ایــن بــودکــه مــن معلــم شــوم ،بــه واســطه تضمـ ی ن
ـ� وجــودکار.
وقـ تـی خواســتم کــه تغیـ یـر رشــته بدهــم بــه اقتصــاد ،بیــان کردنــد کــه
ن
مطمئ� که مهندیس را بعد از دو سال
آخر اقتصاد چه یمشود؟
تــرک کـ نـی؟ بدیــن نحــو مـرا از تصمیــم خــودم یمترســاندند».
ن
«زما�که از ت ن
او ادامه یمدهد:
رف� به دانشگاه فرهنگیان پشیمان
ت
تهــا خانــواده بــا مــن قهــر بــود .وقــی خواســتم کــه بــه
شــدم ،تــا مد 
اقتصــاد تغیـ یـر رشــته بدهــم ،بــه جـ یـا� رســیده بــودم کــه خانــواده
بیخیــال مــن شــده بــود .مخالفــت یمکردنــد امــا نیمتوانســتند
مســتقیم بــه مــن بگوینــد».
بــه واقــع مــوارد بــاال ،نمونــه کوچــی از مجموعــه دانشــجویان
مهنــدیس اســت کــه تصمیــم بــه تغیـ یـر رشــته گرفتنــد و اکنــون در
جا� دیگر تحصیل یمکنند .تجربههایشان با وجود
دانشکده و ی
فـراز و فرو دهــا و درجــه سـ ت
ـخ� و آسـ نـا� متفــاوت ،یــک پیــام دارد:
بگــذار خــودم انتخــاب کنــم ،بگــذار آزادانــه انتخــاب کنــم.

تریا ،همچنان معضیل برای دانشجو
فرزانه نعییم
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مســئله تغذی ـهی دانشــجویان ،در تمــام نقــاط جهــان ،و بــه
خصــوص در ای ـران همــواره از مســائل صنـ فـی مــورد توجــه تمــام
غ�دانشــگایه بوده اســت .دانشــگاه فردویس
اقشــار دانشــگایه و ی
دارای تعــدادی تریــا بــوده کــه هــرکــدام بــه دانشــکدههای مربوطــه
و البتــه بــه ســایر دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه رسوی ـسدیه
یمکننــد .ایــن اماکــن تحــت نظــر امــور تغذیــه و رفــاه دانشــگاه
یمشــوند کــه ایــن فراینــد بــا گزینــش پیمانــکار ،جهــت تامـ ی ن
ـ�
اداره 
یمگـ یـرد .تریاهــا در ســاعات
خدمــات ،از ســوی ایــن نهــاد صــورت 
ت
بیش�ی از روز به ارائه خدمات مشغولند و عالوه بر وعدههای
غــذا� ،ســی در تامـ ی ن
ـ� میــان وعد ههــا و ســایر مصــارف خــورایک
ی
را نـ ی زـ� دارنــد .شــاید ایــن عمــده تریــن تفــاوت میــان تریــا و ســلف
دانشــگاه باشــد.
امــا عمیــق تــر کــه بنگریــم ،تفــاوت اصــی در قیمتهاســت.
نارضایـ تـی تعــداد زیــادی از دانشــجویان از قیمــت غــذا و حجــم و
کیفیـ تـی کــه بــه ازای آن قیمــت دریافــت یمکننــد ،بحــث قدیــی
و البتــه حــل نشــدهای اســت کــه مســتلزم تامــی دوبــاره اســت .بــا
نارضای�هــای متعــدد ،بــاز هــم تریــا مشـ تـریهای خــودش
ت
وجــود
نهـ یـا� اســت
را دارد و ب�اغـراق بایــد گفــت کــه یــی از معــدود مکا 
که دانشجویان به ناچار و از همان روز اول با آن رسوکار دارند.
گ
هنــگایم کــه بــه رساغ ایــن مشـ تـریان همیشــی رفتیــم تــا شــنوندهی
شکایات و دغدغههایشان یپ�امون این مسئله باشیم ،ازکیفیت
گفتنــد و از جــای خــایلاش در بـ خ
ـر� از انــواع غذاهــا .امــا بیشـ تـر از
آن بحث قیمتهاست که مطرح است ،به خصوص در تریای
دانشــکدههای ادبیات و مهندیس که سیســتم ســلفرسویس بر
آنهــا حاکــم اســت .گالیــه بــر رس ایــن اســت کــه در ازای حجــم انــدیک
یمشــود .ایــن در
از غــذا ،حجــم زیــادی از جیــب مشـ تـریان خــایل 
حــایل اســت کــه بــا یــک نــوع غــذای مشــابه و حجــم یکســان در تــرم

یمشــده اســت.
پیــش ،قیمــت کمـ تـری پرداخــت 
از حــق نگذریــم از مزایــای ســلف رسویــس شــدن ایــن تریاهــا،
ـذا� تریــا نســبت بــه تریاهــای
افزایــش تنــوع غذاهــا در منــوی غـ ی
دیگر اســت ویل افســوس که قیمتهای باال این غذاها رضایت
چنـ ن
ـدا� را از مشـ تـری جلــب نیمکنــد.
خ غذاهــای یکســان در
مســئله فقــط ایــن نیســت؛ اینکــه نــر 
ن
تریاهــای ســطح دانشــگاه بــا یکدیگــر ه مخــوا� نــدارد و ایــن مهــم
ت
که اوضاع تحت ت
نظار� نیست ی ز
ن� ث
بح�
کن�ل دقیق نهادهای
تأملبر ی ز
انگ� است .غذاها در مواردی چرب وکیفیت مواد اولیه
آن پایـ ی ن
ـ� اســت .ظاهــر آن مــورد پســند نیســت و در مواقــی غــذا
رنــگ و بــوی غــذای تــازه را نــدارد.
از کیفیــت و قیمــت غــذا کــه بگذریــم ،بعضــا دیــده شــده کــه در
ســاعات مخصــویص باالخــص ســاعت رصف نهــار ،در تریــا جـ یـا�
ـ� نیســت .ظرفیــت محــدود تریــا در برابــر ف ـر ن
ب ـرای نشسـ ت ن
اوا�
پاسخگو� مناسب و به هنگام
دانشجویان و به دنبال آن عدم
ی
فهــای طـ ن
ـوال� نـ ی زـ� از دیگــر مصائــب دانشــجویان
و تشــکیل ص 
اســت.
تعــدادی اظهــار داشــتند کــه تریــا بــا کمبــود پرســنل مواجــه اســت؛
چـراکــه هنــگام خریــد ،تنهــا یــک متصــدی مســئول تمــایم وظایــف،
از جملــه پاس ـخدیه ،وزن کــردن غــذا ،ارائ ـهی صورتحســاب و
ـ� کمبــود ایــن پرســنل از طـ ف
تهــا بــوده اســت .همچنـ ی ن
ـر�
پرداخ 
غ�بهداشـ تـی روبــرو
ـی
ـ
ی
مح
ـا
ـ
ب
ـواره
ـ
م
ه
ـجو
ـ
ش
دان
ـا
ـ
ت
ـته
ـ
ش
ســبب گ
ی
باشــد .ایــن مســئله در تریــای دانشــکده مهنــدیس در تــرم جدیــد،
سبب ت
اع�اضات فراوان دانشجویان شده است .بهداشت طبخ
غــذا و بــوی نامطبــوع روغــن ســوخته در تریــا از دیگــر معضــات
فضا� که در
دانشجویان است .بهداشت محیط سالن چه در
ی
یمشــود و چــه در فضـ یـا� کــه محــل رسو غذاســت،
آن غــذا طبــخ 
از ت
غذا� اســت؛ مالیک که
ی
ه
مجموع
یک
های
ک
مهم�ین مال
ی
در محــل تریاهــا نیازمنــد توجــی اســایستر اســت.
ســاعات رسویسدیه تریا مســئلهی مهم دیگری اســت که حائز
اهمیــت اســت .از ش�وع تــرم جدیــد تعــدادی از تریاهــا ســاعات

رسویسدیه خود را از ساعت  8صبح تا  17عرص اعالم نموده
اســت .ایــن در حــایل اســت کــه دانشــجویان عمدتــا تــا ســاعت 20
سهــا
عــر بــه صــورت رســی در دانشــگاه حضــور دارنــد و کال 
برقـرار اســت .چــه بســا کــه شــاید الزم باشــد تریاهــا در دو شــیفت
اداره شــوند.
مســئلهی حائــز اهمیــت بعــدی ،مســئلهی کمبــود تنــوع در غذاهــا
و حـ تـی در مواقــی اتمــام زودهنــگام غــذا در ســاعات رصف نهــار
ت
ـذا� رو بــه اتمــام اســت ،بایسـ تـی هرچــه رسی ـ ـ عتــر
اســت .وقــی غـ ی
لخــواه
شــارژ مجــدد غــذا صــورت گـ یـرد تــا عــاوه بــر اینکــه غــذای د 
یمگـ یـرد ،بــه باارزشتریــن رسمایــه
دانشــجو در اختیــار او ق ـرار 

آدیم کــه وقــت اوســت نـ زـ� توجــه گــردد تــا در صفــوف طـ ن
ـوال�
ی
گ
ی ن
انتظار برای رسیدن غذا اتالف نگردد.
همچن� به تاز� شاهد
قفس ـههای خــایل در تریــا بودهایــم .تنــوع بــه شــدت کــم در مــواد
خــورایک و نوشـ ن
ـید� هــا نـ ی زـ� باعــث شــده تــا تریــا دیگــر رونــق ســابق
را نداشــته باشــد.
ن
ب ـرای نجــات تریاهــا از وضــع فعــی و تبدیــل آن بــه مــکا� ســالم
که در آن نیاز تغذیهای دانشجویان به نحوی مطلوب برطرف
یمگــردد ،الزم اســت تــا مسـ ی ن
ـئول� مربوطــه همــت گماشــته و در

کنار تمایم زحمات خویش به برریس دقیق مشکالت پرداخته و
بـرای رفــع آن ،کــی عملگرایان هتــر اقــدام نماینــد.
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نگاه ویژه

پــاپ فرانسیس،کشــورهای ســازنده ادوات جنـ گـی بـرای مناطــق مختلــف جهــان را کــه از پذیرفـ ت ن
ـ� پناهجویــان امتنــاع یمورزنــد،
مــورد انتقــاد خــود قـرار داد.
تهــای پــاپ
خ�گـزاری رویـ تـرز ،دفــاع از پناهجویــان و مهاجریــن رسارس دنیــا ،بخــش مهــی از فعالی 
بــه گـزارش ایســنا ،بــه نقــل از ب
کهــای جهــان را کــه والدینــش از مهاجـران ایتالیـ یـا� بودهانــد ،تشــکیل یمدهــد .او در موضــوع
فرانســیس ،رهـ بـر  ۸۲ســاله کاتولی 
سیاسـتهای مهاجـ ت
ـر� آمریــکا ،بــا دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری ایــن کشــور اختــاف دارد.
ن
ن
پــاپ فرانســیس تجــارت تســلیحات را همــواره مــورد نقــد ق ـرار داده اســت؛ او در ســخ�ا� امــروز خــود ب ـرای  ۴۰ه ـزار تــن از
ـپتام� را
حــا�ض ان در میــدان ســن پـ ِیـر ،امــور جنــگ و مهاجــرت را بــا هــم مرتبــط دانســت .کلیســای کاتولیــک رم ،بیســت و نهــم سـ ب
بــه بزرگداشــت ســاالنه مهاج ـران و پناهجویــان اختصــاص داده اســت.

گ
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

کانت؛ مدافع حق مهاجرت
م�دیده
عل�ضا ی
ی
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نوربــرت الیــاس ،جامع هشــناس آلمـ نـا� در نظریــه تحلیــل تمـ ن
ـد�
خویــش ،تمــدن را بــه یــک فراینــد تشــبیه یمکنــد کــه هــدف اصــی
آن ،صلح ی ز
آم�ســازی روابــط بـ ی ن
یمتــوان
ـ� انسانهاســت .بــه واقــع ن 
تمــایم تحــوالت و رویدادهــا را در راســتای فراینــد مذکــور دانســت
و ایــن راســتا بــا ف ـراز و فرودهـ یـا� روب ـهرو بــوده اســت .وانگــی
سـ یـرکیل حرکــت جوامــع انسـ نـا� ،از ابتــدا و حالــت بــدوی تــا زمــان
حا�ض  ،منطبق بر دیدگاه الیاس است .اگر به روزگار ن
کنو� نظری
نهــای مهاجـ ت
ـر� ،ممنوعیــت
بیافکنیــم ،مســائیل همچــون بحرا 
ســفر بــه کشــورها و تحری مهــای تجـ ت
ـار� ،نشــان از حضــور در قعــر
روابــط صلحآمـ ی زـ� یمدهــد .ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــا ش�ح ایــده
«صلــح پایــدار» امانوئــل کانــت ،بــه بازخـ ن
ـوا� راهـ بـرد کانــت ب ـرای
حسـ ت ن
ـاخ� روابــط انسـ نـا� بـ پـردازد.
متسام 
کانــت درکونیگسـ بـرگ همزمــان بــا انعقــاد پیمــان بــال ،دســت بــه
انتشار رساله «صلح پایدار :یک طرح فلس�ف » زدکه در آن ،برای
گهــای مــداوم علیــه یکدیگــر ،ش�یح در سـه
برونرفــت اروپــا از جن 
ش�ط و چنــد پیــش ش�ط ارائــه کــرد کــه بــا اســتقبال روبـهرو شــد .در
مسئله صلح پایدار ،در نهایت با تأسیس «فدراسیون دولتهای
آزاد» و پدیدارشــدن حــق جهانشــهری ،روابــط ی ن
ب�انسـ نـا� از آزادی
بیشـ تـر و تنــش کمـ تـر برخــوردار خواهــد شــد.
ش
کانــت ،ش�وط تحقــق صلــح پایــدار را در ســه گام �ح یمدهــد:
تهــای آزاد و ســوم
نخســت نظــام جمهــوری ،دوم فدراســیون دول 
حــق جهانشــهری .امــا پیــش از تحقــق ایــن س ـهگام ،صلــح پایــدار
نیازمنــد چنــد پیــش ش�ط اســت کــه بــه اختصــار مــواردی از آن بیــان
نخست� پیش ش�ط را فرو ت ن
ی ن
کاس� کشورهای دیگر
یمگردد .کانت،
ت
بــه عنــوان اب ـزار و نادیدهگرفـ ن
نهــا از طریــق تــوارث،
ـ� اســتقالل آ 
ازدواج و مبادله را مورد مذمت قرار یمدهد .مسئله حائز اهمیت
ن
ـهروندا�
گ�نــده مجموع ـهای از شـ
آن اســت کــه هــر کشــور دربر ی
گ
»ها� که در
ن
ـا
ـ
س
«ان
ـوند؛
ـ
ش
یم

ـوب
اســت که هم� انســان محسـ
ی
یمتــوان در قالــب اشــیاء و ابـزار بــه
اندیشــه کانــت ،بــه هیــچ وجــی ن 
کارگماشــته شــوند.
در مــوراد دیگــر ،کانــت دخالــت هم ـراه بــا اعمــال زور کشــوری در
مســائل داخــی و قانــون اســایس کشــور دیگــر را مــردود یمدانــد و
کشورها را به رعایت حق حاکمیت و پذیرش استقالل یکدیگر فرا
یمخواند .با منع رصی ــح اعمال زور ،تالش برای براندازی ســیایس

در نظــرکانــت ،امــری مــردود و مذمــوم اســت.
ش
پس از تحقق ی ن
ها� ،کانت به رساغ سه گام اصیل
چن� پیش�ط ی
شتــر بیــان شــد ،گام نخســت صلــح پایــدار،
یمرود .همانطــورکــه پی 
نطام جمهوری اســت.
ـتیا� به این
ـ
س
د
ای
ر
ب
که
کند
یم
بیان
کانت
ب
مهم ،بایسـ تـی قانون اســایس ن
مد� هرکشــور ،جمهوری باشــد .در
نظــام فکــری کانــت ،قانــون مـ ن
ـد� جمهــوری بــر پایــه اراده عمــویم
گ�د :نخست ،آزادی هر فرد
استوار است و سه اصل را در بر یم 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.
گ
بنابرایــن ،در نظــام جمهــوری کانـ تـی ،هــر فــرد از ســه ویــژ� مســتقل
گ
ی ن
همچن� شهروند
انسان بودن ،تبعه بودن و وابست� به قانون و
بــودن و برابــری در مقابــل قانــون برخــوردار اســت .کانــت خــود بــه
تدریــیج بــودن تحقــق نظــام جمهــوری واقــف اســت و بیــان یمکنــد
که این مهم با پرداخت هزینهها و فداکاری به دست خواهد آمد.
گام دوم و از قضــا مهــم تحقــق صلــح ،تاســیس فدراســیون
تهــای آزاد اســت .نمون ـهای کــه کانــت در آن زمــان از آن بــه
دول 
تهــا در نظــر یمگرفــت« ،مجمــع عمــویم
عنــوان فدراســیون دول 
تهــا» در الهــه بــود کــه در صــورت تجــاوز یــک کشــور اروپـ یـا�
دول 
اروپا� دیگر ،جهت احقاق حق بدان شکایت یمبردند.
به کشور ی
ـو� ایــن نهــاد در جهــان کنـ ن
نمونـ ه کنـ ن
ـو� ،ســازمان ملــل اســت البتــه
تهـ یـا�.
هم ـراه بــا تفاو 
.
کانــت ،هــدف اصــی ایــن فدراســیون را دفــاع از صلــح یمدانــد وی
تهــای
در اخــاق مــا بعدالطبیعــه بیــان یمکنــد کــه فدراســیون دول 
تهــا» ،تنهــا اب ـزار تحقــق ایــده
آزاد بــه عنــوان «کنگــره دائــی دول 
«حــق ی ن
تهــا را توانــا ســازد
ب�الملــی» یمدانــد کــه بــر پایــه آن« ،مل 
ـد� بــه وســیله اقدامــا�ت
یهــای خویــش را در یــک مســر مـ ن
گ� 
ی
کــه در ی
گ
برطــرف ســازند ،نــه بــا شــیوه بربریــت بــا ارتــکاب اعمــال جنــی».
او در ایــن رســاله ،تصــور خــود از «حــق ی ن
ب�الملــی» را بــر پایــه 4
تهــا در روابــط
�ریــزی یمکنــد :مســئله نخســت آنکــه دول 
بنیــاد ،پ 
ت
خـ ج
ـار� خــود ،هماننــد وحشــیان ب�قانــون ،در وضعیــی عــاری از
ت
ن
حــق بــه رس یمبرنــد .دوم آنکــه ،چنـ یـ� وضعیــی از آن رو کــه بــه
تهــای ین�ومن دتــر اســت ،هــر چنــد بــا جنــگ نـ ی زـ� هم ـراه
ســود دول 
عدال� است؛ زیرا هیچ ت
ت
دول�
نباشد ،نمایشگر باالترین حد از ب�
در پ� انجــام کــرداری ،برتــر از دیگ ـران نیســت .مســئلهای کــه در
فدراســیون کنـ ن
ـو� ،بــه واســطه حــق وتــو پنــج کشــور ،از ســاختاری
معیوب نســبت به ایده کانت برخوردار اســت .مســئله ســوم آنکه
تهــا در
تأســیس فدراســیون جهـ نـا� ،امــری �ض وری اســت تــا دول 
امــور داخــی کشــورها دخالــت نکــرده و از یکدیگــر در برابــر تجــاوز

خـ ج
ـار� محافظــت و نگهبـ نـا� کننــد .چهــارم اینکــه ایــن فدراســیون،
ره� و فرمانروا ندارد و همانند یک اتحادیه،کشورها یمتوانند به
ب
عضویــت آن درآمــده و یــا از آن خــارج شــوند.
به واقع ،پیشــنهاد تشــکیل فدراســیون دولتهای کانت بر مبناای
نظــری اســتوار بــودکــه هابــز و بعدهــا الک از آن بـرای تبیـ ی ن
ـ� مفهــوم
«دولــت» ســود جســته بودنــد .هابــز« ،وضــع طبیــی» را حالــت
جنــگ مــداوم و �قانـ ن
نگــذار و قـ ض
ـا�
ـو� یمدانســت کــه یگانــه قانو 
ب
هــر ش�ایــی خــود فــرد اســت؛ اوســت کــه بنــا بــه منافــع و میــل بــه
یمگـ یـرد و هــر اقــدایم
زیاد هخــوایه ،در نـ بـردی مــداوم بــا دیگـران قـرار 
را موجه یمشمارد .این وضعیت در اثر قرارداد اجتمایع و تشکیل
دولــت ،بــه وضــع مـ ن
یمگــردد و بــا تشــکیل
ـد� و اســتقرار قانــون بــدل 
دولــت و اســتقرار حاکمیــت ،قانــون و قاعــدهای یکســان و مطابــق
ث
روا� یمکنــد.
خواســت عمــویم اک�یــت ،بــر همــه فرمــان ی
تهــای آزاد
کانــت بیــان یمکنــد کــه مــادایم کــه فدراســیون دول 
تهــا در وضــع طبیــی بــه رس یمبرنــد .او هــر
تشــکیل نگــردد ،دول 
گ�د.
دولت -ملت را به مثابه یک فرد در جامعه بدوی در نظر یم ی
همانگونــه کــه در وضــع طبیــی ،هــر فــرد داورکــردار خویــش اســت
و همانگونه که روابط ی ن
ب� افراد در وضع طبییع به جنگ منتیه
ز
ن
ن
تهــا
تهــا نـ یـ� چنـ یـ� اســت .دول 
یمگــردد ،وضــع طبیــی بـ یـ� دول 

تهــا پب�دازنــد
خــود یمتواننــد بــه داوری در مــورد روابــط بــا دیگــر دول 
و هرگاه اراده کنند ،یمتوانند آتش جنگ علیه یکدیگر برافروزند.
نتیجه این ش�ایط ،ی ز
گ�ی در اضطرار تشکیل دولت
چ�ی جز قرار ی
ن
نیســت؛ نخسـ ی ن
نبــار
ـت� بــار ،تشــکیل دولــت در جوامــع انســا� و ای 
ن
تشکیل فدراسیون دولتها در جامعه یب�الملیل .او این اضطرار
ش
ها� هستندکه هیچ راه دیگری
را بدین شکل �ح یمدهد« :ملت ی
ن
برای خروج از وضعیت ب�قانو�که فقط جنگ بر استوار است،
قانون در حالت توحش خود دست
ندارند مگر اینکه از آزادی ب� ِ
بردارنــد و تســلیم شــوند؛ درســت ماننــد یــک فــرد مســتقل کــه چنـ ی ن
ـ�
یمکند و با همســازکردن خود با محدودیتهای قانون مشـ تـرک،
یمشــود کــه رسانجــام
موفــق بــه برق ـراری ملـ تـی از جمــع خودمــان 
گ�نــده مــردم روی زمـ ی ن
ـ� خواهــد بــود».
دربر ی
واپسـ ی ن
ـ� گام کانــت ب ـرای برق ـراری صلــح پایــدار ،طــرح «حــق
جهانشــهری» اســت .کانــت در ایــن گام ســی دارد کــه روابــط
ـ� روابــط بـ ی ن
ـ� انســانها و همچنـ ی ن
بـ ی ن
ـ� اتبــاع خـ ج
تهــا را
ـار� بــا دول 
ز
ننــوازی»
صلحآمـ یـ� ســازد .در وهلــه نخســت ،کانــت از حــق «مهما 
ســخن یمگویــد کــه بــه گفتــه او ،ناظــر بــه نــویع دلواپــی انسـ نـا�
نیســت بلکــه بــه دنبــال آن اســت کــه ســفر و مهاجــرت اتبــاع خـ ج
ـار�
بــه کشــورها را صلحآمـ ی زـ� ســازد .او هــر مســافری را واجــد حــق

ننــوازی یمدانــد؛ بدیــن معـ نـی کــه بــه هنــگام ورود بــه کشــوری
مهما 
بیگانه با او به سان یک دشمن برخورد نشود و این رفتار تا مادایم
کــه رفتــار او صلحآمـ ی زـ� اســت ،بایسـ تـی تــداوم داشــته باشــد .کانــت
بیــان یمکنــدکــه یــک غریبــه نیمتوانــد انتظــار داشــته باشــدکــه بــا او
به ســان یک مهمان رفتار شــود اما یمتواند مدیع «حق پناهگاه»
رسزم�هــای دیگــر
ی ن
شــود کــه دایــر بــر حــق ورود و ســکونتگاه در
اســت.
اســتدالل کانــت ب ـرای حقــوق برشمرد هشــده ب ـرای دیگ ـران بــر ایــن
دیدگاه استوار است که کره ی ن
زم� در مالکیت تمایم انسانهاست
و از ســوی دیگــر ،زیســت پراکنــده انســانها تــا ب�نهایــت ممکــن
نها هر روز ،رو به ن
فزو� است .در
نیست ،چراکه جمعیت انسا 
نکــه حــق دیــدار و حــق بــا هــم بــودن متعلــق بــه همــه اســت
نتیجــه آ 
و انســانها ناگزیــر خواهنــد شــد کــه پذیـرای زیســت توأمــان باشــند.
کانــت درکتــاب اخــاق مابعدالطبیعــه خــود ،اصــویل چهارگانــه در
تهــا در قبــال مهاجریــن ارائــه
خصــوص حــق مهاجــرت و حــق دول 
یمدهد :نخست ،هر شخیص اعم از اینکه تبعه یا شهروند باشد،
از حــق مهاجــرت برخــوردار اســت؛ چ ـرا کــه اشــخاص ،مایملــک
تهــا نیســتند و هیــچ دولـ تـی نیمتوانــد آنــان را از چنـ ی ن
ـ� حـ قـی بــاز
دول 
تهــا از حــق تشــویق مهاجــرت خارجیــان بــه کشــور
دارد .دوم ،دول 
ت
جنای� علیه دولت مرتکب
خود برخوردارند .سوم ،اگر مهاجری،
ـار� تبعیــد کنــد.
شــود ،دولــت حــق دارد او را بــه یــک کشــور خـ ج
چهــارم ،دولــت حــق دارد چنـ ی ن
ـ� فــرد جنایـتکاری را ازکشــور بـ یـرون
کنــد و نســبت بــه تأمـ ی ن
ـ� امنیــت وی ســلب مســئولیت نمایــد.
نکته مهم آن است مقصودکانت از جنایت ،نه مخالفت سیایس
و انتقــاد از سیاس ـتهای دولــت نیســت بلکــه منظــور از جنایــت،
اقــدام عمــی خــاف امنیــت و نظــم حاکــم بــر جامعــه اســت؛ چ ـرا
کــه در جمهــوری کانـ تـی ،افـراد بــه مــوازات پذیــرش قوانـ ی ن
ـ� مصــوب
پارلمــان ،از حــق پرســش ،نقــادی و مخالفــت بــا دولــت برخــوردار
خواهنــد بــود.
ن
قوان� منع تجارت که
مسئله بعدی که کانت بدان اشاره یمدارد ،ی
ماب� خ
ی ن
بر� ازکشورهاست .اومطابق حق مهماننوازی ،ممانعت
دولتها از سفر تجار و ورودکاالها را مردود یمشمارد و این اقدام
گ ش
سو� ،در
دولتها مسبب اصیل ورشکست� �کتها یمنامد .از ی
نتیجه «تحریم»ها� این ن
چنی� ،به واسطه اتکای معیشت افراد
ی
به فرایند تولید و تجارت ،احتمال وقوع جنگ و منازعه میان دو
کشــور باال یمرود .بنابراین هرگونه ممانعت از مهاجرت و تحریم
اقتصادی ،یمتواند در آتش وضع طبییع فضای ی ن
ب�الملیل بدمد
که با روح صلح پایدار و ایده کانت در مخالفت است.

مهاجرت؛ پیامدهای اقتصادی
فربد مولوی
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مهاجرت را یمتوان ییک از قدییمترین پدیدههای ش
ب�ی دانست،
گ
بــه طــوری کــه بــه سـ ت
یمشــود پراکنــد� انســانهای امــروزی
ـخ� 
بــر روی کــرهی زمـ ی ن
ـ� را مشــابه نیــاکان اولیــه خــود دانســت .بــا ایــن
ت
اخ� را باید مربوط
حال ،بزرگ�ین مهاجرت داوطلبانه در قرنهای ی
بــه اواســط قــرن  19و اوایــل قــرن بیســتم دانســت کــه در ایــن بـ یـ�ن
گ
مؤلف ههــای اقتصــادی نظـ یـر کار و افزایــش رفــاه زنــد� ،بیشـ تـرین
تاث� را داشتهاند .امروزه  230میلیون نفر -حدود  3درصد مردم
ی
گ
جهــان -خــارج ازکشــور محــل زادگاه خــود زنــد� یمکننــد.
مهاجــرت را بایــد بــه نــویع جابجـ یـا� نـ یـروی کار دانســت؛ در حالــت
رسزم�هـ یـا� بــا بیــکاری بــاال بــه
ی ن
ایــدهآل ،نـ یـروی کار بــا مهاجــرت از
دستیا� به کار
دنبال
به
هستند،
کشورها� که نیازمند ین�وی کار
ب
ی
گ
.
مناســب و افزایــش ســطح زنــد� خــود اســت اگرچــه در واقعیــت
ماجـرا انــدیک متفــاوت اســت.
ـورها� کــه دوره رونــق اقتصــادی را تجربــه
ورود مهاج ـران بــه کشـ ی
یمکننــد ،باعــث جــران کمبــود نیازهــای مهـ ت
ـار� کشـ ی ز
ـورم�بان در
ب
یمشــود؛ ویل اگــرکشــور ی ز
م�بــان بــا رکــود و بیــکاری دســت
بــازارکار 
بــه گریبــان باشــد ،مهاجـران باعــث کاهــش ســطح درآمــد یــا افزایــش
ً
تهــای شــغیل
یمشــوند و احتمــاال فرص 
بیــکاری در میــان بومیــان 
پای�تــری
نصیــب مهاجـر نا� خواهــد شــدکــه حــا�ض بــه کار بــا درآمــد ی ن
نســبت بــه بومیــان هســتند.
بــا ایــن حــال ،تاثـ یـر مهاجــرت بــر بــازارکار درکوتا همــدت و بلن دمــدت
متفــاوت اســت؛ درکوتــاه مــدت رسمایــه ی ز
ف�یــی ثابــت اســت ویل
ـو�
در بلن دمــدت یمتوانــد متناســب بــا نـ یـروی کار تغیـ یـرکنــد .از سـ ی
دیگــر ،مهــارت و تحصیــات کارگــر مهاجــر در بلن دمــدت ارتقــا پیــدا
یمکنــد.
موضــوع دیگــری کــه بــر بــازار کار در کشــورهای مهاجرپذیــر تاثـ یـر
تهــای مهـ ت
ـار� دوگــروه اســت .اگــر
یمگــذارد ،شــباهتها و تفاو 

ن
ین�وی کار بویم و مهاجر مهارتهای یکسا� داشته باشند ،برای

دس ـتیا� بــه شــغل بـ ی ن
یمگـ یـرد کــه ایــن
ـ� دوگــروه ،رقابــت شــکل 
ب
یمگــردد؛ در حــایل کــه اگــر
رقابــت باعــث کاهــش ســطح دســتمزدها 
مهــارت دوگــروه متفــاوت از یکدیگــر باشــد ،مهاجــرت منجــر بــه
افزایــش ســطح درآمــد ب ـرای هــر دوگــروه خواهــد شــد.
از طـ ف
ـر� دیگــر ،افزایــش مهاجـران عــاوه بــر افزایــش عرضــه نـ یـروی
کار ،باعث افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات هم خواهد شد؛
نطــورکــه مهاجــر درکشــور ی ز
م�بــان طالــب
بــه عبــارت دیگــر هما 
گ
ن
شــغل اســت ،ب ـرای تامـ یـ� زنــد� خــود نیــاز بــه خــوراک و پوشــاک
دارد.
تقاضا� که مهاجر برای کاال و خدمات ایجاد یمکند ،باعث
ی
یمشــود.
تهــا بـرای نـ یـروی کار 
رونــق تولیــد و افزایــش تقاضــای ش�ک 
اگــر تقاضــای مهاجــر بـرای تهیــه کاال و خدمــات متناســب بــا عرضــه
ج�ان یمگردد.
ین�وی کار باشد ،بیکاری حاصل از ورود مهاجران ب
غ�مهاجــر را بــر پای ـ ه تحصیــات
اگــر نـ یـروی کار ،اعــم از مهاجــر و ی
غ�ماهــر تقســیم کنیــم ،نتایــج
و تجــارب بــه گروههــای ماهــر و ی
قتــری خواهیــم داشــت.
دقی 
غ�ماهر باشند ،افزایش تقاضا برای
اگر تمام مهاجران ین�وی کار ی
یمگـ یـرد و باعــث کاهــش ســطح دســتمزد
غ�ماهــر شــکل 
نـ یـروی کار ی
ـو� دیگــر تقاضــا
ـ
س
از
ـود،
ـ
ش
یم

ـویم
ـ
ب
ـر
ـ
ه
ما
غ�
کار
وی
ـر
ی
و بیــکاری نـ ی
ی
بـرای نـ یـروی کار ماهــر افزایــش خواهــد یافــت و ایــن گــروه در درآمــد
تغی�ات ت
مثب� خواهد بود .مشــابه این اتفاق با ورود
خود شــاهد ی
مهاج ـران افغــان بــه ای ـران افتــاد؛ بــا ورود ایــن کارگ ـران بــه بخــش
ســاختمان ،آمــار بیــکاری در ایـران و در اســتانهای ی ز
م�بــان بــه طــور
ـمگ�ی افزایــش پیــدا کــرد.
چشـ ی
ن
تاثـ یـر مهاجــرت همچنـ یـ� در اقتصــاد کشــورهای مبــدا قابــل بــرریس
ً
نگ ـرا و میلگ ـرا بــه اث ـرات مهاجــرت
اســت .عمومــا دو نگــرش جها 
نگ ـرا تــا زمـ نـا� کــه ســود حاصــل از
وجــود دارد .در نظریــه جها 
مهاجرین درکشورهای مقصد به زیان خروج آنها ازکشورهای
مبــدا بچربــد ،ایــن مهاجــرت بــه نفــع اقتصــاد جهـ نـا� خواهــد بــود.
بـرای مثــال مهاجـران  9.4درصــد از  GDPجهـ نـا� را تولیــدکردهانــد؛
یز
چ�ی حدود  3تریلیون دالر بیش از آنکه درکشورهای مبدا خود
تولیــد یمکردنــد .امــا در نظری ههــای میلگـرا تمرکــز بــر نتایــج مثبــت
یــا منـ فـی مهاجــرت بــر کشــورهای مبــدأ اســت .پیامدهــای منـ فـی

اقتصادی مهاجرت ت
بیش� بر زیانهای مربوط به هزینه آموزش،
کمبــود نـ یـروی کار وکاهــش تولیــد اســتوار اســت.
امــا اگــر بخواهیــم نــگایه مثبــت بــه اث ـرات آن در کشــورهای
گســیلکننده مهاجــر داشــته باشــیم ،مهاجــرت نـ یـروی کار در
کشورها� با بیکاری قابل توجه نرخ بیکاری راکاهش یمدهد و از
ی
طـ ف
ـر� وجــوه ارســایل مهاجریــن بـرای خانواد ههــا تاثـ یـر قابــل توجــی
بــر فقــر در کشــورهای مبــدأ گذاشــته و باعــث انتقــال رسمایــه از
کشورهای توسعهیافته بهکشورهای درحال توسعه شده است.
طبــق آمــار بانــک جهـ نـا� ،مقــدار وجــوه ارســایل مهاج ـران بــه
کشورهایشــان در ســال  2013بالــغ بــر  550میلیــارد دالر بــوده کــه
 414میلیــارد دالر آن مربــوط بــه کشــورهای در حــال توســعه بــوده
ـیا� کــه
اســت .مطالعـهای بــر روی  31کشــور در حــال توســعه آسـ ی
نهــا
مقــدار وجوهــات ارســایل از  5درصــد تولیــد ناخالــص داخــی آ 
بیشـ تـر بــوده ،حــایک از آن اســت کــه در ازای  10درصــد افزایــش در
وجوه ارسایل ،نرخ فقر به ازای هر نفر به ی ز
م�ان  3.9درصدکاهش
پیدا یمکند .با این حال ،نگر نا�ها� ی ز
ن� درباره اثرات این وجوهات
ی
بــرکاهــش نــرخ مشــارکت نـ یـروی کار و افزایــش تــورم وجــود دارد.
بعــاوه در در ازمــدت ،مهاجریـ نـی کــه بــه کشــورهای خــود بــاز
یمگردنــد ،عــاوه بــر رسمایــه ی ز
ف�یــی و مــایل ،نتایــج چندیــن ســال
تحصیــل ،تجربــه کاری ،مهــارت و دانــش را بــا خــود بــه همـراه دارنــد

که بر بهرهوری و ش
پی�فت و ایجادکسبوکارهای نوین درکشور
تاث�گــذار اســت.
مبــدأ ی
در چنــد دهــه اخـ یـر ،تایــوان و هنــد نمون ههــا� از ش
پی�فــت و
ی
توســعه در ســای ه مهاجریـ نـی هســتند کــه دانــش فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات را از آمریــکا وارد کشــور خــود کردهانــد .یــی دیگــر از
نتایج مثبت مهاجرت که ت
ح� بدون بازگشت مهاجران به کشور
یمگـ یـرد ،ایجــاد شــبکههای تجــاری اســت کــه بــه ســهولت
شــکل 
ـار� کمــک یمکنــد.
رسمای هگــذاری مســتقیم خـ ج
ً
اخـ یـرا کشــورهای مکزیــک و مراکــش تجرب ههــای قابــل توجــی در
انتفــاع از مهاجـران داشــتهاند؛ مکزیــک بـرای بازگردانــدن مهاجـران
لکــرده بــه داخــل کشــور برنام ههـ یـا� بــه اج ـرا درآورده از
تحصی 
جملــه خدمــات اســتخدام عمــویم ب ـرای کارگ ـران مهاجــر و پــروژه
اطالعرسـ نـا� مــایل در مکزیــک .همچنـ ی ن
ـ� مراکــش بــا ارائــه ابزارهــای
مــایل انعطــاف پذیــر ،نــرخ عادالنــه تبدیــل ،چارچــوب اقتصــاد کالن
لهــای رســی ب ـرای انتقــال پــول ،توانســته بــه انــدازه
بــا ثبــات وکانا 
حــدود  8درصــد از GDPخــود ،از وجــوه بازگشـ تـی منتفــع شــود.
در آخــر ،بــه نظــر یمرســد امــروز دنیــا بــه تجرب ههــای قابــل توجــی
در زمینــه بهرهبــرداری از مهاجریــن دســت یافت ـه؛ گــردش درســت
نخبــگان و رسمایــه در جهــان امــروز یمتوانــد ش�ایــط را بـرای توســعه
اقتصــادی پایــدار درکشــورهای مهاجرفرســت پدیــد آورد.
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فــارس  :رئیسجمهــور آمریــکا در جلسـهای در دفـ تـرکارش پیشــنهاد داده ین�وهــای نظــایم بــه ســمت مهاجـر نا� کــه قصــد دارد بــه
آمریکا بیایند شلیک کنند.
روزنامه «نیویورکتایمز» گزارش داده «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا در جریان جلسهای درکاخ سفید ابتدا پیشنهاد
قانو� را مطرح کرده و بعد از آنکه متوجه شده این کار غ� ن
شلیک گلوله به سمت مهاجران غ� ن
قانو� است پیشنهاد شلیک
ی
ی
گلوله به سمت پای آنها را مطرح کرده است.
نیویورکتایمــز نوشــته در جلسـهای کــه مــاه مــارس در دفـ تـرکار ترامــپ برگـزار شــده او هماننــد بســیاری از دیگــر جلســات ش�وع
نبــار او راهــکاری هــم مدنظــرش داشــت.
بــه مطــرح کــردن گلــه و شــکایتهای خــود از مهاجـران کــرده اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه ای 
طبــق ایــن گـزارش ،ترامــپ در میــان بهــت مشــاورانش ابتــدا بــه آنهــا دســتور داده مــرز  ۲۰۰۰مایــی بــا مکزیــک را تــا ظهــر فــردا بــه
طــورکامــل ببندنــد.
آمریکا� در مکزیک یا رسگردان
های
ت
ـ
س
ی
ر
تو
افتادن
گ�
باعث
جمهور
س
ئی
ر
حکم
که
بودند
بیمناک
این
از
مشــاوران ترامپ
ی
ی
شــدن دانشآمــوزان در هــر دو ســوی مــرز و یــا ایجــاد بحـران اقتصــادی بـرای هــر دوکشــور شــود .امــا آنهــا ایــن را هــم یمدانســتند
که اشتیاق ترامپ برای متوقف کردن مهاجرت تا چه اندازه او را به تقال برای ت ن
اهکارها� وادارکرده که ییک از دیگری
یاف� ر
ی
افرایطترند.
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

ت
روای� شخیص
دینپژویه در ایران و غرب،

م�دامادی
یارس ی
�ت
دانشآموخته دک ی مطالعات اسالیم
ادین�ا اسکاتلند
دانشگاه ب
دینپ ــژویه در ای ـران و
از م ــن خواس ــته ش ــده در ب ــاب مقایس ـهی 
غرب چند کلمهای بنویســم .این روایت شــخیص کیس اســت که
ز ّ
ن� تعلق
در ایران و غرب دینپژویه کرده است و به هر دو فضا ی
ً
خاطــر دارد .مــن در ایـران عــاوه بــر تحصیــات حــوزوی (عمدتــا
در ح ــوزه علمی ــه مش ــهد) در دانش ــگاه ف ــردویس مش ــهد در دو
مقطع کارشــنایس وکارشــنایس ارشــد ،الهیات خواندم .ســپس در
لندن کارشنایس ارشد دیگری در رشتهی «مطالعه فرهنگهای
مســلمان» گرفتــم .دکـ تـرایام را در رشــته «مطالعــات اســایم» از
دانش ــگاه ادین ـ بـرا در اس ــکاتلند گرفت ــم .موض ــوع پایاننام ـ ه دک ـ تـرای
م ــن «مس ــأله فلس ـ فـی ویح در الهی ــات اس ــایم مع ــارص» ب ــود.
نپ ــژویه در غ ــرب
در ای ــن نوش ــته ،در مق ــام مقایس ـ ه فض ــای دی 
و ای ـران ،ب ــر دو نکت ــه تأکی ــد یمکن ــم :آزادی آکادمی ــک و اهمی ــت
ســنت.
 .۱آزادی آکادمیک
نک ــه بت ــوان در م ــورد ه ــر موض ــویع ،م ــادایم ک ــه ارزش عل ــی
ای 
دارد ،آزادان ــه پژوه ــش ک ــرد احتم ــاال آرزوی ه ــر دانش ــگایه
پیگ ــر و مش ـ ق
ـتا� در ای ـران اس ــت ،ب ــه وی ــژه در عل ــوم انس ـ نـا� ک ــه
ی
حساســیتبر ی ز
نپــژویه کــه ماالمــال از
صتــر در دی 
انگ� اســت و خا 
تابوه ــای نانوش ــته و خ ــط قرمزه ــای نام ـ ئ
ـر� اس ــت.
ـا� توج ــه کنی ــد ک ــه دک ـ تـر مرت ـیض مطه ــری
ح ــال ،ب ــه فض ـ یـا� آرم ـ ن 
ن
( ،)۱۳۵۸-۱۲۹۸فیلسوف و متکلم ایرا� ،در این سخن مشهور
خــود ترســیم یمکنــد« :مــن در همـ ی ن
ـن دانشــکده ،چنــد ســال پیــش
نام ــهای نوش ــتم ب ـ ه ش ــورای دانش ــکده و در آن تذک ــر دادم یگان ــه
دانشــکدهای ک ـ ه صالحیــت دارد یــک کــریس را اختصــاص بدهــد
ب ــه مارکسیس ــم هم ـ ی ن
ـندانش ــکده الهی ــات اس ــت .ویل ن ــه اینک ــه
مارکسیس ــم را ی ــک اس ــتاد مس ــلمان تدری ــس کن ــد ،بلک ــه اس ــتادی
[تدری ــس کن ــد] ک ــه واقع ــا مارکسیس ــم را ش ــناخت ه باش ــد و ب ــه
آن مؤم ــن باش ــد ،و مخصوص ــا ب ــه خ ــدا اعتق ــاد نداش ــته باش ــد.
یمبایــد بــه هــر قیمـ تـی شــده از چنــان فــردی دعــوت کــرد تــا در ایــن
دانشــکده مســائل مارکسیســم را تدریــس کنــد .بعــد مــا هــم یمآئیــم
یمزنی ــم .منط ــق خودم ــان را یمگوئی ــم .هی ــچ
و حرفهایم ــانرا 
(پ�امــون انقــاب
کــس هــم مجبــور نیسـ 
ت منطــق مــا را بپذیــرد ».ی
اس ــایم ،ص ( )۱۳اف ــزودهی می ــان ق ــاب از م ــا اس ــت).
فق ــدان چن ـ ی ن
ـن فض ــای عل ــی آزادان ـهای ک ــه دک ـ تـر مطه ــری از آن
ق
ن
ســخن یمگویــد تنهــا اشــکال اخــا� نــدارد (یعــی اشــکال آن تنهــا
کص ــدا� ع ـ ی ن
ـن
یمش ــود و ت 
ـدا� خت ــم 
ای ــن نیس ــت ک ــه ب ــه ت 
ی
کص ـ ی
اس ــتبداد اس ــت) بلک ــه اش ــکال دیگ ــر آن ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه م ــرگ
فضای علیم یمانجامد .تنها باید امید داشت که روزگاری تاری ــخ
ّ
وضعی ــت آزادی آکادمی ــک در ای ـران ب ــه ش ــکل مس ــتقل
ـفایه
شـ ِ
نوشــته شــود تــا روی کاغــذ هــم معلــوم شــود کــه خفقــان آکادمیــک
سخــورده
چگونــه اید ههــا را یمپژمــرد ،ذهــن و زبــان پژوهشــگر را تر 
ّ
یمس ــتاند ،محق ــق را ب ــه ورط ــه تک ـرار،
یمکن ــد ،انگ ـ ی زـزه پژوه ــش را 
گ
ت
تقلی ــد ،روزم ــر� ،باریبههرجه ــی ،کلیش ـهگر یا� ،مری ــد و
مرا دبــازی ،بان دبــازی ،بدهبســتان ،پــول و مقامپرسـ تـی یمکشــاند و
کاال�
در یک کالم چگونه خفقان آکادمیك دانشگاه را به سمت ی
یمب ــرد و ش ــوربختانه ت ــا ح ــد زی ــادی ب ــرده اس ــت.
ش ــدن 
هی ـچگاه از خاط ــرم ن ــیرود ک ــه در اوای ــل ده ـهی هش ــتاد
خورش ــیدی رئی ــس وق ــت دانش ــکده الهی ــات دانش ــگاه ف ــردویس
مشــهد کــه از قضــا گرایــش اصالحطلبانــه هــم داشــت ،مقالـهای را
که برای برریس و چاپ به ش ّ
ن�یه علیم دانشکده فرستاده شده
ب ــود ،دس ــت گرفت ــه ب ــود و ب ـرای نظرخ ــوایه ب ــه ب ـ خ
ـر� از اس ــاتید
دانشــکده نشــان یمداد .نظرخــوایه او امــا جنبـهی علــی نداشــت
بلک ــه ن ـ ش
ـا� از معض ــل فق ــدان آزادی آکادمی ــک ب ــود .نویس ــنده
مقالــه ،رأی فقــی یــی از فقیهــان بلندپایــه حکومــت را نقــد فقــی
ک ــرده ب ــود .کام ــا هوی ــدا ب ــود ک ــه ریی ــس دانش ــکده از چ ــاپ ای ــن
ها� از آن هراس داشت و از عواقب
مقاله و یا دستکم بخش ی
آن بی منــاک بــود .تــا جـ یـا� کــه بــه خاطــرم یمآیــد تمــام اســاتیدی کــه
طــرف مشــورت او قـرارگرفتنــد بــا تمجمــج پاســخ یمدادنــد و حـ تـی
نهــا بــه رصاحــت نگفــت کــه« :چــه اشــکایل دارد؟ بحــث
یــی از آ 
عل ــی اس ــت ،ب� کاس ــت و اف ــزود چ ــاپاش کنی ــد» .اگ ــر روزگاری
تاری ــخ شفایه وضع آزادی آکادمیک در ایران نوشته شود ،ذکر
رخدادهـ یـا� چــون ایــن احتمــاال بســیار خواهــد رفــت.
ای ــن ب ــدان معن ــا نیس ــت ک ــه در فض ــای دانش ــگایه غ ــرب تحدی ــد
آزادی م ـ شـروع دانش ــگایه هی ـچگاه رخ نیمده ــد .از قض ــا درس ــت
ن
ـوا�ای مرب ــوط ب ــه آزادی آکادمی ــک در
در هم ـ یـن اواخ ــر رس ـ ی
ها� در حــد
فضــای دانشــگایه آمریــکا رخ داد کــه ســوژهی رســانه ی
ّ
تن
ـوا� یمتوان ــد
واشنگ�پس ــت ش ــد .از آ 
نج ــا ک ــه تأم ــل در ای ــن رس ـ ی
ز
چشم مقایسهی ما را یت�کند ،بگذارید قدری آن را توضیح دهم.
در م ــاه آگوس ــت  ۲۰۱۹می ــادی (ش ــهریور م ــاه ۱۳۹۸

خورشــیدی) بخــش آمــوزش دولــت ترامــپ یط نامـهای رســی از
دانشــگاه کارولینای شــمایل و دانشــگاه دوک خواســت که در مفاد
برنام ه ت
مش�کشان در رشته «مطالعات خاورمیانه» تجدیدنظر
کننــد .از نظــر بخــش آمــوزش دولــت ترامــپ ،ایــن برنامــه «تصویــر
زیــادی مثبــت از اســام» نشــان یمدهــد .ایــن نامــه همچنـ ی ن
ـن مقــرر
ـمینارها� مانن ــد «عش ــق و ه ــوس در
یمداش ــت ک ــه برگ ـزاری س ـ
ی
ای ـران مــدرن» بــه ســود «امنیــت مــی و ثبــات اقتصــادی» امریــکا
نیس ــت .بخ ــش آم ــوزش در ای ــن نام ــه تهدی ــد ک ــرده ب ــود ک ــه در
ص ــورت ع ــدم تجدی ــد نظ ــر در مف ــاد برنام هه ــا ،بودج ــه ف ــدرال
آن رشــته قطــع خواهــد شــد .بــه گفتــه رســانهها فشــار بــر ایــن دو
یخــواه
نجــا آغــاز شــد کــه یــی از نماینــدگان جمهور 
دانشــگاه از آ 
کنگره آمریکا ،کنفرانیس دانشگایه راکه تحت این برنامه برگزار
ش ــده ب ــود« ،ض ــد ارسائی ــی» قلم ــداد یمکن ــد و از دول ــت ترام ــپ
یمخواه ــد در بودج ـ ه ای ــن برنام ــه تجدیدنظ ــرکن ــد.
خش ــان ب ــه بخ ــش
ای ــن دو دانش ــگاه ّام ــا در نام ـهی رس ــی پاس 
آمــوزش دولــت ترامــپ تأکیــد یمکننــد کــه حـ تـی دانشــگاهها هــم بــر
مفاد دریس اساتید و ی ز
ن� موضوع سمینارها وکنفرانسها نظارت
ندارن ــد و دانش ــگاهیان در ای ــن زمین هه ــا آزادان ــد .ای ــن دو دانش ــگاه
خش ــان تأکی ــد یمکنن ــد ک ــه نام ـهی بخ ــش آم ــوزش دول ــت
در پاس 
ترامــپ تحدیــد و تهدیــدی بـرای آزادی آکادمیــک اســت و ایــن دو
دانشــگاه قصــد ندارنــد در مفــاد برنامــه آمـ ش
ـوز� خــود تجدیدنظــر
کننــد.
تهــا حـ تّـی درکشــورهای دموکراتیــک (چــه رســد
ایــن یعـ نـی حکوم 
بــه غـ یـر آن) میــل بــه دس ـتاندازی بــه آزادی آکادمیــک دارنــد امــا
دانشگاههای کشورهای دموکراتیک در دفاع از آزادی آکادمیک
ّ
س ــنت تنومن ــدی پروراندهان ــد .ای ــن را مقایس ــه کنی ــد ب ــا وضعی ــت
ت
دکــر فاطمــه موســوی مـ یـرک ،اســتاد جامع هشــنایس دانشــگاه آزاد
اســایم اراک بــا بیســت ســال ســابقه کارکــه بــه ّاتهــام «توهـ ی ن
ـن بــه
مقدس ــات» یط نام ـهای از س ــوی ریی ــس دانش ــگاه آزاد اس ــایم
ً
ّ
کل کش ــور ب ــدون یط ش
ت�یف ــات اداری و رصف ــا در بیس ــت و
چه ــار س ــاعت اخ ـراج قط ــی ش ــد .ای ــن حادث ــه در مهرم ــاه ۱۳۹۶
نش ــنایس اجتم ــایع»
خورش ــیدی رخ داد .گوی ــا او رسکالس «روا 
پیام� اسالم اظهارنظری کرده بود که به نظر
در مورد حجاب و ب
بـ خ
ـر� دانشــجویان کالس ی ن
توه�آمـ ی زـز آمــده بــود .ایــن اســتاد ّامــا در
ّ
خ�ن ــگاری
دادگاه تجدیدنظ ــر اراک از تم ــایم اتهام ــات بت�ئ ــه ش ــد .ب
بــا ســه نفــر از مســؤوالن دانشــگاه اراک (رییــس دانشــگاه ،معــاون
آمـ ش
یمگـ یـرد تــا از احتمــال بازگشــت
ـوز� و رییــس حراســت) تمــاس 
ای ــن اس ــتاد ب ــه دانش ــگاه پرسوج ــوکن ــد ،ام ــا ه ــر س ــه مس ــئول از
پاســخ خودداری یمکنند .رئیس دانشــگاه تّ
ح� یمگوید چند ماه
از ایــن موضــوع گذشــته چـرا شــما حــاال یــاد ایــن موضــع افتادهایــد؟

مـ ت ن
خ�نــگار بــا ایــن ســه مســئول ،کــه بــر روی
ـن پرســش و پاســخ آن ب
ســایتهای خـ بـری موجــود اســت ،نمونـهای از ب� اعتنـ یـا� مطلــق
مس ــئوالن دانش ــگاه ب ــه رسنوش ــت ف ــردی دانش ــگایه اس ــت ک ــه
قربـ نـا� خفقــان آکادمیــک شــده اســت و حـ تـی پــس از بت�ئــه قضـ یـا�
نـ ی زـز مســئوالن دانشــگاه جـرأت دفــاع از او را ندارنــد و حـ تّـی حــا�ض
یمگ ــردد ی ــا
نیس ــتند بگوین ــد ک ــه او ب ــه ش ــغل دانش ــگایه خ ــود ب ــاز 
خـ یـر.
 .۲اهمیت سنت
.
نچــه
حــاال بیــش از یــازده ســال اســت کــه ســاکن بریتانیــا هســتم آ 
از لحظ ـهی نخس ــت ورودم ب ــه لن ــدن و بعده ــا در اروپاگ ــردی
نظ ــرم را جل ــب ک ــرد اهمی ــت س ــنت در غ ــرب ب ــود .مهمتری ــن
گ
ّ
نم ــود عی ـ نـی پاسداش ــت س ــنت در غ ــرب ،حف ــظ م ـ یـراث فرهن ــی
ّ
و ب ــه ط ــور مش ــخص معم ــاری اس ــت .از ب ــاب نمون ــه ،بخ ــش
قدیــی شــهر ادینـ بـرا ،شــهر دیویــد هیــوم ،فیلســوف مشــهور قــرن
ّ
هجدهیم اســکاتلندی ،چنان با دقت دسـتنخورده نگه داشــته
شــده کــه اگــر هیــوم پــس از دو قــرن و نیــم از قـ بـر خــود در ابتــدای
خیاب ــان «پرینس ــس» برخ ـ ی زـزد ،راه خان ـهی خ ــود را پی ــدا یمکن ــد.
تگ ــذاری ش ــده اس ــت .ح ـ تـی
نه ــای هی ــوم عالم 
مح ــل ق ــدم زد 
س ــنگفرشهای بخ ــش قدی ــی ش ــهر ک ــه ب ـرای عب ــور اس ــب و
درش ــکه ط ـرایح ش ــده بودهان ــد دس ـتنخورده نگ ــه داش ــته ش ــده
اس ــت .درکش ــوری ک ــه قان ــون اس ــایس ن ــدارد ،س ــنتها ب ــه دق ــت
حف ــظ ش ــدهاند ت ــا جامع ــه هوی ــت و نظ ــام خ ــود را نگ ــه دارد.
ایــن را مقایســه کنیــد بــا شــهر مشــهد کــه تمــام بناهــای تاریـیخ دور
گ
ح ــرم ،ک ــه ّ
هوی ــت و م ـ یـراث فرهن ــی ای ــن ش ــهر بودهان ــد ،ب ــه اس ــم
«طرح توسعه حرم» خراب شد .مثال مدرسه علمیهی سلیمان
ّ
علمی ـهی که ــن مش ــهد
خ ــان (س ــلیمانیه) ،ی ــی از چه ــار مدرس ــه
ن
یمگ ــردد و عالم ــا� ه مچ ــون
ک ــه قدم ــت آن ب ــه ع ــر قاج ــار باز 
آخونــد خراسـ نـا� ،مــا هــادی سـ زـزواری و ســید عــی سیسـ ن
ـتا� در
ب
آن درس خوان ــده بودهان ــد ،در ط ــرح توس ــعه خ ـراب ش ــد .ط ـ ن زـز
نجــا اســت کــه جــای دیگــری مدرسـهای ســاختهاند و نــام
ماجـرا ای 
ّ
ـلیمانی ه گذاشــتهاند .انگار اهمیت این مدرســه تنها در نام
آن را سـ
یمش ــود آن را از محص ــویل
آن ب ــود و مث ــل «برن ــد» محص ــوالت 
ّ
بــه محصــول دیگــر منتقــل کــرد .نخسـ ی ن
مهدیــه
ـت� مهدیــه کشــور،
عاب ــدزاده در مش ــهد ،ن ـ ی زـز ب ــا وج ــود هش ــدار دوس ــتداران م ـ یـراث
گ
فرهن� تنها پس از تخریب «ثبت میل» شد .ن ز
ط� دیگر تخریب
ایــن بنــای تاری ـیخ آن بــود کــه نمــاد ســنت را تخریــب کردنــد تــا بــه
ج ــای آن نه ــادی ح ــوزوی (ب ــه ن ــام «جامع ــه المصط ـ فـی») ب ـرای
ّ
تســوزی.
تســازی بــا سن 
ترویـ ـ ــج ســنت بســازند ـ سن 
ّ
ت
نزا بــود و از ایــن رو خــود بــه ســن� بــدل شــد
تجــدد در غــرب درو 
کــه ســنتپژویه نـ زـز بخـ شـی جدانشـ ن
ـد� از آن بــود .تجــدد مــا امــا
ی

ت
واردا� وکژوکوژ است که نمود آن در تخریب معماری
تجددی
ّ
سـ ت
فگ ـر یا� مفــرط اســت .در غــرب ســنت دانشــگایه
ـن� و مرص 
ز
ت
یمتــوان آن را در دانشــگاههای
وجــود دارد ،چـ یـزی کــه بــه ســخ� 
ایران با قریب یک قرن قدمت رساغ گرفت .از این جهت یمتوان
ّ
علمیــه بهـ تـر از دانشــگاهها اســت .گرچــه
گفــت وضــع حوزههــای
ت
ّ
وض ــع آزادی آکادمی ــک در دانش ــگاهها به ــر از حوزهه ــای علمی ــه
ّ
نزای خ ــود را پروردهان ــد ،چ ـ ی زـزی
اس ــت ّام ــا حوزهه ــا س ــنت درو 
کــه در دانشــگاههای ای ـران وجــود نــدارد .اگــر در دانشــگاههای مــا
ت
ـن� علیم هم وجود داشــته باشــد سـ ت
سـ ت
واردا� اســت و ســنت
ـن�
ت
ت
واردا� ،ســنت نیســت زیـرا ســنت ،حــی اگــر از بـ یـرون اثــر پذیرفتــه
نزا باشــد.
باشــد بایــد در نهایــت درو 
یمت ــوان گف ــت ک ــه دانش ــکده الهی ــات دانش ــگاه ته ـران ،س ــنت
آی ــا 
ت
ت
الهیا� خود را دارد که متفاوت از سنت الهیا� دانشکده الهیات
ت
دانشــگاه فــردویس اســت؟ خـ یـر .اصــوال ســن� وجــود نــدارد ،بلکــه
تنهــا کارگ ـران کارخانــه تولیــد مــدرک مشــغول کارنــد .ویل در غــرب
یمت ــوان گف ــت ک ــه مث ــا س ــنت رای ــج فلس ـ فـی در دانش ــگاههای

کم�ی ـ ـ ــج در نیم ــه دوم ق ــرن نوزده ــم و ده هه ــای
آکس ــفورد و ب
نخســت قرن بیســتم ســنت ایدهآلیسـ تـی بود .به شــیوهای مشــابه
یمت ــوان از «مکت ــب نج ــف» در مقاب ــل «مکت ــب ق ــم» در فق ــه و

اصول یاد کرد که نشان از سنتپروری و ّ
تنوع سنتها در درون
حوزههــای علمیـهی شــیعه دارد .از فقــه و اصــول کــه بگذریــم ،در
ّ
علمیــه سـ ّـنت خــود را پروراندهانــد.
مباحــث کالیم هــم حوزههــای
ف
«مکتب تفکیک» که از آن با عنوان «مکتب معار� خراسان»
ّ
یمشــود یــی از ایــن ســنتهای کالیم حــوزوی اســت کــه از
هــم یــاد 
قضــا ریش ـ ه در مشــهد دارد.
�س ـ ت
ـن� دانش ــگاه در ای ـران هم ـ ی ن
ـن ب ــس ک ــه ح ـ تـی اس ــتادان
در ب 
ن
ّ
ظزاده خراسا� (-۱۳۹۵
برجستهی حوزویای مانند محمد واع 
ً
 )۱۳۰۴و ج ــال الدی ــن آش ـ ن
ـتیا� ( )۱۳۰۴-۱۳۸۴ک ــه عمدت ــا ب ــا
یز
انگ�هه ــای معیش ـ تـی از ح ــوزه ب ـرای تدری ــس ب ــه دانش ــگاه مش ــهد
ق
آمدن ــد ،ش ــاگرد دانش ــگایه برجس ــتهای از خ ــود ب ــا� نگذاش ــتند.
مث ــا آش ـ ن
ـتیا� اگ ــر ش ــاگرد برجس ــتهای از خ ــود ب ــه ج ــا گذاش ــته
ّ
علمیه امام صادقاش اســت و
باشــد ،حاصل درسهای مدرســه
ن ــه دوران تدری ــس دانش ــگاهاش.
 .۳حاصل کالم
گ
آزادی آکادمی ــک و ن ـ ی زـز س ــنتپروری عل ــی دو وی ــژ� اس ــایس
ّ
علمی ـه
ـر� اس ــت .در ای ـران گرچ ــه حوزهه ــای
دانش ــگاههای غ ـ ب
کموبیش ســنت ویژهی خود را پروراندهاند اما دانشــگاه نتوانســته
ّ
اس ــت س ــنت وی ــژهی خ ــود را پب�وران ــد .ترکی ـ بـی از س ــنتپروری
ز
حــوزوی و فضــای بــه نســبت آزادتــر دانشــگاه آمـ یـزهای اســت کــه
یمتوان ــد وض ــع جامع ـهی عل ــی ای ـران را بهب ــود بخش ــد.
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ســازمان ملــل متحــد اعــام کــرد کــه از آغــاز ســال جــاری میــادی ،بیــش از یــک هـزار مهاجــر و پناهجــو در مسـ یـر عبــور از دریــای
ت
مدی�انــه جــان خــود را از دســت دادهانــد.
ش
ن
ششم� سال
براساس گزارش کمیسیاریای عایل پناهندگان سازمان ملل (  ) UNHCRکه روز سه شنبه منت� شد ،این برای
ی
متمادی است که بیش از یک هزار نفر برای رسیدن به خاک اروپا در دریای ت
مدی�انه جان یم بازند.
ن
کمیســیاریای عــایل پناهنــدگان ســازمان ملــل اعــام کــرد آمــار مــرگ و مـ یـر مهاجـران و پناهجویــا� کــه در راه رســیدن بــه اروپــا جــان
خــود را از دســت دادهانــد ،در حــال حــا�ض بــه یــک «نقطــه تاریــک و غمافـزا» رســیده اســت.
ت
طبــق ایــن گـزارش ،در مجمــوع بیــش از  ۶۸هـزار پناهجــو تــاش کردنــد در  ۹مــاه نخســت ســال  ،۲۰۱۹از مدی�انــه عبــورکننــد
کــه  ۹هـزار نفــر از ایــن تعــداد تنهــا در یــک مــاه گذشــته اقــدام بــه عبــور از ایــن مسـ یـرکردهانــد.
ک هزار نفری سال جاری میالدی ،بیش از  ۶۵۰مورد از مس� مرکز ت
مدی�انه به سمت ایتالیا و جزیره مالت
از میان تلفات ی 
ی
در حرکت بودند.
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اعـزام دانشــجو بــه قصــد تحصیــل ،قدمـ تـی چهارصــد ســاله داردکــه
یمتــوان بــه دوران صفویــه نســبت داد .بعــد از آن ،ایــن
ش�وع آن را 
ز
پیگ�ی شد .اعزام دانشجو در دوران عباس
امر در دوران قاجار ین� ی
مـ یـرزا و قائــم مقــام بــا قصــد مقاو مســازی در برابــر غــرب امــا در عــر
نــارصی بــا هــدف نوســازی بــه ســبک غــرب انجــام شــد.
تهــا و تفک ـر تا� کــه باعــث اع ـزام دانشــجو بــه خــارج
در بــرریس عل 
ازکشــور شــد ،دریمیابیــم کــه اندیش ـ ه تغیـ یـر و نوســازی ،در مرتبــه
اول نـ ش
ـا� از موقعیــت ســیایس و اسـ تـراتژیک ایـران و شکسـتهای
متعدد در جنگ با روسها بود .قائم مقام ،سیاســت ین�وی ســوم
را در برابــرکشــمکش بیگانــگان وکشــورهای اروپـ یـا� را برگزیــدکــه در
این سیاست ،برای مقابله دربرابراعطای امتیازبه روسیه تزاری و
انگلستان ،به دنبال ین�وی قدرتمند سویم یمگشتکه آنها را در
برابر رقابت این دو قدرت بزرگ ی ز
تجه�کند .به ی ن
هم� منظور ،قائم
ت
مقــام از فرانســه درخواســت کمــک کــرد و بـرای گســرش ارتباطــات،
اولـ ی ن
ـ� گــروه اعـزایم را بــه قصــد تحصیــل روانـ ه خــارج ازکشــورکــرد.
کب� ،آشوبهای
ام� ی
با ش�وع حکومت نارصالدینشاه و صدارت ی
امنیـ تـی ،ناب هسـ ن
ـاما�های اقتصــادی و اجتمــایع و مشــکالت امــور
ت
اتفاقا� که در زمان صدراعظیم
لشکری پایان یافت .از مهمترین
ش
آموز�کشورافتاد تاسیس دارالفنون بود .تا قبل
کب�درنظام
ام� ی
ی
ت
از ایــن اتفــاق ،آمــوزش در قالــب ســن� و در مکتبخان ههــا صــورت
یمگرفــت و محتــوای آمـ ش
ـوز� شــامل دروس دیـ نـی و آموزههــای
مذهـ بـی بــود .امــا بعــد از تاســیس دارالفنــون و ورود رشــتههای
تحصیــی متعــدد وگوناگــون ،اعـزام دانشــجو از نظــر تعــداد و تنــوع
رشــتهها نـ ی زـ� در مسـ یـری تــازه ق ـرارگرفــت .از ایــن پــس ،ب ـرای اع ـزام
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یمتــوان بــه نحــوی
مســئله اصالحــات از باالانگیختــه را 
ً
ش ق
ـو� بــه مســئله
واکنــش ک گشــورهای �� و بعضــا آمریــکای جنـ ب
شهــا ،تجرب ههــای
عقبمانــد� دانســت کــه از ایــن قبیــل تال 
موفق و شکستخورده به جای مانده است.
اه�دهای
ر
از
ییک
ب
گ
ش
متــداول جهــت فرســود� شــکاف میــان غــرب پی�فتــه و ســایر
نقــاط بــه دنبــال ش
پی�فــت ،گســیل دانشــجویان بــه دانشــگاههای
مراکــز اثرگــذار بـرای انتقــال تجربــه و فــن بــوده اســت .امــا آنکــه ایــن
فنــون و تجربــه الجــرم بــه منصــه ظهــور برســد ،نیازمنــد بسـ تـر و
ش�ایــی اســت کــه فراهمآمــدن آن یمتوانــد موجبــات جهــش و
ش
پی�فــت را فراهــم ســازد .ایــن نوشــتار بــه دنبــال آن اســت کــه دو
ش
لکــردگان را �ح دهــد.
نمونــه موفــق بازگشــت تحصی 
مافیای برکیل
ن
طل� اندونــزی بــه
زمــا� کــه ســوهارتو در پ� جنبــش اســتقالل ب
ـیا� ،اندونــزی
قــدرت رســید ،هماننــد بســیاری ازکشــورهای آسـ ی
یمبــرد .او جهــت رفــع
نـ ی زـ� از اوضــاع اقتصــادی ناب هســامان رنــج 
معضــات مذکــور ،خــاف اکـ ثـر اســاف خویــش در نظا مهــای
اقتدارگ ـرا ،اقــدام بــه برگ ـزاری ســمیناری آکادمیــک در دانشــگاه
اندونــزی کــرد .در چنـ ی ن
ـ� بزنــگایه ،گــرویه از اقتصاددانــان
ش
تحصیلکرده دانشــگاه برکیل به ت�ی ــح ایدههای خود پرداختند
کــه از قضــا توجــه دیکتاتــور را جلــب کــرد.
مافیــای ب ـرکیل در واقــع آغــاز فراینــد تحصیــل خــود را از دانشــگاه
اندونزی و تحت آموزش اساتید هلندی آغازکردند اما به سبب
ـر� ،اســاتید
اختالفــات دولــت هلنــد و اندونــزی بــر رس پاپــوآی غـ ب
هلندی از دانشگاه فراخوانده شدند .بر حسب تالشهای رادن
مــاس سـ ت
ـومی�و ،بورســیه تحصیــی پنــج تــن از دانشــجویان برتــر
دانشــگاه در دانشــگاه بـرکیل مهیــا شــد.
حضــور مافیــای بـرکیل در اقتصــاد اندونــزی همزمــان بــا نــرخ تــوریم
نزدیــک بــه  650درصــد و رشــد اقتصــادی قریــب بــه منـ فـی 10
درصد .متناســب با برقراری دولت اقتدارگرای ســوهارتو ،دســت
گــروه جهــت اعمــال تغیـ یـرات بنیادیــن در اقتصــاد بــازگشــت .تــا
پیــش از زمــامداری گــروه ب ـرکیل ،بــر اثــر قــرض از بانــک مرکــزی،
توجــه بیــش از حــد بــه زیرســاختها و تاسیســات مــی و همچنـ ی ن
ـ�
اســتقراض خـ ج
یههــای رو بــه رشــد
ـار� ،تــوریم بــاال بــه هم ـراه بد 
داشــت .نخسـ ی ن
ـت� اقــدام گــروه بـرکیل ،تعدیــل بودجــه دولــت بــود
تــا زمینــه اســتقراض ی ن
ب�الملــی و قــرض از بانــک مرکــزی برچیــده
شــود .اقدام بعدی گروه ،توجه به مزیت نسـ بـی اصیل اندونزی،
کشــاورزی بــود .تحــت گروههــای تجــاری بــزرگ و متعــدد و
زدا� توأمــان از روابــط خـ ج
ـار� ،رشــد اقتصــادی اندونــزی،
تن ـش ی

دانشجویان نیاز بودکه آنها تحصیالت اولیه را در ایران یطکرده
یمشــدند .در
و ســپس بـرای تحصیــات تکمیــی بــه خــارج فرســتاده 
ن
ـجویا�
ام�کبـ یـر بــه منظــور تربیــت دانشـ
ابتــدای تاســیس دارالفنــون ،ی
گ
کارشــناس کــه آمــاد� پذیــرش مشــاغل گوناگــون را داشــته باشــند،
از اســتادان خـ ج
ـار� درخواســت کــرد تــا در دارالفنــون تدریــس داشــته
ت
کب� از میان
ام� ی
باشند .اما پس از مد� به علت مشکالت متعدد ،ی
یادگ�ی فنون به خارج ازکشــور
دانشــجویان برتر ،عدهای را برای ی
اعزام کرد تا بعدها بتوانند در دارالفنون مشغول به تحصیل شده
ـار� ب�نیــاز باشــد.
وکشــور از مربیــان خـ ج
ن
تمــردان ای ـرا� در ارســال دانشــجو بــه
هنــگام بــرریس اندیشــه دول 
خــارج ،عــاوه بــر دیدگا ههــای ســیایس و اجتمــایع ،دیدگا ههــای
گ
فرهن� را ی ز
ن� باید در نظرگرفت .به همان اندازه که مظاهر تمدن
غر� در جامع ه ایران شکل یمگرفت ،به هماناندازه عرصه را بر
ب
دیدگا ههــای سـ ت
ا�هــای عمــده در ایــن
یمکــرد .یــی از نگر ن 
ـن� تنــگ 
لکــردگان در خــارج ازکشــور ،تحتتاثـ یـر
مــورد ،ایــن بــود کــه تحصی 
ـر� ق ـرار یمگرفتنــد و توانـ یـا� تلفیــق فرهنــگ
مظاهــر فرهنــگ غـ ب
سـ ت
ـر� را نداشــته و بیشـ تـر بــه رسدرگــی دچــار
ـ
غ
ـه
ـن� ایـران بــا مدرنیتـ
ب
ن
.
یمشــدند بــه همـ یـ� منظــور ،یــی از اقدامــات مهــی کــه در دوره

غر� صورت گرفت این
فرهنگ
تاث�
با
رقابت
منظور
به
نارصی
ی
ب
بــود کــه دانشــجویان اعـزایم موظــف شــدند تــا ازکاله و ردای ایـر نا�
اســتفادهکننــد.
در اوایــل رونــد اع ـزام محصــل ،اف ـر ِاد در رأس قــدرت و بــه ویــژه
اروپا� باورنداشتند ودر پ�
روحانیون ،به برتری مطلقکشورهای ی
ـو� بـرای ایــن موضــوع نبودنــد .بــاور عمــوم مــردم نـ ی زـ� هماننــد
چارهجـ ی
نهــای گذشــته بــود و تصــور یمکردنــد کــه ای ـران و تمــدن ش� ق�
قر 
همانند سابق جایگاه واعتبارخود را درمیان بقی هکشورها داراست
و در نتیجــه غــرب نیمتوانــد جذابیــت چنـ ن
ـدا� ب ـرای دانشــجویان
داشــتهباشــد .از طــرف دیگــر ،تعــدادکــم دانشــجویان اعـزایم و تاثـ یـر

اندک آنها در روند نوسازی ،معموال از چشم عموم مردم پنهان
یممانــد .امــا بــا افزایــش تعــداد محصلـ ی ن
نتــر شــدن تاثـ یـرات
ـ� و نمایا 
گ
آنها به ویژه در دوره نارصالدین شاه ،دو دست� میان روشنفکران
و ســنتگرایان قابــل مشــاهده اســت .از یــک طــرف دســتهای از
ایرانیان را یمبینیمکه با مشاهد ه مظاهرغرب شیفتهآن شده وبه
دنبال نوسازی بریمآیند و از ف
طر� دیگر ،شاهد دسته دوم هستیم
کــه بــا مطالعــه آثــار ترجم هشــده ،ســفرنامهها و اصالحــات نـ ش
ـا� از
ـر� ،تنفــر و بـ ی زـ�اری خــود را اعــام یمدارنــد و بــا انــکار
ورود تمــدن گغـ ب
تن
دانس� آن ،به مخالفت جدی با
غ�مفید
و
غرب
برتری فرهن�
ی
آن بریم ی ز
خ�نــد.
از طـ ف
نشــاه پــس از ســفر ســوم خــود بــه اروپــا،
ـر� دیگــر ،نارصالدی 
نظــر خــود را دربــاره اعـزام محصــل بــه اروپــا تغیـ یـر داد و بعــد از چهــل
ســال اعـزام دانشــجو ،از انجــام یــک ســفر ســاده بــه خــارج ازکشــور
ممانعت یمکرد؛ چراکه در اثر اقدامات اصالیح ی ن
پیش� و حضور
پررنگ غربیان درکشور ،ت
اع�اض علما به عنوان پاسداران سنت،
ن
پای ههــای حکومــت نــارصی را لرزانــده بــود .در ایــن بـ یـ� ،تمایــل
نشــاه بــه اصالحــات رفتهرفتــه فروکــش کــرد؛ خــواه بــه
نارصالدی 
ت
ســبب تمایــل بــه حفــظ قــدرت بــود یــا آنکــه بیــم گســرش هرجومــرج
در مملکــت را یمداشــت .در ایــن میــان ،روشــنفکر نا� ماننــد مـ یـرزا
ملک مخــان نـ ی زـ� بــه رونــد اج ـر یا� اع ـزام دانشــجو اعـ تـراض داشــتند و
ت
انتقادا� سخت به آن وارد یمکردند؛ با وجود اینکه اومهاجرات به
ت
سس� وکاهیل دانشجویان
قصد تحصیل را مفید یمدانست اما از
یمکــرد.
نهــا انتقــاد 
در انجــام وظایــف خــود و ســهلانگاری آ 
ً
یــی از جنب ههـ یـا� کــه معمــوال در بــرریس رونــد اعـزام دانشــجو مــورد
ن
غفلت و فر ش
گ�د ،اندیش ه کسا� است که به غرب
امو� قرار یم ی
ن
.
اعزام یمشدند .اعزامهای اولیه با مشکالت فراوا� روبهرو بود از
جملــه ایــنکــه افـراد اعـزایم بــه دلیــل رواج نظــام آمـ ش
ـوز� غلــط در
ایـران ،خوانــدن و نوشـ ت ن
ـ� انگلیــی بلــد نبودنــد و حــدود دو ســوم از

یمشــد .بــه دلیــل همـ ی ن
ـ� موضــوع ،از
زمــان ،رصف یادگـ یـری ایــن امــر 
یمشــد.
ورود بســیاری از ایــن افـراد بــه دانشــگاهها ممانعــت 
تاث�گــذار بعــد از بازگشــت ،مـ یـرزا صالــح شـ یـرازی بــودکــه
یــی از افـراد ی
نهــای اروپــا� تحصیــل کــرد و بــا نوشـ ت ن
ـ� ســفرنامه،

در رشــتهی زبا
ی
آوردن دســتگاه چــاپ بــه ای ـران و انتشــار نخسـ ی ن
ـت� روزنامــه ،تاثـ یـر
گ� بــر افــکار عمــویم ایرانیــان گذاشــت .او علــت
شــگرف و چش ـم ی
پذیرش ت ن
رف� به خارج را تحصیل علوم ج
خار� و مفید واقع شدن
برای مسلمانان ذکر یمکند و در خاطرات خود از وضعیت زنان و
غر� یمگوید و رفتار اجتمایع آنهارا در خیابان با یکدیگر
مردان ب
.
.
مقایســه یمکنــد او غــرب را «والیــت آزادی» یمنامــد او دربــاره فــن
چاپ در اروپا یمنویسد« :با خود اندیشیدم که چه ی ز
چ�ی با خود
بــه ای ـران بـ بـرم کــه بــه کار دولــت ای ـران بیایــد [ ]...لــذا در نزدیــی یــک
چاپخانه ق
اتا� اجاره کرده و به این ترتیب ،هر روزه از ساعت دو و
نیم بعدازظهر تا چهار و نیم به لباس انگلییس درآمده و درکارخانه
چــاپ ن
یمکــردم».
ز� کار 
ها�که افراد اعزایم در خاطراتشان بازگو یمکنند اینگونه
ازگفته ی
نهــا ب ـرای رفـ ت ن
ـ� بــه خــارج،
بریمآیــد کــه یــی از مهمتریــن اهــداف آ 
مفیــد واقــع شــدن ب ـرای ملــت و ای ـران بــوده و در ایــن راه از پذیــرش
هیــچ خطــری ِابــا نداشــتند.
م�زا و قائم مقام
اعزام دانشــجوکه به طور جدی با همت عباس ی
فراهـ نـا� بــا ی ز
گهــا ش�وع
انگ�ههــای نظــایم و ســودای پـ یـروزی در جن 
ش
آموز� ایرانگذاشت.
تاث� تا� شگرف بر نظا م
شده بود ،ب ه مرور ی
ایــن رونــد بعــد از انقــاب ش
فهــای
م�وطــه بــا هــدف ترمیــم ضع 
گ
فرهن� و ن
تمد� به شکیل نظاممند و جدی در مجلس دنبال شد؛
ـ� بــار قانـ ن
بــه طــوری کــه در ســال  ،1290بـرای اولـ ی ن
ـو� دربــاره اعـزام
محصــل بــه خــارج تصویــب شــد کــه براســاس آن ،وزارت معــارف
موظف شد در همان سال یس نفر را برای تحصیل به اروپا اعزام
کند.

گ
سازند�؛ ارمغان مهاجرین

ـاال� بــه خــود گرفــت .تحــت مدیریــت مافیــای ب ـرکیل،
رسعــت بـ ی
نــرخ تــورم اندونــزی از  650بــه  13درصــد رســید .همچنـ ی ن
ـ� ،از
ســال  1966تــا  ،1990اندونــزی بــه طــور میانگـ ی ن
ـ� ،رشــدی 6.5
درصــدی را تجربــه کــرد.
.
امــا بخــت چنــدان بــا مافیــای ب ـرکیل یــار نبــود در اثــر جهــش
برقآســای قیمــت نفــت در دهــه هفتــاد ،تمرکــز ســوهارتو بــر روی
تغی� رویکرد ،ش
بخ� از اختیارات گروه
نفت قرارگرفت .در اثر ی
ب ـرکیل در اختیــار اقتصاددانــان میلگ ـرا ق ـرار گرفــت و در نتیجــه
قــدرت اثرگــذاری آنــان محــدود شــد .پــس از برکنــاری ســوهارتو
نـ ی زـ�« ،حزبالتطهـ یـر» اندونــزی ،اعضــای مافیــای بـرکیل «خائــن»
نامیــده شــدند.
پرسان شیکاگو
لکــردگان اقتصــاد در
نمونــه موفــق دیگــر از بــه کارگـ یـری تحصی 
کشــورهای رو بــه توســعه ،شــییل پســاکودتا بــود .دوران پیــش از
کودتا ،به واسطه رویکردهای اقتصادی جم عگرایانه و متمرکز،
تــورم بــه بــاالی  500درصــد رســید و اعتصابــات گسـ تـردهای در
دوران ســالوادور آلنــده ،رئیــس جمهــور سوسیالیســت شــییل رخ
ـ� اوضــاع ناب هسـ ن
داد .در نتیجــه چنـ ی ن
ـاما� ،گــرویه از نظامیــان در
ت
ن
کابینــه آلنــده حضــور یافتنــدکــه چنـ یـ� تصمیــی ،بســرهای کودتــا
در شــییل مهیــا شــد.
پــس از کودتــا ،آگســتو پینوشــه بــه ســان ســوهارتو ،جهــت حــل
یمهــای
معضــات اقتصــادی بــه دنبــال اقتصاددانــان بــزرگ آکاد 
آمریــکا رفــت .دو ســال پــس ازکودتــا ،میلتــون فریدمــن یط هفــت
روز بــه شــییل ســفر کــرد و سـ ن
ها� در دانشــگاههای شــییل
ـخ� نا�
ی گ
انجــام داد کــه مشــهورترین آن« ،شــکنند� آزادی» در دانشــگاه
کاتولیــک شــییل بــود کــه در آن ،دولــت نظــایم را تهدیــدی ب ـرای
آزادی نامیــد.
شیلیا�
دانشجویان
از
1973تعدادی
سال
در
سفر،
پس از این
ی
مدرســه اقتصــادی شــیکاگو جهــت اعمــال تغیـ یـرات و تحــوالت
اقتصــادی رایه شــییل شــدند .نکتــه اصــی و حائــز اهمیــت آن
اســت که همانند اندونزی ،سیاسـتگذاری بدون حضور عامل
دموک ـرایس و بــدون توجــه بــه اخــاق و در یــک فضــای اقتدارگ ـرا
صــورت یمگرفــت و واجــد پشـ ن
ـتیبا� یــک دیکتاتــور مصلــح بــود.
یمتــوان منطبــق بــر
مجموعــه اقدامــات پ ـران شــیکاگو را 
دیدگا ههــای مکتــب اقتصــادی شــیکاگو بــود و بــه نحــوی ب ـرای
 16ســال ،محیــی نزدیــک بــه آزمایشــگاه ب ـرای اندیشــمندان
مدرســه اقتصــادی شــیکاگو مهیــا شــده بــود .برنام ههــای پ ـران
شــیکاگو شــامل خصــویصکــردن برنام ههــای اجتمــایع و رفــایه،
زدا� از بــازار ،آزادســازی تجــاری ،محــدود کــردن قــدرت
مقــررات ی
اتحادی ههــای تجــاری و بازنویــی قوانـ ی ن
ـ� و قانــون اســایس بــود.
هرچنــد در ســال  ،1982شــییل تحــت تأثـ یـر سیاسـتهای پـران
شهــای مجــدد
شــیکاگو دچــار رکــودی شــدید شــد ،امــا بــا تال 

ً
ایــن گــروه ،شــییل مجــددا بــه رونــد رشــد اقتصــادی بــاالی خــود
بازگشت .شییل تحت هدایت پرسان شیکاگو ،تا اواخر دهه 80
توانســت بــر تــورم مضمــن دوران آلنــده غلبــه کنــد و بــه جــز رکــود
ســال  ،1982بــه طــور متوســط رشــد اقتصــادی  10درصــدی را
تجربــه کنــد.
بس�ت های معجزه
لکــردگان خــود
بــه واقــع ،اندونــزی و شــییل پیــش از ورود تحصی 
تگذاری ،چنــدان تفـ ت
ـاو� بــا ســایر کشــورهای
بــه عرصــه سیاس ـ 
ـیا� و جهــان ســوم نداشــتند ،وانگــی رصف وجــود
آسـ ی
لکــردگان برجســته بــویم و یــا تمایــل بــه بازگشــت نیمتوانــد
تحصی 
در رق ـمزدن ایــن «معجــزه اقتصــادی» کارا باشــد .آنچــه تجربــه
یمســازد ،وجود ســه مؤلفهای اســت
شــییل و اندونزی را متفاوت 
یمگــردد .مولفــه اول،
کــه در قامــوس «دیکتاتــور مصلــح» پدیــدار 
پذیــرش ناتـ ن
ـوا� در حــل معضــات اقتصــادی اســت؛ مســئلهای
کــه ســوهارتو و پینوشــه بــه عینــه دچــار آن شــدند و از اید ههــای
جمعگرایانــه و ضدیــت بــا اقتصــاد آزاد دســت شســتند.

مؤلفــه دوم ،مشــورت بــا صاحبــان فــن و تجربــه و پذیــرش نخبــگان
بــویم حــا�ض در مراکــز معتـ بـر اســت؛ چ ـرا کــه ایــن اقــدام خــود بــه
طور بالقوه و بالفعل به معنای پذیرش تفویض ش
بخ� از قدرت
خویــش بــه دیگ ـران و حضــور نخبــگان از غرببازگشــته بــه درون
بلــوک قــدرت اســت .واپسـ ی ن
ـ� مؤلفــه نـ ی زـ� ،اختیــار سیاسـتگذاری
گسـ تـرده نخبــگان بــه واســطه فضــای اقتدارگ ـر یا� حاکــم بــر بلــوک
تهــای محافظهکارانــه در برابــر
قــدرت اســت؛ چ ـرا کــه مخالف 
تغیـ یـرات احتمــایل را بــه حداقــل کاهــش یمدهــد و نخبــگان و
تهــای ســیایس فــرو رود .قـ ت
ـدر�
برنام ههــای اعمــایل در کام رقاب 
که رفتهرفته در اثر اصالحات اقتصادی بدل به یک دموکرایس
ً
یمگــردد.
نســبتا قدرتمنــد 
ق
تجرب ههـ یـا� کــه در بــاال بیــان شــد ،نمون ههــای موفــی در میــان
شهــای نافرجــام بــوده اســت .مســئله اســایس در
انبــویه از تال 
رســیدن بــه مطلــوب مدنظــر ،نــه وجــود نـ یـروی زبــده و دانــش و فــن
بســیار بلکــه وجــود یــک خواســت اســایس بـرای تغیـ یـر اســت؛ چــه
در بــاالی هــرم و چــه در پایـ ی ن
ـ� هــرم.
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محیط زیست

دب� ســتاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشــاره به بودجه این ســتاد گفت :در ســه ســال گذشــته از محل صندوق توســعه میل
ی
مبال�غ دریافت شــد که در ســال  ۹۷تمام آن به دلیل وضعیت اســتان خوزســتان به این اســتان اختصاص پیدا کرد.
بــه گ ـزارش ایســنا عــی محمــد طهماســی بــر ن
گا� در چهارمـ ی ن
ـ� نشســت تخصــی ســازمانهای مــردم نهــاد محیــط زیســت و
ب ی
گ
منابــع طبیــی کشــور بــا موضــوع بــرریس ابعــاد جدیــد زیســت محیــی آلــود� هــوای کالن شــهرها و شــهرهای صنعـ تـی کــه بــا
حضور معاون مرکز میل هوا و تغی� اقلیم ،مدیرکل ت
دف� مشارکتهای مردیم و مسئولیت اجتمایع،کارشناسان و جمیع از
ی
غ� ت
دول� محیط زیست و منابع طبییع کشور در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد ،با اشاره
نمایندگان سازمانهای ی
:
منشأیا� ،برنامه عمل،
گروه
کار
چهار
ستاد
این
در
گفت
غبار
و
گرد
پدیده
با
مقابله
ستاد
در
آمده
وجود
به کارگروههای به
ب
ارزیــا� تثبیتکنند ههــای خــاک وکارگــروه ی ن
ب�الملــی فعالیــت یمکننــد.
ب
دب� ســتاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشــاره به بودجه این ســتاد گفت :در ســه ســال گذشــته از محل صندوق توســعه میل
ی
مبال�غ دریافت شــد که در ســال  ۹۷تمام آن به دلیل وضعیت اســتان خوزســتان به آن اســتان اختصاص پیدا کرد اما در این
تهــای خــوب زیــادی را انجــام دادیــم از جملــه منشــأیا� داخــی و حـ تـی منش ـأهای ی ن
ب�الملــی کامــا مشــخص
ســه ســال فعالی 
ب
شده و در حال ر ن
ایز� با مراجع ی ن
ب�الملیل هستیم .از طرف دیگر تهیه برنامه اقدام ،به تفکیک استان و دستگاه تا پایان یت�
مــاه  ۹۹بــه پایــان یمرســد.

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

مثلث شوم جنگل های سوخته ایران
الهه موسوی
خ�نگار حوزه محیط زیست
ب

لهــای ایـران نامیدهانــد؛ امــا
اگــر چــه ســال  89را «ســال ســیاه» جنگ 
قصه آتش در جنگلهای ایران «ییک داستان است پرآب چشم».
داسـ ن
ـتا� کــه اگــر چــه مســئوالن بــاکوچــک کــردن آمــار خســارتها و
ت
نما� نقش خود درکن�ل و مدیریت بحران ،آن را دیگرگونه
بزرگ ی
بهگوش افکار عمویم یمرسانند اما شواهد حکایت از بغرنج شدن
ایــن رخــداد و تبدیــل شــدن آن بــه یــک «مســئله» درکشــوری دارد
کــه رسانــه جنــگل در آن بـرای هــر نفــر ،کمـ تـر از 2دهــم هکتــار و یــک
ن
جها� اســت.
چهارم رسانه
لهــای ایـران عــاوه بــر بهرهبــرداری و قاچــاق
آمارهــا یمگوینــد جنگ 
تهــای معـ ن
ـد� و تجــاوز بــه
چــوب ،سدســازی ،ویالســازی ،فعالی 
گ
آلود�هــا و

عرص ههــا بــه بهانــه توســعه کشــاورزی ،زبالــه و انــواع
ً
چـرای دام بیــش از ظرفیــت ،از یــک پدیــده نســبتا جدیــد بــه شــدت
در معــرض نابــودی ق ـرارگرفتهانــد؛ «آتــش ســوزی» و حریــق کــه
در حــال حــا�ض چنــد ســایل اســت بــه شــدت در حــال پیـ شـروی در
رویشــگاههای جنــگیل ای ـران اســت.
لهــا ومراتــع
بــر اســاس گ ـزارش «مرکــز آمــار» و «ســازمان جنگ 
وآبخـ ی زـ�داری کشــور» ،در هفــت ســال اخـ یـر( تــا ســال  )97بیــش از
 11هزار حادثه حریق در عرصههای جنگیل و مرتیع ایران به ثبت

ی ن
فرشچ�
رسوش
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در دنیــای امــروز شــاید کمـ تـرکــی باشــد کــه بــا �ض ورت اهمیــت
حفظ محیط زیست زاویه داشته باشد ،یا شاید نداند که ایران
با مشکل جدی آب روبروست ،یا از تخریب جنگلهای شمال
کشــور نشــنیده و ندیده باشــد ،یا در شــبکه های مجازی ازگرما
گ
و آلــود� شــدید هــوای خوزســتان ب�اطــاع باشــد و هـزاران مثــال
یمشــود؛
دیگــر .البتــه ایــن موضــوع بــه داخــل مرزهــای ایـران ختــم ن 
در ث
ن
اک� جوامع ی ن
چنی� کم نیستند ،مثال
ب�الملیل مثالهای این
ن
مــردم شــمال اروپــا از وضعیــت گرمایــش زمـ یـ� و وضعیــت وخیــم
نهــای مناطــق رسدسـ یـری مطلــع هســتند و یــا کشــاورزان و
حیوا 
لهــای آمــازون بــه جهــت
دامداران برزیــی از نــرخ تخریــب جنگ 
برداشــت چ ـرای دام جهــت تولیــد گوشــت ،قطعــا بیشـ تـر از
چی�هــا
کنشــگران زیســت محیــی خــارج از برزیــل یم داننــد ،یــا ن 
بــه بهانــه ش
نبــاری کــه بــه
پی�فــت تکنولــوژی متوجــه �ض رهــای زیا 
...
طزیســت کشــور خــود وارد کردهانــد هســتند و  ،بــا ایــن
محی 
نگــر ب ـرای چیســت؟ چ ـرا بــا ایــن کــه در و
وجــود ایــن شــتاب ویرا 
دیــوار شــهر از اخطارهــا و هشــدارهای محیــط زیسـ تـی پــر اســت
 ،میلیاردهــا دالر ســاالنه خــرج تبلیغــات و ســاخت ی ز
ت�رهــا و ...در

رسیده که در نتیجه آن ،بالغ بر  125هزارهکتار جنگل و مرتع از
میــان رفتــه اســت.
شســوزی در عرص ههــای جنــگیل کشــور
بــرریس رخدادهــای آت 
ً
لهــای هــر ن
کا� ،زاگــرس و
مخصوصــا در مناطـ قـی از جملــه جنگ 
ی
یطهــا و
ارســباران نشــانگر ایــن نکتــه اســت کــه عــاوه بــر ب�احتیا 
شکــردن کامــل آتــش بــه عنــوان
ب�توجیههــای گردشــگران در خامو 
شســوزیهای بــزرگ جنــگیل ،امــروز آتــش در
یــی از عوامــل آت 
عرص ههــای مــی و جنــگیل ،بــه یــک اهــرم و ابـزار قــوی بـرای تــرف
«زم�خــواری» تبدیــل شــده اســت.
عرصــه و ی ن
شاید بتوان عامل این معضل را به واکنشهای بازدارنده از سوی
دســتگاههای متــویل عرص ههــای طبیــی و جنــگیل -مرتــی در ایـران
ذکــرکــرد؛ آنجــا کــه در برابــر بســیاری از متقاضیــان زیاد هخــواه -بــه
خصــوص بخــش دولـ تـی -وجــود درختــان جنــگیل را در عرصــه ،بــه
حهــای خــود معـ ف
ـر�
عنــوان دلیــل نــدادن مجــوز ب ـرای اج ـرای طر 
ض
یمکننــد .چنـ ی ن
ـ� بهان ـهای در بســیاری از مــوارد ،متقــا� را بــه
ت
ن
ن
تن
برداش� این مانع ،یع� رفع دالیل نگرف� مجوز ،تشویق یمکند
برپا� طرح او اعم از «طرحگردشگری» « ،معدنکاوی»
تا مجوز ی
« ،ســاخت ویــا» و ســاخت و احــداث راه و پــل و جــاده وکارخانــه
ض
متقا� اقدام به برداشـ ت ن
ـ� درختها
یمشــود که
بگ�د .اینگونه 
را ی
یمکنــد کــه راحتتریــن و کمهزینهتریــن راه ب ـرای او ،آتــش زدن
آنهاســت .چنـ ی ن
ـ� اوضــایع ،مثلـ ثـی شــوم پدیــد آورده کــه یــک ضلــع
آن« ،آتــش جنــگل» و دو ضلــع دیگــر آن« ،زمـ ی ن
ـ� خــواری» و

ـوا� حریــق» اس ـت
«فقــدان یــگان هـ ی
هوا� اطفای حریق جنگل
یگان ی
اما مسئله مهم دیگریکه عامل اصیل افزایش سطح آتش وبزرگ
شدن خسارتها در آتشسوزیهای جنگیل است ،نبود امکانات
ـوا�» اســت .اهمیــت ایــن
اطفــای حریــق جنــگل بــه ویــژه «یــگان هـ ی
موضوع بسیار مهم ،هنگایم روشن یمشودکه بدانیم بخشهای
گ
ن
کوهستا� واقع
بزر� از جنگلهای ایران در مناطق صعبالعبور
شدهاند و ت
دس�یس به آنها به ر ت
اح� و پای پیاده ساعتها طول
یمتــازد و خاکســرت
یمکشــد .ایــن در حــایل اســت کــه آتــش ،در ثانیــه 
ن
امدادرسا� در شیب  70و  60درجه وگرمای هوا ،کاری
یمکند و
بسیار زمانبر و طاقت فرساست.
ز
ـوا� اطفــاء حریــق جنــگل وکمبــود بودجــه و نـ یـرو
نبــود تجهـ یـ�ات هـ ی
در ســازمان متــویل ،موجــب افزایــش خســارتها در عرصــه شــده
است .تنها در سال  ، 92یک مورد حریق در پارک میل گلستان در
حــدود  2هـزار هکتــار جنــگل و مرتــع مشــجر را خاکسـ تـرکــرد و ســال
 96نـ ی زـ� بــه دلیــل نرســیدن بالگردهــای «ســازمان مدیریــت بحـران»
لهــای ایــن پــارک مــی
بــه کانــون آتــش ،بالــغ بــر 1400هکتــار از جنگ 
از دســت رفــت.
بــا نــگایه بــه عملیــات اطفــاء حریــق در عرص ههــای منابــع طبیــی
(جنگیل -مرتیع) دریمیابیم که جنگلهای ایران با استفاده از بیل،
ً
رسشاخه ،ظرف های  20ت
نهایتا آب پاشهای ت
دس�
لی�ی آب و
یمشــوند .بــه ایــن شــکل کــه جنگلبانــان ،محیطبانــان،
خامــوش 

ین�وهــای مــردیم و دیگــر ین�وهــای کمــی بایــد آب در دســت و بیــل
ت
کیلوم�هــا راه پرشــیب و ســنگالخ را یط کننــد تــا بــه مــکان
بــر شــانه
ت
.
آتــش برســند و بتواننــد بخــش کوچــی از آن را کنــرل کننــد حــال
ن
امدادرسا� ،چگونه یم تواند
حسابکنید رسعت اطفاء حریق و
بــا رسعــت پیـ شـروی آتــش ،تناســب داشــته باشــد؟
امــا اینکــه چـرا ایـران بــه عنــوان تنهــا کشــور دارای ســطح وســییع از
«جنــگل هــای هــر ن
کا�» و بزرگتریــن «ذخـ یـرهگاه رسخدار جهــان»
ی
 ،امکانــات حفاظـ تـی مناســب را ب ـرای نگهداشــت آنهــا از جملــه
ش
پرس� اسایس است که برنام هریزان و
هوا� ندارد،
بالگرد و یگان ی
سیاس ـتگذاران بایــد بــه آن پاســخ دهنــد.
خ�ی و عدم درک برنام هریزان و سیاستگذاران
به نظر یمرسد ب� ب
تهــا و نماینــدگان مجلــس و نـ زـ� مســئوالن اسـ ن
و همچنـ ی ن
ـتا�
ـ� دول 
ی
و در نهایــت مدی ـران متــویل بح ـران کشــور و اســتانها نســبت بــه
شهــای متعــدد جنــگل و اکوسیســتم جنــگیل طبیــی و چن دهـزار
ارز 
شســوزیهای
ســاله ،مهمتریــن دلیــل بــاال بــودن خســارت در آت 
عرص ههــا اســت؛ آنجــا کــه دســتگاههای متــویل طبیعــت ایـران ،در
گ�نــد .ایــن معضــل
انتهــای جــدول بودجــه در دول 
تهــا جــای یم ی
طهــای طبیــی و جنــگیل
یمشــود دو ســازمان متــویل محی 
باعــث 
لهــا
لهــا بــه عنــوان متــویل اصــی جنگ 
کشــور بــه ویــژه ســازمان جنگ 
ومراتــع ،نتواننــد ابزارهــای الزم ب ـرای حفاظــت و مدیریــت زمــان
بحران را تهیه و برنامههای پیشگ�انه و ن
درما� را در زمان های الزم
ی
تهیــه کــرده بــه کار بندنــد.

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

کل دنیــا یم شــود ،سـ بـل� تی�ها پیغا مهــای وا مصیبتــا رس یمدهنــد
جلوگ�ی این حجم از تخریب وجود ندارد؟! یمتوان
و ،...یارای
ی
پیشبیـ نـی کــرد کــه در ذهنتــان پاســخ ایــن ســواالت را دس ـتهای
یمشــمارید کــه ســهم آنهــا در
پشــت پــرده و مافیاهــای ســیایس بر 
ت
طزیســت چندیــن برابــر بیشــر از تاثـ یـر مــردم عــادی
تخریــب محی 
اســت .بــه طــور مثــال احتمــاال گرمایــش زمـ ی ن
ـ� را ماحصــل فعالیــت
لهــای نفـ تـی یمدانیــد و یــا دســت کــم ســهم عمــده
تهــا وکارت 
ش�ک 
تهــا یمدهیــد ب� آنکــه توجــه کنیــد کــه ســهم 5.3
را بــه ایــن ش�ک 
میلیــون تــن زبالــه روزانــه چقــدر درگــرم شــدن زمـ ی ن
ـ� اهمیــت دارد.
یــا اگــر در بحــث کمبــود آب در داخــل کشــور سـ ن
ـخ� بــه میــان آیــد
احتماال یمگویید که سهم کشاورزی از مرصف آب کشور بیش
از  90درصــد یمباشــد در حــایل کــه مــرف چنــد صــد لیـ تـری
یمشــود ،آنچنــان
انســانها ،کــه آمــار میگویــد کمـ تـر از  3درصــد 
گ�ید
تاث�ی در مشکل کم بآ� کشور ایجاد نیمکند ،و نتیجه یم ی
ی
لفــروش و مشــکل کــم بآ� را در جــای
کــه بایــد برویــم رساغ پرتقا 
تهــا ،ب� آنکــه
دیگــری جســت و جــوکنیــم و از ایــن دســت صحب 
شما با مفهوم آب مجازی آشنا باشید ،قطعا نیمدانید که برای
یــک کیلــوگــرم گوشــت پانــزده هـزار لیـ تـر آب  ،و یــا در تولیــد یــک
جفــت کفــش چــرم هشــت هـزار لیـ تـر آب مــرف شــده اســت.
لهــای دیگــری کــه بســیار هســتند از
لهــا و مثا 
همــه ایــن مثا 

یمگـ یـرد .در
مفهــویم تحــت عنــوان « توهــم دانــش» رسچشــمه 
تحقیـ قـی کــه در ســال  2002در دانشــگاه ییــل آمریــکا توســط
روزنبلیــت و کایــل تحــت عنــوان «توهــم عمــق دانــش» صــورت
گرفــت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه موضوعــات پیــش پــا افتــادهای
کــه احتمــاال همــه مــردم دربــاره آن مطلــع هســتند ،مــادایم کــه
گ
نیازمنــد توضیــح دقیقـ تـری از چگونــی عملکــرد آن شــود ،باعــث
یمشــود .مثــا
پدیــدار شــدن مـ ی زـ�ان ســطیح ســواد پاسـخدهندگان 
اگر از شــما ســوال شــود که فالش تانک چه کاری انجام یم دهد
ن
روش� دارید ویل اگر بگویند ش�ح مرحله
یحتمل پاسخ ساده و
بــه مرحلــه از عملکــرد آن بدهیــد شــاید متوجــه عمــق ســواد خــود
شــوید.
در ایــن سلســله مقــاالت کــه امیــد اســت در شــماره هــای بعــدی
ایــن ش
ن�یــه بــه چــاپ برســد ،ســی شــده اســت کــه بــه بــرریس
ها� کــه در ابتــدای مطلــب بیــان شــد و
موشــکافانهتر پرس ـش ی
ها�
خ
ـ
س
پا
ـد،
ـ
ی
ا
ـنیده
ـ
ش
ـا
ـ
ه
آن
ـورد
ـ
م
در
ـاال
ـ
م
مطالــب دیگــری کــه احت
ی
دقیقتر داده شــود تا بتوان با فهیم عمیقتر در مورد معضالت
زیســت محیــی ،از تاثـ یـر شــگرف فــرد بــه فــرد انســانها مطلــع
شــوید.
در خــال بــرریس ایــن مــوارد الزم اســت کــه شــاکله کیل ایــن رسی
مطالــب در نظــر خواننــدگان ترســیم شــود ،از ایــن رو کــه نــگاه مــا

بــه محیــط زیســت یپ�امــون ،بــه خــودی خــود حامــل ارزش حفــظ
طبیعت برای طبیعت است و یا برای زیستمند بودن آینده کره
خــایک بـرای انســان ،ایــن دغدغــه هــا مطــرح یم شــود؟!
پاســخ بــه ایــن ســوال قطعــا نیازمنــد ش�ح و بحــث مفصــی اســت
امــا اجمــاال یم تــوان گفــت ،تاثـ یـر تا� کــه اعمــال انســان بــر طبیعــت
پ�امـ ن
یمگــذارد ورای پیــش بیـ نـی ذهــن انســان اســت و مداخلــه
ـو� 
ی
ز
در طبیعــت بــه هــر مـ یـ�ان ،قطعــا در چرخــه اکوسیســتم خلــل
ایجاد یمکند ،این اختالل یمتواند درکوتاه مدت و یا بلندمدت
روشــن شــود ،احتماال مثال معروف خرگوش و روباه در اسـ تـرالیا
را شنیدهاید که مداخله انسان چقدر اکوسیستم منطقه را بهم
ریخــت .لــذا بــه نظــر یمرســد پاســخ بــه ایــن ســوال چــه معتقــد بــر
ایــن اصــل باشــید کــه طبیعــت بـرای طبیعــت بایــد حفــظ شــود و
چــه طبیعــت بایــد در خدمــت انســان باشــد در مواجهــه عملکــرد
انســانها بــا محیــط زیســت تغیـ یـری ایجــاد نیمکنــد ،بدیــن معنــا کــه
بهــای
حـ تـی اگــر طبیعــت را در خدمــت انســان بدانیــد ،تخری 
یمزنــد،
�حــد و مــرز ،فجایــع پیشبیـ نـی نشــده ب ـرای انســان رقــم 
ب
یمتــوان نتیجــه گرفــت انســان موظــف اســت بــه
اینجاســت کــه 
گ
عنــوان عضــوی از چرخــه طبیعــت ،زنــد� خــود را بــا محی ـط
زیست وفق دهد  ،نه این که محیط زیست را در خدمت خود
درآورد.

همه با هم برابرند ،انسانها برابرترند
ام� ابراهییم
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ه ــر ج ــا حی ـ ن
ـوا� در خدم ــت ب ــه ب ـ شـر رن ــج یمکش ــد ،رنجه ــای
ت
او بــه همــۀ مــا مربــوط یمشــود .ایــن جملــه از آلـ بـرت شـ ز
ـوای�ر،
فیلســوف آلمـ نـا� و برنــده جایــزه صلــح نوبــل اســت .از ابتــدای
هسـ تـی تــا بــه امــروز ،انســانها و حیوانــات بــا یکدیگــر در تعامــل
بودهان ــد .ماهی ــت ای ــن تعام ــل ،عمدت ــا بهرهک ـ شـی انس ــان از
ت ــوان حیوان ــات ب ــوده اس ــت ام ــا ب ــا گذش ــت زم ــان روز ب ــه روز
انس ــانها گس ــتاختر و حیوان ــات ب�پناهت ــر ش ــدند .ام ــروزه ب ــا
تعری ــف مفاهی ــی نظ ـ یـر خدم ــات اکوسیس ــتم ،مدی ـران حی ــات
وح ــش در ص ــدد دریاف ــت محص ــول از حیوان ــات ب ــا ت
کم�ی ــن
گ
خســارت بــه زنــد� آنهــا هســتند و در مقابــل تــاش یمکننــد تــا
گ
کیفیــت زنــد� گونههــای اهــی و وحـ شـی را بــا بهبــود وضعیــت
زیس ــتگاه آن ه ــا ،افزای ــش دهن ــد.
از مهمتری ــن گامه ـ یـا� ک ــه در جه ــت حفاظ ــت از حق ــوق
حیوان ــات انج ــام ش ــد ،اعالمی ــه جه ـ نـا� حق ــوق حیوان ــات
ب ــود ک ــه در تاری ـ ـ ــخ  15اکت ـ بـر س ــال  1978می ــادی ،منت ـ شـر
ش ــد .ای ــن اعالمی ــه چندی ــن م ــواد دارد ک ــه در آنه ــا ب ــه ح ــق
گ
زن ــد� حیوان ــات ،اح ـ تـرام ب ــه آنه ــا ،ح ــق تولی ــد نس ــل آنه ــا،
آزمای ــش نش ــدن ب ــر روی آنه ــا و �ض ورت آم ــوزش و پ ــرورش
عم ــویم در جوام ــع مختل ــف جه ــت ش ــناخت و درک حق ــوق

حیوانــات اشــاره شــده اســت .فــارغ از اعالمیههــا و بیانیههــای
جه ـ نـا� ،کش ــورهای مختل ــف قوان ـ ی ن
ـن مختل ـ فـی یپ�ام ــون ش ــکار
حیوان ــات ،خری ــد و ف ــروش حیوان ــات ،نگه ــداری از حیوان ــات
وح ـ شـی و ...وض ــع ش ــده اس ــت ک ــه ب ــه لح ــاظ ک ــی و کی ـ فـی ب ــا
یکدیگــر متفــاوت اســت .کشــور مــا نـ ی زـز از ایــن جریــان مســتثناء
نیس ــت .ه ــر چن ــد بع ـیض از ت
به�ی ــن دانش ــمندان و دلس ــوزان
حی ــات وح ــش جه ــان هن ــوز در بازداش ــت موق ــت ب ــه رس
یمبرنــد ،امــا هنــوز هــم مدی ـران دلســوز و اکـ ثـرا بــویم در مناطــق
حفاظتش ــده حض ــور دارن ــد ک ــه مناف ــع انس ــان را ب ــر مناف ــع
حیوان ــات مق ــدم نیمش ــمارند .در ع ـ ی ن
ـن ح ــال هن ــوز ه ــم ه ــر از
گایه اخب ــار عجی ـ بـی در ارتب ــاط ب ــا برخ ــورد انس ــان ب ــا حیوان ــات
مخابــره یمشــود .چنــدی پیــش فیلــی در فضــای مجــازی پخــش
شــد کــه گــرویه از مــردم ،تولــه خــریس را بــه بنــد کشــیدهاند و بــه
ســمتش ســنگ پرتــاب یمکننــد .س ـگآزاری هــم کــه متاســفانه
امــری رایــج شــده اســت و البتــه ایــن را هــم بایــد اضافــه کــرد کــه
گ
ای ــن رفتاره ــا ت ــاز� ن ــدارد و در خی ــی از روس ــتاها ،دم روب ــاه را
در ورودی آن روســتا آویزان یمکردند یا اندام جنیس کفتار را
بــه نشــانه خــوش یمـ نـی ،از بدنــش جــدا یمکردنــد .در عـ ی ن
ـن حــال
ط زیس ــت،
ب ــا افزای ــش آگایه ش ــهروندان و عالقهمن ــدان محی ـ 
بس ــیاری از ای ــن اتفاق ــات ش ــنیع پیگ ـ یـری ش ــد و اف ـرادی ک ــه ب ــا
افتخ ــار از حی ــوانآزاری خ ــود تصوی ــر منت ـ شـر یمکردن ــد ،تح ــت
پیگ ــرد قان ـ ن
ـو� ق ـرار گرفتن ــد.
نکته مهیم که وجود دارد این است که در خ
بر� پژوهشهای

انجــام شــده یپ�امــون جنای ـتکاران در ســطح جهــان ،مشــاهده
ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن اف ـراد ،چ ــه در خردس ــایل و چ ــه در
بزرگســایل ســابقه حیــوان آزاری دارنــد و طبــق گفتــه دکـ تـر فربــد
پز
(روان�ش ــک) ،رابط ــه نزدی ــی ب ـ ی ن
ـن ش ــیوع حی ــوانآزاری
ـدا�
فـ ی
ب ــا رفتاره ــای مجرمان ــه و کیف ــری در دوران بزرگس ــایل وج ــود
دارد .ام ــروزه آزار حیوان ــات در بس ــیاری از کش ــورهای جه ــان،
از جرای ــم دس ــته اول محس ــوب یمش ــود و ب ــه لح ــاظ کیف ــری
از اهمی ــت بس ــیاری برخ ــوردار اس ــت .ام ــروزه ،مس ــالهای ک ــه
در رفتــار بــا حیوانــات اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت ،نقــش
م ــردم ب ــویم و آگاهس ــازی آنه ــا از گونهه ــای جان ــوری محی ــط
اطرافش ــان اس ــت .در ای ـران بس ــیاری از تن ــش ه ــای م ــردم ب ــا
حیوان ــات ،ع ــدم ش ــناخت از آنه ــا اس ــت .بس ــیاری از م ــردم
گونهه ــای جان ــوری را تهدی ــدی نس ــبت ب ــه دار یا�هایش ــان
یمبینن ــد .ای ــن نقص ــان یمتوان ــد ب ــا واحده ــای آم ـ ش
ـوز� در
مقاط ــع تحصی ــی پای ـ ی ن
ـن و س ــاخت برنامهه ــای تروی ــیج مح ــی
ب ـرای بومیــان هــر منطقــه ،تــا حــدی جـ بـران شــود .مســاله مهــم
دیگــر ،داشـ ت ن
ـن تخصــص در مدیـران حیــات وحــش و رســانههای
زیس ــت محی ــی اس ــت.
ت
ام ــروزه ،بخاط ــر نب ــود دی ــدگاه تخص ــی ،حیوان ــات ح ــی در
دی ــد اک ـ ثـر حامی ــان حیوان ــات ن ـ ی زـز غ ـ یـر مس ــتقیم نق ــش بازیچ ــه
و عام ــی ب ـرای دی ــده ش ــدن دارن ــد ،چ ــه برس ــد ب ــه م ــردم ع ــادی
ث
خ�ه ــا ،رصف ــا ب ــه
و سیاس ـتگزاران .ب ــه عن ــوان مث ــال در اک ــر ب
کشــته شــدن یوز اشــاره شــده اســت و این نکته بیان نیم شــود

ک ــه حض ــور ی ــوز و تع ــداد زی ــادی از گونهه ــای جان ــوری ،ب ـرای
انس ــان خط ــری ایج ــاد نیمکن ــد .الزم اس ــت مه ــره ه ــا در ج ــای
بگ�نــد و حقــوق حیوانــات در کنــار حقــوق
صحیــح خــود ق ـرار ی
انس ــان ه ــا نهادین ــه و بازگ ــو ش ــود ،وگرن ــه داس ــتان همانگون ــه
پی ــش یمرود ک ــه در گذش ــته ب ــوده اس ــت .هم ــه ب ــا ه ــم برابرن ــد
ام ــا انس ــان ه ــا برابرترن ــد!

خ
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رونما� شدند
هخامن�ها
تاری�
 1783لوح
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ن
فرهنگ و ه�

 ۱۷۸۳لوح تار خ
ش
ی ن
رسزم� مادری خود برگشتند ـ امروز چهارشنبه  ۱۰مهر توسط عیل
هخامن�ها ـ که بعد از  ۸۰سال به
ی�
گ
ت
رونما� شدند.
اصغر مونسان ،وزیر یم�اث فرهن� ،گردشگری و صنایع دس�
ی
ی� که بخش کوچیک از آثار ق
به گزارش ایسنا ،این الواح تار خ
با� مانده در موسسه شیکاگو آمریکاست ،در انتهای سالن بخش
ایـران باســتان در تــاالر هخامنـ شـی مــوزه مــی ایـران بــه نمایــش درآمــده و قـرار اســت تــا  ۳۰مهــر نمایــش ایــن الــواح ادامــه داشــته
باشــد 110 ،لــوح از الــواح مسـ تـرد شــده بــه ایـران در ایــن بخــش مــوزه مــی بــه نمایــش درآمدهانــد.
در موضوعات گلنوشتههای باروی تخت جمشید که شامگاه سهشنبه به ایران تحویل داده شده ،اینطور عنوان شدهاند؛
نام ههــا ،اســناد اداری ،دستنوشــتههای یــک کاتــب ،شــاه و دربــار ،شــخصیتهای تاریـیخ  ،کارگـران ،کاتبــان ،تولیــد ،مســافران،
ایــزدان پارس.
بعد از پایان نمایش الواح ی ز
ن� این آثار مهم قرار است در انبار موزه میل که سه سال قبل استاندارد سازی شدهاند ،نگهداری
شود.
گ
همچن� زمان خایص برای عکایس و فیلمبرداری از الواح ی ن
ی ن
تعی� نشده بود و تا زمان حضور وزیر یم�اث فرهن� ،گردشگری
و صنایع ت
فیلم�داری داده نشد.
رونما� نمایشگاه ،الواح که با نب� پوشیده شده بودند اجازه عکایس و
دس� برای
ب
ی

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

یت�ی که ازکمان برفت

شهریارشمیسپور
کارشنایس مهندیس برق 96

در سالهای ن
میا� دههی پنجاه شمیس ،جواد بدی عزاده ،خواننده
بنــام آن زمــان ،رسزده وارد اتــاق هوشــنگ ابتهــاج در اداره
صاح 
یمشــود و بــا شـ ت
ـگف� و حـ یـرت یمگویــد کــه «در اتــاق شــورای
رادیــو 
ن
موسی�ق جوا� آمده ،آواز یمخواند ،صدایش از اینجا تا اینجای
پیانوســت!» و بــا دســتش فاصل ـهای در حــدود ســه-چهار اکتــاو را
نشــان یمدهــد و تعجــب ابتهــاج و دیگ ـران را بریمانگـ ی زـ�د .بعدهــا
خ�هـ یـا� دربــارهی آواز ایــن خواننــدهی جــوان کــه
جســته وگریختــه ب
ن
.
یمشــود نــایم
یمگفتنــد نامــش «ســیاوش بیــدکا�» اســت ،شــنیده 
کــه محمدرضــا شــجریان پیــش از فراگـ یـری آوازهاش بــه خاطــر منــع
پــدر از خوانــدن آواز بـرای خــودش برگزیــده بــود.
گف� همواره دشوار است و شخصیت ن
سخن از شجریان ت ن
ه�ی
او را در غالب کلمات بیان کردن ،کاری بسیار سخت است .انتقاد
کــردن از او کاری دشــوار اســت و بیشـ تـر منتقــدان همــواره دهــان
بــه ســتایش او بــازکردهانــد و غالبــا از او بــه عنــوان پدیــدهای یکتــا
یــاد کردهانــد کــه بـرای فرهنــگ هــر ملـ تـی هــر چنــد قــرن یکبــار تکـرار

به بهانهی یکم مهر ،زادروز خرسو آواز ایران
یمشــود .به گفته خودش« :به هرحال هیچ آدیم تکرار ندارد ،در

هر زمینهای .این هست که مثل من هیچوقت به وجود نیمآید.
بهـ تـر از مــن خواهــد شــد ،ویل مثــل مــن نــه».
ن
شــجریان پیــش از آنکــه ب ـرای موســی�ق
ه�منــدی کــرده باشــد،
وظیف ـهی معمــاری موســی�ق ای ـران را بــر عهــده گرفتــه اســت .هــر
ت
اگ�ی آنچه درگذشــتهی موســی�ق و شــعر ایران
فرص� را برای فر ی

موجــود بــوده ،مغتنــم شــمرده اســت .بــه گفت ـهی خــودش از روی
یمکــرده
نوارهــای بنــان ،ظــی ،عمادالســلطان ،تــاج و قمــر تمریــن 
اســت و بــه نــزد هرکــی کــه ردیــف و دســتگاه یمدانســته و شــاگرد
یمپذیرفتــه ،رفتــه اســت .هــر چــه از گذشــته بــوده را فراگرفتــه و
آن را بازپــروری کــرده اســت و در مقابــل ملـ تـی کــه شــیفتهی تاریـ ـ ــخ
و تمــدن گذشــتهاش بــوده ،گذاشــته ،کــه ایــن اســت فرهنــگ شــما.
یــی از دالیــل محبوبیــت و احـ تـرایم کــه اســطوره آواز ایـران در میــان
ـ� اســت .مــردم دوســت دارنــد کــی بـرای ن
مــردم دارد همـ ی ن
ه�شــان
ن
.
نما� بکند و
پدریکرده باشد ه�مندیکه شکوه یک ملت را باز ی
یشــان مایهی اعتبار باشــد طوری که بگویند که «ما شــجریان
برا 
داریــم».
امــا جــوان امــروز چقــدر شــجریان را یمشناســد؟ وقـ تـی از او

دربــارهی شــنیده شــدن طنـ ی ن
شهــای نســل جــوان
ـ� صدایــش درگو 
پرسیدهاندگفته استکه« :من متعلق به سه نسل پیش هستم،
ن
یع� نسل قبیل نه ،نسیل قبیلاش» .با این حال آنچهکه از رفتار
گرویه از جوانان عالقهمند در شبکههای اجتمایع پیداست ،به
نویع دعوت به بازشنیدن صدای شجریان است .موسی�قدانان
جوان بسیاری صدای شجریان را با سازهای مدرن تلفیق یمکنند
کــه بــه نــویع در رده موســی�ق ت
یمگـ یـرد.
آل�ناتیــو قـرار 
محســن نامجــو کــه یــی از منتقــدان اصــی بــه رسسـ ت
ـخ� و
انعطافناپذیــری موســی�ق سـ ت
ـن� ای ـران اســت یمگویــد« :قبــل از
آنکــه بخواهیــم هــر چـ ی زـ�ی راجــع بــه شــجریان بگوییــم ،بایــد گفــت
کــه ایشــان بــاب دیلــن موســی�ق ایـران هســتند .از ایــن نظــرکــه اگــر
نهــای آمریــکا نظــر مــردم را راجــع بــه بــاب دیلــن پب�ســیم،
در خیابا 
همــان چـ ی زـ�ی را راجــع بــه او خواهنــد گفــت کــه مــردم ایـران راجــع بــه
شــجریان یمگوینــد».
یمشــود گفــت کــه خــود شــجریان تــاش قابــل توجــی در مــدرن

کــردن موســی�ق سـ ت
ـن� کــرده اســت ،اوج ایــن داســتان در شــاهکار
ب�نهایــت زیبــای «زمســتان» پیداســت .یــک شــعر نــو از اخــوان
ثالث بر روی دستگاههای کالسیک موسی�ق ایر نا� ،با تار ی ز
عل�اده

و کمانچ ـهی کلهــر و �ض ب ن
ز� همایــون شــجریان .وی در زمــان
کار زمســتان چنـ ی ن
ـ� یمگویــد...« :مــن االن در ایــن کار اخـ یـر ،شــعر
.
زمســتان اخــوان را انتخــاب کــردهام چــون چنــد ســال اســت کــه مــن
روی شــعرهای اخــوان زیــاد مطالعــه دارم ،روی شــعرهای مشـ یـری
و شعرهای شاملو مطالعه زیاد دارم ،اینها راکهگاه برریس یمکنم،
روی آنها آهنگ یمگذارم ،آهنگ یمسازم ،ویل خب تا حاال اجرا
نهــا بــا آواز چ هقــدر
نکــردهام .روی آنهــا کارکــردم ،بعــد دیــدم کــه ای 
خوب دریمآید و خییل با آواز قشنگ ازکار دریمآید .این را ممکن
بــود یسســال پیشـ تـر درک نکنــم ،امــا االن درکــش یمکنــم و خیــی
یمتــوان بیانــش کــرد ،یعـ نـی حالــت دکلمــه و آواز بــا
راحــت بــا آواز 
هــم اســت».
به هرحال ،به رغم تمایم ممنوعیتها ،صدای شجریان در روح
و قلــب ملــت ایـران جاودانــه اســت .نــوای مــرغ ســحرش ،آواز ملــت
لهــای عاشــق
ـوا� د 
ـیدا�اش فریــاد رسـ ی
ای ـران اســت ،تصنیــف شـ ی
اســت و نــوای ربنایــش هنــوز جــا دهنــدهی روح هاســت ،کاری کــه
بــه گفتــه خــودش قـرار نبــود پخــش بشــود« :تلفــن زدم وگفتــم چـرا
پخــش کردیــد؟ گفتنــد :تـ یـر ازکمــان در رفــت! یت�مــاه ســال پنجــاه و
هشــت ربنــا را خوانــدم».

ف
م�ند
معر� فیلم مردهها نیم ی
طهماسب مهدوی
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م�نــد( )2019پانزدهمـ ی ن
ـ� اثــر جیــم جارمــوش ،چهــره
مرد ههــا نیم ی
برجسته سینمای مستقل آمریکا در مقام کارگردان است .در این
فیلــم جارمــوش بــا خــط مـ شـی فیل مهـ یـا� چــون مــرد مــرده(،)1995
گوســت داگ :طریقــت ســامور یا�( )1999و تنهــا عشــاق زنــده
یممانند( )2013درکارنامهاش ،رساغ ژانری محبوب در سینمای
عامهپســند آمریــکا رفتــه اســت و بــا بــه چالــش کشــیدن مولف ههــای
آن ژانر ،دستور زبان سینمای شخیص خود را وضع یمکند .فیلم
در ژانــرکمــدی وحشــت و بــا ترکیـ بـی از بازیگ ـران آشــنای ســینمای
نظ� بیل موری ،آدام درایور ،استیو بوشیم ،تام ت ز
وی� و
جارموش ی
سوین� و ی ز
تن
گ�کننده سلناگومز ساخته شده
تیلدا
ن� حضور غافل ی
اســت و رونمـ یـا� از آن در جشــنواره کــن امســال صــورت گرفــت.
در خالصــه داســتان فیلــم آمــده اســت« :در شــهر کوچــک و
خوابآلــود «سـ تـن�ویل» چـ ی زـ�ی رس جایــش نیســت .مــاه بســیار
ـنا� در روز
بــزرگ و نزدیــک شــده اســت ،ســاعتهای روشـ ی

غ�قابــل پیشبیـ نـی شــدهاند و از حیوانــات رفتارهــای عجیـ بـی رس
ی
خ�ی ترسناک هستند ،دانشمندان نگرانند و

یمزند .گزارشهای ب
هیچکــس نیمتوانــد وقایــع مهیـ بـی راکــه بــه زودی بـرای شــهر پیــش
بی� کند :مردهها ازگور بریم ی ز
خواهد آمد ،پیش ن
خ�ند و بر زندهها
حمله یمبرند و شهروندان ناچارند برای بقای خود مبارزه کنند».
ـو�
م�نــد بــا اســتفاده از پــات شــاه ی
مرد ههــا نیم ی
پ�نگ و قص هگـ ی
کالســیک ،یادآور «گوســت داگ» و «تنها عشــاق زنده یممانند»
است و در آن جارموش به سینمای متعارف نزدیکتر شده است
و ردی از ساختارشـ ن
ـک�های آثــار اولیــه او همچــون «تعطیــات
گ
یمخــورد.
بتــر از بهشــت» در آن بــه چشــم ن 
همیشــی» و «عجی 
الگــوی کارگـ ن
ـردا� فصــل آغازیــن فیلــم و نـ ی زـ� ارجاعـ تـا� کــه در ادامــه
ن
بــه فیل مهــای قب ـیاش یمدهــد -نظـ یـر شمشـ یـرز� همچــون یــک
تن
سوین� در همان شمایل فیلم «تنها عشاق ،»...کنایه
سامور یا�،
ت
ن
مــوری بــه شــعر گفــ� آدام درایــور و غـ یـره -ب ـرای دنبالکننــدگان
تهـ یـا� از جنــس خاطرهبــازی
ســینمای جارمــوش یمتوانــد جذابی 
ن
یمســتایند با
جارموش جســور را 
مخاطبی� را که
داشــته باشــد اما
ِ
ز
چ�یکه با پایانبندی
ارائهی فریم محافظهکار رسخورده یمکند ،ی
یمشــود.
فیلــم تــا حــدی تعدیــل 

بــا وجــود ایــن کــه بــه نظــر نیمرســد فیلــم توانســته باشــد بــه کارنامــه
جیــم جارمــوش بــه عنــوان فیلمســازی مولــف ،نقطــه درخشـ نـا�
اضافه کند ،در نسبت با جریان اصیل سینما اما با اثری مواجهیم
کــه در ژانــر خــود کمنظـ یـر اســت .مضمــون فیلــم کــه بــا حرکــت از
غ�طبیــی حیــات در کــره زمـ ی ن
ـ� ،بــه اخــال در زیســت
وضعیــت ی
ام�هـ یـا� کــه موبایــل بــه دســت در خیابــان
انسـ نـا� یمرســد؛ بــا ز ب 
یفــای یمگردنــد ،یــک پــارودی از وضعیــت حاکــم بــر
دنبــال وا 
ن
ت
تاث�گس�ش تکنولوژی و شبکههای ارتباط
جامعه انسا� تحت ی
ام�هــا را بــه تمثیــی از انســان امــروز
جمــی بــه تصویــر یمکشــد و ز ب 
بــدل یمکنــد .فاجعــه گسـ تـرش یمیابــد و حیــات طبیــی محکــوم بــه
فناست .برخورد درایور در فصل ن
ت
شخصی�که سلنا
پایا� فیلم با
گومز(فــردی در مقــام آیکــون ب ـرای وضعیــت مذکــور در جهــان
بـ یـرون از فیلــم) نقشــش را ایفــا یمکنــد در مسـ یـر نجــات شــهر یــا
نریشن فرد پناه برده به جنگل در فصل ن
پایا� فیلم ،نگاه جارموش
بــه ایــن وضعیــت را تبیـ ی ن
ـ� یمکنــد .بــا ایــن رویکــرد همچنــان شــاهد
برخوردی انتقادی ازکارگردان 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 یمسازد اما از سوی دیگر

پیش� را از دست داده و نریشن فصل ن
خالقیت و جسارت ی ن
پایا�
فیلــم هــم نشــان یمدهــد کــه بــدش نیمآیــد گایه بــه موعظ هگــری
بـ پـردازد.
ز
ســایر عنــارص فیلــم نـ یـ� از اســتانداردهای تکنیــکال ســینمای امــروز
هالیــوود بهرهمنــد هســتند و بــه خلــق تصاویــری چشـمنواز منجــر
ت
ـو� بــا ریتــی مناســب ،ارتبــاط
شــدهاند کــه در بســر قص هگـ ی
�ق
مخاطب با فیلم را در تمام طول اثر حفظ یمکنند .موسی فیلم
نـ ی زـ� مطابــق انتظــاری کــه از ســینمای جارمــوش -بــا ســابقه فعالیــت
در حوزه موسی�ق  -یمرود ،تشخص ویژهای به آن بخشیده است
و در مــرز میــان عنــری دیجتیــک و غـ یـر دیجتیــک در رستــارس
ی ن
مخاطب� ،با
فیلم حا�ض است .با این وجود فیلم در جلب نظر
کســب نمــره  ،imdb 5.5چنــدان موفــق عمــل نکــرده اســت.
درپایان یمتوان تماشای این فیلم را به طرفداران ژانرهای ت ز
فان�ی و
کمدی پیشنهادکرد تا مواجهه تازهای با این جنس سینما را تجربه
کننــد امــا بـرای کسـ نـا� کــه یمخواهنــد جیــم جارمــوش را بشناســند،
شــاید فیل مهــا� چــون شــب روی زمـ ی ن
ـ�( ،)1991تنهــا عشــاق زنــده
ی
یمماننــد( ،)2013قهــوه و ســیگار( )2003و مــرد مــرده()1995
انتخابهای ت
به�ی باشــند.

شوکران ش
نو� من
ام� عبدی
ی
کارشنایس مکانیک 95
�شـک ،ت
کم� نویسـندهای یمتواند فلسـفه ،ن ز
ط� و تاری ــخ را در هم
ب
ن
آم ی زـ�د و در نهایـت اثـری خوانـد� ارائـه دهـد .وودی آلـن در ایـن
کار تبحـر خـایص دارد ،تاریـ ــخ را روایـت میکنـد ،فلسـفه را بـا آن در
نهـا را بـه حیطـهی نقـد یمکشـد.
یمآم ی زـ�د و بـا طنـازی هـر دوی آ 
نمایشـنامه «شـوکران ن ش
ز
ن
ـو� مـن» ن یـ� از ایـن امـر مسـتث� نیسـت.
این نمایشنامه توسط شهرام زرگربه فاریس برگردانده شده است،
از مجموعهکتابهایکوچک انتشارات نیال است و 15صفحه
دارد .زرگـر دربـارهی ترجمـه نـام ایـن نمایشـنامه اینگونـه توضیـح
یمدهـد « :نـام اثـر حـا�ض « »My Apologyاسـت و آپولـوژی در
قامـوس فلس فـی ،نـام خـاص محاکمـه سـقراط اسـت» و در ادامـه
بیـان یمکنـد کـه چـرا چن ی ن
ـ� نـایم را بـرای ایـن اثـر برگزیـده اسـت.
ت
ن
در ایـن نمایشـنامه آلـن بـرای نوشـ� دسـتور صحنـه از شـیوهای
ت
اطالعا�
غ� معمول بهره یمجوید(.دستور صحنه به مجموعه
ی
یمشـود کـه نویسـنده درون م ت ن
ـ� قـرار یمدهـد تـا از ایـن
گفتـه 
طریـق خواننـده خـود و یـا عوامـل اجـر یا� نمایـش را از اعمـال یـا
خصوصیات اشخاص نمایش ،چیدمان صحنه و  ...آگاه سازد).
در این نمایشنامه بر خالف معمول ،بیش از آنکه عوامل اجر یا�
مد نظر نویسـنده باشـند ،خوانندگان را مخاطب خود یمداند .او
در دسـتور صحنـه ،داسـتان روایـت یمکنـد ،خاطـره یمگویـد و بـه
ش خ
یمپـردازد کـه ایـن امـری معمـول نیسـت.
ـو� 
ن
ـاه�ی
نمایشـنامه بـا ایـن جملات آغـاز 
یمشـود « :ب یـ� تمـام مش ی
گ
ـد� کـردن ،ن
ت
بیشر از همـه دلـم
او� کـه
کـه تـا امـروز تـو ایـن دنیـا زن
.
یمخواسـت جای اون باشـم سـقراطه نه به خاطر این که متفکر
گ
بصرت عمیقـم
بـزر� بود،آخـه خودمـم درسـت و حس بـا� بابـت ی
ـوف یـه مهمانـدار
شـهره آفاقـم .هرچنـد ی
بصرت مـن دائـم معط ِ

خطوط هوا� سوئده به خصوص ت
نج� ببندم.
وق� دستاشو با ز ی
ی
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 یمکنـد و در همـان لحظـات اولیـه حکـم نوشـیدن
شـوکران را دریافت یمکند .آنچه از تاری ــخ پیداسـت این اسـت که
یمزند و در پاسـخ به کس نـا�
سـقراط از نوشـیدن شـوکران رس باز ن 
که به او یم گویند یم ن
توا� شوکران را چند روز دیگر ش
بنو� ی ن
چن�
نطـق یمکنـد« :اگـر انـدیک دیرتـر بخـورم خـودم را مسـخره خواهـم
گ
کرد زیرا خود را به زند� عالقهمند نشان خواهمداد و از آنچه در

ذخره خواهـم سـاخت ».امـا ایـن
نظـر مـن هیـچ اسـت بـرای خـود ی
بگردکـه بـا حکـم دادگاه چگونـه
بـار وودی آلـن قـرار اسـت تصمیـم ی
برخـوردکنـد.
آلن دراین نمایشنامه به طرزهوشنمدانهای با بیان تفکرات خود،
گ
تفکـرات سـقراط را هـم مطـرح یمکنـد کـه ایـن ویـژ� کمـک حـال
مخاط� استکه ازتاری ــخ فلسفه ی ز
چ�ی نیمداند .ویل دورانت در
ب
ن
چن� یمنویسد«:تنبیل بودکه
کتاب تاری ــخ فلسفه درباره سقراط ی
برای خانواده خود بیش از آنچه نان بیاورد افتخار و ت
اح�ام کسب
یمکـرد» .آلـن زم نـا� کـه خـود را در جایـگاه سـقراط یمنشـاند چن ی ن
ـ�


یمگویـد «:مـن خیلی چ ی زـ�ا رو ثابـت کـردهام .بـا هم ی ن
ـ� حرفـا اجـاره
خونمو یمدم .ت
بیش�ش نظریهپردازیه و فقط مخترصی مشاهده.
ز
آم� .گایه هـم یـه ذره سـخنان
گـهگاه یـه اظهـار نظـر شـیطنت ی
حکیمانـه .خـب ایـن از چیـدن و پـاک کـردن زیتـون آسـونتره ،ویل
ت
بهرهگـول اینشـو نخوریـم».
خوانـدن ایـن کتـاب بیـش از  20دقیقـه زمـان نخواهـد بـرد ،زبـان
گ
ش� نی� دارد و بزرگ ترین ویژ� آن همانطورکه گفته شد
شیوا و ی
همنش ن
ـی� ط ن زـ� و فلسـفه اسـت ،در ایـن نمایشـنامه یمتوانیـد هـم
انـدیک فلسـفه بیاموزیـد و هـم از زبـان ط ن زـ� آن لـذت بب�یـد.

ن
بازیگر  200میلیو� ،امروز دستمزد میلیاردی یمخواهد
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ن
فرهنگ و ه�

ً
کارگردان فیلم «هیس ت
یمزنند» گفت :افزایش دستمزد بازیگران کامال ب� منطق و ناعادالنه است ،بازیگری تا
دخ�ها فریاد ن 
دو ســال پیش با دویســت میلیون تومان بازی یمکرد حاال با یک میلیارد و دویســت میلیون تومان هم رس پروژه نیمآید ،من
نیمدانم این دستمزدها ازکجا آمده و اصال چرا بازیگران باید این مبالغ را دریافت کنند؟.
بــه گ ـزارش مـ ی زـ�ان ،پــوران درخشــنده کارگــردان ســینما گفــت :متاســفانه ش�ایــط ســینمای ای ـران یط دو ســال گذشــته بــه شــکل
ناراحــت کننــده ای پیــش رفتــه اســت ،یط دو ســال گذشــته بازیگــر ســاالری و رسمایــه ســاالری ســینما را نابــود کــرده اســت.
کارگــردان فیلــم «هیــس ت
یمزننــد» در همـ ی ن
لهــای بــاد آورده وارد ســینما شــدهاند
ـ� راســتا ادامــه داد :عــدهای بــا پو 
دخ�هــا فریــاد ن 
ن
هم� عامیل شــده تا فیلمســازان مســتقل دیگر نتوانند
و با ولخر�
جهای ب� حســاب وکتاب هزینه تولید آثار را باال بردهاند ،ی
قــد راســت کننــد

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

لزاده
محموداسماعی 
ارشد ارتباط تصویری 97

اخ� با مســائل
وضعیت دســتمزدها در ســینمای ایران در ســالیان ی
اع� ت
بسیاری مواجه بود .همواره ت
اضا� از جانب تهیهکنندگان یا از
طرف بازیگران قدییم سینما ذیل عنوان «افزایش ب�دلیل و توریم
ـینما� کشــور بــه
در دســتمزد بازیگـران» ازگوشــه وکنــار فضــای سـ ی
گوش یمرسید .این مسائل درمحاق سایراخبارپربازدید سینمای
ت
شایعا� ن
مب� بر
ایران همواره در حرکت بود ،تا اینکه در سال 95
گ
چن�ن
ـو� در تهیهکنند� رسیال شــهرزاد به گوش رســید .در ی
پولشـ ی
ش�اییط تقریبا تمام عوامل این مجموعه با تکذیب تمام شایعات
ـتگ�ی
خ�ی این مهم حرکت کردند .اما با دسـ ی
در جهت بایکوت ب
سگ ـران اصــی در
محمدهــادی رضــوی بــه عنــوان یــی از اختال 
پولشو� در سینمای ایران به عنوان
پرونده بانک رسمایه ،مسئله
ی
ییک از مسائل مهم در سطح فضای ن
ه�ی -رسانهایکشور مطرح
گردیــد .بــا تاییــد عبــاس جعفــری دولتآبــادی ،دادســتان تهـران بــر

ن
پول کثیف ،آفت ن
ه� ایرا�

ادیو� ،قطعیت مسئله
مسئله
پولشو� در سینما در یک برنامه ر ی
ی
ش
ـو� دوچندان شــد .در این �ایط که وجود پولهای کثیف
پولشـ ی
غ�قابــل انــکار بــه نظــر یمرســد ،بـ خ
ـر� ازکارگردانــان
در ســینما امــری ی
ن
ف
ـو� در ســینمای ایـران
و بازیگـران ایـرا� در حــال نــی هرگونــه پولشـ ی
هستند.
ن
ن
لهــای کثیــف در فضــای هــر ســابقهای طــوال� دارد.
داســتان پو 
دنیــای هـ نـر بــه خاطــر چهــره موجــه و مــورد قبــول آن در نظــر عمــوم
مــردم همــواره بــه عنــوان یــی از مبــادی مــورد توجــه فرارکننــدگان
ت
ـو�
لشــویان شــناخته 
مالیا� و پو 
یمشــود .وضعیت مشــابه پولشـ ی
ن
خ�یهها در جهان ی ز
ن� یمتوان مشاهده
در دنیای ه� را در فضای ی
کــرد .افـرادی بــه ظاهــر خـ یـر و فرهنگدوســت کــه وارد ایــن عرصــه
یمشوند و هزینههای رسسامآوری را در این زمینه خرج یمکنند و
بعد از چند سال اثری از آنها مشاهده نیمشود .در حال حا�ض
درکشوری مانند ایاالت متحده آمریکا ،ی ن
سختگ�انه
قوان� بسیار
ی
در ایــن زمینــه بـرای تمــام ن
ه�منــدان اتخــاذگردیــده اســت .بــه طــوری
ن
ت
ن
کــه از ســال  1970تمــایم ه�منــدا� کــه بیشــر از  10000دالر از
ن
ه� خود درآمد کسب یمکنند باید به طور دقیق تمام اطالعات

سهــای نظـ ت
ـار� و مالیـ تـا� قـرار دهنــد.
مــایل خــود را در اختیــار رسوی 
درکشور ما اما این وضعیت به شکیل برعکس در حال عملگری
اســت .وضعیــت مــایل عرصــه هـ نـر درکشــور مــا ماننــد وضعیــت
مــایل در ســایر عرص ههــا بــا ســاماندیه مناسـ بـی روبــرو نیســت.
یمشــنویم چـ ی زـ�ی
نچــه از بایدهــا و نبایدهــای ایــن مســائل مــایل 
آ
ق
ن
ن
بیش از چند اصل اخال� و شعار نیست .ه�مندان ایرا� هنگام
اخــذ مالیــات ،بــا اســتفاده از جایــگاه اجتمــایع خــود و بــا دســتاویز
ق ـراردادن وضعیــت کشــورهای اروپـ یـا� ،نهتنهــا بــا فشــار تبلیغـ تـا�
در جهــت کوتــاه کــردن دســت دولـ تـی از نظــارت حرکــت یمکننــد،
رف� هرگونه مالیات در عرصه ن
ب� ت ن
بلکه خواستار از ی ن
ه� هستند.
در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی و بــا توجــه بــه ســاختار ضعیــف دولــت در ایـران،
ن
طبیعتــا عرصــه هــر و بــه خصــوص ســینما ،بــه عنــوان پردرآمدتریــن
ه� ،به ت
ن
تن
شس� هرگونه پول کثیف تبدیل
بس�ی مناسب جهت
ن� به آسیب ت
یمگردد .هرگونه ورود دولت در عرصه فساد ی ز
بیش�
یمشــود کــه بــه طــور
بــه بدنــه دولـ تـی وکاهــش اعتمــاد مــردم بــه آن 
ش
قطع مورد پسند دولت نیست .دولت ایران در این �ایط ترجیح
یمدهــد کــه عمــل سانســور خــود را ادامــه دهــد و وارد ایــن عرصــه

هزینــه بــردار بـرای خــود نشــود.
امــا آنچــه در نهایــت بایــد بــه آن اذعــان داشــت ،لــزوم نظــارت
دقیــق و اعمــال قــدرت دولـ تـی در حــوزه مســائل مــایل در ســینمای
ای ـران اســت .رسازیــر شــدن ایــن رسمای ههــای غ�قانـ ن
ـو� توســط
ی
اختالســگران در طــول ســالیان اخــر از طـ ف
ـر� منجــر بــه تــورم بیــش
ی
از انــدازه دســتمزدها در اندازههــای میلیــاردی در ســینما و از طــرف
دیگر منجر به عدم اعتماد در سطح میل به بازیگران بزرگ عرصه
ن
ه� درکشور شده است .این ش�ایط به مرور سینمای ایران را به
سمت قهقر یا� ب�پایان هدایت یمکندکه بدون شک مورد پسند
هیــچ یــک از اف ـراد قـ شـر فرهنگدوســت جامعــه نخواهــد بــود .بــه
نظــر یمرســد بــا جدیــت بیشـ تـر دســتگاه قضـ یـا� از ســال گذشــته تــا
ن
ـو�
کنــون در برخــورد بــا فســاد در زمینــه هــر ،عرصــه ب ـرای پولشـ ی
گتــر ازگذشــته اســت و ارتــکاب چنـ ی ن
ـ� جــریم بــا
در ایــن زمینــه تن 
خطر ت
بیش�ی مواجه است .امید است با ادامه این روند و بهبود
قوانـ ی ن
قتــر وضعیــت ارتــکاب جــرم مــایل در عرصــه
ـ� و نظــارت دقی 
ن
ت
هـ نـر ایـران بــا کاهــش بیشــری روبــروگــردد تــا هــر در ایـران در مسـ یـر
تکامــل خــود قـرارگـ یـرد.
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حتمــا اگــر از ســینما دوســتان و دنبــال کننــدگان جــدی ســینمای
ایـران هســتید تــا بحــال درگــروه هـ نـر و تجربــه هــم فیلــم دیدهایــد و
یــا حداقــل نــاماش را شــنیدهاید .گــرویه کــه چنــد ســایل از تشــکیل
آن نــی گــذرد و وظیفــه اک ـران فیلــم هـ یـا� بــا مخاطــب خــاص و
نــه عامهپســند را دارد؛ البتــه هــر چنــد کــه بعـیض از آثــاری کــه اکـران
یمشــود .فیلمهای مســتند هم
یمکند با اقبال عمویم هم روبهرو 
کــه پیــش از ایــن در ســینمای ایـران بـرای اکـران عمــویم غریــب واقــع
یمشــدند چند ســایل اســت بسـ تـر مناســی برای اکران درگروه ن
ه�

ب
یمشــوند.
و تجربــه پیــداکردنــد وکــم بیــش بــا اســتقبال هــم رو بــه رو 
امــروز بــه معـ ف
ـر� اجمــایل یــی از ایــن فیلمهــای مســتند کــه در حــال
یمشــود ،یمپردازیــم.
حــا�ض در ایــن گــروه اک ـران 
حس�ن
«ترور رس چشمه» نام آخرین مستندی است که محمد
ی
مهدویــان کارگــردان جــوان و خــوش آتیــه ایــن روزهــای ســینمای
ایـران ســاخته اســت .مهدویــان کــه پیــش از ایــن حـ تـی قبــل از ورود
جــدی اش بــه ســینما در ســال 1392بــا پخــش مســتند رسیــایل بــه
نام«آخرین روزهای زمستان» از شبکه یک سیما ،که رسگذشت
شــهید حســن باقــری ،از فرمانــده هــای شــاخص اطالعــات و
عملیــات در زمــان جنــگ ،را بــا شــیوه خــاص و شـ یـرین خــودش را
یمکــرد ،تبحــر خــود را در جم ـعآوری اطالعــات و ســاخت
روایــت 
گ
مســتندهای تاری ـیخ  ،جنــی محــک زد.
بعد از این تجربه نسبتا موفق ،با ورودش به سینما و ساخت فیلم

گ
ن
داستا� «ایستاده در غبار»که زند� احمد متوسلیان را
مستند-
یمکــرد تحسـ یـ�ن
بــا همــان فــرم خــاص مســتندهای مهدویــان روایــت 
همــگان را تــا جــا� بــه همـراه داشــت کــه ت
به�یــن فیلــم جشــنواره یس
ی
و چهارم شــد.
محمــد حسـ ی ن
ـ� مهدویــان کــه دو تجربــه موفــق در ســینمای مســتند
ن
داشــت ،بعــد از اولـ یـ� اثــرش در ســینما بــه رساغ فیلــی ایــن بــار
داسـ ن
ـتا� رفــت و ماجـرای نیمــروز او یــی از آثــار شــاخص ســینمای
ایـران شــد و او را دیگــر تبدیــل بــه یــک کارگــردان صاحــب ســبک در
ای ـران کــرد.
بعــد از ایــن دو فیلــم مهدویــان کــه رسشــار از هیجــان و مهــارت
در ســاخت فیلــم هــای عمومــا ســیایس بــود تصمیــم بــه ســاخت
بگــذاری دفـ تـر حــزب جمهــوری در ســال
مســتندی دیگــر دربــاره بم 
ت
اطالعا� که از فیلم ماجرای نیمروز جمع کرده
 1360گرفت و با
بود ،در این مستند تصمیم به نگاه موشکافانه تر به این اتفاق تلخ
تاری ـ ــخ معــارص ایـران داشــت.
در تــرور رسچشــمه یــی از پروند ههــای تاریــک و پــر رمــز و راز تاری ـ ــخ
یع� بمبگذاری ت
معارص ایران ن
دف� حزب جمهوری مورد برریس
یمگـ یـرد و بیننــده را همچــون مردمــان آن روزگار(ســال )1360
قـرار 
بــه بهــت و حـ یـرت و درعـ ی ن
ـ� حــال کنجــکاوی دربــاره جسـتوجوی
حقیقــت وا یمدارد .مهدویــان در ایــن مســتند از فــرم جدیــدی
اســتفاده یمکنــد کــه باعــث متمایــز شــدن ایــن اثــر بــا دیگــر آثــار او
یمگردد .وی در این فیلم از پشت دور ی ن
ب� خود انگار نقش مامور
بازپــریس کــه ایــن پرونــده را ب ـرای کشــف حقیقــت بــه او سـ پـردهاند
بــازی یمکنــد و بــر خــاف فیل مهــای قب ـیاش ابـ یـا� از حــرف زدن
بــا مهمانــان خــود نــدارد و صــدای او همچــون مامــور بــاز پــرس بــا

ذکــر ســواالت متعــدد از شــخصیتهای مــورد مصاحبــه بــه گــوش
یمرسد .لوکیشن و ی ز
م�انسن این مستند هم بیننده را یاد اتاقهای
ـو� یمانــدازد کــه ایــن نــکات بــه بیننــده اثــر بـرای درگـ یـر شــدن بــا
بازجـ ی
داســتان مســتند و قـرارگرفـ ت ن
ـ� در آن اتمســفرکمــک یمکنــد.
یمتــوان گفــت پرونــده تــرور دکـ تـر بهشـ تـی و
امــا در بحــث محتــوا 
بگــذاری دفـ تـر حــزب جمهــوری هنــوز هــم پرونــدهای اســت کــه
بم 
حــرف و حدیــث دربــاره آن زیــاد اســت و جــز پروند ههـ یـا� اســت
در تاریـ ـ ــخ ای ـران کــه هنــوز نــکات تاریــی دارد کــه مهدویــان در ایــن
ی ن
مستند تالش یمکند آن نکات را واکاویکند.
منافق� (مجاهدین
ش
خلــق) کــه در آن ســالهای بعــد از انقــاب از هیــچ تــا� ب ـرای
�ض ب ـهزدن بــه نظــام و حکومــت رسکار آمــده مضایقــه نکردنــد؛ بــا
اقدامـ تـا� همچــون تــرور شــخصیتها و حـ تـی تــرور مردمــان متدیــن
انقال� ،برای این پرونده (بمب گذاری ت
دف� حزب جمهوری) در
ب
معــرض اصــی اتهــام هســتند کــه تقریبــا در ایــن مســتند هــم بــه آن
یهـ یـا� در
یمشــود .امــا نکتــه قابــل تامــل ماجـرا وجــود نفوذ 
اشــاره 
ت
ت
دســتگاههای امنیــی ایـران و حــی در خــود حــزب جمهــوری اســایم
بــوده اســت کــه باعــث ابهامــات زیــادی در ایــن پرونــده شــده اســت.
ت
ت
بهش� ازشخصیت های واالی تاری ــخ معارصایرانکه دارای
دک�
گ
ویــژ� هــای منحــر بــه فــردی بــوده اســت و واقعــا مهــرهای کلیــدی
یمشــد متاســفانه هــدف
در انقــاب و بعــد از انقــاب محســوب 
اصــی ایــن بمــب گــذاری بــوده اســت .تــرور رسچشــمه بــه معنــای
تــرور یــی از رسچشــمه هــای انقــاب یعـ نـی دکـ تـر بهشـ تـی اســت کــه
گ
شخصی� او ت
ت
بیش� آشنا یمشویم و در
در این فیلم با ویژ�های
پایــان همچــون مهدویــان حــرت بــه دل بـرای ازدسـتدادن چنـ ی ن
ـ�
ت
ـخصی� از ســالن ســینما بـ یـرون یمآییــم .ضمنــا تــرور رسچشــمه
شـ

شاید به معنای دور خود ن
یع� خیابان رسچشمه تهران که در آن
زمــان دفـ تـر حــزب جمهــوری در آن خیابــان واقــع شــده بــود اشــاره
دارد کــه ایــن ابهــام در اســم مســتند هــم از نــکات جالــب توجــه آن
اســت.
ن
پرداخـ تـ� بــه ایــن موضوعــات در تاریـ ـ ــخ ب ـرای ســاخت فیل مهـ یـا�
همچــون تــرور رسچشــمه نیــاز بــه جمــع آوری اطالعــات بســیاری
دارد کــه بــا توجــه بــه ســیایس و امنیـ تـی بــودن موضــوع جمــع آوری
این اطالعات ،چندانکار ر ت
اح� نیست ،که البته مهدویان از پس
آن بــر آمــده اســت.
یمشــود کــه ایــن کارگــردان جــوان ســینمای ایـران
امــا چــه چـ ی زـ� باعــث 
بعــد از ایــن آثــار خــوب و درخشــان در زمینــه تاری ـ ــخ جنــگ و تاری ـ ــخ
ســیایس ایـران امــروزه در مصاحبـهای اعــام کنــد کــه« :دیگــر فیلــم
ســیایس نــی ســازم.».آیا او واقعــا از جمــع آوری نــه چنــدان آســان
اطالعات درباره این موضوعات خسته شده است؟ و یا شوق و
ذوق خــود را در ســاخت چنـ ی ن
ـ� آثــاری تمــام شــده یم بینــد؟ آیــا ایــن
ت
ن
تصمیــم مهدویــان بخاطــر همــواره در معــرض اتهــام قـرارگرفــ� از
جبهههای چپ و راســت ســیایس اســت و از اینکه به او برچســب
بزننــد؟ و یــا از اینکــه جبه ـهای او را نزدیــک بــه افــکار خــود ببینــد و
تــاش کنــد او را بــا آن جبهــه همـراه کنــد ،خســته شــده اســت.
هر چه که هســت او یک کارگردان جوان اســت و همواره در حال
تن
ها� مختلف با موضوعات و ژانرهای
تجربه .حق ســاخ� فیلم ی
ز
انرهــا نـ یـ� موفــق باشــد
مختلــف را دارد و امیــد اســت کــه در بقیــه ژ 
که البته با فیلم «التاری» که به نظر یمرسد تجربه ای ناموفق از
گ
او برای ســاخت فیلیم خارج از فضای جن� و ســیایس بود ،باید
بیشـ تـر از آیندهی ن
ه�ی خود مراقبت کند.

انگل
ام�مسعودکوثری
ی
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برپا� جشنوارهها ،شنیدن عبارت «هرگز اثری شبیه
درگرماگرم ی
ی است.
به این ندیدهاید» درباره یک فیلم ،بسیارتکراری وکلیشها 
ی ن
چن� اظهار تا� آن قدر به کار برده شدهاند که نیمتوان آنها را
جدی گرفت .از این رو تشخیص این که یک فیلم درواقع تا چه
غ�قابل پیش ن
بی� عمل کرده است و چگونه یمتوان یک
اندازه ی
ی است .درخصوص
«شاهکارواقیع» را تشخیص داد،کاردشوار 
فیلم «انگل» اما به من اعتمادکنیدکه با ییک از ت
به�ینهای امسال
مواجهیم.
ت
بونگ پیشتر هم در آثارش اختالف طبقا� را به تصویرکشیده
ها� چون «برفشکن( »)2013و«اوکجا()»)2017
است (فیلم ی
اما «انگل» را یمتوان جسورترین تجربه او در ساختار دانست .این
تجربه ی ن
هم� چرخش لحن فیلم است که نخست شاهد یک
کمدی هستیم اما ناگهان بونگ ما را به باتالق خون یمفرستد و
با این سوال مواجه یمکند که آیا فقرا یمتوانند واقعا وارد دنیای
ثروتمندان شوند؟ نیمه دوم «انگل» ییک ازجسورترین تجربههای
سینما� است که در این سالها دیدهام .فیلم دائما تا آستانه
ی
ش
فروپا� همه نقشهها پیش یمرود اما بونگ همه راکنار هم نگه
گ� ختم شود.
یمدارد تا به آن پایان نفس ی
فق� ی ن
نش�
فیلم قصه کیم کیوو و خانوادهاش است که در حاشیه ی
گ
ند� یمکنند و از درست کردن جعبه ت ز
پی�ا برای یک ش�کت
شهر ز

فشا� در همان نزدییک،
امرار معاش یمکنند .از وایفای کا� پ
ت
ش
رها� از ش� ح�ات خانهشان،
این�نت یمدزدند و ناچارند برای ی
پنجره را باز بگذارند تا کیم از سیم که شهرداری برای خیابان
استفاده یمکند؛ داخل خانهشان بیاید .پیشنهاد دوست کیم که
ن
جایگزی�کیم به جای خود
درحال مهاجرت ازکشوراست ،برای
گ
به عنوان معلم انگلییس رسخانه ت
دخ�ی مرفه ،زند� او را متحول
یمکند .دوست کیم عاشق آن ت
دخ� است و این وظیفه را به کیم
ت
یمسپارد تا درمدت غیاب او،کیم ازدخ�محافظتکند .البتهکه
این اعتماد اوبهکیم با توجه به ی ز
چ�یکه ما دربارهکیم یمدانیم ودر
ادامه هم یمبینیم ،جای سوال دارد .پرس جوان نام خود را بهکوین
تغی� یمدهد وکارش را در آن خانه آغاز یمکند و خییل زود ت
دخ�
ی
عاشق او یمشود اماکوین نقشه بزر ت
گ�ی در رس دارد.
ی ن
نخست� مواجهه ،فیلمنامه «انگل» با قصه رسگرمکننده
در
ن
و هوشمندانهاش توجه فراوا� را به خود جلب یمکند اما رفته
رفته این قدرت زبان برصی فیلم استکه مهر تاییدی بر استادی
تن
سوخ�()2018
دار آثاری چون
یمزند .همکاری
بونگ 
ب
فیلم� ِ
کی�
و برفشکن( )2013با تیم طرایح درجه یک فیلم ،به تر ب
منحرص به فرد ،جذاب و فریبنده منجر شده است .فضای خایل
گ
خانه پارک در برابر فضاهای تنگ زند� کیم قدرت این را داردکه
بدون جلب توجه به خود ،کارکردی نمادین پیداکند و دلییل دارد
ب� همکف و ز ی ن
که آپارتمان کیم در طبقهای ی ن
یرزم� قرار دارد و
ن
گ�کردن آنها ی ن
ب� دو دنیا و در شکاف فزاینده یب� افراد
نمایانگر ی
دارا و ندارهاست.
روای� بسیار رسگرمکننده ارائه یمدهد اما ی ز
«انگل» ت
چ�های زیادی

گ
چگون� بهره ش
هم در ز ت ن
ک� ثروتمندان
یرم� آن وجود دارد که
از فقرا برای بقا را را به تصویر یمکشد .با وجود این که با فیلیم
«آموزنده» یا «موعظهگر» مواجه نیستیم اما خوانشهای
اجتمایع و بینارشتهای ت
گس�دهای از «انگل» یمتوان ارائه کرد که
بحث مفصیل یمطلبد« .انگل» توانسته -بهگونهایکه هنوزهم
تبی�اش برایم سخت است -فیلیم شاد و در ی ن
ی ن
ع� حال افرسده
ارائه دهد وچنان دقیق طرایح شده استکه تماشای هرفریم آن
ث
مباح� که بونگ
به خودی خود لذتبخش است .عالوه بر آن

درباره جامعه مطرح یمکند ،به خصوص در فصل ن
پایا� به یاد
ن
ی است که شاید
ماند� فیلم ،رسآغاز مواجهه با آنها به شیوها 
ت
ت
کم� ی ن
فرص� مهیا یمشود واینها همه به ما یادآوری یمکنند
چن�
ت
که بونگ جون-هوییک ازبه�ین فیلمسازان حال حا�ض دنیاست.
نوشته فوق ترجمهای آزاد با اندیک تلخیص ازمروری برفیلم «انگل» به قلم برایان
ن
جها� فیلم تورنتو به رشته تحریر درآمده
تالریکو است که در حاشیه جشنواره
ای�ت آن را ش
منت�کرده است.
است و در
سپتام� 2019وبسایت راجر ب
ب

شکاف جدید در انسجام اوپک
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اقتصادی

تهــای باالتــر نفــت بــا تصمیــم اخـ یـر اکــوادور ب ـرای خــروج ،انــدیک دشــوارتر شــد و مـ ی زـ�ان
ـتیا� بــه قیم 
تــاش اوپــک ب ـرای دسـ ب
انســجام ایــن گــروه دوبــاره در معــرض محــک ق ـرار گرفــت.
غ�منتظــره تصمیــم اکــوادور ب ـرای خــروج از عضویــت اوپــک در پایــان ســال  ،۲۰۱۹نمونــه دیگــری
بــه گ ـزارش ایســنا ،اعــام ی
شهــای عربســتان ســعودی ب ـرای تشــدید پایبنــدی بــه ســهمیههای تولیــد نفــت اوپــک ،پــس از گذشــت
از مخالفــت بــا تال 
غ�اوپــک بــوده اســت ،بــا ایــن حــال
حــدود ســه ســال از اجـرای هماهنــگ محدودیــت عرضــه بــه همـراه روســیه و  ۹تولیدکننــده ی
ایــن تولیدکننــدگان هنــوز موفــق نشــدهاند ،قیمــت نفــت را بــه ســطیح برگرداننــد کــه بســیاری از اعضــای بـرای متعــادل کــردن
بودج هشــان بــه آن نیــاز دارنــد.

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

داستان تکراری خصویص سازی
مهدی طاهریان
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صحبت از مســائل اقتصادی درکشــور ،همواره برای خطیب یا
یمگــردد کــه وی را
نویســنده آن بــه مــرور زمــان آنچنــان مــالآور 
بــه وادی ناامیــدی یمکشــاند .از ابتــدای انقــاب اســایم تــا کنــون،
متخصصـ ی ن
ـ� و اقتصاددانــان متعــددی دربــاره خصویصســازی و
اهمیــت آن ســخنهای بســیاری راندهانــد .امــا آنچــه بــه طــور قطــع
یمتــوان دربــاره دولــت در ای ـران اب ـراز کــرد ،اخــذ هرگونــه روش
ن 
ـا� در برابــر ایــن مســئله اســت.
عقـ ی
خصویصســازی ،که بر اســاس تفسـ یـریه اصل  44قانون اســایس
کــه در ســال  84سیاس ـتهای کیل آن نـ ی زـ� ابــاغ گردیــد ،در
ن
ناتوا� دولت ایران در اداره صنایع زیرنظر خود
حقیقت حاصل
بــود ،نــه حاصــل هرگونــه مصلحتاندیـ شـی .دولــت در حــایل بــه
خصویصسازی صنایع دست سوم خود رویآورد که تمایم این
گ
صنایــع در وضعیــت ورشکســت� قـرار داشــتند .شــاهد ایــن حــرف
را درگفت ههــای رییــس مســتع�ف ســازمان خصویصســازی کشــور
دربــاره خصویصســازی ش�کـ تـی ماننــد ش�کــت حولــه بــرق المــع
یمتــوان جســت .عبــدهلل پــوری حسـ ن
ـی� درگفت ههــای خــود اشــاره

کــرد کــه هنــگایم کــه  2یــا  4ســال از مصــادره بــرق المــع در ابتــدای
ن
ناتوا� مصادرهکنندگان
انقالبگذشت ،وزارت اقتصاد به سبب
در مدیریــت ،در صــدد بازگردانــدن کارخانــه بــه صاحــب اصــی آن
ـدا� کارخانــه از قبــول
برآمــد .او در ادامــه اشــاره کــردکــه صاحــب ابتـ ی
یمزند و هنگایم که از او دلیل عدم پذیرش را جویا
کارخانه رس باز 
:
یمکــردم ،شــما
یمشــوند ،میگویــد « مــن اینجــا را بــا  ۱۸۰نفــر اداره 

 ۸۰۰نفر ین�و اســتخدام کردید! یک وانت داشــتم یک خودروی
ســواری ،شــما  ۱۴تــا خــودروی ســواری آنجــا در پارکینــگ بــه نــام
ش�کــت پــارک کردهایــد .مــن شــکم ایــن همــه کارگــر را بــا تولیــد حولــه

ق
محمد اسحا�
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تابســتان معمــوال تــدایع کننــده لحظــه شـ یـرین فراغــت موقــت از
درس و دانشــگاه اســت .یــی از ایــن تابســتان هــا البتــه بســیارگرمتــر
از ســالهای قبــل بــود .گرمـ یـا� کــه نــه بــه علــت تابــش مســتقیم نــور
تهــای عجــویل بــود کــه هــرروز در
خورشــید  ،بلکــه بــه ســبب قیم 
حــال حرکــت بــه ســوی ب�نهایــت بودنــد .تابســتان  97نــه تنهــا در
تهــای
یهــا ،بلکــه در یــاد همــه مــردم یــادآور قیم 
ذهــن اقتصاد 
قیم� که به دیگر بازارها ی ز
عجیب و غریب دالر است .افزایش ت
ن�
رسایــت کــرد و باعــث جهــش قیمـ تـی در بازارهــای کشــور شــد .چـر یا�
رخداد این مسئله بارها در محافل مختلف مورد بحث واقع شده
گ
اســت .امــا چگونــی مهــار ایــن افزایــش قیمــت و رســیدن بــه ثبــات
نســی حــال حــا�ض در بـ خ
ـر� بازارهــا اگــر مه متــر از دالیــل افزایــش آن
ب
تتــر هــم نیســت.
نباشــد ،کماهمی 
در اولـ ی ن
ـ� چهارشــنبه مــرداد  97کلیــددار جدیــد بــرج الجــوردی
ف
ت
.
یم�دامــاد معــر� شــد عبدالنــارص همــی در ســمت جدیــد خــود،

یاس� ق
ی ن
ناط�
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ســه ماهه ن
یمشــود که ازگوشــه و
پایا� ســال  2019در حایل آغاز 
کنار ،اخبار متفاوت و متعددی از احتمال حرکت اقتصاد جها�ن
بــه ســمت رکــودی بــزرگ در رسارس دنیــا بــه گــوش یمرســد .ایــن
نخسـ ی ن
ـت� بــار نیســت کــه اقتصاددانــان و رســانهها ،احتمــال رکــود
ن
در ســطح جهــا� را بــرریس یمکننــد ،ویل ایــن بــار بیــش از هرزمــان،
آمارها و وقایع مرتبط با سیاست و تجارت ی ن
ب�الملل ،این احتمال
را پررنــگ جلــوه یمدهنــد .برگزیــت ،جنــگ تجــاری آمریــکا و چـ ی ن
ـ�،
نهــای
خــروج تقریـ بـی ای ـران از چرخــه عظیــم فــروش نفــت و بحرا 
متعــدد درکشــورهای مختلــف ،تنهــا بخـ شـی از وقایــی هســتندکــه
رشــد اقتصــادی جهــان را تهدیــد یمکننــد.
حرکت اقتصادهای بزرگ به سوی تورم من�ف
ی ن
نخست� بار
جنو� برای
در تابستان امسال بود که نرخ تورم کره ب
در تاری ـ ــخ ایــن کشــور بــه زیــر صفــر رســید .ســقوط ناگهـ نـا� و نگـران
ـو� ختــم نشــد .در آخریــن روزهــای
کننــده نــرخ تــورم بــه کــره جنـ ب

نیمتوانــم سـ یـرکنــم .بــا همــان فرمـ نـا� کــه ایــن کارهــا را انجــام دادیــد،
ادامــه دهیــد .اگــر یمخواهیــد مــن مدیریــت آن را بهدســت بگـ یـرم بــه
همان ش�اییط که بود برگردانید ۸۰۰ .نفر را به  ۱۸۰نفرکاهش
دهیــد ،ماشـ ی ن
ـ�ها را هــم بب�یــد مــن آنهــا را نیمخواهم.اگــرکارخانــه را
نطــورکــه از مــن گرفتیــد بــه مــن پــس بدهیــد ،قبــول یمکنــم».
هما 
یط ماههای گذشته افراد بسیاری در جایجای فضای رسانهای
ـ�آالت سـ ی ن
کشــور ،نــام ش�کــت ماشـ ی ن
ـنگ� ایـر نا� هپکــو را شــنیدند.
صحبــت ازکارگـر نا� بــود کــه بــه دلیــل حقــوق معوقــه خــود دســت
بــه اعتصــاب زده بودنــد .اعتصـ بـا� کــه بــا ورود مامــوران امنیـ تـی
پیگ� مسائل کارگران به
وضعیت ناخوشایندی را برای تمام افراد ی
نمایــش گذاشــت .ایــن مســائل وضعیـ تـی رمانتیــک را پدیــد آورد کــه
دول�شــدن
در نهایــت بــه لغــو مالکیــت خصــویص ایــن کارخانــه و ت 
دول�ســازی
ت
دوبــاره آن انجامیــد .ســوای ایــن مســئله کــه ایــن
چــه ســیگنایل را در بــازار کشــور منتـ شـر یمکنــد ،بایــد بــه مســئله
خصویصســازی ش�کــت هپکــو از زبــان رییــس ش�کــت خصــویص
ســازی نگاه کنیم .او یمگوید تا زمان سـ ن
ـخ� نا� او ،ســهامدار هپکو
�ض
ش
ـدا� شــده
ســه بــار حــا بــه فــروش �کــت بــه همــان قیمــت ابتـ ی
است در حایل که قیمت کارخانه از زمان فروش آن  6برابر شده
اســت .عبــدهلل پــوری حسـ ن
ـی� یمگویــد رشــد هپکــو در گذشــته
ت
در حــایل صــورت گرفــت کــه  60درصــد ســهام آن دولــی بــود و
یمکــرد .امــا دولــت پــس
دولــت بــا دیــوار تعرفــه از تولیــد آن دفــاع 
از خصویصســازی ایــن دیــوار تعرفــه را بـ ریمدارد و از طــرف دیگــر
در قوانـ ی ن
ـ� خصویصســازی خــود حــق اخـراج کارگــر را نـ ی زـ� از مالــک
ت
ن
چن� حال� از نظر منطق اقتصادی هرگونه
کارخانه یم ی
گ�د .در ی
گ
ورشکســت� و معوقــه در حقــوق کارگـران منطـ قـی بــه نظــر یمرســد.
اما فضای احسایس پیش آمده باعث شد تا این مسائل به طور
کیل نادیده گرفته شود تا جا� که دوباره مالکیت ت
دول� جایگزین
ی
مالکیــت نیمــه خصــویص شــود.
وضعیــت فعــی اقتصــاد ای ـران نیــاز بــه بازنگــری اســایس و نهــادی

دارد .وضعیت متناقض در اصول  43و  44قانون اسایس از یک
عقال� از طرف
طرف ،و اشتباهات
تفس�ی و قانونگذاری ی
ی
غ� ی
دیگــر بــه طــور کیل اقتصــاد ای ـران را در ش�ایــط بح ـر نا� ق ـرار داده
اســت .در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی ،بازگشــت و تک ـرار اشــتباهات گذشــته
ش
ـتثنا� و خــاص قـرار دارد ،بــه
بــا ایــن بهانــه کــه کشــور در �ایــط اسـ ی

�جــان خصویصســازی
طــور قطــع �ض ب ههــای مهلــی بــر پیکــره ب 
در ای ـران خواهــد زد .بــه نظــر یمرســد دولــت ای ـران ،بــا وضعیــت
ســهمناک کــری بودجــه و تــورم خــود ،در حــال ادامــه دادن مسـ یـر
بدعمــی خــود اســت کــه در نهایــت بــه ش�ایــط بدتــری در اقتصــاد
کشــور منجــر خواهــد شــد.

تابستان امن
موظــف بــه کنـ تـرل آشــفته بــازار ارز بــود .بــازاری کــه حـ تـی باعــث
فــوت چنــد مالباختــه شــده بــود .اولـ ی ن
ـ� اقــدام رئیــس ،رونمـ یـا� از
یمتــوان
بســته جدیــد ارزی بــود .از مهمتریــن تصمیمــات ایــن بســته 
بــه تخصیــص ارز  4200تومـ نـا� تنهــا بــه کاالهــای اســایس و دارو،
بــه رســمیت شـ ت ن
ا�هــا بــه بــازار ارز
ـناخ� نــرخ آزاد ارز و بازگشــت رص ف
ذخ�هســازی
اشــاره کــرد کــه توانســت تــا حــدودی بــه ثبــات بــازار و ی
شهــای بانــک مرکــزی بـرای
منابــع ارزی کمــک کنــد .همزمــان بــا تال 
بــه آرامــش رســاندن بــازار ،برخوردهــای انتظــایم بــا متخلفـ ی ن
ـ� بــازار و
باندهای قاچاق ارز شدت یافت .اواخر تابستان و تحت ش�اییط
کــه  97درصــد بــازار ارزی کشــور در بــازار ثانویــه شــکل گرفتــه بــود،
دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
کشور توسط بانک مرکزی ابالغ یمشود .این اقدام صادرکنندگان
یمکــرد تــا حداقــل  95درصــد ارزش گمــریک کاالی صــادر تا�
را ملــزم 
.
را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازگرداننــد هرچنــد ایــن قانــون بــا
ت
اع�اض صادرکنندگان همراه شد اما با رفع خ
بر� اشکاالت موجود
در طــرح رونــد بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور بهبــود
یافــت و بخــش قابــل توجــی از تقاضــای ارزی کشــورکــه عمدتــا
مربــوط بــه واردات کاال بــود از ایــن طریــق پاســخ داده شــد .پــس از

اقدامات ذکر شده که تا حدودی منجر به کاهش نوسانات بازار
ارز و آرامش نسـ بـی ســایر بازارها گردید ،تمایم بانکهای مجاز به
عملیــات ارزی بــه تبعیــت از بانــک مرکــزی اقــدام بــه خریــد ارز در
اختیــار مــردم کردنــد .ایــن ابــاغ بانــک مرکــزی نـ ی زـ� باعــث آرام شــدن
و بهبــود فضــای نااطمینـ نـا� بـ ی ن
ـ� مــردم شــد .زیـرا قیمــت ارز در حــال
کاهــش بــود و دالالن نـ ی زـ� رغبـ تـی بــه خریــد ارز در اختیــار مــردم نشــان
نیمدادند .ییک دیگر از راهکارهای موثری که توســط شــورای پول
و اعتبار ارائه گردید مسدودکردن ث
اک�کارتخوان های سیار انتقال
یافته به کشورهای همسایه به منظورکاهش رسعت گردش پول
و جلوگــری از داد و ســتدهای غــر قانـ ن
ـو� ارز بــود.
ی
ی
بــازار متشــکل ارزی نـ ی زـ� از اقدامـ تـا� بــود کــه بســیار مــورد توجــه قـرار
گرفــت و رئیــس بانــک مرکــزی نـ ی زـ� بــر اج ـرای آن تاکیــد ویــژهای
داشــت .ایــن بــازار محــل تعیـ ی ن
ـ� نــرخ ارز در داخــل کشــور اســت و
ت
.
ســازوکار قیمـ تـی بــازار را شــفاف و قابــل کنــرل یمکنــد بــازاری کــه
البته هنوز به صورت رســی آغاز به کار نکرده اســت؛ اما به نظر
حـ تـی اخبــار چنـ ی ن
لگـران عمــده در
ـ� اقدامـ تـا� درکنــار محاکمــه اخال 
بازارهــای کشــور هــم بــر افــکار عمــویم و اقتصــاد موثــر بــوده اســت.
اخ� توانستهاند کار یا� خود را تا
این اقدامات در اتفاقات سیایس ی

حدودی ثابتکنند .پس از شدیدترین تحریمهای ایاالت متحده
در مرداد و آبان سال  97که باعث التهاب در بازار ،جهش ت
قیم�
و� ت
ثبا� اقتصاد ایران شد ،اجرای ی ن
قوان� بحث شده از رخ دادن
ب
خ�هـ یـا� کــه
اتفاقــات مشــابه ســال قبــل جلوگـ یـری نمــود .از جملــه ب
یمتوانســت باعــث ب�ثبـ تـا� بــه مراتــب بیشـ تـر از تابســتان گذشــته
یمتــوان بــه جلوگـ یـری از صــادرات نفــت ،ق ـرار
در اقتصــاد شــود ،
گرف� سپاه در لیست گروههای ترور ت
تن
یس� ،پیشنهاد آمریکا برای
شهــای
تشــکیل ائتــاف نظــایم در خلیــج فــارس ،توقیــف نفتک 
ای ـران و انگلیــس توســط دو کشــور و اتفاقــات و حـ ش
ـوا� حضــور
رئیسجمهــور در مجمــع عمــویم ســازمان ملــل متحــد اشــاره کــرد.
اخباری که هرکدام پتانسیل شکل دادن به یک تابستان  97دیگر
را داشــت .امــا خوشــبختانه بــازار ارز ،طــا و ســکه ،بــورس و بـ خ
ـر�
بازارهــای دیگــر بــه ثبــات نسـ بـی رســیدهاند و بــه نظــر یمرســد کــه
عملکــرد دولــت و بانــک مرکــزی در ایــن زمینــه ســازنده بــوده اســت.
اما یمتوانگفتکهگذراندن سال  97با آن همه مشکل و رسیدن
بــه ثبــات نسـ بـی فعــی بــه قــول وزیــر اقتصــاد جــز در ســایه همــکاری
گ
تمایم ارکان نظام ،از خودگذشت� مردم و تالش جهادگونه بخش
خصــویص هرگــز رخ نــیداد.

رکودی دیگر در راه است؟

ن
برریس احتمال وقوع رکود بزرگ جها� در سال 2020
شــهریور نـ ی زـ� ژاپــن نــرخ تــورم  0.3درصــد را ثبــت کــرد کــه حــدود
یــک ششــم تــورم فعــی در ایــاالت متحــده امریکاســت .ســوییس،
آمریــکا و کانــادا هــم در رونــد کاهـ شـی نــرخ تــورم بــه رس یمبرنــد.
ژاپــن در وضعیـ تـی تــورم  0.3درصــدی را تجربــه یمکنــد کــه طبــق
سیاسـتهای بانــک مرکــزی ایــن کشــور ،بناســت بــه ســطح تــوریم
بـ ی ن
غ�ممکــن بــه نظــر
ـ�  2تــا  3درصــد برســد کــه در ش�ایــط فعــی ی
یمرســد.
کهــای ســوییس مشــغول اعطــای
فتــر و در اروپــا نـ ی زـ� بان 
آن طر 
وا مهـ یـا� بــا بهــره من�فانــد و بــه نظــر یمرســد اجـرای ایــن سیاســت،
ک مرکزی این کشــورکمخرجتر در یمآید.
از نگهداری پول نزد بان 
کهــای ســوئدی و دانمــاریک هــم در ســالهای اخـ یـر ،تجربــه
بان 
اعطــای وام بــا ســود منـ فـی را داشــتهاند .حــاال در ســوییس ،حـ تـی
اوراق قرضــه بلندمــدت ( 10تــا  50ســاله) هــم نــرخ بهــرهای منـ فـی
دارنــد.
مشکل ازکجاست؟
یمتــوان گفــت کــه کجــای سیاســتگذاریهای
بــا قطعیــت ن 
کشــورهای توســعهیافته اشــتباه بودهاســت ،امــا بــد نیســت بــه

اخ� در عرصه
مجموعه وقاییع نگاه کنیم که تنها در دو سه سال ی
سیاســت و اقتصــاد جهــان رخ داده اســت:
 خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا (برگزیــت) کــه چندیــن مــاه اســتجاش را تحــت تاثـ یـر قـرار داده ،همزمـ نـا�
اقتصــاد و سیاســت خــار�
واضــی بــا کاهــش رشــد اقتصــادی و نــرخ تــورم دارد .در چنـ ی ن
ـ�
ش�ایــی ،رسمای هگــذاری خـ ج
ـار� در انگلســتان بــه طــور قطــی بــا
نااطمینا�هــای ف ـراوان روبروســت.
ن
گ
 جنــگ تجــاری آمریــکا و چـ ی نـ� کــه کــم کــم بــه یــک ســال� خــود
گ
یمشــود ،نتایــج بــزر� در اقتصــاد ایــن دو کشــور داشــته
نزدیــک 
به� اهمیت مسئله ،ف
است .برای درک ت
کا� است بدانیم که ی ن
چ�
ب ـرای مقابلــه بــا جنــگ تجــاری آمریــکا ،پــس از ســالها تصمیــم بــه
کاهــش ارزش پــول خــود در برابــر دالر گرفــت .آنطــور کــه مجلــه
اکونومیســت یمگویــد ،ثمــره ایــن جنــگ تجــاری ،تنهــاکاهــش تولیــد
یــا تالط مهــای موقـ تـی نیســت .شــاید اصیلتریــن �ض ر ایــن جنــگ
� آن رخ خواهــد داد .چـ ی ن
ـ� کــه
ی باشــد کــه در پ 
تجــاری ،ب�اعتمــاد 
خــود امســال بــا کاهـ شـی یس درصــدی در نــرخ رشــدش نســبت بــه
ســالهای میـ نـا� دهــه فعــی روبروســت ،در حــال ایجــاد تغیـ یـرات

تهــا و البتــه ش�کای تجــاری خــود اســت.
بــزرگ در فعالی 
ایــاالت متحــده کــه بــا نشسـ ت ن
ـ� دونالــد ترامــپ بــر صنــدیل ریاســت
جمهــوری ،نشــانههای مثبـ تـی از جهــش اقتصــادی را بــروز یمداد،
نـ ی زـ� اکنــون در حــال از دســت دادن ثمـرات ورود ترامــپ بــه اقتصــاد
و سیاســت خــود اســت .کاهــش شــدید در نــرخ رشــد در نیمــه دوم
 2018و نیمــه نخســت  2019وکاهــش نــرخ تــورم ،تنهــا بخـ شـی
ـکال� اســت کــه اقتصــاد اول دنیــا بــا آن دســت و پنجــه نــرم
از مشـ ت 
یمکنــد.
در چنـ ی ن
ـ� وضعیـ تـی ،مراجــع رصــدی اقتصــاد جهـ نـا� ماننــد بانــک
جهـ نـا� ،اوضــاع را آنطــور کــه آمارهــا نشــان یمدهــد ،تـ یـره و تــار
نیمداننــد .زمزم ههــا� از پایــان جنــگ تجــاری چـ ی ن
ـ� و آمریــکا
ی
و حرکــت برگزیــت بــه ایســتگاه پایـ نـا� خــود بــه گــوش یمرســد ،امــا
بعیــد بــه نظــر یمرســدکــه ایــن دو ،بتواننــد �ض ری را جـ بـران کننــدکــه
اقتصــاد دنیــا در دو ســال اخـ یـر بــه خــود دیــده اســت .در روزهـ یـا� کــه
اقتصاد آلمان بطور قطیع در حالکوچک شدن است ،صحبت
از احتمـ ت
ـاال� چــون بهبــود روابــط آمریــکا و چـ ی ن
ـ� یــا خــروج بریتانیــا از
اتحادیــه اروپــا ،کــی بیــش از حــد خوشبینانــه بــه نظــر یمرســد.

ها� از چخوف وکزازی
انتشارکتاب ی
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اد�
ب

گ
گزیــدهای از داســتانهای کوتــاه نمایـ شـی آنتــون چخــوف بــا عنــوان «دوســتان ،مــا بــد زنــد� یمکنیــم!» و چــاپ دوم کتــاب «در
ســایهی آفتــاب» نوشــته یم�جاللالدیــن کـزازی منتـ شـر شــد.
گ
ش
کوتاه نمای�) نوشته آنتون چخوف با ترجمه
به گزارش ایسنا« ،دوستان ،ما بد زند� یمکنیم!» (گزیدهای از داستانهای
ِ
داریوش مؤدبیان در  ۵۱۲صفحه با شمارگان  ۵۰۰نسخه و قیمت ۹۰هزار تومان در ش
ن�گویا عرضه شده است.
گ
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است« :دوستان ،ما بد زند� یمکنیم!» جانمایه داستانهای کوتاه چخوف در یک نگاه
غ� ش
ش
نمای�) ،شاید ی ن
هم� یک جمله کوتاه باشد.
کیل ،درونمایه تمایم آثار وی
(نمای� و ی

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

روایت کوچ
ثناکاکاوند
روزنامهنگار

هوشــنگ گلشــری در سـ ن
ـخ� نا� خــود در شــب ششــم ش ـبهای
ی
گ
نمــر� نویســنده حــرف
شــعرگوتــه در ســال  1356دربــارهی جوا 
گ
اد� نویسنده قبل از چهل

یمز گند .مقصود او از جوانمر� مرگ ب
یممـ یـرد و نویســنده در
ســال� اســت .زمـ نـا� کــه خلــق و ابــداع در او 
گلش�ی دالیل زیادی
تکر ِار مدام آثار قبیل خود دست و پا 
یمزند .ی
گ
یمشــمارد همچــون فقــدان تــداوم فرهنــی و سانســورکــه در ایــن
را 
یادداشت مجال بیانشان نیست .ویل ییک از عوامیل که او از آن
یــاد یمکنــد « کــوچ» اســت .مهاجـ ت
ـر� از روی اجبــار یــا اضط ـرار.
او دربــاره کــوچ نویســنده چنـ ی ن
ـ� یمگویــد «:وقـ تـی نویســنده از اینجــا
یمشــود مثــل
یمرود ،آفتـ بـا� دیگــر بــر چهــرهاش یمتابــد یــا توریســت 
لزاده کــه انــگار بـرای مسـ ش
ـت� ی ن
ق� یمنویســد مثــل ادوارد بـراون
جمــا 
یــا ریپــکا ،و یــا دیگــرکالم و زبــان را فرامــوش یمکنــد و مســائل زنــده
را بــا واســطه یمبینــد .تــازه عیــب همــه ایــن ســفرکردهها ایــن اســت
کــه در مــورد خودشــان ،همــان تجربیاتشــان؛ همــان غربتشــان
نیمنویســند» .بــا بــرریس ادبیــات تولیــد شــده در خــارج از ای ـران و
لزاده،
نــگایه اجمــایل بــه آثــار نویســندهگان مهاجــر همچــون جمــا 
بــزرگ علــوی و مــدریس قبــل و بعــد ازکــوچ دریمیابیــم کــه بــه راسـ تـی
ایــن چنـ ی ن
گهــای
ـ� اســت و مهاجــرت بــه خصــوص بــه ســوی فرهن 
دورتــر و متفــاوت یمتوانــد نویســنده را هویــت خویــش دور و دچــار
گ
رسدرگــی و تــک افتــاد� کنــد و دو قطـ بـی درون او ایجــاد کنــد کــه
مــدام میــان اینجــا و آنجــا ،حــال و گذشــته ،هــم وطــن و بیگانــه
گ
گ
دست و پا بزند و این گمگشت� برآیند گسست� از فرهنگ ایران
و ورود او بــه مـ ن
نحــال
ـکا� خــایل از هویـ ِـت معنــادار اســت .بــا ای 
ن
هســتند نویســندگا� کــه در دوری از وطــن آثــاری موثــر و مهــم را
خلــق کردنــد.
اما ادبیات مهاجرت چیست؟ پیشین ه این نوع از ادبیات به عرص
ش
یمگــردد .زمـ نـا� کــه ســفرکــردن آســانتر شــده بــود و
م�وطــه باز 
ش
خ�هــای خــو� از آن ســوی مرزهــا بــه ایرانیــان یمرســید .در ایــن
ب
زمان ابتدا بازرگانان راه خود را به خارج از ایران بازکردند و بعدها
روشــنفکر نا� کــه بــه دالیــل ســیایس و تقابــل اندیشههایشــان بــه
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پهلــوان شــعر معــارص ،ایــن نــایم اســت کــه وقـ تـی بــه غــزل رسودن
برخواســت بــر او نهادنــد .صالبــت ،قــدرت و تســلط او در
یمتــوان بــا او
رسایــش شــعر قدیــم چنــان بــود کــه کمـ تـر کــی را 
ن
ـو� کــه رودیک اســت.
قیــاس کــرد .زبــا� شــیوا و قـرا و ب�تکلــف ،گـ ی
مهــدی اخــوان ثالــث امــا پــس از چنــدی خــود را بــه همــان دردی
دارو� را برگزید که او
مبتال یافت که نیما یافته بود و برای آن
ی
تجویزکرده بود .درد ،دردی قدییم بود همان که آن یپ� قونیه
یمگفت«:رســتم از ایــن بیــت و غــزل ای شــه و ســلطان ازل/
مفتعلــن مفتعلــن مفتلعــن کشــت مـرا» .قالــب و فــرم شــعر قدیــم
بــه راحـ تـی اجــازه بیــان مشــکالت جدیــد را نــیداد .مســائیل کــه
بــا ورود مدرنیتــه بــه ای ـران ب ـرای مــردم مطــرح شــده بــود و تغیـ یـر
گ
گ
ند�هــا ،بیــان مشــکالت نــو
�ض ب آهنــگ زنــد� ،تحــول ســبک ز 
و همچنـ ی ن
ـ� احساســات جدیــد ،دیگــر بــا زبــان کهــن قابــل بیــان
نبــود و شــعر نیمـ یـا� تــا حــدودی مشکلگشــا بــود .آن پهلــوان
شــعر معــارص وقـ تـی بــه شــعر نیمـ یـا� هــم ورود کــرد ،جــز شــاهکار
نیافریــد .بــا اینکــه اوج فعالیــت م.امیــد در ده ههــای یس ،چهــل
ـو� کــه
و پنجــاه بــود امــا هنــوز قرابــت نزدیــی بــا روزگار مــا دارد؛ گـ ی
تغی� جهان و دنیای پســامدرن هم نتوانســته
�ض ب آهنگ تند ی
از رونق آن بکاهد .او در «زمستان» که رسودهی  1335است
یمگفــت «:هــوا بــس ناجــوان مردانــه رسد اســت» و بــا یــادآوری
تاریـ ـ ــخ یمبینیــم کــه اساســا تــا بــه امــروز بهــاری را ندیدهایــم اگــر
نگوییم زمستانهای سختتری را دیدهایم .تسلط ب�همتای او
بــر ادبیــات و ســبک خراسـ نـا� ،زبــان کهــن ،اســطورههای باسـ ن
ـتا�
آئ�هــای باسـ ن
ـتا� ای ـران ،وجــه تمایــز اندیشــه او بــا دیگــر هــم
و ی ن
عـران و قدمــای خــود اســت.او در رسایــش شــعر در مقایســه بــا
دیگــر شــعرای هــم عــر خــود ،پرچـمدار ســبک خراسـ نـا� اســت؛
گ
گ
بیگان� با تکلفات ز ن
چرا که بیان او در ی ن
با� ،بسیار
ع� ساد� و
عمیــق و رسشــار از مفاهیــی اســت کــه بعضــا ب ـرای فهــم دقیــق
ـو� بشناســد هــم
آنهــا بایــد خواننــده هــم ادبیــات فــاریس را بــه خـ ب
تاریـ ـ ــخ را و هــم سیاســت را و هــم در مــواردی علــم را .بــه طــور
مثــال در شــعر «چـ ش
ـاوو�» در قسـ ت
ـم� از چرخــه گــردش خــون

جریان رسیم کشور ازکشور تبعید شدند .روشنفکران مبارزی
چــون ابوالقاســم الهـ ت
ـو� کــه پــس از حکــم اعــدام بــه شــوروی
گریخــت و مـ یـرزا ملکــم خــان کــه بــه ع ـراق و عــی اکـ بـر دهخــدا و
ســید حســن ت�قزاده که ابتدا به تفلیس و ســپس به پاریس تبعید
شدند .دورهی دوم موج تبعیدها وکوچهای اجباری نویسندگان
و شــاعران و روشــنفکران همزمــان بــا کودتــای  28مــرداد بــود کــه
موجــب مهاجــرت بــزرگ علــوی و بســیاری دیگــر از ای ـران شــد و
دورهی ســوم بــه قبــل از انقــاب اســایم ســال  57و بعــد از آن
یمگــردد کــه ســیل دیگــری از روشــنفکران
و جنــگ تحمیــی بــاز 
ت
و نویســندگان ای ـر نا� را بــه خاطــر اختالفــات عقیــد� و ســیایس
روان ـهی ســایرکشــورها بــه خصــوص اروپــا و آمریــکا کــرد.
آثــار تولیــد شــده از ســوی نویســندگان مهاجــرکــه ث
اک�یــت قریــب
بــه اتفــاق بــه زبــان فــاریس نوشــته شــدهاند بــا توجــه بــه نســبت اثــر و
رویکرد نویسنده با مسئلهی ایران و درونمای ه در دوگروه ادبیات
سیاست محور یا همان «ادبیات تبعید» و ادبیات هویت محور
گ
گ�د .در ادبیات
یا همان «ادبیات دیاسپورا »یا «آوار�» جای یم ی
تبعیــد بــه خصــوص آثــاری کــه در ده ههــای شــصت و اوایــل دهـه
تهـ یـا� هســتیم کــه بیشـ تـر خاطــره
هفتــاد تولیــد شــد شــاهد روای 
نوییسانــد .خاط ـر تا� کــه نویســنده از دوران زنــدان و مبــارزات
ســیایس ( واقــی یــا غـ یـر از آن) در داخــل نوشــته و بــه ادبیــات تنهــا
بــه عنــوان تریبـ ن
ـو� ب ـرای گفـ ت ن
ـ� بیانی ههــای ســیایس نــگاه یمکنــد.
ایــن دســته از آثــار بــه ایــن دلیــل کــه متاثــر از ایدئولــوژی هســتند و
نویســنده تنهــا بــا هــدف هــم عقیــده کــردن خواننــده بــا خــود بــدون
اد� و زیبـ یـا� شناســانه
توجــه بــه کیفیــت آن را نوشــته از لحــاظ ب
اد�
ـدات
ـ
ی
تول
ـن
ـ
ی
ا
ی
ارزشــمند نیســتند .هوشــنگ گلشـ یـری دربــاره
ب
چنـ ی ن
ـ� یمگویــد «:اشــکال نویســندگان آن ســو ایــن اســت کــه چــون
دستشان باز است ،هر چه یمخواهد دل تنگشان یمگویند ،پس
گ�ند» باگذشت
گشا� یا افشاگری را با داستان اشتباه یم ی
عقده ی
زمــان و در دهـهی بعــدی بــا دور شــدن از فضــای جنــگ و انقــاب
گو� و خاطره نوییس تا حدی
این گونه ادبیات از شکل مستقیم ی
عبور یمکند و نویسـ ن
ـندگا� چون رضا دانشــورکه در ســال  61به
ن
فرانسه مهاجرت کرد با رمان «خرسو خوبان» که رما� تاریـ ـخگرا
ی و دربــارهی انقــاب اســایم اســت  ،عبــاس معـ ف
ـرو�
ـاط� 
و اسـ ی
بــا رمــان «فریــدون ســه پــر داشــت» کــه در مــورد ســه ب ـرادر کــه

هر ســه مبارز ســیایس و هرکدام نمایندهی یک گفتمان هســتند
جریــان ادبیــات ســیایس مهاجــرت را تغیـ یـر یمدهنــد.
ویل عمدهی سهم ادبیات مهاجرت متعلق به «ادبیات دیاسپورا»
ن
عابدی� در این باره یمنویسد « :تنومندترین شاخهی
است .یم�
گ
ت
ادبیات مهاجرت شــاخه ایســت که به دوگان� هوی� مهاجران و
گ
یهــای ن
درو� آنــان بـرای بریــدن ازگذشــته و آغــاز زنــد� تــازه
گ� 
در ی
درکشور مهاجرپذیر یمپردازد»
ادبیـ تـا� کــه نویســنده در آن تنهــا بــه دوری از وطــن فکــر یمکنــد و
گ
گ
از آن یمنویســد .نوســتالژی ویژ� شــاخص آن اســت و رسگشــت�

و حـ یـر نا� ،از خــود بیگانـ گـی و تعلیــق نـ ش
ـا� از مهاجــرت درآن تکـرار
ناهمخوا�هــای میــان خــود و یپ�امــون
ن
یمشــود .نویســنده مــدام از

یمزنــد .گاه نگاهــش بــه گذشــته روشــن اســت
جدیــدش حــرف 
جهـ یـا� کــه کشــیده یمنویســد.
و جــای وطــن دارد وگاه تنهــا از رن 
گ
گ
ت
ادبیا� که از دوپار� فرهن� ،حقیقت کوچ ،و بازگشت به وطن
یمتــوان بــه
نهــای نوشــته شــده در ایــن گــروه 
یمزنــد .از رما 
حــرف 
بهــا» نوشــتهی رضــا قاســی،
ـوا� شــبانهی ارکسـ تـر چو 
«همنـ ی
مجموعــه داســتان «دو دنیــا» گیل تـ ق
نهــای «گســل» و
ـر� و رما 
«کافــه رنســانس» اشــاره کــرد.

پهلوان شعر معارص
بــزرگ و کوچــک ب ـرای بیــان رسگـ ن
ـردا� خویــش در ایــن روزگار
بهــره یمجویــد و حقیقتــا هماننــدی ب ـرای ایــن نــگاه تــا بــه حــال
ندیــدهام .بــه زعــم نگارنــده شــعر «قصــه شــهر سنگســتان» تجــی
ـ� و اســطورههای باسـ ن
اعــای شا�اف شــگرف او بــر آئـ ی ن
ـتا� ایـران
اســت چنانکــه بـرای ارتبــاط برقـرار کــردن بــا ایــن شــعر،مخاطب
ـاط� کهــن ای ـر نا� در آئـ ی ن
ـ� زرتشــت را بشناســد
بایــد باورهــا و اسـ ی
ماننــد امشاســپندان ،بهـرام ورجاونــد ،داســتان عــروج کیخــرو،
میـ تـرا ،پشــوتن و افســانهها باسـ ن
ـتا� دیگــر .در بــازه زمـ نـا� دهــه
گ
یخ
 30تــا دهــه  50شــمیس تحــوالت تاری ـ و فرهنــی جامعــه،
فغان همه دردمندان را برآورد و قاعدتا شعرا ی ز
ن
مستث�
ن� از آن
نبودنــد .کمـ تـر شــاعری را یمبینیــم کــه در آن دوره بــه مســائل و
مصائــب اجتمــایع پن�داختــه باشــد و در ایــن بـ ی ن
ـ� شــاید بیــش
از همــه روح لطیــف و زالل اخــوان ثالــث را  ش
ـو�
یمفــرد و بازگـ ی
ن
تل�هــا را بــه زبـ نـا� تلــخ و دلنشـ ی ن
یمتــوان
ـ� در آثــار او بــه فـراوا� 
خ
.
ـو� ســوق داد کــه از هــر تغیـ یـری
یافــت ایــن خ
تل�هــا او را بــه سـ ی
در ایــن رسنوشــت شــوم مشـ تـرک مــا دل بریــده بــود .بــه طــور
کیل مفهــوم «ناامیــدی» بنیادیتریــن اندیشــه مسـ تـت� در اشــعار
اوســت چنانکــه خــود یمگویــد «گوینــد کــه امیــد و چــه نومیــد!
نداننــد /مــن مرثی هخــوان وطــن مــرده خوی ـشام» .بــه بــاور او
«دقیانــوس» هنــوز در عــر مــا زنــده اســت و بــر مــا رسف ـرازی
ـو� کــه
یمکنــد ،جبــاری فراتــر از حاکمــان و سیاس ـتمداران ،گـ ی
ایــن جبــار در درون خــود ماســت و بــا مــا در غــار یمخســبد و
ً
یمشــود و قه ـرا مــا را از او رهـ یـا� نیســت جــز آنکــه
بــا مــا بیــدار 
گاه گایه در رویـ یـا� خــود را در اعصــار شــکوهمندی در گذشــته
ببینیــم و بســیار بگوییــم کــه مــا چنــان بودیــم و چنــان کردیــم و
غــرب تــا ش�ق را درنوردیــده بودیــم امــا ایــن رویــا نـ ی زـ� دیــری نپایــد
�مــرگ اســت
و پتــک حقیقــت بــر رس مــا فرودآیــد کــه «لیــک ب 
دقیانوس/وای وای افســوس» .اخوان در مورد تالش انســانها
گ
ـد� نـ ی زـ� همـ ی ن
بـرای یافـ ت ن
ـ� گونــه یماندیشــد .بــاور
ـ� معنـ یـا� بـرای زنـ
گ
لمــرد� در ذات آدیم اســتوار اســت
دارد کــه ایــن نخــوت و د 
گ
و از طـ ف
ـر� نـ ی زـ� قیــود و وابســت�های اجتمــایع زنجـ یـری بــر پــا
یمبــرد،
و دســتان ماســت کــه بیــش از پیــش مــارا در رخــوت فــرو 
لیکــن همیشــه در تاریـ ـ ــخ انســانها رایه بـرای بــرون رفــت از ایــن
گ
خمــود� یافتهانــد و خویــش را بــا آن رسگــرم کردهانــد .او در شــعر
ن
«کتیبه» دو روی ســکه زندگا� را ییک یمداند و تکاپوی آدیم را

بیهــوده روایــت یمکنــد ازگــرویه انســان کــه بــه پنــدار اینکــه رازی
گ
مبهــم و شــاید مهــم بــر روی ســن� نوشــته اســت ،بــا هــم هم ـراه
یمشــوند از هــر ن ـژاد و رنــگ و بــا وجــود تشــکیک در نتیجــه

گ
ایــن کار ،ایــن تکاپــو هرچنــد کــم ارزش و ب�آتیــه امــا زنــد� آنــان
گ
گ
را رنــی یمبخشــد و همیشــه بخشــیده اســت؛ رنــی از مذهــب،
گ
گ
رنــی از ن ـژاد ،رنــی از اســطورههای مشـ تـرک و هــر رنــگ دیگــری
گ
کــه در هزارههــا ،انســانها بــه تک ـرار بیهــوده زنــد� پاشــید هاند.
در تناســبات قــدرت بــه رغــم اندیش ـههای ســیایساش هیچــگاه
دخیل نشد و ت
ح� نزدیک هم ،با وجود تهدیدها و تطمیعها و
ت
فشــارها ،بــا هیــچ قــدر� چــه قبــل از انقــاب چــه بعــد از انقــاب
ساز هماوا� برنداشت و یمگفت «:ما ن
ه�مندان بر حکومتیم
ی
نــه بــا حکومــت» .او دلباختــه ای ـران و وطــن بــود و در جــای
یمتــوان بــه وضــوح ایــن امــر را مشــاهده
جــای کارنامــه کاری او 

کــرد و قصیــده بلنــد «تــو را ای کهــن بــوم و بــر دوســت دارم» کــه
ش
ـو� ایــن عالقــه را
ســایل قبــل از مرگــش آن را منتــر کــرد بــه خـ ب
بــه تصویــر یمکشــد .از وجــوه تمایــز مهــدی اخــوان ثالــث نســبت
بــه دیگ ـران ،دوری او از تحصیــات آکادمیــک اســت؛ چنانکــه
ت
ن
کدک� درکتاب «حاالت و مقامات م.امید» او را
دک� شفییع
«خودآموختهای بسیاردان» یمنامد و حقا که بدون تلمذ پیش
اســتاد شــاخیص یــا گــذران تحصیــات دانشــگایه ،ایــن تســلط بــر
ادبیــات و تاریـ ـ ــخ و فرهنــگ ایـران ،اگــر نگوئیــم ب�نظـ یـر ،کمنظـ یـر
اســت و بــه وضــوح ایــن شا�اف در آثــارش قابــل لمــس اســت .بــه
نظر نگارنده ،اگر بخواهد کیس اخوان را با چند شعر بشناسد
این آثار آینه تمام نمای پهلوان شــعر معارص است«:زمســتان،
ش
چاوو�،فریــاد،کاوه یــا
آخــر شــاهنامه ،قصــه شــهر سنگســتان،
اســکندر ،مـ یـراث ،غــزل تکیــه گاه و پنــاه ،مــرد و مرکــب».
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