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الزام دفاع از دولت -ملت ایران

اعتراضاتخیابانی:
جرقهبنزین

روحاله اسالیم

استادیارگروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

ایران سابقه صدساله درفرهنگ حکومتداری جدید ن
مبت� برمشارکت
شهروندان دارد .در انقالب ش
م�وطه ،زمینههای تشکیلداری مکانییک
گهای میل و حاکمیت مطلقه فراهم گردید.
شکل گرفت و سازوبر 
ن
نمایندگا� به هرم حاکمیت
به تدری ــج اصناف و بعد مردان توانستند
بفرستند و در دهههای بعد محتوا و شکل مشارکت شهروندان تحول
پیدا کرد .زنان دارای حق رأی شدند و احزاب و جامعه ن
مد� تقویت
گردید .در صد سال معارص ،دولت-کشور ایران تجربه اغلب تحوالت
سیایس ،همانندکودتا ،اصالحات ،انقالب ،شورش وانتخابات راداشته
خار� ،ویژگ�های ت
است .بنابراین ایران به علت مداخله ج
اس�اتژیک
جا� طبقاتکشوری،
منطقه ،شاخصهای باالی رشد وتوسعه وج ًابه ی
قرارگرفته برگسلهای سیایس است .تقریبا هر ده سال یکبار ،گسل
توانا�
سیایس در ایران فعال یمگردد و اگر نخبگان و سیاستگذاران ،ی
مهار آن را نداشته باشند ،یمتواند امنیت میل کشور را از میان بب�د.
تقری� دهساله فعالشدن گسلهای
تکنولوژی اطالعات ،فاصله
ب
سیایس را کاهش داده است و به نسبت افزایش سطح سواد� ،ض یب
ت
اگ�ی تنشهای منطق های و ی ن
ب�الملیل ،هر گونه
نفوذ این�نت و فر ی
بتدب�ی درسیاستگذاری منجربه � ت
بثبا� سیایس یمگردد.
� ی
تحوالت سیایس در غرب ،از پیدایش دولتهای مطلقه مدرن تا
گ
گس�ش جامعه ن
نمایند� و ت
مد� همراه با ش
ش
پی�فت
م�وطه وایجاد حق
ن
.
تکنولوژی وهمسا� اندیشههای فکری ورویدادهای سیایس است به
عنوان مثال ،ابتداخط ی ن
الت� به خط وزبان انگلییس بدلگشت ،صنعت
چاپ ایجاد شد وکتابها و مجلههای انتقادی انتشار عمویم یافت.
همزمان با اصالحات مذه� ،شکلگ�ی دولت-کشورهای میل و ن
مد�
ی
ب
و اصالحات انگلیس و انقالب فرانسه روی داد .به تدری ــج مهاجرتها
زیاد شد و دانشگاهها مرکز تولید علوم جدید شدند و روزنامه ،رادیو
و تلوزیون ت
اخ�اع شد .مهاجرتها به شهرها افزایش یافت و همزمان
احزاب ،اصناف و حوزه عمویم قدرتمندگردید و سازوکارهای تفکیک
ت
عملیا�
پاسخگو� حکومت،
قوا ،قرارداد اجتمایع ،میثاقهای میل و
ی
گردید .درنهایت ی ز
ن�تکنولوژی اطالعات ،آغازعرصپستمدرن را رقم
اع� ضا� مد�ن
الک�ونیک و جنبشهای ت
زد و متناسب با آن دولتهای ت
ن
جها� ،در قالب شهروندان توانمند فعال گردید .از قرن  16تاکنون
مس�تحوالت تکنولوژی ،اندیشهای وسیایس بریکدیگرمنطبق است
ی
و نزدیک پنج قرن زمان برده است تاکشورهای توسعهیافته ،امروز به
خ
بر� از وجوه حکمر نا� خوب دست یافتهاند.
ن
ش
در ایران ،فرایند حکمرا� خوب ،صد سال سابقه دارد و از م�وطه
رسع� که ش
ت
نا� از قرار ت ن
انتها�
گرف� ایران در جریان امواج
به بعد با
ی
مدرنیته وگذار به عرص پسامدرن بود ،روند سیایس جامعه دگرگون
س�ی کرد؛ ن
یع� پیدایش دولت
گردید .ایران ،پنج قرن را در یک قرن پ
میل ،ش
م�وطیت ،اعطای حق رأی به شهروندان ،انقالب ،میثاق
ت
ن
میل ،قرارگرف� قومیتها و فرقهها در لویاتان دولت به همراه پیدایش
دانشگاه ،راهآهن ،بوروکرایس ،رادیو ،تلوزیون ،ت
این�نت و شبکههای
ن
ناگها� و رسی ــع ،دولت و جامعه ایران را به مناسبات جدی
اجتمایع
اخ� ،وقوع اصالحات،
وارد ساخت .نتیجه این رسعت در صد سال ی
انقالب ،کودتا ،جنگ ،شورشهای داخیل � ،ت
بثبا� ،اشغال رسارسی
بوده است .ایران بعد از آنکه از صفویه تا پایان قاجار تصمیمات جدی
در باب همرایه دانش ،تکنولوژی و تحوالت سیایس اتخاذ نکرد و در
صد سال اخ� ،شوکهای فر ن
اوا� برای بیداری و روشنگری وارد آمده
ی
است .در حایلکه سواد و تخصصکتاب ،مجله ،روزنامه وجود ندارد،
در حایلکه سیاستگذاری حرفهای و شاخصهای حکمر نا� خوب در
غیبت به رسیمبرد ،به عرصاطالعات ی ز
ن�پرتاب شدهایم .فرایند عبوراز
ن
دولت ممالک محروسه رعیتمحوربه دولت میل شهروندگرا ناگها�،
ببرنامه و اجباری بوده است.
�
در ی ن
چن� ش�اییط کامال طبییع است که آنچه در دانشگاه به عنوان
اندیشه و علم تولید یمگردد ،آنچه در جامعه به عنوان فرهنگ و حوزه
عمویم در جریان و آنچه در دولت-کشور به عنوان سیاستگذاری
در اجرا است ،ارتباط اندیک با هم دارند .جامعه و دولت ،پدیداری
تقلیدشده از مناسبات ایدهآل ت
سن� ،مدرن و پسامدرن هستند و آنچه
رسالت دانشگاه است ،دفاع از جامعه و دولت به قصد حفظ دولت-
ن
شهروندا� است که رسوبات
کشور ایران است .جامعه متشکل از
ت
رعی� و فرهنگ قویم و فرقهای دارند و نیاز است که واکاوی انتقادی
ز
.
نهادها� استکه دراستخدامها والگوهای
گردند دولت ین�مجموعه
ی
ت
حاکمی� را اساس قرار دهند؛ بلکه به
ساختاری نتوانستهاند امور
تصدیگری اشتغال دارند .در ی ن
چن� ش�اییط بر دانشگاه و نخبگان میل
.
مس� علیم را ترسیم کنند هرگونه
کشور فرض است که بدیهیات و ی
ن
جها� و انزواگر یا� آکادمیک ،منفعت
تولید مطلق دانش در مرزهای
ن
برای دانشگاه و ش
ب�یت خلق خواهدکرد؛ اما وظیفهکنو� دانشگاه باید
.
جا� نیمبرد بلکه
دفاع از دولت-ملت ایران باشد نقدها و ن�
فها راه به ی
تپذیری اجتمایع و سیایس دانشگاه ،در راستای نشاندادن
مسئولی 
راههای صحیح توسعه همراه با مصالح میل کشور ،یمتواند راهگشا
ت
حکوم�
باشد .دانشگاه در برابر دولت مسئول است و باید نهادهای
ن
رسزمی� کشور را هدایت کرد .مجموعه دانشگاه نسبت
و مجموعه
به شهروندان مسئول هستند و باید زکات علم خویش را به زبان ساده
فکردن همه اصول ،فردگر یا� آکامیک در
عرضه کنند .انزواگر یا� ،ن�
نزا است و باید از دولت -ملت ایران به نام و ننگ
ش�ایط فعیل بحرا 
دفاعکرد.

سخنگوی شورای نگهبان :دالیل رد صالحیتها را نیمتوانیم ن
عل� کنیم
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خ�نامه
ب

ن
تلویزیو� با برنامه «مدیرمسئول» که شامگاه جمعه از شبکه  ۵سیما
کدخدا� درگفت وگوی
به گزارش ایسنا ،عباسعیل
ی
گ
ن
:
پخــش شــد ،دربــاره احـراز صالحیــت داوطلبــان نماینــد� انتخابــات مجلــس ،گفــت مــا تکلیــف قانــو� داریــم کــه بایــد دالیــل رد
صالحیت را به خود فرد بگوییم و رســما هم به فرمانداری و وزارت کشــور یمگوییم ویل مشــکل این اســت که خ
بر� یمگویند
دالیــل رد صالحیــت را علـ نـی بــه مــردم بگوییــد ویل مــا نیمتوانیــم و قانــون مــا را منــع کــرده اســت.
.
وی افــزود :یــک اشــتباه و نقــص قانــون داریــم کــه بـرای ثبــت نــام محدودیـ تـی قائــل نیســت کــه بایــد اصــاح شــود بایــد بــه ســمت
ثبــت نــام انتخابکننــدگان برویــم ومــا دالیــل را یمبینیــم و ممکــن اســت اشــتبایه هــم رخدهــد و فشــار مــا در انتخابــات بیــش از
انــدازه اســت.
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آینده مبهم انتخابات مجلس در ایران

محدثه جز یا�

ت
دک�ی اندیشه سیایس 95

ن
قدمت یک قرن
طوال� به
نهاد مجلس در ایران ،دارای سابقه
ِ
أس امور» و در
یط این تاری ــخ ،مجلس بهظاهر «ر ِ
است .در ِ
واقعیت «قعر سیاستهای تصمیمساز» را اشغال کرد ه و با
گذشت زمان از اهمیت وکار یا� آن کاسته شده است .براساس
ن
نهاد مجلس در تاری ــخ معارص ایران،
مدت
حضور ِ
تجربه طوال� ِ
ِ
تأث�گذاری جدی این نهاد بر امور سیایس
یمتوان نسبت به عدم ی
ئن
مطم� بود .این نوشتار ،با نیمنگایه به ش�ایط
و جاری درکشور
ن
کنو� بهطور مخترص ،چر یا� این امر را مطمحنظر قرار داده
است.
خ
واقعیت این استکه نهاد مجلس در ایران ،بهجز مقاطع تاری�
ویژه و البته محدود ،هرگز نتوانسته است تصمیمساز باشد و به
یپ�وی از سیاستهای کیل و حاکم بسنده کرده است .برای این
امر تنها ف
کا� است تعداد لوایح و طرحهای برریسشده در مجلس
را از نظر ّ
کم مورد مقایسه قرار داد و به مسئله خاموشبودن
مجلس در تصمیم و روندسازی در کشور پ�برد .این درحایل
است که مجلس بر مبنای اصل هفتادویک قانون اسایس
جمهوری اسالیم ،یمتواند در «عموم مسائل» به وضع قانون
پب�دازد .با اینوجود مجلس در نظام سیایس جمهوری اسالیم،
نهادها� همچون شورای نگهبان ،مجمع
بهواسطه حضور
ی
تشخیص مصلحت نظام،شورای عایل امنیت میل وشورای
گ
عایل انقالب فرهن� تنها مرجع قانونگذاری نبوده و از طرف
ی ن
قوان�
دیگر برریس تجربه قانونگذاری نشان یمدهد غالب
تصویبشده بهوسیله مجلس ،درواقع لواییح بوده است که
از سوی دولت ارائهشده و ابتکار شخیص و گرویه نمایندگان،
ن
قانو� مجلس را به خود اختصاص
سهم کیم از مصوبات
ت
ن
داده است .بادرنظرگرف� این مشکالت در ساختار مجلس،
گ
نیمبایست از بهارستاننشینان ،که نمایند� منافع گرویه از
ف
شگر� داشت .البته
افراد جامعه را بر عهده دارند ،انتظارات
باید توجه داشت که این مشکالت تنها مختص به نظام سیایس
فعیل نیست و در دو دوره قاجار و پهلوی ،موانع مشابیه را برای
این امر یمتواند بیان کرد ،که حکایت از َابرساختاریبودن این
دشواره در ایران دارد.

درحال حا�ض  ،نظام سیایس و جامعه در ایران با بحرانهای
گ
عدیدهای مواجه است .با توجه به آشکار� بحرانها و رخنمودن
تناقضهای ساختاری دربدنۀ دولت ،یمتوان آشوب ،هرجومرج
و ت
اع�اض را بهعنوان پاسخ مردم به این وضعیت در نظرگرفت.
با اینوجود ،درپیشبودن انتخابات مجلس شورای اسالیم،
شِرو را موجه یمسازد.
تأث� این وضعیت برانتخابات پی 
پرسش از ی
انتخابات ،بهعنوان فرآیند مسالمت ی ز
آم� انتقال قدرت در یک
مشابه یک
نظام سیایس به شمار یمرود .درحقیقت انتخابات
ِ
ِ
«خیابان دوطرفه» مردم ،بهعنوان دارندگان حق حاکمیت در
دوران جدید را به هیئت حاکمه ،بهمثابه مجریان قانون ،متصل
یمسازد .براین مبنا ن
زما� یمتوان از انتخابات سالم و ت
رقاب� سخن
گفت که عالوه بر مشارکت مردم ،نویع از اعتماد سیایس در
میان باشد .بر اساس این اعتماد است که مردم بدون تشکیک
در مبنای انتخابات ،یمتوانند ازگزینش میان نامزدهای موجود
ئن
به ساخت ت ن
مطم� باشند.
گ�ی نهاد مجلس
یاف� و شکل ی
کلیت
ِ
قل� مردم به ِ
اعتماد سیایس را یمتوان احساس و اطمینان ب
نظام سیایس ،کارگزاران فعال در آن و هم ی ن
چن� نهادهای سیایس
دانست .اعتماد سیایس بر نویع انتظار استوار است که تخیط
عامل مخدوشکننده اعتماد بهشمار رود.
از این انتظار یمتوان
ِ
عموم مردم یمخواهند نظام سیایس ،کارگزاران فعال در عرصه
سیایس و نهادها انتظارات آنها را برآورده سازند .برآوردهسازی
بخ� از این انتظارات را یمتوان پایه ش
ش
م�وعیت سیایس
دولتها دانست .القای اطمینان خاطر به مردم و جلب اعتماد
آنان به برنامهها و اقدامات دولت از طریق شفافسازی،
ق
منط� ،توجه
توجیه و اقناع افکار عمویم به وسیله استدالل
به ارزشها ،خواستهها و باورهای مردم و اعتماد متقابل دولت
شناسا� و حل مسائل و مشکالت اصیل
به ظرفیتهای آنان،
ی
ت
عبار� دیگر ،مردم باید قانع شوندکه
مردم امکان پذیر است .به
اداره کشور به صورت فعیل با توجه به مقتضیات زمان و مکان
ت
به�ین و موجهترین ،صورت ممکن است.
بر اساس آنچه گفته شد یمتوان این ادعاکه «وضعیت اعتماد
سیایس در ایران مطلوب نیست» را مطرح نمود .رابطهمداری
در انتخاب کارگزاران ،پیش ت ن
گرف� ایدئولوژیمحوری بر
شایستهساالری ،اتالف منابع مایل ،عدم اهتمام به حفاظت
ترجیح منافع خصویص و گرویه بر منافع
از جان انسانها،
عمویم ،ارائه خدمات ِ ف
وضعیت آشفته
کنار
در
مردم
به
ناکا�
ِ

و پریشان اقتصادی که «گر نا�» و «بیکاری» ّ
دال مرکزی آن
بهشمار یمرود تنها ش
بخ� از دالیل سلب اعتماد سیایس مردم
نسبت به نظام سیایس است .این وضعیت مغشوش اعتماد
سیایس نسبت به نهادهای سیایس ی ز
ن� صادق است که در آن،
وضعیت نهاد مجلس از همه بدتر بهنظر یمرسد.
نهاد مجلس که کارویژه اصیل آن ،قانونگذاری و نظارت است،
ف
یا�
بیش تر از سایر نهادها ،عملکرد من� آن قابل نقد و ارز ب
پیگ�ی
است .مبنای برگزاری انتخابات و انتخاب نماینده ،ی
منافع محیل و میل شهروندان است ،امری که دست نمایندگان
مجلس شورای اسالیم از آن کوتاه است .گمان یمرود نهاد
مجلس،براساس جایگایه که در ساختار قدرت نظام سیایس
توانا� را
دارد ،اگر نیمتواند قانونگذاری فعال باشد ،اما این
ی
ن
ن
تریبو�
مطمئ� برای تحقق خواستهای و
دارد که خاستگاه
برای رساندن صدای مردم به رأس هیئت حاکمه باشد .با این
همه عملکرد مجلس متأسفانه نه انجام کارکردهای وجودی آن
را اثبات یمکند و نه ت
ح� شأن و مقام خود را وابسته به انتقال
صدای مردم یمداند.
گذش� از ضعف تار خ
تن
ی� بنیه نهاد مجلس در ایران ،وضعیت
با

ن
ت
ت
وضعی�
نارضای� اقتصادی ،بهصورت
کنو� که با
پیچیده
ت
بغرنج خود را نشان یمدهد ،نیمتواند برگزاری انتخابا�،
بر سیاق ادوار گذشته را داللتگر باشد .درگذشته ،حضور
ها� از اعتماد عمویم و سیایس به قول و کردار کارگزاران
رگه ی
بشده در آستانۀ انتخابات،
سیایس و براساس جامعه دوقط�
مشارکت سیایس قابل قبویل در اغلب انتخابات برگزارشده را
رقم زده است ،اما با توجه به ت
ت
نارضای�های
اع�اضها و بیان
سیایس و اقتصادی ،دیگر نیمتوان با تکیه بر مؤلفههای سابق،
به مشارکت ت
گس�ده مردم در انتخابات چشم امید داشت .به
بشدن جامعه در آستانه انتخابات،
عبارت دیگر ،همواره دوقط�
ت
ق
ییک از دالیل مشارکتهای گس�ده تل� یمشود که البته در این
دوره نیمتوان نسبت به اثرگذاری آن چندان امیدوار بود .شاید
دلیل مهم که دیگر نیمتوان اعتماد سیایس مردم را در
به این ِ
وعیدها� که چندینبار طرح و اجرا نشده ،به
و
وعده
قالب
ی
.
خود جلب نمود اعتماد سیایسای که بهگونهای مداوم از
م�ان آن در نزد بخش ت
یز
گس�دهتری از مردم کاسته یمشود و
ت
افزودهشدن نارضای� اقتصادی به آن ،آینده انتخابات در ایران
را در هالهای از ابهام قرارداده است.

ن
جها� و ت
دس�یس به اطالعات آزاد
دهکده
ن
حسی�
فاطمه
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قطــی ت
این�نــت در طــول 7روز در ای ـران تبعــات بســیاری بــر
شــهروندان در عرص ههــای گوناگــون وارد کــرد .بســیاری از
کسـبوکارهای ت
تهــای شــدید روبـهرو بودنــد
این�نـ تـی بــا محدودی 
ن
و دسـ تـریس بــه ت
این�نــت داخــی ،درمــا� بــر درد آنــان محســوب
یمشــد؛ چ ـرا کــه در ایــن نــوع کس ـبوکار اتصــال و ارتبــاط بــا
ن 
شــبکههای جهـ نـا� بســیار مهــم اســت و اکنــون ج ـرب ان خســارات
وارده از هزین ههــای قطعنشــدن ت
این�نــت نـ ی زـ� ب ـرای دولــت بیشـ تـر
خواهــد بــود.
این�نــت داخــی بــه جــای ت
زمزم ههــای جایگزیـ نـی ت
این�نــت جهـ نـا�
ت
طبقا� همچون
موجب دلهره میان سطوح مختلف مردم شد و
اســاتید دانشــگایه ،صاحبان کسـبوکار و دانشــجویان نســبت به
چنـ ی ن
ا� شــدیدتری داشــتند؛ چ ـرا کــه
شهــای اعـ تـر ض
ـ� اقــدایم واکن 
قطــع ارتبــاط بــا جهــان در قــرن بیســت و یکــم بــه ایــن شــکل را غـ یـر
قابل تصور یمدانســتند .شــبکه میل اطالعات هیچگاه موردنظر
و دلخــواه شــهروندان در هیــچ ســطیح نبــوده و هـرگاه ایــن طــرح بــه
واســطههای گوناگون مطرح شــده با عدم اســتقبال مردم روبهرو
بــوده اســت.
ت
نهــا نفــر یــاری رســانده تــا صــدای خــود در
این�نــت جهـ نـا� بــه میلیو 
ن
وسع جها� انعکاس دهند ،بازتاب جنبش  me tooو یا اخباری
که پ�امون ت
پیش� ش
اع�اضات بهارعر� در سالهای ی ن
ن� یافت،
ی
ب
ن
جها�شــده در فضــای

تهــای اجتمــایع و ســیایس
ازجملــه فعالی 
این�نت اســت .امروزه ت
مجازی و بهواســطه شــبکه ت
این�نت ابزاری
بـرای تعامــات هرچــه بیشـ تـر بـ شـر مابـ ی ن
ـ� یکدیگــر اســت و در تمــام
ن� و باز ش
حوزهها موجب ش
ن� افکار ،عقاید و اخبار ناب و دست
ن
ت
اگ�شــدن این�نــت جهــا� ناممکــن و
یمشــود کــه تــا پیــش از فر ی 
اول 
یمشــد.
محــال تصــور 
در بســیاری مــوارد شــهروندان درخواسـتها و خواستههایشــان را
از این طریق به گوش حکومتهایشان رساندهاند و یا صدایشان
را در جهــان انعــکاس دادهانــد .هشــتگها و ترندهــای مجــازی،
امــروزه زبــان مــردم بـرای فعالیــت وکنــش در شــبکههای اجتمــایع

شــدهاســت .همچنـ ی ن
یهــای
تأث�گــذاری مــردم بــر تصمیمگذار 
ـ� بــر ی
ســیایس نـ ی زـ� اثرگــذار بودهاســت .هرچنــد هرگونــه انعــکایس در
یمتــوان صــدای تمــام جامعــه تل ـیق کــرد؛ زی ـرا
فضــای مجــازی را ن 
همچنــان نـ زـ� در تمــام جهــان ت
این�نــت مــورد اســتفاده تمــام ســطوح
ی
تأث�گذار،
شــهروندان نیســت و عضویت در شــبکههای اجتمایع ی
محــدود بــه قـ شـری خــاص از جوامــع اســت .اســتفاده از ایــن فضــا
ب ـرای اطالعرسـ نـا� توســط شــهروندان ب ـرای آنــان امــری مثبــت
یلکــه بـ خ
تهــا از ایــن وجهــه ر ضا�
ـر� از حکوم 
یمشــود درحا 
تلـیق 
ش
ن
نیســتند و چنـ یـ� موضــویع را در هــر �ایــی جایــز نیمداننــد.
امــا اوضــاع ت
این�نــت در ای ـران بــه راسـ تـی در چــه وضعیـ تـی اســت؟
رسعــت دسـ تـریس بــه ت
این�نــت در دولــت فعــی بــه دلیــل افزایــش
یهــا و بودج ـ ه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
رسمایهگذار 
بســیار بهبــود یافتهاســت و شــهروندان در نقــایط از کشــور بــه
ت
این�نت دســت پیدا کردند که تا پیش از آن با قطیع کامل و عدم
دسـ تـریس روب ـهرو بــوده اســت .بنــا بــر اعــام وزارت ارتباطــات و
فناوری اطالعات بیش از  ۷۲هزار روستا در طول چهارسال اول
فعالیــت دولــت حســن روحـ نـا� بــه ت
این�نــت بــا رسعــت بــاال وصــل
شــدهاند،که آمــار قابــل توجــی اســت .بنابرایــن رسمای هگــذاری در
زیرساختها تبعات ت
مثب� را دارا بوده است؛ اما باید به این نکته
ش
نـ ی زـ� توجــه داشــت کــه ش
ن�یــه فرانســوی لومونــد درگ ـزار� اعــام
کــرد کــه قطــی ت
این�نــت در ای ـران یــی از پیچیدهتریــن اقدامــات
ً
یمشــود .ایــن اقــدام عمــا نیــاز
حــوزه مهنــدیس شــبکه محســوب 
بــه ســاختار بســیار قــوی داشــته و بــا توجــه بــه ســوابق موجــود در
یمشــود ،کــه وجهـ ه دیگــر ایــن
بنظـ یـر محســوب 
دنیــا ،یــک اتفــاق �
ماجراســت.
امــا ش
تهــای
تهــای فـ نـی در ایــن دوره همــواره بــا محدودی 
پی�ف 
ت
ت
.
دریافــت آزاد اطالعــات این�نــی هم ـراه بــوده اســت سانســور و
عدم ت
دس�یس به خ
بر� از سایتها و یا شبکههای اجتمایع برای
مــردم عیلرغــم اســتفاد ه رســی بســیاری سیاس ـتمداران کشــور
ت
فضا�
اع�اض شهروندان را در پ� داشته است؛ چراکه آنها در ی
ن
اطالعرســا� و فعالیــت یمکننــد کــه طبــق قوانـ ی ن
ـ� رســی کشــور
ممنــوع شــده اســت و از آن مه متــر تمــام طبقــات جامعــه حــق و
اجــازه اســتفاده از آن را ندارنــد؛ دسـ تـریس برابــر و آزادت ربــودن بـ خ
ـر�
مسـ ی ن
ـئول� و مصونیــت آنــان در اســتفاده از فضــای ممنــوع شــده

مجــازی هیــچ توجیــه منطــیق بـرای شــهروندان نــدارد .ایــن اوضــاع
ق
ش
ی ن
حقو�
پرس� را مطرح یمسازدکه آیا شهروندان قرن 21
چن�
ت
ت
بـرای اتصــال بــه این�نــت و بــه طــورکیل دســریس آزاد بــه اطالعــات
دارنــد؟ و در صــورت نادیــده گرفتــه شــدن حقــوق احتمــایل چــه
کسـ نـا� پاســخگو خواهنــد بــود؟
ت
دیــدگایه کــه حــق دسـ تـریس بــه این�نــت ،حــق پهنــای بانــد یــا آزادی
اتصال ( ،)freedom to connectبیان یمداردکه همه انسانها
باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و ت
دس�یس به حقوق
این�نت ت
ب� به ت
اسایس ش
دس�یس داشته باشند .کشورها مسئول
ت
ت
حصول اطمینان از امکان دس�یس به این�نت هستند وکشوری
حق ندارد بدون دلیل دسـ تـریس فردی به ت
این�نت را محدود کند.
در بســیاری ازکشــورها دسـ تـریس بــه ت
این�نــت بــه عنــوان یــک حــق
یمشــود .امــری کــه طبــق آنچــه در چنــد روز اخـ یـر اتفــاق
شــناخته 
افتــاد ،تضییــع حقــوق شــهروندی بــه شــمار یمرود .چ ـرا کــه طبــق

بنــد مــاده  2قانــون انتشــار و دسـ تـریس آزاد بــه اطالعــات « ،هــر
شــخص ای ـر نا� حــق دسـ تـریس بــه اطالعــات عمــویم را دارد ،مگــر
آن که قانون منع کرده باشد» و از آنجاکه قطع کامل ت
این�نت و
ن
ن
قانو� صورت پذیرفت ،نیمتوان
جها� بدون ممنوعیت
شبکه
یق
توجیــی منطـ بـرای آن در نظــرگرفــت.
بنابرایــن بایــد توجــه داشــت اگرچــه ممانعــت از دسـ تـریس آزاد بــه
اطالعات یمتواند در اندک ت
مد� منجر به عدم ت
گس�انیدهشدن
قضایــا شــود امــا هــم خســارات اقتصــادی و مــایل بــه بــار یمآرود کــه
ج ـرب ان زیــان آن نـ ی زـ�کار ســادهای نیســت و هــم حقــوق شــهروندان
یمســازد کــه بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه نیســت .رونــد
را ضایــع 
گ
توسعه ت
این�نت در جهان هم سهولت در زند� و هم مسئولیت
دولتها را افزایش یمدهد؛ اما این امر هرگز به این معنا نخواهد
بود که جلوگ�ی و ممانعت از ت
دس�یس شهروندان به اطالعات
ی
آزاد ،قانـ ن
ـو� و قابــل پذیــرش باشــد.

اگر نتوانیم برای جوان شغل ایجاد کنیم ،ضدانقالب بر روی این موضوع سوار یمشود

3

دارالفنون

اخ�کشورگفت :من ،خودمان را در ش
بخ� از این جریانات مقرص یمدانم .اگر ما
رئیس جهاد دانشگایه درباره ناآرایم های ی
ن
جوا� که با آرزوهای زیاد تحصیل کرده و نیاز به یک شغل آبرومند دارد و خانواده برای او هزینه کرده شغل
نتوانیم برای
مناســب ایجــاد کنیــم ،ســالها بیــکار در خانــواده یممانــد و ایــن تاثـ یـر بســیار زیــادی روی او دارد .ایــن جــوان نیــاز بــه کار و شــغل
دارد ،اگــرکار و شــغل بـرای او ایجــاد نکنیــم کــه آن طــورکــه بایســته و شایســته اســت ،نکردهایــم ،طبیــی اســت کــه ضدانقــاب
یمشــود.
بــر روی ایــن موضــوع ســوار 
بــه گـزارش ایســنا ،دکـ تـر حمیدرضــا طیـ امــروز جمعــه ( 15آذر) بــا حضــور در برنامــه دســت خــط بــه سـ ت
ـواال� دربــاره فنــاوری
یب
اخ� ،ارائه فناوری های جهاد دانشگایه به مقام معظم
های جهاد دانشگایه ،لزوم اعتماد به تولیدات داخل ،ناآرایم های ی
رهـرب ی و ماجـرای کنــار رفـ ت ن
ـ� از ریاســت جهــاد دانشــگایه در ســال  89پاســخ داد.

گ
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ـجو� همـان نهادهـای برخواسـته از
تشـکلها و کانو 
نهـای دانش ی
تـوده دانشـجویان درون دانشـگاه هسـتند کـه درکنـار فراه مکـردن
زمینه و فرصت جهت تمرین نقشها و مسئولیتهای اجتمایع،
گ
غره
طالیـهدار برگـزاری برنام ههـای فرهنی ،سـیایس ،اجتمـایع و ی
و ارائـه محتـوا بـه دانشـجویان عالقهمنـد بـه موضوعـات مختلیف
دانشجو� در
هستند .در طول هفت دهه فعالیت این نهادهای
ی
دانشگاههای ایران ،در بزنگاههای تار خ
ی� قبل و بعد از انقالب و
نهـا و برخوردهـای
در فـراز و فرو ده یـا� کـه گاه منجـر بـه تعطیلی آ 
نهـا شـد ،شـاهد حضـور ت
ت
گسرده ،قدرتمنـد و
امنیی بـا اعضـای آ 
ـجو� بودهایـم کـه ایـن خـود گـواه از
جریا 
نسـاز تشـکلهای دانش ی
تأث�گذاری این نهادها دارد .حال اما با گذشـت سـالیان
اهمیت و ی
بسـیار زیـاد از حیـات ایـن مجموع ههـا در دانشـگاههای مختلـف،
شـاهد فاصلهگرف ت ن
نهـا از جـوش و خـروش و نشـایط هسـتیم
ـ� آ 
ً
نهـا انتظـار یمرفـت .خصوصـا دروضعیـت
کـه در گذشـته از آ 
کن ن
ـجو� بـرای
ـو� جامعـه کـه نیـاز بـه محافـل و تریبو 
نهـای دانش ی
ن
ش
کمک به برونرفت از �ایط نابهساما�که با آن مواجه هستیم،
به شدت احساس یمشود .اما برای برونرفت از این ش�ایط چه
باید کرد؟ به نظر یمرسد برریس دقیقتر ش�ایط فعیل دانشگاه و
مشـخصکردن نقـاط ضعـف و قـدرت آن ،مـا را در پاسـخ بـه ایـن
پرسـش یـاری کنـد .در ایـن مقالـه قصـد داریـم تـا بـا بـرریس ش�ایـط
گ
ـجو� دانشـگاه
فرهنی و وضعیـت فعالیـت تشـکلهای دانش ی
علـوم پزشکی مشـهد و نقـاط ضعـف و قـوت آن بـه عنـوان یکی
از معت�تریـن و بزر ت
گ�یـن دانشـگاههای وزارت بهداشـت ،درمـان و
ب
آمـوزش پزشکی قـدیم در ایـن راسـتا برداریـم .در ادامـه ،مـواردی از
گ
یمگـردد.
مشـکالت مطـروح از دیـد یـک فعـال فرهنی بیـان 
گ
 -۱عدم وجود پرتال جامع فرهن�
یکی از اصلی تریـن مراحـل برگـزاری یـک ی ز
م�گـرد ،مناظـره ،کارگاه
نظر اخـذ
غره ،پیشرب د مراحـل اجـر یا� آن اسـت .مراحلی ی
و ی
گ
مجوزهـای مربوطـه ،هماهنی سـالن و مـکان اجـرای برنامـه
ً
و مسـائیل از ایـن دسـت ،ایـن مراحـل عمومـا پشـت سـدهای
بروکراتیک متوقف یمشوند و یا وقت و انرژی بسیار زیادی را به
خود اختصاص یمدهندکه گاه منجر به عدم برگزاری یک برنامه
یمشـود .ایجـاد یـک پرتـال جامـع جهـت تسـهیل
باکیفیـت مقبـول 
گ
ن
نهـا و ارتبـاط مسـتمر فعال یـ� فرهنی بـا
فعالیـت تشـکلها وکانو 
مس ی ن
یهـای
ـئول� مربوطـه و حـذف فرآیندهـای کهنـه و کاغذباز 
ش
مرسـوم ،چنـد سـایل هسـت کـه مطالبـه بخی از دانشـجویان
دانشگاه علوم پزشیک مشهد است .چندی پیش سامانهای تحت

گ
وضع نابهسامان فعاالن فرهن� علومپزشیک

این عنوان در دانشگاه ایجاد شد که عیل رغم هزینه گز فا� که به
دانشـگاه تحمیـل کـرد ،ازکیفیـت الزم برخـوردار نبـود و ایـرادات و
گ
صهـای آن بـه حـدی بـودکـه ت
ـ� فعال ی ن
کمرکسی از ب ی ن
ـ� فرهنی
نق 
ً
دانشـگاه تمایـل بـه اسـتفاده از آن داشـت و عملا کنـار گذاشـته
خشـده گرف ت ن
ـ� مجـوز
شـد .ش�ایطی کـه منجـر بـه ادامـه رونـد منسو 
برگزاری برنامهها شد ودانشجویانکماکانکاغذ به دست ،مجبور
به یطکردن اتاقهای تو در تو ساختمانهای دانشگاه و ت ن
گش� به
دنبـال مس ی ن
یربـط هسـتند.
ـئول� ذ 
ن
 -۲عدم پشتیبا� مناسب مایل
علی رغـم وجـود مبلـغ قابـل توجهی تحـت عنـوان بودجـه
ـجو� (مبلغ  ۲۵میلیون تومان) ییک از
سـالیانه تشـکلهای دانش ی
پای�بـودن
ـجو� ،ی ن
ش
دان
ـای
ه
ح

طر
اری
اصیلتریـن معضلات برگـز
ی
سـقف بودجـه هـر برنامـه اسـت .نـگاه پدرسـاالرانه هیئـت نظـارت
بـر تشـکلهای اسلایم دانشـگاه در تخصیـص منابـع مـایل بـرای
ـو� ،از ط ف
برگـزاری هـر برنامـه در ش�ایـط اقتصـادی کن ن
ـر� باعـث
یمشـود و از طـرف دیگـر ایـن تصـور
کاهـش کیفیـت برنام ههـا 
را ایجـاد یمکنـد کـه دانشـگاه ،اعضـای اصلی تشـکلها را فاقـد
صالحیت الزم در مدیریت منابع مایل خود یمداند .آیا ت
به� نبود
جکـردن بودجـه سالیان هشـان بازتـر
کـه دسـت تشـکلها را در خر 
تدابری چـون ارزی بـا� کییف و کمی
یمگذاشـتیم و در ازای آن بـا ی
ق
تشوی� به تشکیل که
ها� مانند اعطای بودجه
برنامهها و طرح ی
ن
برنامههای باکیفیت باالتر و محتوای غ�تر برگزار یمکند ،زمینه
را بـرای رقابـت و افزایـش سـطح کییف برنام ههـا فراهـم یمکردیـم؟
 -۳عدم اعطای مجوز
اخر بـه ک ّـرات شـاهد نگا ههـای سـلیقهای مس ی ن
ـئول�
در سـالهای ی
در سـطوح مختلـف ،در خصـوص اعطـای مجـوز بـه برنامـه هـای
گوناگون بودهایم .نگایهکه طبقگفته خ
ی ن
مسئول� دانشگاه
بر� از
بتأث� از فشار نهادهای مختلف خارج از دانشگاه نبوده است و
� ی
ب�رف ت ن
بعض ًـا منجـر بـه از ی ن
شهـای چندیـن ماهـه دانشـجویان
ـ� تال 
شـده اسـت.
جلوگ�ی از حضور شـخصیتهای میل و برجسـته
ی
ً
ـنا�
کشـور در دانشـگاه کـه عملا نسـل جـوان را از ارتبـاط و آش ی
بـا آنـان منـع یمکنـد ،مسـئلهای اسـت کـه تـا کنـون بارهـا رخ داده
اسـت .ایـن درحـایل اسـت کـه طبـق آی ی ن
ـ� نام ههـای وزارتخانـه،
ممنوعی� جهت حضور و ن
ت
قضا�
سخ� نا� افراد فاقد حکم
هیچ
ی
خـاص در دانشـگاه وجـود نـدارد.
ـینما� و بـرریس
محدودی 
ته یـا� کـه در مـورد اکـران فیل مهـای س ی
بهـای دارای مجـوز وزارت ارشـاد وجـود دارد ن ی زـ� مسـئله
کتا 
دب�ان
دیگری استکه عیلرغم تالشهای صورتگرفته توسط ی
تشـکلهای مختلـف هنـوز حلنشـده ب قـا� مانـده اسـت.
 -۴عدم برگزاری جلسات هیئت نظارت
در یـک سـال گذشـته دو نوبـت شـاهد تعطیلی موقـت هیئـت

نظـارت برتشـکلهای اسلایم دانشـگاه بودهایـم .ت
هیئی کـه مرجـع
ـجو� اسـت.
تصمیم ی
گری در مـورد برنام ههـای ت گشـکلهای دانش ی
مسـئلهای کـه بـدون شـک �ض بـه بـزر� بـه فعالیـت تشـکلها وارد
کرد و برای چند هفته ،کلیه فعالیتهای آنان را با ش
چال� جدی
مواجـه سـاخت.
ش
حشـده کـه بخی از تجربـه زیسـته
در کنـار نقـاط ضعـف مطر 
ـجو� در دانشـگاه علـوم
ش
دان
ـت
نگارنـده یط سـالهای فعالی
ی
گ
ـجو� و فرهنی دانشـگاه
ش
دان
ـت
پزشکی مشـهد بـود ،معاون
ی
اقدامـات مناسیب در راسـتای تسـهیل رونـد فعالیـت تشـکلها و
نهـا
ـجو� انجـام داده اسـت کـه اشـارهکردن بـه آ 
کانو 
نهـای دانش ی
ت
ش�ط رعایت انصاف است.
اقداما� چون ساخت خانه فرهنگ
بـا ظرفیـت هفتـاد ایل صـد نفـر در پردیـس دانشـگاه علـوم پزشکی
گ
جهـت برگـزاری برنام ههـای فرهنی ،تدارکدیـدن برنام ههـای

گ
تش ق
ـوی� بـرای فعال ی ن
نظر برگـزاری ارد وهـای
ـ� فرهنی دانشـگاه ی
چنـد روزه بـرای خان مهـا و آقایـان ،همایـش جهـت تقدیـر از آنـان
و غره ،ت
ت
نهـای تخصصی
فعالیی و تعـداد کانو 
گسرش زمینـه
ی
گ
ن
ق
خ�یه
فرهن� -ه�ی مانند کانون موسی� ،تئاتر ،فعالیت های ی
و از ایـن قبیـل مـوارد  .اقدام تـا� کـه مطمئن ًـا اثـرات مثبـت فـر ن
اوا�
گ
داشـته و بـرای فعال ی ن
ـ� فرهنی و عالقهمنـدان بـه آن دلگرمکننـده
بـوده اسـت.
ت
بیشر،
شهـای
امیـد اسـت کـه تـا آینـدهای نـه چنـدان دور بـا تال 
مس ی ن
ت وگـوی
قتـر و بحـث و گف 
ـئول� و ن ی زـ� بـا برنام هریـزی دقی 
گ
تهـای رکـود وضعیـت فرهنی در دانشـگاه،
منطیق یپ�امـون عل 
ش
ـجو� بـار دیگـر
از �ایـط فعلی خـارج شـویم و نها دهـای دانش ی
تأث�گـذار خـود برگردنـد و دانشـجو مـؤذن جامعـه خـود
بـه جایـگاه ی
بشـود.

ش
کنکا� بر نظریه «حجاب حداقیل»
سعیده صفار
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دومـ ی ن
ـ� نشســت بــرریس «حــدود ش�یع حجــاب» کــه بــه همــت
سازمان دانشجویان جهاددانشگایه خراسان رضوی ،با همکاری
فتئاتر
دانشجو� و انجمن علیم بینارشتهای ماهاد در آم�
بسیج
ی
دانشــکده الهیــات و در تاری ـ ــخ یازدهــم آذر برگـزار شــد ،دکـ تـر محمــد
ام�حسـ ی ن
ـ� ترکاشــوند بــه مناظــره وگفتوگــو
عــی وطــن دوســت و ی
یپ�امــون نظری ـ ه حجــاب حداقــی براســاس ادلــه عقــی ،آیــات و
روایــات و بازخـ ن
ـوا� آن از جنب ههــای گوناگــون پرداختنــد .الزم بــه
ن
ذکــر اســت کــه نخسـ یـت� نشســت ایــن مناظــره ،شــنبه 9 ،آذر بــا
یلزاده و حجتاالســام دکـ تـر ســید
حضــور دکـ تـر عبــاس اســماعی 
آم� تئاتر برگزار شد و ن
محمدعیل ایازی در محل همان ف
سخ�انان
ش
بــه گفتگــو یپ�امــون «واکاوی حــدود حجــاب �یع در آیــات و
روایــات» پرداختنــد.
ها� ازکتاب
ش
بخ
خوانش
به
کاشوند
ر
ت
آقای
در ابتدای جلسه،
ی
لشــدن تمایــز
«حجــاب ش�یع در عــر پیامـرب » پرداخــت و بــا قائ 
میــان زنــان آزاد و غـ یـر آزاد (کنـ ی زـ�) در عــر پیام ـرب  ،اظهــارکــرد کــه
زنــان غـ یـرآزاد حجــاب کامــل نداشــته و بــدون پوشــش حداکـ ثـری
رفتوآمــد یمکردنــد .وی درادامــه اضافــه کــرد کــه بـ خ
ـر� از ایــن زنــان
حــق پوشــیدن رورسی نداشــتهاند؛ چ ـرا کــه وجــود یــا عــدم وجــود
غ� آزاد
پوشش کامل رس ،بیانگر تمایز اجتمایع میان زنان آزاد و ی
بودهاســت .وی هــدف خــود از ایــن مقایســه را نــه اســتخراج حکــم
بلکه کاهش حساسیت از برداشت موجود از رابطه میان حجاب
و عفــاف بیــان کــرد .اقــای ترکاشــوند در ادامــه بیــان کــردکــه زنــان غـ یـر
آزاد ،بدون حجاب مرسوم و مشهور امروز ،در خیابانها و معابر
عمویم تردد یمکردند اما حساسـ ت
ـی� در جامعه نســبت به عفاف
اجتمــایع بــه وجــود نیمآمــد.

دکـ تـر محمدعــی وطندوســت ادعــای قائــان بــه حجــاب حداقــی
را مــورد بــرریس قـرار داد و بیــان کــردکــه تعــدد موضوعــات ،موجــب
یمگــردد و بــا توجــه بــه ایــن گـزاره ،تعــدد موضــوع زنــان
تغیـ یـر احــکام 
آزاد و زنان ی ز
تنها� باعث یمشود تا احکام را با توجه به
به
خود
کن�
ی
زمــان کنـ ن
ـو� تغیـ یـر داده و توجــه خــود را بــرروی زنــان آزاد معطــوف
ت
کنیــم .وی بــا اشــاره بــه ق ـرآن کریــم ،آیــا� را قرائــت کــرد کــه کنـ ی زـ� را
مختــار بــه داشـ ت ن
ـ� حجــاب نیمکنــد .وی بــا اســتناد بــه گ ـزاره آقــای
ز
پیام� بودهاند ،اذعان
کن� ،منکوحه ب
ترکاشوندکه اظهارکرد زنان ی
م�له محرمیت است و زنان ی ز
پیام� بودن ،به ن ز
کن�
کرد «:در نکاح ب
الزایم به ت ن
.
داش� حجاب در حضور همرسان خود نداشتند» او با
تهــای آقــای ترکاشــوند اشــاره کــردکــه تمــام گزارههــای
توجــه صحب 
گ
وی بــر اســتدالل برهنــی اســتوار اســت و اگــر ایــن اســتدالل نقــض
یمریــزد .ســپس وی بــه دنبــال نقــض
شــود ،بنیــان ادلـ ه دیگــر نـ ی زـ� فــرو 
گ
ث
پیام�
استدالل برهن� ،به اثبات رواج پوشش حداک�ی در زمان ب
بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات پرداخــت .همچنـ ی ن
ـ� اشــاره کــرد کــه
اشعار دوران جاهلیت ،نمایانگر آداب و رسوم و فرهنگ آن دوره
ها� از پوشش بانوان
بوده و بعد از قرائت چند بیت شعر ،نمونه ی
را در زمــان پیامـرب نشــان داد.
آقــای ترکاشــوند در ادامـ ه جلســه بــه پاسـخدیه بــه نقدهــای آقــای
وطندوست پرداخته وبیانکرد « :مثال ی ز
کن� ،به منظوراستخراج
غ� آزاد آن بود
حکم نبود و منظور بنده از بیان نمون ه زنان آزاد و ی
که نشان دهم که در آن زمان حساست خاص بر روی مسئلهی
حجــاب نبــود» .وی بــا اشــاره بــه رأی فقهــای سـ ت
ـن� ایــن پرســش را
گ
ق
نهــا تـ ن
ـوا� بـرای زنــد� بــا� یممانــد یــا
مطــرح کــرد کــه آیــا بــا احــکام آ 
خـ یـر؟ و ســپس اظهــارکــرد کــه «اصــل پردهنشـ ن
ـی�» جــزء الینفــک
رأی سـ ت
ـن� بــوده و براســاس ایــن حکــم بانــوان ،همــواره در پــس یــک
ت
ن
یمشــوند .بــه عبــار� دیگــر بانــوان خانهنشـ یـ� شــده و
پــرده نشــانده 
تهــای اجتمــایع را ندارنــد.
حــق حضــور در فعالی 
در طــرف مقابــل ،دکـ تـر وطندوســت در پاســخ بــه آقــای ترکاشــوند

ضهــای
تهــای وی بــر پیشفر 
خاطرنشــان کــردکــه اصالــت صحب 
ی� استوار بوده و بر ت
تار خ
آیا� که آشکارا آن پیش فرضها را نقض
ن
یمکند ،استوار نیست .وی با طرح پرسش « اصل پردهنشی� بر
چــه دلیــی اســتوار اســت؟» ادعــای بــدون دلیــل را باطــل دانســته
و بــا اســتناد بــه آیــات ق ـرآن ،بــه رد اســتداللهای آقــای ترکاشــوند
پرداخت.
در ادامـهی نشســت ،آقــای ترکاشــوند در دفــاع از صحــت و ســقم
شــواهد تاریـیخ در اثبــات حجــاب حداقــی ،بــه بیــان خالصـهای از
کتــاب خــود پرداخــت .وی اظهــارکــرد کــه کتــاب «حجــاب ش�یع
در عــر پیامـرب » متشــکل از ســه بخــش اســت .بخــش اول بیانگــر
مباحث تار خ
ی� قبل از اسالم استکه با برریس وضعیت خوراک
ث
و پوشاک ،حجاب حداک�ی را رد یمکند .وی در ادامه با اشاره به
این نکته که بخش دوم کتاب به اثبات حجاب حداقیل با استناد
به آیات قر نآ� و بخش ســوم با اســتناد به روایات فقیه یمپردازد؛
ترصیـ ـ ــح کــرد « :ایــن مســئله باعــث تشــویق اســت ،چـرا کــه تمــایم
شواهد تار خ
ی� را از آیات قرآن استخراج کردهام و عالوه بر آیات
و روایات به رساغ تاری ــخ ی ز
ن� رفتهام».
او در خصوص استدالالت آقای وطندوست در خصوص رواج
پوشــش حداکـ ثـری در دوران جاهــی ،بیــان کــرد کــه هیـچگاه وجــود
سهــای دوختـ نـی در رسزمـ ی ن
ـ� حجــاز را رد نکــرده بلکــه از عــدم
لبا 
گسـ تـرش آن در میــان عامــه مــردم ســخن بــه میــان آورده اســت.
رسزمـ ی ن
ـ� حجــاز ،بــه ســبب قرارگـ یـری درکنــار دو تمــدن ایـران و روم،
بــه روحالخــایل مشــهور بــوده اســت .وی اســتدالل یمکنــد کــه قـرآن
هرگاه در خصوص فرهنگ دوره جاهیل سخن به میان آورده ،از
ن
دوخت� سخن به میان آورده است؛ چراکه عامه مردم
غ�
البسه ی
ن
.
ـو� ،روایــات موجــود از
از چنـ یـ� پوشــایک ســود گیمجســتند از سـ ی
گ
پیام� و تروی ــج به پوشید� از سوی ایشان ،دال بر قباحتنبود�
ب
گ
برهنــی در عــر جاهــی اســت.
تهــای خــود ،حا�ض یــن در جلســه را بــه
وی در انتهــای صحب 

مطالع ـهی کتــاب و بــرریس کامــل دیدگا ههــا و اســتداللها دعــوت
کرد .او در تکمیل صحبتهای خود اظهارکرد « :نظری ه حجاب
ببندوباری و ت
ث
حداک�ی و اصل پرده ن
بحد
گس�ه �
نشی� ،به دلیل �
و مرز زنا بوده است و اکنون نیاز است که مورد تجدید نظر قرار
بگـ یـرد».
ن
ت
در بخــش پایــا� ،آقــای دکــر وطــن دوســت در پاســخ بــه
ام�حسـ ی ن
ـ� ترکاشــوند خاطرنشــان کــرد« :مــن نـ ی زـ� در
صحب 
تهــای ی
بیــان اســتداللهای بــه تاریـ ـ ــخ رجــوع کــرده و اشــعاری در ایــن مــورد
بیــان کــردم».
تهــای خــود و در پاســخ آقــای ترکاشــوند کــه
وی در انتهــای صحب 
حضار را به مطالعهی کتاب دعوت کرد ،اظهارکرد« :دعوت به
مطالعــه کتــاب نــویع عــوام فریـیب اســت و بدیــی اســت کــه هــرکار
ش
پژوه� نیازمند زحمات بســیار اســت».
تهــای خــود ،بــه نقــل آقــای
آقــای ترکاشــوند در انتهــای صحب 
وطندوســت ازکتــاب حجــاب ش�یع در عــر پیام ـرب پرداخــت و
روایــت وی از شــأن نــزول آیــه  31نــور را برداشـ تـی نادرســت خوانــد.
ندوســت اظهــارکــرد کــه کتــاب حجــاب در عــر پیامـرب ،
آقــای وط 
شــأن نــزول آیــه  31را مرتبــط بــا رخدادی در گرمابــه دانســته کــه
معت� نیست .ترکاشوند اظهارکرد « :من 65
متناسب با روایات ،ب
صفحــه در خصــوص شــأن نــزول آیــه  31نــور پرداختـهام امــا آقــای
ت
دک� ،ت
روای�که تنها نیمصفحه به آن پرداختهام و با شک و تردید
بیــان ســاختهام ،بــه عنــوان روایــت اصــی کتــاب از شــأن نــزول بیــان
گ
کردنــد .بــه ســبب اعتبــار پژوهــش ،مــن گسـ تـره بــزر� از احتمــاالت
شأن نزول را آوردهام و این مسئله نشاندهنده جامعیت پژوهش
اســت».
در انتهای مراسم ،پرسشوپاسخ حضار در مراسم صورت گرفت
که با استقبال اساتید دانشکده الهیات و دانشجویان همراه شد و
پاسخگو�
مهمانان برنامه متناسب با فرصت دراختیار ،درمقام
ی
به پرسشها برآمدند.
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نگاه ویژه

رئیس گروه اقدام علیه ایران بار دیگر ادعاهای ب� اسایس علیه جمهوری اسالیم ایران مطرح کرد.
بــه گ ـزارش ایســنا ،برایــان هــوک ،رئیــس گــروه اقــدام علیــه ای ـران درگفتوگــو بــا شــبکه العربیــه بــا بیــان ایــن کــه ای ـران تنهــا زبــان
اع�اضات اخ� ایران را خطرناکترین ت
تحریم را یمفهمد ،ت
اع�اضات این کشور بر ای نظام در طول تاری ــخ خواند .وی افزود
ی
کــه تحری مهــای اقتصــادی مــا علیــه نظــام ایـران اســت و مــدیع شــد :ایـران دائمــا درحــال دشـ ن
ـم� بــا دیگـران و خواســتار ســلطه بــر
خاورمیانــه و جهــان اســت.
هوک در ادامه مدیع شد که نظام ایران ت
مع� ی ن
ض� را رسکوب یم کند و آن ها را به زندان یم اندازد وگفت :بعد از اینکه ایران
این�نت را قطع کرد ما ابزارها� به تظاهرکنندگان رساندیم که بتوانند به ت
ت
این�نت وصل شوند.
ی
ز
مسئول ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در رابطه با برجام ین� مدیع شد که ایران چهار بار توافق هسته ای را نقض
کــرد.وی در رابطــه بــا افزایــش و تقویــت ین�وهــای نظــایم در منطقــه گفــت :پنتاگــون در رابطــه بــا تقویــت تجهـ ی زـ�ات نظــایم در
منطقــه تصمیــم یم گـ یـرد.

گ
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

کشاکش آرا در مسئله ن ز
ب�ین

سیما تفکرنیا
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جلســه «کشــاکش آرا در مســئله ن ز
ب�یــن» بــه همــت ســازمان
دانشــجویان جهاددانشــگایه خراســان رضــوی در محــل
ســالن شــورای ســاختمان مرکــزی جهاددانشــگایه ،بــا حضــور
اقتصاددانــان مطــرح کشــور ،آقــای عــی رسزعیــم ،عضــو هیئــت
علــی دانشــگاه عالمــه طباطبـ یـا� و آقــای عــی دیـ نـی ترکمـ نـا�،
شهــای
عضــو هیئــت علــی مؤسســه مطالعــات و پژوه 
بــازر ن
گا� برگـزار گردیــد .در ایــن جلســه ،آقــای رسزعیــم بــه عنــوان
ن
ز
ن
اقتصــاددان موافــق طــرح افزایــش قیمــت ب�یــن و آقــای دیــی
ترکمـ نـا� بــه عنــوان اقتصــاددان مخالــف ایــن طــرح بــه تبیـ ی ن
ـ�
نظ ـرات خویــش پرداختنــد.
ن
ـدا� جلســه ،ضمــن اشــاره بــه
آقــای عــی رسزعیــم ،ســخ�ان ابتـ ی
اهمیــت موضــوع در ش�ایــط فعــی کشــور اشــاره داشــت« :بایــد
بحــث اصــل افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن را از بحــث شــیوه اج ـرای
طــرح افزایــش ن ز
ب�یــن جــدا کــرد و متأســفانه در فضــای فکــری
بر�هــا
یمشــود .خ
ای ـران از نزدیــی ایــن دو بحــث ســوء اســتفاده 
از اشــتبا ه در شــیوه اج ـرای طــرح بــه ایــن نتیجــه یمرســند کــه
گ
اصــل آن کار غلــی بــود .مــن در چگونــی اج ـرا انتقــاد دارم امــا
بــه نظــر مــن اصــل آن ،کار درسـ تـی بــوده اســت» .ســپس وی بــه
ـ� موضــع خــود در موافقــت بــا اصــل افزایــش قیمــت ن ز
تبیـ ی ن
ب�یــن
و مخالفــت بــا شــیوه اجـرای ایــن طــرح پرداخــت .او عنــوان کــرد:
ً
« اصــوال مــا بایــد ابـزار اقتصــادی خــود را بـرای افزایــش حداکـ ثـری
رفــاه اجتمــایع بــه کار ببندیــم .لــذا مــا بایــد جامعــه را بــه سـ ت
ـم�
ســوق دهیــم کــه ن ز
ب�یــن کمـ تـری مــرف کنــد» .وی بــا بــرریس
ت
ســازوکارهای قیمــت بــه عنــوان کن�لکننــده مســافتهای ســفر
و شــکل ســفر افـراد کــه موجــب ک مشــدن مــرف ن ز
یمگــردد،
ب�یــن 
الزمــه برونرفــت از معضــات مــرف نامناســب ،ترافیــک
گ
ـود� هــوا و همچنـ ی ن
لونقــل عمــویم بــه
ـ� اســتفاده از حم 
و آلـ
جــای وســائل نقلیــه شــخیص را در افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن عنــوان
کــرد .وی اذعــان کــرد کــه در کشــور مــا بــه ســبب ش�ایــط تــوریم،
تکــردن نــرخ ن ز
ب�یــن و هــر کاالی دیگــری ماننــد ک مکــردن
ثاب 
قیمــت ایــن کاالهاســت و ایــن کاهــش قیمــت ن ز
ب�یــن در نهایــت
بــه مــرف بیشـ تـر ن ز
یمشــود و
ب�یــن و نــاکار یآ� اقتصــادی منجــر 
ش�ایــی را بــه وجــود یمآورد کــه رفــاه اجتمــایع در برابــر رفــاه
ـ� ن ز
یمگـ یـرد .وی تثبیــت قیمــت پایـ ی ن
ب�یــن را عامــل
فــردی ق ـرار 
تأث�گذار بر انتخابهای انسـ نـا� دانســت و صحبتهای
اصیل ی
بـ خ
بکش ـشبودن ن ز
ب�یــن و امثالهــم را حاصــل
ـر� از اف ـراد از �
ن
ز
سیاس ـتگذاری اشــتباه دولــت در حــوزه ب�یــن عنــوان کــرد .او
بــا تشــبیه اصالحــات قیمـ تـی در اقتصــاد بــه «داروی تلــخ» بیــان
کــرد « :سیاس ـتگذار اقتصــادی بــا عــدم اصــاح قیمـ تـی باعــث
اعتیــاد جامعــه بــه نفــت و ن ز
یمشــود و نتیجــه ایــن نخــوردن
ب�یــن 
گ
داروی تلــخ را یمتوانیــم در زیســت هــرروزه زنــد� خــود مشــاهده
گ
کنیــم .آلــود� هــوا کــه امــروزه همــه شــهرهای مــا را در ســطح
گ� خود کرده اســت ،از نتایج عدم افزایش قیمت ن ز
ب�ین
میل در ی
است که پیامدهای مختلف ز ت
یس� را در سطح جامعه خواهد
داشــت و هزین ههــای بســیاری را ب ـرای مــا بــه بــار خواهــد آورد.
گ
ً
یلبــودن مســئله آلــود� ،منطقــا
وی اینگونــه اســتدالل کــرد کــه م 
یمگـ یـرد و از نظــر
از یــک سیاس ـتگذاری غلــط مــی نشــأت 
او آن سیاســت غلــط ،قیمــت ن ز
ب�یــن اســت .او بــه وجودآمــدن
ن
ت
ز
ت ب�یــن
اع�اضــات و شــورشهای مختلــف پــس از افزایــش قیمـ 
را بهانــه ناگــواری ب ـرای سیاس ـتگذاران بعــدی یمدانســت تــا از
افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن جلوگـ یـری کننــد و رونــد اصالحــات کنــد
شــود .آقــای رسزعیــم نظــر خــود را در شــیوه اصــاح قیمــت بــا
اشاره به تجربیات گذشته درکشورهای مختلف اروپای ش� ق�
و تحقیقــات گسـ تـرده در ای ـران و ســایر کشــورها را اینگونــه بیــان
کــرد کــه « :شــکل اجـرای اصالحــات قیمــت نیــاز بــه طـرایح دارد
گ
پیچید�هــای خــودش را داراســت .دوســتان

و طـرایح ایــن مهــم،
و همفکران من دو پیشنهاد مختلف در مورد این طرایح دادند
ویل هــر دو از طــرف دولــت نادیــده گرفتــه شــد و شــکل اج ـرای
ایــن طــرح نشــان از ایــن داشــت کــه هیــچ مــدل خــایص پشــت ایــن
اجرا نبوده اســت و این موجب ایجاد هزینههای مختلف برای
جامعــه شــده اســت کــه مهمتریــن آن عــدم رغبــت سیاسـتگذار
بــه اصالحــات ســیایس اســت».
ن
ن
درطــرف دیگــر ،آقــای عــی دیــی ترکمــا� ،بــا بیــان اعتقــادات
جریان اصیل اقتصاد و بیان اینکه استداللهای ت
دک� رسزعیم
بیانکننــده ایــن نــوع اعتقــادات اســت ،بــه انتقــاد از ایــن جریــان
پرداخــت .وی عنــوان کــرد « :انتقــاد عمــدهای کــه مــا بــه جریــان
اصــی داریــم ایــن اســت کــه در جامع ـهای کــه نظــام نهــادی و
یمتــوان بــا
ســاختار قــدرت در آن کجکارکــردی اســایس دارد ،ن 
اصالح ســاختار قیمت این مســائل را رفع کرد» .او اضافه کرد:
«اقتصــاد مــا بــا ســایر اقتصادهـ یـا� کــه مشــکالت نهــادی ندارنــد،

شهــای نهــادی
بســیار متفــاوت اســت .مشــکالت نهــادی و چال 
یمشــود کــه فرآینــد انباشــت رسمایــه در
در اقتصــاد مــا موجــب 
اقتصــاد مــا بســیار معیــوب باشــد و مشــکل اصــی اقتصــادی مــا
یز
ج
خرو� این مسئله را تورم ساختاری
ن� در همینجاست» .وی
در نهادهــای ایـران یمدانســت و مشــکالت پیشآمــده در جامعــه
پــس از افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن را نشــان از ناکارآمــدی اصالحــات
قیمـ تـی عنــوان کــرد .او بــا بیــان پیشزمینــه اصالحــات قیمـ تـی در
تهــا در ای ـران را
ای ـران از دهــه  60در ای ـران ،دلیــل افزایــش قیم 
ن
ناگها� در
دالیل ساختاری دانست و هرگونه افزایش تدر جی� و
باثر عنوان کرد .او مشکل این نگاه به اقتصاد ایران
قیمتها را �
آ�هــای مدیریـ تـی و سـ ن
ت
ن
ـازما� دانســتند.
را در نظــر نگرفــ� ناکار ی 
یهـ یـا�
ایــن مســئله کــه ســازمانهای مختلــف در ایـران موازیکار 
لهــا در کشــور موجــب ایجــاد موانــع مختل ـیف
دارنــد و ایــن تداخ 
تهــای آقــای ترکمــا�ن
یمشــود ،هســته اصــی صحب 
بـرای توســعه 
را تشکیل داد .او راه حل مشکالت نهادی در ایران را در اصالح
گ
ناهماهن�هــای سیاسـ تـی در ایـران یمدانســت .وی عنــوان کــرد:

بگ�ید که مراکز
«نیمشود شما یک سیستم سیایس را در نظر ی
قــدرت در آن متعــدد باشــد و انتظــار داشــته باشــید کــه سیســتم،
هماهنـ گـی الزم را داشــته باشــد .چنـ ی ن
ـ� چـ ی زـ�ی امــکان ناپذیــر اســت
و خـ ج
یمشــود کــه مــا نیمتوانیــم خــوب
ـرو� ایــن سیســتم ایــن 
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نهــادی ای ـران نامیــد و مســئله اصــی از بـ ی ن
ـ� برنــده وجــه مثبــت
اصالحــات قیمـ تـی را ایــن مســئله عنــوان کــرد.
ن
آقــای رسزعیــم بــا بیــان موضــع آقــای ترکمــا� بــه صــورت ایــن
گ ـزاره کــه «اصالحــات نهــادی پیــش ش�ط اصالحــات اقتصــادی
یمتــوان
هســتند» ،ایــن مســئله را عنــوان کــرد کــه ایــن گـزاره را هــم 
ت
یمتــوان قبــول نکــرد .بــه ایــن معـ نـی کــه وقــی
قبــول کــرد و هــم 
اصالحــات نهــادی مناســب صــورت بگـ یـرد ،مــردم مخالفــت
تتــر
نهــا راح 
کمـ تـری بــا اصالحــات دارنــد و تغیـ یـر رفتــار در آ 
یمتــوان موافقــت کــرد .وی بیــان
صــورت یمپذیــرد بــا ایــن مســئله 
کــرد« :اگــر کیفیــت نهادهــای مــا ماننــد کشــورهای ســوئیس و
نــروژ بــود و فســاد در ایــن نهادهــا پایـ ی ن
تتــر بــه
ـ� بــود ،مــردم راح 
اقدامــات ســخت ،تــن یمدادنــد» .وی عنــوان کــرد« :امــا بــا ایــن
معـ نـی کــه بـ خ
ـر� از مســائل را بــه بهانــه اصالحــات نهــادی عقــب
بیاندازیم ،زمان را از دست یمدهیم .ما نیمتوانیم تمام مسائل
بزننده بــه زیرســاختهای کشــور را عقــب بیاندازیــم تــا
آســی 
شــاید بخواهیــم در آینــده دور اصالحــات نهــادی انجــام دهیــم.
اگــر بخواهیــم ایــن مســئله را بــه آینــده واگــذار کنیــم ،ب ـرای
نهــا نیــاز بــه ابرمــرد داریــم .زمــان آقــای هاشــی ،ایشــان
انجــام آ 

کبــار ایــن مســئله را تمــام کنــم و هزینــه
یمگفتنــد بگذاریــد مــن ی 
آن را مــن یمدهــم و ممکــن اســت رأی نیــاورم؛ امــا مجلــس بــا آن
مخالفــت کــرد» .او بــا بیــان اینکــه اصالحــات در آنزمــان صــورت
نگرفــت و تــا بــه امــروز ایــن مســئله نهتنهــا حــل نشــده اســت،
بلکــه هیچگونــه اصالحــات نهــادی نـ ی زـ� صــورت نگرفتــه اســت،
عنــوان کــرد کــه مســئله بهتعویقانداخـ ت ن
ـ� اصالحــات قیمـ تـی بــه
بهانــه اصالحــات نهــادی موجــب بدت رشــدن ش�ایــط کشــور و
ب�رفـ ت ن
نشــدن ایــن موضــوع و از ی ن
ـ� رفــاه جامعــه
در نهایــت ناممک 
یمشــود .ســپس وی بــا ق ـراردادن دموک ـرایس حداقــی کــه تمنــای

اقتصاددانــان توسعهگراســت در برابــر دموک ـرایس حداکـ ثـری
ً
کــه سیاســتمداران معمــوال طالــب آن هســتند ،اذعــان کــرد کــه
دموک ـرایس حداکـ ثـری در ای ـران بــه شــدت در معــرض آســیب
بثبـ تـا�
پوپولیســم و در نهایــت آشــوب اســت و ایــن مســئله بــه �
گ
یمانجامد که آفت بزر� برای توسعه اقتصادی است .از نظر
وی سیاســتمدار در ایـران بــه دلیــل ی ز
انگ�ههــای مختلــف ،همــواره
در زمـ نـا� بــه افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن مبــادرت ورزیــده اســت کــه راه
ت
چــاره دیگــری در برابــر خــود نیمدیــده اســت و حــی در ایــن زمــان
هــم ایــن مســئله را در ت
کم�یــن قیمــت ممکــن انجــام داده اســت و
بــه همـ ی ن
ـ� ســبب انگـ ی زـ�ه افـراد بـرای تغیـ یـر رفتــار هیـچگاه تحریــک
نشــده اســت .رسزعیــم عنــوان کــرد« :در ادبیــات بخــش عمــویم
یمتــوان از
مــا ،دولــت نــاکارآ در برابــر دولــت کارآ داریــم ،بـرای مثــال 
دولــت انگلیــس بــه عنــوان یــک دولــت کارآ و از دولــت آمریــکا بــه
عنــوان یــک دولــت نــاکارآ نــام بــرد .آن چـ ی زـ�ی کــه آمریــکا را توانمنــد
ساخته است ،بخش خصویص این کشور است که این کشور
را بــه عنــوان یــک قــدرت مطــرح کــرده اســت .در قــوای س ـهگانه
آمریــکا ،دولــت و پارلمــان بــه شــدت ضعیــف عمــل یمکننــد و
ایــن قــوه قضاییــه اســت کــه بــه کمــک بخــش خصــویص آمــده
و موجــب تقویــت ایــن بخــش شــده اســت» .ســپس او بــا بیــان
اینکــه هنــگایم کــه اصــاح دولــت و پارلمــان بــه عنــوان لکوموتیــو
یمتــوان گفــت کــه بایــد پــول از
توســعه بســیار ســخت اســت ،
ً
مــردم بــه دولــت نرســد و پــول مــردم مســتقیما بــه مــردم برســد.
بدیــن معـ نـی کــه وقـ تـی نهــاد دولــت ناکارآمــد اســت و کارآم دکــردن
آن وقــت و هزینــه زیــادی را یمطلبــد ،بایــد از تزریــق پــول بــه ایــن
نهــاد جلوگـ یـری کــرد و بــا اســتفاده از دادن ایــن پــول بــه مــردم،
فقــر و توزیـ ـ ــع درآمــد را بهبــود بخشــید تــا بتــوان بخــش جامعــه را
تقویــت کــرد.
آقــای ترکمـ نـا� دفــاع خــود را بــا انتقــاد از شــیوه آمــوزش علــم
اقتصاد در دانشکدههای اقتصاد در ایران آغازکرد و بیان کرد:
«دیدگاه رایج در شیوه آموزش اقتصاد در ایران این مهم است

کــه اقتصــاد را اقلیــی کامــا جــدا از جامعــه ،سیاســت و فرهنــگ
مطــرح یمکنــد و بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل فقــط بــا متغـ یـری بــه نــام قیمــت
رسوکار دارد .رشــته اقتصــاد ســایر متغـ یـرات کــه در ســایر رشــتهها
یمگـ یـرد یــا بــه صــورت مفروضــات در
مطــرح هســتند را نادیــده 
یمگـ یـرد .ایــن
نهــا را مناســب در نظــر 
یمگـ یـرد و وضعیــت آ 
نظــر 
یهــای اســایس
در حــایل اســت کــه اگــر ســاختار قــدرت کژکارکرد 
یمشــود؛ تجربــه
تهــا وضــع بدتــر 
داشــته باشــد ،بــا بــازی بــا قیم 
تاری ـیخ نـ ی زـ� ایــن مهــم را نشــان یمدهــد .تحــوالت اجتمــایع و
تهــا اگــر نــگاه کنیــم،
شهــای مــردم نســبت بــه تغیـ یـرات قیم 
واکن 
بیانگــر ایــن مســئله اســت .تجربــه مــردم نشــان یمدهــد کــه یارانــه
تشــدن اســت ،موجــب بدت رشــدن
نقــدی کــه در حــال پرداخ 
یمشــود .اشــکال اســایس موجــود در دیــدگاه
نهــا 
وضعیــت آ 
هس�شــنایس،
ت
آقــای رسزعیــم ایــن مهــم اســت کــه از نظــر
دغدغــه عدالــت اجتمــایع نــدارد ویل بــا بــازی قیمـ تـی بــه دنبــال
ً
عدالــت اجتمــایع اســت .رابــرت لــوکاس معتقــد اســت کــه اساســا
توزیـ ـ ــع درآمــد در اجتمــاع بـرای علــم اقتصــاد مـرض اســت و بایــد
کنــار گذاشــته شــود ،ایــن در حــایل اســت کــه کیـ ن زـ� بیشـ تـر بــه
سوسیالیســم گرایــش داشــت .اگــر مســئله برابــری مطــرح اســت،
چ ـرا سیســتم بــه رساغ اصــاح مالیـ تـا� نــیرود؟ چ ـرا نهادهــای
زیــادی وجــود دارد کــه مالیــات نیمدهنــد؟ چ ـرا شــخصیتهای
حقی ـیق و حقـ ق
ـو� متعــددی وجــود دارنــد کــه از مالیــات ف ـرار
یمکننــد؟ در جوامــی ماننــد ســوئد و فنالنــد وقـ تـی دولــت
یمخواهــد بــه مــردم یارانــه نقــدی بدهــد ،مــردم نیمپذیرنــد؛ زی ـرا
مــردم در تلــه نابرابــری درآمــدی نیافتادهانــد .یــی از مشــکالت
یهــای نهــادی دارد،
اصــی جامعــه مــا کــه ریشــه در کژکارکرد 
ایــن اســت کــه توزیـ ـ ــع درآمــد بیــش از انــدازه نابرابــر اســت» .او بــا
بــرریس تــورم ایجا دشــده بــه علــت افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن ،آن را
تورمهــای تآ� دانســت .وی
شهــای قیمـ تـی و 
ـکو� ب ـرای جه 
سـ ی
امــکان توســعه را در صــورت عــدم تغیـ یـرات اســایس نهــادی در
حــوزه سیاســت ناممکــن دانســت و عنــوان کــرد« :موتــور ماشـ ی ن
ـ�
اقتصــاد ای ـران اشــکال اســایس دارد .ایــن موتــور نیــاز بــه تعمـ یـر
اســایس دارد و اگــر ایــن موتــور اصالحــات اســایس نداشــته باشــد،
منجــر بــه تک ـرار اشــتباهات خواهــد شــد و مــا را در دور باطــل
خواهــد انداخــت و راه رهـ یـا� از ایــن دور باطــل خــارج از سیســتم
تهــا اســت».
قیم 
ن
در ادامــه هــر دو ســخ�ان بــه جمعبنــدی ســخنان خــود پرداختنــد
و در نهایــت جلســه بــا پرســش حا�ض یــن و پاســخ سـ ن
ـخ�انان کــه
ت
متفاو� اعم از سیاست ،اقتصاد و اجتماع را شامل
حوزههای
یمشــد ،پایــان یافــت.
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تهــا طبیــی اســت .وقـ تـی ن ز
وزیــرکشــورگفــت :زمـ نـا� کــه قیمــت ن ز
ب�یــن ۱۵۰۰
ب�یــن افزایــش یم یابــد ،یــک مقــدار افزایــش قیم 
تومــان شــده طبیــی اســت کــه بــر بـ خ
ز
ـر� مســائل تاثـ یـر یم گــذارد ،امــا ایــن مـ یـ�ان تأثـ یـر ،کارشــنایس شــده و معلــوم اســت ،امــا اگــر
ـودجو� کننــد ،انصافــا ب� توجــی بــه افــکار عمــویم و مــردم اســت.
کسـ نـا� فراتــر از ایــن بخواهنــد سـ
ی
وزیــرکشــور بــا مــرور دیگــر بــاره رونــد منجــر بــه طــرح مدیریــت ســوخت ،ترصیـ ـ ــح کــرد :مقــرر بــود در دی مــاه ســال  ۹۶طــرح
مدیریــت مــرف ســوخت کــه در ســه ســال قبــل از آن قـرار بــود اجـر یا� شــود و نشــده بــود ،اجـرا شــود ،لکــن بــاز هــم بــه دالیــی
اجـرای آن در آن ســال نـ ی زـ� بــه تعویــق افتــاد؛ امــا بــه هرحــال از همــان زمــان ،تمــایم دســتگاههای دخیــل در اجـرای طــرح ،پیوســت
گ
داشــته و آمــاد� الزم را در ایــن زمینــه داشــتند.
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آزادی اجتماعــات ،یــی از اصــول پذیرفت هشــده توســط
کنوانســیونهای حقــوق بـ شـر اســت کــه در تعاریــف حقـ ق
ـو� از
آن بــه عنــوان «حــق یــا توانـ یـا� فــردی در گــرد همآمــدن و بیــان
لکــردن و دفــاع از اید ههــای جمــی» تعریــف
جمــی ،تروی ـ ــج ،دنبا 
شــده اســت .بـرای نخسـ ی ن
ـت� بــار ،اعالمیــه حقــوق بـ شـر جهـ نـا� در
ســال  1948ایــن حــق را بــه عنــوان یــی از حقــوق اســایس بـ شـر بــه
رســمیت شــناخت و پــس از آن نـ ی زـ� ،کنوانســیونهای منطق ـهای
ش
ـکا� یط مــاده  ،15نظامنامــه
حقــوق بــر ،نظـ یـر نظامنامــه آمریـ ی
ب� یط ماده  11و منشــور آفریقا� حقوق ش
اروپا� حقوق ش
ب�
ی
ی
یز
ن� یط ماده  ،11حق آزادی تجمعات را به رسمیت شناختهاند.
ز
در قانــون اســایس ایـران  ،ذیــل اصــل 27ام قانــون اســایس نـ یـ� ایــن
حــق ب ـرای آحــاد ملــت بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .اصــل
ل
ن حم 
پیما�ها ،بدو 
ل اجتماعا 
 27بیان یمکند «تشکی 
ت و را ه ی
ل ب ه ن
مبا� اسال م نباشد آزاد است».
ن ک ه مخ 
سالح ،ب ه ش�ط آ 
نگــذاران اولیــه جمهــوری اســایم شــاید ایــن حــق را ب ـرای
قانو 
عمــوم شــهروندان برقـرار ســاخته باشــند امــا بــا نــگایه بــه تحــوالت
چندین ساله ،مسائل متعددی مانع از استفاده از این حق شده
اســت کــه یــی از موانــع مذکــور ،مســئله «تأمـ ی ن
ـ� مجــوز» از ســوی
نهادهــای مربوطــه اســت کــه در نــگاه اول ،قانــون اســایس نکتـهای
در این خصوص به میان نیاورده است .این نوشتار به دنبال آن
ـ� نظــام حقـ ق
اســت کــه بــا بــرریس قوانـ ی ن
ـو� ای ـران ،بــه چالــش اخــذ
ت
ن
مجــوز بـرای برگـزاری تجمــع و تعارضــا� کــه در ایــن بـ یـ� بــه میــان
آمــده ،بـ پـردازد.
مســئله لــزوم یــا عــدم لــزوم اخــذ مجــوز بـرای برگـزاری اجتماعــات،
چال� و بحثبر ی ز
از جمله مباحث ش
انگ� است .یمتوان بیان کرد
یهـ یـا� اســت کــه نیازمنــد
کــه آزادی اجتماعــات ،از جملــه آزاد 
گ
تعی�شــده اســت کــه چگونــی ایــن ســازوکار،
ســازوکاری از پیش ی ن
ش
بایسـ تـی بــه نحــوی باشــد کــه بــا حداقــل ت�یفــات و فرایندهــای
ی ن
تضم�کننــده ایــن حــق شــهروندان باشــد.
بروکراتیــک،

آزادی اجتماعات در ایران؛ چالش اخذ مجوز
به لحاظ اجرا و اعمال محدودیت نسبت به آزادی اجتماعات،
ق
حقو� را به سه دسته تقسیم کرد -1 :سیستم
یمتوان نظامهای
پیشبیـ نـی اجــازه  -2سیســتم اطــاع قبــی  -3سیســتم تعقیــب
پسـ ن
ـی� .در میــان ایــن ســه الگــو ،سیســتم پیشبیـ نـی اجــازه (اخــذ
ت
ز
مجوز) بیش�ین یم�ان اعمال محدودیت را دارا است و سیستم
پسی� ،ت
کم�ین ی ز
ن
م�ان محدودیت را بر آزادی اجتماعات
تعقیب
�ض
ن
اعمال یمکند .در حالت تعقیب پسی� ،در صورت وجود ا ار
یمگــردد.
بــه غـ یـر ،بــر آزادی اجتماعــات ممانعــت اعمــال 
امــا آنچــه در بـ ی ن
ـ� ایــن سیســتمها ،مــورد تأییــد کمیتــه حقــوق بـ شـر
.
ســازمان ملــل متحــد اســت ،شــیوه اطــاع قبــی اســت در قضیــه
کیونمــای فنالنــد ،کمیتــه حقــوق بـ شـر ،اخــذ مجــوز بـرای برگـزاری
ً
اجتماعــات را تلویحــا غـ یـر قابــل قبــول خوانــد و رصف اعــام
برگـزاری اجتمــاع را ف
کا� دانســت و ایــن اعــام نـ ی زـ� از آن جهــت کــه
بــه تأمـ ی ن
ـ� امنیــت توســط ین�وهــای انتظــایم کمــک یمکنــد ،بایسـ تـی
شــش ســاعت پیــش از برگ ـزاری صــورت گـ یـرد.
متناسب با تفاصیل فوق ،برداشت ابتدا� از اصل 27ام ،ی ن
چن�
ی
به نظر یمرسد که دولت جمهوری اسالیم با برگزاری هر تجمیع
بــه ش�ط رعایــت دو قیــد «عــدم حمــل ســاح» و «مخلنبــودن
بــه مبـ نـا� اســام» موافقــت خواهــد کــرد و نهــادی بــه عنــوان
متویل اعطای مجوز برگزاری درج نشــده اســت و بر طبق اســناد
مذاک ـرات مجلــس خ ـرب گان قانــون اســایس ،تعیـ ی ن
ـ� متــویل مــورد
مخالفــت ث
اک�یــت قـرارگرفتــه بــود.
امــا در زمینــه آزادی اجتماعــات ،قوانـ ی ن
ـ� دیگــر نـ ی زـ� وجــود دارد کــه
نــویع از تعارضــات میــان قانــون اســایس و آنچــه در عرصــه عمــل
بــه اج ـرا یمرســد ،پدیــد آورده اســت .قانــون فعالیــت اح ـزاب،
نهــای اســایم
نهــای ســیایس و صنـیف و انجم 
تهــا ،انجم 
جمعی 
تهــای دیـ نـی ،قیــود جدیــدی بــر اصــل 27ام اضافــه کــرده
یــا اقلی 
اســت .طبــق ایــن قانــون ،تنهــا گروههــای برشمرد هشــده توانـ یـا�
درخواســت مجــوز را دارنــد تــا تضمـ ی ن
ـ� عــدم حمــل اســلحه و ســایر
ـ� کمیســیو�ن
قیــود برقـرارگــردد .از ســوی دیگــر ،ایــن قانــون بــا تعیـ ی ن
تحــت عنــوان کمیســیون مــاده ده در وزارت کشــور ،جهــت بــرریس
مخلنبــودن راهپیمـ یـا� و اعــام نظــر نهـ یـا� بــه وزارت کشــور،
تشخیص یک قید ن
دی� را به عهده نماینده دادستان کل کشور،

قضا� ،نماینده وزارت کشور و دو نماینده
نماینده شورای عایل
ی
از مجلــس ق ـرار داده اســت.
یمتــوان از ضوابــی کــه تعیـ ی ن
ـ� گشــته
متناســب بــا ش�ایــط فــوق ،
ن
چنــد پرســش را مطــرح کــرد .نخسـ یـت� مســئله ،ارتبــاط قانــون
فعالیت احزاب با اصل  27قانون اســایس اســت؛ چرا که پیشـ تـر
ن
سخ� ازکسب مجوز برای برگزاری
بیان شد ،در قانون اسایس
اجتماعــات بــه میــان نیامــده اســت .ایــن مســئله بــا واکنــش شــورای
نگهبــان نـ ی زـ� مواجــه شــده اســت .شــورای نگهبــان در مصوبــه
 2990خــود ،اخــذ مجــوز ب ـرای برگ ـزاری اجتماعــات را مغایــر بــا
قانــون اســایس دانســت و آن را بــه مجلــس اعــاده نمــود؛ هــر چنــد
بعد از تغی�ی ئ
جز� ،به واســطه انقضای مهلت برریس شــورای
ی
ئ
نگهبــان ،بــا انــدک تغیـ یـر جــز� و حفــظ اخــذ مجــوز ،بــه تصویــب
رســید.
مســئله دیگــر ،محدودســازی توانـ یـا� برگـزاری تجمــع بــه گروههــای
شناختهشده در قانون فعالیت احزاب و عدم سلب آزادی سایر
اف ـراد خــارج از ایــن حلقــه جهــت برگ ـزاری اجتماعــات اســت .در
ً
ابتــدا بــه نظــر یمرســد کــه ایــن قانــون ،رصفــا شــامل حــال احـزاب و
نام�ده یمشود؛ اما با نگایه به مواد موجود در قانون
گروههای ب
آی�نامــه چگونـ گـی تأمـ ی ن
ـ� ی ن
فعالیــت اح ـزاب و همچنـ ی ن
ـ� امنیــت
اهپیما�هــای قانـ ن
یمگــرددکــه امتیــاز
ـو� ،مشــاهده 
ی
اجتماعــات و ر
برگزاری اجتماعات ،تنها به گروههای مذکور واگذار شده است
و ســایر اف ـراد ،فاقــد چنـ ی ن
ـ� ح ـیق هســتند .ایــن مســئله در مــاده 6
و همچنـ ی ن
ـ�  32کــه گروههــا را موظــف بــه کســب مجــوز و ارائــه
تعهــدات الزمــه جهــت عــدم حمــل ســاح و مخلنبــودن بــه مبــا�ن
اســام را بــه وزارت کشــور ارائــه کننــد .از وجــود واژه گروههــا در
ابتــدای مــاده  ،32تلویحـ ًـا چنـ ی ن
ـ� برداشـ تـی را بــه دســت یمدهــد کــه
پیما�هــا را داشــته و
تنهــا گروههــا حــق برگ ـزاری اجتماعــات و راه ی 
آی�نامــه تأمـ ی ن
ـ� ،در ی ن
ســایرین از آن محرومانــد .همچنـ ی ن
ـ� امنیــت
ن
یق
اجتماعــات ،تنهــا اجتماعـ تـا� قانــو� تل ـ شــدهاند کــه مطابــق
قانــون فعالیــت احـزاب ،اخــذ مجــوز نمــوده باشــند.
گ
ـ� ،تعیـ ی ن
همچنـ ی ن
ـ� کمیســیون مــاده  10احـزاب کــه جهــت رســید�
گ
به فعالیت احزاب ایجاد شده ،به عنوان مرجع رسید� به قیود
مطــروح در قانــون اســایس جهــت برگ ـزاری اجتماعــات ،چنــدان

گ
شایســته رســید� بــه درخواســت اف ـراد خــارج از دایــره اح ـزاب و
گروههــا نیســت و ایــن در حــایل اســت کــه طبــق قانــون اســایس،
سو�،
حز� از حق برگزاری تجمعات برخورداراند .از ی
این اغیار ب
فرایند برریس مجوز ی ز
ن� از شــفافیتهای الزمه برخوردار نیســت
و همــواره شــائبههای ســیایس در رد مجوزهــا وجــود دارد .ایــن
مســئله بــه خصــوص بــا واگــذاری بــرریس مخلنبــودن بــه مبـ نـا�
اســام ،احتمــال اعمــال محدودیــت بــر آزادی تجمعــات افزایــش
یمیابــد.
چالــش اصــی در خصــوص تشــخیص مخلنبــودن بــه مبـ نـا�
اســام ،تفویــض تشــخیص یــک مســئله دیـ نـی بــه کمیسـ ن
ـیو� کــه
ً
ن
ـو� ،اساســا در
فاقــد فقهــا و نماینــده نهادهــای دیــی اســت .از سـ ی
ن
ن
قانــون اســایس هیــچ تعریــف یــا تبییــی از مســئله «مبــا� اســام»
ارائه نشــده اســت و برای عموم مردم این مســئله همچنان مبهم
اســت و این ابهام ،به کمک کمیســیون ماده ده جهت رد بســیاری
درخواسـتها خواهــد آمــد .بنابرایــن ،بایسـ تـی شــورای نگهبــان بــه
تبی� مســئله ن
عنوان مفرس قانون اســایس ،اقدام به ی ن
مبا� اســام
بـ پـردازد.
ش
آنچــه در بــاال �ح آن رفــت ،گزیــدهای از تعارضــات موجــود در
قوانـ ی ن
شهــای بــر رس اخــذ
ـ� مرتبــط بــا آزادی اجتماعــات و چال 
ق
مجوز برگزاری اجتماعات در سیستم حقو� ایران است که این
یمگــردد و تــا وجــود
مــوارد از لــزوم یــا عــدم لــزوم اخــذ مجــوز آغــاز 
یمبــودن حــق برگـزاری اجتماعــات ادامــه پیــدا
اصــل امتیــاز یــا عمو 
یمکنــد.
آنچــه نتیجــه ایــن راه پــر مانــع بــر رس برگ ـزاری اجتماعــات اســت،
کاهش کیفیت حکمر نا� از طریق کمرنگشدن نقش شهروندان
در اداره کشــور ،ایجــاد شــکاف میــان دولــت و ملــت و انباشــت
شهــای وندالیسـ تـی و بــا
مطالبــات اســت کــه بــه صــورت جنب 
خشــونت بــاال در عرصــه اجتمــاع پدیــدار یمگردنــد کــه دو نمونــه
برجســته آن در دو ســال گذشــته هویــدا گشــته اســت .یــی از
یمتــوان از آن بــه عنــوان راه حــی بالدرنــگ ب ـرای
اقدامـ تـا� کــه 
بهبــود حکم ـر نا� و کاهــش ت
اع�اضــات خشــونت ی ز
آم� ارائــه کــرد،
مان عبــرداری از راه آزادی اجتماعــات و جلوگـ یـری از انباشــت
مطالبــات و خواســتههای شــهروندان اســت.
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کاال� عمــویم اســت کــه در صــورت رهاکــردن شــهروندان
امنیــت ،ی
قابــل حصــول نیســت و بــر اســاس اندیش ـههای ســیایس هابــز و
یمگــردد .هرچنــد
الک تنهــا در صــورت خلــق دولــت حاصــل 
تقابــل امنیــت و آزادی دغدغــه بســیاری از متفکـران عــر جدیــد
تخــوایه امنیــت شــکل یمدهــد
بــوده اســت ،بدیــن گونــه کــه دول 
یمگــردد و دولـ تـی کــه
امــا بــه همــان مـ ی زـ�ان از آزادی انســانها کــم 
تأکیــد بیــش از انــدازه بــر امنیــت دارد ،بــه طــور طبیــی امــکان
تهــای جدیــد نـ ی زـ�
شفــرض گرفتــه اســت .دول 
یهــا را پی 
ســلب آزاد 
برخــاف نظا مهــای ســیایس قدیــم کــه خــود را مســئول اخــاق و
سعادت و نظم ن
مبت� بر فضیلت یمدانستند ،همه اهداف خود
تهــا،
را در امنیــت خالصــه کردنــد .ایــن تعریــف از مســئولیت دول 
در نســبت بـ ی ن
ـ� حاکمــان و مــردم تغیـ یـر تا� ایجــاد کــرد و دیگــر مـراوده
اخـ ق
ـا� مبتـ نـی بــر عــدل ،غالبتریــن خصلــت عرصــه سیاســت و
تشـ ن
ـدگا� بودنــد
حکم ـر نا� نبــود .در قــرون وســی مــردم حکوم 
تیـ بـا� ســیایس آنــان تنهــا در دایــره کــردار حاکمــان و
کــه هوی 
ً
تگ ـران امکانپذیــر بــود .کنــش ســیایس رصفــا حکومـ تـی و
حکوم 
بــه تبــع آن همــه اوامــر هــرم حاکمیــت عادالنــه قلمــداد یمگردیــد و
مــردم در ن ز
م�لــت رعیــت ،موضــوع کردارهــای حاکمــان خــود بودنــد.
ن
در جهانبیــی ســیایس ،حاکــم بــه عنــوان رایع اعظــم ،لطــف خــود
ـا� ،ذیــل لطــف و اراده اخـ ق
ـال� اخـ ق
را همچــون رسـ ت
ـا� خداونــد
ت
ن
.
بــر رعیــت اعمــال یمنمــود در چنـ یـ� مفهــویم ،غایــت اعــراض و
کنــش ســیایس دور از ذهــن یمنمــود و رعیــت بــه عنــوان تابــی از
یمشــد .بــه تدری ـ ــج بــا ورود بــه دنیــای مــدرن و
میــل حاکــم شــناخته 
ارتقای مفهوم رعیت به شهروندی و جایگاه مفهوم ت
اع�اض ی ز
ن�
در اندیشــه ســیایس تغیـ یـر پیــدا کــرد.
جــان الک از نخسـ ی ن
ـت� متفک ـر نا� اســت کــه مفهــوم مــردم در
اندیشــه ســیایس را تغیـ یـر داد .هــر چنــد نظریــه ســیایس الک بــه
ماننــد نظریــه ســیایس هابــز ،بــر طبیعــت بـ شـر اســتوار اســت ،امــا
الک برخــاف هابــز کــه انســان را موجــودی غ�اخـ ق
ـا� و تابــع
ی
یمشــمارد ،انســان را موجــود اخـ ق
ـا� و تابــع
خواسـتهای غریــزی 
قانــون اجتمــایع یمدانــد .انســان دراندیشــه الک از لحــاظ اخـ ق
ـا�
با هم برابر هســتند و آزادانه به هر آنچه مطابق قانون طبیعت
اســت ،عمــل یمکننــد .یعـ نـی هــر فــرد بــه لحــاظ انســانبودناش از

حقـ ق
ـو� برخــوردار اســت ،نــه بــه ســبب برتــری در قــدرت ،ثــروت و
یــا موقعیــت .از آنجــا کــه در نظریــه الک ،حــق تفسـ یـر و بــه اج ـرا
تن
گذاش� قانون طبییع به کل جامعه واگذار شده است ،بنابراین
اگر حکومت از مفاد قرارداد منعقد شده تخیط کند و برخالف
مصالــح مــردم حرکــت کنــد ،مــردم حــق شــورش ،اعـ تـراض و تغیـ یـر
را دارنــد .الک از نخسـ ی ن
ـت� نظری هپــرداز نا� اســت کــه حــق اعـ تـراض
مردم را به رسمیت یمشناسد؛ هر چند هنوز مفهویم از شهروند
در جامعــه روزگار الک وجــود نداشــت.
مونتسکیو ی ز
ن� به عنوان طراح اصل تفکیک قوا دیدگاه جدیدی
نهــا دارد .او
تهــا و نقــش مــردم در آ 
نســبت بــه مفهــوم حکوم 
درکتــاب روح القوانـ ی ن
ـدا� ســه قــوه مقننــه ،مجریــه و
ـ
ج
ـه
ـ� نظریـ
ی
قضاییه را به گونهای ی ن
تبی� کردکه این نظریهها ،اثر انکارناپذیری
بر ش
م� فکری ،قانون اســایس و شــکلدادن به رژیمهای ســیایس
ـر� بــه جــای گذاشــت .منظــور مونتســکیو از طــرح نظریــه
غـ ب
ها� به منظور سوء استفاده نکردن از
ل
ح
اه
ر
ائه
ر
ا
قوا،
تفکیک
ی
قــدرت ،چگونـ گـی محدودیــت قــدرت و ارائــه ت
به�یــن روشهاســت
ـتیا� بــه آزادی
کــه در ســایه آن ســاختار مناس ـیب بــه منظــور دسـ ب
ن
شــکل گـ یـرد .نظریــه تفکیــک قــوا منتســکیو تأثـ یـر فـراوا� در ایجــاد
ـت� قوانـ ی ن
نخسـ ی ن
ـ� اســایس در قــرن  18میــادی بــر جــای گذاشــت
ـکا� بـرای تدویــن قانــون اســایس
بــه گونـهای کــه قانونگــذاران آمریـ ی
فــدرال ،از نظریــه تفکیــک قــوا برداشــت کــرده و رژیــم ریاسـ تـی را
�ریــزی کردنــد کــه درآن بــه نقــش مــردم و نظــارت
درکشــور خــود پ 
نهــا بــر قــوای سـهگانه تأکیــد شــده اســت.
آ
شــاید هیــچ اندیشــمندی بــه انــدازه مارکــس بــر نقــش اعـ تـراض و
انقــاب و تأثـ یـر آن در آینــده جوامــع بـ شـری تأکیــد نکــرده باشــد.
مارکــس تمــام اندیش ـههای خــود را بــر بســیج طبقــات و شــورش
علیه بورژوازی بنیان گذاشته است .او ایده دیالکتیک هگل را از
زم� آورد و نشان دادکه دیالکتیک ی ز
آسمان به ی ن
چ�ی جز حاصل
ً
تنــش و جــدال طبقــات اجتمــایع نیســت .اصــوال مارکسیســم بــه
عنــوان یــی از انــواع نظریــات سوسیالیسـ تـی ،از اندیشــه انقــاب
تفکیکپذیــر نبــود .در مارکسیســم تصــور بــر ایــن اســت کــه
کمونیست وضیع جدید و ن
آرما� برای انسان در دنیاست که این
ز
ـا� قابــل حصــول نیســت .مارکــس
هــدف نـ یـ� جــز بــه وســائل انقـ ب
ت
نهــا را
تــاش یمکنــد بــا آگایه پرولتاریــا از وضــع طبقــا� خــود ،آ 
بسیج کرده و بر علیه رسمایهداری بشوراند و مردم با خودآگایه
ت
طبقا� و به طور
انقال� خود ش�ایط موجود تضادهای
از نقش
ب
کیل طبقــات را از میــان بــردارد .نظری ههــای مارکــس ،رادیکالیســم

ســیایس را بــه قصــد آزادی و برابــری انســانها علیــه رسمای ـهداری
رواج داد امــا در عمــل حکومــت توتالیـ تـر خلــق کــرد و امنیــت را بــه
جــای آزادی نشــاند.
نظری هپــرداز دیگــری کــه بــر نقــش مــردم وکنــش ســیایس آنهــا تأکیــد
داشته است ،هابرماس و نظریه جامعه ن
مد� اوست .هابرماس
در تقسیمبندی عقل آن را به دو حوزه ارتبایط و ابزاری تقسیم
یمکندگرچه در واقعیت ،حوزه ابزاری که همان اقتصاد و دولت
است ،از حوزه ارتبایط قویتر نشان داده یمشود اما حوزه عقل
ارتبایط که ت
بس� حوزه عمویم است ،نماینده مهارتهای کالیم
و ی ن
قتــری برخــوردار
ب�االذهـ نـا� اســت کــه از شــأن باالتــر و عمی 
ن
اســت و بایــد جایــگاه واقــی خــود را بــاز نمایــد.
عقال�شــدن حــوزه

سیاســت دولــت نیازمنــد گسـ تـرش حــوزه عمــویم جامعــه اســت
کــه برخــاف عرصــه تکذهـ نـی قــدرت ،عرص ـهای چنــد ذهـ نـی و
محــل برخــورد اندیش ـهها و اذهــان گوناگــون اســت و در ایــن بـ ی ن
ـ�
نقش مردم و رضایت آنها از عملکرد دولت در حوزه عمویم به
نمایش در یمآید .حوزه عمویم به عنوان فضا� برای ت
اع�اض و
ی
ت
نارضای�ها شناخته یمشودکه با تقویت آن مردم منافذی برای
نقــد سیاسـتهای دولــت یمیابنــد.
حــق اعـ تـراض مــردم در اندیشــه کانــت در رســاله حقــوق عمــویم
مطــرح گردیــد و تکامــل آن در منشــور حقــوق بـ شـر در یس مــاده

ً
تجــی یافتــه اســت .حقـ ق
ـو� کــه هــر فــرد انسـ نـا� رصفــا از آن
جهــت کــه انســان اســت فــارغ از رنــگ پوســت ،نـژاد ،دیــن ،منشــأ
اجتمایع ،موقعیت اجتمایع و جنسیت دارای آن است .کرامت
انســان بــه معـ نـی تکریــم و بزرگداشــت مقــام اوکــه دارای عــزت و
نز
م�لــت واال و ش�ف اســت و ح ـیق اســت کــه در هیــچ حــایل از
انسان قابل سلبشدن نیست و هرگونه رفتاری که این کرامت
را مخــدوش کنــد ،رفتــاری غــر اخـ ق
ـا� اســت و بایــد از آن اجتنــاب
ی
یهــای مــد�ن
کــرد .آزادی بیــان نـ ی زـ� یــی از مصادیــق حقــوق و آزاد 
اســت کــه در اعالمیــه حقــوق بـ شـر بســیار بــر آن تأکیــد شــده
گف� و نگاشـ ت ن
اســت و تنهــا بــه ســخن ت ن
یمشــود و حــق
ـ� محــدود ن 
تجمــع مســالمت ی ز
آم� نـ ی زـ� بســان یــک حــق مســتقل شــناخته شــده
و طریقهای اســت که انســانها به وســیله آن دیدگاهها و اندیشــه
خود را به دیگران منتقل یمکنند؛ خواه این دیدگاه و اندیشه یک
دیــدگاه ســیایس ،اجتمــایع و یــا حـ تـی رصفــا یــک ایــده هـ نـری باشــد.
تخــوایه و آزادی
بنابرایــن چالــش میــان امنیــت در روایــت دول 
یسخــوایه همیشــه در اندیشــه ســیایس و بــه
در روایــت دموکرا 
تبــع آن در تحــوالت ســیایس اجتمــایع دوره مــدرن وجــود داشــته
است.
کشورها� به توسعه دست یافته اند که با مکانیسمهای
ی
جامعــه مـ ن
ـد� ،احـزاب ،مطبوعــات ،حــوزه عمــویم ،دموکـرایس و
حــق رأی و پارلمــان تعــادل آزادی و امنیــت را شــکل دادهانــد.

اخ� توسط کمیته سه نفره در دولت
گ�ی وضعیت بازداشت شدگان ی
پ� ی
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نگاه ویژه

رئیــس دفـ تـر رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتـهای ســه نفــره شــامل وزیــرکشــور ،وزیــر دادگسـ تـری و معــاون حقـ ق
ـو� رئیــس
ن
ها� که خوف و ترس ایجاد
جمهور اعالم کرد که این کمیته موظف شد تا حساب کسا� که قصد آشوب نداشتند را از آن ی
کردنــد ،جــداکند.
یظ
خ�نــگاران در مــورد تشــکیل کمیتــه ســه نفــره بـرای
ـع
ـ
م
ج
در
ـت
ـ
ل
دو
ـت
ـ
ئ
هی
ـه
ـ
س
جل
ـیه
ـ
ش
حا
در
ـ
ع
وا
ـود
ـ
م
مح
بــه گـزارش ایســنا،
ب
اخ� اظهارکرد :کمیته سه نفرهای که متشکل از وزیرکشور،
های
یم
ا
ر
ناآ
دیدگان
آسیب
و
شدگان
بازداشت
برریس وضعیت
ی
ق
ت
حقو� رئیس جمهور هستند ،براساس ابال�غ که دیروز شد وظیفه دارند برریسهای الزم را انجام
دادگس�ی و معاون
وزیر
دهند.
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نوشــتاری کــه در ادامــه یمخوانیــد ،بهدنبــال دغدغـهای بـرای ارائــه
پاســخ بــه دو پرســش پدیــد آمــده اســت :چ ـرا ت
اع�اضــات خیابـ نـا�
ن
خیابا�
یمشــود و چرا عمدتا خشــونتهای
به خشــونت کشــیده 
نتیجهبخــش نیســت؟ پاســخ بــه ایــن دو پرســش ســهل و ممتنــع
است و سهل و ممتنع بودن آن هم در یک گزاره تحدید یمشود:
پاسخهای بسیار زیادی که یمتوان در تحلیل این دو پرسش ارائه
کرد .پاسخهای بسیار از آن جهت موضوع مورد بحث را تسهیل
ـویع جامع هشــنایس،
یمکنــد کــه هــر یــک از حوزههــای موضـ ِ
علومسیایس ،روانشنایس و… برای تحلیل پدیده خشونتهای
خیابـ نـا� ،دســتگاههای نظــری فربـهای دارنــد و پژوهشــگر بــا دریـ یـا�
�ک ـران از نظریــات و داد ههــای علــی مواجــه اســت .امــا روی
ب
دیگــر ســکهی پاس ـخهای بســیار در موضــوع مــورد بحــث آن
گ
یمشــود تــا پژوهشــگر نتوانــد
اســت کــه گسـ تـرد� ابعــاد آن ســبب 
تمایم جنبههای موضوع را درکار خود بگنجاند و تحلییل جامع
ارائــه کنــد؛ چراکــه برگزیــدن هــر یــک از حوزههــای موضــویع بـرای
پیش�د موضوع مورد مطالعه ،ت
ح� اگر منجر به غفلت از دیگر
ب
ت
ت
ن
گرف� دیگر حوزهها
مطالعا� نشود ،ناگزیر از نادیده
حوزههای
و فروگذاشـ ت ن
نهــا اســت .پــس از ایــن مقدمــه کوتــاه ،در ادامــه
ـ� آ 
خواهــم کوشــید تــا بــا توجــه بــه محدودیــت کلمــات و بــه وســع خــود
ـش ایــن نوشــتار برآیــم.
بهاختصــار در مقــام پاسـخ ی
گو� بــه دو پرسـ ِ
صداها�که امکان شنیده شدن ندارند
ی
اگــر ب ـرای کنــش ســیایس و اجتمــایع و تغیـ یـر ش�ایــط از وضعیــت
موجــود بــه وضعیــت مطلــوب و اصــاح امــور بــه دو پیــش ش�ط
ّ
ـکاء رصف بــه
ی
غ�قابــل تغیـ یـر اعتقــاد داشــته باشــیم ،یــی اتـ ِ
ن
ین�وهــای داخــی و دوریگزیـ نـی از عنــارص بـ یـرو� و دیگــری
پرهـ زـ� از خشــونت ،تنهــا دو را هحــل پیــشروی ت
مع�ضـ ی ن
ـ� ش�ایــط
ی
ِ
نامطلــوب بـ قـا� اســت :تــاش در جهــت حکومتمنــدی خــوب
بــا انتخــاب نخبــگان و متخصصــان مــورد نظــر و وثــوق عمــویم و
ت
دیگری استفاده از ت
سندیکا�
تشکیال� و
بس�ها و ظرفیتهای
یِ
ن
پیگ�ی آنها تا به
ـی موجود برای بیان مطالبات و ی
قانو� و رسـ ِ
کســو بخــش عمــدهای از
نشــان .در ای ـر ِان امــروز از ی 
ثمــر رسید 
نچــه تجربــه
ـدی حکومـ تـی چنا 
ـ
ی
کل
ـب
ـ
ص
منا
و
ـذار
ـ
گ
اثر
جایگا ههــای
ِ
تاریـیخ نشــان یمدهــد در یـ ِـد افـر ِاد معــدودی اســت کــه ب هصــورت
یمشــوند و از ســوی دیگــر مســئولیتهای
ـتصوا� برگزیــده 
اسـ
ب
انتخا� که به واسطه آراء مردم نصیب خ
بر� برگزیدگان یمشود،
ب
ـتصوا� تحدیــد و انتخــاب
بــا محدودیت-هـ یـا� نظـ یـر نظــارت اسـ
ب
یمشــود
تهـ یـا� حاکمیـ تـی مواجــه 
عمــویم ب هنــویع بــا مصلح 
نهــا نتواننــد
کــه شــاید ب ـرای عمــوم جامعــه قابــل درک نباشــد و آ 
نماینـ ن
ـدگا� کــه مــد نظــر دارنــد را برگزیننــد .در نتیجــه ایــن ش�ایــط،
اگــرگفتوگــوی مســتمری میــان دولــت و جامعــه وجــود نداشــته
باشــد و اقنــاع عمــویم صــورت نگـ یـرد ،به-واســطه سیاس ـتهای
شهـ یـا� از جامعــه و
ف قابــل مالحظـهای میــان بخ 
موجــود ،شــکا 
یمشــود کــه تنهــا یــی از نتایــج آن فقــدان کار یا� الزم
دولــت ایجــاد 
تأث� قرار ت ن
گرف� حکومتمندی مطلوب است .از دیگر
و تحت ی
ن
ت
سو ت
رسیم
و
قانو�
سندیکا�
و
تشکیال�
های
ت
ظرفی
و
ها
بس�
یِ
ِ
تهــای فعالیـ تـی مختل ـیف مواجهانــد و بـ خ
ـر�
موجــود بــا محدودی 
ِ
جنبشهای اجتمایع ی ز
فعال�ن
ن� به رسمیت شناخته نیمشوند و ی
آن با مشـ ت
ـکال� بســیاری دسـتوپنجه نرم یمکنند .اســتمرار عدم
حکومتمنــدی خــوب ســبب انباشــت مشــکالت عدیــدهای در
یمشــود و فقــدان زیرســاختهای مناســب ســاختاری
گــذر زمــان 
یمشــود تــا
و نهــادی در اعـ تـراض بــه وضعیــت نامطلــوب ســبب 
نکــه نماینـ ن
ـدگا� از جنــس
شهــای معـ تـرض جامعــه ب هســبب آ 
بخ 
ض
خــود را در دولــت نیمیابنــد تــا صــدای اعـ تـرا� آنــان باشــند ،خــود
ت
اقداما� رادیکال ،صدایشان را به دولت
به خیابانها بیایند و با
برسانند .طبعا از یکسو هرچه مشکالت ت
مع�ضان حادتر باشد
بهنویع که استمرار ش�ایط موجود ،زیست آنان را تهدیدکند و از
دیگر سو ت
اع�اضات آنان درگذر زمان بهسبب آنکه منفذهای
کبــاره
مناسـیب جهــت ابـراز پیــدا نکــرده اســت ،تجمیــع شــود و بــه ی 
لتــر و خش ـنتری از ت
مع�ضــان
فــوران کنــد ،بــا رفتارهــای رادیکا 
مواجــه خواهیــم شــد .هرچــه گروههــای اعـ تـر ض
شهــای
ا� بخ 
ِ
نهــا در نبــود تشــکیالت و گروههــای
مختلــف جامعــه در خیابا 
ت
ت
رســی و شناخت هشــدهی معــرض بیشــر بــه یکدیگــر بپیوندنــد،
گتــر شــدن،
شهــای تــودهوار را یمیابنــد و بــا بزر 
تهــای جنب 
خصل 
بر قدرت تخریب آنان افزوده یمشود و جلوهای خشونت ی ز
آم�تر
پیــدا یمکننــد .در ایــن میــان ت
نمــاه
یمــاه  96و آبا 
اع�اضــات د 
ت
 98از یــک جهــت قابــل تمایــز بــا مــوارد اعــر ضا� پیشـ ی ن
ـ� اســت
شهـ یـا� از جامعــه
ـوورودان خیابـ نـا� و افــزوده شــدن بخ 
و آن نـ
ِ
ت
بــه ت
مع�ضــان خیابـ نـا� اســت کــه تــا پیــش از ایــن در اع�اضــات
ت
گذشــته حضــو نداشــتند و یــا حضورشــان جلــوه متفــاو� داشــت.
در ســالهای اخـ یـر بــا تشــدید تحری مهــای ی ن
ب�الملــی علیــه ای ـران،

فــروش نفــت کشــور تــا حــد زیــادی کاهــش یافــت و دولــت بــاکــری
بودجــه شــدیدی مواجــه شــدکــه در ش�ایــط مــادی و رفــایه خانــوار
ایـر نا� بهخصــوص طبقــه متوســط اثرگــذار بــود .تمدیــد وضعیــت
شهـ یـا� از طبقــه
اقتصــادی نامطلــوب ســبب شــده اســت تــا بخ 
متوســط کــه تــا پیــش از ایــن نماینــدگان اعـ تـر ضا� مســالمت ی ز
آم�
ِ
ِ
جامعــه بودنــد ،بــه طبقــه محــروم و فقـ یـر جامعــه بپیوندنــد و
بهاصطــاح بــا پدیــدهای ذیــل عنــوان «نوتهیدســتان» یــا «طبقــه
متوسط فق�شده» مواجه شویم و نحوه بروز ت
اع� ضا� آنان ی ز
ن�
ی
در اثــر ایــن تغیـ یـر ،دگرگــون و خشــونت ی ز
آم� شــود .ایــن پدیــده از
گ
آن جهــت اهمیــت دارد کــه معمــوال کسـ نـا� کــه ب هتــاز� تهیدســت
شــدهاند ،از خشــم ناامیــدی بــر خــود یملرزنــد و خاطــره ی ز
چ�هــای
گ
ند�شــان خــون را در رگ آنــان ب هجــوش یمآورد.
خــوب گذشــته ز 
ن
محروما�انــد کــه بــه جنبش-هــای تــودهوار پاســخ
ایــن گــروه جدیــد
ن
موافق یمدهند .این گروه جدید با مقایسه وضعیت کنو� خود
گ
گ
ـورد� نـ ش
ـا�
بــا گذشت هشــان ،احســاس نــویع طردشــد� و زخ مخـ
از نــویع نظــم ناعادالنــه دارنــد و چنـ ی ن
شهــای
ـ� حــی ســبب واکن 
شــدیدی بــه وضعیــت کنـ ن
یمشــود.
ـو� 
موجسواری رسانهای و توهم شنیده شدن
آم� ت
امــا در بــروز خشــونت ی ز
اع�اضــات خیابـ نـا� در قالــب
ت
ض
ا�
جنب 
شهــای تــودهوار ،تنهــا نبــود نهادهــا و ســاختارهای اعــر ِ
آم� موثر نیست بلکه عوامل دیگری ی ز
مسالمت ی ز
ن� دخیل است.
جســواری رســانه-های خـ ج
ـار� در اغـراق از
یــی از ایــن عوامــل ،مو 
ش�ایــط نامطلــوب کنـ ن
ـو� کشــور اســت .شــاید بارهــا ایــن نکتــه را بــه
الفــاظ گوناگــون از رســانههای داخــی ،دولتمــردان و حـ تـی بـ خ
ـر�
لگـران ســیایس شــنیده و در برابــر پذیــرش آن مقاومــت کــرده
تحلی 
باشــید و ایــن نکتــه را بیــان کنیــد کــه مــا ش�ایــط نامطلــوب کنـ ن
ـو�
را بــا گوشــت و پوســت خــود احســاس یمکنیــم و دیگــر نیــازی بــه
فضاســازی رســانههای خـ ج
ـار� نیســت .امــا مقصــود نگارنــده فراتــر
از درک ش�ایــط نامطلــوب کنـ ن
ـو� ب هصــورت شــخیص و بلکــه
نهــا در بـ ی ن
ـ� گفتوگوهــای عمــویم و حاکــم شــدن
بزرگنمـ یـا� آ 
ت
فضای یأس است .بگذارید تا موضوع را کیم بیش� واکاوی کنم.
در ش�ایط ن
کنو� نه فقط بدنه جامعه بلکه بسیاری از مدیران و
دول� ی ز
مسئول� ت
ی ن
نامطلو�
ن� به این امر اذعان دارندکه با ش�ایط
ب
ت
یمتــوان یافــت کــه بــر ایــن امــر صحــه
مواجهایــم و کمــر فــردی را 
نگذارد و تمام قد از ش�ایط ن
کنو� دفاع کند .اما اینکه در ش�ایط
ن
ها� ش�ایط نامطلوب است ،بهاین معنا نیست
کنو� در حوزه ی
کــه دیگــر هم هچـ زـ� تمــام شــده اســت! ناامیــدی کنـ ن
ـو� بهدنبــال
ی
ِ
عوامــل متعــددی نظـ یـر بیــکاری ،تنهــا زاده تهدیــد فقــر نیســت،
بلکــه بیــش از آن ،نـ ش
ت
ـی
ـا� از چش ـمانداز ی
غ�منتظــره یــک نیسـ ِ
ـشرو بهدنبــال القائــات رســانههای خـ ج
ـار�
همهجانبــه در آینــده پیـ ِ
اســت؛ القائـ تـا� از ایــن جنــس کــه گرفتــار ایــن احســاس بشــویم کــه
زما�کــه ایــن نکتــه را حـ تـی
همــه چـ ی زـ� دیگــر بــه پایــان رســیده اســت .ن 
به نزدیکترین دوســتان خود منتقل یمکنیم ،با این اتهام گرفتار
یمشــویم کــه اسـ یـر تئــوری توطئــه شــدهایم؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را

گـ ش ز
ـو�د کــرد کــه وجــود توطئــه بــا تئــوری توطئــه متفــاوت اســت و
نبایــد گفتمــان تئــوری توطئــه مــا را چنــان دربرگـ یـرد کــه اساســا منکــر
هرگونه توطئهای شویم .در ش�اییط که نتوانیم برای ت
مع�ضان
اجتمــایع ،میــان ش�ایــط نامطلــوب کنـ ن
ـو� و اغ ـراق در ش�ایــط

نامطلــوب کنـ ن
ـو� کــه آن را ب هطــور عالجناپذیــری تبا هشــده ترســیم
تشــده
ـدی تثبی 
یمکننــد تمایــز قائــل شــویم ،نتیج ـهای جــز ناامیـ ِ
اجتمــایع بهدنبــال نخواهــد داشــت و روی دیگــر ایــن وضعیــت،
کاذ� اســت کــه از آن ســوی مــرز
حرکــت در جهــت امیدهــای ب
یمشــود و ت
مع�ضــان در ایــن ش�ایــط ،احتمــاال بیشـ تـر بهدنبــال
داده 
دورهگــردان امیدفــروش یمرونــد تــا یاریرســانندگان! دورهگــردان
ن
ش تــوده-
ـی جنب ـ 
امیدفــروش آنا�انــد کــه یمکوشــند ذهــن جمـ ِ
ـدی اکنــون اقنــاع کنــد بلکــه عامدانــه بــه ایــن
وار را نــه فقــط در پلیـ ِ
یمزنــد تــا بتوانــد آرمانشــهر خــود را بـرای آنــان ترســیم
پلیــدی دامــن 
بس� امید قطیع به آینده ت
کند؛ درواقع تقبیح اکنون بدون ت
به�
ن ِ
ِ
نیمتواند از اصالت برخوردار باشد زیرا به هر ی ز
م�ان هم که توده
بــر پلشـ تـی کنـ ن
ـو� تأســف بخــورد ،اگــر چشـماندازهای تآ� حــایک از
ن
وخامت بیشـ تـر یا ت
تغی� باشــد،
ح� اســتمرار اوضاع کنو� و عدم ی
ش
ب هطــور اجتنابپذیــری ب هســوی ســازش بــا �ایــط موجــود منجــر
خواهد شــد .عمده اپوزیســیون ن
کنو� ،یمکوشــد تا توده ت
مع�ض
ِ
را از وضعیــت کنـ ن
ـو� ن ز
م�جــر و بــه آینــدهای شــکوهمند امیــدوار
کند؛ پراکندن امید به آینده با بریدن از ش�ایط ن
کنو� ،قویترین
ز
محــرک تــوده بــا تصــور ش�ایــط زیســت بهـ تـر اســت ،بــه آن مـ یـ�ان
قوی که به آن شهامت حضور در خیابان و دست یازیدن به هر
اقــدام خشــونت ی ز
آم�ی را بدهــد.
خشونت جنبش تودهای در برابر خشونت دولت
لهــا ،چـرا� بــه خشــونت کشــیده شــدن ت
بـ خ
اع�اضــات
ـر� از تحلی 
ی
ن
ت
خیابــا� را در نحــوه برخــورد دولــت بــا اع�اضــات و خشــونت آن
نکــه تــا چــه مـ ی زـ�ان بــه تکعلـ تـی دیــدن
خالصــه یمکننــد؛ فــارغ از ای 
پدیدههای اجتمایع نقد وارد است ،بایدگفت که قانون اسایس
ن
ایران ت
قانو� شهروندان یمداند و در نتیجه مطابق
اع�اض را حق
ت
قانــون اســایس ،اع�اضــات مــردیم بــا رعایــت ش�ایــی بهرســمیت
گ
یمشــود .امــا مقصــود از طــرح بحــث اخـ یـر ،چگونــی
شــناخته 
اع�اض در ایران ن
احقاق حق ت
کنو� نیست .اگرچه ی ن
چن� نیست
ِ
کــه دولــت ایـران ت
اع�اضــات مــردیم را بهرســمیت نشناســد و رصفــا
درصــدد برخــورد بــا آنــان برآیــد ،امــا بگذاریــد تصــور کنیــم چنـ ی ن
ـ�
اســت .نتیجــه در برابــر هــم ق ـرار گرفـ ت ن
شهــای
ـ� خشــونت جنب 
تــودهای و خشــونت دولــت چیســت؟ هانــا آرنــت ،فیلســوف
ن
آلما� به این پرســش بدین نحو پاســخ داده اســت که در
ســیایس
ف
گ�د ،ن
یع� خشونت
ار
ر
ق
خشونت
ابر
ر
ب
در
خشونت
که
مصا�
ی
مــردم در برابــر خشــونت دولــت« ،دولــت همیشــه دارای برتــری
مطلــق اســت» و ایــن بــه آن ســبب اســت کــه خشــونت نیازمنــد
اب ـزار و نـ یـرو اســت و اب ـزار و نـ یـر یو� کــه دولــت ب ـرای خشــونت در
اختیــارش اســت ،همــواره فاصلــه عظیــی بــا ابـزار و نـ یـروی مــردیم
دارد .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه منظــور اب ـزار
خشــونت ی ز
شهــای تــودهای اســت و نــه گروههـ یـا� کــه
آم� جنب 
ز
از جانــب کشــورهای متخاصــم آمــوزش دیــده و تجهـ یـ� شــدهاند.
امــا دولــت همــواره اب ـزار و نـ یـروی بیشـ تـری ب ـرای اعمــال خشــونت
دارد و مــردم هرچــه قــدر هــم کــه بــه خشــونت متوســل شــوند ،بــا
خشــونت بیشـ تـری از ســوی دولــت مواجــه خواهنــد شــد و طبعــا
اگر در میان ت
ض� گروههای معاند ی ز
مع� ی ن
ن� حضور داشته باشند،
برخــورد دولــت قهر ی ز
آم�تــر خواهــد بــود .امــا هانــا آرنــت بالفاصلــه
ایــن ســوأل را مطــرح یمکنــد کــه برتــری مطلــق دولــت در بهــره بــردن

از خشــونت در برابــر تــوده تــاکجاســت؟ آرنــت بــه ایــن نکتــه اشــاره
دارد کــه ایــن برتــری تــا مــادایم ادامــه یمیابــد کــه «ســاختار قــدرت
دولت دستنخورده و سالم بماند» .منظور آرنت از این عبارت
آن اســت کــه در مســابقه خشــونت ،دولــت همــواره برتــر اســت تــا
قدرت حکومت فرونپاشد .آرنت
آنجاکه کانون و هسته اصیل
ِ
نشانه این امر را در «اطاعت ین�وهای پلیس یا ارتش در اطاعت
یمتــوان چنـ ی ن
ـ� خالصــه کــرد :تــا
نهــا» یمدانــد .ایــده آرنــت را 
از فرما 
ت
مــادایم کــه دولــت بــر ین�وهــای نظــایم خــود کنــرل دارد ،در برابــر
یمتــوان از ایــن
خشــونت تود ههــا ،دســت بــاال را دارد .چکیــدهوار 
مبحــث چنـ ی ن
ـ� نتیجــه گرفــت کــه ب هســبب توانمنــدی دولــت در
کنـ تـرل ین�وهــای نظــایم خــود ،اقدامــات خشــونت ی ز
آم� تود ههــا در
ش�ایــط کنـ ن
ـو� راهگشــای ت
اع�اضــات آنــان نخواهــد بــود.
چه بایدکرد؟
یمتــوان از پذیــرش ش�ایــط
شتــر اشــاره شــد ،ن 
نطــور کــه پی 
هما 
نامطلــوب کنـ ن
ـو� شــانه خــایل کــرد و ت
اع�اضــات را نادیــده گرفــت.
ت
جا� نیمبرد و باید تالش کرد تا
اما خشونت در اع�اضات راه به ی
ت
ت
ز
آم� پیش برد تا
بتوان با اقداما� ،اع�اضات را بهشکیل مسالمت ی
ت
ت
هم منجر به برخورد دولت و توده مع�ض نشد و هم اع�اضات
بهبهبود ش�ایط منجر شود .توده ت
مع�ض اکنون احساس یمکند
ُ
یهــا و تصمی مســازیها خیــی پررنــگ
گ� 
کــه نظــرش در تصمیم ی
ً
ت
تصمیما� توسط دیگران به آن تحمیل یمشود
نیست و عموما
و تنها مجبور به اطاعت از آنها است .دیگر آنکه توده ت
مع�ض
ی ن
تضم�شده برای بیان نقطهنظرات انتقادی و
امکان و زمینهای
ت
.
ا� خود نیمبیند ییک از راههای تجربهشده موفق در بیان
اع� ض
ت
ز
آم� آن اســت کــه نظــام تحــزب ،ســندیکاها
اع�اضــات مســالمت ی
ت
ت
و بهعبار� ظرفیتهای تشــکیال� موجود به رســمیت شــناخته
تهــای بیشـ تـری بیابنــد تــا اوال بــا ایفــای نقــش
شــوند و امــکان فعالی 
میانـ جـی بتواننــد نظ ـرات ،مطالبــات و انتظــارات تــوده مــردم را بــه
دولــت منتقــل و پیگـ یـری کننــد و دومــا در مواقــع بح ـر نا� ،دولــت
ـشروی خــود
گروههــای منسـ ِ
ـجم شناخت هشــدهای را در پیـ ِ
داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا آنــان گفتوگــو و از شــیوع ت
اع�اضــات
خشــونت ی ز
آم� جلوگـ یـری کنــد .آزادی عمــل بیشـ تـر رســانههای
گ
ث
کشور برای بازتاب روایات متک� و نمایند� طیفهای وسیعتر
اجتمــایع توانــا� پرداخـ ت ن
ـ� بــه موضوعــات انتقــادی را افزایــش
ی
نهــا راهــکاری در جهــت ایجــاد حــوزه عمــویم
یم-دهــد .همــه ای 
فعــال و انتقــادی اســت تــا بهواســطه آن ســاختاری شــکل گـ یـرد کــه
آم� ت
شهروندان بتوانند بهصورت مسالمت ی ز
اع�اض کنند .عالوه
ت
ز
آم� اع�اضات،
پیش�د مسالمت ی
بر لزوم حوزه عمویم در جهت ب
هرچــه کشــور بــا بهبــود ش�ایــط اقتصــادی ب هســمت ســاختارهای
طبقــه متوســط ســوق پیــدا کنــد و سیاسـتهای اقتصــادی دولــت
امــکان رشــد ایــن طبقــه را فراهــم ســازد ،خشــونت کاهــش پیــدا
ت
صور� امکانپذیر است که اوال دولت به
یمکند .همه اینها در
دریک درست از ش�ایط ن
کنو� نائل شود و دوما با وحدت نخبگان
شهــای مختلــف دولــت بتــوان در راســتای
و ائتــاف میــان بخ 
آم� ت
ت
بس�ســازی ب ـرای پیش ـرب د مســالمت ی ز
اع�اضــات ،مشــارکت
ت
بیش� توده مردم در ساختار دولت به واسطه احزاب ،سندیکاها
و تشکلهای مردیم حرفهای ،بهبود وضعیت ن
کنو� و در نهایت
ِ
حکمـر نا� مطلــوب حرکــت کــرد.

ی ن
منافق� یمشود
اعالم نکردن آمارکشتهشدگان سبب بهرهبرداری
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نگاه ویژه

ن
خمی�شهر در مجلس شورای اسالیم گفت :نظر مجلس این است که آمار را وزارت کشور اعالم کند تا در آرا
نماینده مردم
تشتت نشود و اگر وزیرکشور آمارکشتهشدگان را اعالم نکند نمایندگان اینکار را خواهندکرد.
سید محمدجواد ابطیح درگفتوگو با ایسنا در خصوص �ض ورت ت ن
داش� رفتار صادقانه با مردم و لزوم ارائه آمارکشتهشدگان
ت
اخ� توسط مسئوالن رسیم ،اظهارکرد :مسئولیت ارائه آمارکشتهشدگان با وزیرکشور است و اعالم نکردن آمار
اع�اضات ی
ً
موجب یمشود که بلندگوهای دشمنان این آب و خاک از قبیل سلطنتطلبان و منافقان آمارهای ضد و نقیض و بعضا
نما� شده اعالمکنند.
بزرگ ی

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

ایران و غرب ،یک جدال رسانهای
عیل عبادتیان
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تأث�گــذار در ســطح
نیمــه شــب  24آبــان مــاه ،خ ـرب ی بســیار ی
منت�شــده ،حــایک از افزایــش 200
ش 
کشــور مخابــره شــد .خ ـرب
درصــدی قیمــت ن ز
ش
ب�یــن آزاد از ســاعت  24یمداد� .کــت مــی
پخــش فرآورد ههــای نفـ تـی ای ـران در اطالعیــه خــود ،قیمــت هــر
ب�یــن معمــویل را  3000تومــان و قیمــت هــر لیـ تـر ن ز
لیـ تـر ن ز
ب�یــن
ســوپر را  3500تومــان اعــام کــرد .در ایــن اعالمیــه ســهمیه هــر
واحــد وســیله نقلیــه شــخیص  60لیـ تـر اعــام شــد کــه بــا نــرخ هــر
یمگــردد .ایــن مســئله در همــان روز
لیـ تـر  1500تومــان محاســبه 
ت
اول در شــهرهای مختلــف ای ـران موجبــات اعــراض را فراهــم
کــرد .ایــن ت
اع�اضــات کــه در روز اول جنبــه تســاهل بیشـ تـری
داشــت ،در روزهــای بعــد از آن بــه ســمت شــورشهای خیابــا�ن
پیــش رفــت ،تــا جــا� کــه دولــت ایـران ،قطــع ت
این�نــت رسارسی و
ی
شهــای خشــونت ی ز
مقابلــه بــا چنـ ی ن
آم�ی را در دســتور کار
ـ� جنب 
ت
ن
ق ـرار داد .قطــع این�نــت در ســطح مــی هزین ههــای ســنگی�
را بــه بدنــه اقتصــاد و جامعــه ای ـران وارد کــرد ،امــا در برابــر ایــن
هزینهها ،امنیت کشــور در برابر رســانههای معاند و وابســته از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــود .در نوشــتار پیــش رو ،بــه بــرریس
رویکردهــای مختلــف رســانههای خـ ج
ـار� در برابــر اخبــار منتـ شـره
از ای ـران در بحبوحــه بــازه زمـ نـا� مذکــور خواهیــم پرداخــت.

ن
ی ن
حس�گلمکا�
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در هــر جامع ـهای همــواره امــکان تضــاد و تعــارض میــان خواســت
ملــت و رأی دولــت وجــود دارد .اختالفــات داخــی یــک کشــور ،بــه
مرزهای آن کشور معطوف است؛ چراکه ذینفعان تصمیمات
دولــت ،در زمینـ ه سیاسـتگذاری عمــویم ،در داخــل مرزهــای آن
گ
کشــور زنــد� یمکننــد یــا دســت کــم تابــع حقــوق داخــی آن کشــور
هستند .جنس این نوع از تضاد با تضاد میان دو دولت متفاوت
اســت .درواقــع تضــاد میــان دو دولــت ،تضــاد منافــع و شــاید تضــاد
ی اســت .در ایــن یادداشــت مــا از ایــن منظــر بــه قضایــا
در ایدئولــوژ 
تهــا ،در حقیقــت تضــاد میــان
نــگاه یمکنیــم کــه تضــاد میــان دول 
تهــای متعــارض ،ب ـرای تغیـ یـر در رفتــار
منافــع آنهاســت .دول 
ســیایس طــرف مقابــل خــود ،ابزارهــای متعــددی در دســت دارنــد.
باید همواره به این مسئله توجه نماییم که یک دولت در راستای
منافــع خــود و رسزمـ ی ن
ـ� خــود گام بــریمدارد؛ بنابرایــن بایــد خواســت
عمــویم یــا منفعـ تـی بــارز ب ـرای حمایــت یــک دولــت از مــردم دیگــر
کشــورها وجــود داشــته باشــد .حمایــت بیگانــگان از مــردم یــک
نهــا
کشــور ،گاه از جانــب آن ملــت رد شــده وگاه مــورد پذیــرش آ 
قـرارگرفتــهاســت.
ت
ت
در مناســبات داخــی هــر کشــوری ،آل�ناتیــو یــا آل�ناتیوهـ یـا� در
برابــر دولــت وجــود دارنــد .ت
آل�ناتیــو یمتوانــد درون ســاختار دولــت
ت
ـی
یــا بـ یـرون از آن وجــود داشــتهباشــد .اع�اضــات عمــویم ،فرصـ ت 
اســت کــه ت
تهــا ص ـفآر یا� یمکننــد.
آل�ناتیوهــا در برابــر دول 
ســقوط ،اصــاح و تغیـ یـر رفتــار یــک دولــت ،یمتوانــد بـرای دولــت
دیگــری منفعــت ایجــاد کنــد و در مناســبات دوکشــور ،امتیــازات و
سهم ت
بیش�ی از منافع را برای کشور دوم به همراه داشت ه باشد.
ت
ت
ن
گرف�
پذیرش حمایت دولت بیگانه ،تصمییم است که آل�ناتیو
آن را بر عهده دارد؛ اما اگر ت
آل�ناتیوی وجود نداشته باشد ،مضار
ت
مداخلـ ه بیگانــگان ،بســیارکمــر از منافــع احتمــایل آن بـرای اقشــار
و گروههــای اجتمــایع معـ تـرض مشــهود خواهــد بــود .در نــگایه
ـار� در ت
خوشبینانــه ،مداخلــه دولــت خـ ج
اع�اضــات داخــی ،جنبـه
ت
ن
حمایـ تـی دارد و پــس از تحقــق خواســت مع�ضـ یـ� ،روابــط دو
دولت به روابیط دوســتانه مبدل خواهد شــد و منافع مشـ تـریک را
برای آنها به دنبال خواهد آورد .در نگایه واقعگرایانه ،مداخله
دولــت خـ ج
ـار� کــه آن را حمایــت یمنامنــد ،در امــورکشــور دیگــر،
یادآور اسب ترواست .در واقع دولت ج
خار� نتوانسته خواست
خــود را بــه طــرف مقابلــش تحمیــل کنــد و در هنــگایم کــه خــود را از
گشــودن دروازههــای طــرف مقابلــش عاجــز یمیابــد ،در قالــب یــک
خ�خواه و تحت عنوان حمایت ،تالش یمکند تا جایگاه جدیدی
ی
را در آن کشــور کســب کنــد و ایــن امــر بــه دســت خــود آن ملــت
محقق یمشود .بر این پایه ،ی ن
ها� را که پیش از این
چن� حمایت ی
منفعتطلبانــه نامیدیــم ،اکنــون خصمانــه یمنامیــم.
مــوارد عیـ نـی متعــددی ب ـرای اثبــات ایــن ادعــا وجــود دارد .در ســال
 ،۱۹۵۶اختالفــات گسـ تـردهای میــان اعضــای حــزب کمونیســت
ـتال� ،باعــث شــد کــه بـ خ
مجارســتان بوجــود آمــد .مــرگ اسـ ی ن
ـر�

خ�گـزاری رویـ تـرز بــا پوشــش
در میــان رســانههای انگلیــی زبــان ،ب
ت
ن
ز
حوادث ایران نوشت  «:مردم به افزایش قیمت ب�ین مع�ض
هســتند .ایــن ت
ضهــا بــه درگـ یـری مــردم و پلیــس منجــر شــده
اع�ا 
خ�گزاری بزرگ دیگر ،آسوشیتد
است» .از طرف دیگر ،بنگاه ب
پــرس ،در خ ـرب کوتــاه خــود دربــاره حــوادث ای ـران عنــوان کــرد« :
تظاه ـرات نســبت بــه تصمیــم ناگهـ نـا� دولــت ای ـران مبـ نـی بــر
افزایــش قیمــت ســوخت ،بــار خشــونتباری بــه خــود گرفتــه
ت
امنی� و مردم در چندین شهر در رسارس ایران
است ،ین�وهای
.
خ�گ ـزاری
ـوز،
ـ
ی
ن
ـس
ـ
ک
فا
اری
ز
ـ
گ
خ�
ـدند»
ـ
ش
ـر
ب
ب
بــا یکدیگــر درگـ ی
نزدیــک بــه دولــت آمریــکا در گ ـزارش خــود بــا رویکــرد خــاص
محافظهکارانــه خــود نوشــت« :بــه دنبــال افزایــش  ۵۰درصــدی
نهــا آمدنــد و اعـ تـراض
قیمــت نفــت در ای ـران مــردم بــه خیابا 
سپــرس در
خ�گ ـزاری بــزرگ اروپـ یـا� فران 
خــود را بیــان کردنــد» .ب
ت
خ ـرب خــود نوشــت « :تظاه ـرات و اع�اضــات مــردیم بــه دنبــال
افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن در ایـران ادامــه دارد .تــا کنــون چندیــن نفــر
بــه دلیــل درگـ یـری بــا پلیــس در شــهرهای ایـران کشــته شــده انــد».
بــا نــگایه بــه شــیوه نــگارش اخبــار و نحــوه ورود بــه ایــن مســئله در
میان رسانههای انگلییس زبان ،شاهد شیوه ث
خ�نگاری و
خن� ب
ف
�طــر� در میــان
اســتفاده از الفــاظ خــاص جهــت ایجــاد فضــای ب
شهــا و اخبــار هســتیم .ایــن انتخــاب الفــاظ بــه گونـهای
ایــن گزار 
اســت کــه حـ تـی بنــگاه خ ـرب ی فاکــس نیــوز کــه بیشـ تـرین نزدیــی
را بــه دولــت معانــد ایــاالت متحــده دارد نـ ی زـ� بــه جهــت تــرس از
خدشــه بــه اعتبــار خـ ی خــود ،ت
کم�یــن پرداخــت ممکــن را بــه ایــن
رب

مسئله داشت .در ش�اییط که وضعیت نامعلوم و غبارآلود بر
خ�گ ـزاری حرف ـهای بــا انگـ ی زـ�ه عــدم
فضــای کشــور حاکــم اســت ،ب
آسیب به شخصیت خود ،سیع بر آن دارد که تا معلوم شدن
وضعیت صحیح اتفاقات ،به اظهار نظر در این زمینه پن�دازد.
در طــرف دیگــر رســانههای خـ ج
یسزبــان
ـار� ،رســانههای فار 
فعــال در خــارج از کشــور قـرار داشــتند .بســیاری از ایــن رســانهها
تأث�گــذاری در
کــه بــه بهان ههــای خــاص ســیایس و در جهــت ی
ســطح سیاســت داخــی کشــور ای ـران تأســیس شــدهاند ،اهـ ف
ـدا�
ً
غـ یـر از رصف «نــگارش خ ـرب » را دنبــال یمکننــد و معمــوال بــه
دنبال تشدید ش�ایط بحران درکشور و تضعیف قوه حاکم در
بیس فــاریس،
ب�
ها� ماننــد �
ای ـران هســتند .در ایــن میــان رســانه ی
ای ـران ت
این�نشــنال ،رادیــو فــردا و صــدای آمریــکا رسدمــداران
پوشــش اخبار ایران به صورتهای خاص بودند .این رســانهها
سهــای تجمعــات و بزرگنمـ یـا� در شــیوه برخــورد
بــا انتشــار عک 
بــا متخلفــان ،موجبــات تشــویش اذهــان عمــویم و مکد رسـ ت ن
ـاخ�
فضــای اعتمــاد بــه دولــت در داخــل ایـران را فراهــم آوردنــد .ایــن
رســانهها بــا حمایــت از شــورشهای صورتگرفتــه در داخــل
مرزهــای ای ـران و مخابــره اطالعیــه تجمعــات مختلــف ســی در
تشویق مردم به ش�کت در این تجمعات و ت
امنی�کردن فضای
اعـ تـر ض
ا� در کشــور را داشــتند .دامنــه ایــن بزرگنمـ یـا� تــا حــدی
ت
بیس فــاریس بــا تیــر کــردن قسـ ت
ـم�
ب�
بــود کــه رســانهای ماننــد �
تهــای محمــد خاتــی بــه صــورت تقطی عشــده بــه
از صحب 
تخریــب ایــن چهــره کــه از منتقدیــن دولــت ایـران بــه شــمار یمرود

پرداخت .این رســانهها تنها هدف خود را تأکید بر شــکافهای
اجتمــایع ای ـران و تضعیــف دولــت ای ـران از درون ق ـرار دادهانــد.
تشــده در رســانه دولـ تـی
تهــا و مرزهــای رعای 
مقایســه فعالی 
شهــای انگلیــی و فــاریس بــه نیــی
بیس ،در بخ 
ب�
انگلســتان� ،
نشــاندهنده ی ز
ش انگلیــی بــه عنــوان
انگ�ههــای متفــاوت بخ ـ 
خ�گ ـزاری و بخــش فــاریس بــه عنــوان تشــدیدکننده فضــای
ب
ناامـ نـی در ای ـران اســت.
بایــد اذعــان داشــت کــه در ش�ایــط کنـ ن
ـو� کشــور ،تبلیغــات
رســانههای مغــرض و وابســته ،بــه نتیج ههـ یـا� جــز وضعیــت
نابســامان امنیـ تـی ب ـرای کشــور و تقویــت انگـ ی زـ�ه دولــت ب ـرای
قطــع ت
این�نــت منجــر نشــده اســت .در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی حـ تـی اگــر
ت
ض
ز
آم� و
عــدهای از مــردم قصــد مطر 
حکــردن اعــرا� مســالمت ی
مـ ن
نهــا گرفتــه شــد .بــه طــور
ـد� داشــتند ،امــکان ایــن اعـ تـراض از آ 
قطــع ،وظیفــه ابتــدا� هــر دولــت در ای ـران تأمـ ی ن
ـ� امنیــت مــی
ی
تهــای خـ ج
ـار� در فضــای ســیایس
و جلوگـ یـری از مداخلــه دول 
کشــور اســت و ایــن وظیفــه طبیــی ،هــر دولـ تـی را بــه ســمت
اســتفاده از تمــام امکانــات خــود در جهــت تأمـ ی ن
ـ� ایــن مســئله
ســوق یمدهــد .ایــن اســتفاده از امکانــات ،طبیعتــا مســائیل ماننــد
ت
این�نــت و ایجــاد اختــال در ارتباطــات بـ ی ن
ـ� اف ـراد را نـ ی زـ� شــامل
یمشود .دخالت دولتهای بیگانه از طریق رسانههای جمیع،
بیــش از پیــش بهان ههــای الزم را جهــت چنـ ی ن
ـ� اقدامـ تـا� فراهــم
یمآورد کــه چـ ی زـ�ی جــز تضییــع حقــوق شــهروندی ب ـرای ملــت
ای ـران بــه هم ـراه نــدارد.

خار� در ت
ماهیت مداخلهی دولتهای ج
اع�اضات آبان ۱۳۹۸
از اعضــای حــزب ،خواســتار تجدیــد نظــر در سیاس ـتهای کیل
مجارستان شوند .ایمره نادی از جمله این اعضا بودکه در جریان
این اختالفات از حزب اخراج شد و ر ش
اکو� ،رقیب او با حمایت
ت
کامل مســکو ،به ادامهی سیاسـتها استالینیســی در مجارســتان
پرداخــت .از رسگـ یـری سیاس ـتهای پیشـ ی ن
ت گسـ تـرده
ـ� و دخال ـ 
شــوروی ،موجــب اعـ تـراض دانشــجویان ایــن کشــور در بوداپســت
گردیــد کــه بــه رسعــت فراگـ یـر و تبدیــل بــه یــک انقــاب شــد .رادیــو
اروپای آزاد در تهییج مردم و تحریک آنها به انقالب علیه دولت
دستنشــاند ه شــوروی ،ش
نق� اســایس داشــت و رســان ه انقالبیون
محسوب یمگردید .ایاالت متحده که پیش از این به دنبال رایه
ب ـرای نفــوذ در پرد ههــای آهنـ ی ن
ـ� بلــوک ش�ق یمگشــت ،حمایــت
ن
نهــا وعــد ه پشــتیبا� داد.
خــود را از انقالبیــون اعــام کــرد و بــه آ 
انقــاب در ظاهــر پـ یـروز شــد .ایمــره نــادی بــه عنــوان نخسـتوزیر
مستقرگردید و حدود یس هزار ین�وی نظایم شوروی مجارستان
را تــرک کردنــد .در بامــداد  ۴نوامـرب  ،یــک روز پــس از اعــام خــروج
ین�وهــای شــوروی از مجارســتان ،ارتــش شــوروی از مــرز رومـ نـا�
وارد مجارســتان شــد ،به بوداپســت حمله کرد و دســت به کشــتار
ت
ـتگ�گردیــد و یــک ســال
و تخریــب گســردهای زد .ایمــره نــادی دسـ ی
بعــد اعــدام شــد .در تمــام طــول ایــن مــدت رادیــو اروپــای آزاد و
ایــاالت متحــده ســکوت کردنــد و بعــد از آن بــا اســتناد بــرکشــتار
گسـ تـرده ارتــش رسخ در مجارســتان و  ۲۰۰هـزار پناهنــدهی مجــار
اروپا� ،نهایت تالش خود را انجام دادند تا نشــان
درکشــورهای
ی
استال� ،ی ز
ی ن
چ�ی را درباره
دهند ،روی کار آمدن خروشچف و مرگ
شــوروی تغیـ یـر نــدادهاســت.
در جریــان ت
اع�اضــات رسارسی ای ـران در آبــان  ،۱۳۹۸ایــاالت
ـورها� بــودکــه قصــد داشــت اســب
متحــدهی آمریــکا در صــدرکشـ ی
تروای خود را در میان آشوبهای داخیل وارد ایران کند .ترامپ،
مـ ت
ـد� پیــش از ت
اع�اضــات از لفــظ ملــت تروریســت ،دربــارهی ملــت
ـت� مرتبـهای نبــود کــه چنـ ی ن
ایـران اســتفاده کــرده بــود و ایــن نخسـ ی ن
ـ�
صفـ تـی از جانــب رئیسجمهــور ایــاالت متحــده بــه ملــت ای ـران
یمشــد .در جریــان ت
اع�اضــات رسارسی ،ترامــپ بــه
نســبت داده 
تغی� داد و از لفظ ملت بزرگ برای ملت
یکباره ادبیات خود را ی
ایران اســتفاده کرد .تأسـفبار اســت که رویکردی ی ن
چن� خصمانه
درک نشــود و در ش�ایــی کــه هیــچ ت
آل�ناتیــو دارای ش
م�وعیــت و
صالحیـ تـی موجــود نیســت ،اســب تــروا از دروازههــای ایـران عبــور
کنــد و حـ تـی حملــه نظــایم ایــاالت متحــده ،بــا وجــود نمون ههــای
ع ـراق و افغانســتان ،در ذهــن عــوام مطلــوب شــمرده شــود.
مب� بر این است که تبدیلشدن ت
ادعای رسان نظام ،ن
اع�اضات
ش
یمهــای گسـ تـرده و بــه تعبـ یـری اغتشــاش ،نــا� از مداخلــه
بــه ناآرا 
بیگانگان و حمایت صهیونیسم از شبکههای دستنشاندهای در
میــان مــردم ،کــه ب ـرای چنـ ی ن
ـ� مواقــی آمــوزش دیــده و برنام هریــزی
انجــام دادهانــد ،اســت .جــدای از حقانیــت و یــا عــدم حقانیــت
یمتــوان منکــر ایــن مســئله شــد کــه اســتقالل
هــرگونــه اعـ تـراض ،ن 
ـا� اســت و اگــر مشــاهده شــود کــه امــروز ،ایــن
کشــور ،امــری حیـ ت 
ت
مســئله تحتالشــعاع حمایــت دیگــر کشــورها از مع�ضـ ی ن
ـ� ق ـرار
تجــو� را یــا بــه عــدم مدیریــت ت
اع�اضــات

یمگـ یـرد ،بایــد حیطـ ه عل  ی
آل�ناتیــو واقــی و یــا بــه هدایــت جریــان ت
توســط یــک ت
اع�اضــات از

خــارج معطــوف کــرد.
ـ� او تفـ ت
موض عگـ یـری نتانیاهــو بــا مواضــع پیشـ ی ن
ـاو� نداشــت.
ارسائیــل ،همــواره بــه دوسـ تـی بــا مــردم ای ـران و در مقابــل آن
دشـ ن
ـم� بــا نظــام جمهــوری اســایم تأکیــد داشتهاســت .در ش�ایــط
انــزوای دیپلماتیــک ،کاهــش جــدی صــادرات و درآم دهــا ،فشــار
ـا� از تحری مهــا و تــورم گسـ تـرده در ای ـران ،ت
نـ ش
اع�اضــات رسارسی
ب ـرای ارسائیــل ،یمتوانــد بســیار خوشــحالکننده باشــد .در چنـ یـ�ن
ش�ایــی ،اعــام حمایــت شــش کشــور اروپـ یـا� از اینســتکس کــه
ـازوکاری برای تبادل مایل میان ایران و اروپاســت ،نتانیاهو را به
سـ 
ن
.
ـمگ� کــرد ســوئد ،یــی از ایــن شــش کشــور اســت کــه
شــدت خشـ ی
چند روز قبل از اعالم حمایت از اینستکس ،نسبت به جمهوری
اســایم مواضــع بســیار ســخت و تنــدی اتخــاذ کــرد ه بــود .تــا جـ یـا�
کــه نماینــدهی پارلمــان اروپــا از ســوئد ،در پارلمــان اروپــا ،فریــاد
«جمهــوری اســایم نیمخواهیــم» رس دادهبــود .چنـ ی ن
ـ� اقدامــات
متناق�ض در چارچوب کسب منفعت تعریف نیمشود و یمتوان
ایــن مســئله را بــه مداخــات دیگــرکشــورها نـ ی زـ� تعمیــم داد.
یمتــوان اعــام نمــود کــه مواضــع هــر کشــوری ،بایــد
بــه ج ـرأت 
ت
ن
ی ن
.
تضم�کننــد ه منافــع آن کشــور باشــد دولــی کــه چنـ یـ� رویکــردی
ـو�،
یمگـ یـرد .منفع 
را مــد نظــر قـرار ندهــد ،مــورد مذمــت قـرار 
تجـ ی
تنهــا هــدف هــر دولــت خـ ج
ـار� در یــک کشــور دیگــر اســت .کســب
ت
دوس� و یا به طور آشکار خصمانه
منفعت یمتواند با تظاهر به
باشــد؛ امــا نقــش ت
تهــا در بــه بــازی
آل�ناتیوهــا و حـ تـی خــود دول 
تن
گرف� کشورهای ج
خار� بسیار حائز اهمیت است .عدم وجود

ت
آل�ناتیــو ،راه را ب ـرای نفــوذ دولــت خـ ج
یمگــذارد و حـ تـی
ـار� بــاز 
امکان مدیریت ت
اع�اضات را به او یمدهد .بهطوری که گروههای
مخالف کوچک ،رایه به جز وابستهکردن خود به دولت ج
خار�
در جهــت کســب جایــگاه و اعتبــار نخواهنــد دیــد.
یمتــوان مداخلـ ه بیگانــگان در مســائل داخــی کنـ ن
ـو�
از ایــن جهــت 
ای ـران را هــم ب ـرای دولــت از جهــت ایجــاد خدشــه در اســتقالل و
حاکمیــت و شــاید امنیــت و هــم بـرای ت
مع�ضــان از جهــت ســی در
ن
نهــا خصمانــه دانســت .ایــن برداشــت ،بــه معــی
وابســتهکردن آ 
وابستهنشاندادن جریان ت
اع�اض ی ز
آم� آبان  ۹۸به خارج ازکشور
نیســت .طیــف ت
مع�ضــان بــه گ ـر نا� ن ز
ب�یــن ،طی ـیف بســیارگسـ تـرده
گ
ً
ت
ض
ت
اســت .از حامیــان همیشــی نظــام کــه اعــرا� رصفــا معیشــی
دارنــد ،تــا گروههــا� کــه همــواره مخالفــت یــا بــه تعبـ یـری دشـ ن
ـم�
ی
خــود را بــه صــورت آشــکار بــا جمهــوری اســایم ابـراز نمودهانــد ،در
ایــن طیــف قـرار دارنــد.
ت
ت
ز
ن
آم� از چنـ یـ� طیــف گســردهای کــه دلیــل
اع�اضــات خشــونت ی
ن
ت
موجه و عقال� برای اع�اض دارند ساخته نیست و نباید فرض
تهــای خـ ج
ـار� در تــاش ب ـرای ایجــاد رابطــه بــا
نقــش اســایس دول 
ت
بـ خ
ـر� گروههــای مخالــف را بــه کلیـ ه طیــف مع�ضــان تعمیــم داد و
ن
ت
به این شکل از جنبههای صحیح و حقا� اع�اضات شانه خایل
کــرد .مداخل ـ ه بیگانــگان در ت
اع�اضــات ،درکنـ تـرل دولــت نیســت؛
ت
یمتــوان پیام دهــای آن را بــا فراهــم آوردن ش�ایــط اعــراض
امــا 
ز
ت
آم�کاهــش داد و حــی ایــن مداخــات را تــا ســطح اعــام
مســالمت ی
نظــر رصف کاهــش داد.

منشا بوی نامطبوع تهران خارج از پایتخت است
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محیط زیست

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت :منشا بوی نامطبوع تهران خارج از پایتخت است.
به گزارش ایسنا محمد رستگاری  -معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران -با اشاره به منشأ اصیل بوی
ـو� شــهر احســاس شــد و بالفاصلــه اســتاندار
نامطبــوع در تهـران اظهارکــرد :بــوی نامطبــوع در تهـران بــا وزش بــاد از نــوایح جنـ ب
تهـران دســتور بــرریس فــوری ایــن موضــوع را صــادرکــرد.
یهــای کــه تی مهــای کارشــنایس از غــرب تــا ش�ق تهـران انجــام دادنــد هیــچ گاز خطرنــاک
گ� 
وی افــزود :طبــق برر 
یسهــا و انــدازه ی
گ
آلود�هــا را در ســطح شــهر تهـران

نهـ یـا� کــه زمینــه ایجــاد ایــن
و آالینــدهای در ســطح شــهر مشــاهده نشــد و درگام بعــدی کانو 
دارنــد ،مــورد بــرریس قـرارگرفتنــد.

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

ن
ت
حج� و نعل وارونه روحا�
استیضاح

الهه موسوی

روزنامه نگار محیط زیست

اخ� ث
بح� پرمناقشه
استیضاح وزیرجهادکشاورزی درهفتههای ی
ت
ب� گروههای مختلف سیایس ،اجتمایع و ت
را ی ن
ح� محیط زیس�
ن
دامن زد واین بحث هنگایم شدتگرفتکه حسن روحا� ،رئیس
گو�
جمهوربا پذیرش این استعفا ،برگ برندهای برای فرارازپاسخ ی
و توضیح خ
بر� ماجراهای پشت پرده وزارت جهادکشاورزی را
برای وزیر خود خرید.
ن
ت
حج� نه تنها برای وزیر خود فرصت
روحا� با پذیرش استعفای
ت
ن
خواس� را به عنوان
گو� پدید آوردکه حق توضیح
فرار از پاسخ ی
ییک از اصول اسایس «منشور حقوق شهروندی» خودش ،از
نمایندگان مردم سلبکرد.
ت
حج� وزیر جهادکشاورزی با  ۳۷امضا توسط
استیضاح محمود
هیأت رئیسه اعالم وصول شده بود و قرار بود او در جلسه صبح
سهشنبه هفته گذشته مجلس حضوریافته و به پرسشهای
نمایندگان مردم پاسخ دهد که پذیرش استعفای او از سوی
گ�یاش به عنوان «مشاور خود در امور
رئیس جمهور و به کار ی
غذا�» مانع اجرای این برنامه شد؛ برنامهای
کشاورزی و امنیت ی
که یم توانست به عنوان ابزاری برای احقاق حق شهروندان و
شفافسازی رویدادهای مورد سؤال ،از سوی نمایندگان مردم به
کارگرفته شود.
استیضاح در فرهنگ سیایس ،ییک از سازوکارهای مورد استفاده
درحوزه داخیلکشورها وعرصه مناسبات دوقوه مقننه ومجریه
عر� و به معنای درخواست
است .این واژه بر گرفته از واژگان ب
توضیح است؛ اما در اصطالح سیایس به معنای پرسش رسیم
نمایندگان مجلس ازرئیس جمهور ،هیأت وزیران یا یک وزیراست

که پس ازارائه توضیحات آنها ،باید برای ادامهکارشان ازمجلس
ً
بگ�د .طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم
مجددا رأی اعتماد ی
ی ن
مس�
عزل مقام مورد استیضاح نیست؛ بلکه
نخست�گام در این ی
ق
گ�ی پس از توضیحات وزیر ،به او
تل� یمشود و چنانچه در رأی ی
رأی عدم اعتماد داده شود ،آن مقام برکنار یمشود.
در نظامهای سیایس پار ن
لما�که ارتباط ت
بیش�ی ی ن
ب� دو قوه مقننه
و مجریه وجود دارد ،مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی
مردم انتخاب یمشوند حق دارند تمایم اقدامات و عملکردهای
بگ�ند وازراه طرح سئوال ،استیضاح وایجاد
قوه مجریه را زیرنظر ی
ت
نظار� چون دیوان محاسبات،
کمیسیونهای تحقیق یانهادهای
این قوه را ت
ی ن
کن�ل کنند.
همچن� قوه مقننه حق دارد با صدور رأی
عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنارکند.
ت
استیضاح در واقع یک فرصت است برای شفاف سازی؛ فرص�
که گاه با نعل وارونه از سوی مقام باالدست وزیر ن
یع� رئیس
ت
جمهور از شهروندان گرفته یمشود .درست مانند محمود حج�
که چون استیضاح خود را بیش از دو بارگذشته جدی پنداشت،
اراده کرد که با دادن استعفا از آن فرار کند و رئیس جمهور با
پذیرش استعفای او ،امکان برریس عملکرد او از سوی نمایندگان
مجلس را ف
منت�کرد.
ت
استیضاح محمود ت
فرص� برای برریس عملکرد
حج� یمتوانست
وزارتخانه پر اهمیت و پرماجرای جهادکشاورزی ،به عنوان نهاد
متویل تولید غذا در کشور به حساب بیاید؛ وزارتخانهای که
اخ� در تاری ــخ سیایس و محیط
ماجراهای بسیاری یط سالهای ی
زیست ایران برجایگذاشت .ازرخداد تلخ واردات ذرتهای آلوده
و توزی ــع ش
تغی� کاربری
بخ� از آنها تا زیاندهشدن کشاورزی و ی
ار ضا� آن و نابودی بخش اعظم ییک از مولدترین ین�وهایکشور.
این حرکت رئیس دولت دوازدهم ،توانست به ی ز
م�ان زیادی از
یا� عملکرد و افشاگریهای احتمایل نمایندگان درباره
برریس و ارز ب

تخلفهای حوزهکشاورزی ومدیران این وزارتخانه وسازمانهای
زیرمجموعه آن از جمله «سازمان جنگل ها،مراتع و ی ز
آبخ�داری»
ن
روحا� باپذیرش استعفای ت
حج� ،باردیگر
گ�یکند وحسن
جلو ی
ت
ت
اهمی� به بسیاری ازشعارهای انتخابا� خودکه در
اثباتکردکه
«منشورحقوق شهروندی» آورده نیمدهد .اوبا پذیرش استعفا و
دادن سمت جدید در فاصله بسیارکوتاه چند ساعته پس از آن،
تالش کرد که برای آقای وزیر ،آبروداری کند .این در حایل است
که بر اساس ی ن
قوان� و از جمله «منشور حقوق شهروندی» آقای
رئیس جمهور ،استیضاح ،حق نمایندگان ملت است و مردم باید
پاسخ پرسشهای خود را درباره حقوق شهروندی از وزرا و اهایل
دولت ،دریافتکنند.
منشوری که به زعم کارشناسان ،از اساس ،با هدف «پاسخگو
کردن مسئوالن در برابر شهروندان» شکل گرفته و تدوین شده
یسترین حقوق شهروندان بوده و مخاطب
است و حاوی اسا 
اصیل آن ی ز
ن� «حکومت» و «دولت» است .از جمله این حقوق،
ت
حق آزادی اندیشه و بیان ،حق دس�یس به اطالعات و فضای
مجازی ،حق برخورداری از محیط زیست سالم ،حق مشارکت
در ی ن
پاسخگو� مسئوالن به
تعی� رسنوشت واداره شایسته وحق
ی
مردم استکه در این منشور بر آن تأکید شده است.
یز
وآبخ�داری
اخ� در «سازمان جنگلها ،مراتع
رویدادهای دو سال ی
آقا� رئیس
کشور» که ماه گذشته منجر به
ی
دستگ�ی خلیل ی
ت
ها�
ش
پرس
جمله
از
شد،
اطالعا�
این سازمان توسط ین�وهای
ی
ً
بود که جناب وزیر کشاورزی یقینا باید به آنها پاسخ یم داد؛
ها� که مشخص یمکرد چگونه رسنوشت جنگلهای
پرسش ی
ایران با البیگری عد های از دالالن چوب ،رسمایهداران هتلساز و
کوهخواران وجنگلخواران حوزهگردشگری ومعدن معامله شده
است.
از سوی دیگر ،هیچ گونه شفافسازی درباره تخصیص بودجه

ت
زیس�
اهمیت تنوع
نفیسه اسدروح
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ً
احتماال تنها مکان حیات ش
کره ی ن
بخ� استکه ما یم شناسیم.
زم�
ت
ش
ت
ها� که
ازگیاهان ساده و پی�فته
گرفته تا جانوران و ح� باک�ی ی
گ
ً
تقریبا همه جا حضوردارند ،هم� تنوع عظییم ازاشکال مختلف
ن
حیات را روی کره ی ن
گوناگو� عظیم از
زم� به وجود یم آورند .این
ت
ن
زم� را تنوع زیس� یمگوییم.
موجودات ،درمناطق مختلفکره ی
به طوردقیقتر ،به تمامگونههای یک منطقه یا یک اکوسیستم،
تنوع ز ت
یس� آن اکوسیستم گفته یمشود .برای درک واضح این
ت
درس� از مفهومگونه داشته باشیم.
مفهوم ،ابتدا الزم است درک
تأث�
موجودات زنده مختلف در طول زمان و یط تکامل ،تحت ی
محیط صفات خایص را پذیرفتهاندکه آنها را از یکدیگر متمایز
ب� موجودات برای ی ن
یمکند .دانشمندان ازاین صفات متمایز ی ن
تعی�
ف
مختل� استفاده یمکنندکه یمتوان با آنها یکگونه را
روشهای
ازگونه دیگرتشخیص داد .اماعمدهترین روش تشخیصگونههای
مختلف ازیکدیگربرمبنای قابلیت تولید مثل اعضای آنها با هم
است.

اگر اعضای یک جمعیت بتوانند با اعضای یک جمعیت دیگر
گ
ها� تولیدکنندکه قابلیت زند� وتولید مثل
تولید مثلکرده وزاده ی
داشته باشند ،این دوجمعیت ،یکگونه به حساب یمآیند .ی ن
تخم�
ما از تعداد کل گونههای گیایه و جانوری زنده کره ی ن
زم� حدود 9
میلیونگونه استکه ازاین تعداد پیش ن
بی� شده تنها 1.2میلیون
ن
ن
اول� نگرا�ای که این
شناسا� و به طور رسیم تعریف شدهاند .ی
ت یگ
ً
گس�د� ایجاد یمکند این استکه بسیاری از اینگونهها احتماال
یا�
پیش ازآنکه
شناسا� شده ونقش شان درچرخه ی حیات ارز ب
ی
شود ،از ی ن
ب� یمروند.
تغی�ات
عوامیل مثل بهرهبرداری بیش ازحد انسان ازمنابع طبییع ،ی
گ
اقلییم ،رشد جمعیت و آلود� یمتوانند با سوقدادن گونهها به
سمت خطر انقراض ،تنوع ز ت
یس�کره ی ن
زم� راکاهش دهند .حیات
تا امروز بنا به دالیل طبییع مثل یخبندانهای بزرگ یا انفجارهای
ن
آتشفشا� ،پنج انقراض جمیع بزرگ را از رس گذارنده است.
ششم� انقراض جمیع ی ن
ی ن
زم� هم
بع�ض از دانشمندان معتقدند
اکنون آغاز شده است و این بار دلیل آن فجایع طبییع نیست؛
ن
انسا� دلیل عمده آن هستند .غالبیت انسان
بلکه فعالیتهای
ت
ن
روی کره ی ن
زم� ،باعث به ه مریخ� نظم اکوسیستمها و در خطر
ق
قرار ت ن
گرف� با� گونهها یمشود ،به طوریکه طبق نظر بع�ض از

گس�دهتر از ق
دانشمندان انقراض جمیع ششم ت
با� آنها خواهد
ت
بود .خ
بر� دیگرازدانشمندان امانظرمتفاو� دارند .آنهایمگویند تا
رسیدن به نابودی نود وپنج درصد ازگونههای زندهکه دردویست
ی ن
سوم� انقراض رخ داده است ،راه
و پنجاه میلیون سال پیش در
زیادی در پیش داریم .اما آنچه مسلم است این است که انسان از
مس�این انقراض بزرگگام برداشته است .با توجه
سالها پیش در ی
گ
ت
نس� انسان روی زند� سایر موجودات زنده ،آیاکاهش
به کن�ل ب
گ
تنوع ز ت
تأث�ی برزند� ما دارد؟
یس� وانقراضگونهها ی
ً
ن
نش� ،تجربه درک حیات وحش رصفا از باغ
برای انسانهای شهر ی
ن
تلویزیو� و فقط برای رسگریم بوده است و
وحش و مستندهای
ف
ت
مرص�
کم�کیس به این موضوع توجه یمکندکه هوا ،آب وغذای
گ
ما هم� وابسته چرخه پیچیدهای ازحیات هستندکه درکره خایک
ما جریان دارد .این چرخه پیچیده وبزرگ حیات دراکوسیستمکره
ی ن
زم�،بهچرخههایکوچکتردراکوسیستمهایکوچکترتقسیم
یمشود.سازگاریاجزایهراکوسیستم،حاصلسالهاتکاملاست
گ
گ
ب� ت ن
واز ی ن
رف� تنها ییک ازاجزای این هماهن� یمتواند �ض به بزر� به
اکوسیستم بزند .هریک ازمیلیونهاگونه زنده درجایگاه خود ،یکتا
یا� نیمشود وجای خایل
ومنحرصبهفرد است وپس ازانقراض باز ب
ق
تأث�حذف اعضای یک
آن برای همیشه دراکوسیستم با� یمماند .ی

 ۲۰۰میلیون دالری از«صندوق توسعه میل» برای ی ز
آبخ�داریکه
به صورت نقدی به این سازمان پرداخت شد ،صورت نگرفت.
این موارد تا امروز همچنان در هالهای از ابهام است و با وجود
دستگ�ی رئیس سازمان جنگلها هیچ
گذشت بیش از یکماه از
ی
خ
پاس� به این پرسشهای مهم داده نشده است.
ت
موضوع دیگری که حج� باید درباره آن به نمایندگان مجلس
پاسخ یمداد ،تعلل در ی ن
تأم� بودجه برای حفاظت از جنگلهای
ه� ن
کا� و اجرای نادرست ،ناقص و مبهم «طرح توقف برداشت
ی
چوب از جنگل های ه� ن
کا�» موسوم به «طرح تنفس جنگل»،
ی
مشکالت قرقبانان و جنگل ن
تن
نگرف� حقوق
بانا�که بارها به دلیل
ودستمزدها واحتمال بیکارشدن ورهاشدن جنگل بدون محافظ،
ت
اع�اض و تحصنکردند ،بود.
ی ن
همچن� مشکالت قاچاق سموم و کودهای کشاورزی و
ز
ت
ها� بودکه حج�
تخلفهای متعدد این حوزه ین�ازدیگرپرسش ی
باید در جلسه استیضاح آنها را شفاف یمکرد.
ن
ت
حج�
روحا� ،با پذیرش استعفای محمود
به نظر یمرسد حسن
و انتصاب مجدد او به عنوان مشاورش در امور کشاورزی و
غذا ،فرصت یک شفافسازی جدی درباره مسائل کلیدی
در حوزههای متعدد را از نمایندگان مردم و محاکمه احتمایل
وزیرش را سلب کرد؛ شفافسازی که بر اساس «منشور حقوق
ابتدا�ترین و �ض وریترین حقوق
شهروندی» رئیس جمهوری از ی
مردم به حساب یمآید و یمتوانست در ش�ایط ن
کنو� کشورکه
اعتماد میان دولت و ملت به خاطر افزایش قیمت ن ز
ب�ین سست
شده ،رسمایه اجتمایع از دسترفته را تا حدی بازگرداند .حاال
ن
ن
روحا� رأی دادهاند ،نیمدانند نعل وارونه رئیس
شهروندا�که به
جمهور را باید چگونه در ذهن خود حلوفصل کرده و با منشور
حقوق شهروندی او و حق پرسشگری مردمان در این منشور،
تطبیقدهند؟

اکوسیستم کوچک دیر یا زود در اکوسیستم بزرگ کره ی ن
زم� دیده
غ�ممکن خواهد بود.
ج�ان عواقب آن ی
یمشود و ب
پروفسورویلسون (پدرعلم تنوع ز ت
یس�) درمورد اهمیت حفاظت
یس� اینطور یمگویدکه  :ما باید هر تکه از تنوع ز ت
از تنوع ز ت
یس� را
ت
ارزشمند بدانیم و برای فهم شیوه استفاده آن و اهمی� که برای
انسانیت دارد ،تالشکنیم.
راهحل این مسئله را در تجارب موفق جوامع توسعهیافته یمتوان
نظ� اقتصاد بز
س�که ن
مبت� بر اقتصاد کمکربن
یافت .راه
کارها� ی
ی
ت
ت
نظ� پیمان
است ،توجه بیش� به قراردادهای محی 
طزیس� ی
گونههای مهاجر ،پیمان منع تجارت گونههای در خطر ،پیمان
رامرسدرمورد تاالبها وپیمانهای دیگری ازاین قبیل .تالش برای
شناسا�
افزایش وسعت مناطق حفاظت شده در خشیک و دریا،
ی
و ایجاد فرصت های رسمایه گذاری روستا� بر پایه تنوع ز ت
یس�
ی
مانند اکوتوریسم (بوم-گردشگری) ،ایجاد منافع مهم اقتصادی و
تام� جوامع محیل و ایجاد ی ز
اجتمایع برای ی ن
انگ�ه برای حفاظت از
غ�ه ،هم ه این موارد درصورت اجرا،کشوررا ازخطر
زیستگاه ها و ی
انقراضگونههای جانوری وگیایه نجات یمدهد .بهگفتهی بع�ض
از متخصصان این حوزه ،جامعهای توسعهیافته ق
تل� یمشود که
یس� و ت
برای همه جانداراناش ارزش ز ت ن
اح�ام قائل شود.

ن
مهما� ناخوانده و جامانده!
پالستیک،
ی ن
فرشچ�
رسوش
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تأث�گذاری
در شمارههای قبیل این سلسله نوشتار به اهمیت ی
طز ت
یس� پرداخته شد،
فردی انسانها در حوزههای مختلف محی 
که به رسم معمول ،پیشنهاد یمشود مطالب گذشته را جهت
دریافت شاکله مباحث مطروحه ،مورد مطالعه قرار دهید .در این
شماره ی ز
ن� به چالش بزرگ محصوالت پالستییک ،اثرات مخرب
گ
آن بر زند� شهروندان ،و راهحلهای سادهکاهش تولید زبالههای
پالستییک پرداخته خواهد شد.
ن
برای ش�وع مطلب پیش رو ،به ذهن نگارنده ،بیا� شایستهتر از
ً
احتماال ت
مش�ک شستهشدن کیسههای پالستییک در
بیان تجرب ه
نز
م�ل و مورد استفاده قرار ت ن
گرف� مجدد آنها در مصارف مورد
نیاز ،نرسید .رسیمکه احتماال هنوزهم درمنازل مادربزرگهایمان
برقرار باشد،که هسته عرایض پیش رو را در خود نهفته است.
گ
ً
ب� امروزی سابقهای کم�ت
ند� ش
اساسا استفاده از پالستیک در ز
گ
اگ�شدن آن مسئله مهیم است،
از یک قرن دارد ویل چگون� فر ی
ف
این اتفاق بسته به مطالعات صورتگرفته ش
مختل�
نا� ازعوامل
اعم ازسهولت استفاده ،قیمت تمامشده ت
کم�هرکیسه پالستییک

غ�ه است .در
نسبت به گونههای مشابه پارچهای ،کاغذی و یا ی
گذشته اهمیت استفاده مجدد ازکیسههای پالستییک مستعمل
گ�ی ازهزینههای خرید
نه با نگایه زیستمحییط بلکه برای جلو ی
کم� در ت
مجدد پالستیک و یا ت
دس�سبودن نایلونهای پالستییک،
صورت یمگرفت ،اما امروزه ،الاقل در کشورهای جهان سوم،
ت
دس�یس به نایلونهای پالستییک ارزان و راحت است .زبالههای
ً
تولیدی کره ی ن
غ� مستقیم ،متوجه
زم� که تماما مستقیم و ی
انسانهاست ،روزانه بیش از پنج میلیون تن برآورد یمشود که
بخش قابل توجه این مواد دورر ن
یخت� را مشتقات پالستییک
ً
گ�ی از تولید
تشکیل یمدهند که قطعا توجه دولتها به جلو ی
رسسامآورمحصوالت پالستییک نقش مهیم درکاهش تولید زباله
این محصول خواهد داشت.
ت
ش
به طور مثال در بع�ض ازکشورهای پی�فته ،مثل اس�الیا ،به
ن
نایلو� خرید خایص را جایگزین استفاده
طور وسیع کیسههای
از پالستیککرده استکه ماندگاری بسیارکوتاهتری در طبیعت
دارند و یا در آلمان دریافت پالستیک جهت حمل ملزومات
خریداریشده متحمل هزینه مازاد است .همه این مثالها و
مثالهای مشابه دیگر ناظر بر این قضیه است که تولید حجم
ج
العال� است که دیر یا زود
عظیم زبالههای پالستییک ،معضل
یمزند ،از این رو اراده سازمانهای
ج�انناپذیری را رقم 
آثار زیانبار ب

رویارو� با دنیای
گ�ی از
مردمنهاد و به تبع آن دولتها در جلو ی
ی
مملواززبالههای پالستییک ،برصدردغدغهمندی دنیای ش
پی�فته
قرارگرفته است.
ن
ش
بخ� از این زبالهها در بازه زما� کوتاهتری امکان بازگشت به
ن
غ�ه اما
طبیعت دارند ،مثل کاغذ ،مواد دور ریخت� غذا ،میوه و ی
زبالههای پالستییک درکنار آثار مخرب خود ،در ی ن
ب� انواع دیگر
زبالهها ،از ماندگاری به مراتب ت
بیش�ی ی ز
ن� در طبیعت برخوردار
هستند .دفع و یا بازیافت زبالهها ی ز
ن� خود حدیث مفصیل است.
ف
با توجه به حجم باالی زبالههای تولیدشده و از طر� هزینههای
باالی بازیافت و ارزانبودن مواد اولیه ،عمده زبالههای تولیدی
در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه مثل ایران ،یا در
محلهای دورافتاده رهاسازی و یا سوزانده یمشوند .در ت
حال�
گ�د ،مشکالت عمدهای از جمله نشط
که رهاسازی صورت ی
ن
تأث� بر اکوسیستم منطقه،
پساب به سفرههای بآ� ز
یرزمی� ،ی
غ�ه را در � دارد .در ت
حال� که زبالهها سوزانده
بوی نامساعد و ی
پ
شود ،با توجه به کاهش  90درصدی حجم زبالهها ،به ظاهر
اقدام هوشمندانه ای ق
تل� یمشود اما انتشارگازهای سیم ش
نا� از
تن
سوخ� مواد پالستییک ،خطرات خاص خود را همراه دارد.
ً
با این توضیحات ،مشخصا چهارچوب مشخیص ن
مب� بر
مخاطرات افزایش زبالههای پالستییک مطرح شد ،اما آنچنان

که رویه نوشتارهای قبیل ی ز
ن� به آن اشاره داشته است ،طرف
ت
صحبت این مقاله ،دولت و نهادهای حکوم� نیستند ،بلکه
فرد ب ه فرد خوانندگان این مطلب است .ازین رو پیشنهاد راهکار،
متوجه افراد عادی خواهد شد .در ادامه به ذکر چند مثال و
راهکار ،اشاره خواهد شد.
در شهری مثل تهران ،با فرض این که نییم از جمعیت شهر ،در
خریدهای روزانه میوه وخواروبار خود ،تنها یک پالستیک ت
کم� از
فروشنده دریافت کنند ،روزانه  6میلیون عدد پالستیک نایلون
ت
کم� مرصف یمشود ،و با فرض اینکه هر پالستیک دوگرم باشد،
ت
روزانه  12تن پالستیک کم� در شهر مرصف خواهد شد .یا در
مثال دیگر اگر برای بستهبندی زبالههای تولیدی روزانه هر ن ز
م�ل،
به جای استفاده از کیسههای مخصوص زباله ،از کیسههای
مستعمل خریدهای قبیل استفاده شود ،و با فرض این که هر
خانواده روزانه تنها یک بسته پالستیک زباله تولید کند ،در روز
حدود سه ملیون عدد کیسه پالستییک ت
کم� و در واقع  6میلیون
تن پالستیک ت
کم� خریداری و وارد چرخه طبیعت یمشود .تعمیم
سز
تأث� ب ای نقش مردم
این دو مثال اشاره شده ،جهت دریافت ی
به نظر ف
کا� است ،ازین رو پیشنهاد یمشود تا با رعایت ی ن
هم� دو
گ�ی از تولید روزافزون نایلونهای پالستییک
نکته ساده ،به جلو ی
کمککنید.

ت
اخ�
بازداشت  ۳دانشجوی شهید
بهش� در وقایع ی

9

نیمنگاه ویژه:
روز دانشجو

ت
مهم�یــن برنام ههــای دانشــگاه شــهید بهشـ تـی هــم زمــان بــا هفتــه
خ�گـزاری انتخــاب ،ســعد هللا نصـ یـری قیــداری بــه
بــه گـزارش ب
دانشجو اشاره کرد و اظهارکرد :برنام هریزی برای انجام فعالیتهای روز دانشجو در این دانشگاه از چندین هفته پیش آغاز
ـجو� به منظور دریافت مجوز برگزاری
ها� را از ســمت تشــکلهای دانشـ ی
شــده اســت و ما در هفتههای گذشــته درخواسـت ی
برنامههای مختلف دریافت کردیم و معتقد هســتیم همه دانشــجویان یمتوانند در فعالیتهای مربوط به روز دانشــجوکه
روزی مختــص آنهــا اســت ش�کــت کننــد.
وی ادامــه داد :اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه از آمــوزش عــایل مختــص دانشــجویان بــوده و بــه خاطــر وجــود آنهــا شــکل گرفتــه
یمگـ یـرد .بــه همـ ی ن
ـ� جهــت روز دانشــجو نـ ی زـ� روزی اســت کــه بــه
و موجودیــت وزارت علــوم نـ ی زـ� از وجــود دانشــگاهها نشــات 
ش
دانشــجویان اختصــاص دارد و آنهــا حــق دارنــد کــه در ایــن روز اهمیــت دانشــجو بــودن و جایــگاه ایــن قــر را بــه جامعــه یــادآوری
ت
ت
ش
ـجو�
کننــد تــا جامعــه قــدر دانشــجویان را بیشــر بدانــد .چـرا کــه اگــر جامعــه از ایــن قــر حمایــت نکنــد توفیقــا� در حــوزه دانشـ ی
و دانشــگایه بــه دســت نیمآیــد.

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

روز دانشجو را چه کنیم؟

رویا رخناره
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 .1در بدایت امر درآمدن بهکسوت دانشجو� ،ی ز
ت
چیس�
چ�ی از
ی
 16آذر و روز دانشجو نیمدانستم 15 .آذر ،از خانه با من تماس
گرفتند و با شوری عجیب ،روز دانشجو را شادباش عرضکردند
تن
ساخ�
دانشجو� ،سیع در دلگرم
و با آرزوی پرباربودن عمر
ی
من داشتند .فردای آن روز ،در میان راهروهای دانشکده و پس
خ�نگاران صداوسیما با ادوات و
از اتمام کالس درس و بحث ،ب
ن
دانشجویا� چون من یمپرسیدند
ابزار ضبط صوت و تصویر ،از
که امروز ،چه روزی است؟ چرا این روز ،روز دانشجو است؟
و مانندهای من ،با لبخندی بر لب که نشان از ناآگایه است،
تن
خ�نگار داشتند .آن روز ،خوراک
سیع در منرصف
ساخ� ب
ز
تدارکدیدهشده از سوی دانشگاه با روزهای دیگر ین� فرق
داشت؛ دمنوش وکیک وکباب کوبیده .درکالس بعد از ظهر،
هنگایمکه ربــع ساعت به اتمامکالس مانده بود ،از انتهایکالس،
بهانه روز دانشج و را دستاویزی برای اتمام زودهنگام کالس قرار
دادند .استاد ی ز
ن� ناگه به رسافت افتاد که روز دانشجو است و
پرسید « :دانشگاه برایتان چهکرده؟».
دانشجو� ،حجاب
 .2اندیک بعد از آغازشدن دوران فعالیت
ی
جهل نسبت به ماهیت روز دانشجو از مقابل دیدگانمکنار رفت.
 16آذر  ،32در حایل که  4ماه ازکودتای  28مرداد گذشته بود،
سه دانشجوی دانشکده مهندیس دانشگاه تهران ،در ت
اع�اض به
گشا� سفارت بریتانیا در تهران و حضور ریچارد نیکسون در
باز ی
تهران ،توسط ین�وهای ارتش به قتل رسیدند .ش�یعت رضوی،
بزرگنیا و چ
قند�؛ سه نایم که حضورشان در دانشگاه ،به اشکال
مختلف با تداویم  66ساله همراه شده است.
 .3اما ش�ایط امروز قدری متفاوت است .اکنون تفاوت نسیل
میان ش
دانشجو� نمایان شده است .گذرانیدن
ق�های مختلف
ی
تأث�
تجربههای دهه  80و ،90به نحوی برارزشهای نسل جدید ی
سو� ،با افزایش ظرفیت دانشگاه و سیاستهای
نهاده است .از ی
بویم ن
تغی�
گزی� وزارت علوم ،ترکیب دانشجویان دستخوش ی
شده است .نسل جدید ،بیش از آنکه به سیاست اهمیت دهد،
گ
مسئله معاش و گذرانیدن ت
به� زند� را در کانون توجهات خود
قرار داده است .سیاست را بیش از هر مسئلهای م�ض یمداند،

گ
ش�ایط اجتمایع نابهسامان را دیده است و متناسب با غمزد�
جامعه ایر نا� که به واسطه زخمهای دهه  80پدیدارگشته ،میل
ت
بیش�ی به خوش ش
با� دارد .این مسئله را یمتوان در استقبال
دانشجو� دید؛ جشنها و برنامههای تفرییح چه
از برنامههای
ی
پرمخاطباند و برنامههای سیایس و اجتمایع متعارف که وقیع
به نهاده نیمگردد .این گرایش ت
بیش� و قوی به سوی خوش ش
با�
و برنامههای مفرح ،برای خ
ز
ز
انگ� شده تا
بر� تشکلها ین� وسوسه ی
روزدانشجو ،به واسطه آنکه همچون روزهای دیگرتقویمکه نام
ن
یک ش
قدردا� برگزارکنند.
ق�ی بر آن نهاده شده است ،جشن
ی ن
چن� که وصف آن رفت ،اکنون روز دانشجو ،نه آن روز سیایس
پرتنش وپرهیجان ،بلکه روزدانشجو ،امروز ،روزی برای شادی و
توجیه مضاعف به دانشجو است.
ش
پرس� به ذهن متبادر یمگردد که روز
 .4با تفاصیل فوق،
ن
ت
ماهی� دارد؟ روزجشن وقدردا� وشادباش
دانشجورسانجام چه
است یا روز مطالبه و پیگ�ی و توجه ت
بیش� به احواالت جامعه؟
ی
گو� به این پرسش ،به تفاوت ماهوی
شاید یمبایست برای پاسخ ی
گو�
روز دانشجو با سایر مناسبات تقوییم اشاره کردکه اکنون ،ی
مورد تغافل قرار گرفته است .پرسش اسایس آن است که آیا
میان روزدانشجوبا روزمهندس ،جوان ،پرستار ،پزشک،کارمند،
ت
ت
قطعی� درخور،
تفاو� وجود ندارد؟ پاسخ با
غ�ه
پدر و مادر و ی
ت
خ� است .روزهای مذکور ،از تاریخچه متفاو� برای ثبت و
ی
ت
گس�ش میان عامه شهروندان برخورداراند .به نحوی ،دولتها
اگ� ،به طور دستوری و از باالانگیخته
و یا نهادهای اجتمایع فر ی
روزی در سال به یک ش
ق� یا نقش اختصاص یمدهد و از این
ف
سیاستگذاری و هزینههای آن ،اهدا� در نظر دارند .خواه این
اهداف ،توجه ت
بیش� جامعه به مشکالت و اهمیت ش
ق� مذکور
ش
در حیات اجتمایع است وگایه ،ارائه الگو و نمونه برای آن ق�
است تا متناسب با استاندارد ارائهشده ،عملکرد خود را بهبود
بخشد .اما روز دانشجو و در کنار آن ،روز کارگر و روز معلم از
ت
ی ن
ماهی� برخوردار نیستند .موراد مذکور نه به طور دستوری
چن�
ق
خ
و از باالانگیخته که توسط موج مطالبه و اتفا� تاری� ،از سوی
اقشار اجتمایع به سیاستگذاران دیکته شده است .عالوه بر
غ� رسیم
حادثه  16آذر که تا پیش از انقالب اسالیم ،روزی ی
و مشهور میان دانشجویان بود ،روز معلم ،خالف روایت فعیل
که شهادت آیتهللا مطهری را علت انتخاب این روز یمداند،
غ�
حادثهای مشابه روز  16آذر ،سبب شد که این روز به طور ی

رسیم میان معلمان مشهورگردد 12 .اردیبهشت سال  ،1340به
واسطه ت
اع�اض ف
صن� معلمان به ی ز
م�ان دستمزد و الیحه دولت
ز
ش�یفامایم در خصوص افزایش یم�ان دستمزد که در مقابل
ساختمان مجلس شورای میل برپا گردید ،ابوالحسن خانعیل،
معلم  29ساله با �ض ب گلوله ین�وهای انتظایم کشته شد .روز
کارگرکه در تمایم جهان به تاری ــخ یک ماه مه یا  12اردیهشت،
ن� از اعتصاب و ت
برقرار است ی ز
آمریکا� در 1886
اع�اض کارگران
ی
نشأتگرفته شده استکه در آن ،پلیس با آتشگشودن بر روی
ت
ره�ان اعتصاب ،این روز را
مع�ضان و بعدها اعدام  4نفر از ب
برای کارگران تمایم جهان ،بدل به روزی مهم برای درخواست
مطالبات خویش ساخته است .بنابراین ،قابل مشاهده استکه
روز دانشجو و نظایر آن همچون روز معلم و روز کارگر و روز
ت
ن
تفاو� ماهوی و تار خ
ی� متفاوت با سایر روزهای
جها� زن ،از
ت
مناسب� تقویم ،برخورداراند.
 .5اما چرا روز دانشجو مهم است؟ اگر به تحوالت اجتمایع
اخ� جامعه ایر نا� ،نگایه بیاندازیم درخواهیم یافت
چند دهه ی
ت
ض
روزها� که هویت آنان اع�ا� و مطالبهگرایانه
که در میان
ی
رم� برای روز دانشجو ق
است ،تنها ق
با� مانده است .اکنون
ف
صن� معلمان،
یا�
ها� که بر رس تشکل ب
متناسب با چالش ی
کارگران و انجمنهای حایم حقوق زنان وجود دارد و به تبع
حز�
آن ،موانع موجود در برگزاری تجمعات و نبود یک نظام ب
کارآمد در ایران که بتواند خواستهها و مطالبات ث
اک�یت جامعه
گ
را نمایند� کند ،تمایم امیدها در دانشگاه خالصه شده است.
دانشگاه دوخصیصه مهم داردکه آن را ازسایرنهادهای اجتمایع
متمایز یمسازد .نخست؛ عدم حضور ین�وهای نظایم و انتظایم
ً
در دانشگاه و وجود ساختار حراست و انتظایم نسبتا مستقل
از دیگر بخشهای اجتماع که یم�اث مهم  16آذر  32است
ً
فضا� نسبتا باز در قیاس با جامعه برای نقد
و دیگری ،وجود
ی
ت
ن
علیم وآکادمیک .دراین فضا ،سخنگف� ونقدکردن با سهولت
ت
بیش�ی نسبت به دیگرنهادهای اجتماع یمتوان به مطالبه و نقد
پرداخت .در نتیجه ،روز دانشجو ،روزی حساستر از گذشته
است؛ چراکه از سو� ،به سبب آنکه بار ت
اع� ضا� دیگر روزها بر
ی
دوش روز دانشجو است و از سوی دیگر ،بر حسب رویکرد نقد
آزادانه آکادیم و محوریت پروبلماتیک دانشگاه که حل مسائل
اجتماع است ،دانشجو و دانشگاه ،وظیفهای دوچندان بر دوش
دارد.

 .6پرب�اه نیستکه بیانکنیم این روزهای ت
اع� ضا� ،پرورشیافته
ی
نس� چپگر یا� در
عقاید چپگرایانه است و متناسب با افول ب
بوتاب ی ن
روزها� اندیککاسته شده
چن�
قیاس با قرن بیستم ،از ت 
ی
گ
است .اینکاست� را یمتوان در قالب چندین مؤلفه مشاهدهکرد
که در یک برایند کیل ،یمتوان از آن به عنوان ت
گس�ش عقالنیت
در جنبش دانشجو� یاد کرد .ش
بخ� از این عقالنیت ،در دل
ی
دانشجو� یمتوان دید .اکنون ،حرکات
ساختارهای فعیل حرکات
ی
ت
بایس� «جریان» نامید؛ جنبش
دانشجو� را نه «جنبش» که
ی
ن
ن
قوان� اما جریان به
به معنای حرکات ناگها� و خارج از قواعد و ی
معنای حرکات قانونمند و ن
مبت� بر قواعد از پیش ی ن
تعی�شده و با
پیشینه مشخص .این مسئله هرچند دستوری و از باالانگیخته
ن
هیجا� و
صورت یافته اما موانع ایجادشده ،توانسته از حرکات
ق
دانشجو� را
جلوگ�یکرده و در نتیجه حرکات
منط�
نهچندان
ی
ی
ق
به ت
عقال� و منط� ،هم باب
رویکردی
با
که
دهد
سوق
سم�
ی
گفتوگو در جامعه را مفتوح سازد و هم مسائیل را در سطح
ن
ت
هیجا� و
بیش� از اقدامات
اجتماع مطرح سازد که اثرات آن
افرایط دورههای گذشته است .در نتیجه دوران جدید حرکات
دانشجو� هرچند کمرسوصدا در حال حرکت است اما حامل
ی
ارها� است که اثرات بلندمدت و پایداری به همراه خواهد
ابز ی
ت
نبایس� این مسئله را فراموش کرد که فضای
داشت .هر چند،
بمورد مسئوالن
نابهسامان کیل کشور ،محافظهکاریهای �
دانشگاه و دخالت نهادهای ب� ن
و� ،این حوزه مانور را محدود
ی
دانشجو� ،امروز با
جریان
که
است
یمسازد اما نهایت کالم آن
ی
عقالنیت خود وتجربیاتگذشته ،یمتواند اثرگذاریهای ت
بیش�ی
داشته باشد.
 .7اکنون متناسب با تفاصییل که در خصوص پیشینه و اهمیت
گ
دانشجو� بیان شد ،یمتوان در مقام
روز دانشجو و ویژ� جریان
ی
گو� به پرسش اصیل این نوشتار برآمد .روز دانشجو ،نه
پاسخ ی
ت
باهمیت شده است که
ماهی� خوشباشانه دارد ،نه آنقدر �
ی ن
تغی�ی به آن داد و نه آنکه از اثرگذاری ساقط شده است
چن� ی
ت
ت
که آن را به کیل فراموش کرد .ناآگایه نسبت به چیس� و هس�
روز دانشجو ،شاید عامیل برای گرایش پارهای از دانشجویان به
تن
ها� که دست
سوی جشنگرف� روز دانشجو باشد ،اما تشکل ی
به برگزاری ی ن
گو� بر شاخه نشستهاند
ها� 
یمزنند ،ی
چن� کارناوال ی
ز
ت
و بن یمبرند و بایس� ،اثرات سوء آن را ین�که در آینده پدیدار
یمگردد ،متقبل شوند.

عقالنیت در برابر حرکت تودهای

هومن مرادی
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دانشــجویان ،در عــر حــا�ض و پــس از ش
تهــای متعــدد
پی�ف 
علــی و افزایــش اعتمــاد اجتمــایع بــه علــم ،از ابتــدای حضــور
خــود در دانشــگاه تــا ســالهای تحصیــات تکمیــی خــود ،همــواره
بــه عنــوان مدعیــان اصــی نقــد علــی و روش ـنبینانه نســبت بــه
مسائل اجتمایع در جامعه مطرح یمشوند .ی ن
فضا� ،چه در
چن�
ی
جامعه ایر نا� و چه در جوامع غر� و ش� ق� ،برای ش
پی�فت بیش
ب
نکــه نیازمنــد شــور و فضــای احســایس باشــد ،نیازمنــد فضـ یـا�
از آ 
برایگفتوگو و نقد است .دانشجو به محض حضور در فضای
نهــای فکــری موجــود در ایــن فضــا،
دانشــگایه و برخــورد بــا جریا 
یمپــردازد .امــا پیشنیــاز ایــن
نهــا 
بــه ســنجش افــکار متفــاوت و نقــد آ 
ـو� اســت کــه در جامعــه
ســنجش و نقــد ،بــه طــور قطــع گفتوگـ ی
گ�ی این گفتوگو
دانشــگایه باید جریان داشــته باشــد .در شــکل ی
یمشــود.
ـو� نمایــان 
ـجو� بــه خـ ب
اســت کــه نقــش تشــکلهای دانشـ ی
ن
معت�
های
ه
دانشگا
در
دانشجو�
جها� از تشکلهای
تجربیات
ب
ی
نچــه در ایـران تحــت عنــوان تشــکل
تأث�گــذار بســیار متفــاوت از آ 
و ی
ـجو�
ـجو� یمشناســیم بوده اســت .تجرب ه تشــکیالت دانشـ ی
دانشـ ی
کــه بــا ی ز
انگ�ههــای روشــنفکری در دانشــگاههای ریش ـهدار ماننــد
کم�یـ ـ ــج شــکل گرفتهانــد ،نشــان از تأثـ یـرات ی ن
ب�الملــی
آکســفورد و ب
این تشکیالت داردکه در تاری ــخکشورهای آنان به وضوح یمتوان
تأث�ات را دید .اما تجربه آنان چگونه بوده است و این
نتایج این ی
لهـ یـا� اعمــالشــده اســت؟
تأثـ یـرات از چــه کانا 
ت
ـجو� روشــنفکرمحور
وجــه مشــرک تمــایم تشــکلهای دانشـ ی
انگلییس و آمریکا� را یمتوان مستقل بودن آنان از بودجه ت
دول�
ی
کم�یـ ـ ــج
و تفک ـرات حکومــت بیــان کــرد .بــه عنــوان مثــال ،مجمــع ب
یمگــردد ،نمونــه کامــی
کــه تأســیس آن بــه ســال  1815میــادی باز 
یمتــوان قدییمتریــن مجمــع
از ایــن اســتقالل اســت .ایــن مجمــع را 
ـجو� جهــان دانســت کــه تنهــا بــا اتــکا بــر پــول هدی هشــده
دانشـ ی
کم�ی ــج و حق عضویت ساالنه اعضای
توسط فارغالتحصیالن ب
کم�یـ ـ ــج نمونــه کامــی ب ـرای الگــوگرفـ ت ن
ـ�
آن اداره 
یمشــود .مجمــع ب
ـکا� بــود .مجمــع آکســفورد و
ـ
ی
آمر
و
ـی
ـ
ی
انگل
های
ه
ـگا
ســایر دانشـ
ی
انجمن ســیایس دانشــگاه ییل را یمتوان به عنوان مجامع تقلیدی

کم�یـ ـ ــج در نظــرگرفــت .مجمــع آکســفورد کــه در ســال
از مجمــع ب
 ،1823تنها  8سال پس از مجمع آکسفورد احداث یمگردد ،حد
یمبــرد کــه شــعار اصــی خــود را ایــن
اســتقالل خــود را تــا حــدی بــاال 
گزاره مشــهور قرار یمدهد« :این مکان ،تحت هیچ ش�اییط برای
حشــدن
شــاه وکشــور نخواهد جنگید» .شــعاری که در زمان مطر 
خــود در ســال  ،1933ت
اع�اضــات افـراد ســیایس بســیاری از جملــه
چرچیــل را برانگیخــت و منجــر بــه مناظــره معــروف در ســال 33
گردیــد .ایــن مناظــره کــه در نهایــت توســط دانشــجویان عضــو
مجمــع بــا رأی  275بــه  153بــه نفــع گ ـزاره بــه پایــان رســید ،بــه
گفتــه وینســتون چرچیــل ،موجــب ایجــاد توهــی در هیتلــر مبـ نـی
کم�یـ ـ ــج
بــر عــدم اعتقــاد مــردم بریتانیــا بــه نظــام خــود شــد .مجمــع ب
نـ ی زـ� در ســال  1927چنـ ی ن
ـ� دیــدگایه را در خــط مـ شـی آینــده خــود
کم�یـ ـ ــج
ق ـرار داد .اســتفن پارکینســون در کتــاب تاریـ ـ ــخ مجمــع ب
بــه جملــه «صلــح پایــدار فقــط توســط مــردیم از انگلســتان تأمـ ی ن
ـ�
ـو� داشــته
غ�قابلانعطــاف بــه صل 
خواهــد شــد کــه اعتقــاد ی
حجـ ی
باشــند» کــه توســط آرتــور پونســبیل ،سیاســتمدار بریتانیـ یـا� کــه در
یمشــود ،اشــاره یمکنــد .بــه طــورکیل رویکــرد
کم�یـ ـ ــج بیــان 
مجمــع ب
ی ن
دانشجو� که توسط دانشجویان و به صورت
اجتماعات
چن�
ی
مستقل بنا یمشود ،تأکید بر فضای روشنفکری و آزادی بیان در
هــر زمین ـهای اســت.
فضا� مناسب
پرداختیم،
آن
به
باال
در
که
فکری
استقالل مایل و
ی
گ�ی از نقد عامیانه را فراهم کرده
جلو
و
علیم
حریم
برای حفظ
ی
اســت .اعضــای ایــن مجامــع ،بــه طــور کیل فقــط دانشــجویان و
فارغالتحصیالن دانشگاههای مربوطه هستند .اعضای افتخاری
این مجامع ،بسیار محدود و با تشخیص اعضای مجمع انتخاب
کم�ی ـ ــج ،اعضــای افتخــاری شــاخیص ماننــد
یمگردنــد  .در مجمــع ب
ن
استفن هاوکینگ ،لخ والسا ،رونالد ریگان و بر� سندرز حضور
داشــته و دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه چنـ ی ن
گ�ی در
ـ� ســخت ی
جــذب اعضــا موجــب شــناخته شــدن مجامــع بــه عنــوان مراکــز
نقــد روشــنفکری و علــی شــده اســت .بــا نــگایه کوتــاه بــه اعضــا و
رؤسای سابق این مجامع ،اعضای تربیت شده در فضای ی ن
چن�
یمتــوان شــناخت :جــان مینــارد کیـ ن زـ� اقتصــاددان،
ها� را 
تشــکل ی
بینظ� بوتو سیاســتمدار ،بوریس جانســون
طارق عیل نویســنده،
ی
نخســت وزیــر وکازمــوگــوردون لنــگ اســقف اعظــم ت
کان�بــری.
یمتــوان در وضعیــت مثبــت و پایــدار ایــن
عوامــل بســیاری را 

ـجو� اثرگــذار دانســت .امــا شــاید مهمتریــن
تشــکلهای دانشـ ی
ـ� آزادیمحــور باالدسـ ت
عامــل را بایــد قوانـ ی ن
ـورها� نظـ یـر
ـ
ش
ک
در
ـی
ی
ت
آمریــکا و بریتانیــا در نظــرگرفــت .قوانیـ نـی کــه بیشــرین کمــک را بــه
حفظ حریم این تشکلها در برابر فشار سیستمهای مختلف از
جمله دانشگاه کرده است و موجبات استقالل فکری و مایل این
ـجو� را فراهــم آورده اســت .از طــرف دیگــر بایــد
جریا 
نهــای دانشـ ی
ـجو� یط 200
ـ
ش
دان
ـات
ـ
ن
جریا
ـن
ـ
ی
ا
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
ش
دا
ـه
ـ
ج
تو
ـه
ـ
ت
نک
ـن
بــه ایـ
ی
ت
ن
ســال فعالیــت مــداوم خــود ،عیلرغــم داشــ� دیدگا ههــای مختلــف
سیایس و اجتمایع در دورههای متفاوت خود و با توجه به اینکه
ن
عقال� و علیم بنا شدهاند ،همواره از اظهارنظر
بر پایه گفتگوی
گ�ی کردهاند .ش
بخ� از این
جلو
ـتدل
ـ
س
م
دلیل
بدون
احســایس و
ی
ن
تبی� اساسنامه این تشکیالت
عقالنیت را یمتوان در شکل دقیق ی
کم�ی ــج این مسئله بسیار
دانست .برای مثال درمیان دانشجویان ب
کم�ی ــج به اندازه
عادی اســت که تعداد کلمات اساســنامه مجمع ب
گ
پیچید� ی ن
قوان� ،در
تعداد کلمات قانون اسایس کانادا است .این
ع� عقالنیت قانونگذاران ،منجر به شکلگ�ی نهادی عقال�ن
ی ن
ی

منط� شــده اســت که نهتنها در برابر فشــارهای ب� ن
ق
و� و ت
دول�
و
ی
مقاومــت یمکنــد ،بلکــه امــکان هرگونــه کـجروی از درون ســاختار را
نـ ی زـ� بــه حداقــل یمرســاند.
بــا نــگایه بــه وضعیــت تشــکلهای مختلــف در ای ـران ،بــه نیــی
ـجو�-
یمتـ

ـوان ضعــف در دو وجــه مذکــور را دیــد .نهادهـ گـای دانشـ ی
گ
فرهن� ایر نا� ،از ف
طر� به خاطر ضعف و وابست� به دولت در
غ�علیم
گ�ی ی
حوزه استقالل مایل و فکری ،همواره در خطر سو ی
قوان� ن
و سیایس قرار دارند .از طرف دیگر ی ن
درو� این نهادها بدون
در نظــرگرفـ ت ن
تهــای خــاص نهــادی بنــا شــدهاند و تغیـ یـر ایــن
ـ� ظراف 
ت
ی ن
قوان� به دلیل اسناد بسیار زیاد باالدس� او ضعف ساختاری ،به
غ�ممکــن اســت .در ایــن میــان عــدم وجــود
شــدت ســخت و عمــا ی
ن
نهادگفتوگو در هنگام تضاد آرا در جامعه ایرا� ،موجب تشدید
فضای رادیکایل در حوزههای اجتمایع یمشودکه در نهایت تمایم
دانشجو�-روشنفکری
این مشکالت باعث شکست تشکلهای
ی
ای ـران در زمینــه انتقــادی وکشید هشــدن ایــن تشــکلها بــه ســمت
یمشــود.
غ�علــی در ایـران 
غ�منطـیق و ی
رفتــار تــودهای ،ی

دانشجویان با شیوهنامه جدید انضبایط کنار نخواهند آمد

10

نیمنگاه ویژه:
روز دانشجو

دب� شورای ف
صن� دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه با اجرای «شیوهنامه جدید انضبایط دانشجویان»
ی
ً
یمشــود ،گفت :این شــیوهنامه فعالیتها و آزادیهای دانشــجویان را محدود یمکند و مطمئنا
رسکوب دانشــجویان تشــدید 
ی ن
دانشجو� با اجرای شیوهنامه جدید کنار نخواهند آمد.
فعال�
ی
ت
ت
مهم�ین مطالبات و خواستههای دانشجوی امروز ،با تاکید بر
صنع� در خصوص
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا ،عیل
تهــای دانشــجو� بــه فعالیــت فعالـ ی ن
یمشــود ،افــزود :در حــال
ـ� ایــن حــوزه مربــوط 
اینکــه یــی از دغدغ ههــای مــا در حــوزه فعالی 
ی
ن
ـ� صنـیف
ـجویا� کــه بازداشــت شــدهاند ،فعالـ ی ن
ـجو� هســتند؛ بنابرایــن بــا ایــن وضعیــت بازداشـ تـی و
ـ
ش
دان
حــا�ض بیشـ تـرین دانشـ
ی
یف
یمتــوان داشــت و آن هــم ایــن اســت
تهـ یـا� کــه بـرای فعالیــت دانشــجویان صنـ ایجــاد یمکننــد ،تنهــا یــک برداشــت 
محدودی 
ً
نهــا
کــه قطعــا بــه دنبــال رسکــوب شــدید دانشــجویان هســتند؛ از ایــن رو بــه هــر بهانـهای دانشــجویان بازداشــت شــده و بـرای آ 
ن
ز
یمشــود.
غ�قانــو� نـ یـ� انجــام 
پروند هســازی یمکننــد و حـ تـی در ایــن راســتا اقدامــات ی

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

دانشگاه؛ عرصه قدرت و مقاومت
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 .١آﻳﺎ یمﺗﻮان داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻋﻤﻮیم ﺟﺪا از رواﺑﻂ
ن
مبت� ﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن آن ﺗﺼﻮر ﻛﺮد؟ اﻳﻦ
ن
ش
�ﺷ
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻳﻂ ﻛﻨﻮ� اﺳﺖ� ،اییط ﻛﻪ در آن داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﭘﺎﻳﮕﺎیه ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ
ارزشﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر شکیل اﻳﺪهآل از داﻧﺸﮕﺎه را اﻳﺠﺎب
ﻳﺎﺳ�س،
یمﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻳﺪهآل را یمﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭙ
ن
آﻟﻤﺎ� ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اﻳﺪه داﻧﺸﮕﺎه» ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ
ﻳﺎﺳ�س ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎی ﺳﻴﺎیس اﻳﺪه داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻧﻈﺮ ﭙ
ش
ت
یماﻧﺪازﻧﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎیس� در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮیع ﭘﮋوه� در
ﮔ�د؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺘﻦ
ﻴﺰﻫﺎی
ﻳﺎﻓ� ﺳﺘ�
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮریس ﻗﺮار ﻴ
واقیع و عمیل .ویل آﻳﺎ یمﺗﻮان داﻧﺸﮕﺎه را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﺰر ﺘ
ﮔ� ﺳﻴﺎیس-اﺟﺘﻤﺎیع ﻛﻪ اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در
گ
ﺗﻐﻴ� و ﻫﻤﺎهن� در زﻳﺮﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ یمﻛﻨﺪ،
ﮔﺮوی ﻴ
از ﺘ
دﺳ�یس و ﮔﺰﻧﺪ اراده ت
دول� ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در
ﻋﺮﺼ ﻣﺪرن و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻂﺷﺪن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،وﺟﻮد ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد
رسیم را نیمﺗﻮان ﺟﺪا از اراده و ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ یمﺗﻮان ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻛﺸﻴﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻗﺪرت در ﻫﺮ شکیل از آن را ﻣﻔﺮوض داﻧﺴﺖ ویل نیمﺗﻮان
ت
ﻣﻮﺟﻮدی� ﺑﺮای آن ﺑﺪون ﺣﻀﻮر و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻛﻪ در سطیح
ﺘ
ﮔﺴ�ده ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎط دارد،
ﻳﺎﺳ�س «ﻓﻘﻂ وﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻜﻞ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﭙ
ﺑ� ن
و� آن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎیس و ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ
ﻴ
ن
اﺳﺖ» (ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ آرﻣﺎ� اﺳﺖ) و از اﻳﻦ
رﻫﮕﺬر دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻓﻆ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ در اﻣﻮر
ت
ت
ﺻﻮر� ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه را از ﻣﺤﻞ
ﺑﺎیس� ﺑﻪ
آن ،دوﻟﺖ
ق
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﻴﺎیس ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎه دارد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪ وثی� ﺑﺎ
آزادی آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﺮﻗﺮار یمﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ
یمﻛﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﭼﻪ در روش
ﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨ�
و ﭼﻪ در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را آزاداﻧﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ن
ﺑﻴﺎ� دﻳﮕﺮ
ت
ﻣﻌﺮف� داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
دوﻟﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺧﺮد «ﺧﻮدﺑﻨﻴﺎد» ﻧﻘﺎد ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
یمﮔ�د .دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻏ�قطیع در ﻧﻈﺮ ﻴ
ﺻﻮرت ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻴ
ﻣﻌﺮف� ﺧﻮﻳﺶ را ﻛﻪ ن
ت
مبت� ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ آن اﺳﺖ
ﻗﻮاﻋﺪ
ت
در داﻧﺸﮕﺎه دﺧﺎﻟﺖ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺮف� ﻧﻬﺎد
ﺑﺎزار ﻛﻪ ن
مبت� ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و ﻧﻬﺎد دﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت
ﺘ
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﻛﻨﺪ.
ازﭘﻴﺶدادهﺷﺪه قطیع و دﺳ�سﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ،
ﻴ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺮﺼ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﺪه داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ،

ام� ی ن
حس� ابراهییم
ی
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ـجو� همــواره
در جوامــع جهــان ســوم ،جنب 
شهــای دانشـ ی
یمتــوان بــه راسـ تـی گفــت
نقــش بســیار مؤثــری را ایفــا کردهانــد .
تأث�گــذار بــر تحــوالت
دانشــجویان همیشــه یــی از عنــارص ی
ســیایس و اجتمــایع شــناخته شــدهاند .بــا بــرریس تاریـ ـ ــخ معــارص
یمتــوان شــاهد حضــور پرشــور و گسـ تـرد ه دانشــجویان
ایـران نـ ی زـ� 
در رخدادهای مهم سیایس-اجتمایع بود .بعد از گذشت صد
گ�ی اولـ ی ن
ـ� پای ههــای دولــت مــدرن در
وبیســت ســال از شــکل ی
ای ـران و حــذف تدریـ جـی ســاختارهای سـ ت
ـن� حاکــم بــر سیســتم
گ�ی نظــام آمـ ش
آمـ ش
ـوز� جدیــد
ـوز� و بــه تبعیــت از آن ،شــکل ی
در ایران ،دانشگاه همچنان نتوانسته است مشکالت سیایس،
اجتمــایع و اقتصــادی مبتــا بــه جامعــه ای ـران را حــل و فصــل
نمایــد .ایــن مســئله در حــایل اســت کــه در پـ یـروزی انقــاب
اســایم ســال  ،۵۷دانشــگاه یــی از بازیگ ـران اصــی در پـ یـروزی
ایــن انقــاب بــود؛ امــا بــه مــرور زمــان کارکــرد و جایــگاه اصــی خــود
یمشــود ایــن اســت
را از دســت داد .حــال پرسـ شـی کــه ایجــاد 
کــه دانشــگاهیان ،اعــم از اســاتید و دانشــجویان اکنــون در کجــا
ایســتادهاند و چگونــه بــا جامعــه ارتبــاط برق ـرار یمکننــد؟
اکنــون بعــد از گذشــت چهــار دهــه از عمــر انقــاب اســایم
در ای ـران ،نهــاد آمــوزش عــایل از تربیــت نس ـلهای جدیــد و
آموخـ ت ن
نهــا ناتــوان اســت .حک مکــردن
تهــای الزم بــه آ 
ـ� مهار 
ظکــردن بــه جــای فهمیــدن ،ســکوت
بــه جــای آمــوزش ،حف 
در برابــر پرسشــگری ســبب شــده اســت کــه نهادهــای آمـ ش
ـوز�
کشــور ،افـرادی ناتــوان و فاقــد کار یا� در عرصــه بــازار کار تربیــت
یمشــود کــه بعــد از
کننــد .ایــن مســئله زمـ نـا� تبدیــل بــه معضــل 

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ «داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی آزاداﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
است».
 .٢یمﺗﻮان آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ را در ﺣﺎﻟ� ﺘﺰ
اﻧ�ایع ﭘﺮوراﻧﺪ
ﺘﻲ
ن
ﻛﻨﻮ� از
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻛﺸﻴﺪن وﺿﻌﻴﺖ
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ویل نیمﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ،
ﻛﻨﺶ داﺷﺖ .در �ﺷ اﻳﻂ فعیل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ
آزادیﻫﺎی آﻛﺎدﻣﻴﻚ یمﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دقیقتر اﻣﻜﺎن آن وﺟﻮد
دارد ﻛﻪ دوﻟﺖ در ﻫﺮ�ﺷ اییط ﻓﺎرغ از اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻗﺘﺪار
ً
ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺮﻗﺮارﻛﻨﺪ� ،ﺿ ورﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻦدﻫﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ت
یمرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ �ﺿ
ور� وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﺷﻜﺎل
ﻴﻫﺎی ﭘﻴﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ ﻛﻪ یمﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺠ�
دوﻟﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﺑﮕﺴﻠﺪ .دوم آنﻛﻪ نیمﺗﻮان از راﺑﻄﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ن
زﻣﺎ� ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻛﺲ
وﺑﺮ« ،ﻗﺪرت اﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ (ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ت
ﺘﻦ
ﻣﻮقعی� در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎیع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از
داﺷ�
ﭘﺎﻳﻪ اﺗﻜﺎی اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺧﺎص ،اراده ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪد» .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻗﺪرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اراده و
ت
موقعی� ﺗﺄﻛﻴﺪ یمﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻴﺖ اﻋﻤﺎلﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﻗﺮار ﺘﻦ
ﮔﺮﻓ� در آن یمﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد ،ﺧﻮاه اﻳﻦ
ت
ﺘ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻠﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎ� ،اﻣﻜﺎن دﺳ�یس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﻟﺪﻳﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻳﺎ اﺳﺘﺎد در ﻛﻼس درس ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺪار اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
ﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨ� وﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت را ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار میدﻫﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﭼﻨﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ
ﮔﻮ� آنﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻣﺎن را ﻗﺎﻋﺪه
ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداران دارﻧﺪ ﻛﻪ ی
کیل رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردادهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ حیس از اﻧﻘﻴﺎد ﺧﻮﻳﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ .راﺑﺮت دال ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻧﻀﻤﺎیم و رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﺘ
«ﻛﻨ�ل ﺑﺮ رﻓﺘﺎر» ﺗﻌﺮﻳﻒ یمﻛﻨﺪ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
وی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺻﻮری از ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن یمﻛﻨﺪ« :اﻟﻒ ﺑﺮ ب ﺗﺎ
ﻏ� آن
ﺟﺎ� ﻗﺪرت دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ب را ﺑﻪ ﻛﺎری وادارد ﻛﻪ در ﻴ
ی
ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم نیمداد» .از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒﻫﺎ یمﺗﻮان ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺑﺮﺷﻤﺮد:
ﺗﻮاﻧﺎ� ﺗﺤﻤﻴﻞ اراده اﺳﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻳﮕﺮان
 .١ﻗﺪرت
ی
 .٢ﻗﺪرت در راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ یمﺷﻮد راﺑﻄﻪای ﻣﻴﺎن
اﻃﺎﻋﺖﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و اﻃﺎﻋﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻴﺎن دارﻧﺪﮔﺎن اﻗﺘﺪار و
ﺗﺎﺑﻌﺎن آن ،منبیع ﺑ� ن
و� وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺘ
دﺳ�یس ﺑﻪ آن ﻓﺮد
ﻴ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔ�ی اﺳﺖ،
ﻳﺎ ﮔﺮویه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﻗﺪرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻴ
«اﻧﺘﺨﺎ� از ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺑﺪﻳﻞ» ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ب
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ شکیل ﻛﻪ ﺘ
ﻛﻤ�ﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺑﺮای دارﻧﺪه اﻗﺘﺪار
در� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﻗﺪرت را یمﺗﻮان در ﺟﺎیﺟﺎی
پ
داﻧﺸﮕﺎه دﻳﺪ ،ﻧﻈﺎرت و ﺘ
ﻛﻨ�ل کیل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ

ﺗﻌﻴ� ﺧﻂ ش
ﺗﺄﻣ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎیل آن و ﻳﺎ ﻴﻦ
ﻴﻦ
م� و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
دریس ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داخیل داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎیل
گ
ﺘﻦ
ﺷﻜﺴ� ﺣﺮﻳﻢ آن
اﻧﻘﻼب ﻓﺮهن� ،ﻧﻘﺾ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه و
ت
امنی� ،اﻋﻤﺎل اراده ﺣﻜﻮﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﺗﻮسط ین�وهای
ﻏ� ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ
واﺳﻄﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺳﻄﻪ و ﻴ
ﺘ
ﺑﻴﺸ� ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ و در سطیح ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ
ش
ت
ﺣ� ﭘﻮیلﺷﺪن
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻮش� و ﺗﻔﻜﻴﻚ جنسی� .ﺘﻲ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻋﺎیل را یمﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرزی از
ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ داﻧﺴﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻮﻧﻪای از اﻧﻘﻴﺎد و ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﺮار ﺘﻦ
ﮔﺮﻓ� ﺑﻠﻜﻪ
ت
ﺑﺎیس� ﺑﺮای
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮارت ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاویل یمﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺘ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ،ﻣﻘﺮر تا� ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﻛﻨ�ل
یمﻛﻨﺪ و ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،وی را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﻄﺒﺎق
یمدﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻓﺮد ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻗﺎﻋﺪه
رﻓﺘﺎری درﺳﺖ یمﭘﻨﺪارد .ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺬف
ﺳﻨﻮات دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎیس و ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را یمﺗﻮان در ﺷﻜﻞ
ت
جنسی� ﺳﻠﻒ و ﺗﺮﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺳﻄﺢ
ﻧﺎزلتری در ﺗﻔﻜﻴﻚ
دﻳﮕﺮی از ﻗﺪرت را یمﺗﻮان در ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻜﺮاک و ﺑﺎراﺗﺰ
دﻳﺪ ،در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه نیمﺗﻮان ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﻀﻤﺎیم ﻣﺤﺪود ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم «ﻋﺪم
ارﻫﺎ� اﺷﺎره یمﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آنﻫﺎ
ﻴ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔ�ی» ﺑﻪ اﺑﺰ ی
ن
دﮔﺮﮔﻮ� در ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از
«ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
اﺳﺘﻤﺎع در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ف
مخ� یمﻣﺎﻧﺪ» .در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎ� در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮیم ﺑﻪ وﺟﻮد نیمآﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد آن
ﻳﻲ
تصمییم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮانیع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ خ
ﺑﺮ� ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ،ﻗﺪرت را
یمﺗﻮان ﺑﺪون وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ اﻋﻤﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪرت درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ .داﻧﺶ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺪ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﻮﻛﻮ «ﻗﺪرت را ﻧﺒﺎﻳﺪ در
ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺪار واﺣﺪی ﺟﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮک رواﺑﻂ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ�
بوﻗﻔﻪ
وﻫﺎ� داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﺮابریشان �
ی
ﻴﻧ� ی
از ﻗﺪرت را ﻣﻮﺟﺐ یمﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻴﺰ
درﺑﺮیمﮔ�د ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ رو ﻛﻪ از ﻫﻤﻪﺟﺎ
ﻫﻤﻪﭼ� را
دﻟﻴﻞ ﻛﻪ
ﻴ
یمﮔ�د» ،در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺒﻜﻪای از ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد
ﻧﺸﺄت
ﻴ
ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻳﺎن آن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر یمروﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﺪرت ﺳﻮژه و اﺑﮋه را ﺧﻠﻖ یمﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ
ت
ﻣﻌﺮف� کیل ،ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎوداﻧﻪ
دﺳﺖﻳﺎ� ﺑﻪ
دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ
ب
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد از آﺛﺎر ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ن
ﺑﻴﺎ� «ﻫﻴﭻ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت،
ت
ﻣﻌﺮف� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ و
ﺑﺪون وﺟﻮد یک ﺣﻮزه
ت
ﻣﻌﺮف� ﻳﺎﻓﺖ نیمﺷﻮد ﻛﻪ در آن واﺣﺪ ﻫﻢ رواﺑﻂ
ﻫﻴﭻ ﻧﻮع
.
ﻧﮕ�د و ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻴﺎورد» از اﻳﻦ
ﻗﺪرت را ﻣﺴﺒﻮق ﻴ
ن
ﮔﻔﺘﻤﺎ�
ﺷﻜﻞﮔ�ی
ﺷﻜﻞﮔ�ی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرن ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ
رﻫﮕﺬر
ﻴ
ﻴ

ن
مبت� ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
آن اﻧﺴﺎن و ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺑﺰاری را در ﺻﺪر یمﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ن
ﻣﻜﺎ� اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺮد و ﻛﻼن (ﭼﻪ در
ﻓﻮﻛﻮ� و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺎﺑﺰی) در ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی
ی
ت
ﻳﺎﺳ�س ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی سن�
 .٣ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میآﻳﺪ ﭙ
آن و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوﻟﺖ و در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻴﺰ
ﺳﺘ� اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی
ت
درﺻﻮر� ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﺪرت
ﺳﻴﺎیس درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ،
ً
وﺟﻮد دارد و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮد و ﺮﺳﻛﻮب ﮔﺮویه یمﭘﺮدازد وﺟﻮد
دارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ را نیمﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ،دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮیم ﻣﻨﺤﺮﺼ ﻛﺮد .ﻣﻌﻨﺎ� ﺘ
ﮔﺴ�ده
ﻳﻲ
از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارز�ﺷﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎت
ﺘﻦ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓ� ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺮﺳوﻛﺎر دارد ،یمﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ درون داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ در ﺗﻌﺎمیل قطیع ﺑﺎ ﻴﺑ�ون از
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ� ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻳﻲ
بﻃﺮف و ث
خن� ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد،
ﻇﺎﻫﺮ �
غ�ه از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ و
و
آﻣﻮزش
ﭘﺮورش،
و
آﻣﻮزش
ی
ﻋﺎﻟﻲ
ﻴﺰ
�ﺷ
ﻴﻦ
دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭼﻨ� اییط «ﻫﺮﭼ�ی
دﺳﺖﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻴﺎیس اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ نیمﺗﻮان ﺳﻴﺎیس ﺑﻮدن را
گ
وﻳﮋ� ﻣﺸﺨﺺ و اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
 .٤داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی آن یمﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﻗﺪرت
را ﺣﺲ ﻛﺮد ،در ﺟﺎی ﺟﺎی آن یمﺗﻮان ﺳﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼزم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ،
ت
ﻣﻘﺎوم� ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺖ ،ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎد ،ﻣﺮﻛﺰﮔﺮﻳﺰ و
ﭼﻪ
ﻛﺎرﻧﺎوایل در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ و ﭼﻪ
ت
رﻫﺎ� اﻧﺴﺎن از ﺗﻤﺎیم ﻗﻴﻮد ،ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎوم� ﺑﺮای ی
ﺘﻦﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ .اﻳﻦ آﮔﺎیه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﻛﻪ
ﺧﻮﻳﺸ�
اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺘ
ﺑﻬ� آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ یمﺷﻮد ،آﻳﺎ یمﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﺮﺳﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد؟ ﺑﺎ رد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺣﺪت ﺻﻮری در
ن
ﻛﻨﻮ� و در ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺘﻦ
ﺧﻮﻳﺸ� ،دﻳﮕﺮان و ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ،ﻫﺮیک از ﻣﺎ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﻫﻤﺎن ﻴﺰ
ﺗﻐﻴ� اﻳﺠﺎد یمﻛﻨﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻴﭘ�اﻣﻮن
ﺧﻮد
در
ﻛﻪ
ﻣ�ان
ﻴ
ﺗﻐﻴ� اﻳﺠﺎد یمﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ« ،اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎیع
ﻴ
اﺳﺖ» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ن
مع�
یمﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎیع ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺟﻤﻊ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را
در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻛﻮچکﺗﺮ یمﺗﻮان دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ
ﻧﻮع ﻛﻨﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺮﺳﻛﻮب و ﻃﺮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن میدﻫﻨﺪ و
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻳﺎ ﺧﻮدآﮔﺎه ارزشﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ یمﻛﺸﻨﺪ
ﺟﻤﻊﻫﺎ� ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد
ویل ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺴﺘﻪ اصیل ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در
ی
ﻛﻪ ﺑﻪ فن� ﺳﻠﻄﻪ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن یمﭘﺮدازﻧﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺒﺎرزه یمﻛﻨﻨﺪ.

دانشجو� بعد از یپ�وزی انقالب اسالیم ایران
آسیب شنایس جنبش
ی
انقــاب اســایم ای ـران ،مهمتریــن انتظــار مــردم ،ساخت هشــدن
ســازمانها و سیســتمهای جدیــد اداری ب ـرای تعلیــم و تربیــت
انســانها در یــک جامعــه ایــدهآل بــود .در دو دهــه گذشــته بــا
افزایــش دانشــگاههای غـ یـر انتفــایع و بــدون کنکــور نقــش مهــم
دانشــگاه در تولیــد علــم و حــل و فصــل مشــکالت جامعــه بــه
تدریـ ـ ــج از بـ ی ن
ـ� رفــت و بــه یــک کارخانــه تولیــد مــدرک مبــدل
ـجو�
شــد .ایــن در حــایل اســت کــه اگــر تاریخچــه جنبــش دانشـ ی
در قبــل و بعــد از انقــاب اســایم ای ـران مــورد بــرریس و واکاوی
یســازی،
یمشــود کــه دانشــگاه در ایدئولوژ 
قـرار گـ یـرد ،مشــخص 
گ
بســازی نقــش بســیار پررنــی داشــته اســت.
نســازی و مکت 
انسا 
شهــای
امــا در طــول ســه دهــه اخـ یـر بــا بســط و گسـ تـرش ارز 
ـجو� از آن
بــازاری ،جامع ـ ه دانشــگایه ای ـران و جنبــش دانشـ ی
بســیار تاثـ یـر پذیرفــت .بــازار و اندیش ـههای بــازاری اعتبــار
�ســابقهای در ای ـران پیــدا کــرد و منافــع فــردی جایگزیــن منافــع
ب
اجتمــایع شــد .وضعیــت بــد اقتصــادی ،نبــود شــغل مناســب
و متناســب بــا رشــته تحصیــی اف ـراد ،بیــکاری ،ناامـ نـی و تــرس
نســبت بــه آینــده ســبب شــده اســت کــه دانشــجویان نـ ی زـ� ماننــد
ســایر اقشــار جامعــه ،موفقیــت و ش
پی�فــت را یــک امــر فــردی
تل ـیق کنــد و بــه منافــع دیگ ـران توجــی نداشــته باشــد .ایــن در
حــایل اســت کــه درگذشــته دانشــجویان همــواره یــی از بازیگـران
تأث�گــذار در جامعــه بودنــد و حـ تـی نــزد مــردم از جایــگاه ممتــازی
ی
بعدالـ تـی آمـ ش
ـوز� حاکــم بــر
برخــوردار بودنــد .امــا بــه مــرور زمــان �
شوپرورش و آموزش عایل در ایران سبب شد که
سیستم آموز 
دانشجویان به نویع احساس حقارت کنند .نبود فرصتهای
ش
آموز� در اقیص نقاط
برابر تحصییل و نبود امکانات یکسان
ش
آموز� در ی ن
ب� دانشجویان شده است.
کشور باعث نابرابری
همـ ی ن
ـ� عامــل بــه تنهـ یـا� یمتوانــد باعــث شــود کــه دانشــجویان
منافــع فــردی خــود را در اولویــت قـرار دهنــد و نســبت بــه محیــط

ـجو� ب ـرای
نابرابــر بـ یـرون� ،
بتفــاوت باشــند .امــا جنبــش دانشـ ی
برونرفــت از بح ـران معنــا ،بح ـران هویــت و غـ یـره بایــد جایــگاه
ق
دانشجو� و دانشجو
حقی� خود را مجددا احیا کند .جنبش
ی
بایــد خــود را بــه عنــوان نـ یـروی پیشبرنــده در ایجــاد عدالــت و
تســازی در جامعــه معـ ف
ـر� نمایــد .دانشــجو وظیفــه دارد
عدال 
تــاش کنــد کــه جامعــه ،دانشــگاه را بــه عنــوان مرجــع حــل و
فصــل مشــکالت کشــور بشناســد و بــا ایــن عمــل ،دانشــگاهیان
را در جایــگایه مثبــت ق ـرار دهــد کــه وجــود چنـ ی ن
ـ� اف ـرادی ب ـرای

مصلحــت جامعــه اســت و نــه بــه �ض ر آن.
ـجو� قصــد
از نظــر نگارنــده ،اگــر دانشــگاه و جنبــش دانشـ ی
نهــای موجــود در جامعــه را حــل کنــد ،بایــد در
دارد بحرا 
بارتبــاط بــا جامعــه را
ابتــدا اندیش ـههای مبهــم ،رسدرگــم و �
کنــار بگــذارد .بایــد بــا یــک نــگاه ترکی ـیب از ســیایس ،اقتصــادی،
جامع هشـ ت
ـناخ� و فلس ـیف بــه مســائل نــگاه کنــد و اقــدایم جــدی
گ
ماند�هــای موجــود در کشــور نســبت بــه

ب ـرای ج ـرب ان عقــب
دنیــای بـ یـرون انجــام دهــد.

«دیگردوس� مؤثر» اثر ت
ت
پی� سینگر در دست انتشار
کتاب
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اندیشه

گ
دیگردوسـ تـی مؤثر هم یک ایده اســت ،هم ســبیک از زند� که در حال رایج شــدن در رسارس دنیاســت .گایه اوقات یمپنداریم
ً
ً
هیــچ قـ ت
نطــور نیســت .حقیقتــا یمتوانیــم دنیــا را تغیـ یـر دهیــم ،گرچــه دنیــا دفعتــا در حــد مطلــوب مــا تغیـ یـر
ـدر� نداریــم ،امــا ای 
ً
ق
خ�ی که شخصا یمتوانید برسانید تمرکزکنید ،نه بر مسائیل که با� یممانند یا حلشان دست شما نیست.
نخواهد کرد .بر ی
ً
ب�بردن خ
کاهش دادن رنج ،چه در انسان و چه در حیوانات ،مطلوب است ،ت
ح� اگر از ی ن
بر� رنجها فعال ممکن نباشد .سیع
شهــا� کــه در ایــن کتــاب معـ ف
ـر� شــده اســت بیشـ تـرین خـ یـر ممکــن را برســانید ،تغیـ یـری در دنیــا حاصــل
کنیــد بــا بهرهگـ یـری از رو  ی
ت
ت
.
مطلوب فعاالن جنبش دیگردوس� مؤثر
های
ش
ارز
و
رفتار
بپیوندید
مؤثر
دیگردوس�
ی
ه
عرص
فعاالن
کنید ،و به بقیهی
ِ
ِ
گ
گ
گ
در هماهن� با یکدیگرند .این هماهن� سبب شده است زند� پربارتر وکامیابتری داشته باشند.

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

عل�ضا هاشمنژاد
ی
کارشنایس ارشد اندیشه سیایس 96
ش
ـجو�
نقطــه آغــاز سـ یـر وقایــع جنبــش یم  ،۱9۶۸شــور� دانشـ ی
در حومــه پاریــس بــود کــه پــس از مـ ت
ـد� بــه اعتصــاب عمــویم و
گ�شــدن حــدود  ۱۰میلیــون کارگــر انجامیــد .در طــول مــاه یم
در ی 
 ،۱۹۶۸پاریــس درگـ یـر بیشـ تـرین شــورشها از زمــان دوران جبهــه
مــردیم در دهــه  ۱9۳۰شــد و بـ قـا� نقــاط فرانســه نـ ی زـ� در حالــت
آماد هبــاش قـرارگرفــت .ایــن شــورشها چنــان جــدی بــود کــه شــارل
دوگل ،رئیس جمهور فرانسه با ژنرال ژاک ماسو ،فرمانده ین�وهای
غر� مالقات کرد تا در صورت نیاز،
اشــغالگر فرانســه در آلمان ب
گ�نــد .در
پاریــس را بــه کمــک ین�وهــای نظــایم از انقالبیــان بازپــس ی
ایــن نوشــته ســی شــده اســت تاریـیخ مختــر و بـ خ
ـر� مباحثــات
یپ�امــون ایــن جنبــش مــورد بــرریس قـرارگـ یـرد.
ـجو� فرانســه
در
دهه پیش از وقایع ســال  1968جمعیت دانشـ ی
ً
تقریبــا ســه برابــر شــده و از تعــداد  ۱۷۵۰۰۰بــه بیــش از ۵۰۰۰۰۰
نفــر رســیده بــود .ایــن دوره ،دوران بـ ی ن
ـ� الملــی «فرهنــگ جوانــان»
بــود ویل بــا ایــن حــال جامعــه فرانســه در نــگاه جوانــان فرانســوی
جامعـهای خودکامــه ،سلســلهمر بات� و مبتـ نـی بــر ســنت بـ قـا� مانــده
بــود .در دوران وقــوع شــورش مــاه یم ،دوگل در آســتانه جشــن
ی ن
دهم� سال فعالیت سیایس خود در جمهوری پنجم بود .او در
ش
ســال  ۱۹۵۸بــه واســطه فروپــا� جمهــوری چهــارم در اوج جنــگ
الجزایــر بــه قــدرت رســید .در دوران ریاســت جمهــوری او جوانــان
ً
ً
فرانســوی عمومــا فکــر یمکردنــد کــه تحــت یــک دیکتاتــوری نســبتا
گ
لهــا
مالیــم زنــد� یمکننــد .دو حــزب اپوزســیون اصــی یعـ نـی رادیکا 
ً
و سوسیالیسـتها اساســا از بـ ی ن
ـ� رفتــه بودنــد و ایــن بــه ایــن معـ نـی
ً
ـا منتـیف
بــودکــه تغیـ یـر ســیایس از طریــق کانــال مرســوم پارلمــان عمـ
ا� هیجـ نـا� نـ ی زـ� بــاب
بــود .عــاوه بــر ایــن ،آن روزهــا ،جهــان ســومگر ی ِ
بود .برای آن نسل از دانشجویان نه حزب کمونیست فرانسه و
ن
چندا� نداشتند .در عوض
کسیسم ارتدکس دیگر جاذبه
نه مار
ِ
الگوهــای ایــن نســل چــه گــوارا ،مائــو تســه تونــگ و هــو ش� مـ ی ن
ـ�
بودنــد .تصاویــر بمبــاران هــای فـ ش
ـر� ،حمــات ناپالــم و قتــل عــام
آمریکا� در ویتنام که حوزه سابق
غ� نظامیان توسط ین�وهای
ی
ی
نفوذ فرانسه محسوب یمشد ،بر اخبار شبانه فرانسه حاکم بود.
دانشگاههای فرانسه به تمام دالیل فوق در آن دوران انبار باروت
بــود .از نظــر تاریـیخ  ،واقعـهای کــه شــورشهای مــاه یم را بــه وجــود
باهمیت بود .در سال  ۱۹۶۷دانشجویان دانشگاه
آورد ،بسیار �
تهــای بازدیدهــای خوابــگایه کــه
نانـ تـر پاریــس در مــورد محدودی 
اع�اضــا�ت
در خصــوص روابــط دخـ تـر و پــر برق ـرار شــده بــود ،ت
را بــه عمــل آوردنــد .در ژانویــه  ۱۹۶۷در مراســی بــه مناســبت
ســاخت اســتخری جدیــد در دانشــگاه یــی از رهـرب ان دانشــجویان
بــه نــام دنیــل کوهــن بندیــت (از اعضــای فعــی پارلمــان اروپــا) بــه
ن
ناتوا� او در حل
تندی فرانسوا میسوف وزیر ورزش و جوانان و
تهــای
یهــای جنــی دانشــجویان در پ� مشــکل محدودی 
ناامید 
خوابــگایه ،مــورد حملــه کالیم ق ـرار داد .میســوف در جــواب ،بــه
ب وتــاب خــود درون اســتخر
او پیشــنهاد داد کــه ب ـرای کــم کــردن ت 
شـ یـرجه بزنــد وکوهــن بندیــت در پاســخ گفــت کــه ایــن اظهــارات
میســوف را فقــط از نماینــده یــک رژیــم فاشیسـ تـی انتظــار داشــته
نهــا ب ـرای میســوف ،جایــگایه
شهــا و مکالمــات آ 
اســت .ایــن تن 
ز
بــه عنــوان یــک ضــد اقتدارگـرای بحثبرانگـ یـ� بــه وجــود آورد و بــه
زودی درمیــان جوانــان فرانســوی ،پـ یـروان فرقهگون ـهای بدســت
ت
ـکا� در
آورد .در مــاه مــارس ،حملــه بــه یــک دفــر ب
خ�گ ـزاری آمریـ ی
دستگ�ی تعدادی دانشجو شد .چند روز
مرکز پاریس منجر به
ی
ت
بعد در ت
اع�اضات دانشگاه نان� در حمایت از دانشجویان تعداد
ت
ـتگ�
بیشــری از دانشــجوها از جملــه شــخص کوهــن بندیــت دسـ ی
شــدند و بــه اخ ـراج از دانشــگاه تهدیــد شــدند (بندیــت در اواخــر
مــاه یم از دانشــگاه اخ ـراج شــد)  .جنبــش  ۲۲مــارس بــا خواســته
دستگ�شــده ،در پاســخ بــه ایــن اقدامــات
ی
آزادی دانشــجویان
شــکل گرفــت .اوایــل مــاه یم رئیــس دانشــگاه نانـ تـر از تــرس تشــدید
ت
اع�اضــات دانشــگاه را تعطیــل کــرد .از آنجـ یـا� کــه دانشــجویان از
ت
ت
ت
اع�اض در نان� منع شده بودند ،تصمیم گرفتند اع�اضات را به
ســوربن و قلب محله ی ن
الت� کوارتر پاریس منتقل کنند .روز ســوم
یم رئیس دانشگاه سوربن به صورت رسیم از پلیس خواست تا
ت
مع�ضـ ی ن
ـ� را کــه حــدود ســیصد نفــر بودنــد ،از محوطــه دانشــگاه
ت
ـتگ�یهای گســردهای کــه در ایــن روز بــه کمــک
بـ یـرون کنــد .دسـ ی
آم�ز
پلیــس ضــد شــورش صــورت گرفــت ،مقاومــت خشــونت ی
ناظ ـران و رهگــذران را بــه دنبــال داشــت .پلیــس بــا گاز اشــک آور،
ـتگ�یهای بیشـ تـر ،ایــن خشــونتها را پاســخ داد.
باتــوم و دسـ ی
رئیس دانشگاه سوربن دانشگاه را تعطیل کرد که باعث تحریک
بیشـ تـر دانشــجویان شــود .رهـرب ان دانشــجویان بـرای روز دهــم یم
راهپیمـ یـا� گسـ تـردهای را پیشــنهاد کردنــد تــا خواســتههای خــود از
گشا� سوربن و آزادی دانشجویان ،پایاندادن به رعب
جمله باز ی
و وحشــت حضــور ین�وهــای پلیــس در محلــه التـ ی ن
ـ� کوارتــر را بیــان

ن
بازخوا� حوادث یم  ،68ظهور چپگر یا�

کنند.
شــب ســنگرها (دهــم و یازدهــم مــاه یم  )۱۹۶۸در تاریـ ـ ــخ پــس
از جنــگ جهـ نـا� فرانســه تاریـ ـ ــخ مهــی اســت .در آن زمــان تعــداد
ت
ن
ـجو� در پاریــس بــه نزدیــک بــه چهــل ه ـزار نفــر
مع�ضـ یـ� دانشـ ی
رســیده بــود .پــس از مســدودکردن مسـ یـر راهپیمـ یـا� ،دانشــجویان
معـ تـرض ش�وع بــه کنــدن ســنگفرشها و سـ ت ن
ـاخ� ســنگر ب ـرای
محافظت از خود در برابر پلیس کردند .حوایل ساعت دو بامداد
یازدهــم یم ،پلیــس بــه ســمت ت
مع�ضـ ی ن
ـ� حمل ـهور شــد و درگـ یـری
خونـ ی ن
ـ� تــا طلــوع آفتــاب ادامــه داشــت .نزدیــک بــه  ۵۰۰دانشــجو
ـتگ� و صدهــا نفــر در بیمارســتان بسـ تـری شــدند .محلــه الیـ تـ�ن
دسـ ی
کوارتر در حال ویرانشدن بود و همدردی عمویم با دانشجویان
گ�ی یافتــه بــود.
افزایــش چش ـم ی
در ایــن مرحلــه بــود کــه آنچــه بــه عنــوان جنبـ شـی اعـ تـر ضا� در
ش
آموز� آغاز شده بود که فرانسه را در
دانشگاه برای اصالحات
تهــای جدیــدی بـرای
ـمگ� جنبــش ،فرص 
بــرگرفــت .بــا رشــد چشـ ی
تغیــرات رادیــکال ســیایس محیــا شــد و خواســتههای ت
مع�ضـ ی ن
ـ�
ی
تغیـ یـر کــرد .ایــن خواســتهها شــامل برچید هشــدن ســاختارهای
گ
ســیایس اقتدارگرا و دموکر ی ز
ات�هشــدن نهادهای اجتمایع و فرهن�
خ�ی و فراتر از آن یمشد .چند روز
اعم از آموزش تا رسانههای ب
بعد ،فرانسه شاهد بزر ت
گ�ین اعتصاب عمویم در تاری ــخ خود بود؛
نهــا کارگــر در حمایــت از دانشــجویان و ب ـرای بیــان
چ ـرا کــه میلیو 
ت
.
مطالبات خود به خیابانها آمدند در جریان اع�اضات ،تعداد
لســازی
زیــادی ازکارخان ههــای فرانســه از جملــه کارخانــه اتوموبی 
رنــو توســط کارگـران بــه تــرف درآمــد.
م�لزل شــد اما توانســت بحران را ت
دولت فرانســه به شــدت ت ز
کن�ل
کنــد .پــس از ســفر بــه بــادن ،دوگل بــه پاریــس بازگشــت و در 30
طشــدن
ِم از طریــق رادیــو بیــان کــرد ،کمونیسـتها در حــال مسل 
بــر اوضــاع هســتند .امــا در واقعیــت ،حــزب کمونیســت فرانســه
ـا� قــدرت را رهــا کــرده و در
از مد 
تهــا قبــل آرزوی تــرف انقـ ب
عــوض بــه نقــش محــدودی در نظــم ســیایس فرانســه قانــع شــده
ت
ن
ـجو� مخالــف
بــود .در حقیقــت ،در آغــاز بــا مع�ضـ یـ� دانشـ ی
ـخ�ا�ن
نهــا را اســتهزا یمکردنــد .ســه روز قبــل از سـ ن
بودنــد و حـ تـی آ 
دوگل ،کمونیس ـتها بــر رس توافــق گرنــل کــه ش�ایــط آن افزایــش
نهــا بــود ،مذاکــره
دســتمزد کارگ ـران و ش�ایــط بهـ تـر کار ب ـرای آ 
کــرده بودنــد .بــا ایــن حــال ،کارگ ـران بــا عصبانیــت توافقنامــه را رد
بهــا ادامــه یافــت .در یــی دیگــر از سـ ن
ـخ� نا�های
کردنــد و اعتصا 
خــود ،دوگل بــا فــرض اینکــه فرانســویها آمــاده بازگشــت بــه ثبــات
هســتند ،اعــام کــرد کــه مجلــس مــی را منحــل خواهــد کــرد و بـرای
ی ن
همچن� در
تاری ــخ  ۲۳ژوئن انتخابات جدیدی برگزار یمکند .او
نشی� ت
صورت عدم عقب ن
مع� ی ن
ض� ،تهدید به استفاده از ارتش
برای تحمیل نظم کرد .در ی ن
هم� حال ،صدها هزار نفر در رسارس
ت
ض
کشــور در حمایــت از دوگل و ضــد تظاهـرات اعــرا� راهپیمـ یـا�
کردنــد .گرچــه ت
ـجو� تــا مــاه ژوئــن
اع�ا 
ضهــا و اعتصابــات دانشـ ی
ـجو� بــه تدریـ ـ ــج راه خــود را از دســت
ادامــه یافــت ،جنبــش دانشـ ی
داد وحــزب دوگل پـ یـروزی قاطــی بــه دســت آورد .بــا ایــن حــال ده
مــاه بعــد و در جیــان هم هپــریس مــی دربــاره ســازماندیه منطقـهای
گ
و اصالحات در مجلس ســنا دوگل شکســت خورد و مسـ یـر زند�
ســیایس ژنـرال بــه پایـ نـا� ناگهـ نـا� و مبهــم رســید.
ً
از آنجـ یـا� کــه حــوادث ســال  ۶۸رصفــا بــه فرانســه محــدود نشــد

و بــه کشــورهای دیگــری از جملــه آمریــکا ،آلمــان ،انگلســتان غـ یـره
ً
ز ت
ـجو� شــکل یمگرفــت؛ بـرای ده ههــا
نـ یـ� اع�اضــات عمومــا دانشـ ی
ن
مورخـ یـ� فرانســه و دیگــر نقــاط جهــان در مــورد اهمیــت ســیایس
طوال�مــدت وقایــع یم  ۶۸بحــث یمکردنــد .بســیاری از ایــن
ن 
لهــای لی ـرب ال و چــه مارکسیسـ تـی،
مباحثــات ،چــه در قالــب تحلی 
.
هنــوز نـ ی زـ� حلنشــده بـ قـا� مانــده اســت در اینجــا بــه ســه بحــث
می�دازیــم:
عمــده یپ�امــون ایــن جنبــش پ
 .۱ماهیت ی ن
ب�الملیل یا محیل جنبش:
ً
پگ ـرا و بـ خ
بـ خ
ـر� دیگــر مثــا در قالــب
ـر� از اندیشــمندان چ 
ب�الملــل تــاش کردهانــد ،ماهیـ تـی ی ن
موقعیتگرایــان ی ن
ب�الملــی بــه
خ
وقایع یم  ۶۸بدهند .اگر بپذیریم بر� از نشانههای شورشهای
ایــن دوران در جنبــش آزادی بیــان بـرکیل در ســال  ۱۹۶۴رخ داد و
ســپس در ســال  ۱۹۶۸در بســیاری ازکشــورها در اروپــا ،آفریقــا،
الت� ادامه پیدا کرده است ،باید ت
ژاپن ،آمریکا و آمریکای ی ن
اع�اف
شهــا بســیار متفــاوت بــوده اســت .ب ـرای
کــرد کــه معـ نـا� ایــن جنب 
مثــال ،ت
ش
اع�اضــات موســوم بــه بهــار پ ـراگ در درجــه اول چالــی
ب ـرای حکومـ تـی کمونیسـ تـی و وابســته بــه مســکو بــود در حــایل کــه
ت
ـجو� خواســتار آزادی بیــان ســیایس
در ب ـرکیل ،اع�اضــات دانشـ ی
در دانشــگاهها بـرای اظهــار مخالفــت بــا جنــگ ویتنــام بــوده اســت.
در نتیجــه در پ ـراگ ،جوانــان بــه نــام دموک ـرایس ،علیــه ســلطه
ت
جماه� شــوروی قیام کردند و در برکیل باز هم
ـی اتحاد
ی
کمونیسـ ِ
بــه نــام دموک ـرایس ،دانشــجویان دخالــت کشورشــان در درگـ یـری
نظــایم بــا کمونیســم را بــه چالــش کشــیدند .بــه عنــوان راه میانــه
ن
ـر� چپگرایــان
بـ یـ� ایــن دو موضــع ،در بســیاری ازکشــورهای غـ ب
سیایس راه حیل ایدئولوژیک به تنش ایجادشده برای بسیاری از
کسـ نـا� که آرزو داشــتند ،اعتقاد خود به مارکسیســم را به عنوان
پگـرا� کــه لنـ ی ن
ـ�
اندیشـهای رهـ یـا� بخــش بیــان کننــد ،یمدادنــد .چ  ی
یمکــرد توانســت در
آن را اختــایل نابالــغ درکمونیســم توصیــف 
نهایت با مارکسیسم پیوند شکنندهای برقرارکند؛ اما این جریان
بــه هــر دلیــل درنســبت بــا قــدرت ســیایس فاصلــه خــود را حفــظ
کــرد و بــه همـ ی ن
شهــا
پگ ـر یا� موجــود در اکـ ثـر ایــن جنب 
ـ� دلیــل چ 
ت
ت
ن
تهــای
نتوانســت ماهیــی یب�الملــی پیــدا کنــد و بیشــر کیفی 
گ
یمکــرد.
فرهنــی هــرکشــور را بازنمـ یـا� 
 .۲ماهیت بنیادین جنبش:
ً
ن
کسا�که ماهیت اتفاقات آن را مثبت
اصطالح جنبش را عموما
تل ـیق یمکننــد بــکار یمبردنــد؛ در حــایل کــه مخالفــان از واژه وقایــع
استفاده یمکردند .جامعهشنایس فرانسوی و به معنای وسیعتر
آن روشــنفکران ،مجموعــه گسـ تـردهای از تفسـ یـرهای مربــوط بــه
تفس�ها
اتفاقات یم  ۶۸را به وجود آوردهاند .خصمانهترین این
ی
متعلــق بــه ریمــون آرون ،میشــل کروزیــه و ریمــون بــودن اســت کــه
ً
ایــن وقایــع را عمدتــا بحـر نا� در دانشــگاه و تأثـ یـر وســیع ایدئولــوژی
بــر ت
نهــا همچنـ ی ن
مع�ضـ ی ن
ـ� یم  ۶۸را بــه عنــوان بــروز
ـ� یمداننــد .آ 
ً
ن
فردگ ـر یا� اف ـرایط یعــی اساســا آنچــه ایــن جنبــش یمخواســت بــه
چالش بکشد ،نقدکردند .ت
ح� رژی دوبری از دیگر اندیشمندان
فگـرا ایــن جنبــش را نقــد
مخالــف ،بــر اســاس مفهــوم جامعــه مرص 
خ
یمکنــد .در میــان بـ خ
ز
لهــای موافــق نـ یـ� بــر� از رهـرب ان
ـر� از تحلی 
تروتسکیست ،از انقالب سخن به میان یمآوردند و این جنبش
را بــا روســیه  ۱۹۰۵کــه در انتظــار  ۱۹۱۷بــود مقایســه یمکردنــد.
امــا ایــن فرضیــات هیــچ کــدام قابــل قبــول نبــود؛ چـرا کــه ت
مع�ضـ ی ن
ـ�

ـخ�کننــد .در حقیقــت،
هرگــز قصــد نداشــتند قــدرت دولـ تـی را تسـ ی
بــا توجــه شــواهد ســه تحلیــل نســبت بــه ســایرین مســتحق توجــه
یتــری هســتند.
جد 
یــک تحلیــی کــه در همــان گرماگــرم جنبــش توســط ادگار مــورن،
کورنلیــوس کاســتوریادیس و کلــود لفــور ارائــه شــد ،بــه شــکاف
گ
گسـ تـرده فرهنــی کــه توســط دانشــجویان در شــورش علیــه
نهــای
اقتدارگ ـر یا� دوگل در مســائل ســیایس و در مقابــل مانداری 
دانشــگایه یــا در مقابــل کنـ تـریل کــه از ســوی دولــت بــر رســانههای
تلوزیـ ن
یمشــد ،اشــاره شــده اســت .دنیــای کارگــری بــا
ـو� اعمــال 
پیوسـ ت ن
ـ� بــه دانشــجویان از فرصــت اســتفاده کــرده و خواســتار
ن
اعتصــاب عمــویم شــد کــه ماننــد آتــش خروشــا� در کل کشــور،
ماننــد یــک بیمــاری مــری گسـ تـرش یافــت .نخسـ ی ن
ـت� اعتصــاب بــا
کارکنــان رادیــو تلوزیــون فرانســه آغــاز شــد یعـ نـی در خدمــات پخــش
عمــویم.
ی ن
همچن� در همان دوران آلن تورن تحلیل دیگری را پیشنهاد داد،
ف
خ
این تحلیل ازجهت معر� چشماندازی تاری� وجامعهشناسانه
متفاوت بود ویل با تحلیلهای ی ن
پیش� در تناقض نبود .او یم ۶۸
فرانســه را نقط ـهای یمدانــد کــه دانشــجویان بــه عنــوان بازیگ ـران
ت
شهــای اجتمــایع را پیــش یمبرنــد و ایــن
ـاصنع� ،جنب 
جامعــه پسـ
شهــا رصفـ ًـا مختــص بــه ایــن جوامــع اســت .در عـ یـ�ن
شــکل از جنب 
صنع� و جنبش طبقه کارگر ی ز
ت
ن� هنوز قادر
حال بازیگران جامعه
ت
گ�شــدن درکشــمکش مرکــزی خــود و همـرایه بــا اع�اضــات
بــه در ی
هستند.
به نظر یمرسد این رویکرد مزیت قابل توجیه در امکان خوانش
تاریـ ـ ــخ اجتمــایع فرانســه در پنجــاه ســال اخــر دارد .از طـ ف
ـر�
ی
شهــای جدیــد بــا حضــور زنــان،
�شــمار ،جنب 
کشــمکشهای ب
همجنسگرایــان ،بومشناســان ،فعــاالن ضــد فعالیــت هســتهای،
گ
منطقهگرایــان و غـ یـره از آن زمــان تــا کنــون بخـ شـی از زنــد�
اجتمــایع فرانســویان بــوده اســت .از ســوی دیگــر ،جنبــش طبقــه
کارگــر بــه طــور پیوســته کاهــش یافتــه و مرکزیــت خــود را کامــا از
دســت داده اســت .بــه حــدی کــه ماریــن لوپــن در انتخابــات ســال
ششــده و نامـ ئ
ـر�» یــاد کــرد.
 ۲۰۱۷از کارگ ـران بــا عنــوان «فرامو 
یسهــا ،تحلیــل خصمانــه ریمــون
در نهایــت یــی از مهمتریــن برر 
آرون اســت .آرون در یــی از مقــاالت خــود دربــاره یم  ۱۹۶۸بــا
گو�
عنوان گ«انقالب ناپیدا» ،این وقایع را یک تراژدی« ،هزیان ی
ن
ـجویا� بــورژوا
و دیوانــی بــدون تلفــات» توصیــف کــرده کــه دانشـ
بــا ن ـیف اوتوپیـ یـا� واقعیــت و کارگ ـر نا� بــا خواســتههای مـ شـروع
در عرصــه ســیایس فرانســه بــه وجــود آوردنــد .بدبیـ نـی آرون بــه
ت
اع�اضــات دانشــجویان بــه معـ نـی هم ـرایه او بــا دولــت متمرکــز
ن
ز
دوگل نـ یـ� نبــود .چ ـرا کــه آرون ایــن دولــت را بــه دلیــل ناتــوا�اش
ن
پیشبی� خواستههای کلیت جامعه نقد یمکرد .او یمنویسد:
در
در تحلیــل نهـ یـا� ،وقایــع مــاه یم« ،اســتبدادگر یا� مضاعــف،
شــورویگر یا� و عقالنیــت بروکراتیــک جامعــه صنعـ تـی را تقبیــح
یمکنــد» امــا در ادامــه یمنویســد « :یم  ۶۸در نشــاندادن اینکــه
خودمختــاری دانشــگاهها و جامعــه ،پایــان سلســلهمراتب،
ب�بــردن جــدا� بـ ی ن
گ�نــدگان یمتوانــد راه
از ی ن
ـ� تود ههــا و تصمیم ی
ی
ن
ســوم اصیــی بـ یـ� شــورویگر یا� لی ـرب ال و رسمای ـهداری متمایــل
بــه جامعــه ارائــه دهــد ،ناتــوان اســت» .از نظــر آرون ایــن وقایــع،
ادامه در صفحه بعد

چاپ سوم کتاب «خاستگاه هرمنوتیک خود» اثر میشل فوکو ش
منت� شد
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اندیشه

«وقـ تـی از هرمنوتیــک خــود صحبــت یمکنــم ،منظــورم نــوع بــدی از علــوم انسـ نـا� نیســت کــه در تضــاد بــا نــوع خــوب باشــد.
ً
ْ
خود چارچوب تار خ
ی� همهی علوم انسـ نـا� بوده اســت .مثال در فلســفهی
[بلکه] منظورم این اســت که پروژهی هرمنوتیک
گ
گ
ند�کــردن بودنــد یمگفتنــد
ـغول قواعــد زنــد� و شــیوهی ز 
یونــان چـرا فالســفه یط قــرون متمــادی بــه مــردم کــه بســیار دلمشـ ِ
چگونــه رفتــارکننــد و چـرا هرگــز تصــور نیمکردنــدکــه مــردم بــه چـ ی زـ�ی نظـ یـر علــوم انسـ نـا� نیــاز دارنــد؟ بــه اعتقــاد مــن ایــن تصــور بــا
مســیحیت آغــاز شــد ،آن هنــگام کــه نهتنهــا کتــاب مقــدس بلکــه خــود نـ ی زـ� بــه موضــویع بـرای تأویــل بــدل شــد».

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

مهدی فیاض
ت
دک�ی علوم سیایس 95
«هم هچـ ی زـ� در ســیالن اســت» ( .)Everything Flowsایــن
گزادهای ب هنــام هراکلیتــوس اهــل
جمل ـ ه منســوب اســت بــه بــزر 
شــهر اف هســوس در منطق ـهی ایونیــای یونــان قدیــم کــه در قــرن
یمزیســت .در بــاب رفتــار و
ش از میــاد 
پنجــم (یــا ششــم) پی ـ 
نکــه وی
ســلوک خــاص و غریــب او بســیار گفت ـ ه شــده ،نظـ یـر ای 
گ� و مردمگریــز بــود و از اختــاط و معـ ش
ت
ـا�ت
شـ
ـخصی� گوشـه ی
ز
یمکــرد.
نهــا را رسزنــش 
بــا همشــهریان خــود بـ یـ�اری یمجســت وآ 
وی عالوهبر مردمان عادی ،نســبت به خ
بر� از بزرگان زمانهاش
ً
ُ
همچــون کســنوفانس و فیثاغــورس نـ ی زـ� نــگایه تنــد و بعضــا
ّ
تحق�آمـ ی زـ� داشــت .طبــق نظــر عــدهای ،گفت ههــا و مکتوبــات او
ی
غامضّ ،
ش
کوش�
معماگون و در مواردی نامفهوم بود و فهم آن
ُ
ُ
ن
ـو�
ویــژه یمطلبیــد .ب هســبب ایــن تندم ـز جا� ،بدبیــی و مبه مگـ ی
ُ
هراکلیتــوس بــه لقــب «تاریکاندیــش» نام ـرب دار شــده اســت.
ـ� داشــت و عامدانــه ّ
اگرچــه هراکلیتــوس بیـ نـا� آتشـ ی ن
معماگــون
پیام�انــه ســخن یمگفــتّ ،امــا بایــد وی را یــی از مهمتریــن و
و ب
تأث�گذارتریــن چهرههــا در تاریـ ـ ــخ معرفــت انسـ نـا� دانســت.
ی
مبنا�تریــن و ُپرمناقشـهترین
جملـهای کــه از
وی نقــل شــد یــی از ی
ّ
«تغی� -ثبات».
مسائل تاری ــخ تفکر را نمایش یمدهد :دوگانهی
ی
انگ� تاکنــون ب هشــیوههای گوناگـ ن
ایــن جمل ـ ه مناقش ـه ی ز
ـو� تفسـ یـر
ـر� از بزر ت
شــده و بـ خ
گ�یــن اندیشــمندان پــس از هراکلیتــوس نظـ یـر
پارمنیــدس در واکنــش بــه آن ســخن گفتـ ه و قلــم زدهانــدّ .امــا وجــه
ن
ّ
جریا� فکری
گ�ی
تأث� هراکلیتوس ناظر بر شکل ی
جالب توجه ی
اســت کــه نزدیــک بــه یــک قــرن پــس از وی و در زمــان حیــات
ســقراط و افالطــون بهوجــود آمــد ،جریـ نـا� کــه بــا تفسـ یـر رادیــکال
آموزههــای هراکلیـ تـی ،بنــا بــه توضیــح افالطــون ،بــه «اصحــاب
َســیالن» معــروف بودنــد.
جریان روشــنفکری در دههی شــصت میالدی و بهویژه پس از
ـابه
رویدادهــای موســوم بــه مــه  ۶۸در قــرن بیســتم رونــدی مشـ ِ
پ�وان هراکلیتوس پیدا کرد و از ت
جها� میان عملکرد و باورهای
ی
یمتــوان
ها� 
ایشــان و منــش «هر ت 
اکلی�هــای رادیــکال» مشــابهت ی
یافت .رویدادهای مه  ۶۸و نحوهی عمل دانشحویان ت
مع�ض
نشــان یمداد که آنها با اندیشــمندان ش
پی�و ُمنتقد رسمایهداری
نظـ یـر ماکــس هورکهایمــر و تئــودور آدورنــو فرســنگها فاصلــه
نچــه در ایــن نوشــتار مــورد نظــر اســت پرتــو افکنــدن
گرفتهانــد .آ 
تأث�پذیــری وارونـهی جریــان فکــری اصحــاب َســیالن از آرای
بــر ی
ُ
پگ ـرای
هراکلیتــوس و نمایانــدن شــباهتهای آن بــا جریــان چ 
ُ
نهــا بــا ُمنتقــدان رسمایـهداری اســت کــه در
تنــدرو و مواجهـهي آ 
قــرن بیســتم پــس از رویدادهــای مــاه مــه  ۱۹۶۸شــکل گرفــت.
برداشت ّاول :هراکلیتوس و اصحاب َس َیالن
جمل ـهی «هم هچـ ی زـ� در ســیالن اســت» هراکلیتــوس را ممکــن
اســت بهاشــکال دیگــری نـ ی زـ� شــنیده باشــیم ،نظـ یـر ایــن جمل ـهی
معــروف« :شــما نیمتوانیــد دو بــار در یــک رودخانــه گام ُبگذاریــد،
یمگــذرد»
بهــای تــازه اســت کــه بــر شــما 
چراکــه همــواره ایــن آ 
(بهنقــل از ُ
نکــه ایــن جملــه
هم�سـهی کراتولــوس افالطــون) .چنا 
پ
ب هخــو� نشــان یمدهــد ،در نظــر هراکلیتــوس تغیــر -یــا بهعبــار�ت
ی
ب
بیا� ت
«س َیالن» -محوریت داشته و به ن
َ
«ذا�» این جهان است.
ُ
آب رودخانــه کــه همــواره چنــان کــه بــوده یمنمایــد در واقــع

ادامه از صفحه قبل
انقال� به چپگر یا�
فضای عمویم فرانســه را ازکمونیسـمگر یا�
ب
ی ن
تغی� داده اســت.
همچن� از نظر بســیاری از منتقدان
�
بمحتوا ی
گ
یم  ،۶۸نــویع کودکانــی اجتمــایع بــه وجــود آورد کــه اســباببازی
هم� ایده را در زمینه تار خ
مورد عالقهاش شورش بود .آرون ی ن
ی�
و اجتمایع قرار یمدهد« .فرانسویها از سال  ،۱۷۸۹همواره به
بهــای خــود ،بزرگنمـ یـا�
طــور واپســگرا در مفهــوم و ماهیــت انقال 
نهــا
یمکننــد .آن لحظــات ،جش ـنهای عظیــم کــه دریط آن ،آ 
نهــای
بــه خــود اجــازه یمدهنــد چـ ی زـ�ی را تجربــه کننــد کــه در زما 
ـکوفا� فزاینــدهای
عــادی از آن تجربــه ناتواننــد ،حــس خودشـ
ی
نهــا بــه همـراه دارد؛ حـ تـی بــا اینکــه یمداننــد خــواب و خیــایل
بـرای آ 
چن� انقالبها� �ض ور ًتا مخرباند .ف
بیش نیســت .ی ن
اتوپیا�
ن�
ی
ی
واقعیــت و برنام ههــا� غــر عقـ ن
ـا� را بــا خــود بــه هم ـراه دارنــد».
ی ی
از دیــدگاه او ،یم  ۶۸همزمــان هــم آنارشــیک و هــم در امتــداد
یمهــای
ســنت بــود؛ چ ـرا کــه در امتــداد یــک ســنت دیرینــه از ناآرا 
مــی قـرار یمگرفــت .آرون بــه تــأیس از توکویــل و دیــدگاهاش دربــاره
وقایع سال  ،۱۸۴۸به محافظهکاری ژرف جامعه فرانسه اشاره
آن�تــزی خیــایل ب ـرای
یمکنــد کــه بــه لحظ ـهای آزادی نیــاز دارد .ت 
ف
مرص� متفاوت .در واقع دوگل در مقام رئیس جمهور
واقعیت
ً
ت
خــود بــه عنــوان عضــو ســابق مقاومــت فرانســه احتمــاال اشــراکات
بیشـ تـری نســبت بــه یــک میلیــون نفــری کــه در دفــاعاش راهپیمـ یـا�

همه ی ز
چ� در سیالن است؟

پیوســته روان اســت و بــا اســتفاده از ایــن مثــالَ ،ســیالن به ت
به�یــن
ّ
نجــا بایــد بــدان توجــه
نچــه کــه ای 
یمشــودّ .امــا آ 
شــکل فهمیــده 
داشــت ایــن اســت کــه گرچــه آب همــواره روان اســت ّامــا روا�ن
ّ
واقعیـ تـی بهنام«رودخانــه»
آب و َســیالن دائــی آن تنهــا در بسـ تـر
ـا�
یمشــود ،بدینمعنــا کــه رودخانــه همــان رودخانــه بـ ق
فهمپذیــر 
بهــای تــازه همــواره در آن جریــان
نکــه آ 
یممانــد عیلرغــم آ 
ّ
یمیابنــد .تــا آن زمــان کــه آب بــه مـ ی زـ� نا� مشــخص (نــه آنچنــان
اندک که رودحانه بهخشیک گراید و ن ه آنچنان فراوان که تمام
زمـ ی ن
ـ� را آب فـرا گـ یـرد) در بسـ تـر رودخانــه جــاری اســت ،رودخانــه
َ
تغی� (سیالن)
همچنان همان رودخانه است .بنابراین ثبات و ی
نـ فـا� و دافــع یکدیگــر نیســتند؛ بلکــه در ثبــات اســت کــه تغیـ یـر
جریــان یمیابــد و تغیـ یـر اســت کــه ثبــات را معنــا یمبخشــد.
ً
ایــن آمــوزهي هراکلیـ تـی در زمان ـهی افالطــون ،یعـ نـی حــدودا یــک
ســده پــس از خــود هراکلیتــوس ،در قالــب باورهــای گــرویه از
یپ�وان هراکلیت ن
یع� اصحاب َسـ َـیالن نمود افرایط یافت .این
افراد که از میان ایشان کراتولوس استاد افالطون را یمتوان نام
برد ،باور به ی َ
نها� آن رساندند.
تغی� و سیالن در جهان را به حد ی
نهــا ضمــن نـیف هــر شــکیل از ثبــات بیــان یمکردنــد کــه مباحثــه و
آ
ســخن گفـ ت ن
ـ� مســتلزم ایــن اســت کــه اشــیاء و یــا موضوعـ تـا� را کــه
نهــا مباحثــه یمکنیــم برخــوردار از ثبــات بدانیــم ،لــذا از
در بــاب آ 
.
یمتــوان حــدس
ـو� امتنــاع یمکردنــد 
هــرگونــه بحــث وگفتوگـ ی
زد کــه اگــر هراکلیتــوس ایــن نحــو ه تفسـ یـر گفت ههــا و آموزههــای
خویش توســط این جماعت را یمدید ،با آن زبان آتشـ ی ن
ـ� و بیان
آهنـ ی ن
ـ� خــود چــه پاس ـیخ بــه ایشــان یمداد .ش�ح رفتــار و منــش
ّ
ُ
هم�س ـه
ایشــان ب هطــور خالصــه و البتــه بــه گویاتریــن وجــه در پ
ِتئهتتــوس افالطــون آمــده اســت« :اگــرکــی بخواهــد بــا ایشــان
گ�نــد
ـو� بــا چنــد تــن مارگزیــده کــه دیم آرام نیم ی
گفتوگــوکنــد گـ ی
ســخن یمگویــد ... .اگــر از آنــان پرســش کـ نـی جمل ههـ یـا� کوتــاه و
ّ
معمـ یـا� ب هســوی تــو پرتــاب یمکننــد و اگــر دربــارهی آن توضیــی
ث
ها� تازه بر تو یمتازند چنانکه بح� که آغاز
بخوایه با جمله ی
یمتـ ن
ـوا� ب هجـ یـا� برسـ نـا� ... .در میــان آن جماعــت
کــردهای ن 
یمشــود و مقــایم ب ـرای دیگ ـران قائــل
چکــس شــاگرد دیگــری ن 
هی 
نیســت».
ّ
برداشت دوم :آدورنو و اصحاب لذت
تن ّ
ّ
«لــذت ،بهتعبـ یـری ،همــان انتقــام طبیعــت اســت .در مــ� لــذت،
ّ
ّ
آدمیــان تفکــر را از خــود یمزداینــد و از تمــدن یمگریزنــد .در
جوامــع ّ
شهــا خاســتگاه
اولیــه ... ،جش ـنهای جمــی و عیشونو 
ّ
ن
جمیع لذت بودند [ ...این جشـنهای همگا�] شــبیه لحظهای
اســت کــه در آن نظــم جهــان بهحالــت تعلیــق دریمآیــد ،هــر
یمشــود و قواعــد بایــد شکســته
گونــه زیــادهروی ُمجــاز شـ ُـمرده 
شــوند .همه ی ز
چ� باید رس و ته شــود ( »...دیالکتیک روشــنگری،
ص.)۱۸۸.
مـ ت ن
ـ� بــاال گزیــدهی بســیار کوتــایه اســت از کتــاب دیالکتیــک
روشــنگری اثــر تئــودور آدورنــو و ماکــس هورکهایمــر دو تــن از
تأث�گذارتریــن اندیشــمندان جریــان چــپ در قــرن بیســتم کــه تمــام
ی
طــول عمــر خویــش در نقــد رسمای ـهداری و فرهنــگ تــودهای
بــه مطالعــه و پژوهــش پرداختنــد .عمــد ه ّ
تهــای ای ـندو
فعالی 
ّ
شهــای
«مؤسسـ ه پژوه 
بهویــژه در قالــب ســازمان کوچــی ب هنــام
ّ
تهــا هورکهایمــر ریاســت آن
اجتمــایع» صــورت گرفــت کــه تــا مد 
را بــر عهــده داشــت و بهواســطهی اســتقرار آن در فرانکفــورت
و حضــور شــماری دیگــر از اندیشــمندان برجســتهی چــپ نظـ یـر

هربرت مارکوزه ،اریک فروم و دیگران به «مکتب فرانکفورت»
نامـربُ دار شــد .هورکهایمــر و آدورنــوکار خــود را «نظریــه انتقــادی»
یمنامیدنــد و یمکوشــیدند ضمــن بهرهگـ یـری از روش دیالکتیــی
کــه موســوم بــه «دیالکتیــک بــدون سـ ت ز
ـن�» بــود ،صنعــت فرهنــگ
و جامع ـهی تــودهای را بــه نقــد کشــیده و تــاش فکــری خــود را
بــه مســألهی تغیـ یـر جامعــه و رهـ یـا� انســان معطــوف ســازند.
شهــای ایشــان و دیگــر اعضــای مکتــب فرانکفــورت نزدیــک
تال 
ّ
نســازی در ســنت
بــه پنــج دهــه بــه خلــق آثــار بســیار مهــم و جریا 
فکــری چــپ منجــر شــد کــه کتــاب «دیالکتیــک روشــنگری» یــی
از آنهاســت.
ت
ن
هدف آدورنو و هورکهایمر در این اثر پاسخ گف� به این مسأله
اســت کــه چ ـرا بـ شـر ب هجــای ورود بــه وضعیـ تـی انسـ نـا� ،در نــوع
جدیــدی از بربریــت یــا وضعیـ تـی یکــره غـ یـر انسـ نـا� گرفتــار آمــده
نهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه روشــنگری در نهایــت نــویع
اســت .آ 
ت
ّ
ن
دخلوترصف در امور بهبهای سلطه یاف� است و علم پوزیتیو
ّ
واقعیــت دخلوتـ ّ
بحدوحســاب
ـرف �
ـو� ایــن
جدیــد ب هخـ ب
یمگــذارد .ای ـندو
و خشــن را ،بهویــژه در طبیعــت ،بهنمایــش 
ی ن
همچن� به فرهنگ تودهای اشاره کرده و ضمن بهنقدکشیدن
گ
ن
ن
آن بیــان کردنــد کــه جنبـ ه مردمپســند چنـ یـ� فرهنــی ،دروغـ یـ� و
گ
ســاخت� بــوده و نهتنهــا هیــچ نشـ نـا� از وجــوه دموکراتیــک در آن
ّ
واقعیــات ســلطهگری را عیــان یمکنــد.
نیســت ،بلکــه بیانگــر
لشــد ه بــاال از دیالکتیــک روشــنگری
ّامــا مســألهای کــه قطع ـ ه نق 
ـو� نشــان یمدهــد و آدورنــو و هورکهایمــر در تــاش ب ـرای
ب هخـ ب
ضگــون انســان و حیــات اجتمــایع
توضیــح آن بودنــد وجــوه تناق 
ّ
ز
ـان توقفناپذیــر لــذت»
اوســت .دوگان ـ ه تعارضآمـ یـ� «جریـ ِ
در برابــر «نیــاز بنیادیــن بــه اجتمــاع برخــوردار از ثبــات» همــان
گ
ّ
تســاز زنــد� اجتمــایع و تمــدن ،اســت .آدیم
پارادوکــس رسنوش 
ّ
تن
ساخ� فرهنگ
سو� لذتجو است و از سوی دیگر نیاز به
از ی
و اجنمــایع مانــدگار دارد و ایــن کش ـشهای متضــاد حلناشـ ن
ـد�

ساخ� جریان ّ
تن
سیال و مهارناپذیر
بهنظر یمآیند .بنابراین با آزاد
ّ
یمتــوان فرهنــگ و جامعـهای بــا حداقــی از دوام را انتظــار
تن 
لــذ 
داشــت .آدورنــو و هورکهایمــر گرچــه در اوان ّ
تهــای
فعالی 
مطالعـ تـا� خویــش و درکتــاب دیالکتیــک روشــنگری ب هطــرح ایــن
مسأله پرداخته و آن را برجسته ساختندّ ،اما هرچه از عمرشان
گ
گذشــت بــه پیچیــد� و بغرنـ جـی آن هرچــه بیشـ تـر وقــوف یافتنــد
ـا� بـرای تغیـ یـر
و نســبت بــه ی
تغی�خــوایه و در نتیجــه کــردار انقـ ب
اجتمــاع شــکاکتر شــدند.
ّ
ـواس ب هجــا و احتیــاط تئوریــک البتــه بســیار حــاد
نتیج ـ ه ایــن وسـ ِ
ّ
و دردنــاک بــود .در  ۱۹۵۸هورکهایمــر از ریاســت مؤسس ـه
گ
شهــای اجتمــایع اعــام بازنشســت� کــرد و آدورنــو جــای
پژوه 
او را گرفــت .مســئولیت آدورنــو در آن دوره بــا دشــواریهای
بســیاری همـراه بــود چـرا کــه فشــار جنــاح چــپ افـرایط در آلمــان
یمشــد و نســل جدیــد دانشــجویان اعتنـ یـا� بــه
هرچهبیشـ تـر 
ت
گ�یهای
اندیشمندان فرانکفور� نداشته و وسواس و سخت ی
ـورژوا�»
�جــا و حـ تّـی نــویع صفــت «بـ
تئوریــک ایشــان را ب
ی
یمپنداشــتند .در آوریــل  ۱۹۶۹جمــی از ایــن جوانــان تنــدرو
ـخ� ســاختمان ّ
مؤسســه و حملــه بــه کالس درس
ضمــن تسـ ی
ز ُ
آم�گل بــر رس وی ریختــه ،بــدن خــود
آدورنــو ،بــا اعمــایل تمســخر ی
را در برابــرش برهنــه کــرده و مــرگ او را بهعنــوان یــک نهــاد اعــام
کردنــد .ایــن واقعــه تأثـ یـری ژرف و ویرانکننــده بــر آدورنــو داشــت
یکــه چنــد مــاه پــس از آن بــر اثــر حملـهی قلـیب درگذشــت.
بهطور 
ُ
بهنظــر یمرســد کــه ایــن چپگرایــان تنــدرو همچــون اصحــاب
َســیالن یمپنداشــتند کــه «هم هچـ ی زـ� در ســیالن اســت» ،بنابرایــن
نهتنهــا گفتوگــو و اســتدالل معنـ یـا� نــدارد بلکــه « هم هچـ ی زـ� بایــد
نهــا شــاید نهایتـ ًـا در پاســخ بــه چ ـرا� چنـ ی ن
ـ�
رس و تــه شــود» .آ 
ی
ز
اعمــایل یمگفتنــد «چــون هم هچـ یـ� در ســیالن اســت پــس نــه
یمتــوان پاسـیخ داد ،فقــط یمتوانیــم بگوییــم
یمتــوان پرســید و نــه 

ّ
بثبـ تـا� لــذت یمبریــم».
کــه مــا از �

کردنــد ،بــا ت
مع�ضـ ی ن
ـ� داشــته اســت .یم  ۶۸اعـ تـراض اجتمــایع
موفقیتآمـ ی زـ�ی بــود امــا ایــن شــورش فاقــد محتــوای ســیایس
ن
ـا� ناپیــدا تعبـ یـر شــده
بــود و بــه همـ یـ� دلیــل از نــگاه آرون بــه انقـ ب
ف
اســت .امــا قــول معــرو� در فرانســه آن دوران وجــود داشــت کــه
روشـنفکران ترجیــح یمدادنــد درکنــار ســارتر راه را بــه خطــا برونــد
تــا درکنــار آرون درســت بیاندیشــند .بــه همـ ی ن
لهــای
ـ� دلیــل تحلی 
آرون چنــدان بــه مــذاق روشــنفکران هـمدوره او خــوش نیمآمــد و
یمشــد.
مــورد توجــه واقــع ن 
تاث�ات یم :۶۸
 .۳ی
ح� ف
تأث�ات سیایس این جنبش ضعیف و ت
من�
به نظر یمرسد ی
بــوده اســت .اگــر از منظــر سیســتم نهــادی کالســیک بــرریس کنیــم،
ایــن تأثـ یـرات ضعیــف بودهانــد .تنهــا تــاش ســیایس متأثــر از ایــن
جنبــش شــاید بــه جریــان کوتا همــدت «چــپ دوم» اشــاره کــرد کــه
بیــش از ایــن مــورد پیگـ یـری ق ـرار نگرفــت .در مقابــل از تاریـ ـ ــخ ۳۰
یم جریــان راســت بــا تظاه ـرات بــزرگ و اعــام هم هپــریس دوگل
پهــا تــا ســال  ۱۹۸۱و قــدرت گرفـ ت ن
ـ�
قــدرت خــود را بازیافــت .چ 
فرانســوا میـ تـران از مرکــز تأثـ یـرات ســیایس در فرانســه دور بودنــد و
ً
ـبتا متفـ ت
ـاو� نســبت بــه ۱۹۶۸
نهــای نسـ
در آن زمــان نـ ی زـ� بــا آرما 
روی کار آمدند .از طرف دیگر اگر افراط و تفرییط که مشخصه
بگ�یــم ،ایــن جنبــش تأثـ یـرات
اصــی ســقوط جنبــش بــود را در نظــر ی

ن
سیایس ف
کسا� بودند که با وجود رکود
من� داشته است .آنها
ت
اقتصــادی بــه دنبــال انجــام هرگونــه عملیــا� در کشــور بودنــد و
خشــونت به مذاقشــان خوش آمده بود ،خواســتار جنگ داخیل
بودنــد و بــه تروریســم نزدیــک شــده بودنــد .در ایتالیــا ،جنبــش بــا
تغیـ یـر تا� بــه شــکل تروریســم گسـ تـردهای بــروز پیــدا کــرد .بنابرایــن
چــپ گ ـر یا� در ایــن اتفاقــات شــکوفا شــده و حــزب کمونیســت از
نظر تار خ
ی� رو به افول رفت .فرایندی که تاکنون ادامه دارد و از
بســیاری جهــات در فراینــد جنبــش یم  ۱۹۶۸کلیــد خــورد.
از طــرف دیگــر تأثـ یـرات اجتمــایع جنبــش بســیار مهــم بــود .ب ـرای
پایــاندادن بــه اعتصابـ تـا� کــه کشــور را فلــج کــرده بــود ،دولــت و
کارفرمایــان ش
تهــای قابــل توجــی را در قالــب توافقنامــه
پی�ف 
ً
گرنــل پذیرفتنــد .ایــن مــوارد شــامل تقریبــا  ۳۰درصــد افزایــش
دســتمزد و تقریبـ ًـا ده درصــد درکل حقــوق و ایجــاد شــعب صنـیف
تأث� فکری جنبش اما شاید از تمام
در بنگاههای اقتصادی بود .ی
من�تــر بــود .بعــد از ســال  ۱۹۶۸و حـ تـی ســالهای
تأثـ یـرات دیگــر ف
ً
دورتر بعد از آن مشخصا در علوم اجتمایع که از آن زمان بسط
عظیــی را تجربــه کــرده اســت ایدئولــوژی غالــب ســاختارگر یا�
در تمــام انــواع آن چــه مارکسیسـ تـی و چــه غـ یـر مارکسیسـ تـی بــوده
اســت .از کلــود لــوی اشـ تـراوس گرفتــه تــا آلتــورس و لــکان ،از پـ یـر
بوردیــوگرفتــه تــا روالن بــارت در همــه زمین ههــا ســاختارگر یا� شــکل

پژوهش و حیات روشــنفکری فرانســوی را شــکل داده اســت .ییک
گ
ویژ�هــای مشــخص ایــن اندیشــه ایــن اســت کــه بــر سیســتمها،
از 
نهــا تمرکــز یمکنــد و بــر
ســاختارها ،مکانیس ـمها و بازتولیــد آ 
ـ� آن و حـ تـی ســابجکتیویته در چنـ یـ�ن
امــر تولیــد جامعــه ،عاملـ ی ن
جامع ـهای کــه بـ خ
ن
ـر� از همـ یـ� متفکریــن بــر ایــن نظرانــد کــه بایــد
خ
نابــود شــود ،توجــه نیمکنــد .در بــر� مواقــع ،مــرگ ســوژه افــق
اندیش ـهای متفکریــن ایــن جریــان اســت .گــرویه از اندیشــمندان
فرانســوی از ایــن موضــوع بــه عنــوان ســبک و مــد اندیشـهای ســال
ً
 ۶۸یاد کردهاند و مشــخصا ســاختارگر یا� فرانســوی در درجه اول
پــس از مــاه یم  ۱۹۶۸رونــق گرفــت.
گ
در حقیقــت جنبــه فرهنــی جنبــش اســت کــه ماندگارتریــن و
گ� تریــن تأثـ یـر را چــه خــوب و چــه بــد داشــته اســت .یم ۶۸
چشـم ی
بــه اقتدارگـرا� در تمــام جنب ههــای شناخت هشــده و سـ ت
ـن� آن پایــان
ی
داد .آزادی بیــان و تخیــل را ترغیــب کــرد ،هـ نـر و ادبیــات را تغیـ یـر
شهــای جدیــد آن همــوار کــرد .فمنیســم
داده و راه را ب ـرای چال 
کمپ�هــای علیــه همجنسگ راهـرایس بــه وجــود آورد.
را احیــا کــرد ،ی ن
ها� بودکه از آن به بعد بیش از
این جنبش آغازگر انتقاد از نهاد ی
پیــش پذیـرای دموکـرایس و حقــوق بـ شـر شــدند .تمــام ایــن مباحــث
از آن زمان تا کنون هنوز در مرکزیت بحثهای حوزه عمویم از
آن زمــان تــا کنــون قـرار دارد.

جا� که نارصالدین شاه دستورش را داد
کاوش باستانشنایس در ی
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«تپــه «نقــاره چ�» محصــور شــده بـ ی ن
زم�هــای زراعـ تـی در منطقــه نهاونــد همــدان ،را نــه تنهــا سفرنامهنویســان بــه چشــم
ـ� ی ن
نشــاه هــم دســتور کاوش ایــن محوطــه را داده بــود».
دیدهانــد ،بلکــه نارصالدی 
ن
خ� داد :درکاوشهای انجام شده در
ره�  -رسپرست هیات کاوش محوطه باستا� «نقاره چ�»  -ب
به گزارش ایسنا ،مهدی ب
ـان� ت
نشــنایس کشــور ،شــواهدی از یــک داالن بــه عــرض  ۸۰سـ ت
م� و یــک طــاق
تپــه نقــاره چ� بــه عنــوان یــی از اســتثنائات باستا 
آجــری کــه وسـ ت
ـع� بیــش از دو مـ تـر را پوشــش یمداده ،بــه دســت آمــده اســت.
ن
باستا� ،در خاطرات سفر نارصی به وسیله محمد حسن
ابتدا� در این محوطهی
های
ش
کاو
ارش
ز
گ
که
ن
او با اشاره به ای
ی
خان اعتماد السلطنه و ت
دک� فوریه پزشک مخصوص شاه آمده است ،دربارهی تاریخچه ش�وع کاوشهای باستان شنایس
در تپــه نقــاره چ� شهرســتان نهاونــد گفــت :تپــه باسـ ن
ـتا� نقــاره چ� در ســال  ۱۲۹۸هجــری قمــری در زمــان برداشــت خــاک بـرای
زراعت توسط کشاورزان کشف شد و بار دوم در سال  ۱۳۰۹هجری قمری و در زمان مسافرت نارصالدین شاه به نهاوند
و به دســتور اوکاوش شــد.

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

ت «اصالح» گذران ،تولد چریکهای جوان
فرص 
م�دیده
عل�ضا ی
ی
کارشنایس اقتصاد 95

تهــا چــون ابــر بهــاری در گذرنــد» و ایــن جملــه در
«فرص 
تهــای اصالحــات در ایـران نـ ی زـ� بــه شــدت قابــل
خصــوص فرص 
حــس اســت .دوگانــه اصــاح یــا انقــاب در یــی از بزنگا ههــای
تاری ـیخ بــه وجــود آمــد و عــدهای از جوانــان ناامیــد ،انقــاب را
ـو� انتحــار کردنــد .امــا چ ـرا انقــاب و چ ـرا اصــاح
انتخــاب و گـ ی
چنــدان در آن زمــان ،خریــداری نداشــت؟
از قضــا پای هگــذاران دوگــروه ســازمان مجاهدیــن خلــق و ســازمان
ـدا� خلــق ای ـران از اعضــای جــوان و پ ـرکار جبهــه
چری 
کهــای فـ ی
مــی بودهانــد ،امــا در وهلـهای از تاریـ ـ ــخ بــه چنـ ی ن
ـ� گمـ نـا� رســیدند
کــه دیگــر فعالیــت ســیایس و مـ ن
ـد� ب ـرای رســیدن بــه اهــداف و
یهــای رژیــم پهلــوی کار ســاز نیســت .آنــان بــا توجــه
رهـ یـا� از کژ 
بــه وقایــع جهــان و ایـران ،گمــان کردنــد کــه بــا کاربســت اســلحه و
یمتــوان قــدرت پوشــایل شــاه -البتــه بــه زعــم خــود
مـ شـی چریــی 
نهــا و اهــداف برابریخواهانــه خویــش
را -نابــود کــرده و آرما 
را محقــق ســازند .امــا در رســیدن بــه برداشــت چنیـ نـی جوانــان
ها�
جبهه میل و امیدوار به اصالح ،چه عوامیل و چه تصمیم ی
دخیــل بــوده اســت؟
ت
 15خــرداد  42و کشــتار خونـ ی ن
ـتگ�ی
ـ� مــردم معــرض بــه دسـ ی
فن ـژاد و ســعید
امــام خمیـ نـی ،عامــل اصــی گرایــش محمــد حنی 
محســن بــه مبــارزه مســلحانه اعــام شــد .اتفـ قـا� کــه پــس از
کســال از اســتعفای عــی امیـ نـی و ســقوط
گذشــت حــدود ی 
«امیــد» بــه اصــاح رخ داد.
بــا روی کار آمــدن دولــت جــان اف .کنــدی در آمریــکا ،ت
دک�یــن
او ب ـرای مبــارزه بــا شــیوع کمونیســم ،تغیـ یـرات لی ـرب ایل بــود .ایــن
ت
دک�یــن شــامل حــال ته ـران نـ ی زـ� شــد و بــا فشــار رئیــس جمهــور
آمریــکا ،شــاه اعــام کــرد کــه بــه زودی یــک انتخابــات «آزاد» در
ای ـران برگ ـزار خواهــد شــد .امــری کــه نشــان یمداد تــا آن لحظــه
ای ـران شــاهد انتخابــات آزاد نبــوده اســت.
اتخــاذ چنـ ی ن
ـ� تصمیــی از ســوی شــاه ،اپوزوســیون داخــل کشــور
ق
یق
را بــه تکاپــو انداخــت .از حــزب تــوده انــدک رم ـ بــا� مانــده
بــود و ث
اک�یــت ره ـرب ان و کادر مرکــزی آن یــا در زنــدان بودنــد و
یــا اینکــه ب ـرای ادامــه فعالیــت بــه خــارج از کشــور عزیمــت کــرده
بودنــد .تنهــا امیــدی کــه بــود از آن «جبهــه مــی» کــه یــادگار دوران
مصدقالســلطنه بــود.
پــس از کودتــای  28مــرداد امــا جبهــه مــی و یــاران با�قمانــده
تـ ش
ـا� ب ـرای بازســازی و مــرور رون دهــای منجــر بــه کودتــای 28
مــرداد نداشــتند .وانگــی تصمیــم جدیــد شــاه آنــان را بــه رسافــت
انداخــت کــه دوبــاره گــرد هــم آینــد .اتفـ قـا� کــه بــه تعبـ یـر منوچهــر
صفــا ،نـ ش
ـا� از بــه مشــام رســیدن بــوی «کبــاب انتخابــات آزاد»
بــوده اســت .چنـ ی ن
ـ� وضعیـ تـی و نیــاز بــه بازگشــت دوبــاره جبهــه
مــی بــه ســپهر ســیایس ایـران ،از ســوی افـرادی نظـ یـر خلیــل ملــی
یمشــد.
احســاس 
نهــای اقتصــادی و فشــار آمریــکا شــاه را بــر رس یــک دورایه
بحرا 
.
قـرار داد اجـرای سیاسـتهای لیـرب ایل و گشــایش فضــای آزادی
در ایران تنها از عهده دوگروه بر یمآید :گروه ن
امی� که از قضا
طــریح بـرای اصالحــات داشــتند و جبهــه مــی کــه فاقــد هرگونــه
اسـ تـراتژی برای اصالحات اما صاحب پایگاه اجتمایع قدرتمند
بودند.
ن
ـف� ایـران در آمریــکا بــوده و خــود را بــه
عــی امیــی پیــش از ایــن سـ ی
تهــا وکنــدی نزدیــک ســاخته بــود .دارای مــدرک دکـ تـرای
دموکرا 
رشــته اقتصــاد و حقــوق از فرانســه کــه بــا ســاختارهای قــدرت در
ـو� در قـرارداد کنرسســیوم نفـ تـی پــس از
ایـران آشــنا بــوده و از سـ ی
کودتــای  28مــرداد نقـ شـی فعــال داشــته بــود.
جبهــه مــی در آن زمــان بــه واســطه مــرد خوشــنام در حــر
ن
ت
ـو� هــر
احمدآبــاد ،پشــتیبا� اجتمــایع گســرده داشــت و از سـ ی
یمشــد .وانگــی
ـجو�اش افــزوده 
روز بــر قــدرت جنبــش دانشـ ی
جبهه میل فاقد هرگونه طرح و ت
اس�اتژی برای اداره کشور بود.
در ایــن ش�ایــط جبهــه مــی بــا وجــود روابــط نیکــوی امیـ نـی بــا
واشـ ت ن
ـینگ� ،توانـ یـا� تحمیــل خــود بــه شــاه را داشــته امــا بنــا بــه
ت
آمریکا�هــا بـرای پیشـرب د دک�یــن خــود امیـ نـی را
ی
ش�ایــط مذکــور،
برگزیدنــد .او نقــل یمکنــد کــه شــاه بــه طــور رســی بیــان یمکنــد
کــه امیـ نـی یــک گزینــه تحمیــی اســت ...« :و گفــت خــب ب ـرای
شــما کــه بــد نشــد .گفتــم آقــا بـرای مــن بــد نشــده آبــروی مملکــت
رفتــه .یــک شــاه مملکـ تـی کــه میگــه مــن نیمخواســتم دکـ تـر امیـ نـی
را ،کنــدی گفــت مــن قبــول کــردم.»...
امیـ نـی در حقیقــت ب ـرای ایجــاد «اصالحــات» اســایس در نظــام
ـ�داری کشــور ،ایجــاد فضــای بــاز و وادارسـ ت ن
زمـ ی ن
ـاخ� شــاه بــه
.
ســلطنت و نــه حکومــت روی کار یمآیــد او فضــای پــس از
کودتــای  28مــرداد را درک کــرده و ایجــاد «امیــد» دوبــاره را در
ً
میــان جوانــان زنــده کنــد « :خــب نظــر مــن واقعــا ایــن بــود کــه بعــد

از مصدقالســلطنه و ســقوطاش و ایــن آتمســفری کــه بوجــود
آمده باید سیع کنیم که این جوانان مأیوس را یک مقداری در
ایشــان امیــد ایجــاد بکنیــم».
امیـ نـی هنــگام روی کارآمــدن توافقـ تـا� بــا شــاه انجــام یمدهــد.
ـ� ارسـ ن
ن
ـروا� ،حسـ ی ن
ـنجا� و نورالدیــن
اف ـرادی نظـ یـر عطــاهلل خـ
المـ ت
ـو� ارتــش و ســاواک را بــه
ـ
س
از
و
ـارد
ـ
ـو� را بــه کابینــه بگم
ی
ن
شــاه واگــذارد .پــس از انتصــاب امیــی در اردیبهشــت  ،40شــاه
بــه هم ـراه فــرح دیبــا و پــر تازهمولودشــان ته ـران را بــه مقصــد
نــروژ تــرک یمکنــد.
امیـ نـی پیــش از ش�وع رســی کابینــه ،بــه دیــدار اعضــای جبهــه مــی
ن
ـو�
یمرود و اعــام یمکنــد کــه بــا جبهــه مــی دشــم� نــدارد .از سـ ی
خواهــان برانداخـ ت ن
ـ� رژیــم همچــون مصــدق نیســت .بــه گمــان او
اکنــون بــا توجــه بــه رشــد درآم دهــای نفـ تـی ،ت
به�یــن فرصــت بـرای
ض
رسجانشاندن شاه است .او هیچگاه از برنامه اصالحات ار�
خــود دســت نخواهــد کشــید و بــه جبهــه مــی هشــدار داد کــه اگــر
شــاه بتوانــد کشـ تـی آنــان را غــرق کنــد ،ناگزیــر جبهــه مــی نـ ی زـ� بــا او
غــرق خواهــد شــد.
او در این دیدار به اعضای جبهه میل هشــدار داد که وضعیت
وخیــم اقتصــادی فعــی تنهــا بــه نفــع شــاه اســت و در ایــن ش�ایــط
بــه دو دلیــل توانـ یـا� برگ ـزاری انتخابــات مجلــس را نــدارد ،هــم
مــاکان بــزرگ طرفــدار شــاه بــا حمایــت عمــال او بــه مجلــس
راه پیــدا خواهنــد کــرد و هــم بــا ایــن اوضــاع اقتصــادی همچــون
مصــدق قــدرت برگ ـزاری انتخابــات را نخواهــد داشــت.
اولـ ی ن
ـ� ثمــره روی کار آمــدن امیـ نـی و ایجــاد فضــای بــاز ،میتینــگ
.
شهــا از ایــن قـرار اســت
جبهــه مــی در  28اردیبهشــت بــود گزار 
کــه در ایــن میتینــگ بالــغ بــر  80تــا  100ه ـزار نفــر ش�کــت
داشــتهاند .تــا آن زمــان کــه روزنام ههــا و جرایــد جرئــت نــام
بــردن از جبهــه مــی نداشــتند ،اکنــون ب ـرای تهیــه خ ـرب رس از پــا
نیمشــناختند .
ن
نهــا بــه ســبب
امــا جبهــه مــی چنــدان حــایم امیــی نبــود .آ 
حضــور امیـ نـی در کنرسســیوم نفـ تـی او را متهــم بــه عامــل انگلیــس
یمکردنــد ،نســبت فامیــی او بــا قــوام را مایــه ننــگ یمدانســتند
یمشــد .از
و روابــط او بــا آمریــکا نـ ی زـ� باعــث بدبیـ نـی و ظــن بــه او 
ـو� در هنــگام انتصــاب او بــه نخس ـتوزیری ،شــاه مجلــس
سـ ی
مــی را منحــل کــرده بــود تــا امیـ نـی بتوانــد بــه راحـ تـی طــرح خــود
ب ـرای اصالحــات عـ ض
ـر� را بــه پیــش ب ـرب د.
جبهه میل با وجود تفاهم در جلسه محرمانه با ن
امی� و دریافت
ن
امتیــاز تا� نظـ یـر فعالیــت آزادانــه امــا یکصــدا بــه مخالفــت بــا امیــی
نهــا خواســتار برگ ـزاری هرچــه رسی ـ ـ عتــر انتخابــات
پرداختنــد .آ 
آزاد بودنــد و اصالحــات ض
ار� را بــا توجــه بــه «فئــودایل» نبــودن
�مــورد یمدانســتند.
ایـران ،ب
برداشــت جبهــه مــی از فئودایلنبــودن جامعــه ای ـران اتفــا�ق
میمــون بــوده امــا مســئله اصــی اصالحــات ض
جســازی
ار� خار 
زمـ ی ن
ـ� از دســت دولــت بــوده کــه بــه واســطه ایجــاد طبقــه حــایم،
ن
.
یمشــد وانگــی امیــی در
بــا توجــه بــا منافــع بــه گرو ههـ یـا� اهــدا 
جلســه محرمانــه بــا آنــان در خصــوص عــدم توانـ یـا� در برگـزاری
انتخابــات اتمــام حجــت کــرده بــود امــا جبهــه مــی از روی اصــول
غ�واقعگرایانــه خــود کوتــاه نیمآمــد.
ی
ن
ـو� نهضــت آزادی کــه بــه ســبب اختــاف بـ یـ� مرحــوم
از سـ ی
ـحا� در ســال  1340تشــکیل شــده
بــازرگان و مرحــوم یــدهللا سـ ب
بــود ،رویکــردی مخالــف بــا جبهــه مــی اتخــاذ کــرده و رویکــرد
حمایــت از امیـ نـی را در دســتور کار ق ـرار داد.
ن
:
لط ـفهللا میثــی در خصــوص ایــن تضــاد چنـ یـ� یمگویــد «
نهض�هــا ایــن بــود کــه جبهــه مــی ،بــه جنــاح انگلیــس
ت
تحلیــل
نزدیــک شــده و دنبال ـهروی تیمــور بختیــار و بــه احتمــال زیــاد،
هم� دلیل ،با ن
شاپور بختیار شده است و به ی ن
گ� شده
امی� در ی
ن
نهض�هــا ،امیــی محیــط آزادی
ت
اســت .در حــایل کــه بــه نظــر
ت
ایجاد کرده بود و شعار آزادی و امکانات بیش�ی یمداد و نباید
یمشــد».
بــا او برخــورد تنــدی 
جبهــه مــی در یــک بهمــن  1340امــا در دام شــاه و اســتبدادیون
شجــوی دانشــگاه ته ـران بــه واســطه
افتــاد .پیــش از ایــن دو دان 
دستگ� یمشود .مسئلهای که یمتوان آن
فعالیتهای سیایس
ی
را بــه وســیله دولــت حــل و فصــل کــرد.
پیشـ تـر جبهــه مــی در  14آذر بــا انتشــار بیانیـهای بــا عنــوان «قــم
فاســتقم» بــه دنبــال ســقوط کابینــه و برگ ـزاری انتخابــات آزاد
بــوده اســت .رستــارس ته ـران ایــن اعالمی ههــا پخــش شــد و حـ تـی
بـ ژـ�ن جـ ن
نگــذار گرو ههــای چریــی
ـز� و ســعید محســن ،دو بنیا 
ی
ز
ـتگ� شــدند .بــا فشــارهای ف ـراوان بــه جبهــه مــی،
ـ
س
د
ـ�
ـ
ن
ـد
ـ
ع
ب
ی
ی
برگ ـزاری تظاه ـرات لغــو شــد.
تتــر بــود .همــه چـ ی زـ� بســیار رسی ـ ــع
امــا در یــک بهمــن ماجـرا متفاو 
رخ داد و کنـ تـرل ماج ـرا از دســت ســایر گرو ههــای اپوزوســیون
خــارج شــد .ایــن بــار خـرب از دعــوت مــردیم نبــود بلکــه تــوده اصــی
ت
یمگـ یـرد.
ـکیال� جبهــه مــی مایــه 
تظاهـرات از قــدرت تشـ
برگزاری تظاهرات در دانشگاه موجب حضور ین�وی نظایم در

دانشــگاه شــد و بــاری دیگــر پــس از  16آذر  ،32پــای نظامیــان
یمشــود .ت
چ�بازهــا و کماند وهــا بــر خــاف قانــون
بــه دانشــگاه بــاز 
منع ورود نظامیان که پس از حوادث  16آذر تصویب شد ،به
داخل دانشگاه هجوم بردند .پس از این حوادث ن
امی� بیانهای
منتـ شـر ســاخته و بــا رصاحــت اعــام کــرد کــه او دســتور هجــوم بــه
غ� مســتقیم ،روشــن
دانشــگاه را نداده اســت و با کنایه و اشــاره ی
ســاخت که شاهنشــاه ی ن
چن� دســتوری را داده اســت.
خن� و مسعود
از میان خاطرات نقلشده ،نقش محمد عیل ج
حجــازی در ترتیــب دادن اعتصــاب یــک بهمــن روشــن اســت.
حـ تـی حجــازی چنــد روز چیــش از اعتصــاب از ســوی شـ ن
ـهربا�
دستگ� یمشود؛ وانگیه جهت برپا� ت
اع�اضات از زندان آزاد
ی
ی
یمگــردد.

میثــی یمگویــد کــه پــس تعطیــی دانشــگاه -از بهمــن  40تــا
ثهــا در خصــوص شــبهات اتفاقــات آذرمــاه
فروردیــن  -41بح 
:
نمــاه میــان دانشــجویان باالگرفتــه بــود « بعــد از عیــد
و بهم 
ســال  41کــه دانشــگاه بــاز شــد ،دامنــه اختــاف نظــر ،در میــان
دانشــجوها هــم وســعت پیــدا کــرد .بچ ههــا در مــورد تاریـ ـ ــخ اول
ن
ـتگ� شــدند،
بهمن و  16آذر و اینکه چرا از میان کســا� که دسـ ی
خن� و حجازی آزاد شدند و چرا بچههای جبهه میل را ز ن
ندا�
ج
کردنــد ،ســوال کردنــد؛ ویل نماینــده جبهــه مــی ،بانجمالملــک و
دکـ تـر عبــده و یــی دیگــر مشــورت کــرده بــود .. .ویل آنهــا پاسـیخ
ندادنــد».
جـ ن
:
ـز� در خصــوص وقایــع اول بهمــن ســال  40یمگویــد «یــک
ن
جنــاح مرتجــع بــا همــکاری وکارگــردا� دارودســته خنـ جـی مــدارس
را بــه تظاه ـرات کشــاندند و پــای دانشــگاه را بــه میــان آورده و
شدت عمل ین�وهای مسلح که از قبل آماده این برخورد شده
بودنــد ،تظاهـرات را بــه خــون کشــید .ضایعــات و شــدت برخــورد
ـو�
ایــن واقعــه ب ـرای ســقوط یــک نخس ـتوزیر مستمســک خـ ب
بــود»...
با این ش�ایط ،جبهه میل کاری کرده بود که شــاه و اســتبدادیون
ن
حگــر
ـی اصال 
هرگــز قــادر بــه انجــام آن نبودنــد؛ تضعیــف امیـ ِ
ش
توســط اپوزوســیون و مخالفـ ی ن
ـ� شــاه .شــاه از ایــن �ایــط کمــال
استفاده را برد و توانست اطمینان خاطرکندی را در خصوص
شبــرد اصالحــات مدنظــر آمریــکا را کســب کــرده و از ایــن نظــر
پی 
ن
.
ـو� متوجــه شــد کــه بــا
دیگــر نیــازی بــه امیــی نبــود آمریــکا گـ ی
ش�ایــط جدیــد ،امیـ نـی توانـ یـا� اداره کشــور را نــدارد.
تهــای نادرســت ،فقــدان
در نتیجــه ضعــف تحلیــی ،قضاو 
ن
درو� جبهه میل به سوی یک
ره�ی قاطع و عدم دموکرایس
ب
.
لهــای
شکســت اجتنابناپذیــر حرکــت یمکنــد جبهــه مــی تحلی 
درسـ تـی از وقایــع نــدارد .خلیــل ملــی هشــدار داده بــود کــه
شکســت امیـ نـی بــه دســت شــاه ،نــه تنهــا بــه نابــودی اپوزوســیون
دموکراتیــک ،بلکــه بــه برق ـراری یــک «دیکتاتــوری» فاشیسـ تـی
یمانجامــد.
اما ن
امی� در تاری ــخ  27یت�  1341به واسطه اختالف با شاه بر
رس کاهــش بودجــه نظــایم اســتعفا کــرد .محاســبات او بدینگونــه
آمریکا�ها از او حمایت خواهند کرد و او باری دیگر بر
بود که
ی
ت
رسکار خواهد آمد اما همانطورکه پیش�گفته شد ،از اوضاع
آمریکا�هــا ناتـ ن
ـوا� امیـ نـی را دریافتنــد و گزینــه شــاه
ی
وقــت ای ـران،
بـرای پیشـرب د اهــداف خــود مناسـبتر بــود.
پــس از ســقوط امیـ نـی ،شــاه حـ تـی بــه جبهــه مــی پیشــنهاد یمدهــد
کــه دو گزینــه ب ـرای نخس ـتوزیری پیشــنهاد کننــد کــه البتــه هــر
یمشــوند .ایــن بــار علــم بــه وزارت یمرســد .شــاه
دو گزینــه رد 

ب ـرای تغیـ یـر وضعیــت اجتمــایع و رفــع خطرهـ یـا� نظـ یـر امیـ نـی و
مصــدق ،کارت «انقــاب ســفید» را رونمـ یـا� یمکنــد.
تهــا ،دیگــر شــاه را نمــاد
انقــاب ســفید و ایجــاد خردهمالکی 
فئودالیســم در نشــان نــیداد و دس ـتکم ب ـرای مـ ت
ـد� طبقــه
کارگ ـران حــایم شــاه شــدند .مســائل دیگــر نظـ یـر اصالحــات در
قانــون انتخابــات و اهــدای حــق رأی و وکالــت بــه زنــان ،بافتــار
جامعــه را تغیـ یـر یمدهــد.
ت
ـو� ایجــاد روابــط حســنه بــا شــوروی ،صــدای معــرض
از سـ ی
خـ ج
ـار� نزدیــک را خامــوش یمکنــد .ایــن وضعیــت بــه شــدت
حزب توده و جبهه میل را گیج کرده و به انفعال کشاند .جبهه
مــی کــه از دوره امیـ نـی بــه ایــن ســو فاقــد یــک برنامــه جامــع جهــت
مبــارزه کشــور بــوده ،در زمــان بــه رفرانــدوم گذاشـ ت ن
ـ� انقــاب
یمبــرد.
ســفید نـ ی زـ� کاری از پیــش ن 
ت
جبهــه مــی تنهــا بــه انتشــار یــک بیانیــه کــه بیشــر در خصــوص
کمبــود آزادی در کشــور و دیکتاتــوری بــوده و تنهــا در انتهــا از
مــردم خواســته کــه بــه انقــاب ســفید «نــه» بگوینــد ،بســنده
یمکنــد.
برحمانــه  15خــرداد و شــهادت بـ ی ن
ـ�  5تــا  6هـزار نفــرکــه
کشــتار �
در ت
اع�اض به انقالب سفید و مسائل دیگر رخ داد ،ی ز
چ�ی جز
ن
فضا� ســبب شــد
چن�
سیاســت انفعال و ج
گی� نبوده اســت .ی
ی
کــه امثــال جـ ن
فنـژاد و محســن بــه ایــن نتیجــه برســند کــه
ـز� ،حنی 
ت
بایس� راه جدیدی جست.
گ
تهــا دچــار رسگشــت� بــودو از تحلیــل درســت
جبهــه مــی تــا مد 
ماجـرا بــاز مانــده بــود .در جلســه شــورای مرکــزی مهرمــاه 1342
و پــس از کشــتار  15خــرداد ،چنـ ی ن
یمشــود:
ـ� مبحـ ثـی مطــرح 
ً
ت
« ...رژیــم ظاه ـرا مــدیع انجــام کارهــا و اصالحــا� اســت کــه مــا
همــواره در نظــر داشــتهایم ،و یمخواســتیم انجــام دهیــم :آن
� کــه ظاهـرا مــورد قبــول همــه اســت .مســئلهای
نهـ یـا� مـ تـر ق
آرما 
ت
کــه هنــوز بـ قـا� مانــده ایــن اســت کــه شــاه بایســی ســلطنت کنــد
و نــه حکومــت؛ وظیفــه دیگــری کــه هنــوز در پیــش داریــم و رژیــم
نیمتوانــد مــدیع تحقــق آن باشــد ،برق ـراری آزادی اســت.»...
نهضــت آزادی هــم در ایــن ش�ایــط دســت کــی از دیگــر
کبـ ی ن
ـ� از مؤسســان
نهــای ســیایس نــدارد .عبدالرضــا نی 
جریا 
فهــای نهضــت آزادی در
ســازمان مجاهدیــن خلــق از ضع 
تحلیــل ش�ایــط و ارائــه راه ـرب د یمگویــد « :مــا در فضـ یـا� کــه
از یــک ســو خــاء ســیایس و از ســوی دیگــر کمبــود اطالعــات
داشــتیم ،وارد جریــان مبــارزه شــدیم .بــه خصــوص  15خــرداد
�ض بــه سـ ن
ـنگی� بــه مــا وارد کــرد و بــه شــدت از آن متأثــر بودیــم.
ـ� فضــا تصمیــم بــه نقــد نهضــت گرفتیــم .اولـ یـ�ن
مــا متأثــر از همـ ی ن
نقــد مــا ایــن بــود کــه نهضــت آزادی( نــه فقــط آن زمــان کــه همـ ی ن
ـ�
االن هــم) یــک باشــگاه اســت نــه یــک حــزب ...دومـ ی ن
ـ� مســئله
تعلیمــات نهضــت بــود ...نهضــت تحلیــل مشــخیص نســبت بــه
اوضــاع داخــی و جهـ نـا� نداشــت ...مــا خواهــان یــک ایدئولــوژی
بودیــم کــه تحلیــل مــا را شــکل بدهــد .نهضــت ،داد ههــای اولیــه
مشــخیص نداشــت کــه بــر اســاس آن اسـ تـراتژی و تاکتیــک خــود
را مشــخص کنــد.»...
ن
کبـ ی ن
ـ� و تعــدادی دیگــر از جوانــا� کــه دغدغ ـهای
در نهایــت نی 
جــز آزادی و قانــون نداشــتند ،دســت بــه اســلحه بردنــد .شــاید
رسنوشــت شــوم آنــان بــه دســت اف ـرادی رقــم خــورده کــه در
ش�ایــط درســت ،تحلیــی درســت نداشــته و بــا از دســت دادن
تهــای حیـ تـا� در ش�ایــی کــه تجربــه تاری ـیخ نـ ی زـ� موجــود
فرص 
اســت ،اشــتباه بــزرگان خــود را دوبــاره تک ـرار یمکننــد.
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بتوجیه به انتشارکتاب برای کودکان نابینا و نادیده ت ن
گرف� شدن حق این
رونما� از  ۲۲عنوان کتاب به خط بریل ،از �
در
ی
کودکان در انتشارکتاب سخن گفته شد.
بــه گـزارش ایســنا بــه نقــل از اداره کل روابــط عمــویم و امــور ی ن
ب�الملــل کانــون ،بــه مناســبت روز جهـ نـا� معلــوالن ،از  ۲۲عنــوان
ن
بهــا و همچنـ یـ� کــودکان و نوجــوان
کتــاب کــودک و نوجــوان بــه خــط بریــل بـرای نابینایــان بــا حضــور تعــدادی از نویســندگان کتا 
گ
نابینــا در مرکــز فرهنــی و هـ نـری شــماره  ۲۱کانــون در بوســتان فــدک رونمـ یـا� شــد.
زهــره پریــرخ یــی از نویســندگان حــا�ض در مراســم در سـ ن
ـخنا� گفــت :کلم ههــا مثــل دان ههــای بــاران بـرای مــا لذتبخــش هســتند؛
بارش کلمهها گاه خوشــحال ،گرم و خنکمان یمکند و این کلمات با فکر و خیال ما بازی یمکنند .امیدوارم باران کلمات هر
روز بیشـ تـر از پیش شــود و برای کودکان نابینا کتابهای بیشـ تـری به همراه بیاورد.

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

مهدی نعیمیان راد
دانشآموخته ادبیات فاریس

هــر از گایه بــه بهان ههــای مختلــف موضــوع آمــوزش ادبیــات در
غ�رســی داغ
مدرســه و دان ـشگاه در محافــل و مجامــع رســی و ی
ـد� زیــر آوار جنــگل پیا مهــای پ�امـ ن
یمشــود و البتــه پــس از مـ ت
ـو� مــا

ی
بــه فرامـ ش
یمشــود و البتــه کــه عــدم توجــه اذهــان عمــوم
ـو� سـ پـرده 
بــه مســئلهای هیـچگاه در بطــن و مـ ت ن
ـ� آن مســئله تأثـ یـری نخواهــد
داشــت.
مســئله آمــوزش ادبیــات بــه صــورت کیل در دو ســاحت قابــل
شهــای مقدمـ تـا�
بــرریس و توجــه اســت؛ نخســت ســاحت آموز 
شهــای تکمیــی یــا
یــا تحصیــات مدرس ـهای و دوم ســاحت آموز 
دان ـشگایه.
نچــه امــروز باعــث شــده اســت تــا نگارنــده بــه نــگارش ایــن ســطور
آ
بـ پـردازد بــه موضــویع در خصــوص ادبیــات در تحصیــات
خ
اد� از
مقدمـ تـا� بر 
یمگــردد ،مســئله حــذف بــر� اشــعار و متــون ب
بهــای ادبیــات مــدارس ،امــا ایــن مطلــب بــه حــدود مقدمـ تـا�
کتا 
محــدود نخواهــد مانــد و رسیک بــه موضــوع ادبیــات در تحصیــات
دان ـشگایه نـ ی زـ� خواهــد کشــید.
خ
ـن� آنچه که در شــبکههای مجازی و بر� ســایتهای
اعتبارسـ ج
خ
ت ت
اد� از کتــب دریس مطــرح
این�نــی در مــورد حــذف بــر� متــون ب
یمتــوان ایــن احتمــال را
قتــر دارد و 
شــده اســت نیــاز بــه بــرریس دقی 
بهــای ادبیــات
در نظــرگرفــت کــه شــاید تمــام متــون مذکــور ازکتا 
یمتــوان نادیــده گرفــت حــذف
نچــه ن 
حــذف نشــده باشــند امــا آ 
قطــی و مســلم بع ـیض متــون اســت کــه البتــه مــورد تأییــد تلویــی
بـ خ
ـر� مســئوالن آمــوزش و پــرورش نـ ی زـ� ق ـرارگرفتــه اســت .امــا بــه
عقیــده نگارنــده مســئله اصــی در مــورد آمــوزش ادبیــات در مدرســه
م� در ی ن
و دانشگاه نه بودن یا نبودن یک یا چند ت ن
ب� منابع دریس
کــه مســئله واق عگ ـر یا� اســت.
به جرأت یمتوان گفت آنچه بیش از هر عامیل به روند آموزش
ادبیــات در کشــور مــا �ض بــه زده و خواهــد زد ،دوری از واقعیــات
اد� و پیچیدهشدن متولیان امر آموزش -به خصوص در
جریان ب
ت
شهــای مقدمــا� -در هالـهای توهمآلــود از موجــودی خیــایل
آموز 
بــه نــام ادبیــات فــاریس اســت .گــو� موجــودی خیــایل و آسـ ن
ـما�
ی
بــه نــام ادبیــات فــاریس وجــود دارد کــه در آن شــعرا و نویســندگان و
گ
ادبــا همــی عارفمســلک و درویشمنــش -بــه معنــای اصطــایح-
گ
هســتند و درگذشــتههای دور زنــد� یمکردهانــد .آنچنــان کــه بــه
تعب� ییک از ی ن
هم� کتب دریس ،خاتم الشعرا جایم است و پس از
ی
او شاعر دیگری در سطح باال نیامده است و فقط ملکالشعرای
ن
نیافت� شــاعری نزدیــک شــده اســت.
بهــارکــی بــه آســتان دسـت
امــا آیــا واقعیــت ادبیــات مــا اینگونــه اســت؟ آیــا جریــان ادبیــات
متوقــف شــده و خالقیــت و نــوآوری در آن مــرده اســت؟ آیــا
گ
نهــای شــعری مــا دچــار بحـران رکــود و خمــود� هســتند و از
جریا 

آموزش ادبیات و مسئله واقعگر یا�

همــه مه متــر آیــا مــا ادبیــات معــارص نداریــم؟
«خ�» بسیار بزرگ است؛ ادبیات
جواب تمام این سواالت یک ی
گ�ی است و خالقیت در شبستانهای
ما با رسعت در حال اوج ی
ش
آموز�
یمزند هرچندکه جریان رسیم مدیریت
مختلف آن موج 
کشور ،نخواهد آن را به رسمیت بشناسد.
از دیگرسو قلهها�که در عرص حا�ض توسط بزر ن
گا� مثل شاملو،
ی
خزاد ،یوشــیج ،شــفییع کدکـ نـی و ابتهــاج و غـ یـره ،فتــح
اخــوان ،فــر 
حشــدن اســت؛
�نــام و نشـ نـا� در حــال فت 
شــده یــا توســط جوانــان ب
تتــر از ابداعــات و ســخنپردازیهای
بــه هیــچ عنــوان کماهمی 
اســاتید نخسـ ی ن
نطــورکــه گفتــه شــد
ـت� نیســت .امــا متأســفانه هما 
سیاس ـتگذاران و تصمی مســازان ایــن حــوزه ارتبــاط خــود را بــا
واقعیــت ادبیــات ایـران و جهــان قطــع کردهانــد و یمخواهنــد روایــت
خــود را از ادبیــات مطــرح کننــد و آن را بــه شــیوه خــود بازگــوکننــد
نــه آنگونــه کــه هســت .حــال تصــورکنیــد کــه بـرای جوانـ نـا� کــه در
قهای پــاپ و رپ و راک گرایــش
روزمــره خــود بــه ســمت موســی�
دارنــد؛ اشــعار دیریــاب شــاعران کالســیک را تدریــس کنیــم؟ چــه
نکــه بــا
نتیجـهای قابــل پیشبیـ نـی اســت؛ جــز دوری بیشـ تـر ،حــال آ 
پررنگترکردن ادبیات معارص و تجدید نظر در نکات مورد تأکید
در آموزش ادب کالسیک یمتوان کاری کرد که زمینه برای گرایش
اد� با توجه به بافتارهای مختلف اجتمایع
بهگونههای مختلف ب
ً
ها� خاص مطلقا ساکت و بدون نظر و
ه
فراهم شده و ما در زمین ی
تحلیل نباشیم و بتوانیم زمینه را برای «آموزش» و «پرورش» به
معنــای دقیــق کلمــه فراهــم کنیــم.
بــا ایــن وجــود در نظــام آمـ ش
غ�کاربــردی ادبیــات گرایــش بــه
ـوز� ی
ن
ســمت ادبیــات کالســیک و بــه ویــژه متــو� کــه قابلیــت برداشــت
زمی� و عشق الیه) را داشته باشند ت
دوگانه (عشق ن
بیش� بوده و
ت
در متــون تحصیــی مــورد توجــه بیشــری قـرار دارنــد و اگــر صحبــت
ً
از ادبیــات معــارص بــه میــان یمآیــد نـ ی زـ� غالبــا روی ســخن کتــب
ف
ها� ماننــد ســهراب ســپهری اســت کــه
دریس بــا معــر� شــخصیت ی
ن
غ�اجتمــایع
شــعری بــا ســویههای عرفــا� خــاص و رفتــاری نســبتا ی
گ
دارد در عــوض متــون وکتــب مســتقل بــا موضوعــات زنــد� انســان
ت
گ�نــد و اگــرگایه هــم بــه بهان ـهای
امــروزکمــر مــورد توجــه ق ـرار یم ی
یــا بــه تناس ـیب جوان ـهای از ادبیــات معــارص در دل کتــب دریس
روییــده اســت؛ در هنــگام اضطـرار وکمبــود فضــا بـرای اضاف هشــدن
سهــای جدیــد اولویــت حــذف بــا همـ ی ن
ـ� جوان ههــای کوتــاه وکــم
در 
حجــم اســت.
خرو�هــای ایــن
ج 
ـاال� از
مجموعــه ایــن عوامــل ،حجــم بســیار بـ ی
ش
ـنا� با ادبیات وزین و باوقار معارص
سیســتم آموز� را بدون آشـ ی
ن
و درگـ یـر ردیــف و قافیــه و عــروض و معــی کلمــات خــارج از دایــره
گ
نهــا رسخــورده از
کاربــرد در زنــد� امــروز در جامعــه رهــا یمکنــد و آ 
ی ن
غ�کاربردی بودن -به جامعه
ادبیات کالسیک -به دلیل
سنگ� یا ی
یمشــوند و بــدون اینکــه بداننــد چــه در جریــان معــارص ادبیــات
وارد 
یمگــذرد در جامعــه بــه دنبــال ادبیــات خــوب ،بــا تعریــف
کشــور 
نظــام مدرســه ،و قابــل فهــم ،بــه دلیــل اقتضائــات طبیــی شــخیص،

شهــا و
یمگردنــد کــه روی آوردن طیــف وســییع از مــردم بــه هورو 
نهــا دلیــی جــز ایــن نــدارد؛ ادبیـ تـا� کــه ادعــا یمکنــد
ه�ادهــا و همایو 
ی
خــوب اســت و ادای موالنــا و ســعدی و حافــظ را در یمآورد امــا
قتــر از «گـ ش
ـو� تلفــن را برداشـ ت ن
ـ� و زنــگ زدن»
مفاهیمــش عمی 
نیســت.
یبــودن آمــوزش ادبیــات تنهــا محــدود بــه ایــن حــوزه
البتــه غـ یـرکاربرد 
نیســت و نــگایه بــه نـ ثـر و نــگارش عامــه مــردم بــه خصــوص نســل
جــوان و حـ تـی دانشــجویان خـ ج
ـو� بــه هــر
ـرو� ایــن سیســتم را بــه خـ ب
یمهــد.
اهــل فـ نـی نشــان 
ز
ش
در تحصیــات دان ـشگایه نـ یـ� تــا حــدود یــک دهــه قبــل �ایــط
ً
خایص وجود داشت و اساسا رشته ادبیات مشحون از واحدهای
ـر� بــود کــه خوشــبختانه در ســالیان
فـراوان ادبیــات کالســیک و عـ ب
اخـ یـر بــا درایــت اســاتید ادبیــات ش�ایــط آمــوزش ایــن رشــته در
دان ـشگاه تغیـ یـرکــرد و واحدهـ یـا� متناســب بــا واقعیــت جامعــه و

واقعیــت ادبیــات مثــل نمایشنامهنویــی ،روزنام هنــگاری و غـ یـره
جایگزین واحدهای مذکور شدند؛ مسئلهایکه اگرچه دیرهنگام،
امــا رسانجــام اصــاح شــد؛ اصــایح کــه بــه نظــر یمرســد بــا وجــود
شهــای مقدمـ تـا�
مشهو دشــدن لــزوم آن در تمــام ابعــاد بـرای آموز 
تهــای جــدی در برابــر آن وجــود دارد؛
ادبیــات ،هنــوز مقاوم 
یا� بــه واق عگ ـر یا� در آمــوزش ادبیــات را
مقاوم 
تهـ یـا� کــه دس ـت ب
سگـ یـر جلــوه یمدهــد.
دیریــاب و نف 
اما در نهایت آنچه که اهمیت دارد آن است که شناخت ادبیات
معــارص و مطالعــه آن بایــد بــه یــک مطالبــه عمــویم تبدیــل شــده و
ن
ـجویا� کــه
بــه خصــوص مــورد توجــه دانشــجویان قـرار بگـ یـرد .دانشـ
گســازی و تزریــق نــگاه نخبـ ن
ـگا� بــه جامعــه مؤثــر
یمتواننــد در فرهن 
بــوده و رونــد رو بــه رشــد ابتــذال را کــه توســط بنگا ههــای قدرتمنــد
ثروت حمایت یمشود ،مدیریتکرده و به سمت علم و خالقیت
یبا�آفریـ نـی و معنــا پیــش بـرب د.
وز ی
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«...بدیــن امیــد عمــر یمگذاشــتم کــه مگــر بــه روزگاری رســم کــه در
آن دلییل یاوم و یاری و ن
معی� بهدســت آرم؛ تا ســفر هندوســتان
ش
پیش آمد ،برفتم و در آن دیار هم �ایط بحث و استقصا هرچه
تما متــر تقدیــم نمــودم و بهوقــت بازگشـ ت ن
بهــا آوردم کــه یــی
ـ� کتا 
از آن ایــن کتــاب کلیلــه و دمنــه اســت ،وهللا تعــایل اعلــم» (از بــاب
برزویـهی طبیب)
گمــان یمکنــم آن نـ یـروی شـ ت
اول�بــار ،حکمــای
ـگف� کــه ب ـرای ی ن
متو� راکه متعلق به ز ن
نخست� را متقاعد کرد تا ن
ی ن
با� دیگرند ،به
زبــان خــود ترجمــه کننــد ،بــاور بــه جــادو بــود .شــاید از خــود پب�ســید
ربط باور جادو� به انتقال ز ن
با� چیست؟ به کلیله و دمنه نگایه
ی
بیندازید ،مقدم ه برزوی ه طبیب را بخوانید و با هدف او از ترجمه
ایــن کتــاب سانســکریت بــه پهلــوی آشــنا شــوید .اگــرکــی فــرض
کنــد کــه هــدف او یــک فرمــان حکومـ تـی بــوده و بــس ،بــه نظــرم بــه
عمــق ماجـرا راه نیافتــه اســت .نیمدانــم طبیــب بــودن برزویــه مــن
را بــه ایــن پنــدارکشــانده یــا نــه امــا در حــال حــا�ض خوانــش مــن از
عبــار تا� کــه ن ـرهللا منـ شـی از برزوی ـ ه طبیــب روایــت کــرده ،چـ ی زـ�
ـادو�
دیگر 
یســت .در بــاور مــردم ای ـران باســتان ،کلمــه قــدرت جـ ی
.
اساط�ی در بن�دها ،نامشان را به دشمن
داشته است قهرمانان
ی
نیمگفتهانــد تــا مبــادا از طریــق آن نــام ،جــادوی ســیاه دشــمن بــر
روحشــان مســلط شــود و شکســت بخورنــد .ردپــای ایــن بــاور بــه
آی�هــای ای ـران اســایم بــا هم ـراه کــردن «نــام ایــزد» و
کلمــه ،در ی ن
...
ـادو�
«ماشــاهلل» و «ا 
نشــاهللا» و درکالم بــا انتظــار تأثـ یـری جـ ی
یمشــود .غرض از این مقدمه این بود که ،برزویه ی ز
ن� مانند
دیده 

ن
ش
تال� برای ذکر چند آسیب کیل در ترجمههای ادبیات داستا� در ایران

بســیاری از دیگــر ت
م�جمــان بــاور داشــته اســت انتقــال ایــن کلمــات
نهــای دیگــر
حکمتآمـ ی زـ� ،جــادوی ســپیدی اســت کــه در تمــام زبا 
نـ ی زـ� حضــور دارد و قابــل دریافــت اســت و یمتوانــد ذهــن مخاطــب
را بــا معجــون خــود شــفا دهــد.
ش
یمشــود به این دلیل اســت
اگر از تاریخچهی ترجمه چشـمپو� 
کــه هــدف ایــن یادداشــت ،رصفـ ًـا بیــان بـ خ
ـر� از آســیبهای رایــج
در ترجم ههــای ادبیــات داسـ ن
نهــای خارجــه بــه فــاریس
ـتا� از زبا 
اســت .عالقمنــدان تاریـ ـ ــخ ترجمــه یمتواننــد بــه کتــاب «تاریـ ـ ــخ
ترجمــه در ایـران :از دوران باســتان تــا پایــان عــر قاجــار» بــه قلــم
عبدالحس� آذرنگ از ش
ی ن
ن� ققنوس ،مراجعه کنند .دیگر سخن
ت
اینکه نگارندهی این یادداشت ،نه م�جم است و نه متخصص
نقد ترجمه ،سطور پیش روی شما تنها ت
نکا� است که از دریچه
دید یک دانشجوی ادبیات به جهان داستان ترجمه ،قابل توجه
بــوده اســت.
یــی از رایجتریــن نگا ههــا در ترجمــه داســتانهای ملــل دیگــر بــه
فــاریس ،تمرکــز ت
م�جمـ ی ن
یمســازی زبــان ترجمههاســت.
ـ� روی بو 
گ
ن
تهــای
تهــای فرهنــی ،پرکــردن خألهــای زبــا� و تفاو 
رفــع تفاو 
دســتورز ن
قهــا از کارکردهــای
لهــا و مصدا 
یمســازی مثا 
با� و بو 
ت
ایــن نــگاه اســت .در ایــن رویکــرد ،م�جــم تــاش یمکنــد تــا بــا اتخــاذ
لهــا ،ابیــات فــاریس ،آیــات ق ـرآن و
عبــارات ،کنایــات� ،ض بالمث 
احادیث اسالیم که مربوط به زبان مقصد است ،ذهن مخاطب
یسزبــان را بــا مـ ت ن
ستــر
ـ� آشــناتر ســازد و فضــا را ب ـرای او ملمو 
فار 
ت
کند .شاید درگوشهی ذهن م�جم این اندیشه عبور یمکند که
گ
گ
واژگان فرهنــی زبــان مبــدأ بایــد معــادل فرهنــیای در زبــان مقصــد
پیــدا کنــد تــا جــان کالم و جــادوی آن بــر مخاطــب کارگــر باشــد.
نجــا� کاربــردی و درســت یمنمایــد کــه ت
م�جــم
ایــن رویکــرد تــا بــه آ  ی

را دچــار تصنــع نکنــد .بــه ایــن معنــا کــه او بــا ایــن نــگاه یکبعــدی
گ
تــاش کنــد تــا زبــان فرهنــی مقصــد را بــر زبــان مبــدأ تحمیــل کنــد.
ب هطــور مثــال ترجمـهی دکـ تـر شــمسالملوک مصاحــب از «غــرور
یمتــوان نمونـهی افـراط ت
ـ� آسـ ی ن
و تعصــب» جـ ی ن
م�جــم در ایــن
ـت� را 
امــر دانســت .در ایــن اثــر ،خواننــده ،غــرور و تعص ـیب را یمخوانــد
کــه مصاحــب آفریــده اســت و بــه عبـ ت
ـار� دیگــر اثــر ،خوانــش او
ز
از ایــن داســتان اســت .در بخـ شـی از داســتان ،یال�ابــت بنــت کــه
ت
بپ�ایــه و ساد هزیســت اســت عبــارت «کمــا هــو حقــا»
دخــری � ی
ً
را مــورد اســتفاده ق ـرار یمدهــد .ایــن انتخــاب ابــدا ذهــن مخاطــب
یسزبــان را بــه ســوی شــخصیت ی ز
ال�ابــت بنــت موردنظــر جـ ی ن
ـ�
فار 
آسـ ی ن
ـت� نخواهنــد رســاند .در ایــن خوانــش مصاحــب ،گویــا زبــان
ال�ابت بنت با زبان عامیانهی خانم بنت و زبان کنایه ی ز
یز
آم� آقای
ز
بنــت و زبــان نی ـشدار وکودکان ـ ه خواه ـران کوچــک یال�ابــت ،یــی
اســت :ت
یمزنــد و تنهــا صــدای
نهــا حــرف 
م�جــم بــه جــای هم ـ ه آ 
گ
فرهن� او شنیده یمشود .به خاطر مجال اندک این یادداشت،
به ذکر یک نمونه بسنده یمشود .برای جمعبندی این پاراگراف
م� ن
باید اضافه کرد که این اشکال متوجه ت
جما� است که با روح
و ذات داستان موردنظرشان آشنا نیستند و در نتیجه ،در انتقال
طبیعــت داســتان ،بــه ســبک فکــری و زبـ نـا� خــود پنــاه یمبرنــد.
در تکمیــل عبــارت پایـ نـا� بنــد قبــل و بـرای گریــز بــه موضــوع بعــدی،
بایــد بــه مســئله روح داســتان ،پرداخــت .مؤلــف هــر داســتان بــا
توجه به الیههای متنویع از زمان،مکان ،فرهنگ ،جامعه ،روان
ـ� خــود طـرایح یمکنــد ،آن مـ ت ن
و ...کــه در فضــای مـ ت ن
ـ� را صاحــب
روح متشــخص و متمایــزی یمکنــد .بــه نظــر یمرســد کــه بســیاری
از ت
م�جمــان ،تنهــا بــه انتقــال تحتاللف ـیظ واژگان و درنهایــت
نکــه بــه بافــت مـ ت ن
ـ�
بآ 
عبــارات بــه زبــان مقصــد بســنده کردهانــد �

مســلط باشــند .در این بخش به یک نمون ه موفق اشــاره یمکنم:
ترجم ـهی نجــف دریابنــدری از «بازمانــد ه روز» ایـ شـی گــورو.
جوهــره ایــن کتــاب ،روایــت یــک پیشخدمــت اســت کــه خدمــت
بــه اربابــان در رگ و پوســت و گوشــت اوســت .لــذا یمبینیــم کــه
آقــای دریابنــدری زبــان و اصطالحـ تـا� را برگزیدهانــد کــه تصویــر ایــن
گ
شــخص بــا تمــام ویژ�هایــش را بــه ذهــن مــا یمآورد.
یــی دیگــر از معضـ ت
ـا� کــه البتــه در حــد تعــادل یــک مزیــت بـرای
یمشــود ،تعــدد
خواننــد ه جس ـتوجوگر حقیقــت محســوب 
ترجم ههــا از یــک اثــر واحــد داسـ ن
ـتا� اســت .ب ـرای ایــن معضــل،
�خـ ی ت
م�جمــان ازکار هــم؛ بــه علــت پررنــگ نبــودن
علــی چــون ب رب
انحصارطل�
اهمیت و ارزش پژوهش ،نقد ترجمههای موجود،
ب
م�جمان و طلب نواله شهرت از سوی ت
ت
م�جمان نوقلم درکنار
ترجمههای مشهور و ی ن
پیش� یک اثر ،مطرح است .دلیل اینکه
از ایــن مشــخصه ،بهعنــوان آســیب ترجمـ ه داســتان یــاد شــد ،ایــن
اســت کــه در چنـ ی ن
شهــای
ـ� ش�ایــی ،خواننــدگان درگــرداب خوان 
ت
نکــه ره بــه عالــم
بآ 
یمشــوند �
گوناگــون و شــخیص م�جمــان گــم 
م� ن
بر� از ت
م� بب�ند .خ
ت
واقعیت ت ن
جما� که از این زمرهاند و عنای�
بــه خوانــش دقیــق و عمیــق وکاربــردی اثــر ندارنــد ،بــا پخت هخــواری
از خــوان دیگـران ،بهمنظــورکســب جایــگایه در بــازار ،خــود علــت
گ
ـفت� دنیــای ترجم ـ ه ادبیــات داسـ ن
ـتا� در ایرانانــد .تاکنــون 8
آشـ
ترجمــه از «مرشــد و مارگریتــا»ی بولگاکــف بــه زبــان فــاریس چــاپ
شــده اســت امــا تأثــری کــه عبــاس میـ ن
ـا� بــا تمرکــز و پژوهــش روی
ی
گ
هم ـ ه واژگان فرهنــی و اســایم کتــاب مقــدس ،بــر جهــان داســتان
داشــته ،نزدیکتریــن انتقــال را بــه نیــت خواننــده ،بــه همـراه داشــته
اســت و دیگــر ترجم ههــا بــه ایــن انــدازه نتوانســتهاند ،بــاری از
بگ�نــد.
داســتان را بــه دوش ی

ت
به�ینهای سال سینما از نگاه هیات میل نقد فیلم آمریکا
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به�یــن فیلــم از ســوی جوایــز ســاالنه هیــات مــی نقــد فیلــم آمریــکا انتخــاب شــد و جایــزه ت
«مــرد ایرلنــدی» بــه عنــوان ت
به�یــن
کارگـ ن
ـردا� هــم بــه «تارانتینــو» رســید.
ف
بــه گـزارش ایســنا بــه نقــل از اســکرین ،جوایــز هیــات مــی نقــد فیلــم آمریــکا در حــایل برنــدگان امســال خــود را معــر� کــرد کــه فیلــم
اسکورس�ی» توانست جایزه ت
یز
تحس�شده و  ۲۰۹دقیقهای «مار ی ن
ی ن
به�ین فیلم سال را از آن خود
ت�
«مرد ایرلندی» ساخته
ت
کند و «استیو زایلیان» ی ز
ن� برای این فیلم برنده جایزه به�ین فیلمنامه اقتبایس نام گرفت.

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

نقدی بر جشنواره 29ام

چ
تماشا� محکوم به اعدام
ن
باغیش�
اسما
کارشنایس فیلمنامهنوییس 98

مسعودعلیمرادی
کارشنایس زبان و ادبیات انگلییس 96

نمــاه امســال مشــهد ی ز
تو ی ن
نهم� جشــنواره تئاتــر
م�بــان بیس ـ 
آبا 
خراســان رضوی(رضــوان) بــود .امســال  87اثــر ب ـرای بازبیـ نـی بــه
دب�خانــه جشــنواره معـ ف
ـر� شــدند کــه  14اثــر بــه طــور قطــی بــه
ی
جشــنواره راه یافتنــد ( 8اثــر از مشــهد و  6اثــر از شهرســتانهای
گناباد ،نیشابور ،بز
س�وار ،خواف ،فریمان و تربت جام) .به طور
کیل گروههــای نمایـ شـی ش�کتکننــده در جشــنواره از ســالنها و
فضاها� که در اختیارشان بود رضایت داشتند .هر ساله ییک از
ی
مهم�ین نقطه ضعفهای جشــنواره اسـ ن
ت
ـتا� بودجه مایل اســت
ش
کــه کار ســتاد برگ ـزاری جشــنواره و گروههــای نمایــی را انــدیک
مشــکل یمکنــد بــا وجــود اینکــه ســتاد برگ ـزاری امســال نظــم مــایل
ـو� برقـرارکــرده بــود ،بــه تی مهــای نمایـ شـی هیــچ گونــه ورودی
خـ ب
تعلــق نگرفــت.
ت
مهم�ین مزیت جشنواره امسال زمان برگزاری آن بود .به نسبت
یمشــود ،امســال فرصـ تـی بـرای
هــر ســال کــه در شــهریورماه برگـزار 
ت
گــروه هــای نمایـ شـی بــه وجــود آمــد تــا زمــان بیشــری بـرای تمریــن
و اجرا داشــته باشــند و نمایشها آمادهتر به جشــنواره برســند.
در اختتامیه جشنواره برای هیچ ش
بخ� کاندیدا اعالم نشد؛ این
گ
ً
درحــایل اســت کــه  ۵اثــر مشـ تـرکا تقدیــر نویســند� شــدند و ب ـرای
ت
ی ن
همچن�
به�ین بازیگری زن رتبه اویل در نظرگرفته نشده بود،
یض
بـرای بعـ از جوایــز لــویح آمــاده نشــده بــود.
ـر� داشــته باشــد؛
جشــنواره بــه خــودی خــود یمتوانــد تاثـ یـر مخـ ب
زیـرا کــه بعـیض از تی مهــای اجـر یا� تنهــا اثــر خــود را بـرای جشــنواره
آمــاده یمکننــد و اجراهــا بــه ســمت جایزهمحــوربــودن یمرونــد .در
حــایل کــه اصــل نمایــش و تئاتــر اجـرای عمــوم بـرای مــردم اســت و
دورشــدن از ایــن اتفــاق موجــب ک مشــدن کیفیــت بـ خ
ـر� از اج راهــا
ن
ها� مثل اســتا� و فجر

یمشــود .خوشــبختانه رویکرد جشــنواره ی
شهــا پیــش از ورود بــه جشــنواره اجـرای عمــوم
ایــن اســت کــه نمای 
برونــد و ایــن مســئله خــود نقطــه قـ ت
ـو� اســت هــم ب ـرای کیفیــت
گ
باالتــرکا رهــا در جشــنواره و هــم آمــاد� کامــل خــود تیــم نمایـ شـی.
در نتیجه اگر اثری تنها برای جشــنواره تولید شــود ،اتفاق ت
مثب�
نخواهــد بــود .تئاتــر ،تنهــا هـ نـری اســت کــه در تمــام اشــکال آن نیــاز
بــه وجــود تماشــاگر دارد و ایــن اصــل بــر خــاف ن
ه�هــای دیگــری
یممانــد کــه ن
ه�منــد ممکــن اســت تصــورکنــد تنهــا بـرای پاســخ بــه
ن
یمپــردازد.
نیــاز شــخیص خویــش بــه اجـرای یــک اثــر هــری 
موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود ،مســئله داوری در
جدا�ناپذیر در داوری جشنواره
جشنوارهها است .سلیقه جزء ی
تئاتــر و بــه طــور کیل جشــنوارههای هـ نـری اســت و یمتوانــد در
شــکل داوری آثــار ،تأثـ یـر بــهسز یا� داشــته باشــد.
ش�کــت و حضــور تی مهــای نمایـ شـی در جشــنواره هــم بــه انتخــاب
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ـنا� بـرای مــا ایرانیــان بــوده اســت کــه در البـهالی
تئاتــر مفهــوم آشـ ی
اروپا� گماش کردیم و چنان یمپنداریم که
های
زرق و برق نمایش
ی
این ن
.
ه� ،هدیه دنیای غرب به ماست ما در شادیها ،غصهها و
گ
ند�مــان ،تئاتــر جریــان داشــته و جریــان دارد؛ اگــر از نقــایل
در تمــام ز 
و رو حـ ض
ـو� بگذریــم ،از شــعرخواندن و رقــص حـ جـا� فـ یـروز در
گ
ن
شــادیهای عید و از شــبیهخوا�های محرم نیمتوانیم به ســاد�
رد شــویم.
آنچــه در ابتــدا و از ظاهــر کلمــه بریمآیــد ،اطــاق تئاتــر خیابــا�ن
ها� اســت کــه در خــارج از ســالنهای دربســته
بــه دســتهنمایش ی
و سـ ت
طهــای غـ یـر ق ـراردادی ماننــد خیابــان ،کوچــه،
ـن� و در محی 
ایســتگاه راه آهــن ،مدرســه ،کارخانــه ،مزرعــه ،مراکــز تجــاری و غـ یـره
فهــا اســت.
اج ـرا شــوند .امــا تعریــف تئاتــر خیابـ نـا� ورای ایــن حر 
تئاتــر خیابـ نـا� ،تئاتــری اســت مبتـ نـی بــر ش�ح و بیــان مشــکالت و
گ
فـراز و نشــیبهای زنــد� قــرن بیســتم کــه بــا هــدف ایجــاد تحــرک
ـدا� ایــن
فکــری و عمــی بــه تهییــج تماشــاگر 
یمپــردازد .تعریــف ابتـ ی
گونه تئاتر در تمدنها� مانند یونان و مرص پیشینه تار خ
ی� دارد
یگ
امــا ایــن تئاتــر نتیجــه زنــد� صنعـ تـی و پیچیــده قــرن بیســتیم اســت
و بــا ی ز
انگ�ههــای تئاتــری دوران باســتان تفــاوت بســیار دارد و بنــا بــه
ن
هویت ،هدف محور تئاتر خیابا� نیمتوان آن تئاترها را پیشینه
ن
گ�ی ایــن تئاتــر بــه
ـدا� شــکل ی
تئاتــر خیابــا� دانســت .جرق ههــای ابتـ ی
یمگــردد.
انقــاب شــوروی بر 
ن
خیابا� از دو بازوی قدرتمند تشکیل شده است ،ییک شکل
تئاتر

و عالقــه گــروه مرتبــط اســت و دالیــل ش�کتنکــردن بع ـیض از
ً
نهــا عمومــا شــخیص اســت؛ تئاتــر بــا اجـرای عمــوم اســت
کارگردا 
که معنا پیدا یمکند و نه در جشنوارهها و البهالی جوایز .از این
روســت کــه بعـیض ازکارگردانــان عالقـهای بــه ش�کــت درجشــنواره
ندارنــد .ش�کتنکــردن در جشــنواره ،بــه خصــوص ب ـرای کسـ نـا�
کــه ایــن فضــا را تجربــه کردهانــد ،بــا توصیــف فــوق یمتوانــد چنــدان
بــاب میــل نباشــد و اجـرا در ســطح شــهر را ترجیــح بدهنــد.
خوشــبختانه آثــار ش�کتکننــده در جشــنواره موظــف هســتند تــا
قبــل از حضورشــان یــک دوره اج ـرای عمــوم برونــد و در همـ ی ن
ـ�
یمگـ یـرد.
بی�هــا بــا فیلــم اج ـرا هــم انجــام 
راســتا باز ن 
کیفیــت اجراهــا هــر ســاله رونــدی رو بــه بــاال دارد و امســال هــم بــه
همـ ی ن
به�بــودن اجراهــا نســبت بــه ســال گذشــته
ـ� ترتیــب شــاهد ت 
بودیــم .بــا نــگایه بــه جــدول اجراهــای جشــنواره یمبینیــم کــه ســهم
قابــل توجــی از آثــار متعلــق بــه شهرســتانهای اســتان هســتند

گ�ی ب ـرای ایــن
هرچنــد کــه در نهایــت شــاهد موفقیــت چش ـم ی
اجراهــا نبودیــم .درســت اســت کــه ایــن مســئله نیــاز بــه تــاش و
دانــش بیشـ تـر تی مهــای شهرسـ ن
ـتا� دارد امــا فراه مکــردن فضاهــای
آمـ ش
ـوز� و زیــر ســاختهای مناســب در شهرســتانها نـ یـ�ز
موضــویع اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ،بــه خصــوص وجــود
فضای تمرین و سالنهای اجرای استاندارد از مسائیل است که
نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد.
یمتــوان گفــت جشــنواره در بهبــود تئاتــر اســتان تأثـ یـر
در انتهــا 
ن
ن
دب�خانه
به
بی�
ز
با
ای
ر
ب
که
کارها�
تعداد
نسبت
ندارد،
چندا�
ی
ی
جشنواره فرستاده شدهاند ،به تعداد آثاری که پس از جشنواره
روی صحنــه یمرونــد ،نشــاندهنده آثــاری اســت کــه تنهــا ب ـرای
جشــنواره ســاخته شــدهاند .بــا ایــن وجــود جشــنواره هرســاله
فرصـ تـی مناســب ب ـرای دیــده شــدن گروههــای نمایـ شـی جدیــد
اســت.

ً
اج ـرا کــه معمــوال تحــت تأثـ یـر فضــای اجراســت و دیگــری مفهــوم
و پیــام اج ـرا ب ـرای تماشــاگران اســت .ایــن تئاتــرکوچــه و خیابــان را
از محــی بـرای گــذر بــه مـ ن
ـکا� بـرای اندیشــیدن تبدیــل کــرده اســت.
تفــاوت تئاتــر خیابـ نـا� بــا تئاتــر تماشــاخانهای از چنــد منظــر قابــل
بــرریس اســت .اول آنکــه وجــی بــه عنــوان بلیــط در تئاتــر خیابـ نـا�
مطــرح نیســت و ماهیـ تـی غـ یـر تجــاری و بــه دور از قراردادهــا و
ترفن دهــای تجــاری گیشــه دارد.
مــورد بعــد کــه بســیار واضــح و بدیــی یمنمایــد ،مــکان متفــاوت
اج ـرای ایــن دو نــوع نمایــش اســت .فضــا بــر نــوع ارتبــاط بازیگــر بــا
مــردم بســیار تاثــرگــذار اســت .دیگــر ط ـرایح صحنــه بــه صـ ت
ـور�
ی
یمشــود.
گتــر مطــرح 
دیگــر و ک مرن 
این تئاتر تنها به شــکل دریافت مفهوم نبوده و آنچه مهم اســت،
درک مفهوم است .با توجه به نقش پررنگترتماشاگرخالقیت و
گ
گو� بازیگر و چگون� پیشبرد نمایش تا رسیدن به هدف
بداهه ی
یمگــردد.
کــه نتیجــه نیســت و محتواســت ،بســیار حائــز اهمیــت 
تماشــاگر تنهــا ناظــر نمایــش نیســت بلکــه گاه از ســوی بازیگ ـران
تشویق به نقش ت ن
داش� در نمایش یمشود .او این تئاتر روشنگر را
دوست دارد و برایش قابل پذیرش است؛ چراکه محمیل یمیابد
برای اندیشیدن یپ�امون اجتماع ،سیاست ،فرهنگ و رخدادهای
در جریــان .بــه عنــوان دموکراتیکتریــن گونــه نمایــش بــا اعطــای
فرصت اندیشیدن و ابراز نظر به آرای مخاطب ت
اح�ام یمگذارد.
ت
بنابــر نــوع اجـرا و عوامــل مــورد اســتفاده عناویــن متفــاو� بـرای ایــن
یمشــود:
تئاتــر مطــرح 
پوسـ تـر ســخنگو :کــه از ســادهترین انــواع ایــن نمایــش اســت .بــه
ً
ها� (معمــوال یــک بازیگــر) بــا لبــاس و
ایــن صــورت کــه شــخصیت ی
گریم متناســب با پیام و مکان اجرا ،ســخنان و اشــعار نوشت هشــده
بــه صــورت گ ـزارش و پــاکارد را هم ـراه بــا پانتومیــم و هم ـر یا� و

گهــای نمــوداری بــه تماشــاگران عرضــه یمدارنــد.
دیالو 
ت
تبلیغا� :به شکل بن�د ی ن
ب� دو جناح و بازیگر نا� در نقش
محاکمه
ـو� کــه بخـ شـی از آن
فرماندهــان ارتــش رسخ و ســفید .گفتوگـ ی
نشــده و بخـ شـی دیگــر �فالبداهــه بــود و در نهایــت پـ یـروزی از
تمری 
یمشــد.
آن جنــاح حــق 
پوسـ تـر متحــرک :یــک پوسـ تـر عظیــم کــه در اکـ ثـر مــوارد بــا مفهــوم
ها� ب ـرای
ســیایس هم ـراه بــود روی یــک ســکو کــه شــکاف ی
یب�ونآمــدن بازوهــا و رسهــای بازیگ ـران داشــت .نمایــش هم ـراه
ً
بــا شــعر و موسـ قـی� بــود؛ معمــوال یــک نوازنــده آکاردئــون و گــروه
همرسایان .هدف نمایش تبلیغات سیایس و یا آسانسازی درک
مســائل ســیایس ب ـرای مــردم بــود.
�ســواد کــه حــاوی
روزنامــه زنــده :نـ ی زـ� روزنام ـهای بــود ب ـرای مــردم ب
بهای میل و محیل بود .شکل رسگریم داشت چراکه با رقص،
خ�
آواز دســته جمــی ،دکلمــه مـ ت ن
ـ� ،آکروبــات و پانتومیــم همـراه بــود.
یمشــد.
گایه نـ ی زـ� تکهفیل مهـ یـا� در ایــن اجراهــا اســتفاده 
اد� :استفاده از آثار شاعران آماتور و یا ترجمه شعرهای
مونتاژ ب
شــاعران سوسیالیســت ج
خار� و ترکیب آنها با تکههای نامهها
ـز� و مــی ،درکنــار هــم
و پروند ههــای پلیـ
ـس و قطعنام ههــای حـ ب
ً
یمشــدند ،بــه مخاطــب ارائــه
اطالعـ تـا� راکــه مرتبــا قطــع و بازتکـرار 
یمداد .گاه ی ز
ی ن
آهنگ� و پانتومیم و
ن� همراه با پرســش و پاسـخهای
نز
ط�آمـ ی زـ� بــود.
خ
ن
هم� اشکال و تحلیلهای همه جانبه تاری� ،سیایس و
بر پایه ی
گ
ن
خیابا� بر جامعه قابل توجه
تأث� عمیق فرهن� تئاتر
اجتمایع ،ی
بــود .هــر چنــد کــه گاه ایــن تأثـ یـرات از ســوی حکومــت جهــت داده
یمشدند ،در تائید تصمیمات حکومت شکل یمگرفتند و ت
بیش�
گ
از آنکه مردیم باشند مبلغ حزب ،جناح یا چهره سیایس وفرهن�
خــایص بودند.

ن
تئاترخیابا�

چ
«تماشا� محکوم به اعدام» نمایشنامه یا� ابزورد به قلم
ن
ن
ئ
روما�
ویس�یک» ،نمایشنامه نویس پوچگرای اهل
«مات�
گ
است که پس از مهاجرت و پناهند� در فرانسه نوشته شده
است.
ن
ویس�یک بر
پیش از خواندن کتاب ،متوجه نقل قویل از
پشت جلدکتاب یمشویم که یمگوید« :من در دنیای ابزوردی
گ
ت
دنیا� که در آن فرد
زند� کردم .دنیای حکومت کمونیس� ،ی
اس� یک چرخدنده جهنیم ،یک
اس� یک سیستم بود ،ی
فقط ی
ماش� شستشوی مغزها» .پس از خواندن تنها ی ن
ی ن
هم� بخش از
ت
صحبتهای نویسنده ،متوجه فضایکیل ن
م� یمشویم.
چ
تماشا� محکوم به اعدام ،نمایشنامهای نمادین برای به
ت
گرف� عدالت و ی ن
سخره ت ن
کمونیس� و مردیم
قوان� در جامعه
استکه برای فرار از مسئولیت نقش تماشاگر را ایفا یمکنند.
نمایشنامه با توصیف فضای یک دادگاه ش�وع یمشود،
تماشاگران بلیت یمخرند و داخل سالن یمآیند؛ سپس به طور
ف
تصاد� تعدادی در جایگاه هیئت منصفه و یک نفر بر روی
ض
گ�ند .قا� ودادستان ازپیش درسالن
صندیل محکوم قراریم ی
حضور دارند و با استقرار تماشاچیان نمایش ش�وع یمشود.
چ
تماشا� که در
از همان ابتدا شاهد واردشدن اتهام قتل به
ت
جایگاه متهم نشسته است ،هستیم.
اتهاما� که منطق ما
ن نیست ورفتهرفته اعضای دادگاه ی ز
ن�آن را نیمپذیرند؛
پذیرای آ 
ن� ش
هیئت منصفه سکوت یمکند و متهم ی ز
تال� برای کشف
علت محکومیتاش نیمکند.
ن
ویس�یک همانند سایر آثار او روایتگر نظام حاکم بر
این اثر
ن
ت
کشورکمونیس� روما� در سالهای آخر قرن نوزدهم میالدی
است .ض
قا� به طور مضحیک حکم ی ن
تعی� یمکند ،دادستان
رسشار از تنفر است و تمام تالشاش را برای محکومکردن افراد
یمکند ،وکیل مدافع نیمداند از چهکیس دفاع یمکند.
در طول نمایش جایگاه ض
قا� ،دادستان و سایر اعضای دادگاه
ن
با متهم عوض یمشود .عالوه براین درنمایش شاهدا� هستند
که بسیار برعقیده و نظرشان پافشاری یمکنند اما این عقیده
تغی� جهت یمدهد و در آخر آنها ی ز
ن� به خودشان
با هر بادی ی
یمقبوالنندکه متهم هستند.
ت
باهمی� هویت
موضویع که چندین بار بر آن تأکید یمشود� ،
متهم است .متهم یمتواند هرکیس که روی صندیل اتهام
یمنشیند باشد .متهم ،داستان عجیب و غریب مردیم استکه
اس�نظایم ناعادالنه شدهاند.
ی
تن
ها� مضحک ،مسخرهترین حالت
گ
دیالو
نوش�
با
نویسنده
ی
یک دادگاه را به تصویر یمکشد و با هوشمندی نقش هیئت
منصفه را بار دیگر یادآور یمشود؛ تماشاگر نا� که تنها برای
رسگریم به اتفاقات اطرافشان نگاه یمکنند و قانون و عدالت
معنا� ندارد .آنها فراموش کردند که یمتوانند نظری
برایشان
ی
گ
بحوصل� تمام به ارزشهای جامعهشان که حاال
بدهند و با �
گو� فراموش کردند که
دیگر وجود ندارد ،چشم یمدوزند .ی
قراردادهای اجتمایع را همراه با باورهای ن
ذه� از دست دادهاند.
در اینجاست که عمق فاجعه و مصیبت را نقش متهم به ما
منتقل یمکند؛ تماشاگری که با خونرسدی به تماشای تمام
ت
اتهاما�
نمایش یمنشیند و الم تاکام سخن نیمگوید و در مقابل
ن
قوانی� که برای مجازاتاش وضع
که به او وارد یمشود و
ن
یمزند چرا که از مردما� است که معنای
یمکنند ،تنها لبخند 
گ
ت
ند� برایشان از ی ن
ب� رفته و نیمتوانند دلییل برای ادامه یا ح�
ز
پایاندادن به آن پیداکنند .برای مثال ،هنگایمکه اعضای دادگاه
ش
خودک�کردن متهم
ازسکوت متهم خسته یمشوند وتالش بر
باگلوله دارند.
:
هی� حس
گ�ه ،چ
دادستان یمگوید «فقط یه گلوله ،درد نیم ی
ی ن
نیم ی ن
همچ� پایان
یمزنن ،برای
کن�...همه هم براتون کف 
ن
بکن�ن
درخشا� ،ماهم یمتونیم بریم خونههامون...اگه اینکارو ی
یع� یه ی ز
یع� همه ی ز
ب� نرفته ،ن
ن
چ� از ی ن
چ�ی هنوز توی اون
...
...
باالخونهتون تپش داره یه جرقه در آخرین ثانیه زندگیتون،
عمق جنایتتون روفهمیدین.»....
درانتهای نمایش ،یپ�مردیکور ،نشسته برتخت روانکه برای
گ
ن
سازده� یمنوازد ،وارد یمشود که
گدا� یمکند و
گذران زند� ی
ما را متوجه عدم وجود ج
خار� تمام شخصیتهای نمایش
ت
بیش� از هرکس دیگری برای
یمکند؛ یپ�مرد فردی است که
گ
زند�کردن تالش یمکند و یادآوری یمکند که هنوز در ذهنش
باورها� برای جنگیدن با نظام ظالم موجود دارد؛ او مدام تکرار
ی
یمکندکه در جنگ چشماش را از دست داده و مدال جمهوری
یمزند که دیگرکیس را نیمشناسد و
گرفته است سپس فریاد 
تنها مانده است.
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پــل ارتباطــی مــا بــا شــما مخاطبــان

گرامـــیاســـــت .در صــــورت

باشـ ـ ـ ـ ــگاه
مخاطبان

رپرتاژ

تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،
میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

جدیدتریــن اخبــار و رویدادهــا در
کانــالتلگــرام ســازمان دانشــجویان:
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صاحب امتیاز :سازمان دانشجویان جهاددانشگایه خراسان رضوی
شماره مجوز982087 :
عل�ضا یم�دیده | صفحهآرا :همایون مرادی
مدیرمسئول :عیل عبادتیان |
رسدب� :ی
ی
گ
ن�یه :ت
فرهن� ش
فزاده
دک� مهدی نج 
مشاور
:
شورای سیاست گذاری مهدیه یاوری ،عیل قدیری ،فرناز محمدیان
ام�رضا محمدی،
خ�نامه :فرشته نوری ،رسویس دارالفنون :سعیده صفار ،رسویس اقتصادی -اجتمایع :ی
هیئت تحریریه :رسویس ب
ن
ی ن
رسویس محیط زیست :رویا رخناره ،رسویس تاری ــخ :سبحان گوهری ،رسویس اندیشه:
گلمکا�،
حس�
ن
اد� :زینبسادات قدیسفر ،رسویس عکس :مریم رحی مزاده
رسویس فرهنگ و ه� :ی
ام� عبدی ،رسویس ب
ی ن
فرشچ�،
همکاران این شماره :محدثه جز یا� ،مهدی فیاض ،فاطمه ذوالفقاریان ،فاطمه سوقندی ،رضا خدارحیم ،رسوش
ام� ی ن
ی ن
حس� ابراهییم،
نص� ئا� ،ستاره گاراژیان ،سیما تفکرنیا ،محمدعیل
شاه� ،ی
عل�ضا هاشمنژاد ،هومن مرادی ،فاطمه ی
ی
ن
ن
ن راد ،الهه موسوی
باغیش� ،مهدی نعیمیا 
حسی� ،مسعود علیمرادی ،اسما
نفیسه اسدروح ،فاطمه
با تشکر از :ت
دک� روحاله اسالیم
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