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گرف� ت
مسئله خصویصسازی در ایران ،با وسعت و شدت ت ن
اع�اضات
کارگری ،به مسئله محوری بسیاری از صحبتهای سیاستمداران
و جامعه ایر نا� شده است .ت
اع�اضات متعدد کارگران ش�کتهای
خصویصشده برای احقاق حقوق خود و برخوردهای متعدد ت
امنی� با
ی ن
رسزم� شده است.
این افراد ،باعث رنجش خاطربسیاری ازمردمان این
ض
سو�
در حال حا� این مسائل ،فضای فکری کشور را به سمت و ی
غ� علیم سوق داده است؛ به گونهای که هرگونه استدالل
رمانتیک و ی
ق
منط� و علیم در جهت تأیید اعمال دولت در برخورد باکارگران یا در
جهت تأیید اعمال بخش خصویص ،با برچسبهای متعدد در جامعه
ایر نا� روبرو خواهد شد .مسئله لزوم وجود جایگاه نقد علیم و مستدل
چارچو� فکری در
در این میان ،نگارنده را به سمت تالش برای ترسیم
ب
باب خصویصسازی هدایتکرده استکه دراین نوشتاربه آن پرداخته
خواهدشد.
ت
ن
از ابتدای قرن بیستم ،با قدرت گرف� مارکسیسم در سطح جهان،
اقتصاددانان بسیاری سودای برنام هریزی مرکزی در ذهن یمپروراندند.
پی�فت تکنولوژییک از یک سو و ش
ش
پی�فت علیم از سوی دیگر ،انسان
ز
ت
چ� را بداند و
را به سم� هدایت یمکرد که گمان یمکرد یمتواند همه ی
بالتبع،بتواندهمهکارهاراانجامدهد.بابرریسآثاربسیاریازاندیشمندان
واقتصاددانان دراین بازه ن
زما� ،مسئله استقبال اینگروههاازبرنام هریزی
مرکزی وسوسیالیسم آشکارترخواهدشد.
ن
ت
آلما� و ش
اتری� مانند زولس� و یپ�سون در جهت حل
اقتصاددانان
ت
سوسیالیس� حرکت یمکردند؛ اقتصاددانان
مسئله ارزش در جوامع
انگلییس مانند پل ساموئلسون افزایش قدرت اقتصادی شوروی
ت
کمونیس� دربرابرغرب را امری حتیم یمدانند ،ودرنهایت به جزتعداد
ً
ش
معدودی از اقتصاددانان مکتب اتری� و نئوکالسیک ،عمال بارقهای از
لی�الیسم کالسیک بر جای نیمماند .با ظهور رکود بزرگ  1929موج
ب
ت
اقبال به سمت سوسیالیسم ی ز
گ�د وبا انتشار
ن�بیش�ازگذشته شکل یم ی
کتاب مشهور ن ز
لی�ال دموکرایس هم به سمت
کی� ،نظریه عمویم ،جهان ب
دخالت دولت دراقتصاد حرکت یمکند.
فضای ن
جها� تا اواخر قرن بیستم به شکل فوق ادامه داشت .اما تجربه
نز
غر� و تجربه
سالهای سوسیال -ب
لی�الیسم کی�ی در کشورهای ب
ت
ز
ن
ن
چ� و روسیه باعث سن� دوباره
استالی� و
دیکتاتوری
مائو� در ی
ی
لی�الیسمکالسیک درقالب اندیشههای مکتب اتریش ومکتب شیکاگو
ب
گرف� جریان ت
شد .ناکارآمدیهای دولت که از ابتدای شکل ت ن
دول�سازی
ن
اقتصاددانا� مانند فردریش فون هایک ولودویگ فون ی ز
م�س به
توسط
آنها اشاره شده بود ،در این سالها بیشتر ازگذشته به چشم یمخورد.
از طرف دیگر در دهه  80میالدی بودکه پیش ن
بی� هایک از وضعیت
رکود توریم که به سبب تئوریهای ن ز
چن�ن
.
کی�ی بود ،به وقوع پیوست ی
تغی� تا� در اندیشه اواخر قرن بیستم ،به روی کار آمدن دولتهای
ی
ن
جها� درست
طرفدار دولت حداقیل و «لسهفر» کمک کرد و اقتصاد
در این زمان به سمت خصویصسازی صنایع ت
دول�شده حرکتکردکه
ت
متفاو� درباره این پدیده(خصویص
منجر به بهوجود آمدن تجربههای
سازی) شد.
تأث� اندیشههای قرن بیستیم به وقوع
انقالب ایران در سال  ،57تحت ی
پیوست .و همانطور که در باال ذکر گردید ،این اندیشهها در عرصه
اقتصادباعنوان ت
دول�سازی بروزوظهورپیدایمکنند .درابتدای انقالب،
بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ به دالیل مختلف اعم از بدیه بانیک
مالک ،وابسته بودن مالک به دولت شاه ودر ض
بع� موارد فرارمالک به
ش
کشورهای دیگر ،ت
دول� شدند .بعد از انقالب ،با �وع جنگ تحمییل،
ش
ش�ایط برای باز ش
اندی� در �ایط اقتصادی بسیار محدود بود و نتیجه
ت
اقتصاد ت
دول� ایران درسالهای جنگ وتالشهای دول� جهت بازتوزی ــع
ف
.
تاث�ات من� متعددی بر اقتصاد ایران گذاشت پس
منابع در این زمان ی
گ
از پایان جنگ تحمییل ،با روی کار آمدن دولت سازند� ،سیاستهای
آزادسازی اقتصادی دردستورکاردولت قرارگرفت .اما مسئله آزادسازی
اقتصادی مخالفان بسیاری را در میان گروههای سیایس و افراد جامعه
داشت .اصل  44قانون اسایس ی ز
ن� به رصاحت بر لزوم سیطره دولت
بر اقتصاد سخن یمگفت .در نهایت در سال  85با ابالغ سیاستهای
ق
حقو� خصویصسازی حل وفصل شد .اما دراین
کیل اصل  44مسئله
میان ،افزایش درآمدهای ت
نف� دولت دراین سالیان باعث شدکه دولت
نهم ودهم ،نیازی به آزادسازی صنایع نداشته باشد .درنتیجه ،رس ی ن
کنگب�
«سیاستهای کیل اصل  »44در این دوران به صفرای ش
«�کتهای
ن
ت
عقال� و قانونگذاری
خصول�» انجامید .عدم اخذ سیاستهای
عقال� در دولت ،از آن زمان تا کنون ،باعث اهدای  82درصد از
ی
ت
خصول�ها شده است .طبقگزارش عملکرد
صنایع خصویص شده به
خصویصسازی در سال  ،95تنها  18درصد صنایع خصویصشده به
بخش خصویص واقیع واگذارگردیده است.
باتوضیحات فوقالذکر ،اکنون وضعیت ایران درطیف خصویصسازی
جا� میان اقتصاد تمام ت
دول� و اقتصاد بازار آزاد قرار ندارد .اقتصاد
ی
ت
ایران کماکان وابسته به افیون دول� است و به نظر نیمرسدکه تاکنون
رها� یافته باشد .لزوم خصویصسازی گام به گام همراه با
از این مهم ی
حا� ،ت
شفافیت ،درحال ض
بیش�ازهمیشه به چشم یمخورد .قانونگذار
وسیاستمدارایر نا� هنوزخود را درورطه خطرنیافته است وبه ی ن
هم�
تن
داش�
عقال� برای توسعه کشور پیدا نیمکند .برای او،
خاطر رایه
ی
قدرت اقتصادی به طورقطع مقبولیت ت
تن
نداش� این قدرت
بیش�ی داردتا
قانو� و ف
واین قدرت توسط هیچ ن�وی ن
عر� درایران محدود نیمگردد.
ی

حس� فریدون در زندان ض
ی ن
یک منبع آگاه:
حا� است

2

خ�نامه
ب

حس� فریدون در زندان ض
ی ن
حا� و در حال گذراندن دوران محکومیتش است.
یک منبع آگاه در سازمان زندانهاگفت:
ن
به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،یک منبع آگاه در سازمان زندانها اعالم کرد:
حس� فریدون در زندان
ی
ض
ی ن
حس� فریدون تکذیب یمشود.
خ� مرخیص
حا� و در حال گذراندن دوران محکومیتش است.به این ترتیب ب
ن
ن
خ�نگاری مب� بر آخرین وضعیت
اسماعییل ،سخنگوی قوه قضاییه در
خ�ی خود ،در پاسخ به سوال ب
یازدهم� نشست ب
ی
ی ن
ی ن
«حس� فریدون» گفته بود:
نها� خود را
أی
ر
و
گرفته
تصمیم
نظر
تجدید
دادگاه
فریدون
حس�
آقای
با
ابطه
ر
«در
پرونده
ی
ن
ن
تعی� کرده بود ،به  ۵سال تقلیل
صادرکرده است .در مورد آقای
«حس� فریدون» ،هفت سال حبس را که دادگاه بدوی ی
ی
داده اما بقیه مجازاتهای وی ن
یع� جزای نقدی و آن مبل�غ که به عنوان رشوه مطرح بود را باید پب�دازد».
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اهپیما�هــای اعـ تـرا�ض
ی
از ســال  2015تاکنــون ع ـراق شــاهد ر
ت
یهــا ،مشــکالت معیشــی و
مــردیم در مواجــه بــا ناکارآمد 
فســادهای نهــادی بــوده اســت .ایــن ت
اع�اضــات کــه طبــق ســنت
ســالهای گذشــته بــه پدیــدهای قابلانتظــار مبــدل شــده بــود،
اکنــون بــه لحــاظ ماهــوی تغیـ یـر کــرده اســت .آنچــه در بغــداد و
جنو� عراق دیده یمشود ،حاال عالوه
دیگر شهرهای مرکزی و ب
بــر نارضایـ تـی هــای مـ ن
ـد� ،دغدغــه میلگرایانــه نـ ی زـ� دارد.
دولــت عــادل عبدالمهــدی پــس از روی کار آمــدن ،روز خــوش بــه
خــود ندیــده اســت و تــا بــه امــروز مســائل و مشــکالت متعــددی
گریبانــش را گرفتــه ،هرچنــد بخـ شـی از ایــن مســائل پیــش آمــده
از عملکــرد تاحــدودی جســورانه و متفــاوت نخس ـتوزیر جدیــد
یمگـ یـرد .ع ـراق همچــون بـ خ
ـر� دیگــر ازکشــورهای
ع ـراق نشــأت 
یمبــرد،
خاورمیانــه از فســاد اقتصــادی و عــدم شــفافیت رنــج 
بــه طــوری کــه رتب ـ ه دوازدهــم را در ســطح جهــان از نظــر فســاد
اقتصادی و نبود شفافیت دارا است .ظهور داعش ی ز
ن� ،در چند
نهــای مضاعــف روب ـهرو ســاخت.
ســال اخـ یـر ع ـراق را بــا بحرا 
نهــای متعــدد اقتصــادی همـراه بــا فســاد اقتصــادی گسـ تـرده
بحرا 

پانیذ ن
بهم�
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یــک قــرن پــس از نس ـل ش
ک� ارامنــه توســط دولــت عثمـ نـا� ،ایــن
روزهــا شــاهد ایــن هســتیم کــه دولــت ترکیــه پــا جــای پــای پیشــینیان
خــود گذاشــته اســت؛ ایــن بــار بــا یــورش بــه کردهــا .آنچــه در 1915
ن
جا� اجباری ،ناپدید شــدن اجباری
یط جنگ جها� اول با جابه ی
ن
و قتــل صدهــا ه ـزار نفــر از ارامنــه ســاکن عثمــا� و در نــاآگایه
جامعــه ی ن
ب�الملــل رخ داد ،امــروز بــا ســاحهای نویــن و آگایه کامــل
ن
.
رخ یمدهــد ایــن نقــض فاحــش حقــوق یب�الملــل مقابــل چشــمان
اعضــای جامعــه ی ن
نهــا جــای تأمــل دارد.
ب�الملــل و عــدم واکنــش آ 
ش
نقــض تمامیــت ار�ض ســوریه و جنایــت علیــه ب�یــت ،از جملــه
روبـ هرو اســت؛ امــا رجــب
نهــا 
اتهامـ تـا� هســتندکــه دولــت ترکیــه بــا آ 
طیــب اردوغــان تهدیــد کــرده اســت در صـ ت
ـور� کــه اروپــا حملــه
ترکیــه بــه ســوریه را محکــوم کنــد و اعمــال وی را تعــرض بخوانــد،

پریا احمدی برون
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غ�مستقیم یا به عبارت دیگر ،ت
وکال� از وجود
ساختار دموکرایس ی
سلطهای بانفوذ وقدرتمند به عنوان واسطهای میان شهروندان و
دولت سخن به میان یمآورد .در این ساختار ،دولت با وکالتدادن
بــه گــرویه از شــهروندان کــه توســط عمــوم افـراد انتخــاب شــدهاند،
یمســازد .آنچــه
امــکان بســط و اصــاح دیدگا ههــای عمــویم را مهیــا 
ـ�« ،وکالی انتخــا�» را از عمــوم شــهروندان متعـ ی ن
در ایــن بـ ی ن
ـ�
ب
ت
یمســازد ،وجــود صفــا� اســت کــه آنــان را در تشــخیص مصالــح

یمســازد و بــا دوراندیـ شـی ،از میــان نظـرات
عامــه از ســایرین ،رسآمــد 
و رویکردهای متعدد ،آنچه ت
بیش�ین فایده ممکن را به منافع میل
یمرســاند ،بریمگزینند.
گ
ن
ـنگ� نمایند� و اتخاذ
وکالی انتخا 
بشــده ،بر حســب وظیفه سـ ی
ها� بر خالف تمایل عامه مردم ،از نویع اختیار و اقتدار
تصمیم ی
برخوردارانــد؛ در نتیجــه یــک نماینــده بــه ســبب انجــام وظایــف
گ
نماینــد� خویــش و خاصــه رأیدیه ،در نظا مهــای حقــوق غـ یـر
ن
ن
گ�ند .این
نظ� ایران ،تحت پیگرد قانو� قرار نیم ی
انگلوساکسو� ی
ث
نس� نمایندگان ،در اک�گفتارهای یپ�امون دموکرایس،
استقالل ب
گایه هــم نقــش پاشــنه آشــیل دموکـرایس را ایفــا کــرده و هــم آنکــه
تحــت عنــوان «راه نجــات دموکـرایس» معـ ف
یمگــردد .ایــن قبیــل
ـر� 
لهــای نظــری و عمــی نـ ی زـ� در قالــب طــرح «شــفافیت آرا» نـ ی زـ�
جدا 
قابــل مشــاهده اســت و هــدف ایــن نوشــتار نـ ی زـ� ،مــروری بــر فوایــد
دموکـرایس غـ یـر مســتقیم اســت.
از منظــر عمــی قضیــه ،هــدف اصــی موافقــان شــفافیت آرا ،بــه
نحــوی افزایــش نفــوذ شــهروندان بــر روی وکالی انتخـ بـا� اســت کــه
الجــرم ،کفــه اعمــال قــدرت را بــه ســود شــهروندان سـ ی ن
یمســازد.
ـنگ� 
یمتــر و قــدرت را
ایــن مســئله ،از جهــت آنکــه شــیوه حکمـر نا� را مرد 
در سطوح ق
اف� بسط یمدهد ،به عنوان عنرص مطلوب این طرح
یمگــردد .امــا پرســش اصــی در
در قیــاس بــا دموکـرایس وکالـ تـی بیــان 

نهــا بــه حــوزه
ا�هــا را بل�یــزکــرده اســت .ایــن بحرا 
کاسـ ه صـ بـر عر ق
ت
ســیایس و اجتمــایع نـ ی زـ� رسایــت کردهانــد و اکنــون ،نارضایــی
ـ� رفـ ت ن
مــردیم و از بـ ی ن
ـ� اعتمــاد ســیایس عوامــل خطرســازی ب ـرای
دولــت جدیــد شــییع عبدالمهــدی بــه شــمار یمآیــد.
در بعــد رســانهای ،بــه نحــوی ت
اع�اضــات را تنهــا بــه مداخل ـهی
یمشــود
جهمــوری اســایم در مســائل داخــی عـراق انعــکاس داده 
یمســازند.
و جمهــوری اســایم را بــه دخالــت در امــور ایـران متهــم 
ـف� ای ـران در ع ـراق بــا اشــاره بــه موضــع دفــایع ای ـران
اظهــارات سـ ی
:
تحــت ایــن عنــوان کــه « در صــورت حملــه ،ای ـران ین�وهــای
آمریکا� را در عراق و هر جای دیگری هدف قرار خواهد داد و
ی
آمریکا�هــا بــه خــو� یمداننــد کــه ایـران هرگــز شـ خ
ـو� نیمکنــد»،

ب
ی
موجــب موض عگـ یـری تحسـ ی ن
ـ� الخفـ جـا� ســخنگوی وزارت دفــاع
ـ� دلیــی بــر اثبــات ادعــای ت
مع�ضـ ی ن
ع ـراق شــد و هــم چنـ ی ن
ـ� علیــه
دخالــت هــای ای ـران.
ـتگ�ی هیئــت دیپلماتیــک
ایــن رونــد موجــب شــد تــا پــس از دسـ ی
ع ـر قا� توســط ین�وهــای امنیـ تـی در مشــهد ،شــایعه تعطیــی
کنســولگری عراق در ایران قابل باور باشــد و این زمینه فکری را
ـا�
در میــان مــردم ایجــاد کنــد کــه اختالفــات دوکشــور بــه حــد اعـ ی
کشــیده شــده اســت ،هرچنــد کــه پــس از انــدک زمـ نـا� ،تعطیــی و
یــا تعلیــق آن ،از ســوی مقامــات جمهــوری اســایم تکذیــب شــد.
تهــا تنهــا معطــوف بــه ای ـران نیســت و
امــا در واقعیــت دخال 

آمریــکا نـ زـ� کــه بــه نظــر یمرســد بــا اقدامــات نخس ـتوزیر کنـ ن
ـو�
ی
تهــای شــدیدی دارد ،بســیاری از منافــع خــود را در
عـراق مخالف 
منطقــه و بویــژه در ع ـراق در خطــر یمبینــد .سیاس ـتهای اتخــاذ
شــده عبدالمهــدی تاکنــون خوشآینــد ایــاالت متحــده نبــوده
اســت .عــدم پیوسـ ت ن
ـ� بــه طــرح دریانــوردی خلیــج فــارس و همـرایه
نکــردن دولــت ع ـراق بــا تحری مهــای مصــوب آمریــکا علیــه ای ـران
اثباتکننــد ه اختــاف و لجاجــت دولــت عـراق بــا ایــاالت متحــده
اســت ،امــری کــه احتمــاال نظــم حاکــم بــر منطقــه را بــر هــم خواهــد
زد.
در صــورت تجدیــد قــوای ع ـراق در ســطح منطقــه دغدغــه
جدیــد و خطرنــایک بـرای امریــکا و ش�یــک آن در خاورمیانــه ،یعـ نـی
عربستان سعودی به وجود خواهد آمد .به خطر افتادن منافع
ایــن دو قــدرت یمتوانــد انگـ ی زـ�هی مناسـ بـی در جهــت گسـ تـرانیدن
ت
اع�اضــات مــردیم و بــه سمتوســو کشــاندن آن در جهــات
ن
ســیایس مختلــف -باالخــص دشــم� بــا ای ـران ،متحــد منطق ـهای
ع ـراق -باشــد.
در مقابــل دولــت ع ـراق معتقــد اســت عــدهای در میــان
نارضای�های ش
ت
م�وع مردیم ،به دنبال آشوب وجنجال هستند
ز
نهــا را مهــار ســازد.
و دولــت قصــد دارد بــه صــورت صلحآمـ یـ� آ 
ایــن درحــایل اســت کــه ت
مع�ضــان در تصاویــر و فیل مهــای منتـ شـر
تهــای خونـ ی ن
یمشــوند و آمــار قابــل
ـ� دیــده 
شــد ه اخـ یـر بــا صور 

یورش ترکیه؛ نقض آشکار حقوق یب�نالملل

مهاجـران را از خــاک ترکیــه اخـراج یمکنــد و بــه ایــن ترتیــب ،اروپــا را
وادار بــه ســکوت در برابــر ســتمگری خویــش کــرده اســت .اردوغــان
ی ن
کردنش�
به بهانه مبارزه با تروریسم ،آمریکا را در حمله به مناطق
ســوریه ،همســوی خــود کــرده اســت؛ بــه شــکیل کــه دونالــد ترامــپ
اعــام کــرده در صـ ت
ـور� کــه ترکیــه دســت از پــا خطــاکنــد ،تحری مهــا
ـو� کــه نقــض تمامیــت ار�ض ســوریه دســت
را آغــاز خواهــدکــرد ،گـ ی
یمشــود .تروریسـتخواندن کردهــای
از پــا خطــا کــردن محســوب ن 
ســوریه کــه در مبــارزه بــا ریش ـهکنکردن گــروه تروریسـ تـی داعــش
صدهـزارکشــته دادهانــد ،بــه انــدازه ف
کا� منفــور اســت ،امــا دســتاویز
ن
قـراردادن ایــن توهــم بـرای حملــه بــه آنــان ،نابخشــود� اســت.
دیــوان کیفــری بـ ی ن
ـ� الملــی کــه در  26یت�مــاه  17( 1377ژوئیــه ی
ن
 )1998و بــا هــدف پیشــگری از وقــوع جنایــات یب�الملــی تأســیس
شد ،در اساسنامه خود به این جنایات پرداخته است .ماده  6این
اساســنامه نسـل ش
ک� را چنـ ی ن
ـ� تعریــف یمکنــد« :هریــک از عمــال
ت
زیرکه به قصد نابودکردن تمام یا قسم� از یکگروه میل ،قویم،
مذه� ارتکاب یابد :قتل اعضای یک گروه ،ایراد صدمه
نژادی یا
ب

شــدید نســبت بــه ســامت جســی یــا رویح اعضــای یــک گــروه،
تهــا نامناســب
ق ـراردادن عمــدی یــک گــروه در معــرض وضعی 
گ
ت
ـد� کــه منتــی بــه زوال کیل یــا جـ ئ
ـز� جســی شــود ،اقدامــا� کــه
زنـ
بــه منظــور جلوگـ یـری از توالــد و تناســل یــک گــروه صــورت گـ یـرد و
انتقــال اجبــاری اطفــال یــک گــروه بــه گــروه دیگــر» .مــاده هفــت کــه
بــه جنایــات علیــه ش
لهــای ســازمانیافته ،آزار
یمپــردازد ،قت 
ب�یــت 
ت
مذه�
گســرده و ســامانیافته گروههای قویم ،نژادی ،ســیایس و ب
ش
یمشــمارد.
را از جملــه جنایــات علیــه ب�یــت 
تهــای عضــو اساســنامه رم
بــا ایــن حــال از آنجــا کــه ترکیــه از دول 
(اساســنامه دیــوان کیفــری ی ن
ب�الملــی) نیســت ،خــود را بــری از ایــن
ن
اتهامــات یمدانــد؛ چ ـرا کــه قوانـ یـ� منــدرج در ایــن اساســنامه فقــط
به دولتهای عضو اعمال یمشود .با این حال مطابق ماده ،14
یــک دولــت عضــو یمتوانــد توجــه دیــوان را بــه وضعیـ تـی کــه جنایــات
تحــت صالحیــت دیــوان در حــال وقوعانــد ،جلــب کنــد.
ز
عمــل ترکیــه ،ناقــض کنوانســیونهای  1949ژنــو نـ یـ� هســت.
ایــن کنوانســیونها قواعــد مربــوط بــه جنــگ را تدویــن کردهانــد و

ایــن مــورد آن اســت کــه اعمــال نظــارت بیشـ تـر بــر نماینــدگان ،چــه
عوایــد و پیامدهـ یـا� خواهــد داشــت؟
مســئله آگایه شــهروندان از عملکــرد نماینــدگان و مشــخصبودن
عملکرد وکال ،از جهت آنکه شهروندان در پایان هر دوره موظف
یمتــوان آن را
بــه انتخــاب هســتند ،بســیار حائــز اهمیــت اســت و ن 
گ�ی الیـ ش
ـگار� را
نادیــده گرفــت؛ چـراکــه یمتوانــد زمین ههــای شــکل ی
ن
ناشکست� ونفوذناپذیررا یپ�امون نمایندگان
فراهمکند وحصاری
ایجــاد ســازد .بــا تمــایم ایــن اوصــاف ،در افزایــش نظــارت شــهروندان
بر نمایندگان ،نکته اسایس آن استکه نقش «گروههای فشار»
یمشــود و عامه شــهروندان ،به ســان یک کل همگن
مغفول واقع 
یمشــود؛ در حایل که در واقعیت ی ن
چن� نیســت.
در نظرگرفته 
یمگــردد،
گروههــای فشــار ،آنطــورکــه در علــوم ســیایس تعریــف 
ها� است که با تحت فشار قراردادن
اجتمایع از افراد یا سازمان ی
ت
نهادهای ت
حکوم� ،به دنبال کسب منافع شخیص خود
دول� و
ن
تعی�کننده در موفقیت این گروههاست،
هستند .آنچه عامیل ی
کســب حمایــت مــردیم و نشــاندادن مطالبــه خــود بــه عنــوان یــک
مطالبه جمیع اســت.
یمدهــد،
آنچــه در اثــر افزایــش نظــارت بــر نماینــدگان روی 
تگـ یـری گروههــای فشــار و افزایــش فشــار آنــان بــر نهادهــای
قدر 
دولـ تـی و بــه خصــوص نماینــدگان اســت .عــاوه بــر آنکــه ایــن قبیـل
گروههــا بــا اســتفاده از امکانــات خــود یمتواننــد یــک مطالبــه خــاص
را برجسته و به یکقدیم تصویب یمرسانند ،اصل فشار آنان بر
روی نماینــدگان و خاصــه رأیدیه فـ ن
ـزو� یمیابــد.
حهــا
واضــح و بم�هــن اســت کــه فراینــد تصویــب و آرای تمــایم طر 
یمگـ یـرد و چنــد
و لوایــح ،از ســوی شــهروندان مــورد پیگـ یـری ق ـرار ن 
مورد خاص ،در جامعه برجسته و صف ش
ک� یپ�امون آن صورت
گ�د .بسیاری از لوایح و طرحها ،چندان حائز اهمیت نیست و
یم ی
برای عامه مردم ،درجهای از اعتبار و اهمیت ندارد .اما درست در
همـ ی ن
ـ� وضعیــت ،پــای گروههــای فشــار بــه میــان یمآیــد.
حهــا� کــه بــه عنــوان هــدف گروههــای فشــار تبیـ ی ن
ـ�
عمــوم طر  ی
یق
یمگــردد؛ بــه طــور
یمگــردد ،در مقیــاس رسانــه چنــدان مهــم تلـ ن 


مثــال ،تصویــب یــک طــرح  5میلیــاردی ب ـرای یــک گــروه فشــار
بســیار مفید و سودرســان اســت؛ اما با تقســیم این مقدار در میان
یمتــوان از آن بــه راحـ تـی
یمگــردد کــه 
تمــایم مــردم ،رقــی ناچـ ی زـ� بــدل 
چشـم ش
پو� کــرد .در ایــن بـ ی ن
ـ� ،تــاش گروههــای فشــار بــر آن اســت
کــه بــا تطمیــع و یــا تهدیــد نماینــدگان ،آنــان را وادار بــه تصویــب
یمتــوان بــه یــک نماینــده ،قــول
طــرح مذکــورکننــد .بــه طــور مثــال ،
حمایــت مــایل و رســانهای در دور بعــدی انتخابــات کــرد ،همچنـ یـ�ن
یمتــوان ایــن تــرس را بــه جــان نماینــده انداخــت کــه در صــورت عــدم

همــکاری ،بــه رقیــب وی در دور بعــدی کمــک مــایل انبــویه صــورت
خواهــد گرفــت و وی دیگــر شــانس حضــور در پارلمــان را نخواهــد
یافت .اینجاســت که عدم شــفافیت آرا ،به کمک نماینده یمآید.
او یمتوانــد در عـ ی ن
ـ� حفــظ اســتقالل نسـ بـی خویــش ،از تصویــب
طــرح خــودداری کنــد و تحــت لــوای عــدم شــفافیت آرا ،خــود را از
تهدیدهــای مذکــور مصــون بــدارد .امــا در صـ ت
ـور� کــه ایــن اســتقالل
نسـ بـی نماینــده برداشــته شــود ،بــه ســهولت در معــرض تهدیــد قـرار

گ
یت��های یک شفافیت

توجــی نـ ی زـ� از شــمارکشت هشــدگان وجــود دارد .محتویــات بســته
دوم مصوبات دولت عراق برای تحقق خواستههای ت
مع�ضان
لهـ یـا� اســت کــه پیــش از بــه جریــان افتــادن ایــن
نـ ی زـ� شــامل راهح 
ت
اع�اضــات هــم قابــل تحقــق بــود و یمتوانســت مانــع آن شــود کــه
ت
اع�اضــات ایــن چنـ ی ن
ـ� بــه درازا بکشــد.
دغدغ ههــای میلگرایانــه در صــورت عــدم مغایــرت بــا واقعیــات
تهــای دارای منافــع در
و دوری از جــو ایجا دشــده توســط قدر 
منطقــه ،قابــل پذیــرش اســت .همانطــور کــه تــا بــه ایــن لحظــه
توســط دولــت فعــی ع ـراق و همچنـ ی ن
ـ� جمهــوری اســایم مــورد
احـ تـرام واقــع شــده اســت .در ایــن میــان مواضــع مراجــع ذینفــوذ،
همچــون آیــت هللا سیسـ ن
ـتا� نـ ی زـ� مــورد توجــه اســت .در بیانیــه
اخـ یـر وی بــر ایــن موضــوع کــه اصالحــات در ع ـراق ،واجــد قیــد
ض�ورت و فوریــت اســت ،تأکیــد شــده و موضــع میـ نـا� ایشــان بــر
یمشــود ،امــری کــه بــا
میان�گــری میــان مــردم و دولــت تفسـ یـر 
ج
توجــه بــه محبوبیــت وی قابــل تأمــل اســت.
بـ خ
ـر� تحلیگ ـران معتقدنــد تاثـ یـر ایــن تظاه ـرات در کوتــاه مــدت
ق
بــارز نخواهــد بــود ،ویل سیاس ـتمداران ع ـرا� را تحــت فشــار
اجتمــایع جــدی ق ـرار یمدهــد تــا از ایــن پــس اختـ ت
ـاال� بــر رس راه
همکاریهای مسالمت ی ز
آم� با ایران به وجود آید و رابط ه بهبود
یافتـ ه عـراق و تهـران پــس از ســقوط رژیــم بعــث بــا موانــع ســیایس
روب ـهرو شــود.

امــروزه جنبــه عـ ف
نهــا ب ـرای
ـر� پیــدا کردهانــد؛ بنابرایــن ،پـ یـروی از آ 
تهــا ،خــواه عضــو یــا غـ یـر عضــو ،الـزایم اســت .از جملــه
همــه دول 
غ�نظــایم
مــواردی کــه ترکیــه نقــض کــرده اســت ،حملــه بــه منطقــه ی
بــدون داشـ ت ن
ـ� مزیــت نظــایم اســت .منشــور ملــل متحــد نـ ی زـ� ســندی
الزماالجراست و از آنجاکه ترکیه عضو سازمان ملل متحد است،
یمشــود .مطابق بند  4ماده  2منشــور ،که
شــامل حال این دولت 
ز
بــه قاعــده «منــع جنــگ» نـ یـ� معــروف اســت ،اســتفاده یــا تهدیــد بــه
اســتفاده از زور ،علیــه تمامیــت ار�ض یــا اســتقالل کشــورها ممنــوع
اســت.
ی ن
کردنش� سوریه ،علیه
با این حال ترکیه در حمله خود به مناطق
کردهــای تبعــه دولــت ســوریه و در خــاک ســوریه متوســل بــه زور
خ� اعزام ین�وهای ارتش سوریه به مناطق
شده است .با رسیدن ب
تحــت یــورش جهــت مقابلــه بــا حمــات ترکیــه ،ســایه شــوم جنــگ
هیچ گاه دســت از رس خاورمیانه برنخواهد داشــت و در این میان
آتشافــروزان ،دالالن و جنگافــروزان نهایــت منفعــت را خواهنــد
برد.

خواهــد گرفــت.
ز
ت
ت
آنچــه یمتوانــد کاســیهای دموک ـرایس وکالــی در خصــوص مـ یـ�ان
نفوذ شهروندان بر نمایندگان را رفع کند ،بازگشت به نهاد حزب
تضم�گــری در سیاســت دارد کــه
ی ن
اســت .بــه واقــع ،حــزب نقــش
بایسـ تـی همــواره پاس ـخگوی عملکــرد نماینــدگان خویــش باشــد.
ـ� ،در صـ ت
در ایــن بـ ی ن
حهــای تصویـ بـی و یــا عملکــرد
ـور� کــه طر 
نمایندگان ،مناسب نباشد ،حزب با کاهش قدرت خود در بلوک
یسهــای خــود،
قــدرت و از میــدان بهدرشــدن بــا از دس ـتدادن کر 
یمپــردازد .عــاوه بــر آنکــه حــزب یمتوانــد
هزینــه راه و روش خــود را 
افرادی با فضیلت ســیایس تربیت نماید ،بر خالف عملکردهای
تــودهای در سیاســت کــه نــه متــویل آن مشــخص اســت و نــه پــس
از آن فــرد یــا اف ـرادی قبــول مســئولیت یمکننــد ،حــزب ،نهــادی
مشــخص ،شناســنامهدار و پاســخگو اســت .راه بهبود دموکرایس،
سنجیدهترکردن آن با تقویت حزب و دموکرایس ت
وکال� است ،نه
حرکــت در مسـ یـر دموکر ی ز
ات�اســیون بیشـ تـر.

مسمومیت بیش از  ۲۰۰دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

3

دارالفنون

دب� شورای ف
صن� دانشگاه علم و صنعت گفت :بیش از  ۲۰۰نفر از دانشجویان این دانشگاه دچار مسمومیت شدهاند.
ی
ن
معید مهدیان درگفتوگو با ایســنا با بیان این که دانشــجویا� که دچار مســمومیت شــدهاند ،از دیروز تاکنون در رفتوآمد
به درمانگاه هستند ،اظهارکرد :بیش از  ۲۰۰نفر از دانشجویان مسموم شدهاند و نیمدانیم که مسمومیت دانشجویان از
غــذای ظهــر دیــروز یــا شــب دو روز قبــل بــوده یــا خـ یـر.
این دانشجوی دانشگاه علموصنعت با اشاره به تجمیع که هماکنون در این دانشگاه در ت
اع�اض به مسمومیت دانشجویان
شکل گرفته است ،گفت :در حال ض
حا� دانشجویان جلوی رسدر اصیل دانشگاه علموصنعت تجمع کردهاند و ظرفهای
ت
غذا را بر روی ی ن
زم� چیدهاند .فکر یمکنم یک یا دو نفر االن بس�ی هستند ،ویل بچهها مدام در حال رفتوآمد به درمانگاه
هستند.

گ
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عجیب و غریب مانند «سهمیه»
سیماتفکرنیا
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سهمیههای اعمال شده در آزمون کنکور ،خواه سهمیه ایثارگران
ً
و یــا هیئــت علــی و اخـ یـرا ســیلزدگان ،همــواره یــی از مســائل
پرالتهاب پ� ن
ش
آموز� مهم درکشور بوده است.
امو� این رویداد
ی
بحــث یپ�امــون بــودن یــا نبــودن ایــن قبیــل ســهمیهها و یــا تردیــد در
حشــدن را نداشــته اســت؛ امــا امــروز
کار یا� آن چنــدان امــکان مطر 
بــا پیداشــدن جنب ههـ یـا� از مســئله ســهمیه اعضــای هیئتعلــی
ق
ج�ی خارج شده است .این نوشتار
دانشگاهها ،اکنون از محا� ب
یز
ن� به دنبال آن است که مطابق اطالعات موجود ،پرتوی اندک
بــر ابعــاد فروخفتــه مســئله ســهمیهها بتابانــد.
مســئله قابل توجه در زمینه ســهمیههای کنکور رسارسی ،طیف
ت
گس�دهای استکه ازسهمیه شاهد وایثارگران تا سهمیه اعضای
گ�د .زمان آغازین اعمال این سهمیهها،
هیئت علیم را در بر یم ی
ن
ن
فرما� ،دستور
خمی� یط
به بهمنماه سال  65یمرسد که امام
گ
رســید� بــه وضعیــت فرزنــدان شــهدا ،جانبــازان و ارسا را صــادر
کرد .در یط مصوبههای سالهای  71 ،65و  73اکنون سهمیه
شــاهد و ایثارگـران ،دارای ســه شــاخه شــاهد ،رزمنــدگان و خانــواده
شهدا است .بر اساس آمار سازمان سنجش ،از تعداد  950هزار
و هشتاد و پنج نفر داوطلب رشتههای مختلف کنکور رسارسی،
 118هـزار و دویســت و بیســت و یــک نفــر ،مشــمول ســه شــاخه
سهمیه شاهد و ایثارگران شدهاند.
آقــای اعتضــاد رضــوی ،معــاون آمـ ش
ـوز� دانشــگاه علــوم پزشــی
مشهد ،در خصوص ورودی دانشجویان مشمول سهمیه شاهد

و ایثارگـران ،بیــان کــرده اســت« :در دانشــگاه علــوم پزشــی مشــهد
در میــان دانشــجویان قبــول شــده در رشــته پزشــی ت
به�یــن رتبــه دو
(آزاد منطقــه یــک) بــوده اســت و باالتریــن رتبــه قبــویل  87هـزار و
 948بوده که مربوط به سهمیه ایثارگران  25درصد شهریهپرداز
اســت».
امــا بــر خــاف ســهمیه شــاهد و ایثارگـران کــه در میــان عمــوم افـراد
شناخت هشــده و بــا حساســیت بیشـ تـری اســت ،ســهمیه اعضــای
هیئــت علــی اســت کــه متناســب بــا ســازوکار و عــدم شــفافیت
یپ�امــون آن ،حـ ش
ـوا� بســیاری ایجــاد کــرده اســت .طبــق مصوبــه
گ
شــورای عــایل انقــاب فرهنــی ،فرزنــدان و هم ـران اعضــای
تهــای علــی دانشــگاهها یمتواننــد در صــورت کســب حــد
هیئ 
نصا� از نمره قبویل ،به مکان تدریس پدر یا مادر منتقل شده و
ب
یــا حـ تـی اقــدام بــه تغیـ یـر رشــته کننــد .روزنامــه شــهروند خـ بـر یمدهــد
کــه بـرای نمونــه ،دانشــجوی پذیرفت هشــده رشــته پ ز
دام�شــی واحــد
دانشگاه آزاد ،توانسته به رشته پزشیک روزانه ییک از دانشگاههای
برجســته منتقــل شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،مـ ی زـ�ان اف ـرادی کــه در یط ایــن ســالها ،ایــن قاعــده
شامل حال آنان شده است ،مشخص نیست .روزنامه شهروند
بــر اســاس تحقیقــات خــود ،خـ بـر از  7هـزار نفــر یمدهــد کــه در یط
ســالهای  93تــا  97از ایــن قاعــده اســتفاده کردهانــد؛ هرچنــد کــه
چندان این آمار دقیق نیســت و یمتوان رقیم فراتر از آن ،تصور
نمــود .عــاوه بــر تمــایم ایــن مســائل ،بارهــا دیــوان عــایل عدالــت
اداری ،بارها یط شکایت افراد ،این مصوبه شورای عایل انقالب
گ
غ�عادالنــه توصیــف کــرده اســت و رأی بــه ابطــال آن
فرهنــی را ی
ً
داده اســت؛ امــا بــار دیگــر ،ایــن مصوبــه توســط وزیــر علــوم مجــددا
یمگــردد.
در هیئــت وزیـران مطــرح و تصویــب 

ملغم ـهای کــه ش�ح آن در بــاال رفــت ،بخـ شـی از فراینــد جــذب
تأث� آن بر روند کیل آزمون
دانشجو از طریق اعمال سهمیهها و ی
ش
ت
ی ن
رسارسی است .در ی ن
پرس� که به ذهن
نخست�
وضعی�،
چن�
یمتــوان فراینــد مذکــور و
یمگــردد ،آن اســت کــه چگونــه 
متبــادر 
ســهمیههای تخصیصداد هشــده را عادالنــه نامیــد؟
بــه واقــع بــا اتخــاذ تعابـ یـر متفــاوت و مختلــف از مفهــوم عدالــت،
آنچــه در نهایــت امــر از یــک سیســتم عادالنــه ،چــه در معنــای
قدمـ یـا� و چــه در معنــای امروزیــن آن انتظــار یمرود ،قرارگـ یـری
هــر فــرد در جایــگاه مخصــوص خــود اوســت .ایــن فراینــد چــه در
تعابـ یـر قدمـ یـا� آن ،بــر عهــده شــخص پادشــاه بــود و وی همچــون
پزشیک حاذق ،وظیفه داشت تا مطابق طبیعت هر فرد و حد و
انــدازهاش ،وی را در موقعیــت متعـ ی ن
ـ� قـرار دهــد و چــه در معنــای
امروزیــن کــه مســئله مذکــور ،در قالــب دو اصــل برابــری از حیــث
گ
قانــون و نابرابــری از حیــث شایســت�ها تجــی یمیابــد و از طریــق
ـکوفا� اســتعدادهای وی
آزادی و اراده انســان ،ش�ایــط را بـرای شـ
ی
یمســازد.
مهیــا 
بنابرایــن ،هــدف مــورد انتظــار از هــر سیســتیم کــه واجــد صفــت
عادالنــه اســت ،قرارگـ یـری هــر فــرد در جایــگاه مخصــوص بــه خــود
است .این مهم ن
زما� در فرایند جذب دانشجو تحقق یمیابد که
افراد تحت معیاری واحد سنجیده و سپس گزینش شوند .امری
که به شکیل واضح و بم�هن ،در فرایند فعیل نادیده گرفته شده
است .افراد ،به واسطه عوامیل ب� ن
امتیازها� برخورداراند
و� ،از
ی
ی
گ
ـت� را بــه کنــاری وا یمنهــد و منط ـیق
کــه در نهایــت ،اصــل شایسـ
دیگر را حاکم یمسازد .در نتیجه فشار این عوامل ب� ن
و� ،افرادی
ی
بــه مراتــب بــاال دســت پیــدا یمکننــد کــه هیچگونــه از خصوصیــات
الزم ب ـرای حضــور در آن موقعیــت و جایــگاه را نداشــته و چنـ ی ن
ـ�،

گ�نــد.
افـراد نامناســب در موقعیــت نامناســب قـرار یم ی
ها�
هرچند اعمال ســهمیه شــاهد و ایثارگران ،مطابق معذوریت ی
کــه وجــود دارد و لــزوم حمایــت از خانواد ههــای شــهدا کــه در اثــر
جهــای بســیاری متحمــل شــدهاند ،معقــول و
گ تحمیــی رن 
جن ـ 
منط ـیق اســت؛ امــا بایسـ تـی توجــه داشــت کــه تــداوم گسـ تـرش ایــن
ســهمیهها تــا درون دانشــگاه ،نظـ یـر افزایــش تعــداد ترمهــای مجــاز
ش
م�ویط ،یمتواندکیفیت آموزش این افراد را تحتالشعاع قرار
دهــد.
فارغ از مســئله ســهمیه شــاهد و ایثارگران ،هیچگونه توجییه در
یمتــوان یافــت؛ مصوب ـهای
قبــال ســهمیه اعضــای هیئــت علــی ن 
کــه بارهــا توســط دیــوان عــایل عدالــت اداری رد شــده اســت.
ـجو� اســت
مســئله تحصیــل درکنــار والدیــن ،خواســته هــر دانشـ ی
تهــای علــی
امــا مشــخص نیســت کــه فرزنــدان و هم ـران هیئ 
ت
بایس� از این امتیاز برخوردار باشند و یا آنکه به سهولت،
چگونه
لخــواه خــود تغیـ یـر رشــته بدهنــد.
بتواننــد بــه رشــته د 
در ایــن خصــوص ،دفــاع مســئوالن و بــه خصــوص ،وزیــر علــوم
از ایــن مصوبــه ،مشــخص نیســت و ابها مهــای گوناگـ ن
ـو� را ایجــاد
یمکند .وزیر علوم در مردادماه سال جاری ،ی ن
چن� مسئله سهمیه
هیئتهای علیم را توصیف یمکند« :این سهمیه حداقل کمک
بــه فرزنــدان اعضــای هیــأت علــی اســت».
نکــه هــر اقــدایم ،دو ســویه مثبــت و منـیف
در نهایــت ،جــان کالم آ 
دارد و در اثــرگــذر زمــان ،مناســبات حاکــم بــر ایــن دو ســویه تغیـ یـر
یمگـ یـرد .در نتیجــه الزم
یمکنــد و صورتبنــدی جدیــد بــه خــود 
ً
اســت کــه بــار دیگــر در اقدامــات و امــورات گذشــته مجــددا مــورد
برریس قرار داد و هر آنچه که امروزه کار یا� خود را از دست داده،
بــه نحــوی بــا جــرح و تعدیــل ،تغیـ یـر داد.
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«آدم اضـ فـا� ،کاراکـ تـری اســت کــه در آثــار و ادبیــات رویس یافــت
ً
یمشــود .ایــن شــخص کــه معمــوال از نســل جــوان بــوده و دارای

گ
ن
تحصیـ ت
ـا� بــاال نـ ی زـ� هســت ،انســا� ش�یــف بــوده و در زنــد� بــه
دنبال این است که مفید واقع شود .اماگاه به علت بدشانیس و
گاه به علت عدم اجازهی اطرافیان ،مدام به ناکایم دچار یمشود
گ
و در زنــد� جایگاهــش را پیــدا نیمکنــد».
ـ� گلــکار ،ت
تهــای آبتـ ی ن
م�جــم و پژوهشــگر
نهــا بخـ شـی از صحب 
ای 
زبــان و ادبیــات رویس بــود کــه کــه در ظهــر س هشــنبه 23 ،مهــر
مــاه  98در برنام ـهای بــا عنــوان «دوازده صنــدیل ب ـرای آشــیانهی
شا�اف» حضــور داشــت .ایــن برنامــه بــه همــت کانــون کتــاب و
کتابخـ ن
ـوا� و دفـ تـر دانشــکده ادبیــات ســازمان دانشــجویان جهــاد
دانشــگایه ،بــا هــدف بــرریس سـ یـر ترجمــه آثــار رویس در ایـران در
دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انسـ نـا� برگ ـزار شــد.
در ابتــدای جلســه ،آقــای گلــکار بــه بیــان تاریخچ ـ ه مختــری از
سـ یـر تحــوالت ترجمــه زبــان رویس در ای ـران پرداخــت .وی اظهــار
داشــت کــه پیــش از انقــاب ،اهمیــت ت
م�جــم از نویســنده بیشـ تـر
ت
بهــا ،نــام م�جــم بســیار درشـتتر
بــود و اغلــب بــر روی جلــد کتا 
یمشــد .او صــادق هدایــت و پرویــز ناطــق
از نــام نویســنده نوشــته 
ـ� ت
خانلــری را بــه عنــوان اولـ ی ن
م�جمــان ای ـر نا� در حــوزهی ادبیــات
روســیه معـ ف
ـر� کــرد .آقــای گلــکار بــا اشــاره بــه دوره فعالیــت حــزب
بهــای انتخـ بـا� ب ـرای ترجمــه ،اغلــب بــا
تــوده ،بیــان کــرد کــه کتا 
سوگ�یهای سیایس همراه بوده و معموال آثار با نام مستعار به
ی
چــاپ یمرســیده اســت .ایــن رونــد کــه تــا ســالهای پــس از انقــاب
نـ ی زـ� ادامــه داشــت ،ســبب شــد تــا در ایــن دوران آثــار درجــه دوم
روســیه ماننــد آثــار ت
آس�وفســی  ،بیشـ تـر مــورد توجــه قـرارگـ یـرد و
بــه چــاپ برســد .او در ادامــه صحبتهایــش اضافــه کــرد کــه در
ایــن ف ـراز و نشــیب ،شــاهد نویسـ ن
نهــای
ـندگا� هســتیم کــه از زبا 
ً
م� ن
واســط ترجمه یمکردند که ت
جما� نســبتا حرفهای بودند .وی
ً
ض
بــا بــرریس سـ یـر ترجمــه تــا زمــان حــا� ،بیــان کــرد کــه اخـ یـرا تعــداد
ت
م�جمــان زبــان رویس وکیفیــت آثــار ترجم هشــده بســیار افزایــش
یافتــه اســت .او ادامــه داد« :در میــان ترجم ههــای واســط از زبــان
یمتــوان پیــدا کــرد کــه
روســیه ،آثــاری بســیار بــا کیفیــت و خــوب 
نهــا نیســت؛ امــا گایه
نیــازی بــه ترجم ـهی مســتقیم و مجــدد آ 
اوقــات در میــان آثــار ،بــه نمون ههـ یـا� بریمخوریــم کــه خــاف ایــن
قاعــده هســتند».
ث
آبتـ ی ن
ـ� گلــکار بــا تقســیم کــردن ادبیــات روســیه بــه ســه دســتهی نــر،
شهــای
نظــم و نمایشــنامه ،بــه بیــان رونــد ترجم ـ ه هــر یــک و چال 
نکــه
اســایس آن در ایـران پرداخــت .او ترصیـ ـ ــح کــرد« :بــا وجــود ای 
گرایش به ثن� در ایران بسیار زیاد است؛ اما ثن�های معارص رویس
هنــوز ترجمــه نشــدهاند .ســپس بــا بیــان خالصـهی کتــاب «تاریـ ـ ــخ

قهــا» بــه ش�ح دشــواریهای ترجم ـهی نـ ثـر ،ماننــد
شــهر احم 
داشـ ت ن
ـ� اطالعــات تاریـیخ پرداخــت» .گلــکار اضافــه کــرد « :بــه آثــار
ث ً
یمشــود و اکــرا ایــن گونــه آثــار از
منظــوم رویس بســیارکــم پرداختــه 
زبــان واســط ترجمــه شــده و ایــن موضــوع باعــث نابــودی موسـ قـی�
شــعر شــدهاســت» .آقــای گلــکار بــه عــدم اهمیــت نمایشــنامهها
در ایـران اشــاره کــرد وگفــت« :اهمیــت آثــار منظــوم و منثــور بـرای
ت
م�جمــان و نویســندگان بیــش از نمایشــنامه اســت و ایــن در حــایل
ت
ها� هستند که
است که بیش� آثار درجه یک رویس نمایشنامه ی
مورد غفلت قرارگرفتهاند» .وی اضافه کرد« :ییک از علتهای
کمبود این نوع نوشتار در ایران ،دشواری پیداکردن ش
نا� است و
اغلــب انتشــارات حـ ض
ـا� بــه چــاپ نمایشــنامه نیســتند».
ت
ن
آقــای گلــکار اظهــار داشــت کــه قرابــی بـ یـ� آثــار منظــوم روســیه و
فــاریس وجــود نــدارد و ب ـرای دریافـ ت ن
ـ� وزن و موسـ قـی� شــعر بهـ تـر
اســت که به صوت شــفایه به اشــعار رویس گوش سـ پـرد .وی در
خصوص مخاطبان آثار فاریس در روسیه ،بیان کرد :خ
«بر� از
شــاعران بــزرگ ایـر نا� ماننــد ســعدی و حافــظ در روســیه طرفــدار
سهــا
دارنــد .بــه دلیــل حضــور آثــار خیــام درکتــب دریس ،همـ ه رو 
ن
ـنا� بــا دیگــر
ـنا� دارنــد؛ امــا عــدم آشـ ی
بــا ایــن ربــایعرسای ایـرا� آشـ ی
نویســندگان و شــاعران بــه دلیــل کمبــود ت
م�جــم در ایــن زمینــه
اســت».
در ادامــه ،آقــای گلــکار بــه بیــان تاثـ یـرات انقــاب  1917اکتـ بـر بــر
نکــه
ادبیــات روســیه پرداخــت .وی اظهــار داشــت « :بــا وجــود آ 
در دوران روســیهی تـزاری ،فضــای خفقــان بــر ادبیــات حاکــم بــود؛

امــا شــدت آن کمـ تـر از دوران بعــد از انقــاب بــود .در ســه ده ـهی
بعــد از انقــاب ،حکومــت بــه نویســندگان جهــت یمداد و ب ـرای
گ
یمکــرد .بــه بــاور حکومــت،
نهــا دســتورالعمل نویســند� تهیــه 
آ
هیــچ نکتـ ه منـیف نبایــد در آثــار رویس وجــود یمداشــت؛ زیـرا همـه
مســائل بــا روی کارآمــدن اتحــاد جماهـ یـر سوسیالیسـ تـی حــل شــده
بــود» .او بیــان کــرد « :ایــن موضــوع تاثـ یـری بســیار شــدید در نــوع
نــگاه نویســندگان گذاشــت و خاصــه ادبیــات طـ ن زـ� در روســیه و
نمایشنامهها بهشدت دستخوش تحول و زوال گردیدند؛ چراکه
هــم ادبیــات طـ ن زـ� و هــم نمایشــنامه ،رویکــردی انتقــادی نســبت
حکومــت و مشــکالت جامعــه وجــود دارد و دولــت شــوروی بــه
یمکــرد».
شــدت بــا اینگونــه آثــار مخالفــت 
آقــای گلــکار در پاســخ بــه پرســش تأثــر روزنام ههــا در پــرورش هــرن
ی
گ
نویسند� روسها ،نقش مطبوعات در ادبیات روسیه را بسیار
ت گ
مهــم شــمرده و خاطرنشــان کــرد « :یــی از علــل گســرد� ادبیــات
ن
منتقدا� مانند
روسیه در جهان ،مطبوعات و بعد از آن حضور
بلینســی بــوده اســت .در دورهی تـزاری قــرن نوزدهــم ،مطبوعــات
بزر ت
گ�ین عامل ش
آشنا� نویسندگان
پی�فت ادبیات بوده و امکان
ی
یمکــرده اســت».
بــا یکدیگــر را فراهــم 
ش
آقــای گلــکار ،دربــاره کتــاب «دوازده صنــدیل بـرای آشــیان ه ا�اف»
اظهــار کــرد« :محبوبیــت ایــن کتــاب در روســیه بــه انــدازهای
سهــا آن را مطالعــه کردهانــد و بیشـ تـر
زیــاد اســت کــه اکـ ثـر رو 
اصطالحات آن اکنون تبدیل به ض�بالمثل شــده اســت» .وی
دربــارهی دشــواریهای ترجمـهی ایــن کتــاب اضافــه کــرد« :انتقــال

ً
یــک اثــر طـ ن زـ� ،بــه مراتــب دشــوارتر از بقی ـ ه آثــار اســت و معمــوال
ت
م�جــم درعـ ی ن
ـ� پایــداری بــه اثــر ،بایــد انــدیک آزادی زبـ نـا� نـ ی زـ� در
ترجمــه بدهــد تــا مـ ت ن
ـ� ب ـرای خواننــده ملمــوس باشــد».
او دربــاره تاثـ یـر ادبیــات دیگــر کشــورهای روس زبــان از ادبیــات
نکــه اینگونــه کشــورها
روســیه خاطــر نشــان کــرد« :بــا توجــه بــه ای 
ی ن
همچن�
درگذشــته زیرمجموعهی حکومت شــوروی بودهاند و
اشـ تـراک ریش ـهی زبـ نـا� اســاو ،ادبیاتشــان نـ ی زـ� شــباهت بســیاری
یمشــود،
نچــه باعــث تمایــز ادبیــات کشــورهای رویس زبــان 
دارد .آ 
گ
تفاوتهای قویم و فرهن� است که در ادبیات نمایان یمشود».
وی دربــارهی ادبیــات معــارص روســیه بــا توجــه بــه کتــاب «رفتــم
بـ یـرون ســیگار بکشــم ،دوازده ســال طــول کشــید ».ترصیـ ـ ــح کــرد:
«ادبیــات درحــال گــذر اســت و برخــاف گذشــته ،نویســندگان
آزادی عمــل بیشـ تـری دارنــد .ایــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا
ن
ها� مانند
در آثار معارص رویس ،شاهد قهرمانا� از جنس گروه ی
ها� باشیم که به آنها ب�توجیه
معتادان ،قاتالن و عقبمانده ی
صــورت گرفتــه اســت .ایــن آزادی نویســندگان باعــث اســتفاده
الفــاظ رکیــک و نامناسـ بـی در آثــار نـ ی زـ� شــدهاســت کــه ترجمــه و
نهــارا بســیار دشــوار یمکنــد».
انتشــار آ 
ـخ� نا� ،دفــرت
الزم بــه ذکــر اســت کــه در حاشــیه برگ ـزاری ایــن سـ ن
دانشــکده ادبیات ســازمان دانشــجویان اقدام به فروش پارهای از
آثار آقای ی ن
آبت� گلکارکرد که با استقبال دانشجویان همراه شد.
ز
ـجو�،
در پایــان مراســم نـ یـ� ،پــس از انجــام پرسشوپاســخ دانشـ ی
جشــن امضــای کتــب آقــای گلــکار برگـزار شــد.
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اســتاندار مرکــزی گفــت :آگــی مزایــده ســهام آذرآب کــه مربــوط بــه بانــک کشــاورزی اســت بــا ش�ایــی کــه عنــوان شــده در حــال
آمــاده شــدن اســت.
به گزارش ایسنا ،سیدعیل آقازاده در جمع کارگران ش�کت آذرآب که امروز در مجاورت ریل راهآهن شمال به جنوب تجمع
کــرده بودنــد ،گفــت :مــا و شــما در ش�ایــط ایجــاد شــده بـرای ایــن ش�کــت مقــر نیســتیم و در واقــع مســائیل کــه بـرای ایــن ش�کــت
یمگــردد.
ثهــا بر 
پیــش آمــده بــه موضوعــات مدیریــت و ســهامداری و دیگــر بح 
وی اظهارکرد :حدود  ۲۶تا  ۳۱درصد از سهام آذرآب متعلق به بانک کشاورزی ،حدود  ۶۰درصد سهام خرد و  ۱۰درصد
متعلق به فرد است.
وی با بیان اینکه یط چهار ماه گذشته دو بار آگیه مزایده آذرآب ش
منت� شده ویل دولت در مرحله اول و بانک کشاورزی
در مرحله دوم جلوی مزایده را گرفتند ،افزود :شــنبه ی ن
هم� هفته جلسـهای با مدیرعامل بانک کشــاورزی بهعنوان ســهامدار
جلسا� که با نمایندگان کارگران برگزار شده بود ،مذاکرا�ت
ت
عمده آذرآب برگزار شد .در این جلسه بر اساس تجربیات قبیل و
بــا مدیرعامــل بانــک کشــاورزی انجــام شــد و در ایــن جلســه تاکیــد کردیــم کــه اجــازه نیمدهیــم در جریــان واگــذاری ســهام بــه اخــذ
یک تعهد بدون محتوا از ســهامدار برای عمل به تعهدات بســنده شــود.
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خصویصسازی درگروکشاکش سیاست و اقتصاد
مهدی عارفان
کارشنایس ارشد علوم سیایس 96
ن
جها� اول که دولت
حلقه مفقوده اقتصاد ایران بعد از جنگ
مــدرن -در معنــای بوروکراتیــک -رفتــه رفتــه در ای ـران شــکل و
قــوام گرفــت و تــا بــه امــروز همچنــان بـ قـا� و ســاری اســت ،ترجیــح
مالحظــات ســیایس و شــخیص بــر منطــق اقتصــادی اســت.
در دوره پهلــوی اول شــکل توســعه و برنام ههــای اقتصــادی
از جملــه تاســیس کارخان ههــا و مراکــز صنعـ تـی مبتـ نـی بــر یــک
شهــای
برنامــه جامــع اقتصــادی یــا منطــق اقتصــادی نبــود .تال 
ابوالحســن ابتهــاج ب ـرای ایجــاد یــک نظــام برنام هریــزی عیلرغــم
تــاش ف ـراوان بــه بنبســت رســید .پروژههــای اقتصــادی ای ـران
نســاالران دولــت
مبتـ نـی بــر عالیــق شــخیص رضاشــاه و البتــه دیوا 
بــود .هیــچ نیــازی بــه برنام هریــزی بلن دمــدت ب ـرای اقتصــاد ای ـران
یمشــد .جــواب محمــود بــدر وزیــر مالیــه بــه ابتهــاج
احســاس ن 
ً
خــود گویــای همــه چـ ی زـ� اســت « :اصــا برنامــه بلندمــدت یعـ نـی
گ
چــه؟ مــن معتقــدم کــه در ایـران بایــد روزمــره زنــد� کــرد .مــن فکــر
فــردا را هــم نیمتوانــم بکنــم ،آنوقــت شــما یمخواهیــد نقشــه
تهیــه کنیــد کــه پنــج ســال دیگــر چــه کار کنیــد؟ انجــام ایــن کار در
غ�ممکــن اســت».
مملکــت مــا ی
.
ایــن رونــد در پهلــوی دوم هــم ادامــه پیــدا کــرد پروژههــای
اقتصــادی کــه بــر اســاس نزدیــی بــه دربــار و داشـ ت ن
ـ� رانــت و نفــوذ
یمشــد کــه خاط ـرات اســدهللا علــم مملــو از ایــن دســت
ایجــاد 
مجو زهــا و وا مهــا ب ـرای احــداث مراکــز صنعـ تـی اســت .تــا خــود
ـیمیا� و اختــاف
اوامــر ملوکانــه کــه در قضیــه کارخانــه کــود شـ ی
بــا ابتهــاج بــه اوج خــود رســید .تنهــا زمـ نـا� کــه وقف ـهای اســایس
در ایــن رونــد شــکل گرفــت و منطــق اقتصــادی در اولویــت خــود
ن
عالیخا� و ف
ص� اصفیا و
قرار داشــت که حضور کسـ نـا� چون
محمــد یگانــه و غـ یـره در ســاختار تصمی مگـ یـری اقتصــادی کشــور
تهـ یـا� کــه اقتصــاد را یمدانســتند
همزمــان شــده بــود؛ تکنوکرا 
و از منطــق اقتصــادی تبعیــت یمکردنــد .ثمــره ایــن حضــور هــم
رقـ مزدن دور نا� از رشــد اقتصــادی بــا تــورم انــدک در کشــور بــود

کــه در دهــه پنجــاه بــه طــور کیل دگرگــون شــد و از بـ ی ن
ـ� رفــت.
پــس از انقــاب اســایم هــم تغیـ یـری اســایس در شــکل اقتصــاد
ســیایس ای ـران رخ نــداد .دولــت کمــاکان از رانــت نفــت برخــوردار
بــود و ین�وهــای وفــادار بــه خــود را بــا پخــش پــول نفــت -البتــه
یمکــرد .دولــت
در کنــار عوامــل دیگــری -حــایم خــود حفــظ 
پــس از انقــاب بــه ض�ورت جنــگ و فضــای درگـ یـری و فشــار
کهــای ســیایس مجبــور شــد کــه اقتصــاد ســیایس توزیـ ـ ــع
گروه 
رانــت نفــت را ادامــه دهــد .البتــه در ایــن بـ ی ن
ـ� تســلط دیدگا ههــای
اقتصــادی چــپ گرایانــه مبتـ نـی بــر توزیـ ـ ــع نقـ شـی اســایس
داشــت .رونــد تعدیــل ســاختاری و کوتــاه کــردن دســت دولــت
ً
هــم از اقتصــاد ،پــس از جنــگ عمــا نتوانســت بــه ایــن رونــد
طوال�مــدت و ریش ـهدار خاتمــه دهــد.
ن
یخ
چنـ ی ن
ـ� پیشــینه تاری ـ در اقتصــاد ای ـران باعــث شــده اســت کــه
بنگا ههــای اقتصــادی بــه خصــوص بنگا ههــای بــزرگ کــه یط
ســالیان دراز در کشــور ایجــاد شــدهاند ،یــک خصیصــه بــزرگ
نهــا وجــود داشــته باشــند؛ یپ�وینکــردن از منطــق
در اکـ ثـر آ 
اقتصاد .در واقع مهمترین هدف از خصویصسازی این است
نهــا دولــت
کــه بنگا ههــای بــزرگ اقتصــادی کشــور کــه متــویل آ 
اســت ،بــه بخــش خصــویص واگــذار شــده ،تــا نخســت ،بــار مــایل
یگــری دولــت کاهــش پیــدا کنــد و دوم ،بخــش خصــویص
و تصد 
بتوانــد مدیریــت بهـ تـر و کارآمدتــر را ب ـرای بنگا ههــای بــزرگ بــه
ارمغــان بیــاورد .امــا کارخانجــات و بنگا ههــای بــزرگ اقتصــاد ایـران
بــر اســاس منطــق اقتصــادی تاســیس نشــدهاند.
یبــودن کارخانجــات
غ�اقتصاد 
یــی از اصیلتریــن عوامــل بـرای ی
در ایـران یط ایــن ســالیان ،نفــوذ سیاســت جایگزیـ نـی واردات بــه
خصــوص بعــد از انقــاب اســایم بــوده اســت .ایــن سیاســت
ً
غ�اقتصــادی کــه در اثــر ســیطره اندیش ـههای چــپ در
کامــا ی
ای ـران و بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم روزی ملکــه ذهــن
سیاسـتگذاران بوده اســت ،در واقع ن
مبت� بر تأســیس کارخانه
ب ـرای ب�نیا زشــدن از واردات از نظــام رسمای ـهداری بــدون
رقاب�بــودن ایــن
ت
توجــه بــه مســئله مزیــت اقتصــادی یــا قابــل
محصــول بــوده اســت .ب ـرای مثــال کارخانــه ذوبآهــن اصفهــان
از ایــن دســت کارخانجــات در ایـران اســت؛ دولــت قصــد داشــت

کــه صنایــع سـ ی ن
ـنگ� را در ای ـران گسـ تـرش دهــد و ایــده تأســیس
.
یمشــد محمــد یگانــه بــه عنــوان کارشــناس
ذوبآهــن پیگـ یـری 
ســازمان برنامــه بــه دلیــل اینکــه معتقــد بــود واردات ذوبآهــن از
تولیــد آن در ایـران قیمــت تما مشــده کمـ تـری دارد و تاســیس یــک
کارخانــه و رسمای هگــذاری در ایــن حجــم بــه هیــچ وجــه اقتصــادی
نیســت ،با آن مخالفت کرد؛ اما با ارصار شــخص شــاه و هیئت
دولــت ،تیــی از بانــک جهـ نـا� ب ـرای بــرریس بــه ای ـران آمدنــد تــا
ای ـران بتوانــد ب ـرای تأســیس آن اعتبــارات مــایل نـ ی زـ� از ایــن نهــاد
بگـ یـرد .امــا کارشناســان بانــک جهـ نـا� بــا غـ یـر اقتصادیخوانــدن
ً
طــرح بــه شــدت بــا آن مخالفــت کردنــد و نتیجتــا بــه همــان دلیــل
تولیــد ذوبآهــن در ای ـران قیمــت تما مشــده بیشـ تـری از وارد
کــردن آن دارد.
عامــل دیگــری کــه باعــث شــده اســت منطــق اقتصــاد در مســئله
گ
تاســیس کارخان ههــا مــورد توجــه ق ـرار نگـ یـرد ،دلبســت�های
شــخیص سیاس ـتگذاران بــوده اســت .ب ـرای مثــال در دوره
پهلــوی دوم ،ابوالحســن ابتهــاج بــا توجــه بــه نظــر کارشناســان
ـیمیا�
ســازمان برنامــه و بودجــه معتقــد بــود کــه کارخانــه کــود شـ ی
باید در استان خوزستان تاسیس شود که نخست ،به سوخت
آن که گاز و منابع گاز ایران در خوزســتان  ،نزدیک اســت و دوم
ـیما� کشــاورزی کــه بــازار هــدف آن جلگــه
محصــول آن کــود شـ ی
ً
خوزســتان اســت .اما شــخص شــاه معتقد بود که کارخانه حتما
بایــد در شـ یـراز تاســیس شــود.
عامــل دیگــری کــه باعــث ایــن مصیبــت بـرای اقتصــاد ایـران شــده
اســت ،دموکر ی ز
تســازی اســت .دولـ تـی
ات�اســیون پیــش از دول 
ضعیــف کــه درگـ یـر فرآینــد دموکراتیــک شــده اســت و هــر کــس
در حــال امتیازگـ یـری محــی و کســب منعفــت اقتصــادی محــی
بــه جــای مــی اســت .در واقــع در ایــن ش�ایــط بــه طــور مثــال
جا� تبدیل شــده اســت
نهادی مثل مجلس شــورای اســایم به ی
کــه نماینــدگان آن بــه جــای توجــه بــه مســائل مــی بــه مســائل
محیل توجه یمکنند .برای مثال تپ�وشییمهای ایجاد شده در
گ�ی نمایندگان و متنفذان محیل
رسارس کشور که فقط امتیاز ی
از دولــت اســت و از هیــچ توجیــه اقتصــادی پـ یـروی نیمکنــد.
ب ـرای مثــال تپ�وشــییم بت�یــز در شــمال کشــور ق ـرار دارد ،گاز از

یمشــود و بـرای فــروش
جنــوب بــه آنجــا یمرود ،محصــول تولیــد 
یمگــردد .در کنــار تمــام ایــن عوامــل ایــن را
بــه خلیــج فــارس بــر 
هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه فرآینــد انتخــاب بخــش خصــویص
برای تصدیگری این بنگا ههای اقتصادی شــفاف نیســت و بر
یمگـ یـرد.
اســاس توزیـ ـ ــع رانــت صــورت 
ن
تهــای پایـ یـ� کارخان ههــای واگذا رشــده
یــی از علــل اصــی قیم 
بــه بخــش خصــویص ایــن اســت کــه ایــن کارخان ههــا بــه دلیــل
یپ�وینکــردن از همــان منطــق اقتصــادی سالهاســت کــه
دارای زیــان انباشــته هســتند .نکتــه دوم کــه بــه شــدت در
یصســازی در ای ـران تاثـ یـر دارد ،ایــن اســت کــه دولــت
خصو 
یمزنــد امــا کمــاکان ش�ایــط
فقــط دســت بــه واگــذاری بنگا ههــا 
بوکار ب ـرای بخــش خصــویص مهیــا نیســت .نکتــه ســوم
کس ـ 
در ایــن اســت کــه ایــن کارخانجــات گذشــتهای دارنــد کــه بــا وجــود
ض�رد هبــودن بــا حمایــت دولــت رسپــا بــوده و حقــوق کارگ ـران از
بودجــه عمــویم تأمـ ی ن
تهـ یـا� مثــل تعرف ههــای
یمشــده یــا حمای 
ـ� 
بــاال ب ـرای واردات محصــول مشــابه وجــود داشــته کــه باعــث
یمشــده اســت .نکتــه چهــارم ایــن اســت
رونــق مصنــویع کارخانــه 
ً
کــه ایــن کارخانجــات عمومــا بــا هویــت مــردم محــی گــره خــورده
نهــا ســالیان اســت کــه بــر اســاس ایــن کارخانــه
و معشــیت آ 
یمچرخیــده اســت؛ هــر چنــد کارخانــه از منطــق اقتصــاد پـ یـروی
یمکــرده اســت.
ن 
مثــال کارخانــه هپکــو نمونــه بــارزی اســت از ایــن مســئله،
کارخان ـهای کــه ســالها ض�رده بــوده بــا حمایــت دولــت حقــوق
یمشــده اســت .ایــن کارخانــه بــه منظــور
کارگ ـران پرداخــت 
سیاســت جایگزیـ نـی واردارت ایجــاد شــده و توجیــه اقتصــادی
نداشــته اســت .ســالها بــا وضــع تعرفــه سـ ی ن
ـنگ� بــر واردات
محصــول مشــابه و انحصــار در بــازار داخــل بــه طــور مصنــویع
ســودآور بــوده و بــا هویــت و معیشــت مــردم محــی بــه شــدت
گــره خــورده اســت.
در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی ،بخــش خصــویص در ای ـران توانـ یـا� ایفــای
نقش در مورد کارخانجات بزرگ و صنایع مادر را ندارد و بدون
توجــه بــه ایجــاد بسـ تـرهای نهــادی الزم ،بهـ تـر اســت فعــا دولــت
یصســازی در ایــن مــورد دســت بــردارد.
از خصو 
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تحوالت اقتصادی ایران پس از پایان ت ن
یاف� جنگ و آغاز گذار
از اقتصاد جمعگرایانه و متمرکز رصف به سوی اقتصاد آزاد،
یصســازی» متعـ ی ن
ـ� گشــته،
کــه در قامــوس فراینــد «خصو 
بــا ف ـراز و نشــیبهای بســیاری روب ـهرو بــوده اســت .یــی از
گو�هــای اقتصــادی در
ابهامــات جــدی و بحثبرانگـ ی زـ� دگر ن 
دو دهــه اخـ یـر ای ـران ،چیسـ تـی نظــام اقتصــادی اســت و آنکــه
یمتــوان دســت بــه تعریــف
در قالــب چــه مکتــب اقتصــادی ،
مناســبات اقتصــادی ای ـران زد.
گ
در ایــن بـ ی ن
یمتــوان بــه ســاد� از برچس ـبهای نولیـ بـرایل بــه
ـ� ،
اقتصــاد ای ـران گــذر کــرد؛ چ ـرا کــه نــه آزادی اقتصــادی در ای ـران
لی�الیســم اقتصــادی صحبــت کــرد
بــه حــدی اســت کــه بتــوان از ب
و نــه آنکــه بخــش خصــویص ایـران بــه قــدرکفایــت قــوی و بــزرگ
اســت کــه قائــل بــه ســهم حداقــی و انــدک بـرای دولــت در ایـران
باشــیم .بــا همــه ایــن تفاصیــل ،ترکیــب کنـ ن
ـو� اقتصــاد ای ـران را
تبنــدی سوسیالیسـ تـی فاصلــه گرفتــه و شـ ت
ـباه� بــه
کــه از صور 
لی�الیســم نــدارد ،چــه نامیــد؟
ب
به واقع ،برای پاسـخدیه به پرســش مذکور ،یمتوان با کنکاش
یصســازی و پیامدهــای پــس از آن ،دســت بــه
در نحــوه خصو 
.
ـو� کــه متناســب بــا پیشــینه
ارائــه یــک الگــوی اقتصــادی زد الگـ ی
یمتــوان آن را «تیــولداری مــدرن» نامیــد .هرچنــد
تاری ـیخ آن ،
یمتــوان از دقــت و تطبیقپذیــری ایــن
بایسـ تـی بیــان کــرد کــه ن 
ً
الگــو بــر تمــایم شــئون اقتصــادی ایـران ســخن گفــت و رصفــا بــه
یمتــوان یــاد کــرد کــه در ترکیــب بــا
عنــوان نمونـهای مثــایل از آن 
ســایر الگ وهــا ،کل «اقتصــاد ای ـران» را تشــکیل یمدهنــد.
بــه واقــع ،ریشــه تیــول و مناســبات تیــولداری بــه دوران
یمگــردد کــه در دوره قاجــاری،
لخـ نـا� در ای ـران بــر 
حکم ـر نا� ای 
یمخــورد .در حقیقــت منظــور از تیــول،
اوج ایــن مناســبات رقــم 
بخـ شـی از منابــع و امکانــات تولیــد اقتصــادی ،اعــم از زمـ ی ن
ـ�،
حیوانــات و رعایــا بــود کــه از ســوی شــخص شــاه بــه اف ـراد
ً
یمشــد .هــدف
نزدیــک و عمومــا از خانــواده پادشــایه اهــدا 
اصــی از ایــن تفویــض امــوال ،در عـ ی ن
ـ� حــال دریافــت مالیــات
از تیــولدار ،خریــد اطاعــت ســیایس فــرد تــا پایــان عمــر بــوده
اســت .ب ـرای تیــولدار نـ ی زـ� ،درآم دهــای نـ ش
ـا� از حقالحکومــه

و گمـرکات ،ثــروت عجیـ بـی بــه همـراه داشــت؛ بــه نحــوی کــه در
نشــاه ،حکم ـر نا� بــر خراســان ،در میــان رجــال
دوران مظفرالدی 
سیاســت ،دس ـتکیم از ســلطنت نداشــته اســت.
در ایــن بـ ی ن
ـ� ،بــه ســبب آنکــه مالکیــت همچنــان در اختیــار
ن
شــخص شــاه بــوده و عــدم تأمـ یـ� مالیــات مذکــور بــه برکنــاری
یمشــد ،حاکــم یــا تیــولدار
فــرد از حکم ـر نا� و تیــولداری منجــر 
تمــایم تــاش خــود را معطــوف بــه تأمـ ی ن
ـ� مالیــات و ســهم خویــش
ت
یمکــرد؛ خــواه در ایــن بـ ی ن
ـ� بــر رعایــا و منابــع ،ســخ� بســیاری

ت
ز
تشــدن اوضــاع بــر رعایــا نـ یـ� بــا اع�اضــات
وارد شــود .سخ 
یمشــد .در
علیــه حکم ـران و تظل مخــوایه از پایتخــت هم ـراه 
نتیجــه تــداوم آشــوب و اعـ تـراض و همچنـ ی ن
ـ� عــدم کفایــت
رسکــوب ،شــاه در نهایــت تصمیــم بــه تغیـ یـر حکمـران یمگرفــت.
ً
در ایــن زمینــه عمومــا صــدر اعظــم حــایم تیــولدار بــوده و پــس
از رســیدن صــدای تظل مخــوایه مــردم بــه گــوش شــخص شــاه،
یمشــد.
فرمــان عــزل صــادر 
گ�ی فئودالیســم
پیامــد اصــی ایــن مناســبات ،عــدم شــکل ی
در ای ـران بــه معنــای شا�افیــت بــه هم ـراه مصونیــت حقـ ق
ـو� و
ـ� صورتنگرفـ ت ن
تــداوم نســی و همچنـ ی ن
ـ� انباشــت رسمایــه در
ای ـران بــود .امــوال هــر تیــولدار ،در صــورت مــرگ و یــا عــزل بــه
یمشــده و تیــولدار جدیــد ،کار را از ابتــدا آغــاز
پایتخــت منتقــل 
یمکــرد.
گ
ویژ�هــای

یمتــوان
مســئله حائــز اهمیــت آن اســت کــه 
برشمرد هشــده را در مناســبات اقتصــادی کنـ ن
ـو� ای ـران و بــه
یصســازی یافــت .اکنــون ،منابــع تولیــد،
خصــوص مســئله خصو 
تهــا و صنایــع دولـ تـی شــدهاند و
رعایــا و امــاک ،بــدل بــه ش�ک 
یمگـ یـرد.
یصســازی صــورت 
تفویــض تیــول نـ ی زـ� در قالــب خصو 
یصســازی در ای ـران رخ داده،
آنچــه اکنــون بــه عنــوان خصو 
مطابــق آمارهــا و اظهــار نظرهــای رســی ،تنهــا در  18درصــد
بــه بخــش خصــویص و بــه معنــای حقی ـیق کلمــه «غـ یـر دولـ تـی»
واگــذار شــده اســت .بــه زبـ نـا� دیگــر ،ث
اک�یــت بنگا ههــای دولـ تـی
تهــای دولـ تـی،
بــه نزدیــکان و وابســتگان دولــت در قالــب ش�ک 
«خصولـ تـی» و یــا شــبه ت
دول� واگــذار شــده اســت.
ش
تهــا ،نــه چنــدان بــه منطــق
مدی ـران ســیایس حاکــم بــر ایــن �ک 
اقتصــادی توجــه دارنــد و نــه آنکــه بــه ســبب دوره کوتا همــدت
ت
مالکی� در آنان شکل
مدیریت و گسست از قدرت ،احساس
یمگـ یـرد .در ایــن بـ ی ن
ـ� ،مســئله مهــم و حائــز اهمیــت ،همچــون

مناســبات سـ ت
ـن� تیــولداری ،اخــذ ســهم خویــش و همچنـ یـ�ن

پرداخــت ســهم دولــت اســت .در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی اســت کــه
مســائیل همچــون انحصــار در تولیــد ،اعمــال تعرف ههــای بــاالی
اقتصــادی بــر کاالهــا و جلوگـ یـری از ورود رقبــای خصــویص بــه
بــازار ،ســی در انجــام وظایــف محولــه بــه خــود دارنــد.
در نتیجــه مدیریــت بنگا ههــا توســط نزدیــکان دولــت ،تغافــل
همچن� تمرکز بر ی ن
ی ن
تأم� وظایف
نسبت به منطق اقتصادی و
نهــای
مــایل ،پــس از گذشــت زمـ نـا� ایــن بنگا ههــا دچــار بحرا 
گ
مــایل شــده و در نهایــت نـ ی زـ� بــه ورطــه ورشکســت� کشــانده
خواهنــد شــد .در عـ ی ن
ـ� حــال کــه ش�کــت از نظــر ســودآوری در
گ
ســطوح من ـیف ق ـرار دارد و بنــگاه در آســتانه ورشکســت� اســت؛
قهــای بــاال
امــا مدی ـران و اعضــای هیئــت مدیــره بنــگاه ،حقو 
موســوم بــه «نجــویم» دریافــت یمکننــد .در چنـ ی ن
ـ� وضعیـ تـی ،بــه
گ
باالگرف� ت
اع�اضات و ی ز
تن
ن� بحرانهای
سبب آشفت� اوضاع و
امنیـ تـی ،پــس از مـ ت
ـد� مدیــر مجموعــه تغیـ یـر یمکنــد و در نهایــت
ً
یمگــردد.
مالکیــت مجــددا بــه دولــت بــاز 
گ�ی وضعیــت تیــولداری در
مســئله اســایس در شــکل ی

گ
یهــای اقتصــادی ای ـران ،درهمتنیــد� شــدید
صورتبند 
.
اقتصــاد و سیاســت اســت عــاوه بــر آن ،وجــود درآم دهــای
ســهلالوصول منابــع طبیــی ،دولــت را از درآم دهــای مالیـ تـا�
ً
و وجــود بخــش خصــویص نبســتا فعــال و حائــز قــدرت ،مصــون
نگــه داشــته اســت .در نتیجــه ،بــدون نیــاز بــه بخــش خصــویص
منابــع الزم خــود را تأمـ ی ن
تهــای تحــت ســلطه
ـ� یمکنــد و ش�ک 
ـوگ�یهای اقتصــادی اداره یمکنــد.
خــود را مطابــق سـ ی
مطابــق تفاصیــل بــاال ،تیــولداری بــه عنــوان یــی از مناســبات
شهــای از اقفتصــاد
اقتصــادی در دوران قدمـ یـا� ای ـران ،در بخ 
یصســازی ،بازتولیــد شــده
ایـران بــه خصــوص در مســئله خصو 
است .ادامه این روند ،ی ن
چن� یمنماید که خصویصسازی و یا
ت
ح� الگوهای اقتصاد بازار آزاد ،ناکارا و نامیدکننده است .اما
بایسـ تـی متذکــر شــد کــه مــادایم حرکــت بــه ســوی اقتصــاد آزاد
بــدون تحدیــد دولــت بــه عنــوان اول بازیگــر اقتصــادی کشــور،
صــورت نگـ یـرد و بنگا ههــا بــه بخــش واقــی خصــویص واگــذار
یمتــوان انتظــار نتایــج مطلــوب داشــت.
نگــردد ،ن 

کارگران هفت تپه صدای خود را به گوش اعضای کمیسیون اجتمایع مجلس رساندند
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نگاه ویژه

یــک عضــوکمیســیون اجتمــایع مجلــس گفــت :روزگذشــته تعــدادی ازکارگـران هفــت تپــه بــا حضــور در جلســه ایــن کمیســیون
مطالبــات و مشــکالت خــود را بیــان کردنــد.
گ
عــی ســاری درگفــت وگــو بــا ایســنا از حضــور تعــدادی ازکارگـران هفتتپــه بــه نماینــد� از ســایرکارگـران در جلســه روز دوشــنبه
پیگ� مطالباتشان هستند .صدای مظلومیت آنها هم
خ� داد وگفت :کارگران هفتتپه هنوز ی
کمیسیون اجتمایع مجلس ب
.
از دور بــه گــوش یمرســید .کمیســیون اجتمــایع از آنهــا دعــوت کــرد تــا مســئله آنهــا را از نزدیــک بشــنود قـرار بــر ایــن بــود کــه ایــن
جلســه هفتــه گذشــته برگـزار شــود کــه بــه دلیــل بازداشــت آنهــا در راه مجلــس ،ایــن جلســه لغــو شــد امــا خوشــبختانه بــا پیگـ یـری
یصســازی ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
کمیســیون ،ایــن کارگ ـران آزاد شــدند و روز گذشــته بــا حضــور مســئوالن ســازمان خصو 
اجتمــایع ایــن جلســه برگـزار شــد.
این عضوکمیسیون اجتمایع گفت :کارگران در روزگذشته این موضوع را به گوش نمایندگان رساندند .آنها گفتند که زما�ن
وق� هم که ت
یمزنیم و ت
اع�اض یمکنیم یا در ن ز
اع�اض نیمکنیم حقوق ما تضییع یمشود .ت
م�ل بازداشت یمشویم
که حرف ن 
و یا در راه آمدن به سمت مجلس.
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یصســازی در ای ـران
پیشمصاحبــه :از زمــان آغــاز سیاســت خصو 
از ابتــدای دهــه هفتــاد شــمیس ،همــواره کار یا� یــا ناکارآمــدی ایــن
سیاست محلکشاکش و مباحث سیایس بود .اکنون ی ز
ن� با توجه
تهـ یـا�
نهــای پیشآمــده در خصــوص ش�ک 
بــه مســائل و بحرا 
�شــکر هفتتپــه و بازگشــت دگربــاره مالکیــت
نظـ یـر هپکــو و ن 
ت
تهــا بــه دولــت ،اکنــون از جهــا� دیگــر درکانــون
پــارهای از ایــن ش�ک 
مجــادالت ســیایس قـرارگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه مــوارد مطــروح،
دک� ســید ســعید ملکالسـ ت
برآن شــدیم که با ت
ـادا� ،اســتادیارگروه
علوم اقتصادی دانشگاه فردویس در خصوص خصویصسازی و
مســائل یپ�امــون آن بــه گفتوگــو بنشــینیم.
خصویص سازی چگونه در ایران شکلگرفت؟
خصــویص ســازی بــه طــورکیل مـ ج
ـو� بــود کــه در تمــام کشــورهای
ً
ً
جهــان انجــام شــد .ایــن پدیــده نــه ذاتــا بــد اســت و نــه ذاتــا خــوب.
یصســازی کار یا� اقتصــاد
مــا بایــد ببینیــم کــه در چــه ش�ایــی خصو 
یمبــرد .امــا بــه طــور کیل در
یمبــرد و در چــه ش�ایــی بــاال ن 
را بــاال 
قــرن بیســتم ،فرآیندهـ یـا� تحــت عنــوان  Nationalizationیــا
یلســازی بعــد از جنــگ جهـ نـا� دوم ش�وع شــد ،کــه کشــورهای
م 
ت
ت
بسیاری ،ح� انگلستان ،مالکیت صنایع را از خصویص به دول�
ف
مختل� هم داشتند.
تبدیل کردند و برای این عمل استداللهای
برای مثال در انگلســتان ،چند دســته از صنایع را به ســمت بخش
ت
دول� بردند؛ صناییعکه احساسکردند به سمت انحصارطبییع
حرکت یمکند .اینها صناییع بودندکه احساس یمشد اگر بخش
خصویص بخواهد آنها را اداره کند ،ممکن اســت قیمتگذاری
نهــا حرکــت
عادالنـهای نکنــد و بــه ســمت تبـ نـا� وکارتــل و ماننــد ای 
هواپیما�هــا کــه دولـ تـی شــدند.
ی
کنــد .ماننــد صنایــع حمــل و نقــل و
از طـ ف
ـر� صنایــی کــه بـرای دولــت اهمیــت اسـ تـراتژیک داشــت نـ یـ�ز
ت
دول� شــدند ،مانند بنگاه ب� ب�یس ،صناییع مانند صنعت فوالد
ز
ت
یمشــدند نـ یـ� دولــی شــدند .ایــن
کــه از صنایــع بــزرگ محســوب 
دول�شــدن بــا قــدرت گرفـ ت ن
ـ� حــزب کارگــر درکشــورهای مختلــف
ت
ت
ت
.
بیش� شده بود درکشورهای دیگر هم این دول�شدن به دالیل
متعدد اعم از نیاز به دولت مقتدر بعد از جنگ ن
جها� برای بهبود
یمشــد .امــا بــه تدری ـ ــج ،سیســتم
ش�ایــط کشــور و بازســازی آن دیــده 
آ�هــای خــود را نشــان داد .چــون بــه هــر حــال دولــت
دولـ تـی ناکار ی 
همواره از جیب مردم خرج یمکند ،در حایل که بخش خصویص
تهــای دولـ تـی میــل دارنــد
از جیــب خــود خــرج یمکنــد .بوروکرا 
کــه حــوزه تحــت نفــوذ خودشــان را افزایــش دهنــد و بــه کار یآ� فکــر
نیمکننــد؛ فســاد بــه وجــود یمآیــد و ایــن همــه بــه ایــن خاطــر اســت
آ�هــا
تهــا از جیــب مــردم خــرج یمکننــد .در نتیجــه ناکار ی 
کــه بروکرا 
آ�هــا بــه حــدی بــودکــه
بــه وجــود آمــد و حـ تـی در انگلســتان ایــن ناکار ی 
دولت دیگر از پس هزینههای بنگاهداری برنیمآمد .و این مسئله
بــه ایــن منتــج شــد کــه ب ـرای مثــال از دهــه هفتــاد بــا قدرتگرفـ ت ن
ـ�
یصســازی راه افتــاد .ایــن جریــان
تاچــر در انگلســتان ،مــوج خصو 
یصســازی در کشــورهای بســیاری دنبــال شــد و بنگا ههــای
خصو 
دولـ تـی بــه خصــویص تبدیــل شــدند .در ایـران بســیاری از بنگا ههــای
ای ـر نا� کــه در دهــه چهــل بــه وجــود آمدنــد .اگــر بــه خاط ـرات آقــای
عالیخـ نـا� مراجعــه کنیــد ،یمبینیــد کــه در دهــه چهــل مــا بســیار بــه
بخــش خصــویص بهــا دادیــم در حــایل کــه در دنیــا ایــن بــازه زمـ نـا�
دول�شــدن
معــادل بــا دهــه  60اســت کــه همــه کشــورها بــه ســمت ت 
حرکت یمکنند .دراین دوره بنگاههای خصویص بسیاری به وجود
آمدند و بخش خصویص توانمندی در ایران شکلگرفت؛ صنایع
اصیل ایران در این زمان ساخته شدند و رشد اقتصادی دهه چهل
دول�ســازی حرکت
ایران رقم خورد .اما ما بعد انقالب به ســمت ت 
کردیم .صاحبان بسیاری از صنایع کشور را ترک کردند و بسیاری
از صنایع مصادره و ت
دول� شدند .و البته درکنار اینها بنگاههای
ت
زیادی توسط دولت به وجود آمد .دولت بسیاری از پ�وشییمها
را توســعه داد و صنایــع سـ ی ن
ـنگ� فــوالد و ذوبآهــن بــه وجــود آورد.
یصســازی را در دهــه هفتــاد شــمیس معــادل بــا دهــه نــود
مــا خصو 
.
میــادی آغــازکردیــم دلیــل ایــن مهــم هــم ایــن بــودکــه بعــد از جنــگ،
دولــت خواســتار حرکــت در جهــت رونــق دادن بــه اقتصــاد بــود و
پویا� در اقتصاد
دولت احساس یمکرد با این ی
تغی� رویه یمتواند ی
ایجــادکنــد.
ف
ن
یصســازی کا�
بــه نظــر شــما ،قوانـ یـ� موجــود بـرای فرآینــد خصو 
بــوده اســت؟
یمتــوان گفــت قوانـ ی ن
ـ� مــا ب ـرای نظــارت و کنـ تـرل
بــه طــور کیل 
بخــش خصــویص بــه معنــای خــود آن نـ زـ� ف
کا� نیســت ،چــه برســد
ی
یصســازی بــه
تهــای دولـ تـی کــه تحــت عنــوان خصو 
بــه فعالی 
بخــش دولـ تـی واگــذار شــده اســت .بــه عنــوان یــک مثــال ســاده ،در
آمریــکا از قــرن نوزدهــم قانــون ش�مــن بــه اج ـرا در آمــده اســت کــه
نهــاد ت
آن�تراســت را تعریــف یمکنــد کــه وظیفــه آن نظــارت بــر

ً
ً
خصویصسازی؛ نه ذاتا بد و نه ذاتا خوب

تهــای بنگا ههــای خصــویص اســت کــه تبـ نـا� نکننــد ،کارتــل
فعالی 
.
تشــکیل ندهنــد و منافــع بخــش خصــویص را تضییــع نکننــد امــا
مــا همـ ی ن
نچــه در ایـران
ـ� نهــاد را در ایـران بــه معنــای واقــی نداریــم .آ 
یق
بــه عنــوان شــورای رقابــت موجــود اســت تــاش ناموفـ در جهــت
تهــای بخــش خصــویص بــوده اســت .طبیعتــا
نظــارت بــر فعالی 
ف
وقـ تـی مــا بـرای بخــش خصــویص مقــررات کا� را نداریــم کــه نهادهــا
بــا قــدرت بــر رفتــار بخــش خصــویص نظــارت کننــد ،بــه طریــق اویل
ب ـرای بنگا ههــای دولـ تـی واگــذار شــده بــه بخــش خصــویص نـ ی زـ� بــا
کمبــود قوانـ ی ن
ـ� مواجــه هســتیم.
بـ خ
ـر� بــر ایــن بــاور هســتندکــه اصــول  43و  44قانــون اســایس کــه
مربــوط بــه مباحــث رفــاه و مالکیــت صنایــع هســتند ،بــا یکدیگــر
تناقــض ت
ذا� دارنــد .نظــر شــما چیســت؟
یض
اصــل  43و اصــل  44تناق ـ بــا یکدیگــر ندارنــد .در واقــع قانــون
اســایس در ســالهای آغازیــن انقــاب زمـ نـا� تدویــن شــد کــه چــه در
فضا� که در منطقه حاکم بود ،تفکرات
میان انقالبیون و چه در ی
چــپ ســیطره داشــت؛ یعـ نـی هــم در اطـراف مــا ش�ایــی حاکــم بــود
کــه کشــورهای سوسیالیسـ تـی در اوج قــدرت بودنــد و هــم در میــان
انقالبیــون نگا ههـ یـا� مبتـ نـی بــر توزیـ ـ ــع درآمــد و ثــروت میــان تمــایم
تود ههــای جامعــه بــه عنــوان گفتمــان غالــب بــود .در نتیجــه اصــل
 43و اصل  44در ی ن
هم� ش�ایط به عنوان دو اصل مهم در قانون
اســایس مــا گنجانــده شــده اســت .اصــل  43قائــل بــر ایــن اســت
کــه جمهــوری اســایم بایــد امکانــات رفــایه و همچنـ ی ن
ـ� امکانــات
کار ،تحصیــل ،آمــوزش و مســکن را بـرای همــه آحــاد ملــت فراهــم
کنــد .اصــل  44هــم قائــل بــر ایــن اســت کــه اقتصــاد از ســه بخــش
دولـ تـی ،خصــویص و تعـ ن
ـاو� تشــکیل شــده اســت و اتفاقــا در اصــل
ب� سه بخش به بخش ت
 44بار اصیل اداره اقتصاد ی ن
دول� واگذار
یمشــنویم کــه ممکــن
نچــه کــه امــروزه مــا از اصــل  44
شــده اســت .آ 
یمگــردد
اســت بــه نظــر برســد در تناقــض بــا اصــل 43اســت ،بــر 
بــه سیاس ـتهای ابالغیــه رهـ بـری در دهــه هشــتاد .در اوایــل دهــه
هشــتاد ،بـرای افزایــش رونــق اقتصــادی و ایجــاد پویـ یـا� در اقتصــاد،
ها� تحــت عنــوان سیاس ـتهای ذیــل اصــل  44ابــاغ
سیاس ـت ی
گردیــدکــه بــه دولــت اجــازه یمداد بخـ شـی از حوزههــای حاکمیـ تـی کــه
در اصــل  44بــه آن محــول شــده اســت را واگــذارکنــد بــه بخــش
ن
ض
تناق� وجود ندارد و اگر افراد اصل
تعاو� .بنابراین
خصویص و
گ�نــد ،کژفهــی اســت
 44را بــا خصو 
یصســازی معــادل در نظــر یم ی
کــه در ذهــن افـراد بــه وجــود آمــده اســت .ایــن دو اصــل بــا یکدیگــر
ض
تناق� ندارند .سیاستهای مأخوذه ذیل اصل  44بودکه فضا
را برای خصویصسازی فراهمکرد و یمتوانگفت این سیاستها
تبــرهای بــر اصــل  44قانــون اســایس بودنــد.
یصســازی در ای ـران در حــال
از نظــر شــما مســئلهای کــه خصو 
حـ ض
ـا� بــا آن روبــرو اســت ،چیســت؟
خصویصکــردن یــا

آنچــه کــه مــورد توجــه اســت نفــس
گ
یصســازی
خصویصنکــردن نیســت ،بلکــه چگونــی خصو 
تز
ـتیگلی� جملــه مشــهوری دارد کــه در واقــع ایــن جملــه
اســت .اسـ
یصســازی و اج ـرای
ماحصــل تجربیــات او در فرآیندهــای خصو 
ن
جها� اســت .او یمگوید
یصســازی در بانک
سیاسـتهای خصو 
یصســازی بایــد بــا رقابــت پذیــری هم ـراه باشــد؛ یعـ نـی اگــر
خصو 
پذیرکــردن اقتصــاد منجــر شــد موفــق
یصســازی بــه رقابت 
خصو 
تز
اســت وگرنــه چنـ ی ن
یمبــرد ایــن
ـتیگلی� بــه کار 
ـ� نیســت .تعبـ یـری کــه اسـ
یصســازی و رقابتپذیــری دوقلوهــای افســانهای
اســت :خصو 
هســتند .هیــچ عصـ یـا� وجــود نــدارد کــه بــا تــکان دادن آن هــم
اقتصــاد رقابتپذیــر بشــود و هــم خصــویص؛ ابتــدا بایــد پروســه
یصســازی شــود.
رقابتپذیــری صــورت بگـ یـرد و بعــد از آن خصو 
.
یصســازی در ای ـران تجربــه ناموف ـیق اســت بــه چنــد
تجربــه خصو 
یمتــوان ایــن عنــوان کــرد عــدم شــفافیت پروســه
دلیــل ،دلیــل اول را 
یصســازی و فســاد موجــود در ایــن پروســه اســت .امــا فســاد
خصو 
یصســازی اتفــاق بیافتــد ،کمــا
ممکــن اســت در هــر پروســه خصو 
اینکــه در روســیه اتفــاق افتــاده اســت .امــا از ایــن دلیــل مه متــر ،کــه
ت
یصســازی اســت را بــه صــورت
مهم�یــن آســیب خصو 
بــه نظــر
مصـ ق
بزننده بــه پروســه
ـدا� یمگویــم و بــه نظــر مــن ایــن مهــم آســی 
ت
ض
یصســازی اســت .مــا در حــال حــا� یــی از بزرگ�یــن
خصو 
ت
.
مجموع ههــای پ�وشــییم کشــور را در بنــدر ماهشــهر داریــم بنــدر
ماهشهردرفاصله سالهای  77تا 84توسعه پیداکرد .تپ�وشییم
ن
طوال� از فرآوردههای تپ�وشییم
نج�ه نسبتا
بندر ماهشهر یک ز ی
اســت کــه از مــاده خــام ش�وع بــه کار یمکنــد و هــر واحــد مقــداری
یمگــذارد و
ارزش افــزوده ایجــاد یمکنــد و در اختیــار واحــد بعــدی 
یمشــود.
در پایــان ایــن زنجـ یـره ،ارزش افــزوده کامــل نصیــب کشــور 
سیاســت دولــت اینگونــه بــوده اســت کــه مــاده خــام را بــه صــورت
یمکــرده ،کــه ارز حاصلــه از فــروش
یاران ـهای بــه ایــن زنجـ یـره وارد 
.
مــاده نهـ یـا� نـ ی زـ� در اختیــار دولــت ق ـرار یمگرفتــه اســت واحدهــای
ایــن تپ�وشــییم بــا خــط لولــه بــه هــم وصــل هســتند؛ یعـ نـی خـ ج
ـرو�
یک کارخانه ورودی کارخانه بعدی است .مستندات این موضوع
کامــا مشــخص اســت و واضــح اســت کــه هــر واحــد چــه چـ ی زـ�ی

تولیــد یمکنــد و چــه مــادهای را در اختیــار واحــد بعــدی قـرار یمدهــد.
ط ـرایح ایــن کارخانــه از ژاپــن اســت و بنــگاهداری ژاپـ نـی بــه صــورت
نج�ه همواره حفظ
نج�های است که با سهامداری متقابل این ز ی
ز ی
یمشــود؛ یعـ نـی بــازار آزاد اســت امــا چــون صاحبــان ایــن کارخان ههــا

.
سهامدار همدیگر هستند به نفع آنهاستکه باهمکارکنند این
زنجـ یـره در ایـران بــه طــورکیل دولـ تـی بــود .ورودی یارانـهای و خـ ج
ـرو�
یصســازی در ایــن مــورد چــه
هــم در اختیــار دولــت بــود .امــا خصو 
کــرده اســت؟ بـرای ایــن مهــم چنــد گزینــه در اختیــار سیاسـتگذار
بــوده اســت .گزینــه اول اینکــه کامــا دولـ تـی بمانــد .گزینــه دوم اینکــه
کل مجموعــه را در اختیــار بخــش خصــویص قـرار دهیــم و بگوییــم
نهــا قـرارگـ یـرد و ارز
کــه ورودی کارخانــه بــه قیمــت آزاد در اختیــار آ 
نهــا نـ ی زـ� در اختیــار صاحــب کارخانــه باشــد .در
حاصلــه از فــروش آ 
.
نج�ه
حقیقت این دو راه ،راههای پیش روی دولت بود اما ما این ز ی
ش
نج�ه را دولت
را
متال�کردیم؛ بدین صورتکه حلقه سوم این ز ی
خصــویص کــرد؛ حلقــه پنجــم را بــه نهــادی دیگــر داد و غـ یـره .گایه
یصســازیها رد دیــون دولــت بــه تامـ ی ن
ـ� اجتمــایع و ســایر
ایــن خصو 
.
نج�ه
نهادها بودکه به آنها واگذار شد در نتیجه حلقه اول این ز ی
از دولــت منابــع یاران ـهای یمخواهــد ،امــا حلقــه ســوم ایــن کارخانــه
که ارتباط ارگانیک آن با بقیه بخشها به سبب خصویصسازی
قطــع شــده اســت ،ســهامدار خصــویص دارد و در بــورس ســهام آن
در حال خرید و فروش است ،به این نکته یماندیشدکه آیا باید از
حلقــه قبــی مــاده خــام خریــداریکنــد یــا دســت بــه واردات بزنــد .ایــن
منطــق بــر اســاس مالحظــات بخــش خصــویص درســت اســت .امــا
بــر اســاس مالحظــات مــی ایــن تجزی هوتحلیــل آسیبرســان اســت.
ی ن
همچن� به این نکته یماندیشد که آیا امروز محصولم را روی
او
ت
عرشــه کشــی صــادر کنــم یــا بــه حلقــه بعــدی تحویــل دهــم .ایــن
ً
و زیــان بخــش خصــویص کامــا صحیــح
منطــق نـ ی زـ� بــر اســاس ســود 
اســت اما منافع میل از ی ن
نج�ه ماهشــهر را نابود
ب� یمرود .ما این ز ی
کردیــم .در حــایل کــه اگــر عقالنیــت توســعهای داشــته باشــیم ،ایــن
نج�ه بایدکامل خصویص یمشد یاکامال خصویص نیمشد .در
ز ی
حــال حـ ض
ـا� نیمتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم از واحــد خصــویص
شــده کــه بــر اســاس عقالنیــت ســطح خــرد عمــل نکنــد؛ آن واحــد
یــک بنــگاه اقتصــادی اســت کــه منافــع و هزین ههــای خــود را در نظــر
یمگـ یـرد .کــی کــه بایــد عقالنیــت توســعهای را بــه کار یمگرفــت

در واقــع نظــام حکم ـر نا� اســت کــه بایــد بــه درسـ تـی ایــن زنجـ یـره را
خصویص یمکرد .در نتیجه این عمل ،بحران اصیل ما در چالش
اخـ یـر بــا تپ�وشــییم در ایــن بــودکــه بنــگاه مــاده خــام یارانـهای دریافــت
یمکنــد و بایــد ارز آن را بــه دولــت بدهــد .امــا بنــگاه خصــویص ایــن
یصســازی در ای ـران اســت
کار را انجــام نــیداد .ایــن مشــکل خصو 
کــه مــا پیونــد ارگانیــک بـ ی ن
نج�ههــا را در نظــر نگرفتیــم .در ای ـران
ـ� ز ی
نج�ههای توسعه یافته وکامیل را شکل دادند ،بسیار
صناییعکه ز ی
ت
صنع� شدن مستلزم این است که پیوندهای ی ن
محدودند.
پیش�
و ی ن
پس� مستحکم برقرار شود .تپ�وشییمها درکشور ما ،از معدود
نج�هها در آنها توسعه پیداکردند و ما با
جاها� هستندکه این ز ی
ی
نهــا را از بـ ی ن
ـ� بردیــم.
یصســازی غلــط آ 
خصو 
ت
خرو� ی ن
ج
هم� سیستم خصویصسازی
خصول�
آیا ش�کتهای

است؟
یمتــوان گفــت فقــدان قوانـ ی ن
ـ� و
یمتــوان گفــت کــه اینگونــه اســت .

مقــررات ف
نگــذاری ،عــدم
کا� ،فقــدان نهادهـ یـا� مناســب بـرای قانو 
وجــود بخــش خصــویص قــوی در ای ـران بعــد از انقــاب و البتــه
ســوء اســتفادهها� که از این کمبود ی ن
قوان� و مقررات شــده اســت،
ی
ت
یمتوانــد زمین هســاز ایجــاد بنگا ههــای خصولــی باشــد .دلیــل دیگــر را
یمتــوان افزایــش درآمدهــای نفـ تـی از دهــه پنجــاه دانســت کــه
هــم 
باعــث شــد بخــش خصــویص کوچــک وکمرنــگ شــود.
با توجه بهگذشته ایران ومسئله تیولداری درایران ،آیا وضعیت
ت
خصول�ها درایران را یمتوان با تیولداری مقایس هکرد؟
فعیل
تعبـ یـر تیــولداری از نظــر بنــده تعبـ یـر مناسـ بـی نیســت .در فضــای
ز
ها� مثــل اقطــاع
تیــولداری در ای ـران کــه پیــش از آن نـ یـ� در شــکل ی
داری در قــرون میـ نـا� قــرن  14و  15در ای ـران بــود و بعدهــا در
دوره قاجــار بــه شــکل تیــولداری درآمــد ،فــردی زمــام یــک منطقــه
جغرافیـ یـا� کشــور را بــه عهــده یمگرفــت و خـراج بــه دولــت مرکــزی
یمداد .امــا در بنــگاهداری دولـ تـی مــا کــه چــه در بنگا ههــای دولـ تـی و
ت
تعب� صحیح نیســت .بســیاری از
چه در بنگاههای
خصول� این ی
ت
شهــای دولـ تـی و خصولــی در بســیاری از مــوارد زیــانده هــم
ایــن بخ 
نکــه بخواهنــد مالیـ تـا� بدهنــد.
هســتند چــه رســد بــه ای 
ت
س� خصویص
تجربههای متفاو� را در بلوک ش�ق بعد از ش�وع ی
ســازی تــا کنــون شــاهد بودیم.تجرب ههــای موفــق و ناموفق.چــه
ها� را در مقایســه ایـران و ایــن کشــورها
تفاو 
تهــا و چــه شــباهت ی
میتــوان دیــد؟
یصســازی را تجربــه چـ ی ن
ـ� دانســت و
یمتــوان تجربــه موفــق خصو 

.
تجربه ناموفق را تجربه شوروی دانست بخش اعظیم ازکشور
اتحــاد جماهـ یـر شــوروی پــس از تحــت عنــوان حکومـ تـی فدراســیون
ی ن
یلتس� طریح را پیاده کرد
روسیه از شوروی جدا شد .در روسیه
تهــا بــه
بــه نــام  500روز تــا بــازار و بنــا بــود یط  500روز تمــام فعالی 
ت
وبیش�ین حجم فساد را این کشور
بخش خصویص واگذار شود
ن
در ی ن
چ� بیش از دو
هم� دوره تجربه کرد .اما خصویصسازی در ی
ن
دهــه بــه طــول انجامیــد و چـ یـ� مسـ یـر رقابــت پذیــری اقتصــاد را در
پیــش گرفــت .ابتــدا اقتصــادش را رقابــت پذیــرکــرد و پــس از آن بــه
یصســازی حرکــت کــرد.
ســمت خصو 
یصســازی در ای ـران را چــه
در نهایــت ،راه بهبــود ش�ایــط خصو 
مــواردی یمبینیــد؟
یصســازی مــا ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه بیاندیشــیم کــه
ب ـرای خصو 
یصســازی هــدف نیســت بلکــه اب ـزاری اســت ب ـرای رســیدن
خصو 
بــه یــک هــدف بزرگـ تـر .ب ـرای یــک اقتصــاد هــدف رشــد اقتصــادی،
رســیدن بــه ارزش افــزوده باالتــر و همینطــور ایجــاد یــک اشــتغال
پایــدار اســت .در نتیجــه گایه اوقــات ایــن اهــداف بــا یــک بنــگاه
خصــویص یمتوانــد دنبــال شــود وگایه اوقــات یمتوانــد در همــان
قالــب دولـ تـی دنبــال شــود .و نکتــه دیگــر همـ ی ن
ـ� اســت کــه مــا نبایــد
ش
نج�ههــای ارزش خودمــان را متــا�
در فرآینــد خصو 
یصســازی ز ی
کنیــم؛ اتفـ قـا� کــه در صنایــع تپ�وشــییم مــا رخ داده اســت .در
ت
نج�ه در اختیار یک
ها� مثل پ�وشییم ،نیاز داریمکهکل ز ی
بخش ی
ت
مدیریــت واحــد باشــد کــه آن یمتوانــد خصــویص باشــد یــا دولــی.

ن
حسی�» متهم است نه مجرم!
آشنا« :پوری
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نگاه ویژه

خ�گزاری صداوسیما درگز ش
ن
حسی� رئیس سابق سازمان
ار� با عنوان «یک بازداشت» ،به موضوع بازداشت آقای پوری
ب
ن
یصســازی پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه آنکــه آقــای پــوری حســی�« ،متهــم» بــه حســاب یمآیــد و تــا صــدور حکــم قطــی
خصو 
توســط دادگاه صالح« ،مجرم» نیســتند.
نماینــده قــوه مجریــه در شــورای نظــارت در نامـهای بــه رئیــس ایــن شــورا نســبت بــه نقــض حقــوق متهمــان در صداوســیما انتقــاد
کرد.
ن
به گزارش ایسنا ،ت ن
محس� اژهای به ش�ح زیر است:
م� نامه حسامالدین آشنا به حجتاالسالم
«خ�گـزاری صداوســیما درگـز ش
ار� بــا عنــوان «یــک بازداشــت» ،بــه موضــوع بازداشــت آقــای پــوری
در ایــن نامــه آمــده اســت :ب
ن
حسـ ن
یصســازی پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه آنکــه آقــای پوریحســی�« ،متهــم» بــه حســاب
ـی� رئیــس ســابق ســازمان خصو 
یمآیــد و تــا صــدور حکــم قطــی توســط دادگاه صالــح« ،مجــرم» نیســتند ،بنابرایــن ایشــان از تمــایم حقــوق یــک متهــم برخــوردار
خ�گـزاری صداوســیما تصاویــر و نــام آقــای پوریحسـ ن
ـی� منتـ شـر شــده اســت کــه بــر خــاف قوانـ ی ن
ـ� و نقــض
هســتند .امــا در خـ بـر ب
حقــوق فــرد متهــم اســت».
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لهستان ،یک تجربه موفق خصویصسازی
عیل ترکمنچه
کارشنایس مهندیس برق 94
ن
جها� ،لهستان به خود
شترین خسارت را در جنگ
شاید بی 
ن
دیده باشد .این کشور در مرکز جنگ جها� بود؛ چه ابتدای
جنگ که آلمانها از غرب و شوروی از ش�ق به آن ها حمله
کردند و چه در پایان جنگ که شوروی ستمهای بسیاری را
ت
به آن ها روا داشت من جمله حکومت ت
کمونیس� کهدول�
ن
جها� از طریق استیالی قدرت کمونیستهای
پس از جنگ
شوروی در لهستان صورت گرفت.
استال� در سال  1958این کشور ت
ی ن
ح� کوچکترین
تا مرگ
استقالل از خود در مباحث مختلف را نداشت و یپ�وی
ب�چون چرای دستورات صادره از مسکو بودند .اما پس از
ی ن
تغی� کرد .گمولکا( )Gomulkaکه یک
مرگ
استال� اوضاع ی
ت
ن
واقعگرا در یب� کمونیستها بود به قدرت رسید .او ح� در
ن
لهستا� را بوجود آورد .او بسیاری
صدد بود که کمونیست
از اصالحات اقتصادی و سیایس را ش�وع کرد و از همه
گ
وابست� به دستورات مسکو بود .وی برای ی ن
اول�
مهمتر عدم
بار بحث خصویصسازی را به میان آورد و مهمترین المان
خصویصسازی لهستان را بهوجود آورد ،ن
یع� خصویصسازی
ارگانیک.
بحثهای خصویصسازی بسیار در لهستان داغ بود و نه تنها
مردم بلکه ت
دول�ها هم از اقتصاد دولتمحور خسته بودند.
بحثهای بسیار یپ�امون نحوه خصویصسازی شکل گرفت
ق
اخال� و عمیل آن بودند
اما مهمترین این بحثها ،مباحثات
ن
کسا� واگذار شود؟ چه کیس صالحیت
که به چه کیس یا
غ�ه.
دارد؟ صالحیت چیست؟ و ی
اما مباحثات یپ�امون مسائل ایدئولوژیک آن ،برخالف
پرسشهای حول آن ،بسیار کم بودند اما مهمترین پاسخ
ن
لهستا� در عمیل
اقتصاددانان و سیاستمداران و قدرتمندان
شدن خصویصسازی است.
نظریات بسیاری داده شد؛ برای مثال Krzysztof Lis ،که
ن
از ی ن
کسا� بود که خصویصسازی را آغاز کرد .وی از
اول�
ً
ایدههای غرب ،مخصوصا انگلیس در این رابطه استفاده کرد
و به این نتیجه رسید که از طریق تجاریکردن وسیع بنگاههای
دول�  ،ت
ت
گس�شدادن و رسعتبخشیدن به معامالت بورس،

ارزش گذاریهای محتاطانه بر روی بنگاهها و فروش آنها از
طریق مزایده عمویم یمتوان به خصویصسازی دست یافت.
مباحث خصویصسازی به صورت عمیل در سالهای 1989
تا  1993بهوقوع پیوست و در ی ن
هم� سالها ش�وع فرآیند کلید
ت
ن
اول� مراکز دول�
خورد .در ابتدای کار ،شهرداریها به عنوان ی
که دارای مالکیت تمایم امالک درونشهری بودهاند ،موظف
به انتقال به بخش خصویص شدند .الزم به ذکر است در
ابتدا این نهادهای ت
دول� به علت نبود ی ن
قوان� صحیح در رابطه
با خصویصسازی و اهمالکاریهای وزارت خصویصسازی
لهستان ،این عمل به صورت صحییح انجام نیمگرفت و
تغی� کند ،فقط استفادهکننده
به جای اینکه مالک امالک ی
تغی� یمکرد؛ ی ز
چ�ی که در کشور خود هم تحت عناوین
آنها ی
مختلف دیده یمشود .اما در سال  1991قانون تصویب شد
و نظارت بر روی کار شهرداریها توسط قانون انجام یمگرفت
و از این تاری ــخ به بعد قراردادهای انتقال مالکیت ی ن
زم� به
ق
ت
درس� تنظیم یمشدند.
حقی� صورت به
اشخاص
از طرف دیگر نهادهای کوچک دیگری در این کشور فعال
ت
کمونیس� در دهه  80آرام آرام بوجود
بودند ،که توسط رژیم
ن
ن
.
آمده و آن هم ش�کتهای تعاو� بودند البته این تعاو�ها
چندان با مالکیت گرویه همراه نبودند و عموما در مالکیت
ق
حقی� قرار داشتند تا دولت ،اما آنها هم موظف
اشخاص
شدند تا با قراردادن سهام خود در مزایده ،کم کم وارد بخش
خصویص شوند با این تفاوت که دولت هم اجازه خرید آنها
را طبق قانون یمداشت( .این نکته خود جای تامل بسیار دارد
در بخش خصویصسازی دولت خود را به عنوان یک نهاد
خصویص یمبیند و خود را موظف به خرید سهام ش�کتها
یمکند).
خصویصسازی بنگاههای کوچک به رسعت انجام گرفت به
ت
صور� که در سال  1993تقریبا  70درصد امالک به نام
مالکان خود درآمدند و از مالکیت دولت یب�ون رفتند.
خصویصسازی در ابعاد ت
گس�دهتری هم در لهستان شکل
گرفته است و تحت عناوین مختلف یمتوان آنها را
طبقهبندی کرد .از ی ن
ب� آنها خصویصسازی رسمایه و
خصویصسازی بانکها و بیمهها از مهمترین آنها هستند.
ن
ت
متفاو� داشت.
لهستا�ها
رسمایه در لهستان آنزمان تعاریف
ت
رسمایه را همان بنگاههای اقتصادی دول� یمدانستند پس
خصویصسازی رسمایه رصفا خصویصسازی این نهادهای

دول� که ث
ت
اک� داد و ستدها و معامالت
اقتصادی بزرگ
اقتصادی برای آنها بود و درصد عظییم از GDPرا در اختیار
ت
صور� که طبق آمارها  15درصد تولید میل
خود داشتند .به
در سال  1989لهستان توسط این بنگاهها تولید یمشد.
بازتعریف این ش�کتها( بنگاهها) به عنوان ش�کتهای ت
اش�ایک
ت
ی ن
مشکال� بر
اول� گام در راه خصویصسازی آنها بود که البته
رس راه بود و آن هم حضور دولت به عنوان یک نهاد خصویص
در خریداری سهام این ش�کتهاست .در ابتدای کار طبق نظر
ن
ق
منط� بود چرا که از
لهستا� این حرکت بسیار
اقتصاددانان
اختالفات و ت
ن
جلوگ�ی
ناعادالنه
ـع
ـ
ی
ز
تو
از
همچن�
و
اضات
اع�
ی
ی
یمکرد اما پیامدهای ف
من� این عمل هم حضور دوباره دولت
در بخش خصویص و ایجاد پارادوکس خصویصسازی است.
خصویصسازی این بنگاهها در ابتدا به این شکل صورت
یمگرفت که  20درصد از ارزش ش�کت( بنگاه) را ارزشگذاری
کرده و ی ن
ب� کارمندان و کارگران آن ش�کت به صورت مساوی
ش
تقسیم یمکردند( بخ� از اشتباهات این کار این بود که
برابری و عدالت در تساوی سهمهای همه نیست) و 80
درصد دیگر را دولت خود به دست داشت با این تفاوت که
گ�ی برای
گ�یها جدا کرد و حق تصمیم ی
خود را از تصمیم ی
ش�کت را به دست خود کارمندان و شوراهای کارگری آن
ش�کت تنفیذ کرد .در مدت کوتایه پس از انجام اینگونه
خصویصسازی وزارت خصویصسازی به این نتیجه رسید که
نها�
این روش بسیار ناکارآمد است .پس روش دیگرکه روش ی
خصویصسازی در تاری ــخ خصویصسازی بنگاههای اقتصادی
ت
دول� در لهستان است را اتخاذ کرد .این روش به این ش�ح
بود که در ابتدا پس از تایید وزارت خصویصسازی نسبت
به ش�وع فرآیند خصویصسازی برای بنگایه خاص( البته در
موارد خاصتر اجازه مستقیم وزیر کشور نیاز بود)  ،فرآیند
ش�وع یمشد  .در ابتدا مرحله مطالعات مخصوص برای آن
نهاد ( بنگاه اقتصادی ت
دول�) بود که جمیع از اقتصاددانان و
ن
همچن� جمیع از وکال به برریس
مشاوران ش�کت و دولت و
ی
گ
چر یا� و چگون� خصویصسازی آن بنگاه یمپرداختند.
پس از آن شورای تحقیق نتایج را به وزارت کشور یمداد و
آنها پس از تایید آن راه و روش و با در نظر ت ن
گرف� نظرات
دیگر اقشار مرتبط با آن بنگاه آن را وارد مرحله بروکراتیک
ن
طوال� یمکردند که از این میان یمتوان به تایید
پیچیده و
ن
وهمچن� تایید
وزارت خصویصسازی و شوراهای کارگری
ی

اداره مبارزه با انحصارگری لهستان اشاره کرد( هرناندو دو
ن
طوال� بروکراتیک باعث
سوتو معتقد است که فرآیند های
کم شدن ارزش رسمایه یمشود که کشور های توسعه نیافته
گ� آن هستند).
عمدتا در ی
پس از بنگاههای اقتصادی  ،بانکها و بیمهها از مهمترین
نهادهای اقتصادی هر کشور هستند .لهستان مانند دیگر
ت
کمونیس� دارای یک بانک مرکزی و چندین
کشورهای متحد
بانک که در زمینههای مختلف اقتصادی به صورت تخصیص
متمرکز بودند مانند بانک کشاورزی  ،صنعت  ،سالمندان و...
در سال  1989این روش بانک داری ملقا شد و بانکها همه
تبدیل به  9بانک تجاری شدند.
این  9بانک و موسسه مایل چون خود یک بنگاه اقتصادی
ت
دول� به حساب یمآمدند قبال روند و فرآیند خصویصسازی
ت
و تبدیل آنها به ش�کتهای سهایم مش�ک ش�وع شده بود
و روند خصویصسازی آنها سادهتر از اول بود .البته تفاوت
ت
دول�
موسسات مایل و بانکها با دیگر نهادهای اقتصادی
این است که با تبدیل به ش�کتهای سهایم ت
مش�ک همچنان
خصویصسازی آنها تکمیل نشده بود و همچنان ادامه
داشت.
خصویصسازی بانکها و موسسات مایل و بیمهها آنقدر
پیچیده بود که اختالفات ی ن
ب� اقتصاددانان را در بحث
خصویصسازی در لهستان را بسیار تشدید کرد به گونهای
ی ن
متخصص� این امر فقط به
که نظرات آنقدر پراکنده بود که
ذکر یک مورد اشاره کرده و دیگر وارد این مبحث نیمشوند و
آن هم نقطه ت
اش�اک تمایم این اندیشمندان اقتصادی است:
گ�ی از سیستم بانکداری غرب که در آن زمان بسیار
الهام ی
موفق بود و به رشد خود ادامه داده است.
در پایان باید این نکات الزم به ذکر است که فرآیند
ت
کمونیس� سابق بر خالف
خصویصسازی و گذار کشورهای
نظرات اشتباه خ
ش
فروپا� شوروی نبوده
بر�  ،فقط از زمان
و اندیشهها و تفکرات آن از دهههای قبلتر صورت گرفته
است و اینکه خصویصسازی فرآیندی بسیار پیچیده ،سخت
کا� و زمان مناسب و ف
و مهم است و منوط به علم ف
کا� است
ن
لهستا�ها برنامه  5ساله خصویصسازی خود
همچنان که
را شکست خورده دیدند ،البته این به ظاهر شکستها
ن
لهستا�ها داشت که
یپ�وزیها و دستاوردهای بسیاری برای
روند رو به رشد امروزه آنان نشان از آن وجه مثبت دارد.
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شــاید اولـ ی ن
ـ� مســئلهای کــه بــا شــنیدن نــام ویتنــام بــه ذهــن هــر فــرد
عــادی متبــادر شــود ،مســئله جنــگ ویتنــام و حملــه آمریــکا بــه بهانــه
نچــه اکنــون
شگـ یـری از کمونیســم بــه ایــن کشــور باشــد .امــا آ 
پی 
یمتــوان در ویتنــام شــاهد بــود ،کشــوری در حــال توســعه بــا رشــد

اقتصــادی بــاال و ش�ایــط اقتصــادی بهبودیافتــه نســبت بــه گذشــته
کمونیس� خود ،ت
ت
دول�شدن صنایع
خود است .ویتنام ازگذشته
ش
را بــه یــادگار داشــت ،امــا بــا فروپــا� شــوروی در دهــه  90میــادی،
تعــداد زیــادی ازکشــورهای کمونیسـ تـی از جملــه ویتنــام بــه دنبــال
را هحــی بـرای فـرار از فروپـ ش
ـا� حرکــت کردنــد .در ایــن میــان تجربــه
یصســازی ،بــه نظــر یمرســد مــورد غفلــت
ویتنــام از منظــر خصو 
بســیاری از صاحــب نظـران واقــع شــده اســت؛ در حــایل کــه بــه نیــی
یمتوان درسهای بسیاری را در رابطه با ش�ایط ایران از تجربه این
کشــورگرفــت.
پــس از جنــگ ویتنــام ،در ســال  ،1975دولــت کمونیسـ تـی ویتنــام
گ
بــا مســائل بســیاری روبــرو بــود .بعــد از جنــی کــه بــه طــور تقریـ بـی،
 3میلیــون کشــته 362 ،هـزار مفقــود 1 ،میلیــون بیــوه و  800هـزار
کــودک یتیــم از خــود بــه جــاگذاشــته بــود ،دولــت ویتنــام عــاوه بــر
گ
مســائل پســاجن� ،بــا مســائل اقتصــادی زیــادی از جملــه فقــر،
گ
ـن� ،وضعیــت نامناســب کشــاورزی و تأمـ ی ن
ـ� غــذا و درکنــار
گرسـ
تمــام ایــن مســائل ،نابسـ ن
ـاما� اقتصــادی روبــرو بــود .رسانــه تولیــد
ناخالــص مــی در ایــن ش�ایــط در ویتنــام حــدود  200تــا  300دالر
بــود .بــه همـ ی ن
ـ� ســبب ،دولــت مرکــزی ویتنــام بــا تدویــن ســه برنامــه 5
ش
ســاله تصمیــم داشــت در جهــت بهبــود �ایــط در ایــن کشــور قــدم
بــردارد .برنامــه اول پــس از تدویــن ،در ســال  1976در گردهمـ یـا�
حــزب کمونیســت ،مــورد قبــول رسان حــزب واقــع نشــد و منجــر بــه
تدویــن برنامــه دوم شــد .در اهــداف برنامــه دوم ،دولــت کمونیسـ تـی
ویتنــام بایــد در مــدت  5ســال ،برنامــه اهــداف بلندپروازانـهای ماننــد
 18درصــد رشــد صنعـ تـی 10 ،درصــد رشــد کشــاورزی و در نهایــت
یمســاخت .دولــت
 14درصــد رشــد ناخالــص داخــی را محقــق 

قسـ ت ن
ـاخ� ایــن اهــداف خــود دســت بــه اســتقراض
ویتنــام بـرای محق 
ت
ی ن
ج
همچن�
کمونیس� و
غر� ،سایرکشورهای
های
خار� ازدولت
ب
ن
.
نهــا در ســال  1979مطالعــات
نهادهــای یب�الملــی زد بــا همــه ای 
نشــان یمدادکــه وضعیــت اقتصــادی ویتنــام بــه هیــچ عنــوان بهبــود
نیافتــه اســت؛ بلکــه بــا اســتقراض ی ن
ب�الملــی وضعیــت بدتــر از قبــل
نـ ی زـ� شــده اســت .در ایــن هنــگام ،دولــت ویتنــام دســت بــه تدویــن
برنامه سوم پنجساله خود جهت بهبود ش�ایط زد .در این دوره ی ز
ن�
تهــای خصــویص زد؛
دولــت ویتنــام دســت بــه محدو دکــردن ش�ک 
امــا از طـ ف
ـر� بــه ســمت شــکل قـراردادی بـ ی ن
ـ� کارگــر و دولــت حرکــت
زم�هــای کشــاورزی
کــرد .بدیــن صــورت کــه بــه صــورت اجــارهای ی ن
نهــا خریــداری
در اختیــار مــردم قـرار یمگرفــت و محصــول نهـ یـا� از آ 
یمشد .در نهایت مالکیت خصویص ی ز
ن� وجود نداشت وکار مورد
ت
نظــر انجــام یمگرفــت .سـ ی ن
ـوم� برنامــه مــورد نظــر دولــت کمونیســی
ویتنــام نـ ی زـ� بــا نتایــج قابــل قبــویل روبــرو نشــد .بــه طــوریکــه مــا شــاهد
این مهم هستیم که در دو سال منتیه به  ،1986تولید ناخالص
داخــی کشــور ویتنــام بــا رشــد منـیف روبــرو بــود.
ـ� ش�ایــی ،در ششـ ی ن
در چنـ ی ن
ـم� کنگــره حــزب کمونیســت ویتنــام
بــود کــه رسان حــزب ،برنام ـهای جهــت آزادی اقتصــادی بــه ســبک
چـ ی ن
نهــا قصــد خــود را حرکــت
ـ� را در دســتورکار خــود قـرار دادنــد .آ 
ت
از برنام هریــزی مرکــزی بــه ســمت بــازار سوسیالیســی اعــام کردنــد.
برنامه اصالحات اقتصادیکه تحت عنوان «دویموی» شناخته
یمشــود ،آغــاز بــه کارکــرد و در اولـ ی ن
ـ� حرکــت خــود ،بــه طــورکامــل

ن
ن
تعاو�های کشــاورزی را از یب� برد و تمایم سیســتم قیمتگذاری
محصــوالت کشــاورزی را لغــو کــرد و بــه کشــاورزان اجــازه فــروش
یمــوی،
محصــوالت خــود در بــازار آزاد را داد .بــا بــه اجـرا درآمــدن دو 
تــا پایــان دهــه  90در ویتنــام حــدود  30هـزار ش�کــت خصــویص بــه
وجــود آمــد و رشــد اقتصــادی ویتنــام بــه میانگـ ی ن
ـ�  7درصــد رســید.
تأث� مثبت این آزادسازی در ویتنام تا حدی بودکه ویتنام در رکود
ی
 1997ش�ق آسیا تنها با ثبات قیمتها روبرو شد .این آزادسازی
و خصویصسازی در ویتنام به شکل ن
چی� خود -اصالحات قدم
به قدم -صورتگرفت .خصویصسازی از بخشکشاورزی آغاز
شــد و دولــت ویتنــام یط دو دهــه تــاکنــون بــه افزایــش حجــم بخــش
خصــویص خــود پرداخــت.

مسائل زیادی توسط اقتصاددانان درمورد ش�ایط خصویصسازی
و ابتداییــات آن مــورد توجــه قـرارگرفتــه اســت .در ایــن میــان ،لــزوم
یصســازی جهــت ش
پی�فــت هــر کشــور بــر همــگان آشــکار
خصو 
است .بر اساس مطالعات متعدد صورتگرفته توسط محققان
گ�یــن مشـ ت
مــن جملــه مقالــه بوبکــری در ســال  ،2004بزر ت
ـکال�
کــه مالکیــت دولــت در یــک اقتصــاد بــه وجــود یمآورد ،ناکارآمــدی
ـ� رفـ ت ن
ـ� از بـ ی ن
نهــا و همچنـ ی ن
ـ� ارزش در صنایــع اســت .ایــن مســائل
آ
ز
انگ�ههــای یــک فــرد ســیایس در
بــه طــورکیل مربــوط بــه تفــاوت ی
مالکیــت صنعـ تـی و یــک فــرد رسمایـهدار خصــویص در جایــگاه ایــن
ـیایس مدیــر یــک کارخانــه ،از
مالکیــت مربــوط اســت .شــخص سـ ِ
یز
انگ�ههـ یـا� ماننــد افزایــش ســطح قــدرت خــود پـ یـروی یمکنــد؛ امــا
فــرد رسمای هگــذار خصــویص بــه دنبــال ســود و زیــان خــود اســت.
انگ�ههای فرد اول ،به فساد سیایس منجر یمشود اما ی ز
یز
انگ�ههای
یمشــود .در ایــن ش�ایــط لــزوم
فــرد دوم ،بــه رشــد اقتصــادی منجــر 
یمخــورد.
یصســازی بیشـ تـر بــه چشــم 
خصو 
یصســازی بــه تنهـ یـا� بــه رشــد اقتصــادی
امــا از طــرف دیگــر خصو 
یصســازی
ـورها� که از منفعت خصو 
منجر نیمگردد .تمایم کشـ ی

استفادهکردند ،ازجمله ویتنام ،وجه رقابتپذیری را به طورخاص
یصســازی خــود مــورد توجــه ق ـرار دادهانــد .تقویــت
درکنــار خصو 
ن
ن
رقابتپذیــری و همچنـ یـ� آماد هســازی فضــای کارآفریــی درکشــور
یصســازی مرحلــه بــه مرحلــه
نیازمنــد برنام هریــزی مناســب و خصو 
اســت .تجربــه کشــورها� ماننــد چـ ی ن
ـورها�
ـ
ش
ک
ـر
ـ
ب
ا
ر
ب
در
ـام
ـ
ن
ویت
ـ� و
ی
ی
ماننــد روســیه مهــر تأییــدی بــر لــزوم چنـ ی ن
ـ� ســاختاری اســت.
برریس ش�ایط اقتصادی ویتنام در ش�ایط پساجنگ خود ،به نییک
نشــان از وضعیــت نامناســب ایــن کشــور در آن زمــان دارد .دولــت
ت
ت
کمونیس�
کمونیس� ویتنام درابتدا با آزمون  10ساله تئوریهای
شهــا ،بــا برخــوردی
خــود و مشــاهده شکســت خــود در ایــن بخ 
ـا� در جهــت جـ بـران وضعیــت حکمـر نا� گذشــته خــود حرکــت
عقـ ی
کردنــد و بــا تأکیــد بــر وجــه رقابتپذیــری و اصالحــات گا مبـهگام بــه
رشد اقتصادی قابل توجیه رسیدند .آنچه در برریس دالیل رشد
این کشــورها بیشـ تـر از ســایر دالیل به چشــم یمخورد ،لزوم برخورد
عقـ ن
یصســازی اســت .حاکمیــت در
ـا� حاکمیــت بــا مســئله خصو 
ش
ـا� را
یــک کشــور بایــد خــود را در �ایــی قـرارگـ یـرد تــا راه حــل عقـ ی
تنهــا راه بهبــود ش�ایــط خــود وکشــور بدانــد.

ت
کالن�ی با انتقال آب خزر به کویر موافقت کرد
عییس

7

محیط زیست

ت
یا� اثرات زیســت
عییس کالن�ی با انتقال آب خزر به کویر مرکزی ایران موافقت کرد .این درحایل اســت که« مطالعات ارز ب
ت
ت
محیــی» ایــن طــرح نــه بــه درســی انجــام شــده و نــه مشــکال� کــه« کمیتــه ارزیـ بـا� ســازمان حفاظــت محیــط زیســت» آنهــا را
عنــوان کــرده برطــرف شــده اســت.
طزیســت که تنها یکروز پس از جلســه پرتنش نمایندگان
به گزارش اســکاننيوز ،نامه موافقت رییس ســازمان حفاظت محی 
و مدی ـران ایــن ســازمان بــا نماینــدگان وزارت نـ یـرو و ش�کــت مهــاب قــدس امضــاء شــده اســت ،نشــانگر ایــن مطلــب اســت کــه
تصمیمها پیش از این گرفته شده است؛ وگرنه چگونه ممکن است یکروز پیش ،مدیران کل سازمان از تخریبهای اجرای
ز
غ�علیم آن بگویند و تنها یک روز بعد از این جلسه ،رییس سازمان ،خالف نظرات
یا� ناقص و ی
این طرح و ین� مطالعات ارز ب
تمام کارشناســان و مدیرانش ،خود با این طرح پر ابهام و مناقشــه بر ی ز
انگ� موافقت کند.

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

تغی� اقلیم ،درافتادن با حیات خویش
ی
ام� ابراهییم
ی
ت
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ش
ب�یــت ،دشــنه را بــه ســمت ســینه خــود گرفتــه اســت .ایــن
ت
طغیانگــری انســان در طبیعــت باشــد.

شــاید به�یــن تعبـ یـر از
ن
ش
طبیعـ تـی کــه انســانها در هــر مقطــع زمــا� مشــخص ،بــه بخــی
�پــروا ،قلــب آن را شــکافتهاند .یــی از
از آن صدمــه زدهانــد و ب 
گ
مهمتریــن مفاهیــی کــه امــروزه بیــش از پیــش از افسارگســیخت�
ش
ب�یــت صدمــه یمبینــد ،اقلیــم اســت .واژهای کــه ایــن روزهــا در
ت
.
یمگـ یـرد شــاید بهــر اســت در
رســانهها زیــاد مــورد اســتفاده ق ـرار 
ابتــدا تعریـیف یپ�امــون آن ارائــه شــود .ش�ایــط متوســط آب و هــوا
ً
بـرای یــک محــدوده خــاص و یــک دوره خــاص را اصطالحــا اقلیــم
ً
یمنامنــد .بــا دســت بــردن بـ شـر در فرآیندهــای طبیــی و خصوصــا
بــا وقــوع انقــاب صنعـ تـی ،تغیـ یـرات رخداده در بسـ تـر تغیـ یـر اقلیــم
رو بــه فـ ن
ـزو� گذاشــت و بــه مــرور زمــان ،تحقیقــات در ارتبــاط
ث
بــا تغیـ یـر اقلیــم آغــاز شــد .اکــر مــوارد مطــرح شــده تحــت عنــوان
تغیـ یـرات اقلیــی ،تغیـ یـرات برگش ـتناپذیری هســتند کــه در
ازمــدت مشــاهده شــدهاند و عمدتــا منشــأ انسـ نـا� دارنــد .اگــر
در 
بخواهیــم بــه بیــان ســادهتر تعری ـیف از تغیـ یـر اقلیــم ارائــه دهیــم،
تغی�ات اقلییم ،اقلیم هر منطقه
باید بگوییم که پیش از وقوع ی
مانند شناسنامهای بیانگر خصوصیات طبییع بارز آن منطقه

ی ن
فرشچ�
رسوش
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آنچنــان کــه در شــماره نخســت سلســله مقــاالت دانــش
طزیسـ تـی در نوشــتار شــماره  61ش
ن�یــه وقایعاتفاقیــه اشــاره
محی 
شــد ،توهــم دانــش در زمین ههــای مختلــف منجــر بــه عــدم اطــاع
دقیــق از ماهیــت موضــوع مــورد بحــث دارد ،لــذا در ایــن سلســله
نوشــتار بــه بحــث یپ�امــون بعـیض مــوارد زیسـتمحییط بــا نــگایه
موشــکافانهتر پرداخته خواهد شــد تا اوال از ماهیت موضوع مد
نظــر ،رهیافــت بهـ تـری حاصــل شــود و ثانیــا بــه تأثـ یـر بــهسز ای فــردی
در حل معضل مطروحه پرداخت ت
بیش�ی صورت پذیرد .ی ن
اول�
موضویع که تصمیم گرفته شد مورد بحث باشد ،بحث بحران
آب در ای ـران اســت.
هــدف ایــن مقالــه توضیــح و بحــث یپ�امــون ســه پرســش اســت؛
پرســش نخســت ،منظــور از خشکســایل وکمبــود آب چیســت؟
سپس ،عمق تبعات این موضوع چقدر است؟ و در نهایت ،راه
حــل بــرون رفــت از ایــن ش�ایــط چیســت؟
ف
در حال ض
مرص� برای هر فرد در ایران با توجه
حا� ،رسانه آب
ت
بــه منابــع تجدیدپذیــر آب 1400 ،مــر مکعــب در ســال اســت ،بــا
م�ان جمعیت ایران ،به کل آب در ت
ض�ب این عدد در ی ز
دس�س و
کســال کــه آینــده پایــداری را بـرای کشــور رقــم
قابــل برداشــت در ی 
ً
زنــد ،دســت خواهیــم یافــت .نتیجتــا ،افزایــش جمعیــت ،افزایــش
شهرنشـ ن
ـی� و غـ یـره یمتوانــد از ســقف برداشــت آب مجــاز ،عبــور
کنــدکــه البتــه تبعــات خطرنــایک خواهــد داشــت.
ایــن تبعــات آنقــدر پیچیــده و چندوجــی هســتند کــه تحلیــل آن

بههــم ریختــه اســت.
بــود امــا تغیـ یـرات اقلیــی تمــایم معــادالت را 
شهــای
بســیاری از مــردم ،تبعــات تغیـ یـر اقلیــم را رصفــا در گزار 
م�ان دما یا ی ز
هواشنایس و نوسان ی ز
م�ان بارش دنبال یمکنند ،اما
ت
تاث�گــذار تغیـ یـر اقلیــم ،بســیار گســردهتر از ایــن مــوارد

جنبههــای ی
.
کزاری بالاســتفاده
ـاال� را بــه نم ـ 
ـ
ت
ـد
ـ
ن
توا
یم
ـم
ـ
ی
اقل
ـر
ـ
ی
تغ
ـت
اسـ
ی
ب
تاالبهــای داخــی رخ

تبدیــل کنــد؛ اتفـ قـا� کــه ب ـرای بســیاری از
دخالتهــای انسـ نـا� ،نقــش بســیار مهــی

دادهاســت و صدالبتــه
یمشــود کــه
تلختــر 
آنجــا 
در ایــن فرآینــد ایفــا کردهاســت .قصــه 
خشکشــده ،امــروز بــه کانـ ن
ـو� ب ـرای

تاالبهــای

بســیاری از ایــن
گ
ی ن
.
همچن� یمتواند
تغی� اقلیم
اند
شده
تبدیل
گردها
پراکند� ریز
ی
نج�ههــای اکولوژیــک را دســتخوش تغیـ یـر کنــد.
بســیاری از ز ی
ـودی خــود بــه جانــداران بســیاری صدمــه زده
ایــن مســئله بــه خـ
ِ
ً
اســت ،امــا ایــن اتفــاق حـ تـی بــر انســانهای شهرنشـ ن
ـی� کــه بعضــا
گ
ـد� ســایر جــانداران �تفــاوت هســتند ،اثــر من ـیف
نســبت بــه زنـ
ب
یمگــذارد .مهمتریــن علــت ایــن مســاله ،یکپارچــه بــودن طبیعــت

است و به ی ن
هم� دلیل الزم است در مدیریت کالن ،دید کلنگر
و جامــی نســبت بــه مســئله تغیـ یـر اقلیــم داشــت .امــا تغیـ یـر اقلیــم
نـ ی زـ� مثــل اکـ ثـر معضــات زیســتمحییط ،ریشــهای انسـ نـا� دارد.
افزایــش افسارگســیخته گازهــای گلخانــهای ،از مهمتریــن مــواردی
اســت کــه در گرمایــش جهـ نـا� و تغیـ یـر اقلیــم موثــر اســت .در ایــن
گ
غولهــای صنعـ تـی نظـ یـر آمریــکا و چـ ی ن
پررنــی
ـ� نقــش بســیار 
میــان 
دارنــد و همـ ی ن
ـ� مســئله ،امــروز بــه عامــل مناقشــه ایــن کشــورها بــا

ســایرکشــورهای جهان تبدیل شدهاســت .در ی ن
هم� راســتا ،جدا
بیانیههــا و نشســتهای زیســتمحییط متنــوع ،مــردم جهــان

از
در بســیاری از کشــورها در واکنــش بــه ب�توجــی بــه تغیـ یـرات
اقلیــی ،تجمعــات اعـ تـرا�ض برپــا کردهانــد .از گسـ تـردهترین ایــن
ت
برپاشــده در لنــدن اشــاره
یمتــوان بــه تظاه ـرات 
اضهــا ،
اع� 
ن
کــرد کــه چنــدی پیــش بازتــاب جهــا� در رســانهها پیــدا کــرد .پیــام
گردهما�هــای مشــابه
ی 
مشـ تـریک کــه در ایــن گردهمـ یـا� و ســایر
دولتهــا ،بــا مــردم صــادق نیســتند

وجــود دارد ،ایــن اســت کــه
و نســبت بــه بســیاری از پیامدهــا و مخاطـرات تغیـ یـرات اقلیــی،
فعالیتهــا نظـ یـر

جنبشهــا و ســایر

ب�تفــاوت هســتند .تمــایم ایــن
بیانگــر ایــن واقعیــت
ســازمانهای مردمنهــاد زیس ـتمحییط ،
تغی� اقلیم ،امروز دیگر رصفا یک موضوع آکادمیک
اســت که ی
نیســت و مدیریــت و مقابلــه بــا آن ،بخـ شـی از حقــوق شــهروندی
محسوب یمشود .قطعا چاپ مقاالت علیم متعدد در پ ررنگ
آگاهســازی
نمــودن ایــن مهــم ،نقــش بــهسز یا� داشــته اســت ،امــا 
شــهروندان یمتواند با بســیاری از سیاســتهای اشــتباه مدیران،
بــه مقابلــه برخـ ی زـ�د .ایــن مطلــب در خصــوص کشــوری نظـ یـر ایـران
توپنجه نــرم یمکنــد ،اهمیــت دوچنـ ن
ـدا�
کــه بــا بحـران آب دسـ 
ت
تاث�گــذاری گســردهای کــه
دارد .تغیـ یـر اقلیــم بــا توجــه بــه ســطح ی
ت
دارد ،قطعــا موضــویع ف رامــرزی اســت امــا بدیهیــا� در کشــور
بیشتــر
نیمشــوند و شــدت بح ـران 
مــا وجــود دارنــد کــه رعایــت 
بهرهکـ شـی از زمـ ی ن
ـ� خصوصــا در
یمشــود .شــاید بتــوان گفــت 


حــوزه کشــاورزی ،از مهمتریــن مــواردی هســت کــه در ای ـران بــه
اث ـرات مخــرب تغیـ یـر اقلیــم کمــک یمکنــد .متاســفانه بــه ســبب
سـ ت
ـن� بــودن کشــاورزی در بســیاری از نقــاط ای ـران ،بســیاری
ت
یمشــوند کــه مناســب اقلیــم
از مواقــع ،محصــوال� کشــت 
آن منطقــه نیســتند .گایه ب ـرای مقابلــه بــا ایــن تضــاد بـ ی ن
ـ� گیــاه
و اقلیــم ،ترکیبـ تـا� را بــه خــاک اضافــه یمکننــد کــه اث ـرات ســوء
بســیاری دارد و یــا بیــش از حــد نیــاز آب در زمـ ی ن
ـ� زرایع مــرف
یمکننــد .عــاوه بــر ایــن تفکــر سـ ت
ـن� ،مشــکل دیگــری کــه در ایـران
ّ
ابههــای
تاالبهــا وجــود دارد ،تعریــف حق 

و خصوصــا در بحــث
گفتهشــد ،تغیـ یـر
پیشتــر 
کارشنایسشــده اســت .همانطــور کــه 

گ
ز
اقلیــم ســبب تغیـ یـر مشــخصههای بســیاری نظـ یـر مـ یـ�ان بارنــد�
تاالبهــا از اهمیــت بســیار

شــدهاســت و ایــن مســئله ،در حــوایل
بیشتــری برخــوردار اســت .متأســفانه در خیــی مــوارد بــا وجــود

ّ
ابههــا کاهــش چنـ ن
ـدا� پیــدا
کاهــش مـ ی زـ�ان ورودی آب ،حق 
نکــرده اســت و ایــن مــورد ســبب آســیبریس بــه تــاالب و حـ تـی
گ
از دســت رفـ ت ن
ـده اســت .همــی
آبهــای زیرزمیـ نـی شـ 
ـ� منابــع 
بیانشــده ،نشــانگر آن اســت کــه مواجهــه بــا تغیـ یـر اقلیــم،
مــوارد 
یــک رســالت شــهروندی اســت و مطالبــهای اســت کــه تــک تــک
مــردم ،بایــد نســبت بــه آن حساســیت نشــان دهنــد .در غـ یـر ایــن
صورت با ادامه روند فعیل ،چه ایران و چه سایر نقاط جهان،
دیگــر محــی قابــل ســکونت نخواهنــد بــود و الزم اســت واکنــش
صحیــی بــدان نشــان داد.

گ
تغی� سبک زند� با توجه به شاخصه مرصف آب
ی
ت
زیس�
بخش دوم سلسله نوشتارهای دانش محیط

قابل پیش ن
بی� نخواهد بود .ییک از بارزترین مثالهای چند سال
اخـ یـر ،کشــور ســوریه اســت؛ پــروژه بآ� آناتــویل درکشــور ترکیــه،
باالدســت رودخانــه دجلــه و ف ـرات ،منجــر بــه کاهــش رسانــه آب
موجــود بـرای پایـ ی ن
ـ� دســت ،یعـ نـی مــردم ســوریه شــد کــه در نتیجــه
بخــش زیــادی از مــردیم کــه پیش ـههای سـ ت
ـن� نظـ یـر کشــاورزی
گ
دستیا� به
داشتند و در شهرهای کوچک زند� یمکردند ،برای
ب
شــغل پایــدار بــه پایتخــت ســوریه ،دمشــق ،رسازیــر شــدند.
در نتیجــه ،برهــم خــوردن تــوازن جمعیــت در کشــور ،افزایــش
یمتــوان
بیــکاری ،ناکارامــدی دولــت در حــل بح ـران و غـ یـره را 
گهــای طویلالمـ ت
ـد� دانســت کــه هنــوز ســوریه بــا
رسمنشــا جن 
عواقــب آن دســت و پنجــه نــرم یمکنــد .در مثــال مشــابه دیگــری،
یمتــوان بــه ســد دوسـ تـی اشــاره کــرد .مــادایم کــه بــا احــداث ســد

ه ـرات بخــش عمــده آب ورودی بــه ســد دوسـ تـی کاهــش یافــت،
و ت
ح� با احداث ســدهای پیشــدان و ســلما درکشــور افغانســتان
ت
در ســالهای آینــده آب ورودی بــه ســد دوســی بــه صفــر خواهــد
رســید .فرضــا اگــر دیپلمــایس کشــور در گرفـ ت ن
ـ� حقابــه ای ـران از
افغانســتان موفق نباشــد ،کشــاورزی در خراســان محدود نشــود،
گ
شهــای صنعـ تـی و خانــی صــورت نگـ یـرد و غـ یـره،
اصــاح در بخ 
پیشبیـ نـی آینــدهای خطرنــاک ب ـرای مشــهد غـ یـر قابــل تصــور
نخواهــد بــود.
مشــخصا هــدف ایــن نوشــتار رد تاثـ یـر سیاس ـتهای کالن در
ســاماندیه مــرف آب درکشــور از جملــه در بخــش کشــاورزی
نیســت ،بلکــه روشــن کــردن نقــش مــردم در ترسیـ ـ ــع و اصــاح
ایــن معضــات اســت .اگــر بــر ایــن نکتــه واقــف بــود کــه عمــده
یمتــوان ایــن
محصــوالت کشــاورزی در ای ـران ،بــازار داخــی دارد ،

گ
نتیجــه را گرفــت کــه ،گرچــه ســهم مــرف آب خانــی تنهــا ســه
ـو�
درصــد رسانــه آب کشــور اســت ،ویل نقــش مــردم در رصفــه جـ ی
آب به این سه درصد ختم نیمشود .آنچه که ما امروز فراموش
گ
گ
کردهایــم« ،ســبک زنــد� کــم آب» اســت .ســبک زنــد� کــم آب
بــه مــا یمگویــد کــه در شــهری کــه منابــع آب محــدودی دارد،
بوستانهای شهری نباید پوشیده از چمن باشد ،نه به این معنا
نزارهــا مـ ی زـ�ان خیــی عجیــب و غریـ بـی
کــه مــرف آب کل ایــن چم 
اســت ،کــه البتــه ناچـ ی زـ� هــم نیســت ،بلکــه بــه ایــن معناســت کــه
گ
ند� پرآب پیش نرود .در ی ن
هم�
فرهنگ مردم به سمت سبک ز
گ
ت
ش
راســتا و در جهــت تأثـ یـر تغیـ یـر ســبک زنــد�� ،ح بیشــری از یــک
مثــال داده خواهــد شــد تــا هــدف ایــن نوشــتار مشــخصتر شــود.
مرصف برنج به عنوان یک کاالی اســایس در ســبد امروز خانوار
ای ـر نا� ،ب هجــز مناطــق شــمایل کشــور ،و در ســطح تولیــد محــدود
همان مناطق ،با اقلیم گرم و خشک ایران سازگاری ندارد .شاید
گهــای خــود پب�ســید ،بــه شــما بگوینــد کــه مــرف
اگــر از پدربزر 
برنــج درگذشــته ،چقــدر محدودتــر از امــروز بــوده اســت .شــاهد
سهــای پلوخــوری» اســت.
ایــن ادعــا ض�ب المثــل «پوشــیدن لبا 
ایــن اصطــاح بــا گذشــت زمــان گرچــه مفهــوم واقــی خــود را از
دســت داده ویل متذکــر ایــن نکتــه اســت کــه در ســالهای دور
مجالــی کــه در آن رسو پلــو صــورت یمگرفتــه ،جــزو مجالــس
تجمـ ت
یمشــده اســت؛ در واقــع برازنــده بــوده
ـا� آن زمــان قلمــداد 
سهــای ویــژهای بــر تــن کــرد .امــا در
اســت تــا در ایــن مراســم لبا 
گ
ند�کــردن
دورهای کــه مــردم ای ـران ،مــدرن شــدن را بــا لوکــس ز 
درکنــار هــم ق ـرار دادنــد و عــوام نـ ی زـ� تــاش کردنــد فاصلــه طبقـ تـا�
ز
ن
ـذا� خــود
خــود را بــا خوانـ یـ� کــم کننــد ،برنــج را نـ یـ� در ســبد غـ ی

جــای دادنــد وکــم کــم ایــن موضــوع فراگـ یـر و تبدیــل بــه عــادت شــد؛
ـذا� غـ یـر قابــل بــاور
تــا جـ یـا� کــه امــروزه حــذف برنــج از ســبد غـ ی
یمباشــد ،ب�آنکــه توجــه شــود ب ـرای تولیــد برنــج چــه مـ ی زـ�ان آب
مــرف شــده اســت.
از ایــن رو در شــهری مثــل کالت در اســتان خراســان یــا مرودشــت
ً
یمگـ یـرد و اتفاقــا بــا
در اســتان فــارس ،برداشــت برنــج صــورت 
اســتقبال خریــدار نـ ی زـ� روبروســت ،یقینــا ایــن محصــول بــویم ایــن
منطقــه نیســت و خریــد آن توســط مــردم بــه ایــن چرخــه معیــوب
پــر مــرف آب کمــک یمکنــد .حــال بــه عنــوان یــک شــهروند
دغدغهمنــد ســاکن در منطقــه خشــک ،ایــن وظیفــه سـ ن
ـنگی�
گ
یمکند که سبک زند� خود را ،آنچنان که از سابق بوده است،
بــه ســمت حــذف برنــج تغیـ یـر دهیــد و اگــر نیمتوانیــد حــذف کامــل
برنــج را رقــم زنیــد ،دســت کــم بــه ســمت کاهــش خریــد برنــج ایـر نا�
جهــای پاکسـ ن
ـتا� و یــا هنــدی رویــد و ب ـرای نجــات
و یــا خریــد برن 
کشــور از معضــل آب ،ســطح انتظــار خــود را از کیفیــت برنــج
کاهــش دهیــد .ایــن رویــه تولیدکننــده برنــج ایـر نا� را زمـ نـا� کــه بــازار
لهـ یـا� کــه نیــاز بآ�
مناســب نداشــته باشــد ،بــه ســمت محصو 
ت
کمـ تـری دارد ســوق یمدهــد .بــا حسـ بـا� رسانگشــی تولیــد برنــج در
ســال گذشــته حــدود دو نیــم میلیــون تــن بــوده اســت ،بــا دانسـ ت ن
ـ�
ایــن نکتــه کــه بـرای تولیــد هــرکیلــو برنــج  2500لیـ تـر آب مــرف
یمتــوان محاســبه کــرد کــه کاهــش  50درصــدی حجــم
یم شــود ،
ت
تولید این محصول ،بیش از ســه میلیارد م� مکعب در مرصف
ت
آب رصفه جو� یمکند ،ن
مکع� رسانه آب
یع� کاهش  40م� ب
ی
مـ ف
ز
ـر� در ای ـران .ایــن همــان تاثـ یـر بــ� یا� اســت کــه فــرد بــه فــرد
مــردم یمتواننــد در آن دخیــل باشــند.

میل شدن منابعطبییع؛ سیاست میل؟!
رویا رخناره
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اصالحات ار�ض در ایران در دی ماه  1340آغاز شد و با رفراندوم
 6بهمن  1341به مرحله اجرا درآمد .اگرچه این قانون باعث شد
ارا�ض کشــور از تــرف و غــارت یــک عــده خــاص (خوانـ ی ن
ـ�) حفــظ
شــود و بــه نفــع ث
اک�یــت مــردم درآیــد امــا بــا گذشــت زمــان ،مــردم را
نسبت به منابع طبییع ب�تفاوتکرد و هماکنون یم توانیم تبعات
و پیامدهای این � ت
تفاو� را به وضوح ببینیم .رصف نظر از خوب
ب
�ض
یــا بــد بــودن اصالحــات ار و سـ پـری شــدن زمــان زیــادی از آن
قانــون ،در ایــن یادداشــت نگارنــده بــر آن اســت تــا بــه علــل و ریشــه
هــای تخریــب منابعطبیــی در دورههــای بعــد از انقــاباســایم
بـ پـردازد.
بــدون شــک سیاس ـتهای هــر دولـ تـی در تخریــب مناب ـ ع طبیــی
موثــر اســت .بـرای مثــال تــا زمـ نـا�کــه دولــت قوانـ ی ن
ـ� خــاص و حمایـ تـی
ب ـرای اســتفاده از مراتــع نداشــته باشــد ،دامــداران تــا یمتواننــد دام
خود را وارد مراتع یمکنند .مرتعداران تا حد امکان به بهره ش
ک� از

عرصهها یمپردازند .به عبارت دیگر به علت عدم حمایت دولت،
مردم بویم مجبور به استفاده ناصحیح از منابع طبییع یمشوند.
ازطــرف دیگــر نیمتوانیــم ایــن رفتــار را نـ ش
ـا� از عــدم آگایه مطلــق
روســتاییان و بومیــان نســبت بــه شــناخت اکوسیســتم بدانیــم زی ـرا
شغل و حرفه ث
اک�یت مرد م ایران در یط هزاران سال کشاورزی و
ث
ب طبیعــت مربــوط بــه 50
دامـ پـروری بــوده اســت و اکــر آمــار تخریـ 
یمتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن سیاسـتها
ســال اخـ یـر اســت .پــس 
و قوانـ ی ن
ـ� حاکــم بــر جامعــه بــوده کــه بــه رفتــار ایــن مــردم جهــت داده
ن
اســت زیـراکــه هیــچ کشــاورز و دامــداری نیمخواهــد زمـ یـ� و مرتــع را
تخریــب کنــد .ریشــه ایــن �تفـ ت
یمتــوان در عــد م اطمینــان بــه
ـاو� را 
ب
مالکیت عرصه دانست .تا ن
زما�که عرصه مشاع باشد و همه در
آن ش�یک باشند ،مردم بویم ،ملک و مرتع را از آن خود نیمدانند
و یز
ن�تعهدی نسبت به پیامدهای تخریب عرصه ندارند .بنابراین تا
ن
زما� که مسئله مالکیت مشخص نشود امکان احیا وجود ندارد.
زم�هـ یـا� را بــه مــدت 90
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه بعضــا دولــت ی ن
ســال بــه مــردم اجــاره یمدهــد امــا ایــن بــار هــم نتایــیج جــز تخریــب
ی ن
رسزم� نداریم زیرا واگذاری ارا�ض بدون کمک مایل و دادن وام به
مالک ،رصفه اقتصادی برای مالک ندارد و از ف
طر� بدون ت
داش�ن

حهــای توجیــی ،مالــک را بــه حــال خــود رهــا یمکنــد .مشــکل
طر 
دیگــر آن اســت آثــار تخریــب طبیعــت دیــر اتفــاق یمافتــد و زمـ نـا�
بــه هــوش یمآییــم کــه دیگــر خیــی دیــر شدهاســت .از طـ ف
ـر� احیــای
نبــر یمباشــد .بــا نــگایه بــه آمــار اســتان خراســان
طبیعــت نـ ی زـ� زما 
�ض
رضوی دریمیابیمکه از 11.6میلیون هکتار ارا کل این استان،
ن
 5.5میلیون هکتار ارا�ض
زما� که عرصهای به
بیابا� یمباشد و ن 
ف
معر� یمشود به حفاظت بسیاری احتیاج دارد .به
عنوان بیابان
ن
عبارت دیگر  95درصد این عرصه بیابا� باید حفاظت شــوند و
5درصد با�قمانده بهرهبرداری شود .اما اگر این  5.5میلیون هکتار
را بــه عنــوان مرتــع تعریــف نماییــم ،بــه چشــم بنــگاه اقتصــادی دیــده
یمشــود .وقــت آن رســیده اســت کــه تعاریــف را تغیـ یـر بدهیــم زی ـرا

...
اکوسیســتم تابآوری برای چرای دام ،کشــاورزی و ندارد و باید
یهــا باشــیم .حــال ســوایل کــه در پیــش رو داریــم
بــه دنبــال ســایرکاربر 
این استکه برای احیای عرصههای طبییع ،راه حل چیست؟ آیا
دولت بودجه ف
کا� برای نهالکاری تمام عرصهها دارد؟ که قطعا
چنـ ی ن
یمشــود
ـ� چـ ی زـ�ی امکانپذیــر نیســت .آیــا رسمای هگــذاری پیــدا 
ض
کــه حــا� باشــد عرصـهای را احیــاکنــد؟ تجــارب نشــان داده اســت
که فعالیتهای اقتصادی در حوزه منابعطبییع دیربازده هستند

بنابراین رسمایهداری ثروتش را برای ی ن
چن�کاری هزینه نیمکند .از
طـ ف
غ�بــویم
ـر� جوامــع محــی مــا تابآور 
یشــان بـرای پذیــرش افـراد ی
گ
رسزم�شــان کــم اســت و طبیــی اســت کــه بــه لحــاظ فرهنــی
ی ن
بــه
.
احســاس عــدم امنیــت کننــد حــال را ه حــل چیســت؟ و چگونــه
یمتــوان از ایــن مسـ یـر اشــتباه برگشــت بــه گون ـ های کــه وضعیــت از

این نامناسـبتر نگردد؟ قدم اول این مهم اســت که دولت ارا�ض
را بــه مالکیــت کشــاورزان ،دامــداران و مرتـعداران درآورد و احســاس
مالکیت بتواند احســاس مســئولیت را در این افراد به وجود آورد.
قــدم دوم دولــت ،بایــد تخصیــص بودجــه در قالــب وا مهــای کمبهــره
بــه ایــن قـ شـر باشــد؛ زیـراکــه ث
اک�یــت دامــداران و مرتـعداران تــوان مــایل
ً
برای احیا عرصه را ندارند .و نهایتا در قدم آخر دولت باید تمرکز
برنحوه فعالیت ایشان داشته باشد .به عبارت دیگرنظارتکامل
ـ� داشــته باشــد و از آنهــا بخواهــد در قبــال دادن زمـ ی ن
بــر مالــکان زمـ ی ن
ـ�
ت
حهــای احیــا طبیعــت را بــه درســی انجــام دهنــد.
وامهــای کــم ،طر 
و 
لهــای مذکــور توســط دولــت انجــام شــود وکشــاوز،
اگــر تمــام راهح 
دامــدار و مرت ـعدار بــا نهایــت وجــدان و تعهــدش بــه احیــا عرصــه
بـ پـردازد ،یمتوانیــم بگوییــم کــه بخـ شـی از مسـ یـر اشــتباه را جـ بـران
یمکنیــم.

ش
نقا� بیست هزار دالری سالوادور دایل ربوده شد
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ن
فرهنگ و ه�

به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نت نیوز ،یکشنبه گذشته فردی وارد ییک ازگالریهای ن
ه�ی واقع در «سان فرانسیسکو»
شــد و یک طرایح  ۲۰هزار دالری اثر «ســالواور دایل» را از سـ ه پایه جدا کرد و ظرف مدت  ۳۰ثانیه ازگالری خارج شــد.این
گالــری ن
ه�هــای زیبــا ،نمایشــگایه از حــدود  ۳۰اثــر «دایل» برگ ـزارکــرده بــود و اثــری کــه ســارق ربــود ،ط ـرایح «زرافــه در حــال
سـ ت ن
ـوخ�» اســت کــه «دایل» در ســال  ۱۹۶۷خلــق کــرده بــود .ایــن حادثــه در حــایل رخ داد کــه مدیــر ایــن گالــری در روز دزدیــده
ت
شــدن بــه عنــوان تنهــا عضــوگالــری در مــکان حضــور داشــت .بــه گفتــه مدیــر ایــن گالــری پــس از خــروج ســارق حــی قفــل و ســییم
ب�هــای مــدار بســته ایــن گالــری
کــه بـرای محافظــت از طـرایح تعبیــه شــده بــود نـ ی زـ� در محــل وجــود نداشــت .بــه گفتــه پلیــس دور ی ن
نـ ی زـ� در لحظــه حادثــه فعــال نبودهانــد.

گ
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

مسخرهباز
طهماسب مهدوی
کارشنایس سینما 95
ی ن
غ�زاده ،چهره
سینما� همایون ن 
نخست� تجربه
مسخرهباز
ی
ن
غ�زاده پس
شناخته شده تئاتر ،در مقام کارگردان است .
ن
ها� چون در انتظار گودو(،)1392
از کارگردا� نمایش ی
م�د( )1395که
یم 
کالیگوال( )1394و 
یسیس پ� نشسته یم ی
ها� با بودجههای کالن بودهاند و عنوان پرفروشترین
پروژه ی
مس�
تئاترهای ایران را یدک یمکشند؛ حال با اثریکه در همان ی
پیش یمرود ،به رساغ مدیوم سینما آمده است .مجموعهای از
مولفههای آثار تئاتری او در هم ن
تاث� تا� که از سینمای
نشی� با ی
ژان یپ�ژانت و وس اندرسون بر اثرش سایه انداخته است ،فرم
ی ن
نخست� فیلمش را شکل داده است .فیلم توانست در یس و
ی ن
هفتم� دوره جشنواره فیلم فجر در هشت رشته نامزد شودکه
چهارسیمرغ بلورین حاصل آن بود وبا فروش یک میلیارد تومان
در هفته نخست اکرانش ،به نظر یمرسد که توانسته توجه
ی ن
مخاطب� را هم به خود جلبکند.
ت
ز
مسخرهباز فیلیم در ژانر فان�ی/کمدی است و در خالصه
ن
جوا� (صابر
داستانش آمده است :مسخره باز داستان
ن
سلما� به همراه بابک
ابر) شیفته بازیگری است که در یک
حمیدیانکار یمکند و شبها بعد از اتمامکار به تمرین بازیگری
نص�یان) که فردی
یمپردازد .صاحبکار او کاظم آقا (عیل ی
ق
اخال� است ،رس ماجرا� با رسهنگ ن
کیا� از
معتقد به اصول
ی
قدیماالیام مشکل دارد و. ...
از همان فصل آغازین فیلم ،شیوه استفاده از نماهای اینرست
و جامپ کاتها و فست موشن ،الگوی دکوپاژ و تدوین کامال
متاثرازسینمای ژان یپ�ژانت را نمایان یمسازد .درطرایح صحنه
و لباس وگریم -که هر سه رشته ،نامزدی سیمرغ فجر را برای
اثر به همراه داشت -ی ز
ن� با ی ن
هم� الگو مواجهیم .قصه هم نقاط
اش�اک فر ن
ت
ش
اوا� با فیلم اغذیه فرو�(  )1991یپ�ژانت دارد.
ت
ز
مجموعه این وجوه اش�اک در فقدان ایدهای نو و ین� عدم
گ
تبدیل وبازسازی آن عنارص ،متناسب با ت
بس�فرهن� واجتمایع
ی ن
ک�» بیش از« اقتباس» برازنده
مخاطب� باعث شده واژه« پ
ن
غ�زاده باشد.گذشته از یپ�ژانت ،در مسخرهباز با تکرار
ساخته 
ق
موسی� استفاده شده
قطعات
همان
مواجهیم؛
هم
غ�زاده
ن
ِ
ز
ها�
یم 
در« 
یسیس پ� »...دوباره استفاده شدهاند ،یم�انسن ی
ت
نظ� الگوی حرک� بازیگران فقط در راستای طول و عرض و
ی
م�انسنهای فصل ن
به ویژه ی ز
پایا� فیلم؛ کامال تکرار آثار تئاتری
غ�زاده هستند .در یپ�نگ هم با عدم توزی ــع متوازن اطالعات
ن
پی�فت روایت در پرده میا�ن
مواجهیم که باعث شده ریتم ش
نخست�ن
فیلمنامه کسالتآور شود .همه اینها باعث شده تا
ی
غ�زاده در سینما محصویل فاجعهبار داشته
تجربه همایون ن 
باشد اما همچنان مسخرهباز تجربه مهیم در سینمای ایران به
نظریمرسد.
اهمیت این فیلم در نسبت با تاری ــخ سینمای ایران قابل
سینما� که از میانههای دهه هشتاد
برریسست .پس از
ی
شمیس رفته رفته در ایران به ژانر غالب بدل یمشود و با عنوان
«رئالیسم اجتمایع» شناخته یمشود ،چند سایل است که
ها� در سینمای بدنه ایران هستیم که در تالش
شاهد نمونه ی
هستند سویههای ت ز
فان�ی به سینمای ایران بیافزایند .آثاری چون
اژدها وارد یمشود( ،)1394خرگیوش( ،)1395خوک(،)1396
ف
مور�( )1397و ...از جمله این نمونهها هستند و اتفاقا
قانون
ن
مخاطب� هم توانستهاند توجه آنها را به خود
در برخورد با
ی
جلبکنند .هرچندکیفیت این نمونههاچندان قابل قبول نبوده
ن
جریا� به سینمای ایران اضافه
است و در نتیجه نتوانستهاند
کنند اما انتظار یمرودکه از دل این تجربیات و نمونه برداریها
ازسینمای سایرکشورها ،رفته رفته آثارقابل توجه وفیلمسازان
ق
موف� هم ظهورکنند تا جریان جدیدی در سینمای آغاز شود.

اقتصاد آزاد در تئاتر مشهد
ستارهگاراژیان
کارشنایس مهندیس متالورژی 94
بیلبوردهــای تبلیغـ تـا� در ســطح شــهر ،پوسـ تـرهای رنــگ بــه رنــگ
تئاتر بر دیوارها ،افزایش تعداد ســالنهای نمایش و حضورگرم
ه�مندان در تماشاخانهها ،بیانگر فراگ� شدن ن
مخاطب� و ن
ی ن
ه�
ی
سهــای آمــوزش
تئاتــر نســبت بــه ده ههــای گذشــته اســت؛ کال 
بازیگــری ،کارگـ ن
ـردا� و نمایشــنامهنوییس نســبت بــه گذشــته رونــق
ن
ت
بیش�ی دارد و این موضوع ی ز
برها� است برای آنکه دیگر به
ن�
ن
تئاتــر بــه چشــم هــری مهجــور ننگریــم و آن را بــه عنــوان صنعــت
گ�یــم کــه بــا ارائــه
بپذیریــم؛ تئاتــر را آن هنــگام صنعــت در نظــر یم ی
خدمــات در چرخــه اقتصــادی کشــور نقــش داشــته باشــد .نظــام
گ
ی که تئاتر مستوجب آن است متاثر از ش�ایط فرهن�،
اقتصاد 
اجتمــایع و اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه اســت.
یمشــود نظا مهــای اقتصــادی یمتوانــد دولـ تـی
بــه طــور کیل گفتــه 
و کنـ تـرل کننــده ،دریافــت کننــده یارانــه ،کوپـ نـی و یــا آزاد باشــد.
اقتصــاد آزاد در مقابــل اقتصــاد کوپـ نـی و دولـ تـی اســت کــه در آن وجود ندارد و این موضوع ،از زبان ن
ه�مندان مشهدی به تکرار
تهــا توســط عرضــه ،تقاضــا وعوامــل بــازاری تعیـ ی ن
یمشــود.
ـ� 
قیم 
یمشــود .شــنیده 
بــه همـ ی ن
یصتــر
ـ� دلیــل تولیدکننــدگان بـرای ارتقــای کیـیف محصــوالت و از ابتــدای دهــه نــود کــه ســالنهای تئاتــر بــه ســمت خصو 
خدماتشــان و افزایــش قــدرت رقابــت در بــازار ،تــاش یمکننــد و شــدن پیــش رفــت ،اقتصــاد تئاتــر شــکل آزادتــری بــه خــود گرفــت.
آنچــه حاصــل 
یصســازی شــاهد ورود بیشـ تـر بازیگ ـران ســینما
یمشــود ،بهبــود محصــوالت ،خدمــات و کاهــش در نتیجــه خصو 
قیمــت آ 
نهــا اســت .اقتصــاد آزاد ،اقتصــادی اســت کــه دولــت و تلویزیــون ایـران بــه تئاتــر مشــهد بودیــم کــه مزایــا و معایـ بـی را بــه
در تولیــد ،فــروش ،توزیـ ـ ــع و دیگــر بخ 
یمتــوان مخاطبــان جدیــدی را نــام
شهــا هیــچ نقـ شـی نــدارد و هم ـراه داشــت .از مزایــای آن 
عوامــل بــازار یعـ نـی فروشــندگان و خریــداران بــر آن نظــارت دارنــد؛ بــرد کــه بــا فضــای تئاتــر بیگانــه بودهانــد و ب ـرای نخسـ ی ن
ـت� بــار بــه
در این ش�ایط اقتصاد بسیار شفاف عمل یمکند و ماحصل آن قصد دیدن بازیگر یا خواننده محبوبشان به سالنهای نمایش
آمدند و از معایب آن که باعث واکنش تند ن
بتــر اســت.
بــازده مطلو 
ه�مندان مشهدی
یمتــوان بــه
در صنعــت تئاتــر تماشــاگر بــه مثابــه دریافتکننــده خدمــات و لغــو یــک نمایــش بــا حضــور چهــره در مشــهد شــد ،
و عوامــل اج ـر یا� تئاتــر بــه مثابــه ارائــه دهنــده خدمــات هســتند .عــادت دادن مــردم بــه دیــدن چهــره در تئاتــر مشــهد اشــاره کــرد؛
مخاطب مبل�غ را با عنوان بلیت تئاتر یمپردازد و به اجرای اثری حــرف عــدهای از ن
ه�منــدان ایــن بــود کــه نبایــد ســالنهای تئاتــر
ن
ت
ن
هـ نـری یمنشــیند .دســتمزد بازیگـران ،نوازنــدگان ،طراحــان صحنــه مشــهد را بــا آوردن چهــره پــرکــرد ،در چنـ یـ� وضعیــی ه�منــدان
و لباس ،اجاره سالنهای نمایش ،هزینه تبلیغات و ...در ی ن
باال� هم دارند در زرق و برق شهرت عدهای
تعی� مشهدی که توان ی
یمشــوند و رایه بـرای ش
پی�فــت پیــدا نخواهنــد کــرد.
ـه
تاث�گــذار اســت .قیمــت بلیــت تئاتــر در مشــهد ،نـ گــم 
قیمــت بلیــت ی
ز
ت
ن
چــون اقتصــاد آزاد تعیـ یـ� 
یمشــود و نــه بســان اقتصــاد دولــی کــه گایه نـ یـ� شــاهد تجمــات بســیار در ط ـرایح صحنــه و لبــاس و
حمایــت همــه جانبــه دولــت را همـراه داشــته باشــد .بــه طــورکیل یــا مــوارد اینچنیـ نـی هســتیم کــه هیبـ تـی شا� فا� بــه تئاتــر یمدهــد و
یمتــوان گفــت اساســنامه کامــی ب ـرای تعیـ ی ن

یمبــرد .ایــن نــوع تئاترهــا
ـ� قیمــت بلیــت تئاتــر قیمــت بلیــت را بــه طــور قابــل توجــی بــاال 

ب ـرای قـ شـر خــایص ط ـرایح شــده و ایــن نــرخ بلیــت بــا توجــه بــه
نهــای طـ ن
ـوال� مــدت و
هزین ههــای بــاالی تولیــد و بعضــا تمری 
بــا دوری از تفک ـرات سوسیالیسـ تـی از نظــر نگارنــده کامــا قابــل
تهــای بــاال
پذیــرش اســت .هرچنــد کــه نقدهــای بســیاری بــر قیم 
خ
بر� از نمایشها یمشود وگایه به نظر یمرسد تماشاگر ،گروه
ض
نمایــش ،صاحبــان ســالنها ،همــه نارا�ضانــد و �ورت تشــکیل
شــورا� صن ـیف ب ـرای تعیـ ی ن
یمشــود.
ـ� ســقف وکــف بلیــت حــس 
ی
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بلیــت ارزان همیشــه ســبب جــذب
یمشــود و درباره بلیتهای گران قیمت یمتوان گفت
تماشــاگر ن 
که نابرابری عرضه و تقاضا در نهایت منجر به شکست و خایل
یمشــود.
یلهــای ســالن نمایــش 
مانــدن صند 
به طورکیل اقتصاد آزاد باالخص در حوزه تئاتر یمتواند همچون
ـو� دولبــه عمــل کنــد؛ هــم یمتوانــد قیمــت بلیــت را بــاکیفیــت
چاقـ ی
دقی� تنظیم کند و در نتیجه ت
اثر و خرجهای آن به طور ق
بیش�ین
فــروش و رضایــت خاطــر را بــه همـراه داشــته باشــد ،هــم یمتوانــد
تئاتــر را فلــج کنــد؛ از آنجــا کــه وضعیــت معیشـ تـی مــردم اینطــور
اولیهشــان پب�دازند تا نیازهای
حکم یمکند که بیشـ تـر به نیازهای 
لشــان بــه هـ نـر ،اقتصــاد آزاد و عــدم حمایــت توســط
رویح و می 
نهادهــای دولـ تـی یمتوانــد آسـ بـی� جــدی بــه همـراه داشتهباشــد.
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ن
ـینما�
ماج ـرای نیمــروز  ۲بــا نــام رد خــون چهارمـ یـ� ســاخته سـ ی
محمــد حسـ ی ن
.
ـ� مهدویــان ،کــه ایــن روزهــا در حــال اک ـران اســت ،
گ
تریلری جن� و سیایس است .مهدویان که با دو تجربهی موفق
قبــی خــود یعـ نـی فیل مهــای ایســتاده در غبــار و ماج ـرای نیمــروز
توانسته بود تبحر خود را در به تصویرکشیدن وقایع تار خ
ی� به
ـینما� نشــان دهد ،در این فیلم هم یک
شــیو ه مســتندگونه و سـ ی
گ
واقعـ ه مســتند را در دل یــک داســتان ســاخت� روایــت یمکنــد.
مهدویــان دربــاره چ ـر یا� ادامــه دادن ماج ـرای نیمــروز  ۱و روایــت
ن
داستا� دیگر با همان کار ت
ت
ک�ها یمگوید:
«وق� ماجرای نیمروز
یــک را ســاختیم ،مــردم بــه دو شــخصیت کمــال و صــادق اقبــال
ـ� تصمیــم گرفتیــم بــا همـ ی ن
زیــادی نشــان دادنــد؛ ب ـرای همـ ی ن
ـ�
ک�هــا داسـ ن
کار ت
ـتا� دیگــر را روایــت کنیــم تــا ابعــاد دیگــری از آنهــا
را نشــان دهیــم».
یخ
عملیــات مرصــاد کــه بــه لحــاظ تاریـ هفــت ســال پــس از روایــت
ـو� بــه لحــاظ یــک
ماجـرای نیمــروز 1انجــام 
یمشــود ،بهانـهی خـ ب
واقع ـهی مســتند ب ـرای مهدویــان بــود کــه رد خــون را بســازد .از
یمتــوان بــه دو بخــش
نــگاه منتقــدان ،فیلــم ماج ـرای نیمــروز  ۲را 
.
ـینما� و روایــت واقــی یــا مســتند تقســیم کــرد فیلــم
روایــت سـ ی
تهــا و مســتندات تــا حــدود زیــادی موفــق
در نشــان دادن واقعی 
گ
خو� از پس نمایشدادن صحنههای جن�
است و توانسته به ب
برآیــد؛ امــا بــه لحــاظ داسـ ن
ـتا� ،فیلمنامــه انســجام نــدارد و خــرده
یمشــود کــه
ها� مــوازی بــا داســتان اصــی فیلــم روایــت 
داســتان ی
ن
طوال�
همسو با جریان اصیل فیلم نیست؛ این موضوع باعث
شــدن فیلــم شــده و از نــکات منـیف فیلــم بــه شــمار یمرود.
یفــر کــه بــه عنــوان بازیگــر ،مهدویــان را از ابتــدای
هــادی حجاز 
ـینما� هم ـرایه کــرده اســت در ســایر فیل مهــای وی
فعالیــت سـ ی
ت
ـخصی� تقریبــا ثابــت را بــه نمایــش گذاشــته اســت؛ در ایــن
شـ
فیلــم از پــس نقــش خــود برآمــده اســت و بــازی در خــور کارکــرت
ت
شخصی� مخلص ،جهادی ،عملگرا،
کمال انجام یمدهد.کمال
ت
.
عصـ بـی وگاهــا رسکــش دارد جــواد عــز� کــه از ماج ـرای نیمــروز

یــک بــا محمــد حسـ ی ن
ـ� مهدویــان همـراه شــده اســت در ایــن فیلــم
نقــش صــادق را بــازی یمکنــد و بــه گفتـ ه خــودش و منتقــدان یــی
از ت
آفری�هــای اوســت.
به�یــن نقش ن 
نکتــه قابــل توجــه در داســتان رد خــون نــاکایم کار ت
ک�هــای خــودی
بــه ویــژه صــادق و کمــال در پایــان فیلــم اســت.صادق بــه عبــاس
زریبــاف و رسان منافقـ ی ن
ـ� نیمرســد وکمــال هــم نیمتوانــد خواهــر
ن
گو� کارش را از دســت یم دهد.
خود را حذف کند .افشـ یـ� هم ی
علــت ایــن نــاکایم را یم توانیــم در ایــن جســتجوکنیــم کــه برخــاف
ک�هــا هـ ف
ماج ـرای نیمــروز یــک کــه همــه کار ت
ـد� مشـ تـرک و مــی را
دنبــال یمکردنــد و در پایــان هــم موفــق شــدند در رد خــون امــا
اهــداف شــخیص اســت.
ن
منافق� و
دستگ�ی رسان
طل� به دنبال
ی
ی
صادق با ذره ای جاه ب
انتقــام گـ یـری از عبــاس زریبــاف اســت و انــگار پـ یـروزی در عملیــات
مرصــاد برایــش اهمیـ تـی نــدارد .کمــال هــم بــا فهمیــدن ماج ـرای
پی� به دنبال خواسته
خواهرش بیخیال جنگ یمشود و با رس چ
خود و پیدا کردن خواهرش اســت .پس یم توانیم این تحلیل را

داشــت کــه وقـ تـی اهــداف کار ت
یمگــردد و دغدغـهای
ک�هــا شــخیص 
مشـ تـرک و مــی میــان کار ت
اک�هــا وجــود نــدارد ،در پایــان داســتان،
یمتــوان فرجــایم غـ یـر از نــاکایم تصــورکــرد.
ن 
گ
یمتــوان فیلــم رد خــون درکنــار فیل مهــای ژانــر جنــی و
در نهایــت 
ســیایس فیلــی قابــل دفــاع اســت و اگــر بــه ماج ـرای نیمــروز یــک
تنها� فیلم
کاری نداشــته باشــیم و درصدد مقایســه نباشــیم ،به ی
موفـیق درکارنامـ ه محمــد حسـ ی ن
ـ� مهدویــان بــه حســاب یمآیــد و
نشــان از ش
پی�فــت ایــن کارگــردان بــا اســتعداد ســینمای ایـران دارد.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن روزهــا مهدویــان مشــغول ســاخت
یمشــود دربــارهی
فیلــم «درخــت گــردو» اســت .فیلــی کــه گفتــه 
ـیمیا� رسدشــت اســت و نشــان از اشــتیاق مهدویــان
بمبــاران شـ ی
یخ
.
در بــه تصویــرکشــیدن یــک واقعـهی تاریـ دیگــر دارد مهدویــان
ن
ـینما� خــود بــه رساغ ترکیــب جدیــدی
در پنجمـ یـ� فیلــم بلنــد سـ ی
رفتــه اســت .مهـران مدیــری و پیمــان معــادی از بازیگـران ایــن فیلــم
گ
هســتند .ایــن فیلــم بــه تهیهکننــد� مصط ـیف احمــدی ســاخته
یمشــود.


خ
ش
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چاپ چهارم «تجربهگر یا� و سوبژکتیویته» اثر ژیل دلوز با ترجمهی عادل

9

اندیشه

تجرب هگ ـرا� چیســت و چــه نسـ ت
ـب� بــا ســوبژکتیویته دارد؟ تجرب هگ ـر یا� آنگونــه کــه در ایــن کتــاب بــه کار رفتــه مفهــویم بیشـ تـر
ی
تشـ ت
تشـ ت
.
ـناخ� را جــان الک بــا ایــن اصــل کــه «همـهی شــناخت مــا
ا� معرف 
ر
ـ
گ
ه

تجرب
ـت
ـ
ش
رس
ـناخ�
ســیایس اســت تــا معرف 
ِ
یِ
گ�د» ی ن
شناسا�
قالب یک هنجار قرار است همچون معیاری برای
درنهایت از تجربه نشئت یم ی
تع� بخشید .این اصل در ِ
یِ
معرفـ ِـت راسـ ی ن
ا� ســیایس بــه جــای جس ـتوجوی هنجارهـ یـا� از ایــن دســت ،نفــس ِ هنجــار را بــه
ر
ـ
گ
ه

تجرب
ـا
ـ
ـت� بــه کار آیــد .ام
یِ
ن
:
فرما� با این مضمون که «باید در محدودهی
گ�ند؟ تجربهگر یا� سیایس نه
یم
شکل
چگونه
هنجارها
کند
مسئله بدل یم
ی
داد ههــای تجــر� بـ قـا� مانــد» ،بلکــه پرسـ ش
یمشــوند.
ـاب اینکــه چگونــه داد ههــا پشــت رسگذاشــته 
ـ
ب
در
ـت
ـ
س
ا
ـی
ب
ِ

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

ن
ی ن
حس�گلمکا�
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در قــرن پانزدهــم میــادی ،ایتالیــا بیشـ تـر از هــر رسزمیـ نـی بــه
صحنهی نزاع پاپها و پادشــاهان نزدیک بود و مردم آن بیشـ تـر
رسزم�های اروپا ،به دلیل ی ز
ی ن
ب�اری از فســاد کلیســا،
از مردم دیگر
ن
.
غ�دیــی گرایــش داشــتند در ایتالیــا ،اثــری از
بــه ســمت عقایــد ی
وحــدت مــی ،تـ ق
ـر� و ش
پی�فــت نبــود ،هــر چنــد کــه ش�ایــط آن
گ
ن
شهــای رسزمیــی ایتالیــا
وجــود داشــت؛ امــا پراکنــد� ســیایس بخ 
کــه هــر یــک دولـ تـی مســتقل بــا نظــایم ســیایس متفــاوت داشــت و
گ
همــی غــرق در ب�ثبـ تـا� ،آشــوب و درگـ یـری بودنــد ،مانــع از ایجــاد
یمشــد .افــزون بــر آن،
یــک ایتالیــای واحــد بــا یــک دولــت مــی 
تهــای پنجگانـهی ایتالیــا ،آن را در برابــر تجــاوز
درگـ یـری میــان دول 
بیگانــگان آســیبپذیر کــردهبــود.
نیکولــو ماکیــاویل در ســال  ،1469در فلورانــس کــه یــی از
تهــای پنجگانـهی ایتالیــای پرآشــوب بــود ،بــه دنیــا آمــد .زمـ نـا�
دول 
کــه خانــدان مدیــیچ نظــام حکومـ تـی جمهــوری را رسنگــون کــرده و
ـروا� خــود در فلورانــس را آغــاز نمــود ه بودنــد .ماکیــاویل در
فرمانـ ی
جـ ن
ـوا� شــاهد شــورش مــردم و بــار دیگــر روی کار آمــدن حکومــت
کخــواه و پــاک
جمهــوری و بــه قــدرت رســیدن حاکــی زاهــد ،نی 

گ
سیاست عریان ،حاصل زند� ماکیاویل

کسـ یـرت ،در رسزمیـ نـی کــه غــرق
بــود؛ امــا حکومــت ایــن حاکــم نی 
در فســاد بــود ،دوام نیــاورد و حاکمــان دیگــری در جمهــوری
فلورانــس بــه قــدرت رســیدند .در ایــن زمــان ماکیــاویل خــود وارد
عرص ه سیاست شد و در سمتهای گوناگون ،از نزدیک با تمام
ثبا�هـ یـا� کــه پیــش از ایــن برشــمرده شــد ،روبـهرو
یهــا و ب� ت 
گ� 
در ی
شهــای حکوم ـتداری
گردیــد .او بــه عنــوان یــک دیپلمــات ،رو 
رسزم�هــا را بــرریس یمنمــود و همــواره ب ـرای ایجــاد
ی ن
حــکام دیگــر
یمکــرد.
نظــم در ایتالیــا تــاش 
مدی�هــا دوبــاره قدرتمنــد شــدند و بــا ســقوط
چ
نکــه
تــا ای 
حکومــت جمهــوری ،ماکیــاویل نـ ی زـ� ازکار برکنــارگردیــد و حـ تـی در
دورهای زنـ ن
ـدا� شــد .در ایــن زمــان بــود کــه او دریافــت ،حکومـ تـی
مقتدرانــه ،تنهــا عامــی اســت کــه یمتوانــد ایتالیــا را ماننــد دیگــر
کشــورهای اروپـ یـا� قدرتمنــد کنــد و عظمــت روم باســتان را بــه
آن بازگردانــد.
خانــوادهی ماکیــاویل ،جــزء خانواد ههــای رسمایـهدار و پــدر او یــک
مشــاور حقـ ق
ـو� برجســته بــود .بــا ایــن وجــود ماکیــاویل آمــوزش
رســی ندیــد و از ایــن رو نوشــتههای او ،در عـ ی ن
ـ� صالبــت و
ّ
ها� ســاده و بــدون تکلــف هســتند .او در
قدرتمنــدی ،نوشــته ی
دوران مهجــوری خــود ،نوشـ ت ن
ـ� کتــاب گفتارهــا را آغــاز کــرد؛ امــا
عشــق بــه رسزمـ ی ن
ـ� ،او را واداشــت تــا تألیــف گفتارهــا را بــه تعویــق
بیانــدازد و نوشـ ت ن
ـ� کتــاب شــهریار را آغــاز کنــد .شــهریار بایــد بــه

یمشــد و
لورنـ ت زـ�و جــوان ،یــی از اعضــای خانــدان حاکــم هدیــه 
راه ایجــاد حکومـ تـی مقتــدر را پیــش پــای او یمگذاشــت .شــهریار،
قصــد داشــت فرمانــروا� بســازد کــه هیــچ قـ ت
ـدر� نتوانــد آن را
ی
مغلــوب کنــد و هیــچ محدودیـ تـی بـرای او وجــود نداشــته باشــد کــه
تهــای اخـ ق
ـا� نـ ی زـ�
ایــن عــدم محدودیــت ،شــامل عــدم محدودی 
یمشد .از این رو ،عدهای سیاست ماکیاویل را سیاست شیطا�ن
یمداننــد .در حــایل کــه بایــد ش�ایــی کــه ماکیــاویل در آن ،چنـ ی ن
ـ�
توصی ههـ یـا� را در شــهریار نوشــت ،مــد نظــر داشــت .او ســقوط
س�ت را دیده بود و یمدانست که علت سقوط
یک حاکم نیک ی
کخــوایه ،قناعــت و دادگــری بــود.
او ،توجــه بیــش از حــد او بــه نی 
ماکیــاویل دیــده بــود کــه حاکــم نیــک سـ یـرت بــا دســتان خــایل بــه
مبــارزه بــا ربــا ،غصــب و ک مفـ ش
ـروا�
ـرو� پرداختــه بــود و ایــن ب 
�پـ ی
ت
برای یک شهریار ،رسنوشت مل� را سالها به عقب رانده بود.
بســیاری از افـراد ،از ش�ایــط زمانـهی ماکیــاویل اطــایع ندارنــد و یــا
آثار ماکیاویل را نخواندهاند؛ اما صفت ماکیاویل را یمشناسند و
آن را بــه هــر حیل هگــری ،اســتثمار و اســتعمار� ،اخـ ق
ـا� و ش� ت
ار�
ب
نســبت یمدهنــد .حــال آن کــه شــهریار ماکیــاویل بـرای رســیدن بــه
قدرت ،باید از اخالق عبور یمکرد و برای بقا باید از انجام رفتار
خشــونت ی ز
آم� نیمترســید .در غـ یـر ایــن صــورت ،وحــدت مــی در
یمشــد و مــردم ایتالیــا بایــد سـالها پشــت
ایتالیــا هیـچگاه پدیــدار ن 
دروازههای تاری ــخ یمماندند .کالم ماکیاویل ،ب�پرده و بدون هیچ

آالیـ شـی اب ـرازگردیــد و از ایــن رو حقای ـیق کــه او اب ـرازکــرد ،درکام
بســیاری تلــخ آمــد .او در شــهریار بــه رصاحــت گفــت کــه « بــر آنــم
لپــردازی یمبایــد بــه واقعیــت روی کــرد».
کــه بــه جــای خیا 
با وجود تمام انتقادات تند و قضاوتهای نادرست ،افراد زیادی
از ماکیــاویل تقدیــر کــرده و او را تحسـ ی ن
ـ� نمودهانــد .فرانســیس
یمســتود
بیکن ،پدر علم نوین ،رویکرد تجربهگرایان ه ماکیاویل را 
نچــه را کــه انســانها انجــام یمدهنــد و نــه
و معتقــد بــود کــه او آ 
.
آنچه راکه باید انجام دهند توصیف یمکند ماکیاویل را یمتوان
بــه ســبب نــگاه دورهای وی بــه تاری ـ ــخ و رویکــرد تجربهگرایانـهاش،
نخسـ ی ن
ـت� کــی دانســت کــه وارد عــر روش ـنگری و مدرنیســم
شــد .او سیاســت را عریــان کــرد و آن را آنچنــان کــه هســت ،بــه
همه نشان داد .حقایق ف
من� خ
تل� که او بیان کرد ،برای بسیاری
قابل درک نبوده و نیست و از این رو نه تنها پذیرفته نیمشود،
گ�د.
بلکه مورد شدیدترین حمالت و تندترین انتقادات قرار یم ی
ماتزیـ نـی ،کاوور ،گاریبالــدی و ایمانوئــل دوم ،رسدمــداران اتحــاد
گ
ایتالیــا در قــرن نوزدهــم ،همــی متأثــر از ماکیــاویل بودنــد .در ســال
 ،1869زمـ نـا� کــه بخــش اعظــم ایتالیــا متحــد شــده بــود و وحــدت
ّ
ی ن
چهارصدم� سالروز
ایتالیا�ها
ایتالیا امری مسلم جلوه یمکرد،
ی
تولــد ماکیــاویل را جشــن گرفتنــد و لــویح را در آرامــگاه او نصــب
کردنــد کــه روی آن نوشــته بــود « :نــایم چنـ ی ن
ـ� بــزرگ را هیــچ
سـ ش
ـتای� بــس نیســت».

انگاره سیاست در شهریار ماکیاویل و جریان اندرزنامهنوییس
فاطمه ذوالفقاریان
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تفســر آرا و آثــار ماکیــاویل در طــول قـ ن
ـرو� کــه از حیــات وی
ی
یمگــذرد ،تنهــا مســئلهای نظــری و بــه اصطــاح آکادمیــک نبــوده؛

ت
ن
ها�
بلکه ارتبایط وثیق با ســاحت گســردهتر و برونمت� جدال ی
داشــته کــه ماکیــاویل عامدانــه و آگاهانــه خویــش را بــه درون آنهــا
پرتــاپ کردهاســت.
.
نیکولو ماکیاویل کتاب شهریار را در سال  1513نوشت او این
گ
کتاب را هنگایم نوشت که ازکار اخراج و به مزرعه خانواد� در
خــارج از فلورانــس تبعیــد شــده بــود و همـ ی ن
ـ� کتــاب بــود کــه لقــب
پــدر سیاســت مــدرن را بـرای او بــه ارمغــان آورد .ویل از مــردی کــه
معتقــد بــود هــرکاری را بایــد بــه دلیــل موجــی انجــام داد ،عجیــب
بــود کــه نتوانســت بــه دنبــال نوشـ ت ن
ـ� ایــن کتــاب کار دلخواهــش را
توپا کند .این کتاب
در زمینۀ سیاســت فلورانس برای خود دسـ 
اهنما�هــای مختلــف
ی 
کــه تلفیــق دقی ـیق از ســوابق شــخیص و ر
کتابهــای امــروزی خودیــاری بــه نظــر یمرســد.

اســت ،شــبیه
توصیههــای رصیـ ـ ــح ایــن کتــاب کــه بــه زبـ نـا� ســاده بیــان شــدهاند،

رهنمــود فوقالعــادهای ب ـرای ش
پی�فــت در کار بــه شــمار یمرونــد،
البتــه بــه ایــن ش�ط کــه جـرأت بــه کارگرفتنشــان را داشــته باشــید.
حقیقت این است که رسارس این کتاب دربارۀ به دست آوردن و

ایمان رضوی
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مـ ت ن
ـ� شــهریار و نــوع اســتدالل ماکیاولــی در آن دارای وجــه خطـ بـا�
و یــا ســخنوری اســت .در ایــن نــوع از اســتدالل ،شــاه کلیــد ،اقنــاع
به� ن
مخاطب است .برای درک و تشخیص هرچه ت
متو�که دارای
خطا� -اقنایع هستند ،باید از چند منظر به آن نگریست.
وجه
ب
در ایــن جــا مــا ســی داریــم مـ ت ن
ـ� شــهریار را بــه مثابــه متـ نـی رتوریــی در
چهارچــوب مولف ههــای زیــر بــرریس کنیــم :
اد�(ژانر)
- ۱گوینده  - ۲مخاطب  -۳سبک ب
گوینده
الف -سبب /ض�ورت نگارش شهریار
دلیــل و ض�ورت نــگارش کتــاب شــهریار چیســت؟ بــه چــه دلیــل یــا
ض� ت
ور� ماکیاولــی کتــاب شــهریار را یم نــگارد؟ در تــاش جهــت
پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد ایــن ادعــای معقــول را مطــرح کــرد کــه دو
ن
ن
گ�ی یک ت ن
خطا�
م�
دسته عوامل یب�و� و درو� ،مؤثر در شکل ی
ب
ن
اقنایع اســت .دالیل درو� ،آن دســته از دالیل مربوط به شــخص
نویسنده هستند و دالیل و ض�ورتهای ب� ن
و� ،مربوط به آنچه
ی
در محیط فرد نویسنده وجود دارد یمباشند .در مورد ماکیاولیل ین�ز
گ
بایدگفتکه تجرب ه وی در زند� شخیصکه مؤثر در خلقکتاب
گ
ن
شهریار شد ،برآیندی از یک عامل درو� ن
یع� رسخورد� وی در
َ
یهــای ســیایساش در نتیجـهی بــرکنــار شــدن از ِســمت
بلنــد پرواز 
ســیایس پــس از روی کار آمــدن دوبــارهی خانــدان مدیــیچ بــود.

حفظ قدرت است .ق
اتفا� که در اندرزنامههای ایر نا� ی ز
ن� زیاد به
یمخــورد و از ســوی فــردی کــه خــود تجربــه حکومـتداری
چشــم 
را دارد ،بــه پادشــاه بیــان شدهاســت و جوهــره سیاســت بــه
نامههـ یـا� چــون نامــه
صــورت فـ نـی و تکنیــی درآمــدهاســت .اندرز 
تنــر ،عهــد اردشـ یـر ،سـ یـرالملوک ،کلیلــه و دمنــه ،رســاله صحابــه
و نصیحــه الملــوک کــه همــه از ســوی وزی ـران و دبـ یـران الیــق و
کارآزموده در سدههای میانه نگاشته شدهاست .با وجود آنکه
جریــان اندرزنامــهای در ایـران پیــش از جریــان واق عگـر یا� ســیایس
ها�
که توسط ماکیاویل در غرب آغاز شده است ،اما شباهت ی
کــه بـ ی ن
ـ� ایــن دســت متــون تاری ـیخ بــا خاصیــت انــدرزی و کتــاب
یمتــوان بــه دســتههای زیــر تقســیم
شــهریار ماکیــاویل وجــود دارد را 
کــرد:
رجــوع بــه باســتان :هــر دو مـ ت ن
ـ� اندرزنامــه و شــهریار دوره باســتان
را دوره اوج و شــکوه یمداننــد .یونــان و ای ـران باســتان جلــوهای از
نخست� حکومتداریهای ر ی ن
ی ن
است� است که از عنارص ناهمگن
فراهم یمآید .یونان باستان بنیان سیاست عقیل شمرده یمشود
و شــهرهای آزاد و مســتقل ،پای ـهای یونـ نـا� دارنــد .در همـ ی ن
ـ�
رسزمـ ی ن
ـ� ،نظریــه ســیایس و بــه تبــع آن ،مفاهیــم عدالــت ،آزادی
ت
و قانــون مطــرح شــدند و اســپارت قانــون اســایس را اخــراع کــرد
و دموک ـرایس نـ ی زـ� در آتــن پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت .ایرانیــان
شهــای خــاص خــود را بـرای اداره جامعــه
باســتان نـ ی زـ� اصــول و رو 
روشهــای ابــدایع
داشــتهاند و بــه بــاور بســیاری از نظریــه پــردازان ،

روشهــای اروپاییــان تقــدم داشتهاســت
آنــان بــه لحــاظ زمـ نـا� بــر 
و بــه نــویع صاحبــان اولـ ی ن
ـ� تمــدن بـ شـری بــه لحــاظ تأمــل در حــوزۀ
حکومــت و دانــش ســیایس بــه شــمار یمآینــد.
واق عگ ـر یا� و مصلحتاندیـ شـی :ماکیــاویل بــه واق عگ ـر یا� و
مصلحتاندیـ شـی در نظریــات خویــش بــه عنــوان دو رکــن اســایس
در امــور ســیایس توجــه عمــده نمــود .او بــه عنــوان متفکــر بــزرگ
ســیایس ســدههای پانزدهــم و شــانزدهم ایتالیــا ســی داشــت بــا
تاندیـ شـی ایتالیــا و فلورانــس را از هجــوم ویـر نا� و
تکنیــک مصلح 
تبایه نجات دهد .اندرزنامههای ایر نا� ی ز
ن� با عنایت به واقعیت
و مصلحــت بــه موضــوع سیاســت پرداختــه و از ایــن طریــق ســی
داشــتند کــه قلمــروکشــور ای ـران را یکپارچــه نــگاه دارنــد .توجــه بــه
تشــکیالت ســیایس و سیســتیم کــردن سیاســت در ایـران و توجــه
ویــژهای کــه بــه موضــوع آبـ ن
ت وســاز در ای ـران انجــام
ـادا� و ساخ 
یمشــود.
گرفتــه اســت ،در اندرزنام ههــا بــه وضــوح دیــده 
ارتش :ماکیاویل برای مسئله جنگ اهمیت ویژهای قائل بود .از
گ
نظر او شــهریار خردمند نباید هیچ ف
هد� و هیچ گونه دلبســت�،
مگــر بــه جنــگ و انضبــاط الزم ب ـرای جنــگ داشــته باشــد .الزمــه
انضبــاط ب ـرای جنــگ برخــورداری از ســپاه خــوب اســت .در
اندرزنام ههــا نـ ی زـ� بارهــا تاکیــد شدهاســت کــه داشـ ت ن
ـ� ســپاه خــوب،
گ
بــه ن ز
م�لــه آمــاد� و قــدرت ســیایس -نظــایم شــاه خواهــد بــود کــه
ً
متعاقبــا نظــم و ثبــات را در بــر خواهــد داشــت .خواجــه نظــام در
سیاس ـتنامه بــه ترکیــب ســپاه نـ ی زـ� اشــاره دارد و داشـ ت ن
ـ� لشــکر

ب -هدف
همــانگونــهکــه آسـ ی ن
ـت� ،بــر ایــن عقیــده اســتکــه هــر ســخن جــدی،
یمپــردازد)
(بــا توجــه بــه آن چــه کــه ماکیاولــی در شــهریار بــه آن 
گف� با معنای ن
معی� است؛ بلکه هم ی ن
همواره نه تنها سخن ت ن
چن�
گف� همراه با ی ز
سخن ت ن
چ�ی استکه وی نام ین�وی نهفته درسخن
یا ین�ویکار ت
گف� بر آن نهاده است .هنگایمکهگفت ه معناداری را
ت
صادر یمکنیم ،ممکن است بتوانیم هم زمان کنشهای کارگف�
تن
را از قبیل قولدادن ،برحذر ت ن
ساخ� و از
داش� ،التماسکردن ،آگاه
ن
ایــن قبیــل نـ ی زـ� بــه انجــام رســانیم (اســکی� .)۱۷۶:1393،بـرای درک
بهـ تـر اندیش ـههای یــک نظری هپــرداز ســیایس و فهــم آن بایــد ابتــدا
دریابیــم کــه وی در نــگاه بــه جامعـ ه خــود بــه چــه چـ ی زـ�ی یمنگــرد؟ در
این صورت است که یمتوان امیدوار به درک ت
به� ت ن
م� و استدالل
ت
گ� آن
نویسنده بود .نویسنده برای رفع مشکال�که جامعهاش در ی
یمبــرد (اسـ پـر ن ز
یگ�.)۵۴:1392،
اســت دســت بــه قلــم 
دریافت هدف ماکیاولیل از نگارش کتاب شهریار به این معناست
کــه دریابیــم وی بــا توجــه بــه ش�ایــط ناب هســامان ایتالیــا در آن ایــام،
از مخاطــب خــود ،کــه خانــدان مدیــیچ هســتند ،چــه یمخواهــد .در
واقع با توجه به مطالب مطروح ه فوق ،ماکیاولیل ،در ی ن
نگارش
ح�
ِ
ِ
کتــاب شــهریار بــه نــویع ،در چهارچــوب مصلحتاندیـ شـی ،از یــک
نچــه
ـدارها� بــه مخاطــب ،وی را از امــور واقــع ،آ 
ســو ،بــا دادن هشـ
ی
کــه در آن ش�ایــط زمـ نـا� و مـ ن
ـکا� در حــال رخ دادن اســت ،مطلــع
یمکنــد و از جهــت دیگــر نـ ی زـ� ،وی خواســتار انجــام اعمــال خــایص
اســت.
ماکیاولــی ،مصلحــت حکومــت شــهریاری در اوضــاع ناب هســامان

ایتالیا را در موفقیت ســیایس یمداند .وی در ی ن
ح� نگارش شــهریار،
هم ی ن
چن� در تالش است که راههای حفظ موقعیت سیایس را به
ن
یــک شــهریار و یــا شاهزادهنشـ یـ� تــازه قدرتیافتــه بنمایانــد و از ایــن
طریق ،ایتالیای زمانهاش را از ش�ایط نابهسامان نجات دهدِ .پ ی�و
ایــن مالحظــات ،ماکیاولــی در اهدائی ـ ه کتــاب شــهریار بــه لورنــزوی
َ
کب�یمگوید اینکتاب باکنکاش دراعمال انسانهای بزرگ روزگار
ی
باســتان تهیــه شــده اســت ()2010:14,Machiavelliماکیاولــی
اســتدالل خــود در قالــب خطـ بـا� را بــا ارائـهی مثــال از دوران باســتان
م�ان تأث�استدالل خود را ت
همراه یمکند تا ازاین طریق ی ز
بیش�کند.
ی
اوضاع و ش�ایط اجتمایع ایتالیا در دورهی حیات ماکیاولیل آشفته
ن
ساما� خود را در نوع نوشتاری ماکیاولیل بصورت
است .این نابه
ّ
ن
دوری از ارائهی هرگونه جملهی طوال� و پر تکلف نشان یمدهد.
( )2010:14,Machiavelliهــدف ماکیاولــی در شــهریار بــه دور
ـیایس کالســیک ،ســازماندیه
از خیــال پرداز 
یهــای فلســفهی سـ ِ
ت
مناســب یــک واحــد ســیایس است(اشــراوس.)۱۴۵ -۱۳۸۷:۱۴۶
مخاطب
یمشــود ،ماکیاولــی،
همــان طــورکــه در آغــازکتــاب شــهریار دیــده 
�یــرو دی مدیــیچ در
کتــاب خــود را تقدیــم بــه لورنــزوی کبـ یـر پــر پ 
بـ ی ن
�یــرو و نــوهی لئــون
ـ� ســالهای  ۱۵۱۵و  ۱۵۱۶یمکنــد .پــر پ 
فرمانروا� فلورانس دست یافت .در۱۵۱6
دهم پس از ۱۵۱۳به
ی
.
ـروا�
ـ
ن
فرما
ـقوط
ـ
س
از
ـس
ـ
پ
ـد
ـ
ش
ـر
ـ
خ
مفت
ـو
بــه مقــام دوک اورسـ
ی
مدی� درفلورانس درتاری ــخ  ،۱۴۹۴ماکیاولیل وارد خدمات ت
دول�
چ
حکومــت جمهــوری شــد؛ ّامــا زمـ نـا�کــه خانــدان مدیــیچ  ،بــه رهـ بـری
ً
ـروا�
پ
�یــرو دی مدیــیچ ( پــدر لورنــزو مدیــیچ ) مجــددا بــه فرمانـ ی

شهریار به مثابه یک ت ن
خطا� -اقنایع
م�
ب

گر� را باعث افزایش ی ز
انبوه ،اعم از ترک و دیلم و ج
انگ�ه یمداند
ت
و معتقــد اســت در چنـ ی ن
ـ� لشــکری هــر قــوم ســی در بهــر بــودن از
ً
دیگــری دارد و متعاقبــا ســی یمکنــد کوشــاتر و جســورتر باشــد.
وطــن دوسـ تـی :ماکیــاویل بــا الگــو گرفـ ت ن
ـ� از روم باســتان ،تمــام
همت خویش را به کار بست تا بتواند ایتالیا را یکپارچه و متحد
نمایــد .از نظــر او پدید ههــای ســیایس را بایــد بــا توجــه بــه واقعیــت
و مصلحــت و نــه ایــدهآل و غایــت ،تبـ ی ن
ـ� و توجیــه نمــود .از ایــن
رو بــا تشــکیالت قدرتمنــد حکومـ تـی و در واقــع بینــش متجددانــه
در امــر سیاســت توجــه کــرد و بــا توصیــه بــه ایجــاد ســپایه منظــم
نامههــای
و یکدســت ،در صــدد وحــدت مــی برآمــد .در اندرز 
ای ـر نا� نـ ی زـ� بــه موضــوع وطــن و کشــور بســیار توجــه شــده اســت.
بهرهگـ یـری از اندیشــه شــاه آرمـ نـا� ای ـران باســتان ،در پ�
آنهــا بــا 
ن
رسزمی� ایران برآمدند.
متمرکزکردن و ثباتبخشیدن به قلمرو
بــا تمــام ایــن تفاســر در نظــام اندیشـ ن
ـگا� ماکیــاویل و جریــان
ی
ت
اندرزنامــه نویــی در ایـران زمین ههــای مشــرک و مشــابیه وجــود
دارد .در هــر دو ،سیاســت و قــدرت مفهــویم اســت کــه بــه صــورت
شهــای اصــویل و منظــم
یمشــود و رو 
مســتقل در نظــر گرفتــه 
ق
.
یمشــود توجــه بــه
و واقــع گرایانــه بــر امــور اخــا� برتــری داده 
واقعیتهــا و نظاممن دبــودن قــدرت در ایــن متــون

تهــا،
مصلح 
ت
ـکیال� نمــودن و
یمشــود و تأکیــد بــر سیســتیم کــردن ،تشـ
دیــده 
تأکید بر اسـ تـراتژی این دو ســبک اندرزنامهای در ش�ق و غرب را
بــه هــم نزدیــک یمکنــد.

فلورانس رسید ،ماکیاولیل به جرم توطئه از فعالیتهای سیایس
برکنــار شــد (ماکیاولــی.)۳۱ :۱۳۹۳،
گ
�یــرو
�بــایک چونــان پــدرش پ 
�هــای دلـ یـری و ب 
لورنــزو مدیــیچ از ویژ 
و پدربزرگــش کوزیمــو بهــره داشــت .وی دارای ذهـ ِـن قــوی در
امــور سیاســت و توانــا در امــور ش
ورز� و رزیم بــود .پــس از ابتــای
پ�یرو(پدرلورنزو) به بیماری ِنقرس،کوزیمو(پدر پ�یرووپدربزرگ
فرمانروا� بر فلورانس آمادهکرد .اخالق در نزد
لورنزو) وی را برای
ی
لورنــزو بــه انــدازهی هـ نـر وی و هــم چنـ ی ن
ـ� دانشــش ممتــاز نبــود .وی
ـان دیـ نـی او را از
مثــل بســیاری از معــارصان خویــش نیمگذاشــت ایمـ
ِگ
گ
ـروا� او زنــد� اقتصــادی
ش 
خو�هــای زنــد� بــازدارد .در دوران فرمانـ ی
ش
نچــه بیــش از هــر عامــی در پی�فــت
فلورانــس رونــق گرفــت .آ 
اقتصاد فلورانس موثر افتاد ،خط ش
م� صلح طلبانه و توازن قوا
بودکه او در ی ن
فرمانروا� خویش در ایتالیا برقرارکرد.
دوم� دههی
ی
پـ یـرو ایــن اطالعــات ،گــروه هــدف ماکیاولــی در شــهریار ،خانــدان
مدی�هــا در تاری ـ ــخ  ۱۵۱۲بــه کمــک کودتــای شا�اف
مدیــیچ بــود .چ
گ
بــه قــدرت رســیدند.
ـروا� در
ـ
ن
فرما
ـایس
ـ
س
ا
ـای
ـ
ه
�

ویژ
از
ـع،
ـ
ق
وا
در
ی
ایتالیا و فلورانس در آن دورهی ن
زما� ،کســب قدرت با اســتفاده از
گ
�هــای ایــن خانــدان،
ابزارهـ یـا� ماننــدکودتــا و غـ یـره بــود .از جملــه ویژ 
ً
اوال پادشــایه بــودن آن و در ثـ نـا� ،نوپــا بــودن آن اســت .در نــزد
ً
ایتالیا�های رنسانس ،خطابه
مدی� مانند تقریبا تمایم
خاندان چ
ی
و خطابه ن
اهمیت بسیاری بود .توضیح ت
خوا� دارای ّ
بیش� اینکه
ّ
گ
در ن
زما� و در میان مردیم که شنیدن را ییک از بزر ت
گ�ین لذات زند�
ِ
ادامه در صفحه بعد

چاپ نهم کتاب «دکارت تا دریدا» اثر ت
ش
منت� شد
پی� سجویک ترجمهی محمدرضا آخوندزاده

10

اندیشه

نویســندهی دکارت تــا دریــدا ،ایــن کتــاب را در مقدم ـهاش بــا ت
به�یــن اســتعارهی ممکــن تشــبیه کــرده اســت :یــک پــل .بــاور پیـ تـر
ســجویک بــر آن بــوده کــه بــا خلــق ایــن اثــر ،پــی میــان عرص ههــای تحلیــی و قــارهای فلســفه بنــا کــرده اســت ،ویل آوردهی ایــن
کتــاب بـرای خواننــدهی ایـر نا� بــی بیــش از چـ ی زـ�ی اســت کــه آن اســتاد فلســفهی دانشــگاه کاردیــف در ذهــن یمپرورانــده اســت.
کارکرد ترجمهی فاریس دکارت تا دریدا همچون مجموعهای از پلهاست که میان جزایر عیلاالصل یکپارچه و عیلالعارض
یمشــود .برایــن اســاس ،ایــن کتــاب بـرای هــر خواننــدهی ایـر نا� مفیــد خواهــد بــود.
گسســتهی فلســفهی غــرب در ایـران بنــا 

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

ماکیاویل؛ پدر سیاست مدرن
عل�ضا هاشمنژاد
ی
کارشنایس ارشد علوم سیایس 96

سخن ت ن
گف� درباره ماکیاویل بسیار دشوار است .شاید هیچ
تفاس�
متفکری در تاری ــخ اندیشه سیایس تا این حد در معرض
ی
دوگانه قرار نگرفته باشد .دو اثر اصیل او ن
یع� «شهریار» و
ً
تفس� های کامال متناقض و دوگانه
«گفتارها» بارها و بارها مورد
ی
گ
ت
قرارگرفتهاند .این دوگان� را شاید به� از همه بتوان در اندیشه
کارل اشمیت متفکر و حقوقدان ن
آلما� که یمتوان او را مهمترین
ت
فاشیس� مانند آلمان و ایتالیا دانست،
نظریهپرداز نظام های
ت
مشاهدهکرد .اشمیت به عنوان ییک ازبزرگ�ین دشمنان مدرنیته،
عقالنیت مدرن و لی�الیسم ،ن
زما� که به ماکیاویل یمرسد ،تا
ب
حد زیادی از دستهبندی او تحت مقوالت معروف خود ن
یع�،
ن
جوا� از او
دوست و دشمن عاجز است .چنانکه در دوران
به عنوان ییک پیشگامان تفکر «تکنییک» مدرن و دستاندرکار
تکنییککردن مفهوم قدرت در سیاست یاد کرده و تلویحا با او
گ
پخت� همدیل زیادی با خ
بر�
به مخالفت یمپردازد .ویل در دوران
مفاهیم سیایس ماکیاویل در آثارش دیده یمشود که البته این
مقاله جای برریس این شباهتها و تفاوتها نیست؛ اما ی ز
چ�ی
که اهمیت دارد ،این است که اشمیت به وضوح از ماکیاویل
در راستای مقاصد خود استفاده ابزاری یمکند و مهمتر این که
ماکیاویل ،متفکری است که راه برای این استفادههای ابزاری باز
گذاشته است .1این مقدمه از این جهت گفته شد که در این
نوشته سیع دارم تا حد امکان و اقتضای بحث ،از ماکیاویل
تصویری ارائه دهم که از خ
بر� سوء تفاهمها اجتناب کند.
اندیشه ماکیاویل همواره دو جنبه مکمل داشته است .ییک
اهمیت او در ت
بس� و زمینه سیایس روزگار خود و دیگری ارزش
خاش در تأسیس علم سیاست به مفهوم مدرن آن.
فراتاری�
نتای� که ماکیاویل در جنبه دوم
بدون اویل شاید بسیاری از ج
یمرسد ،قابل قبول نباشد؛ به ی ن
هم� دلیل در هر توضییح از
خ
اندیشه ماکیاویل ،اختصاص ش
بخ� تاری� از زمینه و زمانه او
اجتنابناپذیراست.
در اواخر دوران قرون وسیط و اوایل دوره رونسانس ،ایتالیا در
نامناس� قرار داشت .کشور توسط دولت -ملتهای
وضعیت
ب
قدرتمند ج
خار� مانند فرانسه واسپانیا مورد تهاجم دائیم بود .در
رم ،الکساندر بورژیای فاسد از طریق رشوهدادن به عنوان پاپ
انتخاب شده بود و از قدرت و ثروت کلیسا به نفع شخیص خود
و خانوادهاش استفاده یمکرد .محل تولد ماکیاویل ،فلورانس ی ز
ن�
اوضاع ت
مدی� که اصیلترین
به�ی نداشت؛ خانواده قدرتمند
چ
حامیان مایل رونسانس در ایتالیا بودند ،رو به زوال رفته بودند و
ً
متناوبا در حفظ قدرتشان شکست خورده و عرصه را به دیگران
خ
ها� نوپا
واگذاریمکردند .دربر� ازشهرها ،مانند جنوا ،جمهوری ی
ز
ون� ،به دست
به وجود آمده بود در حایل که دیگر شهرها ،مثل ی
دیکتاتورها اداره یمشد .هیچ ادعای قابل توجیه برای سلطنت
ث
مورو� و هیچ حکومت مرکزی در کشور وجود نداشت .هر
ً
ش
شهرکوچیککامال مستقل و توسط خاندانهای اولیگار�که به
تن
برداش� تمام رقبای قدرتمند دیگر توانسته بودند
واسطه از میان
ت
.
قدر� کسب کنند ،اداره یمشد ایتالیا به معنای واقیع کلمه در
ش
فروپا� بود و توان متحدشدن تحت یک حکومت واحد و
حال
خار� را نداشت.
دفاع از خود در برابر متجاوزان ج
تغی� رسنوشت ،در سال
ماکیاویل در این سالهای ناپایدار ی
گ
ند�اش ،در شغلهای جز�ئ
 ۱۴۶۹متولد شد .در دوران ز
ف
ف
مختل� در سیاست خدمت کرد ،به نقاط مختل� تبعید شد
و ت
ح� به زندان افتاد .ییک از برجستهترین این مناسب سیایس،
خدمت به عنوان نویع مشاور سیایس برای خاندان بورژیا بود.
رأس خانواده ،الکساندر بورژیای پاپ بود و فرزند بزرگ او چزاره
بورژیا افرس نایم جوان و ب� رحیم بود .نام بورژیا در آن دوران
ت
م�ادف با خیانت ،قتل و عطش قدرت بود .ماکیاویل ،ناامید از
گ�یها و ناکارامدی شهرهای ایتالیا ،در خانواده بورژیا حلقه
در ی
ن
مفقوده خویش یع� کارامدی در بدستآوردن و حفظ قدرت
سیایس را یافته بود .او نظریه خود درباره حکومت موثر را در

ادامه از صفحه قبل

یمشــمردند و تصویــر خیــایل مجلــس ســنای ُرم و ســخنورانش بــر

یمکــرد ،ســخنور مقــایم بــه مراتــب برتــر داشــت.
نهــا حکومــت 
ذه 
فصاحت که در قرون وسطاکلیسا را پناهگاه خود ساخته بود ،در
گ
این عرص عنرص اصیل و یپ�ای ه زند� مردمان تربیت یافته گردیده
بود(بورکهــارت.)۲۲۰:۱۳۷۶،
اد� (ژانر)
سبک ب
در ادبیــات شــهریارانه ،از قــرون وســطا تــا رنســانس ،اخالقگرایــان
ســیایس ،فهرسـ تـی از فضایــل اصــی و شــهریارانه گــرد آورده بودنــد

رساله معروفش با عنوان «شهریار» آورد و شهریار ن
آرما� خود را
بر چهره چزاره بورژیا ،فرزند جنگاور خانواده بورژیا ،تصویرکرد.
قابل توجه است که چند سال پیش از اتمام نگارش شهریار
لوتر ۹۵ ،انتقاد معروف خود از کلیسا را تنظیم کرده بود .نظم
ب� ت ن
قدیم رو به از ی ن
رف� بود؛ ویل رسعت این نابودی در ایتالیا به
ً
دلیل نزدییک به دستگاه نسبتا قدرتمندکلیسا از رسعت بسیارکیم
برخوردار بود و داشت کشور را ی ز
ن� به همراه خود نابود یمکرد.
ماکیاویل با مشاهده ناکارامدی عمیل سیاست ایتالیا در مقایسه
کشورها� چون انگلیس و فرانسه که پس از اتمام جنگ های
با
ی
صدساله به ثبات قابل قبویل دست یافته بودند؛ به این نتیجه
ن
ارسطو� سیاست که در یط
افالطو� و
رسیده بودکه نظریات
ی
دوران قرون وسیط بسط یافته و سیاست را به ییک از حوزههای
اخالق تقلیل داده بودند؛ از توضیح وضع فعیل ایتالیا در مقایسه
با دیگرمناطق اروپا ناتوان است .ماکیاویل ،تا حد زیادی وضعیت
نابسامان ایتالیا را ش
نا� از ی ن
هم� سنت مسییح یمدیدکه نماینده
اصیل آن ،ن
یع� کلیسای رم ،نه آنقدر قدرت داشت که بتواند
وحدت ایتالیا را بازگرداند و نه آنقدر ضعیف بود که قدرتهای
مستقل بتوانند رسبرآورند.
در ی ن
هم� راستا ،دررساله شهریارادعا یمکندکه حکمران «خوب»
گ
ض
باید گایه «خوب» نباشد .باید حا� باشد که بست�های
ق
قل� را در راستای حفظ
اخال� به عدالت ،صداقت و خوش ب
ثبات تسلطش برامور،۲کناربگذارد .این ایدهها برای معارصان او
ث
مورو� الیه
وسطا� پادشایههای
که در حرص ایدههای قرون
ی
ن
آسما� از سمت خدا برای
و تصور پادشاه به مثابه نویع نماینده
حفظ ی ن
قوان� و عدالت الیه بودند ،تکاندهنده بود .در مقابل
این دیدگاه ،ماکیاویل استدالل یمکرد که موفقترین حکمرانان
ن
کسا� نیستند که مطابق با احکام منشأی خارج از خودشان،
ن
ن
قوان� طبییع عمل کنند؛ بلکه موفقترین
قوان� الیه و چه ی
چه ی
حکمران ،کیس است که برای حفظ و تثبیت حکمر نا�اش ض
حا�
است دست به هرکار ض
غ�مستقیم از این
«�وری» بزند و شاید ی
ن
راه باعث ثبات حکومت به معنای عی� آن شود .دیدگاههای
ماکیاویل در دوره خودش ،بدنایم ت
گس�دهای برایش به همراه
تکف� شد ،خواندن آثارش ممنوع شد اما در نهایت
آورد؛ او ی
تاث� ق
عمی� بر مفهوم دولت مدرنگذاشت.
ی
برای طرح موضویع در باره اندیشه ماکیاویل همچنان مشکیل
وجود دارد و آن اینکه او به هیچ عنوان نویسنده نظاممندی
نیست .ن
یع� کیس که جویای کلیات اندیشه سیایس ماکیاویل
است ،باید این مقوالت را ازخالل نوشته های تا حدی پراکنده او
استخراج کند .ییک دیگر از مشکالت ماکیاویل که ت
طباطبا�
دک�
ی
ت
درس� به آن اشاره یمکند ،مشکل ترجمه این اصطالحات در
به
معنا� که ماکیاویل از آن مراد
آن
تواند
یم
که
است
فاریس
بان
ز
ی
.
کرده است را مخدوشکند در اینجا من بر اساس طرح پروفسور
برنارد کریک ،از ماکیاویلشناسان برجسته جهان انگلییسزبان،

سیع کردهام سه مفهوم اسایس اندیشه ماکیاویل را به زبان ساده
و به اقتضای بحث کیم توضیح دهم :ض�ورت(،)Necessita
ن
ه� یا فضیلت( )Virtuو بخت()Fortuna
ش
انتخا� است که �ایطش دست انسان نیست.
ض�ورت،
ب
ض
تن
گف� اینکه تصمییم �وری است ،به این معنا است که برای
رسیدن به هدف الف باید عمل ب را انجام داد .ت ن
گف� اینکه
ض�ورت شما را به عمیل واداشته به این ن
مع� است که خود را
انتخا�که برای آن تصمیم نداشتید ،بم�یکنید .استناد
از نتایج
ب
به ض�ورت ،استناد به ش
ت
استثنا� است.
وضعی� که اگر
ایط
�
ی
غ� قابل قبویل به همراه یمآورد.
برخالف آن عمل کنید ،نتایج ی
غ� مجاز است اما ت ن
به عنوان مثال ،ت ن
کش� کیس که قصد
کش� ی
ق
ن
هم� دلیل قابل
دارد شما را بکشد ،ض�وری تل� یمشود و به ی
قبول است .اینکه شهریار ماکیاویل هر از گایه دست به دامن
ض�ورت یمشود ،رسشت و وخامت سیاست را نشان یمدهد و
پیامدها�
استثنا� وجود دارند و چه
اینکه چه نوع وضعیتهای
ی
ی
غ� قابل قبول ،ق
ب� ت ن
تل� یمشوند .برای ماکیاویل از ی ن
رف� ثبات
ی
غ� قابل قبول است که حکمران را به
پیامدهای
این
از
ییک
ی
گ�یهای ض�وری مجبوریمکند .آموزههای اوبرمفهوم
تصمیم ی
ض�ورت به مثابه فضیلت استوار است.
توانا�
فضیلت ،به مفهوم درک این ض�ورت برای شهریار و
ی
تحمیل این ض�ورت از طرف شهریار بر مردم .برای ماکیاویل
ق
اخال� یا فضیلت به معنای مجبورکردن دیگران
کیفیت تعایل
خ� است به طوری که مردم ی ز
خ� است،
چ�ی جز آنچه ی
به ی
خ� برای ماکیاویل حفظ
انتخاب نکنند و بخش عمدهای از این ی
و ماندگاری حکومت است؛ بنابراین ماکیاویل معتقد بودکه باید
خ� حکومت در
معدود افراد
استثنا�که از فضیلت دنبالکردن ی
ی
خ� وادارکنند.
قالب ض�ور 
تها برخوردارند ،باید مردم را به این ی
ماهیت دقیق این فضیلت را نیمتوان به قطع ی ن
متع� کرد؛ چرا
که اهمیت دیگر ماکیاویل در این است که سیاست را از بند
پیش� و ت ز
ایدئالیسم ی ن
ان�اع خارجکرده و آن را به وضعیت انضمایم
ض
گ�ی بر اساس باالترین �وریات سیایس تبدیل یمکند
تصمیم ی
و ی ن
گ�ی در وضعیت انضمایم خاص ،مفهوم مهم
هم� تصمیم ی
دیگر ن
یع� بخت را پیش یمکشد .از نظر ماکیاویل ،بخت همان
ن
ش�اییط است که شهریار باید با آنچه در دست دارد ،یع�
فضیلت تا حد ممکن تحت ت
کن�ل خود درآورد؛ اما ش
بخ� از آن
بی� ق
غ� قابل پیش ن
با� خواهد ماند .به طور خالصه،
همچنان ی
ن
غ�
وی
ن�
آن
یع�
بخت،
که
شود
یم
باعث
شهریار
فضیلت
ی
ی
ن
قابل پیشبی� که یمتواند به همان اندازه که شکوه به ارمغان
یمآورد ویرانگر باشد ،تا حد زیادی با او یار باشد و از سه طریق
منجر به پایداری و دوام حکومت شود.
ً
ن
جایگزی� ض�ورت به مثابه فضیلت درانسانها آنها را وادار
اوال،
گ
ً
خ� حکومت یمکند .ثانیا،
به از خود گذشت� و عمل بر اساس ی
ها�
قانونگذار و حکمران یمتواند تاری ــخ را مطالعه کند و شیوه ی

که کسب این فضایل از وظایف شهریاران خوب بود؛ ّاما از نظر
ماکیاولــی مقصــود از نوشـ ت ن
ـ� شــهریار ،دادن پندهــای عمــی در
قالــب رســالهای بــود کــه بــه شــکل حکومــت شــهریارانه یمپرداخــت.
وی بــه امــور واقــی یمپرداخــت کــه برگرفتــه از تاریـ ـ ــخ و تجرب ـهی
ت
سیایس خودش در مقام کارگزاری ن
دیپلما� بودند تا بتواند
مد� و
ً
ً
یمشــود ،بــاز
آن چــه را کــه نوعــا وکال در رفتــار ســیایس مشــاهده 
بنمایانــد و از ایــن طریــق قواعــدی را برقـرارکننــد و توصی ههــای الزم
بـرای عمــل ســیایس موفــق را تعریــف کنــد .ماکیاولــی در مخالفــت

بــا اخالقگرایــان ســیایس رنســانس و قــرون وســطا ،از ایــن مســئله
شــکایت داشــت؛ پندهــای مــورد نظــر ایــن اندرزنامــه نویســان ،فقــط
تهــای کامــل یمآمــد .ماکیاولــی ایــن
بــه کار شــهریاران کامــل در دول 
نکته را مسلم یمگرفتکه هدف سیایس،کسب و حفظ قدرت،
پایــدارکــردن دولــت ،حفــظ نظــم و رونــق کیل اســت؛ امــا ب ـرای بــه
دست دادن نصایح مفید ،مسئلهی ماکیاولیل ،تثبیت آن دسته
از خصائــی بــود کــه حاکمــان بایــد داشــته باشــند و آن دســته از
َ
نهــا دســت یازنــد تــا بــه موفقیــت
اعمــایل بــود کــه حاکمــان بایــد بدا 

که ض�ورت خود را به حکومتهای مختلف تحمیل کرده است
را دریافته و از طریق تبدیلکردن آنها به ی ن
قوان� ،قدرت بخت را
ً
ت
تا حد زیادی ت
ض
کن�ل کند .ثالثا و از همه مهمتر اینکه �ور� که از
ت
طریق ی ن
قوان� تحمیل شود ،بیش�ین کمک را به حفظ و پایداری
حکومت مورد عالقه ماکیاویل ن
یع� جمهوری یمکند.
ً
پس در اندیشه ماکیاویل ض�ورت ،بخت و فضیلت نسبتکامال
همبستهای دارند و هر کدام از این مفاهیم یمتواند از دیگری
استنتاج شود .ض�ورت الزم یمدارد که حکمران فضیلتمند
باشد و این فضیلت واجد ی ن
تع� مشخیص نیست؛ چرا که در
گ�ی سیایس محتوا پیدا یمکند
وضعیتهای
استثنا� تصمیم ی
ی
و انضمایمبودن این وضعیت در اندیشه ماکیاویل به دلیل وجود
گ
عنرص بخت است که چندان به معرفت آدیم بست� ندارد و
شهریار یمتواند امیدوار باشد که اگر ویرتو را به کار ببندد ،بخت
با او یار خواهد بود.
در نهایت بایدگفتکه ماکیاویل به جهانیان آموخت امر سیایس
ق
را ی ز
اخال� مختص به خود را دارد و
چ�ی مستقل بدانندکه منطق
رصفا زیر مجموعه فلسفه و اخالق نیست .ی ن
هم� ایده در دستان
دولتساز نا� مانند کاردینال ریشیلیو و اتو فون بیسمارک نسبت
جوامع ش
ی ن
همچن� با یکدیگر را دگرگون
ب�ی با جهان طبییع و
گ
کرد .در جهان امروز هیچ جنبهای از زند� ما وجود ندارد که
دولت در آن حضور نداشته باشد و به ی ن
تأث� ماکیاویل
هم� دلیل ی
غ� قابل انکار است و تا ن
زما� که دولتها همچنان مسلط بر
ی
تاث� ی ز
جهان سیاست در عرصه داخیل و ی ن
ن�
ب�الملیل باشند ،این ی
ق
با� خواهد ماند.
.۱درباره نسبت کارل اشمیت و ماکیاویل به فصل پنجم کتاب
 Janus’s Gaze: essays on Carl Schmittمراجعه کنید.
 .۲در اینجا اصطالح تسلط بر امور با تبعیت از ت
طباطبا�
دک�
ی
معادل  lo statoقرار داده شده است .مفهوم  lo statoدر
ماکیاویل محل مناقشات بسیاری بوده است .خ
بر� مفرسین
معنا� مشابه State
درباره این مفهوم میگویند ماکیاویل آن را به
ی
تفاس� بر این
به کار یمبرد اما در برریس که من انجام دادم ،عمده
ی
تاکید دارندکه  lo statoدرکتاب شهریار بر اساس معنای افعایل
که همراهش آمدهاند ،در نظر ماکیاویل هیچ معنای ابجکتیوی
ندارند .و دولت به مفهوم جدید آن الاقل درکتاب شهریار ی ن
تع�
مفهویم پیدا نکرده است .اما خ
بر� مفرسین بر این نظراند که
آنجا� که مفهوم مصالح عمویم( )reason of stateدر
از
ی
ق
آنجا� که در
ایتالیا� و فرانسوی بار حقو� دارند
زبانهای
ی
ی
فصل  ۹کتاب گفتارها ماکیاویل درباره بنیان گذاری روم یمپرسد
آیا رومولوس حق داشت رموس را به قتل برساند به این مفهوم
ق
حقو� نزدیک یمشود .برای مثال به مقاله نگاه کنید به:
Hexter, J. H, “Il principe and lo stato”. Studies in
138-113 .pp ,)1957( 4 .the Renaissance, Vol

ســیایس برســند و ب ـرای ایــن کار هــم بــه نمون ههــای تاری ـیخ رجــوع
یمکــرد(.)Alistair and Townshend ،2002:21-22

هــدف از ارائ ـ ه ایــن یادداشــت کوتــاه ،معـ ف
ـر�
ـو� ب ـرای تحلیــل
ـ
گ
ال
ِ
ی
ِ
از ازمعـ ف
ـر� اندیش ـههای
اندیشــه ســیایس اســت کــه در آن بــا احـ تـر
یخ
ســیایس بــه شــکل منقطــع (از بسـ تـر اجتمــایع -تاریـ و هــم چنـ ی ن
ـ�
ِ
بسـ تـر زبـ نـا� اثــر) بــر دانــش مقدمـ تـا�ای کــه پیــش از خوانــش هــر مـ ت ن
ـ�
ِ
متو� که به لحاظ ن
(یع� ن
تار خ
ی� ن
بان حاکم برآن از
و
زما�
دستور ز ِ
ِ
خواننــده فاصلــه دارد)مــورد نیــاز اســت تاکیــد شــود.

ی ن
گ�د
تضم� آزادی رسانهها ،جلوی فساد را یم ی
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ق
صاد� در پاسخ به سوایل درباره نهادسازی به منظور مقابله با فساد اظهار داشت :طریح درگذشته
اسکان نيوز :محمود
ن
ن
در ایــن رابطــه مطــرح شــده بــود کــه ســازما� تحــت نــام ســازمان «مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی» راهانــدازی شــود ،چنـ یـ� نهــادی را
بـ خ
ـر� ازکشــورها ایجــاد کردهانــد.
ت
بگ�د را نیمپذیرم؛ اما این
وی در ادامه افزود :بنده این رویکردی که حاال یک نهاد نظار� دیگر برای مبارزه با فساد ،شکل ی
موضــوع را نبایــد فرامــوش کــرد ،کــه همــه نهادهـ یـا� کــه در قانــون اســایس بـرای مبــارزه فســاد پیــش بیـ نـی شــدهاند ،بایــد بــه جایــگاه
گ
واقــی خــود برگردنــد وکار خــود را انجــام دهنــد؛ چراکــه اگــر هــر نهــادی کار خــود را بــه شایســت� انجــام دهــد ،در واقــع زمین ههــای
فســاد درکشــور از ی ن
ب� یمرود.

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

درباره پروژه پررسوصدای «فمتریپ» در ایران

یاس� ق
ی ن
ناط�
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هفتــه گذشــته ،باالخــره نخسـ ی ن
ـت� گــروه از میهمانــان خـ ج
ـار�
ن
ـ� فمتریــپ بــه ی ز
کمپـ ی ن
م�بـ نـا� هــدی رســتیم ،اینفلوئنــر ای ـرا�-
ت
ســوئدی حــوزه ســفر وکیمیــا خــروی ،پادکســر حــوزه ســفر ،از
ن
کشــور خارج شــدند.
جشــان،
میهمانا� که ورود ،حضور و خرو 
یف
همـ گـی بــا حـ ش
.
ـوا� مختل ـ هم ـراه بــود طــریح کــه ق ـرار بــود
نخسـ ی ن
ـت� تجربــه جــدی بخــش خصــویص از Familiarization
گ
ـنا�) و تنهــا بــا اهــداف تجــاری و فرهنــی
( Tripمســافرت آشـ ی
باشــد ،به جنجایل آمیخته به سیاســت تبدیل شــد .جنجایل که
بخــش مهــی از آن ،مرتبــط بــا ســابقه نفــر اصــی کمپـ ی ن
ـ� فمتریــپ
ای ـران ( )Feeliranیعـ نـی هــدی رســتیم بــود.
از خاورمیانه سوزان تا اروپا
هــدی رســتیم ،متولــد ایـران در دوران جنــگ تحمیــی اســت کــه
در نوجـ ن
ـوا� بــه همـراه پــدر و مــادر خــود بــه ســوئد مهاجــرت کــرد.
موقــع تولــد هــدی ،مــادرش  18ســاله بــود و پــدرش کــه کارمنــد
صداوســیما بــود 20 ،ســال داشــت .در ســوئد عالقــه هــدی بــه
عــکایس ،او را بــه تحصیــل در رشــتهای مرتبــط در همــان کشــور
گ
هدایــت کــرد .در دهــه دوم و ســوم زنــد� ،هــدی بیشـ تـر از
گذشــته میــان ایـران و ســوئد در رفــت و آمــد بــود و درکنــارش بــه
سبــوک
یمکــرد .حضــورش در فی 
کشــورهای دیگــری هــم ســفر 
بهعنــوان عــکاس پررنــگ شــد و بعــد از دوســال فعالیــت در
اینستاگرام ،روی ه حضور خود را تغی� داد و در ت
کم� از دو سال،
ی
بــه عنــوان یــی از مشــهورترین اینســتاگرامرهای ای ـر نا� در حــوزه

ســفر شــناخته شــد .بــا افزایــش تدریــیج تعــداد ســفرهای هــدی
رســتیم ،او اظهارنظرهـ یـا� هــم در زمینــه وضعیــت جامعــه ایـر نا�
و مقایس ـهاش بــا کشــورهای اروپـ یـا� و آفریقـ یـا� کــرد کــه خیــی
ن
ها� که نوشــتهها و ســفرهایش را دنبال
وقتها به مذاق ایرا� ی
یمکردنــد ،خــوش نیمآمــد.
از روستودیو تا فم تریپ
ـو�
ـ
خ
ـهرت
ـ
ش
96
ـا
ـ
ت
93
های
ل
ـا
ـ
س
ـه
هــدی رســتیم در فاصلـ
ب
در میــان قـ شـر جــوان اهــل شــبکههای اجتمــایع پیــدا کــرد .در
ســال  ،97اســتودیوی «روســتودیو» توســط او و چنــد نفــر
از دوســتانش افتتــاح شــد و زمزم ههـ یـا� از پــروژه فــم تریــپ،
ب ـرای اولـ ی ن
ـ� بــار بــه گــوش رســید .فمتریــپ بــه معنــای دعــوت
آشنا�شــان
ی
تهــای خصــویص از اینفلوئنرسهــا بــه منظــور
ش�ک 
ت
بــا کشــور مقصــد و تولیــد محتــوای تبلیغــا� بـرای کشــور مقصــد
اســت .مشـ تـریان پروژههــای فمتریــپ ،بالگرهــای حــوزه ســفر
گ
هســتند کــه دارای جامعــه بــزر� از مخاطبانانــد.
فمتریــپ در ای ـران ،بــا نــام هــدی رســتیم و کمپـ ی ن
ـ� Feeliran#
گــره خــورد و در اواخــر تابســتان 15 ،تراولبال گــر بــه ای ـران
دعــوت شــدند .در ایــن مــدت ،تمــایم هزین ههــای ســفر از
لونقــل ،اقامــت ،تغذیــه و تفریـ ـ ــح ،بــه همـراه حقـ ق
ـو�
جملــه حم 
مشــخص ،برعهــده ی ز
م�بــان اســت .بــا ورود اینفلوئنرسهــای پــروژه
هدی رســتیم به ایران ،ســوال مهیم مطرح شــد .این که چطور
ایــن افـراد بــا ســوابق اجتمــایع ،بــه راحـ تـی وارد کشــور شــدهاند و
بــا پوشـ شـی در اماکــن مذهـ بـی و تاری ـیخ عبــور و مــرور یمکننــد؟
در حــایل کــه تعــداد زیــادی از گردشــگران خـ ج
ـار� کــه بــا هزینــه
شــخیص بــه ایـران یمآینــد ،بــا مســائل آزاردهنــده مختلـیف روبــرو
یمشــوند .ایــن مســئله و صحبــت عجیــب هــدی رســتیم در


مــورد مســئله حجــاب در ای ـران و جذابیــت بالقــوهی آن ب ـرای
گردشــگران خـ ج
ـار� ،ایــن تصــور را بــه میــان آورد کــه نکنــد
بودجــه یــا حمایـ تـی دولـ تـی در کار اســت .ایــن در وضعیـ تـی بــود
کــه هــدی رســتیم ،در زمســتان  97نـ ی زـ� در مســتندی حضــور
فهــای جــدی بــود و روح
داشــت کــه بــه لحــاظ کیـیف  ،دچــار ضع 
«سـ ش
یمشــد.
ـفار�بودن» در آن دیــده 
گ
چنــدی نگذشــت کــه عــی اصغــر مونســان ،وزیــر مـ یـراث فرهنــی
وگردشــگری در حاشــیه مراســی گفــت« :ایــن پروژههــا کار خــود
نه ـرایس و
وزارتخانــه اســت .ب ـرای امــر تبلیغــات ،مبــارزه بــا ایرا 
معـ ف
ـر� چهــره واقــی ایـران کارهــای مختلـیف را در زمینــه تبلیغــات
انجــام یمدهیــم .یــی از حوزههــا ایــن اســت کــه چهرههــای
نهــا بشناســانیم...
معــروف را بــه ای ـران بیاوریــم ،ای ـران را بــه آ 
ف
ـو� انجــام داده .ایــن بخـ شـی از برنام ههــای
ایــن گــروه معــر� خـ ب
تبلیغــات و معـ ف
ـر� کشــور اســت کــه حتمــا ادامــه خواهیــم داد».
تهــای وزیــر گردشــگری ،احتمــال در میــان بــودن
پــس از صحب 
یتــر شــد،
بودجــه یــا حمایــت دولـ تـی از پــروژه فمتریــپ ایـران جد 
شتــر از مجریــان ایــن طــرح در مــورد
برخــاف چـ ی زـ�ی کــه پی 
خصــویص و خودجــوش بودنــش گفتــه شــده بــود .رســتیم در
مقابل ،در پسـ تـی اینســتاگرایم اعالم کرد که حمایتهای ت
دول�
گ
هماهن�هـ یـا� اینچنیـ نـی بــوده اســت

تنهــا شــامل صــدور وی ـزا و
گ
هماهن�هــا بــر عهــده بنگا ههــای خصــویص

و بـ قـا� هزین ههــا و
بــوده اســت.
توهم ش
ت
حکوم�
پی�فت درگردشگری
دور نخســت پــروژه فمتریــپ ای ـران در نیمــه دوم مهــر بــه پایــان
رســید ،امــا حـ ش
ـوا�اش بــه پایــان نرســیدند .هنــوز هــم عــدهای
معتقدنــد کــه یــی از اهــداف اج ـرای فمتریــپ بــه ایــن شــکل،

نرمالـ ی زـ�ه کــردن مســائیل ماننــد حجــاب و تلقـ ی ن
ـ� ایــن مســئله اســت
که ش
پی�فت و توسعه اقتصادی کشور درگرو انجام این قبیل
برنام ههــا اســت.
مه متــر از فمتریــپ ،مســئله «توهــم ش
پی�فــت ملمــوس از طریــق
انجــام همــه چـ ی زـ� توســط دولــت» اســت .تجربــه نشــان داده کــه
گ
ت
دول� کردن بخشهای مختلف زند� مانند اقتصاد ،رسگریم،
ن
ت
نهــا ،جــز ســودی کالن ب ـرای جمعیــی
ادب و هــر و ماننــد آ 
محــدود و از بـ ی ن
ـ� بــردن پویـ یـا� صنایــع ،خاصیــت دیگــری نــدارد،
خــواه ســینما و تلویزیــون باشــد ،خــواه صنعــت ارزشــمند و
مهــی ماننــد گردشــگری .وســواس در اعمــال ســلیقه حکومـ تـی
و تماشــای مســائل بــا عینــی خــاص ،بعیــد اســت غـ یـر از حلقــه
اول و متصــل بــه حکومــت ،برکـ تـی ب ـرای دیگ ـران داشــته باشــد.
گ
وضعیــت فعــی گردشــگری در ایـران تــا انــدازه زیــادی بســت� بــه
گ
مـ ی زـ�ان دخالــت دولــت در زنــد� روزمــره اف ـراد دارد .تــا هنــگایم
کــه دولــت بــه دنبــال تعیـ ی ن
ـ� بایدهــا و نبایدهــا ب ـرای وضعیــت
گ
روزمر�هــای مــردم باشــد ،پروژههـ یـا� ماننــد فمتریــپ یــا امثالهــم

ن
بــه بهبــود وضعیــت گردشــگری در ایـران کمــک چنــدا� نخواهنــد
کــرد.
در نهایت به نظر یمرسد آنچه موجب توسعه گردشگری در
کشــور ایران خواهد شــد ،افزایش آزادیهای فردی گردشــگران
یهــای مناســب
در فضــای داخــی ایـران اســت .عــدم وجــود آزاد 
در ایــن فضــا حـ تـی پروژههـ یـا� ماننــد فمتریــپ در ایـران را نــه تنهــا
تهــای ایدئولوژیــک هدایــت خواهــد کــرد کــه
بــه ســمت قضاو 
ت
اع�اضـ تـا� را نـ ی زـ� در پ� خواهــد داشــت و موجــب تاکیــد بیشـ تـر
بــر شــکافهای جامعــه خواهــد شــد ،بلکــه نتیجــه در نظــرگرفتــه
شــده بـرای ایــن پروژههــا نـ ی زـ� حاصــل نخواهــد شــد.
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