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معاون عمراني اســتانداری اصفهان خواهان 
افزايش بودجه عمراني خميني شــهر شد. معاون 
امور عمراني استانداری اصفهان گفت: «با توجه به 
وصول اسناد مالي و قطعي شدن مطالبات دانشگاه 
صنعتي و شهرک علمي و تحقيقاتي شيخ بهايي 
بايد ســهم بودجه عمراني شهرداری خميني شهر 
افزايش پيدا كند.» محمدعلي طرفه در مراســم 
معارفه شهردار خميني شــهر افزود: «با توجه به 
محدوديت زمين و تراكم جمعيتي خميني شهر، 
ابالغ طرح جديــد جامع و طرح تفصيلي به حل 
مشــكالت مربوط به حريم و محدوده شهری و 
توسعه عمراني و شهری اين منطقه كمك زيادی 

خواهد كرد.»
وی با اشــاره به اينكه بعد از ۲ دهه مشكل 
منظريه خميني شهر حل شد گفت: «با پيگيری 

امام جمعه خميني شهر مشــكالت و موانع برای 
احداث مصالی نماز جمعه خميني شهر به مطالبه 
ديرينه رفع شده است و طبق برنامه  ريزی شروع 
خواهد شــد.» وی با بيان اينكه بودجه مصوبه 
ساالنه شــهرداری های استان معادل چهار  هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان اســت كه با احتساب بودجه 
سازمان های تابعه شهرداری به ۶ هزار ميليارد تومان 
افزايش پيدا مي كند گفت: «اين بودجه از محل 
اعتبارات بودجه عوارض آاليندگي، ارزش افزوده 
و عوارض شــهری و دريافتي از مردم شهرهای 

استان تأمين مي شود.»
طرفه تاكيد كرد: «تاكنون ســهم شهرداری 
خميني شــهر در بودجه عمراني ۴۷ درصد بوده 
اســت و بايد تالش شود تا سهم بودجه عمراني 
شهرداری خميني شهر افزايش يابد.»  معاون امور 

عمراني اســتاندار اصفهان با بيان اينكه يكي از 
مهم ترين مشكالت شهرداری خميني شهر در دوره 
گذشته اختالفات مالي و طلب های شهرداری از 
دانشگاه صنعتي و شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان 
بود گفت: «در اين دوره رقم دقيق اين مطالبات 
كارشناسي شد و به تائيد طرفين رسيد و در قبال 
۳۶ ميليارد تومان و اسناد خزانه تحويل شهرداری 

خميني شهر شد.»
در اين مراسم علي اصغر حاج حيدری به عنوان 
شهردار خميني شهر معرفي شد. حاج حيدری در 
چهار سال اخير شــهردار خميني شهر بوده و بنا 
به رای شورای شــهر برای چهار سال ديگر در 
سمت خود ابقا شد. شهرستان خميني شهر با بيش 
از ۳۵۰ هزار نفر جمعيت در ۱۶ كيلومتری غرب 

اصفهان قرار دارد.



گروه صنعتــي ايران خــودرو در ادامه 
طرح هــای متنــوع فروش خــود، عرضه 
محصوالت اين شركت در طرح جديد فروش 

فيروزه ای را آغاز مي كند.
پيش فروش،  جديــد  طــرح  اين  برای 
۱۸درصد سود مشــاركت، به همراه هديه و 
تخفيف خريد محصول ايراني در نظر گرفته 

شده است.
به ازای هر  اين طرح پيش فــروش،  در 
ثبت نام، عالوه بر ســود مشاركت، «هديه و 
تخفيف خريد محصول ايراني» نيز پرداخت 

مي شود.
در طرح فيروزه ای، هديه خريد محصول 
ايراني برای كليه محصــوالت قابل عرضه 
ايران خــودرو پيش بيني شــده و هموطنان 
مي توانند با پيش پرداخت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ يا 
۲۵ميليون تومان در اين طرح مشاركت كنند. 
زمان تحويل محصــوالت نيز از فروردين تا 
مهرماه سال آينده پيش بيني شده است و هديه 
خريد محصول ايراني، نيز بر اســاس ميزان 
پيش پرداخت و زمان تحويل محصول تا سقف 

۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.
نحوه مشاركت در اين طرح بدين شكل 
اســت كه مشــتريان يكي از مضرب های 
۵ميليــون توماني را واريــز و زمان تحويل 
يكي از محصوالت قابل عرضه را نيز بدون 

مشخص كردن نوع خودرو تعيين مي كنند. در 
زمان مقرر و پس از صدور دعوتنامه، مشتری 
را  ايران خودرو  از محصوالت  مي تواند يكي 
برای خريد انتخاب يا مشاركت خود در طرح 

را تمديد كند.
در صورت تصميم برای خريد،  مبلغ پيش 
پرداخت به اضافه ۱۸درصد سود مشاركت و 
البته هديه و تخفيف خريد محصول ايراني، 
نيز محاسبه مي شــود. پس از آن مشتری با 
خودروی  باقيمانده،  وجه  مابه التفاوت  واريز 

انتخاب شده خود را تحويل مي گيرد.
پيش بيني مي شود اين طرح با توجه به تامين 
خواسته های مشتريان در خصوص محصوالت 
مورد نياز و روش های فروش جذاب، بسيار 

مورد استقبال مشتريان قرار گيرد.
محصوالت  فيــروزه ای  فــروش  طرح 
ايران خودرو تا پايان مهرماه يا تا زمان تكميل 
ظرفيت محصوالت ادامه خواهد داشــت و 
هموطنان برای مشــاركت در آن صرفا بايد 
 esale.ikco.ir اينترنتــي بــه آدرس 

مراجعه كنند.

C   ۵S دی ماه، آغازتحويل هايما
با توجه به استقبال بي نظير مشتريان از طرح 
پيش فروش هايما۵S، ظرفيت پيش بيني شده 
برای اين خودرو با موعد تحويل دی تا اسفند 

۹۶ در همان ساعات اوليه تكميل شد.
مصطفي خان كرمي معــاون بازاريابي و 
فروش گروه صنعتــي ايران خودرو گفت: 
به منظور جلب  ايران خودرو  «گروه صنعتي 
رضايت و خواست مشتريان و تامين بخش 
بزرگ تری از بازار محصوالت كراس اوور، 
در روز يكشنبه ۲ مهرماه ۹۶ در شهر مقدس 
مشهد محصول هايما ۵S  را به بازار و مشتريان 
معرفي و همزمان پيش فــروش آن را آغاز 

كرد.»
وی ادامه داد: «با توجه به اينكه اين خودرو 
نسبت به خودروهای رقبا دارای نقاط قوت و 
متمايزی همچــون دارا بودن موتور پرتوان، 
امكانات و تجهيزاتي مانند صندلي برقي راننده 
و سرنشين، دوربين ۳۶۰ درجه و... است، اين 
استقبال پيش بيني و تمهيدات و هماهنگي های 
الزم از قبل مهيا شــده بود وليكن با توجه 
مشتريان  عرضه شــده،  تعداد  به محدوديت 
زيادی موفق به ثبت نام نشــدند كه شركت 
ايران خودرو با توجه به برنامه ريزی توليد در 
فرصت های آتي سعي در ارائه مجدد شرايط 

فروش برای اين خودرو خواهد داشت.»
خان كرمي تصريح كرد: «پس از عرضه 
محصول شاسي بلند هايما ۷S  توربوشارژ و 
استقبال مشتريان از اين برند و محصول و با 
توجه به نياز و تقاضای مشــتريان در بخش 

گزارش
ویژه



محصوالت كــراس اوور، گــروه صنعتي 
ايران خودرو محصول جديــد هايما ۵S  را 
به بازار معرفي كرد. اين محصول در سايت 
ايران خــودروی خراســان به توليد خواهد 
رســيد و طبق برنامه از دی ماه ۹۶ وارد بازار 
خواهد شــد.» بر مبنای اين گزارش، هايما 
۵S، محصولي اســت كه در سطح جهاني با 
 Compact) نام كامپكت كــراس اوور
اين  مي شود.  شــناخته   (over Cross
خودرو در سال ۲۰۱۵ در نمايشگاه گوانگ ژو 
برنده جايزه ساالنه بهترين SUV شهری شده 
ايمني را دريافت كرده  و همچنين ۵ ستاره 

است.
مي توانند  محترم  متقاضيان  و  عالقه مندان 
برای آشنايي بيشتر با اين محصول و اطالع 
از شــرايط ثبت نام آتي به ســايت فروش 
اينترنتي محصوالت شــركت ايران خودرو 
به آدرس  https://esale.ikco.irيا 
نمايندگي های مجاز در سراسر كشور مراجعه 

كنند.

C   كاروان مهر ايساكو راهي مناطق
محروم شد 

فروش  از  پــس  خدمــات  شــركت 
ايران خودرو، ايساكو در راستای مسئوليت های 
اجتماعي كمپين «كاروان مهر» را در دو فاز 
اجرا مي كند. در فاز نخست اجرای اين كمپين 
كاميونت های حاوی وســائل گرمايشي اين 

شركت راهي مناطق محروم كشور شد.
اين شركت همزمان با بازگشايي مدارس 
و ايام عزاداری ســاالر شهيدان، با مشاركت 
كاركنان و شبكه خدمات و نمايندگي های 

خود، تعدادی وســيله گرمايشي به مدارس 
مناطق سردســير كشور ارســال كرد. در 
كمپين كاروان مهر چندين دســتگاه وسيله 
گرمايشــي در اختيار مــدارس كم  بهره از 
امكانات بخصوص استان های سردسير، قرار 
خواهد گرفــت. اجرای فاز اول اين طرح در 
ماه محرم و فاز دوم آن در ايام اربعين حسيني 
برنامه ريزی شــده است. مديرعامل شركت 
خدمات پس از فروش ايران خودرو، ايساكو 
همزمان با اعزام اين كاروان گفت: «اجرای 
كمپين كاروان مهر در شــركت ايساكو در 
راستای مسئوليت های اجتماعي اين شركت 
صورت گرفته است.» سيدرضا حسيني اظهار 
داشت: «همزمان شدن اجرای اين كمپين با 
ايام سوگواری سيد و ساالر شهيدان و ياران 
باوفای ايشان، به بركت اين اقدام خواهد افزود 
و ان شاء اهللا فاز دوم اين كمپين را نيز در اربعين 
شهادت امام حسين (ع) اجرا خواهيم كرد.» 
اولين محموله اين كمپين ۱۱ مهرماه همزمان 
با سومين روز شهادت حضرت امام حسين (ع) 

و ياران با وفايش به مقصد ارسال شد.

C   بازديد اعضای كميسيون صنايع
مجلس از ايران خودروی كرمانشاه 

اعضای كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شورای اسالمي با همراهي مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو از خط توليد اين شركت 

در كرمانشاه بازديد كردند.
رئيــس و اعضای كميســيون صنايع و 
معادن مجلس شورای اسالمي در اين بازديد، 
از نزديك با توانمندی ها و امكانات شركت 

ايران خودروی كرمانشاه آشنا شدند.
ايران خودروی  مديرعامل  بازديد  اين  در 
كرمانشاه ضمن ارائه گزارشي از شرايط فعلي 
و برنامه های آينده اين شركت، به پرسش های 

نمايندگان خانه ملت پاسخ گفت.
اعضای كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شورای اســالمي در جلســه ای با حضور 
مهندس هاشــم يكه زارع، مدير عامل گروه 
به بررسي شرايط فعلي  ايران خودرو  صنعتي 
صنعت خودرو و راه هــای ارتقا و حمايت 
از آن پرداختند و ســپس از خطوط توليد 

ايران خودروی كرمانشاه بازديد كردند.
ايران خودروی  كارخانه  اســت  گفتني 
كرمانشــاه بــا ظرفيت اســمي ســاالنه 
توليد ۳۰ هزار دســتگاه و در دو شــيفت 
كاری با هدف توســعه صادرات مرداد ماه 
ســال جاری با حضور اسحاق جهانگيری، 
معاون اول رئيس جمهوری افتتاح شد. در فاز 
نخست اين  كارخانه و در يك شيفت كاری، 
توليد  پارس  پژو  دســتگاه  ساالنه ۱۵هزار 
مي شــود كه اين ميزان در دوشيفت كاری 
به ساالنه ۳۰ هزار دســتگاه افزايش خواهد 

يافت.
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تامالت روشنفکران و سیاستمداران

۱الزامات صلح و صلح طلبي

شــايد آلفرد نوبل خــودش هم فكرش 
را نمي كــرد ميراثــي كه بــرای جايزه 
به برجسته ترين تالش ها در پنج زمينه فيزيك ، 
شيمي، پزشكي ، ادبيات و برقراری صلح به جا 
مي گــذارد تا بيش از يك قرن بعد ادامه يابد 
و در زمانه ای كه علم و تكنولوژی تهديدی 
برای صلح شده است؛ نشان صلح نوبل به يكي 
از مهم ترين نشان ها برای گسترش صلح بدل 

شود.  
هفته گذشــته نود و هشــتمين جايزه 
صلح نوبل همزمان با جدی تر شــدن خطر 

توليد و اســتفاده از تســليحات هســته ای 
در جهــان، به كمپين بين المللــي نابودی 
تسليحات هســته ای «ICAN» رسيد. آيكن 
 (International Campaign of abolish nuclear)
نام گروهي است كه در سال ۲۰۰۷ در استراليا 
تشكيل شد و به سرعت به يك كمپين جهاني 
با ۴۶۸ شعبه در ۱۰۱ كشور جهان تبديل شد 

كه حاال مقر آن در ژنو سوييس است.
«پيمــان  به پيشــبرد  گــروه  ايــن 
هســته ای»  تســليحات  ممنوعيــت 
 (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)

كمك كرده و درســت به همين دليل هم 
جايزه صلح نوبل را دريافت كرده است. پيمان 
ممنوعيت تسليحات هسته ای كشورها را از 
گسترش، آزمايش، پردازش، توليد، دستيابي 
يا ذخيره سازی تسليحات هسته ای منع مي كند 
و از جانب ۱۲۲ كشور پذيرفته شده است. بنا 
بر آنچه كميتــه صلح نوبل در بيانيه خودش 
آورده، اين جايزه به خاطر اقدامات اين كمپين 
در راستای جلب توجه جهاني به عواقب انساني 
فاجعه بار هرگونه استفاده از سالح هسته ای و 
فعاليت های مبتكرانه برای اعمال «ممنوعيت 
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هسته ای بسيج كند. اما آيا بسيج مردم برای 
مقابله با تســليحات هسته ای كافي است؟ ما 
در دنيايي زندگي مي كنيم كه ۸ كشــور در 
آن صاحب بمب هسته ای هستند. ۵ مورد از 
آن ۸ كشور (چين، فرانسه، روسيه، انگليس 
و آمريكا) خودشان عضو دائم شورای امنيت 
سازمان ملل هســتند كه البد امنيت برقرار 
كننــد! و ۳ مورد ديگر (هند، پاكســتان و 
 NPT كره شمالي) حتي حاضر نشده اند پيمان
و منع سالح های هســته ای را بپذيرند. حاال 
اگر همه مردم دنيا هم با توليد و اســتفاده از 
بمب های هســته ای مخالف باشند اما رهبر 
عجيب و غريب كره شمالي از آن سوی دنيا 
مي تواند به استفاده از اين بمب ها تهديد كند و 
رئيس جمهور عجيب و غريب تر آمريكا هم 
به آن تهديدات پاسخ دهد. صلح و صلح طلبي 
درست از همين نقطه است كه با چالش های 
جدی مواجه مي شــود. جايي كه قدرتمندان 

به تهديدی برای صلح بدل مي شوند. 

مبتني بر تعهد» در مورد چنين ســالح هايي، 
به آيكن اعطا شــده است. كميته صلح نوبل 
اعالم كرده اســت: «تالش های آيكن برای 
تقبيح، منع و نابودی تسليحات هسته ای بيش 
از هر زمان ديگری حياتي است. بنا بر اعالميه 
اين كميته سال هاست كه احتمال استفاده از 
سالح های هسته ای تا اين اندازه جدی نبوده 
است. برخي از كشورها در حال به روز كردن 
انبارهای ســالح های هسته ای خود هستند و 
اين خطر احتمالي وجود دارد كه كشورهای 
بيشــتری همچون كره شمالي برای دستيابي 

به تسليحات هسته ای تالش كنند.»
اما كمپين آيكــن در جريان تالش های 
خودش عليه تسليحات هسته ای، از منتقدين 
جدی سياست های ترامپ نيز هست. بئاتريس 
فين مدير اجرايي آيكن دو روز قبل از دريافت 
جايزه صلح نوبل در توئيتي ترامپ را فردی 
احمق خوانده بود. هرچند در نشست خبری 
بعد از اعالم برنده جايزه نوبل به خبرنگاران 

گفته بود كه در اين باره «شوخي» كرده اما 
در عين حال در نشست خبری بعد از دريافت 
جايزه صلح نوبل سياست های ترامپ را باعث 
تقويت خطر تســليحات هســته ای و ايجاد 

احساس ناامني دانسته بود.
بئاتريس فين گفته بــود: «انتخاب آقای 
ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريكا موجب 
شده تا بسياری از مردم به خاطر اين واقعيت 
كه تنها شخص او اختيار استفاده از تسليحات 
هسته ای را در دست دارد، احساس ناامني داشته 
باشند. رياست جمهوری او بر خطر تسليحات 
هسته ای تاكيد مي كند و سابقه او نشان  دهنده 
است.»  كارشناسان  به نظرات  بي توجهي اش 
فين معتقد اســت تهديدهای ترامپ و كيم 
جونگ اون، رهبر كره شــمالي برای استفاده 
از تسليحات هسته ای «مجددا اين موضوع را 
است.»  كرده  تبديل  اولويت دار  به مساله ای 
او حاال اميدوار است با اين جايزه بتواند تعداد 
بيشــتری از مردم را عليه خطرات تسليحات 
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از يونان باستان توجه به صلح جايگاه بااليي 
فلسفه داشته اســت. گاهي اصطالحات  در 
ديگری جايگزين واژه صلح مي شد كه استفاده 
از عبارت «فضيلت» در فلســفه افالطون از 
همين سنخ است. اما نكته اين است كه فضيلت 
يا عدالت كه ديگر واژه يا عبارت مورد تاكيد 
افالطون است، بنيان صلح طلبي است. از اين 
رو، مي توان افالطون را فيلسوف برجسته صلح 

دانست. 
پس از اســكندر، مكاتب فلسفي همچون 
رواقيون بسيار به صلح پرداختند كه اين امر 
به نوبه خود، نشــانه وجود التهاب در جامعه 
هم عصر چنيــن فيلســوفان و مويد وجود 
تعارضاتي اســت كه جامعه را آزار مي داده 
است. از اين رو، فالسفه بزرگ با طرح صلح 
و ضرورت صلح طلبي سعي در القای اين نكته 
داشتند كه صلح و فضيلت انساني به مخاطره 
افتاده اســت. پس از آن در قرون وسطي اما 
مسئله صلح كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. 
اين امر ناشي از آخرت گرايي پيروان كليسای 
كاتوليك بود كــه برای آنان دنيای مادی از 
اهميت كمتری برخوردار بود و آنان بيشتر 

به متافيزيك توجه داشتند.
اما از هنگامي كه وارد عصر سرمايه داری 
مي شويم، به ويژه از قرن هفدهم با شخصيت 
مواجه  «گروتيوس»  همچون  برجســته ای 
مي شويم كه كتاب برجسته ای به نام «جنگ 
و صلح» مي نويسد. اين نخستين كتابي است 
كه به طور خاص درباره چنين مفاهيمي نوشته 
شده است. پرداختن جدی و عميق به اين امر 
نشان دهنده اهميت يافتن اين مفاهيم و طرح آن 
در جامعه سرمايه داری است. به عبارت ديگر، 
مسئله جنگ و صلح زماني خودنمايي كرده و 
تعارض ميان اين دو مطرح مي شود كه جامعه 
اروپا به نظام سرمايه داری قدم مي گذارد. از اين 
پس حس فزون طلبي و برتری خواهي بر ساير 
وجوه حيات بشری سايه مي افكند و مفاهيمي 

چون آخرت گرايي مســيحيت نيز به حاشيه 
رانده مي شــود. زين پس هرچه سرمايه داری 
گســتره ای جهاني مي يابد، مسئله جنگ و 
صلح نيز اهميت بيشــتری مي يابد. در چنين 
فرآيندی، وقتي به قرن نوزدهم مي رسيم، اين 
قرن را يكي از متالطم ترين قرن ها در تاريخ 
اروپا مي بينيــم، يعني زماني كه حس افراطي 
ناسيوناليستي همه اروپا را در بر مي گيرد و در 
نتيجه جنگ بر صلح مقدم مي شود. نتيجه چنين 
تقدمي، بروز جنگ های جهاني اول و دوم در 
ابتدای قرن بيســتم است كه گستره جنگ و 
ويراني های آن در تاريخ بشــر نمونه نداشته 
است. به عبارت ديگر، اكنون مي توان گفت 
هرچقدر تعارضات درون نظام ســرمايه داری 
بيشتر مي شــود و به دنبال آن فاصله طبقات 
كم درآمد و ثروتمند افزايش مي يابد، به همان 
ميزان صلح نيز دچار فراموشي شده و جنگ بر 

ساير وجوه حيات بشری غلبه مي يابد. 
در پي گسترده تر شدن چنين تعارض های 
آزاردهنده ای اســت كه امــروز مي بينيم از 
درون جامعه غربي، تروريسمي متولد مي شود 
كه چندصد انسان بيگناه را در يك كنسرت 
به قتل مي رساند. وقوع اين حوادث نشانه راندن 
صلح به گوشه های زندگي در اين جوامع است؛ 
تا جايي كه مي توان گفت امروز اساسا اثری از 

صلح در اين جوامع وجود ندارد.
كنار گسترش اين تعارضات و مخاطرات، 
ســازمان های بين المللي همچون سازمان ملل 
به ويژه بعد از جنگ جهاني اول ايجاد شدند 
تا شــايد بتوانند صلح را حفظ و برای تقويت 
آن بكوشــند. اما غلبه ســرمايه داری و نيز 
انقالب های صنعتي دوم و ســوم سبب شد 
كه ايــن تالش ها ناكام بماند. به اين ترتيب، 
نه تنها صلح صعب الوصول مي شود، بلكه هرچه 
سرمايه داری به مرحله امپرياليستي نزديك تر 
مي شــود و رقابت های استعماری گسترش 
مي يابد، جنگ بيشتر خودنمايي مي كند. اينكه 
امروز شــاهد غليان های اجتماعي در سطح 
بين المللي به شــكل تروريسم هستيم، نشان 
مي دهد جامعه سرمايه داری تا بدان اندازه درهم 
تنيده شده است كه بيرون رفتن انسان از آن 
آسان نيســت و ترور خود نشانه ای بر وجود 

گسل های جدی در اين جوامع است. 
مي توان گفت  شواهدی،  به چنين  باتوجه 
كه جنگ طلبي در ذات سرمايه داری و جنگ 
محصول نظام سرمايه داری است. به اين ترتيب 
هرچه نظام سرمايه داری بيشتر گسترش يابد 
و اليه های بيشتری دور و بر آن ايجاد شود، 
به همان ميزان مفهوم صلح نيز دچار فراموشي 
مي شود. هدف نهايي جنگ ها نيز به نوبه خود، 

انباشت سرمايه يا فزون طلبي است. 
در ايــن شــرايط راه برون رفت، تقويت 
صلح طلبي و جلوگيری از بروز جنگ ها تنها 
با تجديدنظر در رفتارهای سرمايه داری ممكن 

است. 
از ســوی ديگر، امروز جهان به دهكده 
كوچكي تبديل شده و مفاهيم حقوق بشری 
نيــز پژواک بيشــتری در آن دارند. اما اين 
خيزش های اجتماعي نخواهند توانست حريف 
خوبي برای نظام سرمايه داری باشند، تنها به اين 
دليــل كه فاقد ابزار هســتند. يكي از داليل 
پيروزی نظام ســرمايه داری در همه ادوار و 
زمان ها، ابزارمندی اســت. به عبارت ديگر، 
ســرمايه داری هم به طور كامل به عقالنيت 
ابزاری دسترســي پيدا كرده و هم عقالنيت 
انتقــادی. در مقابل، از آنجــا كه مخالفان و 
منتقدان اين نظام فاقد ابزار هســتند، قوانين 
نوشته شده برای اســتقرار صلح در نهايت در 
چنگ و بال ابزار سرمايه داری در حال نابودی 
است. اينكه در يك زماني عربستان سعودی 
از ســوی سازمان ملل برای نقض حقوق بشر 
محكوم مي شود، اما دو روز بعد اين محكوميت 
پس گرفته شده و از اين كشور عذرخواهي 
مي شود، چيزی جز ضعف قوانين و منتقدان 

سرمايه داری مقابل اين نظام نيست. 
وقتي به تاريخ جنــگ جهاني دوم نگاه 
مي كنيــم، مي بينيم اين جنگ در شــرايطي 
به وقوع پيوست كه جامعه سرمايه داری دچار 
انباشتگي و غرض ورزی هايي شده بود كه آن 
را از دستيابي به ثبات ناتوان كرده بود. با چنين 
پيشينه ای، امروز نيز احتمال بروز جنگ جهاني 
سوم دور از ذهن نيست، جنگي كه به مراتب 
گسترده تر و با خسارت هايي به مراتب بيشتر 

خواهد بود.

علی بیگدلی
استاد دانشگاه و كارشناس مسائل 

بین الملل

۲الزامات صلح و صلح طلبي



یوسف موالیی
استاد حقوق بین الملل

۳الزامات صلح و صلح طلبي

تاريخ خشونت به قدمت تاريخ حضور انسان در كره 
زمين است. بخش عمده ای از تاريخ باستان تاريخ جنگ 
و خشــونت اقوام، قبايــل و امپراتوری ها عليه يكديگر 
است. تاريخ تمدن بشــری آلوده به تصاوير دهشتناک 
خون و آتش و شــعله های خشــم و خشونت است. در 
تاريخ اساطيری نيز خدايان انسان ساخته پيوسته در ستيز با 
يكديگر هستند. روايت جنگ و خشونت و قيام پيامبران 
الهي عليه بي عدالتي و ظلم  بخشي از كتب مقدس را دربر 
مي گيرد. مبارزه خير و شر، تاريكي و روشني، حق و باطل، 
جنگ عادالنه و غيرعادالنه بخش ناگسستني تاريخ جوامع 
انساني است. در بخشــي از آموزه های مسيحيت، انسان 
گناهكار اســت و برای عذاب گناه و رسيدن به آرامش 
بايد به خودش رنج و سختي بدهد تا آمرزيده شود. انسان 
گناهكار كه در مسير گمراهي سرگردان است چنانچه 
با منشاء گناهكاری خود نستيزد راه به رستگاری نخواهد 
برد. انســان گناهكار مظهر ظلم و خشونت است. انسان 
گناهكار به هر بهانه ای كه تصــورش مي رود از نان و 
نام، جاه و مقام، كينه و انتقام، دين و اعتقاد، نظام ارزشي، 
الگوی زندگي و عدالت و تامين سعادت انسان و هدايت 
وی به بهشــت... به زور و خشونت متوسل شده است و 
برای توجيه جنگ و خشــونت مباني نظری و اخالقي 
برای جنگ ســاخته است كه از جمله آن جنگ عادالنه 
اســت. دنيای مدرن، كه با شكل گيری دولت - ملت ها 
آغاز مي شود، بر بستر خونين جنگ های سي ساله مقدس 
(۱۶۴۸-۱۶۱۸) متولد شده است. گروسيوس در نخستين 
كتاب معتبر حقوق بين الملل با عنوان حقوق جنگ و صلح 
در قرن هفدهم به نظريه پردازی در خصوص جنگ های 

غيرمشروع مي پردازد و توسل به جنگ بدون توجيه قانوني 
را غيرمشروع معرفي مي كند؛ من جمله توسل به جنگ از 
خوف همسايه يا ميل به كشورگشايي، ادعای عرضه دين 
يا فضايل اخالقي يا آزادسازی ملت های ديگر از قيد جهل 
و عقب ماندگي، يا اســتقرار حكومت جهاني. با گذشت 
حدود چهار قرن از تدوين اين كتاب هنوز مباحث پايه ای 
و محورهای اصلي آن كتاب انسان را به تأمل وامي دارد و 
با گفتمان امروز جنگ و خشونت ارتباط برقرار مي كند؛ 
جنگ برای ترويج و اشــاعه دين، جنگ برای مبارزه با 
تروريسم، جنگ  های برخاسته از خوی نژادپرستي و نفرت، 
جنگ برای تصاحب سرزمين و پاكسازی قومي، جنگ 
در قالب دفاع مشروع پيشدستانه و پيشگيرانه، جنگ در 
قالب مداخله بشردوستانه و جنگ برای كسب استقالل، 
جنگ برای تامين امنيت، جنگ باندهای قاچاق موادمخدر 
و بسياری ديگر از اشكال توسل به زور به بهانه هايي كه از 

ظاهر قانوني و اخالقي برخوردار است.
امانوئل كانت در تالش برای طراحي يك مدل آرماني 
از صلح پايدار ساختار حكومت های غيردموكراتيك را 
علت اصلي بروز جنگ معرفي كرده و در رســاله صلح 
پايدار (perpetual Peace) اظهار مي دارد كه صلح پايدار 
به دست نمي آيد مگر اينكه دولت ها از نظر داخلي آزاد 
باشــند. به نظر او نظام بين الملل بايد بر اساس همبستگي 
كشــورها و ملت های آزاد پي ريزی شود. التزام اخالقي 
دولت ها رعايت آزادی  فردی (حقوق بشــر) حاكميت 
قانون و تعامل مسالمت آميز بين المللي است. كانت از نظام 
جمهوری كه مبتني بر قانون اساسي است دفاع مي كند. 
از نظر وی ســنگ زيربنای اين نظام آزادی كليه آحاد و 
جامعه اســت كه متضمن يك اصل ليبرالي به نام احترام 
به حاكميت فردی و خودرهبری انســان است. كانت 
جمهوری را محصول اتفاق اراده انســان های آزاد مي داند 
كه در فرآيند انتخابات آزاد نظامي را شكل مي دهند كه 
در آن قانون اساسي نه تنها ضامن حقوق مدني و سياسي 

است بلكه همچنين ضامن حقوق اقتصادی وی نيز است. از 
نظر كانت انسان آزادی كه بر مبنای عقل و اخالق عمل 
مي كند و شايسته كرامت و احترام است، انساني است كه 
از اســارت تامين معاش خود را آزاد كرده باشد، چراكه 
انسان گرفتار در مشكالت اقتصادی از آزادی واقعي در 
انتخاب برخوردار نيست. كانت با ادبيات متداول زمان خود 
از حقوق اقتصادی و اجتماعي و حقوق همبستگي دفاع 
مي كند. از نظر كانت شرط پيوستن به ملت های متمدن در 
داخل فدراسيون جمهوری های آزاد رعايت حقوق بشر در 
سطح داخلي است. اگر بتوانيم جوهر رساله صلح پايدار را به 
زبان امروزی بيان كنيم، بايد اعالم كنيم كه از نظر كانت 
علت اصلي بروز جنگ و خشونت عدم رعايت حقوق بشر 
در سطح داخلي و ضعف  ساختاری جامعه جهاني در ناتواني 

در استقرار اتحاديه كشورهای دموكراتيك است.
انديشمندان زيادی با الهام از كانت به بسط و توسعه 
نظريه «دموكراســي ها با هم نمي جنگند» پرداخته اند. 
بعضي از اين مطالب توضيح مباحث محوری كانت در 
صلح پايدار است. از جمله اين انديشمندان مايكل دويل 
اســت كه با عنوان «كانت؛ ميراث های ليبرالي و امور 
خارجي» در كتاب «صلح ليبرالي»، شالوده نظم ليبرالي 
را در پايبندی به ســه حق معرفي مي كند؛ اول، آزادی 
از قدرت خودكامه كه غالبا آزادی منفي اســت؛ دوم 
برابری حقوق اجتماعي و اقتصادی مانند برابری فرصت 
تحصيلي و حق بهره مندی از مراقبت های بهداشــتي كه 
با عنوان آزادی های مثبت شــناخته مي شوند و در آخر 
حق مشــاركت يا نمايندگي مردم ساالرانه. منطق كالم 
دويل اين اســت كه فقدان آزادی های منفي و مثبت و 
ناديده گرفتن حق مشاركت يا نمايندگي مردم ساالرانه 
از داليــل جنگ و ناامني اســت. البته در همين كتاب 
آقای جان اوتن در مقاله ای با عنوان «چگونه ليبراليسم 
موجب صلح ميان مردم ساالری ها مي شود»، ضمن دفاع 
از قابليت ها و ظرفيت های ليبراليســم، اعالم مي كند كه 



بررسي ها نشان نمي دهد كه صلح مردم ساالرانه لزوما به 
صلح ابدی مي انجامد. به نظر وی تهديد های مطرح برای 
خود ليبراليسم ناشي از ناتواني ليبراليسم از برآورده كردن 
انتظارات مادی است كه خود به آنها دامن مي زند. مؤلف 
از جمله به جمهوری  وايمار اشاره مي كند كه در آن عدم 
شكوفايي اقتصادی در شرايط صلح جاذبه های جنگ را 
برجســته كرده. مؤلف همچنين از بين بردن شيوه های 
سنتي زندگي و منابع سنتي معناست يونسكو نيز در ترويج 
فرهنگ صلح مثبت بر تساهل و تسامح و رعايت حقوق 
بشر تاكيد مي كند.  به لحاظ اهميت موضوع صلح و تحت 
تاثير فضای آرماني بعد از جنگ دوم جهاني مؤسسات 
تحقيقاتي مختلفي در زمينه صلح به فعاليت پرداختند كه از 
آن جمله مؤسسه تحقيقات صلح اسلو است كه به ترويج 
صلح مثبت مي پردازد. كه عالوه بر كنترل تسليحات و 
خلع سالح به مســائلي همچون بهبود و ارتقای دانش و 
درک انسان از طريق ارتباطات، آموزش، همبستگي بين 
جوامع انســاني، ترويج نظام ارزشي جهاني، حل و فصل 
مســالمت آميز اختالفات، مديريت منازعات بين المللي، 
ريشــه كني فقر مي پردازد. از جمله انديشمنداني كه در 
اين مؤسسه به بيان ديدگاه های خود پرداخته اند مي توان 

.(Johan Galtung ) .از يوهان گالتونگ نام برد
در دهــه ۱۹۶۰ وی مفاهيم صلح و خشــونت را به 
خشونت ســاختاری تعميم داد و مفاهيم سنتي و متداول 
خشــونت را به چالش كشيد. در ديدگاه وی صلح منفي 
در قالب فقدان جنگ و خشونت قابل شناسايي است در 
حالي كه صلح مثبت عبارت است از يكپارچگي جامعه 
انساني. اگر جامعه جهاني بر پايه يكپارچگي و همبستگي 
همه جوامع انساني استوار باشد در آن صورت ظرفيت های 
مبتني بر اخالق مشترک و نظام ارزشي مشترک از بروز 
جنگ و خشونت جلوگيری خواهند كرد. برخالف صلح 
منفــي كه با درمان ســروكار دارد، صلح مثبت بر پايه 
بهداشت و پيشگيری استوار است. گالتونگ در مقاالت 
متعددی كه منتشــر مي كند به جــای تمركز بر رفتار 
به توضيح ساختاری مي پردازد  بازيگران خشونت طلب، 
كه در آن ايده مركزی اين است كه خشونت در جامعه 
بين المللي به علت ساختار آن صورت مي گيرد و بازيگران 

صرفا عامل انجام خشونت هستند.
اين نظريه پرداز با تاكيد بر پيوند ناگسســتني بين 
خشونت روحي و جسمي، خشونت ساختاری را مانع اصلي 
تحقق صلح مثبت معرفي مي كند و يك رابطه منطقي و 
دروني مابين خشــونت، جنگ و توسعه نيافتگي برقرار 
مي كند و در مبحث توسعه به عدالت اجتماعي مي پردازد. 
بعضي از صاحب نظران ديدگاه های گالتونگ را آرماني 
مي دانند؛ از جمله بونيش (Boniesh) معتقد است كه مفهوم 
صلح مثبت فاقد دقت بوده و بيش از حد تخيلي اســت. 
گالتونگ طرح ايده صلح مثبت و پرداختن به خشونت 
ساختاری را ملهم از ديدگاه های گاندی مي داند كه در آن 
مقابله با ساختار خشونت به جای بازيگر كه هدف جنبش 
عدم خشونت گاندی است در اولويت قرار دارد. در سال 
۱۹۹۰، گالتونگ مفهوم خشونت فرهنگي را برای توجيه 
و مشــروعيت  بخشيدن به خشونت مستقيم و ساختاری 
مورد انتقاد قرار داد و تعريف موســعي از خشونت ارائه 
داد كه در آن خشونت به عنوان توهين قابل اجتناب به 
نيازهای اساسي بشر و به طور كلي به زندگي تعريف شد. 

برای درک مثلث خشونت مستقيم، ساختاری و فرهنگي، 
گالتونگ در سال ۱۹۹۶ يك مفهوم از قدرت و چهار بُعد 
شناخته شده قدرت كه روی صلح مثبت و منفي تاثيرگذار 
هستند را به كار گرفت. آن چهار بُعد عبارت هستند از 
قدرت فرهنگي، اقتصادی، نظامي و سياســي. گالتونگ 
معتقد بود كه چرخه معيوب خشونت مي تواند با چرخه 
مارپيچي فضيلت صلح، شكســته شود. در همين راستا، 
كتابي با عنوان سرمايه داری، دموكراسي و پيشگيری از 
جنگ و فقر در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است كه بر جنبه 
اجتماعي و اقتصادی خشونت من جمله فقر تاكيد مي كند. 
مجمع عمومي سازمان ملل نيز در تحقيقاتي كه در سال 
۲۰۰۰ انجام داده است بر علل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی 
و سياسي خشونت تاكيد مي كند. تحقيقات سازمان ملل در 
قالب قطعنامه ۱۳۶۶ شورای امنيت با عنوان «از فرهنگ 
عكس العملي به فرهنگ پيشــگيری» منتشر شده است 
كه در آن نقض حقوق بشر، فقدان دموكراسي و فقدان 
فرهنگ گفت وگو، فقدان آزادی و وجود فقر از عوامل 
اصلي توسل به زور در مناقشات مسلحانه داخلي ذكر شده 
است. اگر رويدادهای دو دهه اخير را مرور كنيم، مشاهده 
خواهيم كرد كه مجموعه ای از عوامل فرهنگي، اقتصادی، 
سياسي و امنيتي موجبات بروز خشونت و توسل به زور 
را فراهــم كرده اند و در همه اين منازعات و رويدادهای 
تلخ، ســاختار مبتني بر رقابت حداكثری بين قدرت ها 
برای تصاحب منافع بيشــتر از بازار جهاني و دستيابي 
به قدرت باالی نظامــي و اقتصادی، فقدان گفت وگوی 
بين تمدن ها، فقدان همبستگي و يكپارچگي بين جوامع 
انساني، فقر اقتصادی و فرهنگي و شكاف بيش از حد بين 
جوامع مختلف، افراطي گری و قوم گرايي، فقدان عدالت، 
دموكراســي واقعي، عدم تقسيم عادالنه كار بين المللي، 
نظامي گری و سياست انتقال بحران سرمايه داری مالي به 
كشورهای ديگر و در مجموع ناتواني انسان در ارتقای 
خود به مقام و كمال انســاني، تالش بي وقفه كشورهای 
برخوردار از نظام سياسي و اقتصادی ليبرالي به جهانشمول 
كردن نظام ارزشــي خود از جملــه عوامل جنگ ها و 
خشونت ها قلمداد مي شوند؛ بسيار دشوار است كه برای 
همه اشكال خشونت و توسل به زور نسخه جامع و واحدی 
پيچيد. خشــونت در ليبي محصول عدم توسعه يافتگي، 
قبيله گرايي، افراطي گرايي و مداخله كشورهای قدرتمند 
در كنترل هرچه بيشتر منابع اقتصادی اين كشور است. در 
يمن به همين ترتيب عدم شكل گيری يك دولت - ملت 
مدرن، ضعف ساختاری جامعه جهاني در تامين صلح و 
امنيت بين المللي، افراطي گری، قبيله گرايي و عدم توسعه 
متوازن ساختار اجتماعي و اقتصادی، رقابت قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای؛ در عراق، سنت ديرپای استبداد، 
قبيله گرايي، قوم گرايي، افراطي گری و عدم توسعه  يافتگي، 
مداخلــه قدرت های فرامنطقــه ای و ناتواني قدرت های 
منطقه ای در هم گرايي و همكاری در مديريت بحران های 
منطقه ای، فقر و شــكاف طبقاتي از جمله عوامل بروز 
خشونت هستند. سوريه نيز قرباني ضعف ساختاری جامعه 
جهاني، عقب ماندگي سياسي و اقتصادی، فقدان فرهنگ 
گفت وگو، ســاختار غيردموكراتيك حكومت، مداخله 
قدرت های فرامنطقه ای و منطقــه ای برای تامين منافع 
خود، بحران مشروعيت و هويت طلبي اقوام و ويژگي های 

ژئوپليتيكي است.

پرسش
هفته

بنياد نوبل در سال ۱۹۰۰ ميالدی در جريان 
تنظيم وصيت نامه آلفرد نوبل، شــكل گرفت 
تا بخش عمده ای از ثــروت او به جايزه ای با 
نام خودش به مهم ترين تالش ها در پنج زمينه 
فيزيك ، شــيمي، علوم  پزشكي  يا فيزيولوژی، 
ادبيات و برقراری صلح اختصاص يابد. پس از 
آن جايزه صلح نوبل به عنوان يكي از پنج جايزه 
اين بنياد از سال ۱۹۰۱ هر سال به كانديدايي كه 
مهم ترين فعاليت ها را برای گسترش صلح داشته 
باشد داده شده و اين سنت تنها در ۱۹ سال يعني 
سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶، ۱۹۱۸، ۱۹۲۴، ۱۹۲۸، 
۱۹۴۸، ۱۹۳۲، ۱۹۳۹ تــا ۱۹۴۳، ۱۹۴۸، ۱۹۵۵ و 
۱۹۵۶، ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷، ۱۹۷۲ اجرايي نشــد. بر 
اســاس وصيت نامه نوبل در صورتي كه فردی 
در هر ســال صاحب صالحيت دريافت جايزه 
تشخيص داده نشود، مبلغ جايزه به صندوق نهاد 
نوبل باز مي گردد. بيشترين سال هايي كه اين مبلغ 
بازگردانده شده و كانديدايي برای  به صندوق 
دريافت آن نبوده، ســال های وقوع جنگ های 
اول و دوم جهاني بوده است. اما در مجموع ۱۳۰ 
برنده شامل ۱۰۴ فرد حقيقي و ۲۶ نهاد يا سازمان 
از ابتدای شــكل گيری بنياد نوبل اين جايزه را 
دريافت كرده اند. مالله يوسف زی پاكستاني كه 
در سن ۱۷ سالگي و در سال ۲۰۱۴ اين جايزه را 
گرفت، جوان ترين برنده نوبل صلح و جوزف 
روتبالت لهستاني كه در سال ۱۹۹۵ و در سن ۹۵ 
سالگي برنده اين جايزه شد مسن ترين برندگان 
صلح نوبل هستند. به عالوه له دوک تو، ديپلمات 
و سياســتمدار ويتنامي برنده جايزه صلح نوبل 
در سال ۱۹۷۳ تا كنون تنها كسي است كه از 

گرفتن جايزه خودداری كرده است. 

 ژان آنری دونان: تاجر و فعال اجتماعي 
سوئيسي، اولين برنده جايزه صلح نوبل بود. او در 
طول يك سفر تجاری شاهد وقايع بعد از جنگ 
خاطرات  و  بود  ســولفرينو در ايتاليای امروز 
و ديده هــای خودش را در كتــاب خاطره ای 
از سولفرينو نوشــت كه اين كتاب الهام بخش 
سرخ در  صليب  بين المللي  شكل گيری كميته 



مشاور اســبق امنيت ملي آمريكا است كه در 
سال ۱۹۷۳ به طور مشترك با له دوك تو ( طرف 
مذاكره ويتنامي)  جايزه صلــح نوبل را به دليل 
تالش بــرای پايان بخشــيدن به جنگ ويتنام 
دريافت كردند؛ كه البته تنها كيســينجر حاضر 
به دريافت آن شد. كيســينجر در دوره ريچارد 
نيكسون وزير امور خارجه آمريكا بود و بعد از 
پايان دوره نيكسون به خاطر رسوايي واترگيت در 
همان سمت با جرالد فورد به همكاری ادامه داد. 
فعاليت های موفقيت آميز كيسينجر  از مهمترين 
مذاكرات مربوط به محدودســازی ســالح های 
استراتژيك ميان آمريكا و شوروی بود كه منجر 
به پيمان سالت شــد (۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲)؛ عالوه بر 
آن برقراری رابطه ميان آمريكا و چين با اجرای 
سياست معروف به ديپلماسي پينگ پنگ در ۱۹۷۲ 

يكي از مهم ترين فعاليت های صلح آميز او بود. 

ترزا  به مادر  بوياجيو: معروف  گونجا  اگنس 
راهبه كاتوليك آلبانيايــي و تأســيس كننده 
مأموران امور خيريه در هند بود كه در ســال 
۱۹۷۹ به دليل خدمات انسان دوستانه اش جايزه 
صلح نوبل گرفت. او در سال ۱۹۲۸ به هندوستان 
رفت و به گروه «tas» پيوست. به خاطر ارادتي 
كه به «ترزا اهل آويال»، راهبه اســپانيايي و 
بنيانگذار يكي از جريان های رهبانيت و خدمات 
خيرخواهانه داشت، نام ترزا را برای خود انتخاب 
كرد. مادر ترزا در سال ۲۰۰۳ از طرف پاپ ژان 
پل دوم آمرزيده شناخته شد. پاپ فرانسيس رهبر 
كاتوليك های جهان هم او را رســماً در روز 

چهارم سپتامبر ۲۰۱۶ قديس اعالم كرد.

رهبر  آخرين  گورباُچف:  سرگئيويچ  ميخائيل 
اتحاد شــوروی بود. تالش ها و اصالحات او 
باعث پايان جنگ سرد شــد و به همين دليل 
هم در سال ۱۹۹۰ جايزه صلح نوبل را دريافت 
كرد. او هم زمان بــا اين فعاليت ها به يگانگي 
سياسي حزب كمونيســت اتحاد شوروی نيز 
پايان داد و نهايتاً باعث فروپاشي شوروی شد. 
او با دكترين دوگانه پرســترويكا (اصالحات 
اقتصادی) و گالسنوست (فضای باز سياسي) در 
اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود ميالدی، نقش 
مهمي در پايان دادن به كمونيســم در اروپای 
پايان  و  شوروی سابق  جماهير  شرقي و اتحاد 

گرفتن جنگ سرد داشت.

رئيس جمهور آفريقای  مانِدال: اولين  ِنلسون 
دموكراتيك  در انتخاباتي  كه  جنوبي اســت 
در آفريقای جنوبي به رياست جمهوری رسيد 
و در ســال ۱۹۹۳ جايزه صلح نوبل را دريافت 
كرد. او پيش از رياســت جمهوری از فعاالن 
برجسته مخالف آپارتايد در آفريقای جنوبي و 
رهبر كنگره ملي آفريقا بود. او به خاطر مبارزه 
مسلحانه دستگير و زنداني شد. ماندال در طول 
۲۷ سال زندان، كه بيشتر آن را در يك سلول 
در جزيره روبن سپری كرد، مشهورترين چهره 
مبارزه عليه آپارتايد در آفريقای جنوبي شــد. 
ماندال پس از آزادی از زندان در ســال ۱۹۹۰، 
سياست صلح طلبي را در پيش گرفت، و اين امر 
منجر به تسهيل انتقال آفريقای جنوبي به سمت 
دموكراسي ای شد كه نماينده تمامي قشرها مردم 

باشد.

كوفي عنان: سياستمدار غنايي و هفتمين دبيركل 
سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ موفق شد جايزه صلح 
نوبل را دريافــت كند. در آوريل ۲۰۰۱، او پنج 
برای  به همكاری»  برای «دعــوت  ديدگاه را 
مبارزه با بيماری ايدز، مطرح كرد. عنان، مبارزه با 
اين بيماری را در اولويت برنامه های كاری خود 
به عنوان دبير كل و به طور كلي در زندگي اش 
قرار داد. او پيشنهاد تأسيس صندوق بين المللي 
سالمت و ايدز را برای تأمين هزينه های سنگين 
مورد نياز كشورهای در حال توسعه، برای مبارزه 
با بحران ايدز ارائه داد. در ۱۰ دسامبر، سال ۲۰۰۱، 
عنان و سازمان ملل متحد به طور مشترک، جايزه 
صلح نوبــل را به خاطر فعاليت هايشــان برای 
دستيابي به جهاني سازمان يافته تر و صلح آميزتر 

دريافت كردند.

و  چهــل  اوبامــا:  حســين  بــاراک 
چهارمين رئيس جمهور آمريكا برنده جايزه صلح 
نوبل در سال ۲۰۰۹ اســت. در آن سال، كميته 
صلح نوبل به علت «تالش فوق العاده برای تقويت 
ديپلماسي بين المللي و ترغيب به همكاری ميان 
مردم» جايزه صلح نوبل سال را به اوباما داد. پيش 
از اوباما دو رئيس جمهور ديگر آمريكا اين جايزه 
را در زمان رياست جمهوری خود دريافت كرده 
بودند ولي اوباما اولين رئيس جمهوری آمريكاست 
كه در اولين سال رياست جمهوری اين جايزه را 

دريافت كرده  است. داشت. جنگ سرد گرفتن

سال ۱۸۶۳ شد. قرارداد ژنو در ۱۸۶۴ هم بر پايه 
ايده دونان بود. او در سال ۱۹۰۱، اولين جايزه 

صلح نوبل را دريافت كرد.

تئودور روزولت: بيست و ششمين رئيس جمهور 
آمريكا بود كه در سال ۱۹۰۶ اولين جايزه صلح 
نوبل را به آمريكا برد. دليل آن هم نقش آفريني 
و ميانجيگری روزولت در جنگ روسيه و ژاپن 

و برقراری صلح ميان آنها بود. 

بين  آمريكا  نظامي  رهبران  از  مارشال:  جرج 
دو جنگ جهاني اول و دوم بود كه در ســال 
۱۹۵۳ به خاطر طرح مارشال جايزه صلح نوبل 
گرفت. طرح مارشال عنوان موفقيت آميزترين 
پروژه سياســت خارجي آمريكا بعد از جنگ 
جهاني دوم اســت، اين طرح به بســياری از 
كشورهای اروپای غربي كمك كرد تا اقتصاد 
خود را پس از جنگ بازسازی كنند. تيم سياست 
خارجي جرج مارشال درصدد حذف عوامل بروز 
دو جنگ جهاني و معضالت اقتصادی ناشي از 
آن بود. اين طــرح يك برنامه ريزی بلند مدت 
برای ايجاد يك بازار بزرگ خريد محصوالت 
آمريكايي بود كه عمًال از تسلط كمونيسم در 
اروپا جلوگيری مي كرد. در مقابل اتحاد جماهير 
شوروی كه عمًال مانع بهره مندی بلوک شرق 
از اين كمك ها شده بود دست به ابتكار عمل 
زد و در سال ۱۹۴۷ سازماني بين المللي را تحت 
عنوان كمكان با هدف مبارزه با طرح مارشال 
تشكيل داد. طرح مارشال سرآغاز دوقطبي شدن 
كامل جهان و تعيين حوزه نفوذ دو قدرت شرق 

و غرب بود. 

حقوق  رهبر جنبش  لوتركينــگ:  مارتين 
ســال  آفريقايي تبار در  آمريكايي های  مدني 
برابری جويانه اش  تالش هــای  به دليل   ۱۹۶۴
برنده جايزه صلح نوبل شــد. لوتر كينگ در 
سوی مجله  ســال از  سال ۱۹۶۳ به عنوان مرد 
ســال ۱۹۶۴ به عنوان  در  و  شد  تايم برگزيده 
جوان ترين فرد جايزه صلــح نوبل را گرفت. 
اوج فعاليت های مبارزاتي مارتين لوتر كينگ در 
دهه ۱۹۶۰ و برای تصويب قانون حقوق مدني 

در آمريكا بود. 

ديپلمات آمريكايي و  كيسينجر:  آلفرد  هنری 



اجتماعیتامالت

حوزه های  وارد  است  سالياني  مرگ پژوهي 
مختلف علوم از جمله جامعه شناسي شده است. 
چون جمعه مراسم چهلمين روز درگذشت برادرم 
عالء الدين باقي است، بر آن شدم دستاورد يكي 
از روزهايي كه بر مــزارش رفتم را بنگارم و 

به روح او تقديم كنم.
چنــد روز پيش آقای حيــدری تلفن كرد 
و پيشــنهاد داد كه محرم است و صبح جمعه 
سرخاک آقاعال و ديگران برويم. من استقبال 
كردم. ســاعت ۶ونيم صبح آقــای حيدری و 
همسرشان آمدند و به اتفاق به بهشت زهرا رفتيم. 
هربار كه به بهشت زهرا برای تدفين كسي 
آمــدم و جمعيتي را برگوری ديدم كه كپه كپه 
ِگرد گور ايســتاده و سوگوارند و لحظه پيش 
از آمدن شــان و خالي بودن مكان از جمعيت و 
پس از رفتن شان و خالي شدن دوباره را مجسم 
مي كنم ياد فيلم هــای TIME LAPSE (مرور 
زمان) مي افتم. در اين روش فيلمبردار، دوربين را 
روی كاشت يك دانه تا بيرون آمدنش از خاک 
و رشد و شــكوفه زدن و پژمرده شدنش ضبط 
مي كند. اين مراحل آنقدر كند هستند كه ما در 
پيرامون خود متوجه اين تغييرات نمي شويم و اين 
گياهان را ساكن و بي حركت مي بينيم و پس از 
مرور زمان طوالني تغييراتي را متوجه مي شويم اما 
وقتي تصاوير فيلمبرداری شده چند هفته يا چند 
مــاه را روی دور تند مي گذارند و در چند ثانيه 
نمايش مي دهند صحنه شگفت انگيزی مشاهده 
مي شود. دانه ای در چند ثانيه كاشته شده، مي رويد، 
بزرگ مي شود و مي ميرد و ما كامال اين رويداد 

را در لحظاتي كوتاه مي بينيم و حس مي كنيم. 
گاه تخيل مي كنــم كه دوربيني بر فراز اين 
گورستان كاشته اند كه صحنه ها را ضبط مي كند 
و من نشسته ام آن را با دور تند تماشا مي كنم كه 
يك دوره ۵۰ساله را در چنددقيقه نشان مي دهد. 
مي بينيم ايــن جمعيت ها كه آمده اند لحظه ای و 
چشم بهم زدني بعد خودشان زير خاک مي روند 
و مانند يك سريال سريع و پيوسته به نوبت و 
دسته دسته مي روند آن پايين و گورها پر مي شوند 
و درخت ها مي رويند و قطعه به قطعه ســريع 
پيشــروی مي كنند. همه اتفاقات زندگي ما هم 
در فاصله همان چشم به هم زدن ها روی مي دهند. 
به گفته امام حســين(ع) در آخرين نامه اش از 

كربال به برادرش محمد (حنفيه) در مدينه: «بِْسِم 
نيا لَْم تَُكْن  حيم اّما بَعد: فَكانَّ الدُّ ْحمِن الرَّ اّهللا ِ الرَّ
الم». «به نام خدای  َو كانَّ اْآلِخَرَة لَْم تََزْل َو السَّ
بخشنده مهربان، اّما بعد، پس گويي هرگز دنيايي 

نبوده و گويا هماره آخرت است والسالم»
ابتدا ســر خاک برادرم رفتيــم. از گل های 
پرپر شده روی خاک عال معلوم بود پيش از ما 
هم كســي رفته است. سرخاک پدرم كه رفتيم 
از گل های روی ســنگ دريافتيم همان شخص 
اينجا هم آمده اســت. بعد سرخاک مادر آقای 
حيدری و پــدر و مادر خانم هشــيوار و پدر 
خانم و بــرادر آقای دكتر ناصر مهدوی رفتيم، 
ســپس به قطعه هنرمندان؛ قطعه ای كه پس پر 
شدن مقبره هنرمندان، به درخواست سه هنرمند 
برجسته (علي نصيريان، عزت اهللا انتظامي و داوود 
رشيدی) از كرباسچي شهردار وقت و پيگيری 
تقي زاده خامســي معاون خدمات شهری او كه 
اينك شهردار مشهد اســت پايه گذاری شد و 
اولين مهمانانش ملك مهرداد بهار در سال ۱۳۷۳ 
و جواد معروفي، مهرداد اوستا و سپيده كاشاني 
بودند و تاكنون نزديك بــه هزار تن در آنجا 
آرميده اند. در قطعه هنرمندان، ناخودآگاه انسان 
درنگ مي كند. اغلب نام ها را مي شناسد. وقتي 
در اين قطعه گام برمي داری، احساس مي كني در 
داالن تاريخ راه مي روی و همه اين مردگان دارند 
با تو سخن مي گويند. برخالف قطعات ديگر كه 
روی سنگ هايي راه مي روی كه نمي شناسي شان 

و فقــط تاريخ ها و نام ها جلب توجه مي كنند نه 
صاحبان نام ها، فقط به مرگ و اينكه فرجام همه 
ما اينجاســت مي انديشي و چيز ديگری ذهن و 
دل انسان را از موضوع مرگ منصرف نمي كند. 
اما در قطعه هنرمندان خيلي از نام ها را مي شناسي 
و هر كدام با دنيايي از خاطره ها و اطالعات در 
ذهن انسان حاضر مي شــوند و كمتر به اينكه 
مدفون شده ای  تاريخ  مي انديشي. گويي  مرده اند 
دارد با انسان سخن مي گويد. نام هايي از عكاسان، 
شاعران، نويســندگان، مجسمه سازان و نقاشان، 
گرافيست ها، خوشنويسان، فيلمسازان، بازيگران، 
موزيســين ها، اديبان، فيلسوفان و غيره كه هر 
كدام از نام ها يك دنيا حــرف دارند. از روی 
سنگ هايي عبور مي كنيم كه اين شخصيت های 
نامدار و اثرگذار را در آغــوش گرفته اند. نام 
برخي از آنها عبارتنــد از: علي حاتمي، جعفر 
شــهری، احمدآرام، محمدجواد مشكور، عباس 
زرياب خويــي، محمد تقي دانش پژوه، علي اكبر 
صنعتي، عبدالحســين زرين كوب و همســر 
فرزانه اش بانو قمر آريان، مرتضي راوندی كه 
كتاب تاريخ اجتماعــي اش دوراني در بورس 
بود، احمد بيرشك، جعفر شعار، محمد مددپور، 
ياحقي  منصور  (گل آقــا)،  صابری  كيومرث 
شاهرخ مسكوب،  بلندپايه ســنتور)،  (نوازنده 
كريم امامي، اميرحســين ملك (نوازنده)، اكبر 
رادی، جهانگير ملك (صاحب سبك در تنبك)، 
عباس سحاب، نعمت اهللا گرجي، منوچهر نوذری، 

عمادالدین باقی
نویسنده و مشاور فرهنگی و 

اجتماعی هفته نامه صدا



مرتضي پاشايي خواننده جواني كه همين دو سال 
پيش مرگ او و تشييع اش به موضوع مهمي در 
رسانه ها بدل شد و قبر او و محمد علي فردين از 

همه تازه تر بود. 
قبر فردين مرا به سال ها پيش پرتاب كرد. 
هم به دوره جوانــي و آوازه او و هم زماني كه 
در ارديبهشت ۱۳۷۹ در مجتمع قضايي كاركنان 
دولت بازجويي مي شدم. آن زمان اين مجتمع در 
خيابان قرني نبش سميه قرار داشت. تشييع جنازه 
فردين در خيابان سميه انجام مي شد. وقتي جمعيت 
مشــايعت كنندگان به ســر چهارراه رسيدند، 
ماموران راه را بســتند تــا جمعيت عبور كند. 
صدای جمعيت به طبقه چهارم ساختمان رسيد. 
مرتضوی كنار پنجره رفت و به تماشای صحنه 
ايستاد. با لهجه يزدی پرسيد: «اين فردين كي 
اَ». با تعجب گفتم او را نمي شناسي؟ او هنرپيشه 
معروف فيلمفارســي های پيش از انقالب است 
كه نقش جوانمردها را بازی مي كرد. مرتضوی 
هيچ تصوری از موضوع نداشت. فقط ۲۰ سال از 
انقالب گذشته بود و با وجود اينكه فيلم های او 
در بازار سياه همچنان وجود داشت ولي او آنقدر 
جوان بود كه نام فردين هم به گوشش نخورده 
بــود. او قاضي دادگاه مطبوعات بود كه به اين 
نوع موضوعات رســيدگي مي كرد بدون اينكه 
هيچ اطالعي از حوزه فرهنگ داشته باشد. يكي از 
چيزهايي كه در گورستان هنرمندان جلب توجه 
مي كرد، اين بود كه گويي او همين ديروز دفن 
شــده است. انگار چون او به ميهن وفادار بود و 
با وجود شــرايط دوره انقالب، انزوا را برگزيد 
و ايران را ترک نكرد، حاال كســاني در ازای 
وفاداری او، وفادارند، برايش جبران مي كنند يا 
خودشان يا كسي را كه استخدام كرده اند كه هر 
روز قبر فردين را شسته و با گل تزيين مي كند و 
شمع هايي در اطرافش روشن مي كند. گور احمد 

تفضلي هم دنيايي از خاطرات را زنده مي كرد. 
نويسنده و مترجمي كه جزو قربانيان دهه ی ۷۰ 
بود و نوشتن درباره او و ساير قربانيان حوادث 
در سال های ۷۶ تا ۷۲ اتفاقات مهمي را رقم زد و 
كتاب تراژدی دموكراسي در ايران هم اختصاص 
به اين موضوع داشت. دكتر مصطفي رحيمي كه 
همين دو روز پيش در يك ضيافت ناهاری دكتر 
سيدجواد طباطبايي به مناسبتي يادی از او كرد و 
اين خاطره را گفت كه وقتي از او پرســيد چرا 
نمي نويسد، دكتر رحيمي پاسخ داد: هربار كه قلم 
دســت مي گيرد بنويسد، با هجوم روياهای تلخ 
دوراني مواجه مي شود كه دستش را مي نواختند 
و مي گفتند با همين دســت آن نامه معروف را 
نوشته ای؟! كه كتابي سرشار از احترام به انقالب 
و رعايت ادب و منطق و استدالل بود. نيز سنگ 
قبر مجتبي كاشاني كه مقصد نخستين مان در اين 
قطعه بود. به ياد آن روزی افتادم كه در جمعي 
شعر مسيح را از كتاب «پل» صفحه ۱۱۱ خواند 
و فلسفه سرودنش را كه حادثه ای مربوط به من 
بود بيان كرد و خوشبختانه همه اعضای آن جمع، 

اكنون در قيد حيات هستند.
گشــتي در اين قطعه كه به مساحت يك 
هكتار اما به وســعت ايران است، اين انديشه را 
متبادر به ذهن مي كند كــه انگار اين يكي از 
دست شــان در رفته كه اين همه را چون اكنون 
مرده و بي خطرند اجازه دهند يكجا دفن شــوند 

چون خطر اجتماع و تباني وجود ندارد.
يــاد اين ســخن مي افتادم كــه برخي از 
جامعه شناســان در تعريف و توصيف جامعه 
معتقدند مردگان هم بخشي از جامعه اند. بنابراين 
«گور گردی» نيــز چون «جامعه  گردی» يكي 
از ميدان های مطالعاتي اســت. قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا اين ســخن را بي هيچ بحثي اثبات 
مي كند. اينان نشانه بزرگي سرمايه فرهنگي اين 

سرزمين اند. گورستان اين بابويه در شهرری نيز 
شــباهتي به اينجا دارد. پدرم چون كبوتر جلب 
آنجــا بود و زياد به ابــن بابويه مي رفت. آنجا 
نيز آرامگاه مشاهيری چون شيخ صدوق، علي 
اكبردهخدا، محمدعلي فروغي، محمدعلي مظفری 
بنيانگــذار يتيم خانه های مظفری، دكتر ســيد 
بهزاد، سرهنگ محمود  حسين فاطمي، حسين 
ايرواني از مؤسسان مدرسه موسيقي، شيخ موسي 
دبســتاني اديب و عارف، جواد فاضل نويسنده 

نامدار و نيز شهدای ۳۰ تير ۱۳۳۱ قرار دارد.
در بهشت زهرا، آن سوتر از قطعه هنرمندان، 
قطعات ۳۲-۳۵-۸۴-۸۶ اســت كه ارتفاع آن 
به طور ســوال برانگيزی يك متر بيش از همه 
قطعه هاســت. اينحا محل دفن شدگان سال های 
۴۹و۵۰ اســت كه با باالبردن سطح، مردگان 

جديدی باالی آن قرار گرفتند.
آنســوتر قطعه های جنوبي بهشــت زهرا 
مانند ۴۰ و ۹۲ و... هســتند كه خودش تاريخي 
دارد. اين قطعه، مانند قطعه هنرمندان نيست كه 
نام ها را مي شناســي و از اين جهت مانند ساير 
قطعه هاست و مانند ساير قطعه ها هم نيست كه 
همه چيز در گمنامي است. اينجا خود قطعه يكجا 
سخن مي گويد. ويژگي منحصر به فرد آن جلب 
توجه مي كند و شايد پرسش برخي رهگذاران 
را برانگيــزد و دعوت به فهــم تفاوت خود با 
بقيه قطعه ها مي كند. قطعه شهدا و جانبازان كه 
عالی ما هم به تازگي در آن آرميده اســت نيز 
فضای ديگری دارد. اينجا تاريخ جنگ است و 
مظلوميت هايي كه ديده نشد. اينجا نشان مي دهد 
۸ساله بودن جنگ، عاری از حقيقت است زيرا 
سي سال پس از پايان ظاهری آن هنوز جنگ 
ادامــه دارد و هنوز قربانيانش در اين قطعه آرام 

مي گيرند.
در قطعــات ديگــر بهشــت زهــرا هم 
شــخصيت هايي خفته اند مانند طالقاني، بهشتي، 
رجايي، باهنر و شهدای جنگ و برخي فرماندهان 
دوران دفاع قهرمانانه و.. كه وجود همه آنها از 
موافق و مخالف و افراد عادی، سياستمدار، نظامي، 
هنرمند، نويسنده و غيره، ناخودآگاه انسان را ياد 
شــعری مي اندازد كه در دوران جنگ از سوی 
يكي از خواننــدگان مردمي حاضر در جبهه ها 
خوانده مي شد: بهشت زهرا خودش يك كشوره، 

رئيس جمهور و نخست وزير داره... 
بهشــت زهرا فقط يك جامعه نيست، يك 
تاريخ هم هســت اما نه يك تاريخ مدفون بلكه 
دفينه و گنجينه ای اســت كه از جامعه و تاريخ 
رازگشــايي مي كند و دنيايــي از اطالعات را 

مي توان از آن بيرون كشيد. 
هر شهر و دياری گورستان خود را دارد. همه 
ما نيز روزی اينجا خواهيم بود و تاكنون هيچكس 
از اين قاعده استثنا نشده است. اگر مردگان را هم 
بخشي از جامعه بدانيم، جامعه ما و ذهن و زبان 
ما ديگر گونه خواهد شــد. ما ادامه مردگانيم و 

آيندگان ادامه ما خواهند بود.



مدتي ست برنامه ی «كتاب باز» در شبكه ی نسيم با اجرای سروش 
صحت، بازيگر سينما و تلويزيون، پخش مي شود. مؤلفان به اين برنامه 
دعوت مي شوند و درباره ی كتاب هاشان يا عالئق كتابخواني شان صحبت 
مي كنند. فعالً كاری به اين نداريم كه برنامه مقدار زيادی با آن تأثيری كه 
بايد بگذارد فاصله دارد. برنامه بيش از آنكه كتاب محور باشد و تمركز بر 
معرفي محتوای كتاب ها باشد چهره  محور است و آدم ها بيش از كتاب ها 
در آن ديده مي شوند. با نشان دادن جلد كتاب بعيد است چيزی به آگاهي 
مخاطب اضافه شود.  با اين حال ســروش صحت، مجری اين برنامه، 
به همشهری جوان گفته است: «ما كه در رسانه ملي كار مي كنيم قطعا 
محدوديت ها بيشتر هم هست. هر مهماني را نمي توانيم دعوت كنيم و اسم 
هر نويسنده يا كتاب يا مترجمي را نمي توانيم بياوريم.» تاكنون مهمانان 
او كساني بوده اند مثل رضا كيانيان، سيدمهدی شجاعي، جمشيد مشايخي، 
كوروش تهامي، مسعود ده نمكي، حبيب احمدزاده، حميد داوودآبادی و 
حجت االسالم زائری. صحت گفته است: «خيلي ها مي پرسند چرا فالن 
مهمان را دعــوت كردی؟ مي گويم چه بدی دارد؟ بگذاريم ببينيم اين 
مهمان با اين طرز فكر چه حرفي برای گفتن دارد. ما هميشه مدافع حرف 
زدنيم اما موقع عمل كردن دلمان مي خواهد فقط با همفكرهای خودمان 
حرف بزنيم اما اين درست نيست. بايد كاری كنيم حرف زدن جا بيفتد 
و بايد ياد بگيريم حرف آدم هايي را كه همفكر ما نيستند، هم بشنويم.»اما 
آيا چيزی از اين برنامه هم حذف مي شود؟ جواب صحت مثبت است. او 
گفته است: «وقتي اسم تعدادی از كتاب ها يا نويسنده ها به ميان مي آيد، 
آنها را حذف مي كنيم.» صحت در اين باره توضيح داده كه چرا اســم 
بعضي از كتاب ها يا نويسنده ها حذف مي شود: «از آنجا كه برنامه درباره 
كتاب است، مساله يك مقدار سخت مي شود اما فقط دو راه در پيش رو 
داريم: يكي اين كه بگوييم چون سخت است و محدوديت دارد برنامه ای 
درباره كتاب نمي سازيم و دوم اين كه بگوييم سختي را قبول مي كنيم 
و مي سازيم. من اصوال مدلم اين است كه طرفدار راه دومم. اميدوارم كه 
تلويزيون هم اجازه بدهد كه اين محدوديت ها كمتر شــود، چون هيچ 
كتاب و هيچ نويســنده ای آن قدر خطرناک نيست كه آوردن نامش 
بتواند مشكلي ايجاد كند. مخصوصا اين كه اسم آنها از زبان مهمان برنامه 
شنيده مي شود و اين مهمان ها هم افراد موجهي هستند و طبق پارامترهايي 
دعوت شده اند. وقتي آنها اسم يك كتاب را به عنوان كتاب محبوب شان 
مي آورند طبيعتا اين كتاب نمي تواند خطرناک باشد و اسمش نمي تواند 
چيزی را زير و رو كند.» حاال قرار است روزهايي كه برنامه ی «كتاب 
باز» از شبكه ی نسيم پخش مي شود بيشتر شود. پيش از اين سه روز در 
هفته روی آنتن شــبكه نسيم مي رفت و حاال ظاهراً قرار است هر شب 
پخش  شود. گفته اند قرار است با نگاه و رويكرد متفاوتي سراغ ترويج 

فرهنگ كتابخواني برود.

هفته ی گذشته نمايشــگاه كتاب فرانكفورت كارش را شروع كرد؛ 
نمايشــگاهي كه مهمترين رويداد كتاب در جهان است و بيش از نيمي 
از كشورهای جهان در آن شركت مي كنند. نمايشگاه كتاب فرانفكورت 
بازاری است برای خريد و فروش كتاب. كارشناسان درباره ی كتاب ها بحث 
مي كنند و حق ترجمه ی كتاب هايي را كه فكر مي كنند در كشورشان بازار 
خوبي خواهد داشت مي فروشند.  امسال شصت و نهمين دوره ی نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت برگزار شد و مثل هر سال چيزی حدود ۳۰۰ هزار نفر 
از آن بازديد مي كنند. سال گذشته حدود ۲۷۷ هزار نفر از آن ديدن كرده 
بودند. ورود به نمايشگاه كتاب فرانكفورت مستلزم تهيه ی بليتي با بهای 
حدود ۵ يورو برای هر نوبت ورود است و اگر كسي بخواهد در بخش های 
جانبي نمايشگاه نيز حضور يابد بايد مبالغ ديگری پرداخت كند. بيش از ۷ 
هزار غرفه از بيش از ۱۱۰ كشور در آن حضور داشته اند.  مهمان ويژه ی 
نمايشــگاه كتاب فرانكفورت امسال فرانسه بود؛ كشوری در همسايگي 
آلمان با ادبياتي تأثيرگذار و الهام بخش. امانوئل ماكرون، رئيس جمهوری 
فرانسه در مراسم افتتاحيه ی نمايشگاه كتاب حضور پيدا كرد و درباره ی 
عيش كتاب صحبت كرد. او از عالقــه اش به رمان خواني و كتابخواني 
گفت. ماكرون كه تازه وارد كاخ اليزه شده، چندی پيش هم خبر داده بود 
كه در تعطيالت تابستان رمان های تازه ای خوانده است؛ او در گفت وگويي 
با مجله  لوپوئن گفته بود رمان «زبور يا مزامير» كمال داود را در تعطيالت 
تابســتان خوانده و آن را بسيار دوست داشته است. بازار كتاب آلمان و 
فرانسه بسيار روی هم تأثير مي گذارند و ناشران فرانسوی و آلماني معموًال 
تبادالت زيادی با هم دارند. كشوری كه ميهمان ويژه ی نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت يا نمايشگاه های بزرگ كتاب مي شود معموالً سودهای كالني 
نصيب صنعت نشر خود مي كند.  با اين حال، اين سؤال بايد پاسخ داده شود 
كه ايران كجای اين مناسبات ايستاده است؟ ايران چند سال است كه در 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت حضور دارد. اما اين حضور به قدری ناچيز 
است كه خبرنگاران حوزه ی كتاب آن را كمتر از يك درصد مي دانند. 
امســال غرفه ی ايران در مجاورت غرفه های كشورهای تركيه، روسيه و 
اسلواكي است، در سالن شماره ی ۵. بيشر غرفه های كشورهای اروپايي و از 
جمله غرفه های كشور فرانسه نيز در همين سالن قرار دارند.  محمد سلگي، 
سرپرســت معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، گفته 
است «موضوع حضور كشورمان به عنوان ميهمان ويژه نمايشگاه كتاب 
پاريس را در سال آينده دنبال مي كنيم و پيگيری های الزم در اين زمينه 
در حال انجام است كه اميدواريم طي روزهای آتي به نتيجه ای قطعي برسد. 
در مورد حضور ايران در نمايشگاه كتاب فرانكفورت به عنوان ميهمان 
ويژه نيز كارهای مقدماتي انجام شده كه بعد از قطعي شدن حضور ايران 
در نمايشگاه كتاب پاريس به عنوان ميهمان ويژه، به صورت جدی تر در 

دستور كار قرار خواهد گرفت.»

رویداد خبر کافه
ادب



كم پيش مي آيد در گوشه ای از جهان يك اتفاق پر سر و صدای سياسي 
روی دهد و ماريو بارگاس يوسا نســبت به آن واكنش نشان ندهد. او 
نويسنده ای پِرويي اســت و سال ۲۰۱۰ ميالدی برنده ی نوبل ادبيات شد. 
سال هاست در مادريد، پايتخت اســپانيا، زندگي مي كند و معموال يك 
هفته در ميان، يادداشــتي كوتاه در روزنامه ی اسپانيايي ال پاييس منتشر 
مي كند و نسبت به مسائل ادبي يا غير ادبي جهان واكنش نشان مي دهد 
و آنها را تحليل مي كند يا نظرش را درباره ی آن ها ابراز مي كند. او نسبت 
به جنگ های عراق و افغانســتان و سوريه و يمن هم واكنش نشان داده 
بود.  هفته ی گذشته اسپانيا درگير نتايج بحث برانگيز همه پرسي استقالل 
كاتالونيا بود. اسپانيايي ها يك بار در مادريد به خيابان آمدند تا مخالفت شان 
را با استقالل كاتالونيا نشان دهند و يك بار هم كاتالونيايي ها در بارسلون 
به خيابان آمدند و خواهان حفظ يكپارچگي اسپانيا و لغو نتيجه  همه پرسي 
استقالل كاتالونيا شدند. در جمع تظاهركنندگان همين دسته ی دوم بود 
كه ماريو بارگاس يوسا حاضر شد و ســخنراني پر شور كوتاهي كرد. 
ده ها هــزار معترض كاتالونيايي در ميدان كاتالونيــا با فريادهای خود 
مخالفت شان را با استقالل كاتالونيا اعالم كردند. بارگاس يوسا با صدايي 
بلند خطاب به حاضران گفت: «در اسپانيا دموكراسي وجود دارد و هيچ 
توطئه ی  جدايي طلبانه ای نمي تواند آن را نابود كند.» شركت كنندگان در 
راهپيمايي بارسلونا پرچم های اسپانيا و كاتالونيا را در دست داشتند و روی 
پالكاردهايي كه با خود حمل مي كردند نوشته بودند: «ما با همديگر قوی تر 
هستيم» و «كاتالونيا اسپانياست.»  پليس اسپانيا گفته بود حداقل ۳۵۰ هزار 
نفر به خيابان های شهر بارسلونا آمده بودند تا مخالفت خود با استقالل اين 
منطقه را اعالم كنند. همه پرسي استقالل كاتالونيا اواخر سپتامبر برگزار شد 
و حدود ۹۰ درصد رأی دهندگان به جدايي از اسپانيا رای داده بودند. با اين 
حال، دولت اسپانيا هشدار داده بود كه اجازه نمي دهد كاتالونيا از اسپانيا 
جدا شود. ماريو بارگاس يوسا خطاب به جمعيتي كه پرچم های خود را در 
آسمان تكان مي دادند گفت؛ دوستان ما به يكديگر خواهند پيوست تا با 
هم برای آزادی بجنگند. او خواهان اتحاد كاتالونيا و اسپانيا شد و در ادامه  
صحبت های خود گفت: «ما مي خواهيم كاتالونيا تبديل به پايتخت فرهنگي 
اسپانيا شود.» بارگاس يوسا با تقبيح تعصب و نژادپرستي، گفت: «شور و 
شــوق گاهي مي تواند مخرب و شديد باشد و چيزی كه گاهي در تاريخ 
مي تواند باعث ويراني شود، اشتياق ناسيوناليستي است.» بارگاس يوسا در 
جواني از هواداران فيدل كاسترو، رئيس جمهور انقالبي كوبا بود. اما بعدها از 
جنبش های تندرو چپ خود را كنار كشيد و از منتقدان سرسخت كاسترو 
شد. او سال ۱۹۹۰ ميالدی نيز خود نامزد رياست جمهوری پرو شد كه از 
رقيبش شكست خورد و برای هميشه فعاليت ها و برنامه های سياسي خود را 
كنار گذاشت. هر چند نسبت به مسائل سياسي حساس است و آثارش نيز 

رمان هايي با موضوعات سياسي است.  

هفته ی گذشــته هفته ی رمان های كازوئو ايشــي گورو بود؛ 
نويسنده ای كه برنده ی نوبل ادبيات ۲۰۱۷ شد و آثارش فوراً به ويترين 
كتابفروشي های سراسر جهان راه يافتند. در آمريكا، انگليس، كانادا 
و سراسر كشورهای غيرانگليســي زبان اروپايي رمان های او خيلي 
زود به صدر پرفروش ها راه يافت و انتشارات «فابر اند فابر» به فكر 

تجديدچاپ آنها افتاد. 
در ايران نيز رمان های ايشي گورو كه تقريباً همه شان به فارسي 
ترجمه شــده و از برخي از آنها چندين ترجمــه در بازار موجود 
اســت به صدر كتاب های پرفروش راه پيدا كردند. مهمترين رمان 
ايشي گورو كه همان «بازمانده ی روز» است پيش از اين حدود ۱۵ 
هزار نسخه در ايران فروش داشــته كه استقبال از آن بدون ترديد 

بي ارتباط با ترجمه ی درخشان نجف دريابندری نيست.  
در حــوزه ی رمان های ايراني نيز اگرچه برخي از رمان های تازه 
منتشرشده توانســته اند به لطف تبليغات و اطالع رساني های به موقع 
ناشران و محافل ادبي فروش خوبي داشته باشند در مقايسه با رمان های 
خارجي بسيار بازار آرام و راكدی دارند. پاييز فصلي است كه ناشران 
سعي مي كنند با انتشار رمان های تازه شان به بازار كتاب تكاني بدهند. 
با اين حال به نظر مي رســد نتيجه ی كار آنها تنها يك تكان آرام 

بوده است. 

پرفروش چهره



ائتالف اصالح طلبــان و اصولگرايان ميانه رو 
و حمايت از رياست جمهوري حسن روحاني 
از ســال ۹۲، اصالح طلبان را با شرايط تازه اي 
روبرو كرده اســت. كيفيت اين ائتالف ها به 
ويژه در انتخابات شوراهاي چهارم و پنجم، مجلس دهم و بعد از آن رياست جمهوري 
دوازدهم و نتايج برآمده از اين ائتالف ها، اصالح طلبان را با اين سوال مواجه كرده 
كه آنها در كجاي سپهر سياسي ايران قرار گرفته اند؟ ربط آنها با دولت چيست؟ 
و تبعات ظهور چهره هايي كه از راي اصالح طلبان بهره مي برند اما به شــعارهاي 
ائتالفي پايبند نمي مانند براي اصالح طلبان چه خواهد بود؟ حاال بعد از ۵ ســال از 
تشكيل دولت روحاني عده ای اصالح طلبان را به مماشات و عبور از آرمان هايش 

متهم مي كنند و عده ای ديگر معتقدند كه اصالح طلبان فداكارانه از دولت حمايت 
مي كنند. دولتي كه رئيس جمهور آن اصالح طلب نيست اما از اصالح طلبان حمايت 
كرده و مي كند. با اين حال اصالح طلبان تا كجا قرار است اينگونه ادامه دهند و 
آينده اصالح طلبي چه سمت و سويي خواهد داشت؟ اين دلمشغولي سبب شد تا 
از عليرضــا علوی تبار و مصطفي تاج زاده كه هر دو از چهره هاي شناخته شــده و 
تحليلگر جريان اصالح طلبي هستند دعوت كنيم تا در دفتر هفته نامه صدا درباره 
اين موضوع سخن بگويند. هر كدام از آنها از زاويه نگاه خود به اين سواالت پاسخ 
دادند و وارد گفت وگو شدند. عليرضا علوي تبار از نگاه يك اصالح طلب نهادگرا 
بــه موضوع نگاه كرد و مصطفي تاج زاده از زاويه يك اصالح طلب جامعه محور.  

حاصل اين ميزگرد دوساعته را در ادامه مي خوانيد: 

زینب صفری 
دبیر گروه کلوپ

دیداردیدار
گفت وگو با چهره های سیاسی



C  

عليرضا علوی تبار: بحث بســيار 
ما  كه  دارد  وجود  كالســيكي 
جريان سياســي را با چه معياری 
مي توانيم از هم تفكيك كنيم. مثال 
يك معيار مواضع ايدئولوژيكي اســت كه اين 

جريان هــا دارند، و اين كه در آن مقطع تاريخي، 
كدام يك از اين شكاف های ايدئولوژيك، مهم تر و 
تعيين كننده تر مي شود. فرض كنيد زماني معيار 
ديني و غير ديني تعيين كننده مي شود، زماني ديگر 
چپ يا راست بودن مي تواند تعيين كننده باشد و در 
مقطع ديگری بين مردمساالری يا آمرانه گرا بودن. 
يعني يــك معيــار جريان ها، حتمــا مواضع 
ايدئولوژيك است. ولي مي شود گفت كه در هر 
دوره ای كدام يك از اين شكاف های ايدئولوژيك 
اهميت بيشتری پيدا مي كند و بقيه معيارها را تقريبا 

به محاق مي برد يا در رتبه بعدی قرار مي دهد.
معيار ديگــر، الگوهای رفتاری اســت. من در 
الگوهای رفتاری به دو نكته بيشتر تاكيد مي كنم. 
يكي اين كه ما در تمام جريانات سياسي، طيفي 
داريم كه يك سرش اصولگراست و يك سرش 
عمل گراست. اصولگرايي را به آن معني كه امروز 
در جامعه به كار مي بريم نمي گويم. بلكه به معني 
دارای پرنسيپ يا قواعد رفتاری بودن. اصولگراها 
معموال كساني هستند كه خيلي روی حفظ مرزها 

و خلوص جريان خود تاكيد مي كنند. معموال كمتر 
با جريان هايي كه از خودشان نمي دانند همكاری 
و همراهي مي كنند. هرجا مشكلي پيش مي آيد، 
به آن قواعدی كه بــاور دارند ارجاع مي دهند و 
سعي مي كنند راه حل را در آن قواعد جست وجو 
كنند. در مقابل، عملگراها هستند كه اين ها به دنبال 
خروج از بن بست هايي هستند كه با آن درگيرند. 
اين ها همكاری بيشتری با گروه هايي انجام مي دهند 
كه ممكن اســت لزوما با آن ها در يك جريان 
قرار نگيرند. در واقع انعطاف پذيرترند نســبت 
به پذيرش خط مشي هايي كه حتي با قواعدشان 
سازگار نيست. اين كه افراد در كجای اين طيف 
قرار مي گيرند بسيار اهميت دارد. اما نكته دوم در 
الگوهای رفتاری مسئله خشونت است. اين كه ما 
خشونت را به عنوان ابزار ايجاد تغيير مي پذيريم 
يا نه. هيچ كس خشونت را به عنوان هدف طرح 
نمي كند. همه كساني كه از خشونت دفاع مي كنند 
به عنوان ابزاری برای ايجــاد تغيير از آن دفاع 
مي كنند. يا اين كه نه، ممكن اســت شما آن را 
به عنوان ابزار تغيير هم قبول نداشته باشيد و معتقد 
باشيد كه اين ابزاری است كه وقتي آن را به كار 
مي گيريد، بعــد از مدتي غلبه مي كند و از حالت 
ابزاری خارج مي شود و همه چيز را دنبال خودش 

مي كشد.
پس يك معيار مي تواند الگوی رفتاری جريان های 
سياسي باشــد كه اصولگرا يا عملگرا هستند و 
خشــونت را به عنوان ابــزار مي پذيرند يا خير. 
مي شود معيار سومي هم گذاشت، و آن هم انسجام 
تشكيالتي است. يعني ميزان سازمان يافتگي را هم 
مي شود به عنوان معيار قرار داد. اينكه ما با يك 
محفل مواجه هستيم، يا با يك انجمن يا يك گروه 
يا يك سازمان يا يك حزب يا يك جبهه. عالوه 
بر اين ها در مواردی، هويت های به طور تاريخي 
شكل گرفته هم اهميت دارند. يعني پيشينه تاريخي 
شما و هويتي كه از لحاظ تاريخي داريد، مي تواند 

معيار دسته بندی باشد.
به طور آموزشگاهي،  مي خواهم عرض كنم كه 
مي شود ۴ معيار برای دسته بندی جريانات سياسي 
ارائه كرد: هويت های به طور تاريخي شكل گرفته، 
مواضع ايدئولوژيك با تاكيد روی آن شكافي كه 
بيش از همه فعال است، الگوهای رفتاری و ميزان 
سازمان يافتگي. مي شود هم گفت اهميت هر كدام 
در يك مقطع، مي تواند تغيير كند و اولويت اول 

پيدا كند.
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 تصورم اين اســت كه در حال 
حاضــر، مقدار زيــادی الگوی 
موارد  به ســاير  نسبت  رفتاری 
اهميت پيدا كرده است. در واقع 
كساني كه عملگراتر هستند و خشونت را هم قبول 
ندارند، در مقابل كساني كه كمتر عملگرا هستند و 
به نوعي استفاده ابزاری از خشونت را هم مي پذيرند 
قــرار گرفته اند. ضمن اينكه ايــن ادغام با يك 



گرايش كلي «دموكراســي بيشــتر» در مقابل 
«اندک ساالری» صورت گرفته است.

اگر بخواهم به سوال شما برگردم تصور من اين 
است كه مهم ترين شكاف فعلي، نيروهايي هستند 
كــه به نوعي از تداوم اندک ســاالری در ايران 
دفاع مي كنند يا خير. ببينيد ما االن در ايران يك 
اندک ساالری يا اليگارشي داريم كه اين اليگارشي 
به سه شــكل مي تواند به حيات خود ادامه دهد. 
يعني سه گرايش درون اين اندک ساالری داريم و 
يك گرايش خروج از اندک ساالری كه به نظرم 
مي آيد به نوعي، اين مهم ترين شكافي است كه 

اكنون وجود دارد.
اگر يادتان باشد من قبال جريان های سياسي ايران 
را به لحاظ فكری به ۴ دســته راست راديكال، 
راســت محافظه كار، چپ مدرن و راست مدرن 
تقســيم بندی مي كردم. اما اينجا معيار ديگری 
به نظرم اولويت دارد كه اين دسته بندی من نسبت 
به آن بي توجه بوده اســت و من مي خواهم برای 
تفكيك جريان های فعلي اين معيار را پيشــنهاد 
بدهم: يعني تداوم اندک ساالری در مقابل خروج 

از اندک ساالری.
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مصطفي تــاج زاده: در كشورهای 
دموكراتيــك آرايش نيروهای 
مســائل  درباره  اول  سياســي، 
اقتصادی و دوم در مورد مسائل 
بين المللي است. يعني عمدتا اين دو عرصه است 
كه احزاب بر مبنای آن ها با هم رقابت مي كنند و 
برنامه های خود را به مردم عرضه مي دارند. علت 
اين است كه مسائل سياسي و فرهنگي، به يك معنا 
در آن كشورها حل شده است. فرق نمي كند كدام 
حزب و جناح سر كار بيايد. زيرا همه از حقوق 
شهروندی بهره مندند. دولت نيز در سبك زندگي 
شــهروندان دخالــت نمي كند. ممكن اســت 
حمايت هايي بكند ولي به هر حال آنجا هر كسي 
هر كار بخواهد انجــام دهد، در چارچوب قانون 
آزادی دارد. به همين دليل در مناظرات انتخاباتي 
نامزدها در اين قبيل كشورها تقريبا يك بار هم در 
مورد اينكه مي خواهند با كتاب چه كنند يا در مورد 
فيلم يا درباره تئاتر يا موســيقي بحث نمي كنند. 
همين طور در مورد حقوق شــهروندی يا آزادی 
احــزاب و مطبوعات يا فضــای مجازی حرف 
نمي زنند. برای اينكه اين مسائل در آن جوامع حل 
و حقوق شهروندی به رسميت شناخته شده است و 
كم و بيش اعمال مي شــود. هر حزبي هم پيروز 
شود، حقوق همه تثبيت شده است و تغييری اتفاق 
نمي افتد. عمده تغيير اين است كه مثال اين حزب 
در عرصه بين المللي جنگ طلب تر است يا صلح 
طلب تــر، و در عرصه اقتصــادی تاكيدش بر 
خصوصي سازی بيشتر اســت يا مثال رفاه بيشتر 
قشرهای كم درآمدتر و اينكه در زمينه ماليات، 

بيمه و غيره چه سياستي را مي خواهد دنبال كند. 
بنابراين چه در جوامع اروپايي كه كالسيك تر و 
طبقاتي ترند و احزاب چپ و راســت در آن قاره 
بيشــتر معنا دارد، عمده اختالف در همين حوزه 
اقتصاد و مسائل بين المللي است. و چه در آمريكا 
كه دسته بندی های سياسي در آن طبقاتي نيست و 
نمي توان گفت كدام حزب نماينده كارگران است 
و كدام حزب نماينده كارفرمايان، با وجود اين، 
باز اختالف احزاب در مسائل اقتصادی و بين المللي 

است.
اما در كشــورهايي كه دموكراسي هنوز تثبيت 
نشده، آزادی و حقوق شــهروندی بزرگ ترين 
چالش اســت و اول بايد اين حل شود تا به سراغ 
آرايــش نيروها براســاس برنامه های اقتصادی 
و اجتماعي پيش رويم و شــاهد باشيم كه بيشتر 
كســاني كه سوسياليستي فكر مي كنند، در يك 

جبهه گرد آيند و ليبرال ها در جبهه ديگری.
االن آن آرايش در ايران شــكل نگرفته، چون 
آزادی ها هنوز تثبيت نشده است. به همين علت 
هم در جناح اصالح طلب، ليبــرال دموكرات و 
سوسيال دموكرات داريم، هم در جناح اصولگرا، 
ليبرال ديكتاتور داريم و سوســيال ديكتاتور. در 
ملي مذهبي ها اوضاع همين طور است. مثال ياران 
مهندس سحابي بيشتر سوســيال دموكراتند، و 
نهضت آزادی عمدتا ليبرال دموكرات، ولي با هم 
متحدند چون آزادی هنوز مســئله است و حقوق 
شهروندی هنوز تثبيت نشده است. بنابراين اگر 
حقوق مدني و سياســي را تنها و حتي مهم ترين 
موضوع چالشي نخوانيم، آزادی يكي از مهم ترين 
مسائل در آرايش نيروهای سياسي خواهد بود تا 
وقتي كه دموكراســي در جامعه ما تثبيت شود. 
پس اين كه كدام نامزد و كدام حزب و جرياني 
طرفدار دموكراسي بيشتر است و كدام به تعبير 
آقای علوی تبار طرفدار اندک ساالری يا محدودتر 
كردن و بستن فضاست، نقش مهمي در انتخابات 
و رای مردم ايفا مي كند. يعني در انتخابات شوراها، 
مجلس، رياست جمهوری و حتي خبرگان يكي از 
موضوعات استراتژيك مورد نظر مردم و نامزدها 
اين خواهد بود كه اگر به قدرت برســند، نسبت 

آن ها با حقوق منتقدان چه خواهد بود.
بنابراين هنوز يكــي از مهم ترين، اگر نگوييم 
مهم ترين، چالش نيروهای سياســي ما حول و 
حوش خود آزادی، خود دموكراسي و خود حقوق 

شهروندی است.
C  

بله در اين بخش اتفاق نظر داريم. 
اما اين را هم بگويم كه به ميزاني 
كه آزادی هــا و حقوق مدني و 
سياسي شهروندان تثبيت مي شود، 
ائتالف  به همين ميزان مســائل ديگری مبنای 

انتخاباتي يا وحدت گفتماني يا برنامه ای پررنگ تر 
مي شود. يعني هر چقدر خيال ها راحت مي شود كه 
همه از حداقل حقوق های اساسي بهره مند مي شوند، 
به همان ميزان بحث مي رود به اين سو كه كدام 
برنامه اقتصادی مي تواند مشكل گشــای كشور 

باشد...
C  

بله اما اگر بشود. اگر خدای نكرده 
نشود دوباره مسئله اصلي آزادی 
 شــود. يعني هر چه فضا بسته تر 
شود، آزادی پررنگ تر مي شود و 
محور اصلي آرايش نيروهای سياسي قرار مي گيرد. 
هر چقدر فضای جامعه بازتر شود، آزادی به عنوان 
ارزشي بسيج گر و موضوعي چالشي بين نيروها كم 
رنگ تر مي شود، و مسائل اقتصادی و بين المللي 

محور مي شوند.
ببينيد در انتخابات اخير، اگر واقعا جامعه به اينجا 
رســيده بود كه هر كس بيايد از اين منظر فرقي 
نمي كند، تلگرام را كســي نمي بندد، كسي دنبال 
توقيف فله ای مطبوعات نيست، احزاب قرار است 
كارشان را كنند و ســبك زندگي آزاد است و 
خالصه موســا به دين خود و عيسا به دين خود، 
اگر اين بود، شايد يكي از مناظره ها كه سياست 
داخلي بود، به طور طبيعي حذف مي شــد. چون 
موضوع اختالفي برای بحث نمي ماند. بنابراين هر 
نامزدی پيروز مي شد آزادی ها بود، در اين صورت 
عمده بحث سر اقتصاد و سياست بين الملل مي رفت. 
ولي اگر فضا بسته باشد، هر سه جريان يعني هم 
اصالح طلبان، هم اصولگرايان و هم اپوزيســيون 
قانوني، مواضع اقتصادی و بين المللي را تحت الشعاع 
مســئله آزادی قرار مي دهند. يعني سعي مي كنند 
وحدت خود را براســاس ايــن مبنا حفظ كنند. 
مي گويند وقتي انسداد را پشت سر گذاشتيم آن 
وقت نوبت اين مي شود كه ببينيم به لحاظ اقتصادی 

چه اختالف هايي داريم.
اگر در جامعه ما آزادی تثبيت شود، بعيد نمي دانم 
كه در آينده، آرايش نيروهای سياســي ما حول 
اقتصاد شكل بگيرد. يعني سوسياليست های تمام 
جناح ها در مجمــوع در يك طيف قرار گيرند، 
باشند. تمام  نداشــته  اگرچه تشكيالت واحدی 
ليبرال ها نيز در مجمــوع از يك جريان و جبهه 
حمايت مي كنند، حتي اگر سازمان واحدی نداشته 
باشند. شعار انتخاباتي جناح ها اين خواهد بود كه 
به اين نامزد رای دهيد، چون برنامه اقتصادی او اين 
است. نه اين كه به اين نامزد رای دهيد تا تلگرام 
بسته نشود. يا نتوانيم از نهادهای انتخابي و انتصابي 

انتقاد كنيم.
روزی كه ديگر اين شعار را ندهيم و مطمئن باشيم، 
بعد مي توانيم از او انتقاد كنيم، آن وقت به نظرم 

توجه جامعه به سمت اقتصاد مي رود.
من به كساني كه از سر دلسوزی مي گويند خوب 

دیدار



است فضای ما مقداری غيرسياسي تر شود و مسائل 
اقتصــادی و اجتماعي را مورد بحث قرار دهيم و 
افكار عمومي را بسيج و سعي كنيم برای آن ها راه 
حل پيدا كنيم تا جمهوری اسالمي از وضعيت فعلي 
نجات پيدا كند، توصيه مي كنم كه اول آزادی ها را 
تثبيت كنيد، خود به خود توجه همه نيروها به اين 
سمت معطوف مي شود كه مثال ببينيم مشكالت 
محيط زيست مان، آب، بيكاری و اشتغال چيست، 
وضعيت توسعه كشور چگونه است و مواردی از 

اين قبيل.
C  

به شــرط اين كه مثــل اغلب 
كشورهای دموكراتيك دولت در 
اگر  نكند.  اين مســئله دخالت 
دخالت كند، باز تا اطالع ثانوی 
فرهنگ خيلي مهم اســت. اگر فرض كنيد مثل 
خيلي از كشــورهای دموكراتيك اصال وزارت 
فرهنگ نداشته باشيم و مسئله اين نباشد كه چه 
كسي رئيس جمهور باشد. هر كسي كتاب دارد، در 
چارچوب قانون، منتشر مي شود آن وقت فرهنگ 
مسئله حكومت نخواهد بود. ولي االن بسته به اين 
كه چــه وزيری بيايد، مي توان گفت كه مميزی 
افزايش پيدا مي كند يا كاهش. بنابراين تا وقتي 
آزادی و دايره آن موضوعيت دارد، طبيعي است 
كه يكي از موضوعات اختالفي مواضع فرهنگي 
خواهد بود. خانم دكتر فيروزآبادی مي گفت ۴۹ 
درصد ورودی های دانشگاه صنعتي شريف در سال 
۱۳۸۹ سهميه بود. يعني بافت يكي از معتبرترين 
دانشــگاه های كشــور تحت تاثير اين كه وزير 
كيست، به هم مي ريزد. ولي هاروارد و كمبريج 
كاری ندارند چه كسي رئيس جمهور مي شود. برای 
اين كه چارچوب و روند ثابتي دارند. اما در كشور 
ما بســته به دولت و وزير علوم بورســيه فله ای 
مي دهند يا موج بازنشســتگي اساتيد برجسته راه 
مي افتد. تا وقتي جامعه اين دغدغه ها را دارد، مسائل 
ديگر نمي تواننــد در اولويت قرار گيرند. بخش 
عمده ای از دانشگاه ها خصوصي است و مستقل از 
دولت ها كارشان را انجام مي دهند حاال چه خانم 

كلينتون رای آورد چه آقای ترامپ.
اما در جامعه ما با هر معاون وزير ارشاد سياست های 
جشنواره فيلم فجر تغيير مي كند! بنابراين به همه 
كساني كه مي گويند به مســائل اصلي بپردازيم 
توصيه مي كنم كه اين حوزه ها را آزاد بگذاريد، 
خود به خود جامعه به ســمت حل ديگر مسائل 
مي رود. چون الزم نيســت كه برای دســتيابي 
به حداقل حقوق خود بجنگــد. جامعه تا وقتي 
كه نگران جنگيدن برای حداقل حقوقش باشــد 
نمي تواند در مورد توسعه همه جانبه نظريه پردازی 

يا بحث جدی كند.
C  

خود من تا چند مدت پيش مايل 
بودم براساس تفاوت های فكری 
را  جريان هــا  ديدگاهــي  و 
طبقه بندی كنم. اما در اين چند 
مدت اتفاقي افتاد كه باعث شد تجديد نظر كنم. 
طي روزهای گذشته، تركيب دو نهاد در كشور 
ما تعيين شد. يك نهاد كامال انتصابي يعني مجمع 
تشخيص و يك نهاد كامال انتخابي يعني هيات 
دولت، كه هم معرفي كننده آن انتخابي است و 
هم كساني كه در مورد آن اظهار نظر مي كنند 
قاعدتا بايد انتخابي باشند. اما اگر دقت كنيد در 
هر دو تركيب، تركيب غالب از كساني است 
كه تقريبا ســابقه سي ساله از حضور در هيات 
حاكمه جمهوری اســالمي دارند و نيروهای 
جديدشان، كساني هستند كه دوره كارآموزی 
در دســتگاه های ديگــر را گذراندند و كامال 
وفاداری خود را اثبات كردند و كامال نشان دادند 
كه رازدار مجموعه هستند. در ضمن هم نسبت 
به آن مجموعه خادم هستند و هم پرورده شده اند 
برای اين كار. اينكه ايــن دو نهاد انتصابي و 
انتخابي، تقريبا به لحاظ يارگيری از درون آن 
هيات حاكمه شبيه به هم هستند، نشان مي دهد 
يك مجموعه ای با ثبات حكومتي ايجاد شده و 
راه خروج از آن پيدا نمي شود. اين مشاهده در 
ذهن من، اين سوال را آورد كه بحث هايي كه ما 
مي كنيم، در حد مقدورات ساختاری كه در آن 
قرار داريم نيست. اين ساختار سياسي كه در آن 
حضور داريم، مقدوراتي را به ما تحميل مي كند. 
به نظر من مقدورترين شكل حكومت در اين 
ساختار، اندک ساالری است. بايد از گرايش های 
مختلف اندک ســاالری صحبت كرد. يعني در 
واقع هيچ وقت نمي توانيم در اين ساختار كه االن 
در آن حضور داريم از مرزهايي فراتر رويم. در 
اين ساختار، نهايتا گروه اندک، جايش را عوض 
مي كند و جابه جا مي شود، مدتي بيرون مي رود و 
اســتراحت مي كند. دوباره مي آيــد، از اين 
وزارتخانه به آن وزارتخانه مي رود. از وزارتخانه 
مصلحت  تشــخيص  به مجمع  كنيد  بيرونش 
مي رود، از آنجا بيرونــش كنيد جايي ديگر 
مي رود. يعني نگاه كنيد، همه آدم ها شــناخته 
شده اند. تنها مرگ اســت كه مي تواند از اين 

مجموعه بكاهد.
نكته مهمش اين اســت كه اين اندک ساالری 
دارد به همه اعالم مي كند كه اگر كسي را كنار 
بگذاريــد من همان را بر مي دارم و به او پســت 
مي دهم. به دليل اين كه در قانون اساسي ما، نمودها 
و فرآيندها و پوشش های دموكراتيك پذيرفته 
شده است و انتخابات رياست جمهوری، شوراها، 
مجلس اهميت دارند، اندک ســاالری در ايران، 
شكل خاصي پيدا كرده است. اين اندک ساالری 

سياسي با ســرمايه داری رفاقتي پيوند مي خورد. 
ســرمايه دارهايي دوام پيدا مي كنند كه با بخش 
سياســي ارتباط دارند و از ارتباط و رانت های آن 
بهره مي گيرند. ســرمايه داری رفاقتي در پيوند 
با اندک ســاالری، همديگر را تداوم مي دهند. ما 
در واقع در چارچوب اين اندک ســاالری، ســه 
انتخاب بيشتر نداريم: اول دموكراسي نمايشي دوم 

شبه دموكراسي و سوم حاكميت نظامي ها.
شما نمي توانيد اندک ســاالری را بشكنيد. نهايتا 
دولتي در آن درمي آيد كه همان  افراد هميشگي 
در آن حضور دارند. يعني بخش های مختلفي كه 
۳۰ سال است آمدند، نشان دادند خادم هستند. حتي 
اگر رنگ اصالح طلبي هم دارند نبايد تيز باشند. 
بايد آدم هايي باشند كه حرف تند از آن ها نشنويد. 

اصالح طلبان سر به راه و شرمگين.
ببينيد ســاختار حقوقي ايران، ســه چهره است. 
يك چهره كاريزماتيك دارد كه متناســب با 
امام خميني طراحي شده اســت. امكان اين بود 
كه در زمان ايشــان، اين چهــره كاريزماتيك، 
غالب شود و ايران، تحت تاثير شخصيت ايشان 
اما كاريزما،  باشد.  يك جمهوری كاريزماتيك 
روال مند نمي شود. به همين دليل، آن وجه امروز 
امكان تداوم و غالب شــدن ندارد. چهره ديگر 
ساختار حقوقي ما، اندک ساالری است. اگر نگاه 
كنيد، امتيازهای ويژه ای به برخي افراد داده شده 
مثال بعضي شــغل ها فقط مخصوص آن هاست و 
بعضي با تاييد آن هاست. بعضي بايد يك چرخه 
داشته باشد و مورد تاييد آن ها قرار گيرد و سوم 
يك وجه دموكراتيك است كه جمهوری اسالمي 
در ســاختار حقوقي خود دارد و مثال در رياست 
جمهوری تجلي مي كند. اما ساختار حقيقي موجود، 
فقط اندک ساالری را ممكن مي كند. نه حكومت 
كاريزماتيك را و نه دموكراســي خارج شده از 
اندک ساالری را. بنابراين اگر آن دموكراسي را 
هم در نظر بگيريم گزينه های راهبردی نيروهای 

سياسي، عمال به چهار مورد بيشتر ختم نمي شود.
C  

نه. من معتقد هستم كه بخشي از 
طرفــداران  اصالح طلبــان، 
همان  هســتند.  شبه دموكراسي 
بخش از اصالح طلبان كه رضايت 

مي دهند به اين تركيب دولت.
C  

اين به قواعــد بازی بر مي گردد. 
را  بازی  قواعد  اندک ســاالری، 
به شما تحميل مي كند. اگر آن ها 
را بپذيريد جزو اندک ســاالران 
هستيد. مثال اين كه من در تركيب دولت، كاری 
به جهت گيری رای مردم نداشته باشم. به جريانات 
قدرت نگاه كنم و انتخاب خودم را از بين كساني 
كنم كه معموال جزو همان كاست حكومتي سي 
ســاله بوده، يك بار در اين وزارتخانه هستند و 



يك بار در آن وزارتخانه اين نشــان مي دهد من 
طرفدار اندک ساالری هستم حتي اگر اصالح طلب 
باشم. دائما افرادی از دايره مشخصي در مناصب 
تكرار مي شــوند. خيلي جالب است، انگار كه 
تخصص هم مهم نيست. اين ها مي توانند همه كاری 
انجام دهند. ممكن است وزير دفاع را بگذارند وزير 
فرهنگ، وزير فرهنگ را بگذارند در قســمت 
صنايع و معادن. بعد از آنجا در قســمت ورزشي 

بگذارندش.
C  

من معتقدم در اصالح طلبان، طيفي 
وجود دارد كه يك سرشان دفاع 
از شبه دموكراســي است و يك 
طرفش هم دموكراســي با تمام 

لوازم است.
C  

تقريبا اصالح طلبان مشــهور ما، 
قواعد بازی را بعد از ۸۸ پذيرفته اند. 
بعد از اين كه شديدا منكوب شدند، 
همه پذيرفتند كه در قاعده بازی 

كنند.
C  

بلــه به نوعــي كــه قاعــده 
اندک ساالری حفظ شود، و البته 
و  شدن  مدرن تر  به سمت  كمي 
بازتر شدن هم پيش بروند. ولي 

اكثر اصالح طلبان، قواعد بازی را پذيرفته اند.
C  

ميــان اصالح طلبان  به نظرم در 
به تدريج به اين دليل جرياني پديد 
مي آيد كه در كوتاه مدت منزوی 
مي شــود. يعني در كوتاه مدت، 
مجبور اســت كنار بكشــد. نمي تواند و نبايد با 
اكثريت مخالفت كند. بايد سكوت كند. اما بعد از 
مدتي كه اين نحوه اداره به بن بست رسيد، آن ها 
دوباره مي آيند. نمي دانم آن موقع، اين چارچوب 

حفظ مي شود يا از حالتش خارج مي شود.
C  

در واقع چارچوب اندک ساالری ای 
كه با ساختار پيوند خورده است. 
يك گروه از آن ســر طيف هم 
به نظرم پشت دموكراسي نمايشي 
مي آيد، كه بخش عمده راست راديكال را شامل 

مي شود.
C  

آقای علوی تبــار عمدتا از منظر 
حكومت و قدرت به مسئله نگاه 
كرد. من برعكس، مي خواهم از 
پايين نگاه كنم و معتقدم اتفاقات 
مهمي رخ داده و مي دهد كه به سود آزادی بوده 

است. داليلم هم به شرح زير است.
رای مردم در ۶ انتخابات ســال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ 
شكست ســنگيني را به جناح رقيب وارد كرده 
است آن هم در حالي كه از همه امكانات قانوني و 
غير قانوني، بهره مند بوده اند. شكست های پي درپي 
باعث شده كه بخش های قابل توجهي از اصولگراها 
به اين نتيجه برســند كه نظارت اســتصوابي و 
رانت خواری سياسي، و نيز مصونيت مطلق در دراز 
مدت به ضرر آنان و به ســود ما تمام شده است. 
امروز صريح مي گويند كه ما اصولگراها به دليل 
اين كه ما بخش مهمي از نهادهای حاكميت را در 
دست داريم، ولي بازی را واگذار كنيم. چرا؟ چون 
تكيه به برخي نهادها باعث شده است كه از مردم 

كامال فاصله بگيرند.
امروز خود اصولگرايان اعتــراف مي كنند كه 
تشكيالت درست و حســابي ندارند، برای اين 
كه فكر مي كردند با برخــي ارگان ها مي توانند 
كارهايشان را انجام دهند. گفتمان به روز ندارند 
زيرا احساس مي كردند نياز به آن ندارند و همه چيز 
دست خودشان است و آن را اداره مي كنند. اين ها 
مي گفتند به قول خودشان مثل ژاپن، جناح اصولگرا 
۴۰ تا ۵۰ سال در قدرت بماند. فكر نمي كردند ۴ 
سال بعد از ۸۸ انتخابات را واگذار مي كنند، يكي 
پس از ديگری. اكنون فهميده اند كه ارتباطشان با 
مردم قطع است و برنامه و چشم انداز روشني ندارند 
كه مردم به آن دليل به آن ها رای دهند. حداكثر 
مي گويند كه اگر به ما رای دهيد، يارانه را سه برابر 
مي كنيم و كارانه مي دهيم. يارانه و كارانه مي شود 
كل حرف آن ها. يعني از اصولگراهای ســنتي و 
ارزشــي تبديل مي شوند به حزب كمونيستي كه 
تنها با شعار اقتصادی مي توانند رای بياورند. اگر 
هم رای بياورند، تازه اول بيچارگي آن هاســت. 
چون بدون ترديد نمي توانند وعده های خود را اجرا 
كنند و با مشكالت بسيار جدی مواجه خواهند شد. 
خوشبختانه اكثريت مردم نشان دادند كه به آن ها 

رای نمي دهند.
بنابراين يك اتفاق مهم افتاده اســت. امروز ما 
اصالح طلبان سرمان را باال مي گيريم و مي گوييم 
ديديد كه مي گفتيم بگير و ببند چاره كار نيست. 
درست است نظارت اســتصوابي به ما در كوتاه 
مدت لطمه زد. امــا در دراز مدت رقيب را از پا 
درآورد و ما را هم روی پای خود اســتوار كرد 
به گونه ای كه در سخت ترين شرايط هم توانستيم 

به حيات خود ادامه دهيم.
اتفاق ديگر اين است كه مشكالت جامعه آنقدر 
جدی و گسترده شده است كه خيلي از اصولگرايان 
صادق هم به اين نتيجه رسيده اند كه برای حل آن ها 
راهي جز اين كه ديگران را به رسميت بشناسند و 

در مديريت كشور مشاركت دهند، وجود ندارد. 
امكان ندارد به تنهايــي از پس بحران ها برآيند. 
اصولگرايان مشكالت كمتر از اين را نتوانستند حل 
كنند چه رسد به حاال كه بعضي از اين مشكالت 
ابربحران شده اند. ايران تا اطالع ثانوی مشكل آب 
خواهد داشــت و نياز به نگاه ملي داريم تا آن را 
حل كنيم. آب فراتر از بحث های حزبي و جناحي 
است. مشكالت اقتصادی و اجتماعي فراوان رقيب 
را متواضع كــرده، خصوصا كه كف گير به ته 
ديگ خورده است. شما ديديد، ماه گذشته حقوق 
كامل نيروهای مسلح را نتوانستند بپردازند. يعني 
ماه اول شروع دولت، بحران پرداخت حقوق داريم 
كه در سطح جهاني هم صدا كرد. پس يك طرف 
از دست دادن رای مردم را مي بينند و طرف ديگر 
مشكالت و خطراتي كه كشور را تهديد مي كند. 

از ياد نبريم كه اين مشــكالت مي تواند به رشد 
انديشه دموكراسي خواهي در جامعه ما و پيگيری 
روش های دموكراتيك و پذيرش ديگری كمك 
كند. به همين علت امروز در شورای شهرمان ۴ 
نفر با سابقه حضور در زندان داريم. دو، سه سال 
پيش كسي باورش نمي شد. آنان سوژه های امنيتي 
بودند. آقای نجفي شهردار تهران شده است. آقای 
محسن هاشــمي دور قبل در زمان حيات آقای 
هاشمي رد  صالحيت شد اما پس از مرگ ايشان 
رئيس شورای شهر تهران شده است. اين تغييرات 
نشــان مي دهد كه اتفاقات مهمي در جامعه در 
حال رخ دادن است. گويا وضع ما مثل پاكستان 
و تركيه مي شود. االن در پاكستان نوازشريف را 
دســتگير مي كنند، همه مي دانند كه او چند سال 
ديگر نخست وزير است. يعني مثل زمان شاه نيست 
كه كسي كه به زندان برود، يا بايد انقالب شود 
كه به قدرت برسد يا در زندان مي ماند. هم چنان 
كه همه مي دانند االن كه دولت تشكيل شده، بعيد 
نيست كه چند سال ديگر برخي از آن ها به زندان 
برگردنــد. يعني فكر نمي كنند كه او آمده تا ابد 
رئيس جمهور بماند. او ديگر جزو بافت و ساختار 
قدرت شده است و حذف شدني نيست. يا در كاخ 
اســت يا در زندان. و اين وضع يك گام جلوتر 
از اين است كه اگر فرد به زندان برود، از هستي 

ساقط شود. 
اتفاق سومي كه دموكراســي را در ايران خيلي 
تقويت مي كند، گســترش وسايل ارتباط جمعي 
يا همان انقالب ارتباطات اســت. فضای مجازی 
تك صدايي ای را كه مهم ترين پايه انسداد است، 
ناممكن كرده اســت. وقتي تك صدايي ناممكن 
شود، انســداد فرو مي ريزد. االن فضای مجازی از 

صدا و سيما قدرتمندتر است.
اين سه مولفه يعني آگاهي و رای مردم، افزايش 
مشكالت و فضای مجازی كه مي دانند بستن آن نه 
ممكن و نه كارساز است، شرايط را به نفع نيروهای 
آزادی خواه تغيير داده است. آقای علوی تبار يك 
وجــه آن را مي گويد كه چرا يك نفر از وزارت 
اطالعات آمده، وزير ارتباطات شده است اما من از 
جنبه ای ديگر مي گويم قدرت مردم را ببينيد كه از 

دیدار



درون وزارت اطالعات، وزيری آمده و مي گويد 
كه آزادی فضای مجازی را تضمين مي كنم. 

پس وقتي اين سه را كنار هم مي گذاريم، به عالوه 
فشار بين المللي ای كه برماست، و با آمدن ترامپ 
و جناح جديدی در عربستان تشديد شده است، و 
البته مخالفت مردم ما با جنگ و اين كه نمي خواهند 
گرفتار ماجراجويي شوند، اين ها ۴ پايه ای مي شود 
كه پايه های دموكراســي را در جامعه ما به  رغم 

خواست اصول گرايان تقويت مي كند. 
پس ما شاهد تقابل دو نيرو هستيم. يك نيرو كه 
آقای علوی تبار از باال مي بيند كه اندک ساالران 
اين طور مي كنند و اين خواســته را دارند. اين 
بخشي از واقعيت جامعه ماست. اما بخش مهمي 
از واقعيت (كه خواهم گفت چه زماني هم مهم تر 
مي شــود) در پايين و قاعده جامعه وجود دارد. 
اين سيستم نمي تواند از مردم خيلي فاصله بگيرد. 
اصول گرايان مي توانند مستقل از افكار عمومي 
۱۰ سال هم حكومت كنند. اما به شرط اين كه 
مردم منفعل و مرعوب باشند. زماني يك پاسبان 
مي آمد و مي گفت بازار بايد تعطيل شود، بازار 
تعطيل مي شد. اما زماني تانك مي آوردند در بازار، 
اما تعطيل نمي شد. برای اينكه آگاهي افزايش 
يافته بود. جامعه مــا االن چنين وضعي دارد. از 
پايين به شدت و به سرعت به سمت دموكراسي 

مي رود. 
شما ببينيد در همين مناظره های انتخاباتي آقايان 
قاليباف و رئيسي آزادی خواه تر از آقايان روحاني 
و جهانگيری شــعار مي دادند. چون مي دانستند با 
اين جامعه طرفند. مي دانستند غير از اين بگويند، 
حتي بخشــي از آرای خود را از دست مي دهند. 
اين اتفاق مهمي اســت كه توليت آستان قدس 
رضوی، جلوی چشم ميليون ها انسان موسيقي را 
به رسميت مي شناسد. بگذريم از اينكه شجريان 
و شهرام ناظری را به رسميت نمي شناسد، اما تتلو 
را در آغوش مي كشد. به هر حال نشان مي دهد كه 
فهميده اند نمي توانند به موسيقي بي اعتنا باشند و از 

مردم رای بخواهند. 
پس ما اگر صحنه را فقط از موضع اصول گرايان 
ببينيم، بدون ترديد جز يأس نتيجه ای نمي گيريم. 
چون هر چه گذشته، تنگ نظرتر شده اند. ولي اگر 
از پايين ببينيم، پر از اميد اســت. تنها نگراني يا 
درست تر بگويم، بزرگ ترين نگراني من اين است 
كه سرعت موج دموكراسي خواهي بيشتر خواهد 
بود يا سرعت نارضايتي مردم از مسائل مختلف؟ 
به عبارت روشن اين موج ممكن است آقای جنتي 
را هم دموكرات كند. مهم نيست او در دلش اعتقاد 
دارد يا ندارد. مهم اين است كه ملت عمال نظارت 
اســتصوابي را با ليستي رای دادن بي معنا كرده و 
از خاصيت انداخته اســت. يــك زماني نظارت 
استصوابي كارآيي داشت كه چهره های مشهور ما 
را رد مي كردند، مردم هم به نامزدهای غيرمشهور 
رای نمي دادند، بنابراين طرف مقابل به مقصودش 
مي رسيد. آن ها هيچ وقت رای شان باالتر از يك 
ميليون در تهران نشده است. وقتي آقای حداد نفر 

اول و رئيس مجلس هم كه مي شــد، يك ميليون 
رای داشت. اين بار هم كه نفر سي و يكم شد، يك 
ميليون رای داشت. اما اين بار چون مردم به صحنه 
آمدند و گفتند ما مي خواهيم با رای خود مطالباتمان 
را پيگيری كنيم، آن وقت شرايط به نفع نيروهای 

آزادی خواه عوض شد.
C  

من در سطح كالن هنوز هم دو 
گرايش مي بينم. درست است كه 
هر يــك از طيف های مختلفي 
تشكيل شده اند و نمي توان حكم 
واحدی برای همــه صادر كرد. اما به هر حال دو 
جريان اصلي وجود دارد، كه همپوشاني هم ممكن 
است داشته باشند و نيروها از سوپر دموكرات تا 
ســوپر ارتجاعي در آن ها داشته باشيم. اما هنوز 
به همين علت  مســئله اصلي آزادی اســت. 
اصالح طلب و اصولگرا هنوز كارآيي دارد و هنوز 
مي توان به مردم گفت يك طرف طيف خاتمي 
اســت و طرف ديگر علم الهدی. تا اطالع ثانوی 
نامزدها مهم نيستند، شما بايد يا به اين يا به او رای 
دهيد. يك طرف مصباح اســت و يك طرف 
هاشمي. يك طرف جنتي و يك طرف روحاني. 
معنايش اين نيست كه اين ها اشتراكاتي ندارند، يا 
۱۸۰ درجه در همه زمينه ها با هم اختالف دارند. 
معنايش اين است كه دو گرايش هستند. يك 
گرايش امروز در قالب اصالح طلبي اســت كه 
به نظر من مهم ترين شــعارش اين است كه ما 
مي توانيم آزادی را با تمام رقبايش آشتي دهيم و 
راهي جز آشتي دادن آزادی با رقبايش نيست. اين 

رقبا كدام هستند؟ 
اول امنيت اســت. ما بايد آزادی و امنيت داشته 
باشــيم. ما امنيت بدون آزادی نه مي توانيم و نه 
مي خواهيم داشته باشــيم. بخواهيم هم نمي توانيم 
داشته باشيم. ما نمي توانيم مثل صدام عمل كنيم. 
اين نيســت كه ته دل مان از آن ها دموكرات تر 
هستيم يا نيستيم. اين جامعه نمي پذيرد. اگر قرار 
بود بپذيرد، ديگر از سال ۹۰ جلوتر نمي آمديم. در 
حالي كه در ۶ انتخابات پي در پي اكثريت برخالف 
نظر اصول گرايان رای دادند و نامزدهای خود را 

بر گزيدند.
دوم نسبت آزادی است با استقالل. ما نمي توانيم 
به نام استقالل، انسداد بر اين جامعه حاكم كنيم. از 
مشروطه تاكنون ما هم استقالل خود را از خارجي ها 
مي خواهيم، و هم مي خواهيم خودمان آزادانه برای 
كشور تصميم بگيريم هر چند اشتباه باشد. طرف 
مقابل در دوره ای چنان استقالل را پررنگ كرد، 
همچنان كه چنان امنيت را پررنگ كرد كه وقتي 
آزادی را بگيرند مردم بگويند الحمدا... همين كه 
بمب منفجر نمي شود خدا را شكر مي كنيم كه اينجا 
مثل عراق و افغانستان و ليبي بمب منفجر نمي شود. 
در حالي كه ما مدل ديگری داريم كه هم مي شود 

بمب منفجر نشود و هم مي شود آزادی تلگرام و 
آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات داشت.

سوم آزادی و توسعه است. ما نمي توانيم مثل برخي 
كشــورهای دنيا كه توانستند با نظام های بسته و 
حتي با حكومت نظاميان گام های بزرگي به سمت 
توسعه بردارند، توسعه يافته شويم. بحث مفصلي 
دارد كه چــرا ايران نمي تواند مثل چين با فضای 
بسته به سمت توسعه اقتصادی جدی پيش برود. 
ولي به هر حال حرف ما اين است كه مي توانيم 
با حفظ آزادی گام های بزرگي به سمت توسعه 
برداريم، همچنان كه شعار گفت وگوی تمدن های 
خاتمي راه را برای اقتصاد كشور باز كرد. امروز 
آقای باهنر مي گويد كه شكوفاترين دوره اقتصادی 

جمهوری اسالمي، دوره دوم آقای خاتمي است.
چهارم آزادی و عدالت است. متاسفانه در اين زمينه 
تا االن ما اصالح طلبان كم صحبت كرده ايم. بخشي 
به اين دليل بوده كه احســاس مي كرديم مسائل 
فوری تری داريم. بخشــي هم شايد به اين دليل 
بوده كه خيلي  از چهره های اصالح طلب اولويت 
عدالت از ذهن شان خارج شده و نوعي ليبراليسم را 
به معنای بي توجهي به عدالت به مفهوم سنتي آن 
پذيرفته اند و گاه عدالت را يك مفهوم ماركسيستي 
مي دانند كه دوره آن تمام شده است. من شخصا 
جزو اصالح طلباني هستم كه معتقدم مي توانيم بين 
آزادی و عدالت نسبت برقرار كنيم. يعني همچنان 
كه بر سازوكارهای بازار و بر مالكيت خصوصي 
و خصوصي ســازی و آزاد ســازی تاكيد داريم 
در عين حال بايد مانع آن شــويم كه شكاف های 
اقتصادی در جامعه ما گسترش پيدا كند و مردم 
نيازمند ضرورت های اوليه باشند. يعني بايد تالش 
كنيم تا مردم در اين ۵ زمينه يعني مسكن، اشتغال، 
آموزش، بهداشت و تغذيه زندگي شرافتمندانه ای 
داشته باشند. بقيه را هم به رقابت آزاد بگذاريم كه 
هر كسي توانست بيشتر ثروت اندوزی كند كارش 

را بكند.
بنابراين يك طرف داستان اين گفتمان است كه 
قائل به جمع بين اين هاســت. يعني قائل به صلح 
به عالوه عزت است. قائل به راه سومي است كه تا 
االن گرايش های سنتي كمتر به آن باور داشته اند 
اما االن خيلي از آن ها هم آن  را پذيرفته اند. اين كه 
آقای زاكاني مي گويد شعار ما ديگر «نه تسليم و 
نه جنگ» اســت، تحول مهمي است؛ آن هم در 
اصولگراياني كه مي گفتند«نه سازش، نه تسليم، 
نبرد با آمريكا». گويي فقط دو راه داريم؛ يا سازش 
و تســليم يا نبرد با آمريكا. اما اكنون به گفتمان 
اصالح طلبانه رسيده اند كه مي توانيم تسليم نشويم، 
مثل برجام، جنگ هم نكنيم و منابع و اعتبارمان 
هم حفظ شود. پذيرفته اند كه فقط دو راه نيست 
و راه ســومي هم هست. مثل اين كه مي گفتند يا 
آزادی داريم يا امنيت. اگر آزادی دهيم، هرج و 
مرج مي شود. يكي از رقبای آزادی كه در ايران 
وجود داشته يكپارچگي ايران است؛ مي گفتند كه 
اگر آزادی دهيم، اقوام مختلف فعال مي شــوند و 
واگرايي تقويت مي شود. در حالي كه اتفاقا هر وقت 



در ايران فضای دموكراتيك حاكم بوده، مسائل 
قوميتي تحت الشعاع قرار گرفته است و به ميزاني 
كه دموكراســي تضعيف شده، مسئله قوميت ها 
پررنگ شده است. در دور اول آقای خاتمي بحث 
قوميت نبود. به ميزاني كه جامعه نااميد شد، مسائل 
قومي پررنگ شد. يعني هر وقت دال مركزی ما 
دموكراسي بود، تمام مسائل ديگر، تحت الشعاع دال 
مركزی قرار مي گرفت. به ميزاني كه آن تضعيف 

مي شد، آن مسائل پررنگ تر مي شد.
بنابراين يك طرف اين گفتمان است كه عمده 
اصالح طلبان آن را نمايندگي مي كنند و بخشي 
از اصولگرايان هم به اين رسيده اند. حاال ممكن 
است بخشي از آن ها اعالم  كنند، و بخشي اعالم 
نكنند، اما بــاور دارند. اگرچه مي دانند راهي جز 
اين نيست اما فكر مي كنند بيان آن به سود جناح 
رقيب تمام مي شــود. عده ای از اصول گرايان نيز 
هنوز فكر مي كنند مي توانند سر آزادی را ببرند 
و حقوق منتقــدان را پايمال كنند. پس يكي از 
مهم ترين مسائل، هنوز آزادی و دموكراسي است، 
كه گسترش چند صدايي و مقابله با اندک ساالری 
در آن نهفته است. اصالح طلبان اين راه را دنبال 
مي كنند. اگرچه بين آنها هســتند كساني كه 
به نوعي محافظه كارند، اكثريت با كساني است 
كه آرمان هــای خود را حفظ كرده اند، اما ضمنا 
توجه به واقعيت هم دارند. يكي از شعارهای اينها 
همان راه ســوم است. يعني جمع بين آرمان ها با 
واقعيات. يعني در همين ســاختار دموكراسي را 

گسترش دهيم.
C  

به نظر من بله مي شود دموكراسي 
با  داد. چگونه؟  را گســترش 
اين  نمونه اش  بيشتر.  مشاركت 
است، ما سال ۹۲ رای داديم، آن 
وقت توانستيم در ۹۴ مجلسي تشكيل دهيم كه 
اصالح طلب تر و خيلي غير جبهه پايداری چي تر 
از گذشته بود. همين دو انتخابات اجازه داد كه ما 
برای اولين بار در شوراها در تهران ۷۰۰ نامزد 
مورد تاييد اصالح طلب داشــته باشيم و دوباره 
دچار اين وضع شــديم كه چطور از بين اينها 
انتخاب كنيم. اگر همين روند باشد، مدام فضا 

بازتر مي شود. 
بنابراين تاكيد مي كنم اگربخواهيم صحنه را از 
طرف جريان رقيب ببينيم، تمام فشار اين است 
كه روزبه روز اين مجاری بســته تر و محدودتر 
شــود. معيار هم برای آنها جوان و پير نيست. 
اگر الزم باشد سي ساله مي آورند، اگر هم الزم 
نباشد به ۹۴ ساله پست مي دهند. مالک، تعهد 
به اصولگرايان است كه هر كس داشته باشد، 
جوان و پير جا دارد، و هر كس نداشــته باشد، 
جوان يا پير حذف مي شود. به همين دليل ناطق 
هم حذف مي شود، با همه سابقه اصولگرايي كه 

دارد. 
از سوی ديگر با آن ۴ پايه آگاهي مردم، رشد 
مشكالت، توسعه فضای مجازی و افزايش فشار 
بين المللي، مجبورند يك بازی برد برد را دنبال 
كنند، اگرچه حتي در حرف و لفظ با آن مقابله 
كنند. به تعبير روشن بگويم كه انتخابات اخير 
شوراهای شهر و روســتا، مصداق بارز نرمش 
قهرمانانه است. يك نفر از اعضای شورای شهر 
يكي از شهرها مي گفت كه از يك جايي تماس 
گرفتند و گفتند كه فالن فرد، رئيس شورا نشود، 
يك نفر را هم اسم بردند كه شهردار نشود. بقيه 
را هر كار خواستيد بكنيد. يعني كساني كه فكر 
مي كردند بايد كل شورای شهر و شهرداری ها 
دست شان باشد، به اينجا رسيده اند كه دو نفر فقط 

نباشند. 
C  

اگر بخواهم صورت تئوريك تر 
ســاختار- بحث  بدهم،  به آن 

كنشــگر است. ســاختار در 
سياســت به نحوه واقعي توزيع 
قدرت برمي گردد. قدرت يعني كنترل منابع و 
هرچقدر كنترل بيشتری بر منابع داشته باشيد، از 
قدرت بيشتری برخوردار هستيد. ما سه نوع منبع 
هم بيشتر نداريم. يكي منابع مادی است، ديگری 
منابع انساني و ســوم هم منابع ايده پردازی و 
انديشه سازی است. اعتقاد من اين است كه توزيع 
منابع در ايران، به شــدت نابرابر است. هميشه 
ساختار، دو كار انجام مي دهد. يكي اينكه برای 
انتخاب  محدوديت ايجاد مي كند. از يك طرف 
هم به شما در جاهايي توانايي مي دهد كه حركت 
كنيد. يعني ساختارها، محدوده ای برای حركت 
شما مشخص مي كنند. مي توانيد آنجا هر كار 
دلتان خواست كنيد. مي توانيد آنجا انتخاب كنيد، 
حركت كنيــد. كار كنيد. ولي در جاهايي هم 
محدوديت داريد. ساختار، فقط محدوديت ايجاد 
نمي كند. ساختار لزوما آنجايي نيست كه منع 
مي كند. جايي هم ساختار به تو اجازه مي دهد كه 
حركت كنــي. هر ســاختاری از حداقلي از 
انعطاف پذيری برخوردار است، وگرنه مي شكند. 

ولي مرزی دارد.

آن طرف هم، كنشــگراني هستند كه در يك 
ساختار بازی مي كنند. كنشگران شامل مردم، 
حكومت، اپوزيسيون و... هستند. كنشگران هم 
دو نوع كنش دارند. يكي كنش هايي كه ساختار 
را بازتوليد مي كند و بقای آن را تداوم مي بخشد 
و ديگری كنش هايي كه به تغيير ساختار منجر 
مي شود. كنشــگراني كه كنش هايي را انجام 
مي دهند كه به بازتوليد ساختار منجر مي شود، 
حافظان وضع موجود هســتند. كنشگراني كه 
كنش هايي انجام مي دهند كه ساختار را تغيير 
مي دهند، مي خواهند از وضع موجود خارج شوند. 
اعتقاد من اين است كه قدرت است كه ساختار 
برای آن محدوده مشخص مي كند، آرزوهای ما 
نيست كه تعيين مي كند. ساختارها تا جايي كه 
بتوانند سعي مي كنند جلوی تغيير را بگيرند. اما 
اگر مردم توانستند با كنش هايي ساختار را تغيير 
دهند، خب اين اتفاق مي افتد. فقط نگراني اين 
است كه اين تغيير ساختارها چقدر مسالمت آميز 
اتفــاق مي افتــد و چقدر خواســته ها، در آن 
دموكراتيك است. جنبش هايي كه خواسته های 
سياسي دارند و فرهنگي هستند، معموال به تقويت 
دموكراسي كمك مي كنند. منظورم از فرهنگي، 
فرهنگ فراقومي مثل آزادی فرهنگي و آزادی 
تنوع زندگي است. چون قوميت گرايي به شدت 
از جمله خواسته هايي است كه مي تواند به انسداد 

سياسي در كشورها منجر شود.
من هــم مانند آقای تــاج زاده اعتقاد دارم كه 
خواسته های عمومي، بخشي از كنشگران هستند 
كه از چارچوب ساختار خارج مي شوند. اين كه 
روشن است. مردم، خواســته هايي دارند. كجا 
اين خواســته ها تجلي پيدا مي كند؟ آنجا كه 
منابع به نوعي متعادل تر توزيع شده است. مثال 
رسانه ها. رســانه های جديد، امكان توزيع منابع 
ايده سازی را برای خيلي ها فراهم كرده اند. تا چند 
سال پيش، كســي كه راديو را داشت، با راديو 
تك موج كنترل مي كرد. اما حاال نمي تواند. منبع 

توزيع شده است.
ولي آنجا كه نابرابری باقي اســت اين اتفاق 
مي افتد كه اگرچه به شــما اجازه مي دهند كه 
ليست دهيد، از بين عده ای، تعدادی را انتخاب 
مي كنند و شما بايد از بين آنها دست به انتخاب 
بزنيد. بعد آن عــده ای را كه انتخاب مي كنيد، 
كنترل شــان مي كنند. اينها، آن خواسته ای كه 
شــما مي خواهيد را نمي توانند نمايندگي كنند. 
نمي ماند.  مي خواهم بگويم كه ساختار هميشه 
ساختار حتما تغيير مي كند. يكي از كنشگران 
مهم حكومت است. يكي از كنشگران ديگر، 
منتقدان و مخالفان است. كنشگران ديگری كه 
اكثريت هستند، بسته به اين كه از يكي از اين 
دو اقليت دفاع مي كنند، مردم عادی هستند كه 
مهم است پشت سر چه كسي مي آيند و چطور 

مي آيند.
C  

دیدار



يك گروه اصالح طلباني هستند 
كه خواهان اصالح ســاختارند. 
يك گروه ديگر اصالح طلباني 
هستند كه خواهان تغيير پرسنل 
سياســي و برخي خط مشــي ها هستند ولي 

به ساختار كاری ندارند.
سومي  اصالح طلب  معتقدم  من 
هم داريم. اصالح طلبي كه االن نه 
تغيير ساختار را مي خواهد و نه 

تغيير مهره ها را مي خواهد...
عليرضا علوی تبار: البته منظور من از تغيير ساختار 

دگرگوني انقالبي نيست...
مصطفي تاج زاده: اين دسته از اصالح طلبان تغيير 

رفتار و خط مشي ها را مي خواهند.
عليرضــا علوی تبار: صحبت ســر همين است. 

مي گويند كاركرد، تابع ساختار است...
من به تجربــه دريافتم هر كجا 
بودند،  منفعل  ما  كنشــگران 
ساختار بي برو برگرد حرف اول 
را زده اســت. اما به ميزاني كه 
كنشگران فعال شدند، و در صحنه آمدند، ساختار 
را تحت تاثير خود قرار دادند و تغييرات به وجود 
آمده است. نمونه بد و منفي آن را بگويم؛ اوباما 
مي گفــت من با اجماع جهانــي عليه ايران و 
احمدی نژاد و تيمش با اســتفاده از ناشي گری 
باعث شديم همه كشورها به ويژه صاحبان حق 
وتو عليه ايران رأی بدهند و او متوجه نشد چه 
خطای بزرگي مرتكب شد (همين جا بگويم كه 
بشار اسد هر خطايي كرد جز همين خطا. يعني 
اجازه نداد اجماع جهاني عليه او در سازمان ملل 
شكل بگيرد. چون مي دانست اگر اولين قطعنامه 
عليه او صادر شود، ديگر حد يقف نخواهد داشت 
و همه چيز بسته به اين مي شود كه آمريكا چه 
اراده  مي كند.) اجماعي از قدرت های جهاني، عليه 
ايران درست شــد و ايران را مجبور كرد كه 
به خواســت جهاني احترام بگذارد و به تعبير 
خودش موفق شد. ما البته مي گوييم ما هم موفق 
شديم، علتش اين است كه ما دنبال ساختن بمب 
اتم نبوديم. از اين جهت هم گفتيم امكان برد برد 
هست. مي خواهم بگويم اين حرف، حرفي نيست 
كه از روی احساس بگويم. يك پشتوانه قوی 
دارد. مي توانيم به عنوان نيرويي كه با جنگ و 
خشونت مخالف است و هزينه اين را خيلي بيشتر 
از مزايای آن مي داند، به تغيير رفتارها بينديشيم. 
تغيير رفتار در عرصه بين المللي بسته به اين است 
كه قدرت های بزرگ چقدر با هم متحد شوند و 
چقدر اختالف داشته باشند. االن مشكل ترامپ 
اين است كه نمي تواند اجماع سازی كند. اگرنه 
خيلي اراده اش بيشتر از اوباماست برای اين كه 
به ما لطمــه بزند. اما نمي توانــد چون قدرت 
اجماع سازی جهاني ندارد. عين همين حرف برای 
برخي اصول گرايان در داخل هم مطرح است، 
منتها به مردم برمي گردد. آن جمله ای كه آقای 
روحاني گفت جمله خيلي مهمي است. اين كه 

گفــت هرچــه رأی من باالتر  رود، دســت 
رئيس جمهور هم به همان ميزان بازتر مي شود و 

قدرتش افزايش مي يابد.
در ايران خيلي مهم است كه رئيس جمهور ۲۴ 
ميليون و ۶۰ درصــد رأی بياورد يا ۵۰ درصد. 
به عنوان يــك اصل مي خواهــم بگويم اين 
كنشگران كه مردم باشند، (البته نيروهای سياسي، 
هرقدر متحدتر، با برنامه تر و آگاهانه تر به صحنه 
بيايند) به همان ميزان مي توانند ساختار را تحت 
تاثير و تحت الشعاع قرار دهند و كمرنگ كنند و 
اراده خود را حاكم كنند. بگذاريد صريح بگويم. 
اگر افكار عمومي نبود، آقــای نجفي را برای 
شهرداری تاييد نمي كردند اما االن افكار عمومي 
بسيار تقويت و قوی شده است. در صورتي كه 
قبال يك نماينده بــا يك تذكر علني به وزير 
كشور مي توانست داستان را جمع كند. بنابراين 
اگر بخواهيم به سياست در ايران، واقع بينانه نگاه 
كنيم بايد همزمان به هر دو وجه نگاه كنيم. هم 
فعاليت هايي كه از درون حكومت و اراده هايي 
كه برای اندک ســاالری انجام مي شــود و هم 
مجموعه تحوالتي كه اين طرف در مردم و در 
نيروهای سياسي و در جامعه مدني اتفاق مي افتد. 
به آن اندازه كه اين مردم منفعل تر مي شــوند، 

اصول گرايان بيشتر يكه تازی مي كنند.
C  

ببينيد، چالش اصلي ما شركت 
در انتخابات است. اگرنه در بقيه 
بحث ها كه اختالف نداريم. اين 
كه مردم بايد آگاه باشــند، در 
بحث ها شــركت كنند، در فضای عمومي بايد 
همه قدرت را نقد كنند، در همه اينها مشترک 
هستيم. فقط يك مورد مي ماند كه در انتخابات 
هم بايد شركت كنيم يا نكنيم. چون امكانات ما 

محدود است.
C  

بله، آن موقع هم مهم ترين سوال 
انتخابات است. من انتخابات را 
نهادی بديل ناپذير مي دانم كه پر 
از ايراد است. هنر ما اين است 
كه ايرادهايش را برطرف كنيم. وگرنه اگر آن 
را كنــار بگذاريم، هيچ چيزی جای آن نداريم. 
علتش هم اين است كه جامعه مدني ما ضعيف 
است. ما احزاب مقتدر و سراسری نداريم كه اگر 
انتخابات نباشد، از طريق احزاب بتوانيم در طول 
سال خواسته های خود را دنبال كنيم. ما امكاناتي 
كه كشورهای دموكراتيك دارند برای اين كه 
افكار عمومي را تبديل به نيروی اجتماعي كنيم، 
نداريم. تنها جايي كه مي توانيم اين كار را كنيم، 
انتخابات اســت. يعني انتخابات است كه نشان 
مي دهد مردم ما چه مي خواهند، و پای خواسته 
خود مي ايستند. اما يك سوال خيلي مهمي مطرح 
است. اين كه بسيار خب، ما تا كي مي خواهيم در 
انتخابات شركت كنيم؟ مثال فرض كنيد اگر ما 
را مخير كردند بين آقای قاليباف و آقای رئيسي 
و آقای جليلي و آقای الريجاني انتخاب كنيم باز 
بايد در انتخابات شركت يا از يك نامزد حمايت 

كنيم؟
معياری كه پيشنهاد مي كنم دوستان در موردش 
بحث و آن را نقد و تكميل كنند، اين است كه 
انتخابات و نامزدها، مادامي كه امكان تغييرات 
معنادار را برای ما در يكي از دو بعد ســلبي يا 
ايجابي فراهم كنند، بايد در آن شركت كنيم. اما 
اگر تفاوت معنادار را ايجاد نكنند، من شركت 
نمي كنــم. يعني اگر ببينم هــر نامزدی بيايد، 
به عنوان مثال قرار است برجام روی هوا برود، 
آن وقت ديگر برايم مهم نيست كه يكي مديرتر 
است يا نيست، چون اگر برجام روی هوا برود، 
ما دوباره با تحريم ها مواجه مي شويم و پيامدهای 
ويرانگرش. ديگر مهم نيست كه رئيس جمهور 

حسن باشد يا حسين.
يا اگر قرار باشــد رئيس جمهوری بيايد و همه 
مخالفان را قلع و قمع كند، خيلي مهم نيســت 
كه از نظر اقتصادی هم توسعه گر باشد. چون با 
تحليلم از جامعه ايــران مي گويم او دير يا زود 
به بن بست مي خورد. مهم نيست در ذهن او چه 
مي گذرد. بنابراين كجا بايد رأی دهيم؟ جايي كه 
تفاوت معنادار احساس كنيم. البته مي توانيم در 
مصداقش اختالف نظر داشته باشيم. يكي معتقد 
باشد كه اينها با هم تفاوت معنادار ايجاد نمي كند. 
يكي هم برعكس معتقد باشد كه تفاوت معنادار 

ايجاد مي كند.
من شــخصا به آقای روحانــي رای دادم. از او 
انتظاری نداشتم كه وزير خاصي بگذارد يا نگذارد. 
به خصوص با تجربه ای كــه از دوره اصالحات 
داشتم. من به آقای روحاني رأی دادم كه جنگ 
نشود و برجام ادامه پيدا كند، فضای مجازی بسته 



نشود. به نام فتنه به حذف هر چه آدم شايسته است 
نپردازد. بورسيه نجومي و فله ای ندهد و ۴۹ درصد 
پذيرفته شدگان شريف سهميه نباشند. من به آقای 
روحاني رأی دادم تا بتوانم هم خودش و دولتش 
را نقد كنم، هم مخالفان دولت را. من به روحاني 
رأی دادم تا با استفاده از اين فرصت كه مي گويند 
مردم دولت روحاني را نقد كنيد، راه برای نقد باز 
شود. من به روحاني رأی دادم كه سياست خارجي 
را در اختيار خود بگيرد نه اين كه وزارت خارجه 
تابع اصولگرايان شود. اينها اولويت های من است. 
بعضي  روی مصاديــق و وزرا متمركز و بعد هم 
نااميد مي شــوند. البته خيلي از اين وزرا قابل دفاع 
هستند، نه اين كه نيستند. ولي اصال مسئله من اينها 
نيست. من از وزير ارتباطات مي خواهم كه آزادی 

فضای مجازی حفظ شود.
C  

مادام كه اين اختالف واقعي باشد. 
بگذاريد مثــال بزنم. مثال در بعد 
ســلبي، اگر واقعا رقبايي كه ما 
داشتيم، حقوق شهروندی را تامين 
مي كردنــد يعني به آزادی ها، به حقوق بشــر، 
به دموكراسي تعرض نمي كردند، با دنيا هم رابطه 
معقول برقرار مي كردند، هم با غرب و هم با روسيه 
و چين و اتحاديــه اروپا رابطه برقرار مي كردند، 
بنابراين اگر فرض كنيم به اين نقطه رسيديم، من 
خيلي در انتخابات فعال نمي شدم، مگر نامزد مطلوبم 
را مي داشتم. حتي ممكن بود به آقای روحاني رای 
ندهم يا حداقل حامي فعالش نباشم. مي گويم نامزد 
ايده آل من خاتمي يا موسوی است مثال. يا در بعد 
ايجابي هم اگر احساس كنم هر كدام از اينها بيايند، 
كاری نمي تواننــد كنند. به هر دليلي. آنقدر مانع 
جلوی آنها مي گذارند كه گام از گام نمي توانند 
بردارنــد. در اين صورت مي گويم چرا حيثيت و 
اعتبار خود را خراب كنم؟ چرا به نام من شود؟ 
مدتي كنار مي كشــم، دو ســال چهار سال بعد 

مي گويم مردم! گفتم كه كاری از پيش نمي رود.
ولي اگر تا وقتي كه مخاطرات از جهت سلبي وجود 
دارد، خطراتي كه ايران و ايراني را تهديد مي كند، 
من حتما رأی مي دهم. به شرطي كه آلترناتيوی 
داشته باشم كه با اين خطرات بجنگد. آقای روحاني 
با اين خطرات مخالف است و مي جنگد. لزومي 
ندارد كه اصالح طلب باشد. او برای بقای خود نياز 
دارد كه روابط با دنيا را تلطيف كند. برای بقای 
خود نياز دارد كه از آزادی تلگرام دفاع كند. برای 
بقای خود بايد تالش كند چند صدايي در جامعه 
حاكم شود. هر چقدر هم اعتقادش عميق تر باشد، 

بيشتر تشويقش مي كنيم.
بنابرايــن من روی پيوند اســتراتژيك با آقای 
روحاني حســاب مي كنم نه اين كه كدام وزير 
اصالح طلب است يا نيست. من انتظارات خود و 
وعده های روحانــي را دنبال مي كنم، حاال با هر 
وزيری كه باشــد. من از وزارت كشور انتخابات 
سالم مي خواهم. اگر هيات اجرايي بخواهد داوطلبان 

را قلع و قمع كند، وزير هر كه باشد، با او برخورد 
مي كنم. مي دانم كه زور وزارت كشور به شورای 
نگهبان نمي رســد. حاال اگر شــورای نگهبان 
كانديداهای ما را رد كرد، فكری برای رد كردن 
او مي كنم. ولي نه اين كه كار شورای نگهبان را 
وزارت كشور انجام دهد. من همين حد را انتظار 
دارم. انتظار ندارم كه دولت حصر را بردارد. چون 
در اختيار دولت نيست. انتظار دارم كه مخالفت 

نكند با اين كه حصر بايد برچيده شود.
من حاضرم در انتخابات شركت كنم، به شرطي كه 
حداقل هايم تامين شود. اگر تامين نشود، شركت 
نمي كنم. به همين دليل شعار من اين نيست كه 
شركت در انتخابات به هر قيمت. من نه تحريم 
به هر قيمت را موافقم نه شركت به هر قيمت. من 
با شركت مشروط در انتخابات موافقم. اگر امكان 
حداقلي برای ما فراهم شود، حاضر مي شويم. البته 
رفتار خود ما خيلي تعيين كننده است كه اين امكان 
حداقلي را به آنها تحميل كنيم يا اين كه هي عقب 
بنشينيم و هي آنها جلو بيايند و يك وقت ببينيم 
ديگر بايد بين مثال سعيد جليلي و وحيد جليلي يكي 

را انتخاب كنيم!
C  

نه، صحبت من اين اســت كه 
اصالح طلبــان در محدوده ای كه 
كنش  امكان  به آنها  ســاختار 
مي دهد بايد كنشي را انتخاب كنند 
كه به باز توليد ساختار منجر نشود. بلكه به اصالح 
ساختار منجر شود. مثال انتخاب آقای نجفي، انتخابي 
است كه مي تواند به اصالح ساختار كمك كند. 
ولي تركيب دولت معرفي شده به تثبيت ساختار 
منجر مي شود. ما در همين محدوده انتخاب هايمان 
مي توانيــم به گونه ای انتخاب كنيم كه به تثبيت 
ساختار منجر شود يا به تداوم آن يا به اصالح آن. 
مسئله و نكته مهم، بر سر انتخاب هاست. به نظر من 
دولت با اين تركيبش، به تثبيت ساختار كمك 
مي كند. يعني مهر تاييدی بر ادامه اين ســاختار 
مي زند. پس دو نوع كنــش در چارچوب يك 
ساختار داريد: كنشي كه به اصالح ساختار منجر 

مي شود...
مصطفي تــاج زاده: احسنت. حاال من با اين حرف 

شما موافق هستم.
و كنشي كه به تثبيت و بازتوليد 
ســاختار منجر مي شود. متاسفانه 
به نظر من اصالح طلبان از سال ۹۲ 
به بعد، كنش هايي انجام مي دهند 
كه بيشترش به تثبيت ســاختار منجر مي شود. 
انتخاب سال ۹۲ آقای روحاني، تالش برای اصالح 

ساختار بود. ولي تركيب دولتش خير. 
C  

نه، معلوم نيست. بستگي دارد. شما 
در شرايط بايد تصميم بگيريد كه 
كدام كنش؟ ممكن است مجبور 
شويد يك سری نماينده ضعيف 
درجه چهار به مجلس بفرستيد. عيب ندارد. اما آنها 
را رها نكنيد. اينها بايد ياد بگيرند. تعارف كه ندارد. 
يك نفر از آنها را نمي توانيد پيدا كنيد كه يك 
نطق به درد بخور شنيدني داشته باشد. خوب اين را 
كه مي توانند به آنها ياد دهند يا برای آنها بنويسند. 
شورای عالي اصالح طلبان كه مي تواند كميته ای 
برای تقويب اين احزاب خودش تشكيل دهد كه 
اينقدر به نمايش تحزب تبديل نشــوند. به اينها 
كمك كند و بــرای اينها آمــوزش بگذارد. 
سازماندهي كند و تالش برای ادغام احزاب بكند. 
خوب اگر ظرفيت نداريم كه ۴۰ حزب داشــته 
باشــيم، ايرادی ندارد ۴ تا حزب داشته باشيم و 
عده ای كــه توانايي دارند، برای ادغام آنها تالش 
كنند تا اين همه نيرو، پراكنده نشود. يا آموزش را 
به احزاب ببريد. رأی آنها را وزني كنيد تا مجبور 
شوند خودشان را در شورای اصالح طلبان، بازسازی 
كنند. وقتي مــن ديدم حزب من نيم رأی دارد و 
حزب ديگر ده رأی دارد، سعي مي كنم به سمت 
آن بــروم. يا در آن ادغام مي شــوم يا خودم را 
مي سازم. يا حذف مي شــوم و رأی من بي تاثير 

مي شود.
اما متاسفانه ما اصالح طلبان به سمت كنش تاييد 
و سكوت حركت مي كنيم كه همين ساختار را 

بازتوليد مي كند.
C  

در واقع خيلي وقت ها هيچ كاری 
كارها  اين  باالخــره  نمي كنيم. 
كميته  مي خواهــد.  پيگيــری 
مي خواهد.  تشــكل  مي خواهد. 
طرف مقابل توانسته قواعد بازی را به ما تحميل 
كند. ما در چارچوب آن طرف بازی مي كنيم. اين 
در چارچوب ديگران بازی كردن، نتيجه اش مهم 

نيست، بلكه تثبيت قواعد بازی است.
C  

اگر ائتالف اصالح طلبان به تثبيت 
ساختار مي انجامد، همكاری نكنند. 

اگر نه، مي تواند كمك كند.
C  

ببينيد، التزام ما به اين است: قانون 
و عدم خشونت. اصال نبايد وارد 
قواعد بازی ديگری شويم. ما نبايد 
بپذيريم. اگر دولت برای تسلطش 

دیدار



بر سياست خارجي ما در منطقه تالش كند، اين 
تالش برای اصالح ســاختار است. اما غير از اين 
يعني تثبيت ساختار. اما اگر وارد مذاكره شود كه 
در مورد يمن بنشينيم و حرف بزنيم. خط قرمز شما 
چيست، خط قرمز من چيست، مذاكره مي كنيم، 
بده بســتان مي كنيم، كنش هــای كامال عقالني 
حسابگرانه كه شما هدف و ابزار را تغيير دهيد، 

اينها به اصالح ساختار منجر مي شود.
C  

دو مسئله داريم و هنر ما اين است 
كه اين دو را با هم جمع كنيم. ما 
هم دغدغه هويــت داريم، و هم 
بحث وحدت. سياست ورزان ما از 
مشــروطه به اين طرف كه امكان سياست ورزی 
فراهم شــده، معموال يا طرفدار هويت بوده اند و 
وحدت و ائتالف را كمرنگ مي كردند و در واقع 
طرفدار خلوص و طرد ديگــران بودند، يا چنان 
طرفدار وحدت و ائتالف عملي مي شدند كه اصال 
بعد از مدتي بي هويت مي شدند. مي گفتيم فرق شما 
با بقيه چيست؟ چون قرار بود وحدت كنيم برای 
كاری. اين كــه وحدت كنيم فقط برای اين كه 
پســت بگيريم يا ما را تحويل بگيرند، كه هنر 
نيست. ما هم از جنس آنها مي شويم. حاال آقای 
علوی تبار تعبير بازتوليد ساختار را استفاده مي كند، 
من روشــن تر مي گويم. از جنس آنها مي شويم. 
به هر رو جمع بين هويت و وحدت بحث مهمي 
است. من طرفدار جمع اين دو هستم كه كار بسيار 

دشوار و گاهي نزديك به غيرممكن مي شود.
من در مفهوم، كامال موافقم كه ما اگر قرار باشد 
اصالحي صورت ندهيم، هيــچ دليلي ندارد كه 
جريان اجتماعي كه از مشــروطه تا االن بوده و 
اعتباری در اين جامعه كسب كرده است، را نابود 
كنيم، به قيمــت اين كه چهار نفر از ما وكيل و 
وزير شوند. يعني ما نبايد آرمان هايمان را از دست 
بدهيم؛ هم به لحاظ سلبي و هم به لحاظ ايجابي. اگر 
با رانت مخالفيم در هر وزارتخانه و در هر نهادی، 
مجلس، دولت، شــوراها بايد قاطع بايستيم. بايد 
شفافيت را از همين نهادهايي كه در اختيار ماست 
شروع كنيم اما از آن طرف هم ما پتانسيل بسيار 
زيادی داريم كــه بالفاصله ائتالف های خودمان 
را بشكنيم. شكست ائتالف ما يعني بزرگ ترين 

پيروزی برای حتي اندک ساالری.
عليرضــا علوی تبار: دقيقا، يعني مهيا كردن شرايط 

برای يكه ساالری.
بنابراين ما به ائتالف هم نياز داريم. 
راهي كه بايــد پيدا كنيم همين 
اســت، كه آن وحدت عملي را 
حفــظ كنيم، ولي ســعي كنيم 

به جامعه هــم بگوييم ما كــه اصالح طلبيم، و 
اصالح طلبي امروز در اين نوع نگاه  و مواضع بيان 
مي شود. يك سری چيزها را مردم كامال پذيرفته اند 
و ديگر احتياج ندارد به آنها بگوييم. مثال مردم االن 
كامال مي دانند كه اصالح طلبان طرفدار برجام اند، 
طرفدار تعامل گسترده با خارج اند. مخالف بگير و 
ببند فضای مجازی، احزاب و مطبوعات هستند. 
طرفدار ســبك آزاد زندگي هستند. همه اينها را 
مي دانند. امــا اين كافي نيســت. االن نيازهای 
جديدتری مطرح شــده، جامعه مي خواهد بداند 
اصالح طلبان در اين زمينه ها به طور مشــخص 

حرف شان چيست.
C  

يكي از مهم ترين مســائل همين 
است كه برنامه اصالح طلبان برای 
اين كه يكه ساالری اصولگرايان را 
مهــار كنند، چيســت؟ مردم 
مي گويند خيلي خب، شــما در عالم نظر برديد. 
امروز آقای رييســي هم دموكرات شده. آقای 
قاليباف هم از فرهنگ و هنر صحبت مي كند. بارها 
گفته ام كه با پيروزی اصالحات است كه رقبايشان 
هم گفتمان اصالحي را به كار مي گيرند. ولي مردم 
مي خواهند بدانند برنامه عملي ما برای پيشبرد امور 
با كارشكني هايي كه  چيست؟ چطور مي توانيم 

صورت مي گيرد، مقابله كنيم؟ 
از ايــن موضوعات تا برنامه هــای كالن مردم 
مي خواهند بدانند ما با اين وضع بيكاری و گراني 
و... باالخره مي خواهيم به كدام ســمت حركت 

كنيم و چه كار مي خواهيم كنيم؟
C  

علوی تبار  آقــای  به بدبيني  من 
به دولت نــگاه نمي كنم. بله، اين 
نيست. ولي آن  ما  ايده آل  دولت 
دولتي هم نيست كه طرف مقابل 
مي خواست. چون آنها از اين دولت نه ظريفش را 
مي خواهند، نه زنگنه و حجتي و خانم مالوردی را. 
يادتان باشــد كه آقای ميركاظمي، مشاور آقای 
رئيســي مي گفت اولين كار دولــت آنها پس از 
پيروزی محاكمه ظريف اســت كه برجام را امضا 
كرده اســت! به نظر من اين دولت تثبيت ساختار 
موجود نيست. البته اگر بپرسيد كه دولت، بهتر از 
اين نمي توانست باشد؟ مي گويم كه حتما مي توانست 
و ترديدی در آن نيست. ما بايد حرف های خود را 
بزنيم و در عين حال از همين دولت حمايت كنيم. 
يعني انديشه اصالحي پيش برود ولو اصالح طلبان در 
مصادر قدرت نباشند. من به تقدم وعده های آقای 
روحاني بر همكارانش معتقدم. البته كه بايد تالش 
كنيم كه آدم های كارآمدتری وزير شوند. ولي اگر 
اينها وزير نشدند، بكوشيم معاون وزير شوند. مثال در 
مورد زنان بايد حتما فشــار بياوريم كه همه وزرا 

معاون زن بگذارند تا چهار سال ديگر بتوانيم چند 
وزير از بين اينها معرفي كنيم. يا شايســتگان اهل 
ســنت را بايد دولت آقای روحاني به طور جدی 
به كار گيرد. نبايد نااميد شويم كه انتصاب وزرا تمام 
شــده، پس ديگر نمي توانيم كاری كنيم. از سوی 
ديگر آقای روحاني بايد تالش كند كه بهترين وزير 
علوم را بگذارد. ولي به هر دليلي اگر ۹ گزينه اش نيز 
رد شد، نفر دهم شايسته ای معرفي كند و كوتاه نيايد 
و خسته نشود. نبايد بگوييم چون نه نفر رد شدند، 
پس ما ديگر كاری به وزارت علوم نداريم! نه. بايد 
بگوييم وزير علوم، هر كسي مي شود، بايد آزادی را 
برای اساتيد، برای دانشجويان، برای كاركنان، برای 
تشكل ها و نشريات دانشجويي تامين كند و جلوی 

تبعيض را بگيرد. نبايد بورسيه غيرقانوني بدهد. 
چرا جناح رقيب عصباني است؟ زيرا فهميده اند كه 
دستشان باز نيست و نمي توانند تمام منوياتشان را 
تحقق بخشــند. اتفاقا بازی برد - برد از همين جا 
شروع مي شــود. بايد اصولگرايان بفهمند كه نه 
آنها يكه ساالری مي توانند كنند، نه ما يكه تازی 
مي توانيم كنيم. بايد بنشــينيم، بسته به شرايط و 
موضوع، به توافق برسيم. يكجا آنها امتياز بيشتری 

 دهند، يكجا ما.
البته به لحاظ نظری مــا بايد روی چارچوب هامان 
بايستيم. يعني در هر شرايطي بگوييم آرمان اصالحات 
اينهاست. اگر دولت نمي تواند كاری انجام دهد، ما 
كه مي توانيم مطالبات خود را در مورد حصر بگوييم. 
جامعه بايد مطمئن شود اين جرياني كه به آن اعتماد 
كرده اســت، مطالبات رای دهندگانش را پيگيری 
مي كند. حتي اگر در عمل با محدوديت هايي مواجه 
و برای برخي مصالح، مجبور شود آن محدوديت ها 
را رعايت كند. همچنين از انتخاب هايي كه كرده ايم 
نبايد نااميد شويم. برعكس، بايد وقتي فراكسيون اميد 
كميته حل مسائل سال ۸۸ تشكيل مي دهد استقبال و 
تشويق شــان كنيم. و در هر حال به مردم گزارش 
دهيم كه چه كارهايي كرده ايم و چه كارهايي را 
نتوانستيم بكنيم. تاكيد مي كنم كه با وجود ائتالف 
بايد هويتمان را حفظ كنيم. هيچ كس نبايد جريان 
اصالح طلبي را به زائده قدرت تبديل كند كه همه 
هم و غمش اين اســت كه چند نفر وكيل و وزير 
شوند. گويي دعوای ما اين است كه چرا چهار نفر از 
ما را به بازی نگرفتيد. اين فاجعه و نابودی اصالحات 
اســت. از آن طرف هم آنقدر خلوص را پررنگ 
نكنيم كه اين وحدت بشكند و شكست بخوريم و 
به ايــن دل خوش كنيم كه اصالح طلب مانديم. ما 
مي خواهيم در عرصه سياسي فعال باشيم و امكانات 
موجود را برای تحقــق آرمان های ملي به خدمت 
بگيريم و يك گام به سمت دموكراسي برداريم. نه 
اين كه با مواجهه با اولين ناماليمات يا خود كنار 
بكشيم يا حذف مان كنند و راضي شويم به اينكه ما 
حرف مان را زديم، حاال حذف مان هم كردند، بكنند.

C  
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ریاستی 
پارلمانی

» 

نظام پارلماني موجب كاهش تنش ها ميان دولت و مجلس

حسینعلی  شهریاری 
نماینده اصولگرای مجلس

برخي مي خواهند دلخوشي مردم را بگيرند

سهیال جلودارزاده 
عضو فراكسیون امید

تغيير نظام رياستي به پارلماني نيازمند دقت و واكاوی

مهدی شیخ 
عضو فراكسیون امید

موافق

مخالف

 نیازمند بررسی



به جای تغيير قانون اساسي به اصول اجرا نشده توجه شود

میرزایی نكو 
عضو فراكسیون امید

نبود احزاب قوی، مانعي بر نظام پارلماني

غالمرضا تاجگردون 
عضو فراكسیون امید 

تغيير نظام  به پارلماني اصل جمهوريت را زير سوال مي برد

بهرام پارسایی 
عضو فراكسیون امید

اولين گام تغيير، استاني شدن انتخابات مجلس است

کمال دهقانی فیروزآبادی 
عضو فراكسیون مستقلین



ریاستی 
نظام سياسي در كشورمان نه رياستي كامل است و نه پارلماني كاملپارلمانی

علی ادیانی راد 
عضو فراكسیون والیی

نمي دانم كه نظام پارلماني خوب است يا رياستي

جواد كریمی قدوسی 
عضو فراكسیون والیی



تغيير با عجله قانون اساسي؛ افتادن از چاله به چاه

محمد جواد جمالی 
عضو فراكسیون مستقلین

تغيير نظام رياستي به پارلماني بحث خوبي است

حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو فراكسیون والیی

 رای آوردن طرح نظام پارلماني در مجلس سخت است

احد آزادیخواه 
عضو فراكسیون والیی

 تغيير نظام سياسي موجب كنترل بيشتر رئيس جمهور بر كار دولت

بت كلیا 
عضو فراكسیون مستقلین
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C  

گل نراقیحسن 



C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  



سید علیرضا میر علی نقی 
پژوهشگر موسیقی

شروین وکیلی 
جامعه شناس

گل نراقیحسن 





سینمای
امروز

بررسی وضعیت سینام، تئاتر و تلویزیون



–
–

احمد طالبی نژاد
منتقد  سینما



تمارض

C  

C  



C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  



C  

C  

C  

C  

C  

تمارض



C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  

C  



جورج 
رومرو

ایرانسینمای

پرونده ایران
فصل ۳

داریوش
تاریخمهرجویی

سینما
تامالتی در زندگی و آثار سینامگران

نسرین شریف
خبرنگار گروه سینما





اورسن ولز



C  دن كيشوت

C  
C  همه اش حقيقت دارد

C  موبي ديك

C  زندگي نامه  جينالولو بريجيدا

C  ژرفا

C  تاجر ونيزی

C  آن سوی باد

C  نمايش جادويي



پیشنهاد
ببینید، بخوانید و گوش کنید

فيلم 
ایرانی

فيلم 
خارجی



سريال 
ايرانی

سريال 
خارجی



ایرانیشعر پیشنهاد
راهنمای 

هنر و سینما



AG

AG

Subject object

تجسمیگالری



پیشنهاد
راهنمای 

هنر و سینما

تئاتر 

 






