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دکتر محمد کافی:
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صفحه 4

اقتصاد ایران؛ آن چه بر آن گذشت و 
آن چه پیش روست

صفحه 12

بــه پایــان ماراتــون 96 کــه رســیدیم، دســت مان را بــه زانــو زدیم و 
نفس نفس زنــان مــرور کردیــم کــه چــه بــر مــا گذشــت. بــه ایــن 
فکــر کردیــم ســالی کــه بــا تَکــرار شــیرین مــا شــروع شــده بــود 
ــان  ــان گذاشــت و امیدم ــر دل م ــه داغ خوشــی را ب چــرا رفته رفت
در دامگــه حــوادث گرفتــار شــد. خســته و دل شکســته به اســتقبال 
97 رفتیــم و بــا خــود زمزمــه کردیــم کــه پایان شــِب ســیه ســپید 

اســت کــه پایــان شــِب... 
ســال 97 امــا خــوب آغــاز نشــد. 18 اردیبهشــت مــاه، خبــر خــروج 
آمریــکا از »برجــام«، تمــام مردمــی کــه از شــادی ایــن توافقنامــه به 
ــود زندگی شــان  ــه تحــول و بهب ــد و امیدواران خیابان هــا آمــده بودن
ــرد. »برنامــه جامــع اقــدام  را انتظــار می کشــیدند در بهــت فــرو ب
ــخ سیاســت خارجــی جمهــوری  مشــترک« نقطــه عطفــی در تاری
اســامی ایــران بــود و بــه بیــش از یــک دهــه اختــاف بــا دنیــای 
غــرب در خصــوص برنامــه هســته ای پایــان داد و شــرایط را بــرای 
بازگشــت مجــدد ایــران بــه بازارهــای جهانــی فراهــم کــرد. امــا این 
خوش بینی هــا بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد در ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــا محوریــت دونالــد ترامــپ دوامــی نیافــت و در بــر همان 
ــر شــد. اگرچــه  ــی منازعــات حادت ــد و حت پاشــنه گذشــته چرخی
بازگشــت تحریم هــا بــه روزهــای آتــی موکــول و در رونــدی چنــد 
ماهــه تحریم هــا مجــددا از ســر گرفتــه شــد امــا از همــان روزهــای 
ابتدایــی امنیــت روانــی مــردم بــه دنبــال عــدم تصویــری مشــخص 
ــی نکشــید کــه  از آینده شــان آســیب پذیرتر از گذشــته شــد. طول
نوســانات بــازار ارز معیشــت مــردم را بــا چالشــی جدی همــراه کرد 
و تهدیــد معیشــت، اعتراضــات و تظاهــرات مردمــی و انجمن هــای 
صنفــی مختلفــی را بــه دنبــال داشــت. امــا ایــن فقــط امنیــت روانــی 
مــردم نبــود کــه تهدیــد شــد بلکــه بــا حملــه گــروه پــژواک بــه 
پاســگاهی مــرزی در مریــوان در 30 تیرماه، کشــته شــدن 25 نظامی 
و غیرنظامــی از هم وطنان مــان در جریــان حملــه تروریســتی بــه رژه 
نیروهــای مســلح ایــران در بلوار قدس شــهر اهواز در 31 شــهریورماه 
و حملــه انتحــاری بــه اتوبــوس حامل کارکنان قــرارگاه قــدس نیروی 
زمینــی ســپاه پاســداران در اســتان سیستان وبلوچســتان در بهمن ماه، 
امنیــت فیزیکــی مــردم نیــز تهدیــد شــد. ظهــر سه شــنبه یــک روز 
زمســتانی، انتشــار تصویــری دردنــاک، ضربــه ســخت دیگــری بــر 
ــود صفحــه اول  ــر خون آل ــود؛ تصوی پیکــِر خســته و نیمه جانمــان ب
پایان نامــه ای کــه خبــر از واژگونــی اتوبــوس دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران مــی داد. علی رغــم تمــام حــرف و 
ــاب های  ــم از تسویه حس ــه ک ــی هایی ک ــا و آسیب شناس حدیث ه
شــخصی گروه هــای سیاســی رقیــب نداشــت، به فراموشــی ســپردن، 
عــدم نمــود برخــورد عینــی و عملــی با مســببین ســانحه و همچنین 
مشــهود نبــودن عزمی راســخ جهت اتخــاذ اقدامات پیشــگیرانه برای 
جلوگیــری از حــوادث مشــابه برای مــان حــاوی همان پیام همیشــگی 
بــود که در ســمتی جــان ما و در ســمتی منفعت و مصلحــت دیگری 
قــرار دارد و البتــه بــاز هــم فقط مــا بازندگان ایــن دو راهــی خطیریم. 
دی مــاه هــم امان مــان نــداد. ســقوط هواپیمــای بوئینــگ 707 ارتش 
در فــرودگاه فتــح در اســتان البــرز یــادآور حــوادث تلِخ گذشــته بود. 
در ایــن میــان کــه دیگــر حواس مــان در برابــر اخبــار ناگــوار لمــس 
شــده بــود، تمــام خســتگی، ناخوشــی و دغدغــه معیشــیتی مان را در 
پســتو نهــان کردیــم و بــه خانه هایمــان پنــاه بردیــم و در برابر جعبه 
جادویــی نشســتیم؛ انــگار کــه دوای دردهایمــان شــد پیــروزی تیــم 
ملــی کشــورمان در جــام ملت هــای آســیا. هــر بــرد تیــم ملــی، برد 
ــم  ــا طع ــام شکســت هایمان را ب ــود و تم ــان ب ــر نامایمات م ــا ب م
ــز  ــی نی ــن خوش ــا ای ــم. ام ــران می کردی ــا جب ــیرین پیروزی ه ش
دوامــی نداشــت و باخــت مــا، صرفــا باخــت بــه ژاپــن نبــود، گویــی 
بــه زندگــی باختــه بودیــم. 97 تنهــا خــود نرفــت و عزیزانــی را نیز با 
خــود هم ســفرکرد، از آغــاز کــه داریــوش شــایگان، عبــاس عطــار و 
ناصــر چشــم آذر را بــا خــود همــراه کــرد، در میانه یارشــاطر، ملک 
مطیعــی، قانعــی راد و عــزت اهلل انتظامــی  را از مــا گرفــت و در آخــر 
هــم بلیــط اش نصیــب پوران خانــم شــد. چــه انتهایــی را بــه نظــاره 
نشســته ایم، چقــدر بــه ســپیدی 97 دل بســته بودیم و چقــدر کاری 
جــز امیــد بســتن نداریــم. امــا شــب هاي هجــر را گذراندیــم، هنــوز 
ــده از  ــای آکن ــن دنی ــدوار! در ای ــم و امی ــیم، زنده ای ــس می کش نف
عربــده نفــرت، شــاید بیــش از پیــش بایــد حواس مــان بــه شــعله 
ــا خامــوش نشــود.  ــه دلمــان باشــد ت کم ســوی امیــد در نهان خان
ــرط دســت مالی شــدن کلیشــه  ــی از ف ــد واژه ایســت کــه حت امی
ــی از  ــازد ول ــگ می ب ــود، رن ــام نمی ش ــت تم ــود، هیچ وق نمی ش
بیــن نمــی رود. روشــنایی بــر آســتانه ایســتاده اســت، بــاران مــی-

نشــیند و آســمان صــاف خواهــد شــد. آرامــش فراخواهد رســید و 
ــه  ــد، چ ــه دررس ــن هم ــا ای ــا ت ــرد، ام ــان می گی ــوربختی ها پای ش

رنج هــا کــه بــر مــا نخواهــد رفــت.

مهدیه یاوری
دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی 93

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...

ما را به سخٮݩݩݑ جانݡی خود
    ایںݩݩݩݐ ݡگماںݩݩݩݐ نبود...

        سالنامه 1397



حساب خاص قوه قضاییه، موجب ۱۰ برابر شدن سرمایه خاص دستگاه قضایی شد

صــادق آملــی الریجانــی، رییــس قــوه قضاییــه در جلســه بــا مســئوالن عالــی قضایــی کــه احتمــاال آخریــن جلســه در دوران ریاســت 
وی بــود، گفــت: حســب گــزارش، تقریبــا ارزش ســاختمان هایی کــه از طریــق بودجــه خــاص، تاســیس و بازســازی شــد، امــروز بیــش 
از 25 هــزار میلیــارد تومــان یعنــی 10 برابــر زمانــی اســت کــه ســرمایه گذاری شــده بــود. کاســتی های قــوه قضاییــه همــواره مــورد 
بی توجهــی بــود و هــر چــه قــوه قضاییــه در طــول ۴0 ســال گذشــته گایــه می کــرد کــه مشــکل دارد، کســی توجهــی نداشــت امــا 
خوش بختانــه از طریــق حســاب خــاص، ایــن اقدامــات در تهــران و کل کشــور صــورت گرفــت و بخشــی از کمبودهــا جبــران شــد کــه 

در ایــن زمینــه نیــز بایــد از همکارانــم قدردانــی کنــم.
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کستان؛ از مالحظات مشترک تا موانع همگرایی ایران و پا

رنج تراژیک شریعتی بودن

کردنــد کــه در صــورت عــدم اقــدام پاکســتان در برخــورد 
بــا گــروه تروریســتی مذکــور، ایــران رأســا اقــدام می کنــد و 
ــون  پناهگاه هــای تروریســت ها را منهــدم خواهــد کــرد. اکن
ــه مــرور زمــان تنش هــای لفظــی کاهــش یافتــه اســت و  ب
ــد کــه در  ســران سیاســی و نظامــی پاکســتان وعــده داده ان
ــا ایــران  ــا عوامــل حملــه تروریســتی فوق الذکــر ب مبــارزه ب
همــکاری خواهنــد کــرد. در ایــن شــرایط، بــه نظــر می رســد 
کــه بررســی ماحظــات مشــترک و موانــع همگرایــی ایــران 

ــی از لطــف نیســت. و پاکســتان خال
ماحظات مشترک ایران و پاکستان عبارتند از: 

نخســت، ایــران و پاکســتان هــر دو کشــورهای درحــال 
توســعه ای هســتند کــه برنامه هــای اقتصــادی آن هــا تاکنــون 
موفقیــت چندانــی نداشــته اســت. ایــن امــر زمانــی اهمیــت 
ــال  ــایر کشــورهای در ح ــه توســعه اقتصــادی س ــد ک می یاب
ــد و... را در  ــل، هن ــی، برزی ــه، کــره جنوب ــر ترکی توســعه نظی
نظــر بگیریــم. طبیعتــاً ســران ایــران و پاکســتان نمی خواهنــد 

شــریعتی بــودن ســخن بــه میــان مــی آورم و ذیــل آن موقعیــت 
تراژیــک مفــروض بیــان خواهــد شــد.

اول؛ شریعتِی چاوش
آن چــه کــه غالبــا در میــان طوفــان نظریــات گوناگــون و نقدهای 
بــه نــدرت عالمانــه بــر شــریعتی و اندیشــه اش نادیــده انگاشــته 
می شــود، نقــش پررنــگ وی در ارائــه  تعریــف جدیــدی از دین از 
زبــان و بــه قلــم ادیبانــه یــک ِشــبه جامعه شــناس دین اســت که 
ســعی بــر آن داشــت فهــم دیــن را از  چنبــر عــده ای کــه خــود را 
متولیــان بامنــازع فهــم دینــی می نامیدنــد، برهانــد و درســت به 
همیــن دلیل اســت که شــریعتی پیش قــراول قافله  اندیشــمندانی 
بــود که متناســب بــا ملزومــات و مفروضــات علوم جدیــد درکی 
ــتین  ــذر نخس ــن رهگ ــد و از ای ــه دادن ــن را ارائ ــاوت از دی متف
بارقه هــای فهــم متکثرانــه )pluralistic( از امــر دینــی فراهــم شــد.

دوم؛ شریعتِی منتقِد سنت
پیــرو مــورد اول، ذکــر ایــن نکتــه بایســته اســت کــه شــریعتی 
جــزو صریح تریــن متفکــران تاریــخ معاصــر ایران اســت کــه اگر 
ــی )speech-act( نوشــته های وی  ــِش کارگفت ــک کن ــب ی در قال
مــورد مداقــه قــرار گیرنــد، در کار وارد کــردن نقدهایــی بر پیکره  
اســام فقاهتــی خمــوده بــود که چپیــده در منبــر و محــراب، فارغ 
و فــارق از سیاســت و جامعــه ترویــج کهنگــی را وجــه همت خود 
قــرار داده بــود. شــریعتی هم چنیــن جزو نخســتین متفکرانــی بود 
کــه مســیر معرفت شناســی جدیــد را در میــان متفکــران ایرانــی 
همــوار کــرد و تقریبــاً از نخســتین ها بــود کــه بحث نســبتاً جدی، 
موثــر تفــاوت میــان امــر دینــی )بــه منزلــه  یــک حقیقــت مجرد 
و اســتعایی( و معرفــت دینــی )فهــم بشــری از دیــن کــه ذاتــًا 
متغیــر اســت( را )مــوازی بــا دوگانــه  نُومن/فِنومــن کــه از اصــول 
اساســی فلســفه  عصــر روشــنگری غرب اســت( بنــا نهــاد و نیک 
ــس  ــی( پ ــت دین ــه )امردینی/معرف ــن دوگان ــه ای ــم ک می دانی
ــی  ــان دین ــدادی از نواندیش ــط تع ــال 1357، توس ــاب س از انق
)مهم تریــن آن هــا عبدالکریــم ســروش( کــه در میــدان تََفلُســف 
ــا  ــر و ب ــتند، دقیق ت ــم داش ــفه  عل ــوان فلس ــی از خ ــی و نوای نام
بهــره ای وافــر از جدیــت تــداوم یافته و تاثیــرات غیرقابــل انکاری 
بــر عرصــه  اجتمــاع و متناظــر بــا آن، در عرصه  سیاســت داشــته 
اســت. بنابرایــن از ایــن منظــر، شــریعتی بّنــای عمــاره  مســتحکم 

نقــد دینــی در جامعــه  ایرانــی بــود.

ــز از  ــیل های آن را نی ــد پتانس ــا می توان ــان آن ه ــش می تن
بیــن ببــرد. 

ــود  ــی وج ــده، عوامل ــد ش ــترک قی ــات مش ــارغ از ماحظ ف
دارنــد کــه مانــع گســترش روابــط پاکســتان و ایــران شــده 
اســت و حتــی در برخــی مــوارد آن هــا را بــه ســمت تنــش 
ســوق می دهــد؛ نخســت، رویکــرد مشــکوک و مظنــون 
ــی و  ــای افراطــی مذهب ــه گروه ه ــش پاکســتان نســبت ب ارت
بعضــاً تروریســتی یکــی از نگرانی هــای اصلــی ایــران اســت. 
طــی دو دهــه اخیــر، گروه هــای تروریســتی نظیــر »جنــداهلل«، 
»جیــش العــدل« و... در جنــوب شــرق ایــران اقدامــات 
ــاه  ــتان پن ــپس در پاکس ــام داده و س ــود را انج ــتی خ ترویس
گرفته انــد. هــر چنــد اغلــب ســران پاکســتان اقدامــات ایــن 
ــد امــا عمــا علیــه آن هــا اقــدام  گروه هــا را محکــوم کرده ان
ــد بلوچســتان  ــه اســت. هرچن ــل توجهــی صــورت نگرفت قاب
ــزو  ــران( ج ــتان ای ــتان و بلوچس ــایه سیس ــتان )همس پاکس
ــه  ــن ب ــا ای ــت ام ــور اس ــن کش ــای ای ــن ایالت ه ناامن تری
معنــای ناتوانــی نیروهــای امنیتــی و نظامــی در تأمیــن امنیــت 
ــای  ــه نیروه ــی ک ــد در صورت ــر می رس ــه نظ ــت. ب آن نیس
امنیتــی و نظامــی پاکســتان اراده کننــد، می تواننــد گروه هــای 
افراطــی را در بلوچســتان ایــن کشــور منهــدم کــرده و منشــأ 
ــد.  ــش دهن ــران را کاه ــتان ای ــتان و بلوچس ــی در سیس ناامن
ــود  ــترده و رازآل ــط گس ــران، رواب ــی ای ــل نگران ــن عام دومی
عربســتان و پاکســتان اســت. باتوجــه بــه تنــش میان ایــران و 
عربســتان، بعیــد نیســت کــه عربســتان از طریق پاکســتان به 
دنبــال ضربــه زدن بــه امنیــت ملــی مــا باشــد. ســوم، روابــط 
مطلــوب ایــران و هنــد بــه همــراه ســکوت نســبی ایــران در 
ــواره یکــی از  ــد هم ــرل هن ــع کشــمیر تحــت کنت ــال وقای قب
اعتراضــات و انتقــادات اصلــی پاکســتان نســبت بــه رویکــرد 
سیاســی تهــران بــوده اســت. بــا توجــه بــه تشــدید تنش هــای 
میــان هنــد و پاکســتان طــی روزهــای اخیــر، ایــن انتقــاد آن ها 

ــت. ــده اس ــز ش ــر نی پررنگ ت
در مجمــوع، بــه نظــر می رســد کــه روابــط ایــران و پاکســتان 
ــات  ــر از ماحظ ــه متأث ــش از آن ک ــر بی ــال های اخی ــی س ط
مشترک شــان باشــد، تحــت تأثیــر دغدغه هــای امنیتــی آن هــا 

قــرار گرفتــه و میــان ایــن دو کشــور فاصلــه انداختــه اســت.

فرجام؛ رنج تراژیک شریعتی بودن
ژاکلیــن دورمــه ای، یونان شــناس فرانســوی، تعریــف ســاده فهــم و 
لطیفــی از تــراژدی ارائــه می دهــد کــه بــا تســامح بــه کار مــا در 
ایــن کوتاه نوشــت می آیــد. منطبــق با تعریــف دورمــه ای، تــراژدی 
یعنــی نمایــان شــدن عظمــت آدمــی و هم چنیــن محدودیت هــای 
وی در نبــرد بــا عوامــل مخــرب در عرصــه  نمایــش زندگــی. در 
تــراژدی قهرمانــان در مقابــل جبــر زمــان و... قــرار می گیرنــد و بــا 
وجــود این کــه گاهــی در مقابــل ایــن جبــر و جباریــت پشتشــان 
ــان  ــان نمای ــت آن ــان عظم ــا هم زم ــرد، ام ــاک می گی ــگ خ رن
ــه  ــرد ک ــا ک ــامح ادع ــا تس ــوان ب ــان، می ت ــن می ــود. در ای می ش
نــام شــریعتی تداعی گــر حالتــی از رنــج تراژیــک اســت کــه بــر 
آدمــی رخنــه می کنــد. از یک ســو در زمــان حیــات کوتاهــش، در 
مقابــل ضربــات ســهمگین زمــان، راســت قامت و ایســتاده فریــاد 
می زنــد اگــر شــمع آجیــن اش کننــد حســرت یــک آه را بــر دل 
خصــم آزادگــی خواهــد گذاشــت و از ســوی دیگر پــس از مرگش 
و در روزگاری کــه شــهامت و صراحــت بیانــش می تواند ســرلوحه 
ــد کــه  ــان عرصــه را تنــگ می کن ــان چن ــر زم ــرد، جب ــرار گی ق
ــود  ــی می ش ــوم جریان های ــوع هج ــورد و موض ــه هایش م اندیش
کــه بــه زعــم نگارنــده شایســته اســت »ناخواننــدگان« شــریعتی 
نامیدشــان؛ ســاده دالنی کــه در پــس زمینه  اســتبداد دینــی موجود، 
پــس از چهــل ســال، رنــگ اندیشــه های شــریعتی را می بیننــد و 
دیگرانــی کــه بنــای اندیشــه های فاقــد بنیان هــای نظــری خــود 
را -کــه از صغــرا و کبــرای آن نتیجــه ای جــز ویران شــهری 
ــد  ــر و تحدی ــن و تحقی ــر توهی ــه متصــور نیســت- ب تغلب مآبان
جریــان فکــری نواندیشــی دینــی و در رأس آن علی شــریعتی قرار 
می دهنــد و در ایــن میــدان شــورانگیز، جریــان سیاســی غالــب، که 
چشــم خــود را دیر زمانی اســت بر اندیشــه و اندیشــه ورزی بســته 
اســت، چنــدی پیــش حســینیه  ارشــاد را -کــه اگــر نامی داشــته و 
اکنــون نیــز نانی بــرای اندیشــه گریزان پخته اســت از آِن شــریعتی 
بــوده اســت- بــر روی پیکــر همســر شــریعتی، پــوران شــریعت 
رضــوی، بســته اســت و وی را مهمــان کــف خیابــان شــریعتی اش 
کــرده اســت. بــاری در میــان ایــن طوفــان کم خــردی و حســد و 
نادیده انگاشــتن ها، همــواره شــریعتی در یــک موقعیــت تراژیــک 
ظهــور می کنــد و کاری کــه او کــرده بیــش از پیــش مــورد توجــه 

قــرار می گیــرد و اهالــی تفکــر را بــه تکاپــو وا مــی دارد.     
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و  قدرت مندتریــن  زمــره   در  پاکســتان  و  ایــران 
در  کــه  اســامی هســتند  پرجمعیت تریــن کشــورهای 
همســایگی هــم قــرار دارنــد. زمانــی کــه در مــاه اوت 19۴7، 
مبــارزات ضد اســتعماری مــردم پاکســتان بــه رهبــری 
ــید و  ــه رس ــه نتیج ــاح ب ــی جن ــوری و محمدعل ــال اله اقب
ــتین  ــران از نخس ــت، ای ــت یاف ــتقال دس ــه اس ــتان ب پاکس
کشــورهایی بــود کــه اســتقال آن را بــه رســمیت شــناخت. 
ــتان  ــواره از پاکس ــران هم ــز ای ــدی نی ــای بع ــی دهه ه ط
در مقابــل هنــد حمایــت می کــرد. بــا وقــوع انقــاب 
ــود کــه  ــران، پاکســتان نخســتین کشــوری ب اســامی در ای
نظــام سیاســی جدیــد را بــه رســمیت شــناخت و اقــدام بــه 
برقــراری روابــط سیاســی کــرد. پــس از قطــع روابط سیاســی 
ایــران و آمریــکا نیــز، پاکســتان حفاظــت از منافــع ایــران را 
در آمریــکا بــر عهــده گرفــت. بــا رحلــت امــام خمینــی )ره(، 
پاکســتان ده روز عــزای عمومــی اعــام کــرد و پرچــم ایــن 
ــن،  ــاوه بر ای ــد. ع ــته درآم ــورت نیمه افراش ــه ص ــور ب کش
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــبت ب ــب نس ــتان اغل ــردم پاکس م
ــق  ــاً طب ــی داشــته و عمدت ــه و مثبت ــرد همدالن ــران رویک ای
افکارســنجی معتبــر  نظرســنجی های دوره ای مؤسســات 
ــر کشــور  ــش از ه ــو )Pew Research Center(، بی ــر پی نظی

دیگــری از سیاســت های ایــران حمایــت می کننــد. 
بــا وجــود ایــن، طــی ســال های اخیــر بــه ویــژه در هفته هــای 
ــاال  ــتان ب ــران و پاکس ــان ای ــی می ــای سیاس ــر، تنش ه اخی
ــن دو کشــور،  ــان ای ــی تنــش می ــه اســت. عامــل اصل گرفت
ناامنی هــای مــرزی و فعالیــت گروه هــای تروریســتی در 
شــرق ایــران بــه ویــژه در سیســتان و بلوچســتان اســت. در 
واقعــه اخیــر، عامــل انتحــاری وابســته بــه گــروه تروریســتی 
ــه  ــوس حامــل نیروهــای ســپاه حمل ــه اتوب »جیش العــدل« ب
کــرد و جمعــی از آن هــا را بــه شــهادت رســاند. ایــن 
واقعــه باعــث تنــش  سیاســی میــان ایــران و پاکســتان شــد 
ــه ســمت  ــام را ب ــران انگشــت اته ــی ای ــان نظام و فرمانده
ــد  ــا تهدی ــی از آن ه ــی برخ ــد؛ حت ــانه رفتن ــتان نش پاکس

ــاره  شــریعتی بــه چنــد دلیــل بــرای نگارنــده  ایــن  نوشــتن درب
ســطور تــوام بــا دشــواری اســت؛ نخســت آن کــه قلمــی کــردِن 
آن چــه در ذهــن می گــذرد در بــاب کســی کــه بیــان جســور و 
قلــِم بُّرانــش لــرزه بــر انــدام واژگان و عبــارات مألــوف می انــدازد 
ــذ، گاه  ــفید کاغ ــه  س ــر صفح ــم اش( ب ــش )توت ــِص قلم و رق
)به ویــژه در کویریــات( منتهــی بــه زایــش ادبیاتــی نوازشــگِر روح 
ــر نویســنده  زبردســت ســخت اســت و  ــر ه ــی ب می شــود، حت
مســئولیت آفرین، چــه رســد بــر خام نویــس خامــه بــه دســتی 
ــه  ــد وجهــی و الیه الی ــن ســطور. دوم آن کــه چن ــم ای چــون راق
بــودن شــخصیت شــریعتی، از ســویی و تقســیم بندی رایــج آثــار 
وی )اجتماعیــات، اســامیات و کویریــات( از دیگــر ســو، همــه بر 
ــریعتی،  ــد. علی ش ــاره  او می افزای ــتار درب ــار و نوش ــت گفت صعوب
ُ القلــب  شــریعتی ادیــب مــورخ جامعه شــناس فلســفی گوی رقیق 
ــر  ــه از ه ــی اســت ک ــون دشــت فراخ ــک اســت و چ و رمانتی
ســو در آن بنگــری و از هــر پنجــره کــه در آن نظــر کنــی، َطرفی 
مجــزا بــری. گاه مرغــزاری دلکــش و فریبــا می بینــی و گاه تاطم 
و جــوش و خــروش، گاه متانــت و آرامــش اقیانــوس وَش می بینــی 
و گاه بی قــراری دریــای طوفــان زده  بی رحــم، گاه نظــم فلســفی و 
گاه تفکــر ژولیــده  ژنــده پــوش شــلخته. امــا در ورای همــه  این هــا 
کــه بر«مــای« بیننــده و خواننــده  آثــار شــریعتی عارض می شــود 
ــن  ــز اســت و در عی ــک چی ــده - شــریعتی ی ــه زعــم نگارن - ب
حــال هیــچ یــک نیســت و هــم همــه آن چــه در بــاال صفــات وی 
دانســتیم هســت و در قالــب یکــی نمی گنجــد و ایــن اســت راز 
ســردرگمی در بــاب کیســتی شــریعتی و چندی و چونــی آثــارش؛ 
ســردرگمی ای کــه اقــوال و آثــاری از طیف هــای گوناگــون فکــری 
ــت  ــن یایداش ــاری، در ای ــت. ب ــده اس ــریعتی را آفری ــاره  ش درب
مختصــر، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا و چگونــه اســت 
کــه شــریعتی از جانــب جریان هــای فکــری، سیاســی و اجتماعــی 
ــن  گوناگــون مــورد ســرزنش و لعــن و غــرض ورزی و در بهتری
حالــت نقــد عالمانه اســت، نکاتی خاصــه وار نوشــته ام و در ضمن 
آن، موقعیــت تراژیکــی را کــه شــریعتی در آن زیســت و در آن 
ــد ویژگــی  ــم. در آغــاز از چن ــد ترســیم کن ــات رهی ــد حی از قی

ــات  ــن منظــور، ثب ــد. بدی از کشــورهای مذکــور عقــب بمانن
امنیتــی یکــی از دغدغه هــای مشــترک دو کشــور اســت کــه 

مبنــای توســعه اقتصــادی نیــز خواهــد بــود. 
ــن  ــته از متحدی ــتان در گذش ــم پاکس ــران و ه ــم ای دوم، ه
اصلــی غــرب بوده انــد امــا ابتــدا ایــران و ســپس پاکســتان از 
غــرب بــه ویــژه آمریــکا فاصلــه گرفته انــد. در ایــن شــرایط، 
بــرای هــر دو کشــور مهــم اســت کــه بتواننــد بــدون اتحــاد 

بــا آمریــکا رونــد توســعه خــود را پیــش ببرنــد. 
ســوم، ایــران و پاکســتان بــا برخــی از همســایگان خــود روابــط 
منازعه آلــودی دارنــد؛ البتــه شــرایط پاکســتان در ایــن زمینــه 
وخیم تــر اســت و از میــان چهــار کشــور همســایه خــود بــا دو 
کشــور در منازعــه اســت. بنابرایــن، هیچ یــک از این دو کشــور 

نمی خواهنــد همســایگان دشــمن خــود را افزایــش دهنــد. 
چهــارم، ایــران و پاکســتان کشــورهای پرجمعیتــی هســتند و 
ــته  ــه ای داش ــل ماحظ ــادی قاب ــکاری اقتص ــد هم می توانن
باشــند. هرچنــد تاکنــون ایــن اتفــاق رخ نــداده امــا افزایــش 

سوم؛ شریعتی، شبه جامعه شناس دین
ــش  ــی پی ــنفکران غیر مذهب ــریعتی را از روش ــه ش ــه ک آن چ
ــران  ــای ای ــود را براحی ــری خ ــای فک ــاً بن ــه عمدت از وی -ک
ــتانی  ــاً از »باس ــه اصطاح ــود آن ک ــا وج ــد، ب ــتان می نهادن باس
ــرده و  ــدا ک ــته اند- ج ــی نداش ــه درک عمیق ــودن« اندیش ب
پیــش می انــدازد، تمرکــز و تاکیــد بــر حافظــه  تاریخــی موجــود 
ــن -کــه اســاس  و هم چنیــن در نظــر داشــتن کارکردهــای دی
توجهــات و فرضیــات جامعه شناســی دیــن اســت- در جامعــه 
ــز  ــود. شــریعتی در تاشــی نســبتاً موفقیت آمی ــران ب ــی ای دین
از حافظــه  تاریخــی موجــود )دیــن اســام در قرائــت شــریعتی( 
ابــزاری در جهــت تخریــب تصــورات و معانــی رنــگ و رو رفتــه  
اســام ســنتی فراهــم آورد و هــم کوشــید بر ایــن خرابــه، معانی 
ــوذر  ــر از آن اب ــه متاث ــا نهــد ک ــا صبغــه   سیاســی بن ــد ب جدی
تبدیــل بــه یــک سوسیالیســت دو آتشــه می شــود و انتظــار و 
تقیــه رنــگ سیاســی و انقابــی بــه خــود می گیــرد و در لفافــه 
بــه منزلــه  ســاحی فکــری در تقابــل بــا اســتبداد شاهنشــاهی از 
یک ســو و اســام خشــک شــیعیان صفــوی )اشــاره بــه دوگانــه 
مناقشــه برانگیــزی اســت که شــریعتی بــا تفکیک تشــیع علوی 
از تشــیع صفــوی رســم می کنــد( و مارکسیســم از ســوی دیگــر 

ــت.  ــه کار می رف ب
شریعتِی شوریده سر

ــا  ــش رو ت ــِر پی ــن مختص ــد، در مت ــعی ش ــه س ــه ک آن گون
ــی  ــام فقاهت ــان اس ــر جری ــریعتی ب ــرات ش ــا تاثی بدین ج
ــای  ــن و جریان ه ــی دی ــرات وی از جامعه شناس ــنتی و تاث س
ــد  ــر درآمدن ــه رشــته  تحری ــام، ب ــاب آن ای معرفت شناســی ب
ــوق را  ــوزون ف ــدان م ــعرگون نه چن ــاه بیت ش ــد ش ــا بای ام
ــود«.  ــر ب ــریعتی شوریده س ــرد: »ش ــرح ک ــکل مط ــن ش بدی
نهــادن کالبــد فکــر شــریعتی در کســوت یــک مارکسیســت 
یــا یــک جامعه شــناس دیــن یــا یــک فیلســوف علــم و حتــی 
یــک مــورخ تاریــخ اســام کمــک چندانــی بــه فهــم شــریعتی 
و اندیشــه اش نمی کنــد؛ چــرا کــه شــریعتی خــود نیــز -کــه 
خــوب یــا بــد آن در این جــا مســئله  مــا نیســت- آگاهانــه از 
پذیــرش محدودیت هــای هریــک از ایــن القــاب گریــزان بــود 
و مســلمانی بــود کــه بیــش از آن کــه در پــی اســام دانــش و 
ــت. ــی می گرف ــاب را پ ــش و انق ــگ باشــد، اســام بین فرهن

ݩݐـامــــــــــه ݧ رںݧ ݓ ٮݫ ݨݐ ݧ حݧ



مجازات شالق سعید مرتضوی بخشیده شد

وکیــل مدافــع تعــدادی از کارگــران تأمیــن اجتماعــی از بخشــیده شــدن مجــازات شــاق ســعید مرتضــوی خبــر داد و گفــت: ایــن بخشــش با 
توجــه بــه عفــو )عمومی(مقــام معظــم رهبــری صــورت گرفتــه اســت. مصطفــی تــرک همدانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در رابطــه با بخشــیده 
شــدن حکــم شــاق ســعید مرتضــوی، اظهــار کــرد: کل محکومیــت ایشــان همیــن 65 یــا 70 ضربــه شــاق بــوده کــه بــا ایــن اوصــاف 
بــا توجــه بــه عفــو مقــام معظــم رهبــری از بابــت تأمیــن اجتماعــی محکومیــت دیگــری ندارنــد. مرتضــوی کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل 
محکومیــت در پرونــده کهریــزک بــه اتهــام معاونــت در قتــل در حبــس بــه ســر می بــرد، در پرونــده تامیــن اجتماعــی بــه اتهام تصــرف غیر 

قانونــی در امــوال دولتــی بــه شــاق محکــوم شــده بــود.
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غیبت انصاف در سیاست گذاری دولت در ایران

مدیریت راهبردی؛ حلقه مفقوده ایراِن پسا انقالبی

اتــکای عقــل خــود و بــا اســتدالل ســاده حفــظ ثبــات و امنیــت 
جامعــه خــود، حقــوق دیگــران را رعایــت می کردنــد و در حــق 
یک دیگــر انصــاف می ورزیدنــد، بــا آن کــه از بســیاری حقــوق 
ــا  ــن آن ه ــچ اصــل مســلمی در ذه ــد و هی ــل بودن خــود غاف
شــکل نگرفتــه بــود. رالــز، از آن جــا کــه عدالــت را پدیــده ای 
ــی و  ــی ماوراء الطبیع ــه فضیلت ــی )ن ــی سیاس ــی و مفهوم زمین
ارزشــی اخاقــی( و بلکــه قابــل تشــخیص و تحصیــل از طریــق 
ــاش  ــد، در ت ــهروندان می دان ــق ش ــی و تواف ــرارداد اجتماع ق
اســت تــا راهــی بــرای ســاختن اصــول عدالت توســط انســان و 
رســیدن آســان تر انســان بــه عدالــت پیــدا کنــد و در نهایــت، 

ــد. ــی می کن ــوان راه معرف ــه عن انصــاف را ب
انصــاف، از نظــر رالــز، روش عقایــی رســیدن بــه اصــول عدالــت 
ــت  ــز خــود عدال ــه را نی ــری منصفان اســت و نتیجــه تصمیم گی
معرفــی می کنــد؛ اگــر آزاد و بی طرفانــه، بــدون پیش داوری هــای 
ــل  ــه عق ــکا ب ــا ات ــا ب ــش، تنه ــای خوی ــارغ از باوره ــی و ف ذهن
ــا  ــده ی ــورد پدی ــاوت درم ــه قض ــه- ب ــان اولی ــون مردم -همچ
موضوعــی بپردازیــم، روش مــا منصفانــه و نتیجــه قضــاوت مــا 

عیــن عدالــت خواهــد بــود.
سیاســت گذاران دولتــی نیــز به عنوان کســانی کــه امــور راهبردی 
کان و اســتراتژیک را تعییــن می کننــد ازجمله مهم تریــن افرادی 
هســتند کــه باید انصــاف رالــزی را رعایت کننــد. تکثــر گروه ها و 
احــزاب و جریان هــای سیاســی در هــر جامعــه ایــن الــزام را ایجاد 
کــرده اســت کــه دولتمــردان، سیاســت های فراگیــری را مدنظــر 
قــرار دهنــد تــا همه گروه هــا را شــامل شــود. طبقــات و گروه هایی 
کــه نیازهــای متفــاوت و گاه متضــادی دارند و هم چنیــن اقلیت ها 
و هویت هایــی کــه مطالبــات سیاســی و اجتماعــی مخصــوص بــه 
خــود را دارنــد. در نظــر گرفتــن همــه ایــن جنبه هــا نیازمنــد دید 

سراســری و همه جانبه نگــر اســت.

بلندمــدت یــا راهبردی(، اجــرای راهبــرد و ارزیابی و کنتــرل راهبرد. 
تعامــل میــان ایــن چهار عنصر اساســی اســت کــه موفقیــت را در 

اجــرای برنامه هــا بــه ارمغــان مــی آورد.
بــر اســاس چنیــن ویژگی هایــی کــه مختــص برنامــه راهبــردی 
اســت، گروه هــای سیاســی در ایــران پســا انقــاب و حتــی رؤســای 
جمهــوری که بــه قدرت رســیدند، از راهبــرد و مدیریــت راهبردی 
ــرای  ــکاتی ب ــع و مش ــرایطی، موان ــن ش ــد. در چنی ــه دور بودن ب
ــد. نخســتین  ــا بازماندن ــع آن ه ــه از رف ــورد ک ــم خ ــا رق دولت ه
مانــع بــرای بســیاری از دولت هــا کــه در عبــور از آن نــاکام بودنــد، 
کادر انقابــی و فاقــد تجربــه و تخصــص بــود. پــس از انقــاب و با 
تصفیه کارکنــان، نیــاز وزارت امــور خارجه به جایگزینــی کارمندان 
ــه به ســرعت  ــد. به نحوی ک ــش احســاس می ش ــد بیش ازپی جدی
و بــدون نیــاز بــه طــی رونــد قانونــی و رعایــت شــرایط اســتخدام، 
ــه انبــوه حقوق بگیــران حکومتــی پیوســتند.  دیوانیــان جدیــدی ب
اکثــر آنــان حتــی در ســطح معاونیــن و ســفرا، جوانانی فاقــد تجربه 
سیاســی و بی اطــاع از فن دیپلماســی و آداب کنســولی بودند. البته 
ذات و طبیعــت انقــاب ایــن اســت که همه چیــز را زیــر و رو کرده 
و از نــو بنــا می ســازد. باالخــره طبیعــی اســت کــه وقتــی ملتــی 
بــدون بهره گیــری مســتقیم از کمک هــای خارجــی و دســت خالی 
ــظ انقــاب  ــه حف ــروز می شــود، نســبت ب ــد و پی انقــاب می کن
خــود نگرانی هایــی داشــته باشــد. لــذا قطب نمای سیاســت خارجی 
بیشــتر براســاس جهت گیــری ایدئولوژیک مســیر را نشــان می داد 
و نــه مقــدورات و محــذورات. تحــت چنیــن شــرایطی بســیاری از 
دولت هــا ماننــد دولــت تکنوکــرات هاشــمی رفســنجانی بایــد بــا 

ایــن اســت کــه دولت  هــا و شــهروندان بــا توجــه بــه عــدم امکان 
تفاهــم کامــل بــر ســر موضوعــات بنیادیــن، در سیاســت گذاری 
بــه طــرح دالیــل عاقانــه ای بیاندیشــند کــه نیازمنــد اعتقــاد به 
ــر  ــن صــورت، ناگزی ــل نباشــد. در ای ــر از عق ــی فرات ــچ اصل هی
خواهیــم بــود کــه مفهــوم حقیقــت را در دل و ذهــن خــود )قلمرو 
خصوصــی( نــگاه داریــم و در گفت و گــو بــا دیگــر شــهروندان در 
)قلمــرو عمومــی(، نــه در پــی اثبــات حقانیــت خــود، بلکــه در پی 
انصــاف و عقایــی بــودن باشــیم؛ چرا که اصــول و باورهــای متنوع 
مــورد قبــول شــهروندان، ذاتــاً متفــاوت و غیــر قابــل جمع انــد و 
مفهــوم حقیقــت از هــر یــک از آن هــا به دیگــری، تغییــر می کند 
و در نتیجــه، توافــق و تفاهــم بــر ســر آن را غیرممکــن می ســازد. 
بــه یــک معنــا در زندگــی سیاســی بــه دنبــال دالیــل باشــیم و 
ــه این کــه عقــل یک جانبــه کلــی را  انصــاف را رعایــت کنیــم ن

به صــورت حــق بــه جانبــی در مناســبات پیــاده ســازیم. 
ــر کار  ــر س ــاب ب ــس از انق ــال های پ ــه در س ــی ک دولت های
ــن  ــه ای خــاص در ای ــروه و طبق ــده گ ــک نماین ــر ی ــد، ه آمده ان
کشــور بودنــد و این کــه نتوانســتند خواســت ها و نیازهــای طبقات 
ــردن اصــول  ــت نک ــد، نشــان از رعای ــف را پوشــش دهن مختل
انصــاف در دولت هــا اســت. توســعه نامتــوازن کــه در هــر بــار 
ــوده  ــل ب ــه ای متمای ــمت طبق ــه س ــا ب سیاســت گذاری دولت ه
اســت، آن هــا را در مســیری خــارج از توســعه قــرار داده اســت. 
نبــود فضــای گفت وگــو و محدودیــت در ایجاد گفتمان سراســری 
کــه همــه مــردم را تحــت پوشــش قــرار دهــد، از ضعف هــای 
ــرار  ــورد بررســی ق ــد بیشــتر م ــه بای سیاســت گذاری اســت ک
گیــرد. خصوصــا در روزهایــی کــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی 
مــردم در وضعیــت نابســامانی قــرار دارد رعایــت انصــاف و در 
ــه  ــار جامع ــه اقش ــای هم ــا و نیازه ــن محدودیت ه ــر گرفت نظ

می توانــد بــه تلطیــف زیســت سیاســی کشــور کمــک کنــد.

را بــه فنــا دهنــد. اصاح طلبــی امیرکبیــر بــا دسیســه چینی های 
انگلیــس بــه مــرگ وی ختــم شــد. جنبــش مشــروطه خواهی بــا 
حمایــت روســیه و بــه تــوپ بســتن مجلــس بــه انتهــای راه خود 
رســید. جنبــش ملــی شــدن نفــت نیز بــا دسیســه انگلیســی ها و 
همراهــی آمریکایی هــا بــه شــکل گیری شــراکت نفتی و اســتبداد 
داخلــی ختــم شــد. انقــاب اســامی نیــز هــر روز بــا یــک چالش 
ــای  ــرح کودت ــک روز، ط ــرد. ی ــرم می ک ــد دســت وپنجه ن جدی
نــوژه بــود و روز دیگــر هلــی بــورد نیروهــا در صحــرای طبــس. 
یــک روز، غائلــه ترکمن صحــرا بــود و روز دیگــر، تحریــک صدام 
بــرای حملــه بــه ایــران. هیــچ اعتمــادی بــه نظــام بین الملــل و 
ســاختارهای آن وجــود نداشــت. ملــت ایــران در جنــگ تحمیلی 
ــور  ــش از 50 کش ــود. بی ــگ ب ــال جن ــان در ح ــک جه ــا ی ب
به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه عراق کمــک کردنــد. این 
حــوادث بدبینــی تاریخــی آن هــا را کــه »گراهــام فولر« بخشــی از 
ذهنیتشــان می دانســت، تشــدید کــرد. انعــکاس بی اعتمــادی بــه 
ســاختارهای نظــام بین الملــل را در قانــون اساســی نیــز می تــوان 
یافــت. اصــول 152 و 153 آشــکارا بــر »نفــی هرگونه ســتمگری و 
ستم کشــی«، »نفــی نظــام ســلطه« و »طــرد کامل اســتعمار« تأکید 
می کنــد. ایــن شــرایط باعــث گردیــد تــا ایــران بــه سیاســت »نه 
شــرقی و نه غربی« روی آورد و سیاســت داخلی و فضای دســتگاه 
وزارت خارجــه ایــران امنیتــی شــود. وزارتخانه هــا به نوعــی 
مکلــف شــدند تــا هرگونــه توطئــه خارجــی را شناســایی و خنثی 
کننــد. هیچ یــک از نخبــگان حاکــم و روســای جمهــور بــرای عبور 

از ایــن تنگناهــا راهبــردی تدویــن نکردند.
در تحلیــل نهایــی، یکــی از مشــکات عمــده کشــور در انجــام 
سیاســت های توســعه، فقــدان مدیریــت راهبــردی و منســجم در 
اجرای سیاســت های توســعه اســت کــه از ابتدای انقاب اســامی 
تــا لحظه اکنــون تــداوم پیدا کــرده اســت. نهادینه نشــدن احزاب 
سیاســی و هم چنیــن برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری طی 
دو هفتــه، منجــر بــه تبدیل شــدن رقابت هــای انتخاباتــی بــه یک 
بازی چندروزه شــده اســت که شــعارها، نحــوه رفتار و احساســات 
برنــده رقابت هــا را تعییــن می کند. بــازی مذکــور کاندیداهــا را به 
ســمتی ســوق می دهــد کــه بــرای تدویــن راهبــرد و مدیریــت 
راهبــردی اندیشــه نکننــد. نخبــگان حاکــم صرفاً بــا شــعارها و نه 
راهبــرد منســجم، ســبب افزایــش هزینه هــا و کاهــش کارآمــدی 
ــره  ــه طف ــه ای ک ــران شــده اند. به گون ــاالری در ای ــام دیوان س نظ
رفتــن آن هــا از تدویــن راهبــرد بــرای تغییــر الگوهــای سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگــی و صرفــاً اتــکا بــه شــعارهای بی عمــل بــرای 
جــذب رأی و نشســتن بــر مســند قــدرت، بحران های مســتمر را 
دامــن زده و در یــک فراینــد تاریخــی به گونــه ای انباشــت شــده 
ــر ایــن آوار هــرروز ســخت تر از  اســت کــه خــارج شــدن از زی

ــود. ــروز می ش دی
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جــان رالــز در میــان اندیشــمندان قــرن بیســتم بــه لحــاظ توجه 
بــه فلســفه سیاســی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. تدوین 
ــه  ــی اگرچ ــای لیبرال ــه آموزه ه ــر پای ــت ب ــه ای از عدال نظری
از ســوی فاســفه قبلــی عرضــه شــده بــود، امــا توســط جــان 
رالــز، عمــق و جامعیــت پیــدا کــرد؛ بــه گونــه ای کــه اثــر او را با 
آثــار فاســفه بزرگــی ماننــد کانــت مقایســه کرده انــد. هــدف 
رالــز از ارائــه تئــوری عدالــت، تعریــف و دفــاع از مفهــوم خاص 
ــی  ــت لیبرال ــد از عدال ــی و نظام من ــی و اخاق ــت اجتماع عدال
ــه و  ــی جامع ــاختار اساس ــت، س ــی عدال ــوع اصل ــت. موض اس
ســازوکاری اســت کــه طــی آن نهادهــای اجتماعــی، حقــوق و 
وظایــف اساســی در توزیــع و چگونگــی تقســیم مزایــای حاصــل 
از همــکاری اجتماعــی را تعییــن می کننــد، بنابرایــن عدالت همان 
ــان  ــی در می ــی واقع ــاد تعادل ــل و ایج ــازات بی دلی حــذف امتی
خواســته های متعــارض انســان ها اســت کــه در ســاختار یــک 

نهــاد اجتماعــی پیش بینــی شــده اســت.
نظریــه رالــز، مبتنــی بــر دو اصــل کلــی اســت؛ نخســت، پذیرش 
حــق برابــر بــرای همــه شــهروندان در برخــورداری از آزادی هــای 
اساســی مشــارکت سیاســی، بیان، عقیــده، حفظ حریــم خصوصی، 
حفــظ هویــت و حیثیــت و غیــره و دوم، پذیرفتــن نابرابری هــای 
ــژه  ــگان به وی ــح هم ــرای مصال ــه ب ــرط آن ک ــه ش ــی ب اجتماع
ــه  ــب جامع ــات و مواه ــری از امکان ــب کمت ــه نصی ــانی ک کس

می برنــد، طراحــی شــده و ســازمان یافتــه باشــند.
رالــز در نظریــه خــود، ابتــدا بــه ایــن ویژگــی فرضــی جوامــع 
ــدون آن  ــا، ب ــهروندان آن ه ــه ش ــد ک ــاره می کن نخســتین اش
کــه از حقیقــت عدالــت و اصــول آن مطلــع باشــند، صرفــا بــه 

پــس از درگرفتــن طوفــان سیاســی شــدید، ایــران پســا انقابــی در 
ــی ایســتاده  ــا در جای ــاز شــد. بســیاری از گروه ه ســال 1357 آغ
بودنــد کــه بــرای آن مبــارزه می کردنــد. آن هــا بــرای روزهای پس 
از انقــاب برنامه هایــی داشــتند و بــه  انــدازه سهمشــان در پیروزی 
ــه  ــد. در ادام ــا بودن ــردن آن برنامه ه ــی ک ــان عمل ــاب، خواه انق
حوادثــی رخ داد کــه بســیاری از آن هــا از صحنــه سیاســت ایــران 
کنــار گذاشــته شــدند و مذهبی هــا بــر امور سیاســی و بوروکراســی 
حاکــم شــدند. نیروهــای زیــادی تــاش کردنــد تــا وارد صحنــه 
سیاســت در ایــران شــوند و برنامه هــای راهبــردی خــود را  پیــش 
ببرنــد امــا موفق نشــدند و عدم موفقیت آن هــا پیامدهایــی را برای 
ایــران در برداشــت کــه تــا بــه امــروز بــا آن هــا دســت وپنجه نــرم 
می کنیــم. به طــور ویــژه، دولــت موقــت پــس ازآن کــه مدیریــت 
راهبــردی متفاوتــی را پیشــه کــرد، از صحنــه سیاســت ایــران کنار 
رفــت. چنیــن فرجامــی ســبب شــد کــه ســایر گروه هــا، تــاش 
بــرای تغییــر از طریــق مدیریــت راهبــردی را بــه ســازش و ماندن 
در قــدرت ترجیــح دهنــد. هیچ یــک از گروه هــای سیاســی و حتــی 
کســانی کــه قــدرت را در ایــران پســا انقابــی در دســت گرفتنــد، 
راهبــرد سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی مناســبی برای جلوگیــری از 

بحران هــای مســتمر طراحــی نکردنــد.
راهبــرد درک، کاری اســت کــه قــرار اســت صــورت گیــرد و روی 
نحــوه ای کــه آن کار تحقــق خواهد یافت، تأکیــد دارد. یــک راهبرد 
خــوب در صورتــی کــه ماهرانــه اجــرا شــود، اهــداف و جهت یابــی 
کــه مدیــران و کارکنــان در تمامی ســطوح نیــاز دارند را مشــخص 
می ســازد تــا این کــه آن هــا توصیــف گردیــده و موجبــات موفقیت 
در آن راه فراهــم آیــد. در بحث هــای مدیریتــی، هــر ســازمانی کــه 
فاقــد یــک راهبرد روشــن و واضح باشــد، ســازمانی آشــفته و بدون 
هــدف خواهــد بــود. بنابراین مقصــود از تدویــن راهبــرد، فعالیت ها 
و کارهایــی اســت کــه در مســیر تحقــق مأموریت هــا و هدف هــای 
کلــی ســازمان صــورت می گیــرد که معمــوالً بــا بررســی و ارزیابی 
فرصت هــا و تهدیدهــای محیــط خارجــی و نقــاط قــوت و ضعــف 
محیــط درونــی آغــاز می شــود و بــه آن برنامه ریــزی بلندمــدت 
راهبــردی نیــز می گوینــد. در اجــرای راهبــرد، روش هــا، ابزارهــای 
مدیریتــی و ســازمانی بــرای تخصیــص منابــع به منظــور تأمیــن 
ــن  ــی در ای ــود. کار نهای ــه می ش ــه کار گرفت ــردی ب ــداف راهب اه
فرآینــد، کنتــرل راهبــرد اســت. در ایــن مرحله نتیجــه فعالیت ها و 
میــزان پیشــرفت بــه مدیــران بازخــورد می شــود و در صورتی کــه 
نتیجــه منفــی باشــد، اصاحــات الزم صــورت می گیــرد. درنتیجــه 
مدیریــت راهبــردی عبارت اســت از بررســی محیطــی )هم محیط 
ــزی  ــرد )برنامه ری ــن راهب ــی(، تدوی ــط خارج ــم محی ــی و ه داخل

طبقــات پاییــن در جامعــه بــه دنبــال برابــری هســتند، بیمــه و 
اشــتغال بــرای آن هــا حیاتــی اســت و رفــع نیازهــای ضــروری و 
اولیــه بــرای آن هــا در اولویــت اســت. طبقــه متوســط، جوانــان و 
ــی کــه ســطح متوســطی از درآمــد و زندگــی  تحصیل کرده های
ــاش  ــر از مع ــا فرات ــی آن ه ــی زندگ ــه اصل ــد و دغدغ را دارن
اســت. آنــان بــه دنبــال آزادی، مشــارکت سیاســی و اجتماعــی 
هســتند. ایجــاد جامعــه مدنــی و گردش نخبــگان و تــاش برای 
ــن  ــه اســت. هم چنی ــن طبق ــای ای ــر از اولویت ه ــه ای بهت جامع
ــول و  ــردش پ ــارت، گ ــه تج ــه ک ــای نخب ــات و منزلت ه طبق
جایــگاه بــاالی فرهنگــی یــا سیاســی دارنــد، مطالبــات مبتنــی بر 
خودشــکوفایی و خاقیــت بــرای آن هــا اهمیــت دارد. بنابرایــن 
بســته به شــکاف های طبقاتــی، جنســیتی، سیاســی و ایدئولوژیک 
ــت  ــه دول ــردد ک ــی تقســیم می گ ــای هویت ــه تکثره ــه ب جامع
برآمــده از هــر گــروه تنهــا در صــورت روایــت انصــاف می تواند 

ــد. ــدی باش ــت گذار کارآم سیاس
و  دولــت  درخصــوص  رالــز  اندیشــه  از  آن چــه  حــال 
ــه  ــن نکت ــر ای ــق داد، ذک ــوان تطبی سیاســت گذاری های آن می ت
اســت کــه دولت هــا در سیاســت گذاری های خــود بایــد جانــب 
انصــاف را رعایــت کننــد. توجــه و برنامه ریــزی بــرای هــر طبقــه 
ــد در  ــان می توان ــته های آن ــا و خواس ــن نیازه ــر گرفت و در نظ
جریــان مشــروعیت بخشــی به هــر دولتی کمک شــایانی داشــته 
باشــد. دولــت برآمــده از هــر پایــگاه، طبقــه یــا منزلتــی نباید تنها 
یــک جانبــه و بــا عقــل حــق بــه جانــب سیاســت های مدنظــر 
خویــش را پیــاده کنــد؛ بلکــه بایــد بــا روایت انصــاف بتواند ســایر 
بازیگــران را نیــز درک کــرد. از پــرده جهــل مبتنــی بــر بی طرفی 

سیاســت طراحــی و اجــرا نمایــد. 
آن چــه مســلم اســت امــکان توافــق و تفاهــم همــه شــهروندان بر 
ســر اصــول مــورد قبــول آن هــا وجــود نــدارد. امــا پیشــنهاد رالــز 

ــرات  ــدان تکنوک ــه چن ــرد ک وزارت خارجــه ای کار را پیــش می ب
نشــده بــود. دولت هــا و رؤســای جمهــور هیــچ برنامــه راهبــردی 

بــرای خــروج از ایــن بحــران تدویــن نکردنــد.
فاصلــه جامعــه بــا دولــت و فضــای سیاســی جامعــه در بســیاری 
از مقاطــع مانــع از آن بــوده اســت تــا بســیاری از امــوری کــه در 
ــی شــود. رؤســای  ــت می گذشــت، اجرای ــدان دول ذهــن قدرتمن
جمهــور و کســانی کــه بــر مســند قــدرت نشســتند هیچ تاشــی 
بــرای »تغییــر بینــش« و پرهیــز از »دوگانگــی و تضــاد« در جامعه 
ــه نســبت روزهــای انقــاب  ــد. جامعــه ای کــه اگرچــه ب نکردن
ــه  ــان ارزشــی و آرمان خواهان ــر شــده اســت امــا هم چن واقع گرات
باقی مانــده اســت و تقاضــای همراهــی دولــت بــا خــود را دارد. در 
بســیاری از مــوارد دولت هــا پیوســته در معرض انتقــاد نمایندگان 
جنــاح چپ مجلــس قرار داشــتند که خــود را حامی مســتضعفان 
می دانســتند. فاصلــه میــان دولــت و نهادهــای مــوازی به گونــه ای 
ــه  ــی« و ن ــی »تنش زدای ــت خارج ــه سیاس ــا ن ــه آن ه ــوده ک ب
»ســازندگی« و نــه عملکــرد آن هــا در اقتصــاد را می پســندیدند. 
آن را بخــش اقتصــادی »نماینده ســرمایه داران و مرفهــان بی درد« 
ــازش کار«  ــت« آن و در بخــش سیاســی »س ــان زالوصف و »حامی

ــتند. می دانس
حاکــم بــودن نــگاه امنیتــی بــر سیاســت داخلــی و خارجی کشــور 
یکــی دیگــر از مهم تریــن موانــع سیاســت های توســعه ای اســت 
کــه بــرای عبــور از آن راهبــردی تدویــن نشــده اســت. حافظــه 
تاریخــی ایرانیــان انباشــته از حوادثــی اســت کــه در آن دولت های 
بیگانــه کوشــیده بودنــد تــا دســتاوردهای آنــان در حــوزه داخلــی 

ݩݐـامــــــــــه ݧ رںݧ ݓ ٮݫ ݨݐ ݧ حݧ



برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی آب در دانشگاه فردوسی مشهد

ــف  ــران مختل ــا حضــور مســئوالن دانشــگاه و اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد، مدی ــی آب ب مراســم بزرگداشــت روز مل
بخش هــای دولتــی و خصوصــی مرتبــط بــا حــوزه آب، صنعــت و کشــاورزی اســتان، کارشناســان و کشــاورزان همچنیــن دانشــجویان گــروه 
علــوم و مهندســی آب در روز دوشــنبه 13 اســفندماه 1397 در تــاالر اجتماعــات ســاختمان تحصیــات تکمیلی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد برگــزار شــد. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم بــا اهــداء لوح هــای تقدیــر از کارشناســان جامعــه صنعــت و کشــاورزی 
کــه در آمــوزش عملــی دانشــجویان درس کارورزی گــروه علــوم و مهندســی آب دانشــگاه فردوســی مشــهد همــکاری داشــتند، تقدیــر شــد.
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ــوںݩݩݩݐ ــــ ݩـݐ ݧ ݧ دارالفٮݧ
دکتر محمد کافی: دانشگاه خانه  همه  ماست و همه  ما اعضای یک خانواده هستیم

و در کارنامــه اش تجربــه ی بیــش از یــک دهــه ریاســت دانشــگاه 
دارد. ایــن آشــنایی بــا دانشــگاه ســبب شــده اســت تــا علی رغــم 
مشــکات گســترده و این کــه هنــوز نتوانســته ایم جایگاه مــان را 
در بودجــه  کشــور بــرای بالفعــل کــردن ظرفیت هایمان به دســت 
بیاوریــم امــا وزیــر علــوم به دانشــگاه ها ایــن اختیــار را داده اســت 
کــه بتواننــد ســندهای راهبردی شــان را بــه خوبــی خــود طراحــی 
و اجــرا کننــد. وزیــر علــوم ســعی می کنــد تــا بــا آزادی عملی که 
بــه دانشــگاه ها داده اســت در فرازهــای مختلفــی که دانشــگاهیان 
دچــار چالــش می شــوند، خــود بــر اســاس شــرایط بومــی و محلی 
بــر مشــکات غلبــه کننــد. در واقــع می تــوان گفــت کــه تــاش 
ــر دانشــگاه ها  ــه ب می شــود کمتریــن فشــار از جانــب وزارت خان
باشــد. از ایــن جهــت مــن ایــن انتخــاب را به فــال نیــک می گیرم.
بــه بحــث بودجــه و اســناد راهبــردی اشــاره کردیــد، یکــی از 
مســائلی کــه همــواره بــرای فعالیــن دانشــجویی ســوأل بــوده 
اســت، بحــث شــفافیت در این رونــد و انتقــال تصمیم گیری ها 
و روندهــای مالــی و اداری دانشــگاه بــه اتاقی شیشــه ای اســت. 
در  بودجه  ســال 98، دانشــگاه فردوســی مشــهد از نظر میزان 
بودجــه  اختصــاص داده شــده در میــان دانشــگاه های کشــور، 
در جایــگاه دوم قــرار دارد اما در مقایســه با ســایر دانشــگاه ها 
در میــزان بودجــه تخصیــص داده شــده بــرای مجموعه هــای 
دانشــجویی، شــرایط چنــدان مناســب نیســت. بودجــه 
مجموعه هــای دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه 
ــاری و  ــود، اوال اعتب ــوان می ش ــون عن ــا ۵۰ میلی ــدود ۱۵ ت ح
نقــد کــردن آن بســیار دشــوار اســت و دومــا بخش عمــده ای 
از آن خــرج نگــه داری آمفی تئاترهــا و مــواردی از ایــن قبیــل 
ــه  ــجویی هزین ــای دانش ــای مجموعه ه ــود در فعالیت ه می ش
ــگاه  ــی دانش ــد مال ــفافی از رون ــزارش ش ــرا گ ــود. چ نمی ش

وجــود نــدارد؟
حــرف شــما درســت اســت. ایــن حــق دانشــجویان و تشــکل ها 
اســت کــه بداننــد سیســتم مالــی دانشــگاه بــه چه ترتیبــی عمل 
ــه  ــم ک ــاش کرده ای ــته ت ــال گذش ــد س ــا در چن ــد. م می کن
ــور  ــزی کش ــام بودجه ری ــی را در نظ ــگاه فردوس ــگاه دانش جای
ــاص  ــورت خ ــه ص ــزان و ب ــه برنامه ری ــیم و ب ــاء ببخش ارتق
ســازمان برنامــه و بودجــه  کشــور ثابــت کنیــم کــه دانشــگاه 
فردوســی مشــهد بــر اســاس هــر معیــاری در جایــگاه دومیــن 
ــه  ــده بودج ــش عم ــرار دارد. بخ ــور ق ــع کش ــگاه جام دانش
دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه بیــش از 75 درصــد کل بودجــه  
دانشــگاه اســت مربــوط بــه حقــوق پرســنلی می شــود کــه چنــد 
ســالی اســت کــه از خزانــه مســتقیما بــه حســاب دانشــگاهیان 
ــگاه  ــه دانش ــر بودج ــد دیگ ــدود 15 درص ــود. ح ــز می ش واری
هزینه هــای جــاری دانشــگاه شــامل هزینــه  انــرژی و دســتمزد 
ــر  ــکاری نظی ــز صــرف هزینه هــای پیمان ــره و نی کارگــران  غی
خدمــات و فضــای ســبز وتغذیــه دانشــجویان می شــود. بدیــن 
ــر روی  ــا ب ــگاه تنه ــا در دانش ــزی م ــده  برنامه ری ــب عم ترتی
10 درصــد بودجــه  دانشــگاه اســت. بــه همیــن دلیــل آن قــدر 
دســت مدیریــت داشــگاه بــاز نیســت کــه بتوانیــم در توســعه 

ــم.  ــاد کنی ــم گیری ایج ــر چش ــی تغیی ــای فرهنگ فعالیت ه
بــا ایــن وجــود، ایــن نکتــه درســت اســت کــه مــا کاما شــفاف 
ــاق  ــم در ات ــده بتوانی ــال آین ــاءاهلل س ــم و انش ــل نمی کنی عم
شیشــه ای، آمارهــای دقیقــی از هزینه هــای فرهنگــی تشــکل ها 
داشــته باشــیم تــا نهادهــای دســت اندرکار بدانند کــه بودجه در 
کجــا و بــه چــه صــورت هزینه شــده اســت. مــن تأکید کــرده ام 
کــه رونــد مالــی دانشــگاه بایــد شــفاف شــود و تخصیــص اعتبار 

در دانشــگاه حضــور پیــدا کننــد. در عــوض امکانــات دانشــگاه 
را در اختیــار نهادهــا و ســازمان های دیگــر مخصوصــا آن هایــی 
کــه متعلــق بــه دولت انــد یــا ســازمان های مــردم نهــاد قــرار 
می دهیــم. اگرچــه ایــن اقــدام حاشــیه های خــود را بــه همــراه 
دارد امــا در راســتای مســئولیت پذیری اجتماعی  دانشــگاه اســت 
تــا جامعــه نیــز بتوانــد از ظرفیت هــای دانشــگاه اســتفاده کنــد. 
نکتــه  مهمــی کــه رعایــت آن ضــرورت دارد ایــن اســت کــه در 
ایــن مســیر نبایــد غافــل شــویم کــه اولویــت  مــا بایــد دانشــگاه 
ــتفاده ای  ــل اس ــات آن در داخ ــه امکان ــی ک ــا زمان ــد و تنه باش
ــفانه  ــرد. متأس ــرار گی ــران ق ــار دیگ ــد در اختی ــدارد می توان ن
مــا هنــوز نتوانســته ایم ســاماندهی درســتی از اماکــن دانشــگاه 
داشــته باشــیم. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه آیین نامــه  اماکن 
دانشــگاه در دســتور کار شــورای دانشــگاه اســت و امیدواریــم تــا 
پایــان ســال تحصیلــی جــاری بــه وضعیــت روشــنی از چگونگی 

اســتفاده از اماکــن دانشــگاه برســیم.
ــد.  ــاره کردی ــگاه اش ــی دانش ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ب
دانشــگاه فردوســی در شــهر مشــهد بــه جزیــره  امنــی تبدیل 
شــده اســت کــه بســیاری از فعالیت هایــی کــه در دانشــگاه 
ــدن  ــی ش ــکان اجرای ــهر ام ــطح ش ــود در س ــام می ش انج
نــدارد. چگونــه می تــوان دانشــگاه را بــه درون جامعــه تســری 
داد؟ دیوارهــای دانشــگاه بــه صــورت فیزیکــی دور دانشــگاه 
را احاطــه کــرده اســت و اگرچــه ایمنــی را بــه شــهروندان آن 
اهــدا کــرده امــا از ســوی دیگــر گویــی آنــان را در همین فضا 
محصــور کــرده اســت. چگونــه می تــوان نخبــگان دانشــگاه را 

بــرای تأثیرگــذاری در شــهر فعــال کــرد؟
فکــر می کنــم کــه مــا یــک مــرز ســخت و فیزیکــی داریــم و 
یــک مــرز نــرم، ارزشــی و فکــری. در حوزه  فیزیکــی دور تــا دور 
دانشــگاه نرده کشــی شــده و در برنامــه و طــرح جامــع دانشــگاه 
ــی  ــه تدریــج بخش های ــده شــده اســت کــه ب ایــن مســئله دی
ــه  ــگاه و جامع ــن دانش ــی بی ــای فیزیک ــگاه آزاد و فض از دانش
مشــترک بشــود. ولــی آنچــه مهمتــر اســت، این مســئله اســت 
ــا تــاش  ــد. م ــدا کن کــه فکــر دانشــگاهی در جامعــه رواج پی
ــازمان های  ــازان و س ــا تصمیم س ــازنده ب ــی س ــم تعامل کرده ای
اصلــی شــهر برقــرار کنیــم. آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان 
مثــال سازمانی ســت کــه بــه دلیــل ایــن کــه خــود دانشــگاه و 
ســازمان های مطالعاتــی، علمــی و بنیادهــای پژوهشــی دارد کمتر 
ــدم  ــود پیش ق ــا خ ــا م ــت، ام ــده اس ــگاه آم ــمت دانش ــه س ب
ــر از  ــش از 10 نف ــون بی ــل شــده ایم. اکن ــا وارد تعام ــا آن ه و ب
مدیــران اصلــی آســتان قــدس از اســتادان و کارکنــان دانشــگاه 
فردوســی هســتند. مادامــی که فکــر دانشــگاهی در این ســازمان 
رشــد کنــد زمینــه مســاعدی را بــرای ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه 
ــور بســیاری از  ــن ط ــد. همی ــم می کن ــدس فراه ــتان ق ــا آس ب
همــکاران و دانشــجویان مــا در شــهرداری و اســتانداری فعالیــت 
ــگ  ــرکل فرهن ــه مدی ــی ک ــر، زمان ــی دیگ ــا در مثال ــد. ی دارن
ــات  ــاتید دانشــکده الهی ــان اس ــتان از می ــامی اس ــاد اس و ارش
دانشــگاه فردوســی انتخــاب می شــود، بنــده نیــز مطالباتــی را بــا 
ایشــان در میــان گذاشــته ام. لــذا ما بیشــتر به دنبال این هســتیم 
کــه تفکــر و برنامه  دانشــگاهی در ســازمان های مختلف شــهری 
نفــوذ پیــدا کنــد و در ایــن جهــت کار را تعقیــب می کنیــم تــا به 
تدریــج بتوانیــم فکر دانشــگاهی را در ســطح شــهر ترویــج دهیم 
و آن زمــان اســت کــه می توانیــم مرزهــای فیزیکــی دانشــگاه 
را برداریــم تــا دانشــگاه ارتباطاتــش بــا جامعــه را توســعه دهــد.
ــای دانشــگاه  ــن تصمیم گیری ه یکــی از مناقشــه برانگیزتری
در چنــد ســال اخیــر کــه در میــان مجموعه هــای دانشــجویی 
ــت  ــام معاون ــت، ادغ ــن زده اس ــی را دام ــای مختلف بحث ه
فرهنگــی بــا معاونــت دانشــجویی بــوده اســت. مخالفیــن این 
اقــدام بــر ایــن نظراند کــه تجربه نشــان داده اســت هــر زمان 
ایــن اقــدام صــورت می گیــرد عمــده توجــه معاونــت فرهنگی 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــا و بودج ــده برنامه ریزی ه ــجویی و عم و دانش
ســمت حــوزه دانشــجویی مــی رود تــا حــوزه فرهنگــی و بــه 
گونــه ای مدیــر را درگیــر می کنــد کــه دسترســی بــه آن اگر 
نــه غیرممکــن کــه بســیار دشــوار می شــود. در ایــن تصمیــم 

ــال می کنیــد؟  چــه اهدافــی را دنب
بنــده ســالیان ســال در ایــن حــوزه مســئولیت داشــته ام و تجربه 
ــن  ــاد م ــگاه را دارم. اعتق ــجویی-فرهنگی دانش ــت دانش معاون
ــت را در فعالیت هــای  ــد حداقــل دخال ــن اســت کــه مــا بای ای
فرهنگــی دانشــجویان داشــته باشــیم. در دانشــگاه های پیشــرفته 
اتحادیه هــای دانشــجویی فعالیت هــای فرهنگــی و فــوق برنامــه 
ــجوی  ــه دانش ــی ک ــن زمان ــد. م ــت می کنن ــگاه را مدیری دانش
ــجویی  ــی کارت دانش ــودم، حت ــگاه Newcastle ب PHD در دانش
مــن را هــم اتحادیــه دانشــجویان صــادر  کــرد و تــا ایــن حــد 
مســئوالن دانشــگاه بــه دانشــجویان اعتماد کــرده بودنــد. دیدگاه 
بنــده ایــن اســت کــه وقتــی یــک تشــکیات عریــض و طویــل 

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95

پیش مصاحبــه: بیــش از پنــج ســال از ریاســت دکتــر محمــد 
کافــی بــر دانشــگاه فردوســی مشــهد می گــذرد. پنــج ســالی که 
کوچک تریــن شــباهتی بــه ســال های ســخت و ســرد گذشــته 
ــه  ــام زخم هــای روزگاران ن ــرای التی ــود ب نداشــت و فرصتــی ب
چنــدان دور. دانشــگاه فردوســی مشــهد در پنــج ســال گذشــته 
بــرای اهالــی آن، هماننــد جزیــره ای امــن در دل شهری ســت که 
آبســتن اتفاق هــای ناگــوار بســیاری اســت. در ایــن پنــج ســال 
ــر  ــون شــدند و ه ــای خفه شــده گذشــته، صاحــب تریب صداه
کــس دل در گــرو ایــن مــرز و بــوم داشــت، اجــازه ســخن گفتن 
یافــت. پنــج ســال گذشــته فرصتی بــود تا همــه ما دانشــگاهیان، 
بتوانیــم در کنــار یکدیگــر بگوییــم و بشــنویم و مشــکات مان را 
خودمــان حــل کنیــم. بــدون شــک ایجــاد چنیــن فضایــی جــز 
بــا مدیریــت صحیــح و بینشــی درســت محقــق نمی شــد. دکتر 
ــارغ از تمامــی اقدامــات  ــی، رئیــس دانشگاهی ســت کــه ف کاف
مثبتــی کــه بــرای دانشــگاه انجــام داده اســت و بــه یــادگار باقی 
خواهنــد مانــد، در ذهــن جمعــی دانشــگاهیان بــه عنــوان فردی 
از جنــس خودشــان شــناخته می شــود. همیــن قرابــت باعــث 
شــده اســت تــا بتــوان بــه او نزدیــک شــد و حتــی ســخت ترین 
انتقــادات را مطــرح کــرد. پایان ســال 97 و ســالنامه وقایع اتفاقیه 
فرصــت خوبــی بــود تــا بــا دکتــر کافــی بــه گفت وگو بنشــینیم 
ــان  ــا او در می ــواالت دانشــجویان را ب ــا و س ــی دغدغه ه و برخ
ــن پنــج ســال انتظــار  ــه ای ــه تجرب ــم. همان طــور کــه ب بگذاری
داشــتیم، بــا روی بــاز دعــوت بــه مصاحبــه را پذیرفــت و بــه 
ــق  ــدم تحق ــخ داد، از ع ــش ها پاس ــته ها و پرس ــی خواس تمام
انتظــارات دانشــگاهیان پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری 96 
و عــدم شــفافیت روندهــای تصمیم گیــری و مالــی دانشــگاه تــا 
مشــکات پیــش روی مجموعه هــای دانشــجویی در فعالیت هــا 
و دغدغه هــای صنفــی دانشــجویان و فضــای نــه چنــدان پویــای 

ــگاه. کنونی دانش
انتخابــات  در  روحانــی  حســن  پیــروزی  از  پــس 
ریاســت جمهوری ۱396 بســیاری بــر ایــن نظــر بودنــد کــه 
ــات ۱392، اراده  ــه انتخاب ــبت ب ــان نس ــع ایش ــا رأی قاط ب
حامیــان وی بایــد بیش از پیــش در کابینه و تصمیمــات دولت 
منعکــس شــود. دانشــجویان حامــی حســن روحانــی نیــز در 
ایــن راســتا انتظار انتخــاب وزیــر علومی همــراه با دانشــگاه را 
داشــتند. امــا پــس از انتظــاری طوالنــی و بــا مخالفت گســترده 
ــه  ــوم ب ــت وزارت عل ــکان هدای ــت س ــجویان در نهای دانش
منصــور غالمــی رســید. اگرچــه در دانشــگاه فردوســی اوضاع 
بــه مراتــب بهتــر از وزارت  علــوم و ســایر دانشــگاه ها اســت 
ــه پشــتوانه همــان رأی قاطــع حســن  ــا ب و برخــی انتصاب ه
روحانــی و تغییــر فضــا هماهنــگ بــا آن بــود امــا هنــوز هــم 
برخــی بــر ایــن نظــر هســتند کــه انتظــارات آن هــا بــرآورده 
نشــده اســت و شــعارهای حســن روحانی در خصــوص فضای 
دانشــگاه ها جنبــه عملــی پیــدا نکــرده اســت. بدیــن ترتیــب 
دانشــجویان نیــز بــه صــورت خــاص متأثــر از همــان یــأس 

ــد؟ ــق می دانی ــه ح ــجویان را ب ــته دانش ــد. خواس عمومی ان
ــر  ــای دکت ــروزی آق ــال 96 پی ــم در س ــال 92 و ه ــم در س ه
روحانــی مرهــون مشــارکت گســترده  و در صحنه بــودن جوانان 
ایــن مــرز و بــوم بــه ویــژه دانشــگاهیان اســت. جوانــان بــرای 
آقــای دکتــر روحانــی در ســال 92 واقعــا کاری کارســتان انجــام 
دادنــد و در ســال 96 هــم بــه خوبــی بــه صحنــه آمدنــد. انتظار 
عمومــی ایــن بــود کــه دانشــگاه ها کــه منشــأ ایــن پیــروزی و 
البتــه تحــوالت بودنــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیرند کــه در 
رأس آن وزارت علــوم اســت. بنــده بــه عنــوان کســی کــه بیش 
از 30 ســال در حــوزه آمــوزش عالــی کشــور فعالیــت می کنــم 
بایــد اقــرار کنــم که هــم دولــت یازدهــم و هــم دولــت دوازدهم 
ــوزش  ــوزه آم ــه دانشــگاه ها و ح ــاید ب ــد و ش ــه بای ــور ک آن ط
عالــی توجهــی نداشــته و نــدارد. بــه همین ســبب مــا از ابتــدا به 
ویــژه در دولــت جدیــد بــا چالش هــای مختلفــی مواجه هســتیم 
بــه گونــه ای که حتــی در تأمیــن نیازهــای اولیه  دانشــگاهیان نیز 
بــا دشــواری روبه روییــم. این کــه چقــدر وزارت علــوم و در رأس 
آن وزیــر علــوم در پیشــرفت و شــتاب علمــی و اداره  دانشــگاه ها 
تأثیــر دارد، از ایــن جهــت کــه وزیــر علــوم در اصــل نماینــده  
دانشــگاهیان در هیئــت دولــت اســت و در دیگر محافــل مهم از 
جملــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگی شــرکت می کنــد، جایگاه 
بســیار مهمــی اســت. ما نیز بــه همین دلیــل خاصه در ســال 96 
انتظــار معرفــی یک وزیــر علوم قــوی و توانمنــد را داشــتیم. ولی 
بــه هــر حــال هرچــه کــه بــود تمــام شــد و در نهایــت وزیــری 
آمــد کــه ممکــن اســت در گزینه هــای اول دانشــگاهیان نباشــد 
امــا مزیتــی کــه دارد آن اســت کــه با بدنه  دانشــگاهیان آشــنایی 

بــه مجموعه هــای دانشــجویی بایــد بیــش از گذشــته باشــد امــا 
در مقایســه دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا ســایر دانشــگاه های 
کشــور در ایــن خصــوص بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
کــه ماهیــت دانشــگاه ما بــا دانشــگاههای دیگــر کامــا متفاوت 
اســت. بــرای مثــال فــرض کنیــد مــا می خواهیــم دانشــجویان را 
بــه اردوی راهیــان نــور اعزام کنیــم، هزینــه  اعــزام اردوی راهیان 
نــور بــرای مــا بــا ســایر اســتان ها کامــا متفــاوت و بــه دلیــل 
بعــد مســافت بیشــتر اســت. یــا فــرض کنید قرار اســت جشــن 
ازدواج دانشــجویی برگــزار شــود؛ زوج هــای جــوان از تمام کشــور 
ــه صــورت  ــم ب ــای مراســم ه ــد و هزینه ه ــه مشــهد می آین ب
ــگاه  ــری در دانش ــاد رهب ــی نه ــر نمایندگ ــط دفت ــل توس کام
ــم دانشــجویان  ــا مــی خواهی ــی وقتــی م پرداخــت می شــود ول
ازدواج کــرده خــود را بــه مــکان تفریحــی دیگــری اعــزام کنیــم 
بایــد متحمــل هزینــه شــویم. یــا حتــی هزینه هایــی مثــل اعــزام 
ــر  ــه و دیگ ــب های جمع ــر در ش ــرم مطه ــه ح ــجویان ب دانش
مناســبت ها ویــژه دانشــگاه فردوســی اســت. می خواهــم عــرض 
ــه ســایر  ــی دارد ک ــم دانشــگاه فردوســی مشــهد هزینه های کن
دانشــگاه های کشــور ممکــن اســت بــا آن هــا درگیــر نباشــند یا 
کمتــر بــه آن هــا توجه داشــته باشــند. بــه همین دلیل جلســات 
متعــددی بــا معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی  دانشــجویی )فــاد( و 
معاونــت برنامه ریــزی و توســعه  منابــع دانشــگاه داشــته-ایم و 
ــده  ــه ســال آین ــوده اســت ک ــن ب ــای آن ای ــی از خروجی ه یک
حــوزه  معاونــت فــاد بــه طــور کلــی مســتقل باشــد تــا خــود 
بتوانــد بودجــه اش را تنظیــم کنــد. بــاز هــم تأکیــد می کنــم کــه 

در ســال آینــده شــاهد شــفافیت بیشــتری خواهیــم بــود.
یکــی از مســائلی کــه بعضا از ســوی برخــی مدیران دانشــگاه 
ــذب  ــا ج ــگاه ب ــای دانش ــش هزینه ه ــود کاه ــرح می ش مط
ــق  ــجویی از طری ــای دانش ــط مجموعه ه ــی توس ــع مال مناب
ــارج از  ــای خ ــن از نهاده ــاری گرفت ــا ی ــر ی ــذب اسپانس ج
دانشــگاه اســت. برخــی دانشــکده ها نیــز بــرای تأمیــن مالــی 
امــورات خــود، اقداماتــی از قبیــل اجــاره دادن آمفی تئاترهــا 
ــام  ــجویان و... را انج ــی دانش ــا حت ــگاه ی ــرون دانش ــه بی ب
می دهنــد. ایــن مســئله دو مشــکل را ایجــاد می کنــد؛ مســئله 
نخســت این کــه زمانــی کــه بــرای تأمیــن هزینــه برنامه هــا و 
جــذب کمــک مالــی بــه ســوی نهادهــای خــارج از دانشــگاه 
ــر دانشــگاه  ــی ب می رویــم، اگرچــه ممکــن اســت فشــار مال
را کاهــش دهــد امــا دســت برخــی نهادهــای بیرونــی را بــه 
داخــل دانشــگاه بــاز می کنــد کــه در بلندمــدت آســیب های 
خــودش را دارد. مســئله دیگــر نیــز زمانــی ایجــاد می شــود 
کــه دانشــکده ها در ازای ارائــه فضاهــای خــود بــرای 
ــا  ــد ام ــب می کنن ــول طل ــه از دانشــجویان پ برگــزاری برنام
ــان  ــه خودش ــد ک ــی ندارن ــی مال ــان توانای ــکل ها آن چن تش
بتواننــد ایــن هزینــه را پرداخــت کننــد. در ایــن شــرایط چــه 
ــر  ــه ســبب هزینه ب ــا برنامه هــای دانشــجویی ب بایــد کــرد ت

بــودن متوقــف نشــوند؟
ــه  ــات دانشــگاه ب ــون اختصــاص دادن امکان ــا پیرام ــدگاه م دی
ــگاه  ــه در دانش ــات اگرچ ــن امکان ــه ای ــت ک ــن اس ــرون ای بی
ــد  ــدا می کن ــاز پی ــه آن نی ــه ب ــه جامع ــی ک ــا زمان ــت ام اس
ــکان  ــن ام ــد ای ــه ای نداشــته باشــد، بای و خــود دانشــگاه برنام
فراهــم شــود تــا جامعــه بتوانــد از آن بهره منــد شــود چراکــه 
امکانــات دانشــگاه نیــز از بودجــه ملــی ســاخته شــده اســت. اما 
در ایــن راســتا خــط قرمزهایــی نیــز وجــود دارد، مثــا تأکیــد 
ــر  ــر آموزش هــای کنکــوری کمت ــز نظی ــم برخــی از مراک داری
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بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه فردوســی مشــهد، بــر اســاس تفاهم نامــه ای کــه بــه امضــاء رؤســای دانشــگاه های فردوســی مشــهد 
و ماربــورگ آلمــان رســید، همکاری هــای علمــی بین المللــی دو دانشــگاه در عرصه هــای آموزشــی و پژوهشــی توســعه خواهــد یافــت.

از مفــاد ایــن تفاهم نامــه تبــادل اســتاد و دانشــجو و انجــام طرح هــا و دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی مشــترک می باشــد. پــس از امضــاء 
ــا کشــور آلمــان را از  ــط علمــی ـ بین المللــی ب ایــن تفاهم نامــه دکتــر محمــد کافــی، رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد، گســترش رواب
ــر  ــی در طــی ســال های اخی ــای مشــترک بین الملل ــن در فعالیت ه ــان را شــریکی مطمئ ــای دانشــگاه برشــمرد. وی کشــور آلم اولویت ه
ــه اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه و انجــام  ــی ب معرفــی کــرد و برگــزاری دوره هــای مشــترک آموزشــی، اعطــای گرنت هــای بین الملل
طرح هــای پژوهشــی مشــترک را بخشــی از همکاری هــای دو طــرف دانســت. رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد، ابــراز امیــدواری کــرد بــر 
ــه زودی شــاهد گشــایش حوزه هــای جدیــدی از همکاری هــای  اســاس برنامه هــای مدیریــت همکاری هــای علمــی بین المللــی دانشــگاه ب

مشــترک ازجملــه دوره هــای تحصیلــی مشــترک در عرصه هــای جدیــد دانــش باشــیم.
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ســعی کــرده ام کــه نظــر مشورتی شــان را عملــی کنــم. در همین 
یــک مــاه اخیــر چندیــن جلســه  مشــترک بــا شــورای صنفــی 
دانشــجویان و همین طــور دیگــر تشــکل های دانشــجویی 
ــن تفکــر مشــورتی  ــاز هــم قبــول دارم کــه ای داشــته ایم امــا ب
ــه نشــده اســت و دانشــجویان در  ــا نهادین ــران م ــن مدی در بی
ــا  ــد. ام ــال ندارن ــور فع ــگاه حض ــازی های کان دانش تصمیم س
بایــد گفــت نســبت بــه ســایر دانشــگاه ها مــا وضعیــت بهتــری 
ــه  ــان فاصل ــگاه هم چن ــای  دانش ــا آرمان ه ــه ب ــه البت ــم ک داری
داریــم و تــاش می کنیــم بــا مدیــران دانشــگاه هــم این مســائل 
مرتبــا مطــرح شــود تــا جایگاه هــای دانشــجویی تثبیــت شــود. 
بنــده در کمیتــه  تجدیــد نظــر انظباطــی دانشــجویان شــرکت 
می کنــم و حتمــا بــرای هــر حکمــی کــه بخواهیم تصویــب کنیم 
تــا زمانــی که نظــر نماینــده دانشــجویی مثبت نباشــد مــن رأی 
نمی دهــم و هرچــه کــه نماینــده  دانشــجویی بگویــد، مــن همــان 
ــجویان را  ــرایط دانش ــده ش ــه آن نماین ــم چراک ــر را می ده نظ
بهتــر درک می کنــد. در نتیجــه تــاش مــا در این جهت اســت، 

حــال بایــد دیــد تــا چــه حــد موفــق می شــویم.
معمــوال فعالیــن دانشــجویی حــوزه فرهنگــی از جنــس 
کانون هــای فرهنگــی و هنــری دانشــجویان در جشــنواره ای 
تحــت عنــوان رویــش دانشــگاهی و ملــی دیــده می شــوند. 
فعالیــن انجمن هــای علمــی نیــز در جشــنواره حرکــت 
دانشــگاهی و ملــی دیــده می شــوند. امــا مــا بســتری بــرای 
دیــده شــدن تشــکل ها و فعالیــن سیاســی- اجتماعــی 
ــا  ــی فعالیت ه ــار اصل ــه ب ــال آن ک ــم ح ــگاه نداری دانش
و برنامه هــای دانشــگاه بــر دوش مجموعه هایــی ماننــد 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی، انجمن هــای اســالمی، 
جامعــه اســالمی دانشــجویان، بســیج دانشــجویی و شــورای 
ــی را  ــارهای بیرون ــده فش ــور عم ــن ط ــت. همی ــی اس صنف
ــوند.  ــل می ش ــجویی متحم ــای دانش ــن مجموعه ه ــم همی ه
ــی چــرا در  ــر کاف ــای دکت ــار، آق ــه کن ــوارد ب ــن م ــه ای هم
ــای دانشــجویی  ــن مجموعه ه ــای ای ــچ  کــدام از برنامه ه هی
ــد؟ حــال آنکــه شــاهد حضــور شــما در  شــرکت نمی کنی
برنامه هــای انجمن هــای علمــی و کانون هــای فرهنگــی 
هســتیم. ایــن عــدم حضــور شــما در برنامه هــای تشــکل ها، 

ــد.  ــره نمی کن ــا مخاب ــه آن ه ــی را ب ــام خوب پی
ــه صــورت  ــه ب ــی دارم ک ــن آمادگ ــه اول م ــا نکت ــه ب در رابط
دانشــگاهی چنیــن جشــنواره ای را بــا هــر نامــی کــه تشــکل ها 
بــه جمع بنــدی برســند، بــرای تقدیــر از زحمــات آنــان برگــزار 
کنیــم. همیــن طــور در منطقه  9 کشــوری که داشــگاه فردوســی 
مشــهد عهــده دار سرپرســتی اش اســت می تــوان چنیــن 
جشــنواره ای را برگــزار کــرد. طبیعتا بعــد از کســب تجربه کافی 
می توانیــم ایــن مهــم را بــه عنــوان یــک جشــنواره  سراســری به 
وزارت خانــه پیشــنهاد کنیــم و آن هــا نیــز قطعا اســتقبال خواهند 
کــرد. کامــا حــق را بــه شــما می دهــم، مادامــی کــه بیشــترین 
بــار روانــی و بــار فکری بر تشــکل های سیاســی دانشــگاه اســت، 
اتفاقــا تجلیــل و تقدیــر بایــد از فعالیــت آنــان صــورت پذیــرد 
کــه جایــش بســیار خالــی اســت. امــا در رابطــه با نکتــه  دیگری 
کــه اشــاره کردیــد، بایــد عــرض کنــم کــه جشــنواره رویــش یا 
جشــنواره حرکــت، تنهــا یک بــار در طــول ســال برگزار می شــود 
و مــن خــود را مقیــد می کنــم کــه در آن شــرکت کنــم، امــا در 
ــای  ــی و انجمن ه ــای فرهنگ ــرد کانون ه ــای منف ــایر برنامه ه س
علمــی هــم فرصــت حضــور نــدارم. بــرای دیگــر تشــکل های 
دانشــجویی هــم دقیقــا چنیــن وضعیتــی حاکــم اســت. فــرض 
کنیــد اگــر یک بــار در برنامــه  مثــا جامعــه اســامی شــرکت 
ــه   ــم در برنام ــار ه ــه یک ب ــم ک ــد می کن ــود را مقی ــم، خ کن
انجمــن اســامی شــرکت کنــم و بــا توجــه بــه وقت محــدودی 
کــه دارم ایــن وضعیــت ممکــن اســت عدالــت را بــر هــم بزنــد. 
امــا اگــر یــک برنامه  منســجمی باشــد کــه همــه مجموعه-های 
ــند،  ــته باش ــا حضــور داش ــند ی ــل باش دانشــجویی در آن دخی
قطعــا شــرکت خواهــم کــرد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت که 
گاهــی رئیــس دانشــگاه نبایــد خــود را درگیــر برخــی مســائل و 
حواشــی کنــد تا بعــدا بتوانــد در مجامــع مختلف از تشــکل های 
دانشــجویی دفــاع کنــد. لــذا برخــی از برنامه هــای چالــش زا را 
بــه مــن حــق بدهیــد کــه شــرکت نکنــم چراکــه اگــر حضــور 
ــاع  ــدگان دف ــم از برگزارکنن ــان می توان ــم، آن زم ــته باش نداش
کنــم و موضع گیــری درســتی داشــته باشــم،  امــا اگــر در برنامه 
حضــور داشــته باشــم، ممکــن اســت کــه خــود از جایــگاه مدافع 

بــه جایــگاه متهــم منتقــل شــوم. 
شــاید دانشــگاه فردوســی مشــهد از معــدود دانشــگاه هایی 
ــی یــک مجموعــه دانشــجویی  ــرای هــر صدای باشــد کــه ب
وجــود دارد، از گرایــش فکــری سیاســی اصالح طلــب 
گرفتــه تــا اصول گــرا یــا شــورای صنفــی، انجمن هــای 
علمــی، کانون هــای فرهنگــی و هنــری و غیــره. امــا بــا وجــود 
بســتر خوبــی کــه فراهــم شــده اســت، برخــی معتقدانــد کــه 
فعالیت هــای دانشــجویی در چنــد ســال اخیــر کم رمــق 

ــم و دانشــجویان  انشــاءاهلل در ایــن جهــت بتوانیــم گام برداری
ــا  ــون ب ــا کن ــه ت ــم همان طــور ک و تشــکل های دانشــجویی ه
مدیریــت دانشــگاه همــکاری داشــته اند از ایــن بــه بعــد هــم 
داشــته باشــند. دانشــگاه خانــه  همــه  ماســت و همه  مــا اعضای 

یــک خانــواده هســتیم.
ــن دســتاوردی کــه در  ــد مهم تری ــر اگــر بخواهی ــای دکت آق
ایــن ســال هایی کــه ریاســت دانشــگاه فردوســی مشــهد را 

ــزی اســت؟ ــد، چــه چی برعهــده داشــته اید، بگویی
ــرده ام  ــاش ک ــه ت ــت ک ــن اس ــن ای ــتاورد م ــن دس مهم تری
ــل  ــک اص ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــانی را در دانش ــای انس ارزش ه
اجتناب ناپذیــر مطــرح کنــم و روابــط انســانی بین دانشــگاهیان 
را بــه عنــوان مهم تریــن اولویتــم قــرار بدهــم و فضایــی 
ــگاهیان  ــت در دانش ــق و هوی ــاس تعل ــه احس ــم ک ــاد کن ایج
افزایــش پیــدا کنــد و هرکســی فکــر کنــد کــه ایــن دانشــگاه 
ــق دارد. فضــای رعــب و وحشــت و این کــه  ــه خــودش تعل ب
ــی اســت  ــد، فضای هیچ کســی خــود را صاحــب دانشــگاه ندان
کــه بــه هیچ وجــه بــه نفــع دانشــگاه نیســت. امــا در کنــار ایــن 
مهــم، دســتاوردهای دیگــری نیــز داشــته ایم و در جهت هایــی 
ــوزه  ــا ح ــی از آن جهت ه ــم؛ یک ــل کرده ای ــق عم ــیار موف بس
بین المللی ســازی دانشــگاه اســت. اکنــون در هــر کجــای دنیــا 
نــام دانشــگاه فردوســی را ببریــد آن را بــه عنوان یک دانشــگاه 
ــف  ــت مختل ــا هیئ ــال ده ه ــر س ــند. در ه ــرح می شناس مط
دانشــگاهی بــه مشــهد می آینــد. در ســال جــاری بیــش از 30 
اســتاد از کشــورهای مختلــف بــه دانشــگاه آمدنــد، تدریــس 
ــش از  ــن از بی ــد. همچنی ــزار کردن ــاپ برگ ــد و ورکش کردن
ــا در دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــجویانی  20 کشــور دنی
ــد و تعدادشــان در حــدود 1700 نفــر  ــه تحصیل ان مشــغول ب
اســت. دانشــگاه فردوســی مشــهد پرچــم دار دیپلماســی علمــی 
ــت.  ــده اس ــت نیام ــاده به دس ــن کار س ــت و ای ــور اس کش
ــی  ــرون از دانشــگاه و مســئولیت پذیری اجتماع ــا بی ــاط ب ارتب
کــه پیش تــر توضیــح دادم، دیگــر مســئله ای اســت کــه مــا به 
صــورت جــدی دنبــال می کنیــم و دانشــجویان و اســتادان ما در 
ســطح شــهر مشــهد و اســتان و حتــی کشــور فعالیــت می کنند. 
همیــن طــور اقدامــات مهــم دیگــری در دســت انجــام اســت 
و بــه عنــوان مثــال در حــوزه نفــت و گاز ما دانشــگاهی هســتیم 
کــه در ســال آینــده قــرارداد نفتــی بزرگــی بــا بخــش نفــت و 
گاز کشــور خواهیــم بســت در صورتــی کــه گذشــته اصــا از 
ایــن چیزهــا خبــری نبــوده اســت. لــذا این هــا نکاتــی اســت که 
بــه صــورت برگزیــده و تیتــروار می توانــم عــرض کنــم. ارتقــاء 
شــهرت و رتبــه دانشــگاه  نیــز همــواره مــد نظــر ما بوده اســت 
و در ایــن حیطــه پیشــرفت بســیار خوبــی داشــته ایم و بــدون 
شــک ایــن مهــم بــدون کمــک دانشــجویان و اســتادان نخبــه  

ــد. ــر نمی ش میس
دانشــگاه  ریاســت  بــا  ارتباطــی  راه  ســهل الوصول ترین 

فردوســی بــرای دانشــجویان چیســت؟ 
ــس  ــا رئی ــاط ب ــوان »ارتب ــا عن ــه ای ب ــایت دانشــگاه گزین در س
دانشــگاه« وجــود دارد کــه دانشــجویان می تواننــد از ایــن طریــق 
ــم را  ــاط باشــند. مــن هــر روز صبــح ایمیل های ــا بنــده در ارتب ب
ــد در  ــخ باش ــه پاس ــاز ب ــه نی ــواردی را ک ــم و م ــک می کن چ
اســرع وقــت جــواب می دهــم و ســایر مــوارد را بــرای پیگیــری 
بــه همکارانــم ارجــاع می دهــم. در مــواردی هــم ممکــن اســت 
دانشــجویی جــواب نگرفتــه باشــد، ایــن بدین معنا نیســت که من 
بی تفــاوت بــوده ام، بلکــه برطــرف کــردن خواســته آن دانشــجو 
نیــاز بــه زمــان دارد و پیگیــری آن بــه درازا می کشــد، یــا بعضــا 
مشــکل عنــوان شــده بســتر قانونی نداشــته اســت و دیگــر نیازی 
بــه جــواب دادن نیســت. امــا در رابطــه بــا مشــکات فــردی که 
از ســوی دانشــجویان مطرح می شــود، پیــام را شــخصا می خوانم و 
ســعی می کنــم در اســرع وقــت پاســخ دهــم. فکــر می کنــم ایــن 

راحت تریــن شــکل ارتباطــی باشــد. 
مهم تریــن هــدف و برنامــه  شــما کــه چشــم انداز ســال 98 

دانشــگاه خواهــد بــود چــه  چیــزی اســت؟
ســال 98  می دهــد  نشــان  پیش بینی هــا  کــه  این طــور 
ســال بســیار ســختی از لحــاظ مالــی و اعتبــاری خواهــد بــود 
ــردی دانشــگاه بحــث  ــند راهب ــاخص های س ــن ش ــا از بی و م
مســئولیت پذیری اجتماعــی، بحــث بین المللی ســازی دانشــگاه 
و بحــث ارتقــای مرجعیــت و شــهرت دانشــگاه  را در اولویــت 
قــرار داده ایــم. تاش مــان بــر ایــن اســت کــه ضمــن عملیاتــی 
ســاختن ایــن محورهــا، خودمــان را بــرای ترســیم مســیر 10 
ــدی  ــه ســند راهب ــم، چراک ــاده کنی ــده دانشــگاه آم ســال آین
ــن  ــا ای ــه  م ــود و برنام ــام می ش ــال 99 تم اول دانشــگاه در س
اســت کــه نقشــه  راه آینــده  دانشــگاه را انشــاءاهلل تنظیــم کنیم. 
ضمــن این کــه ســال آینــده هفتادمیــن ســال تأســیس دانشــگاه 
فردوســی مشــهد اســت و بنــا داریــم بــه مناســبت ایــن ســال 
ــی، شــادابی و نشــاط را در  ــه پویای ــم ک ــاش بیشــتری کنی ت

دانشــگاه بیــش از پیــش ببینیــم.

ــی  ــای فرهنگ ــرای فعالیت ه ــت و... ب ــت، مدیری ــد معاون در ح
داریــم، بایــد بــرای آن هــا ســازوکار خاصــی تعریــف کــرد و بــه 
ــه تصدی گــری و  ــا ب ــد عمدت جــای آن کــه تســهیل گری کنن
ضابطه گــذاری مشــغول می شــوند. مرکــز اصلــی فعالیت هــای 
ــند و  ــجویی باش ــای دانش ــکل ها و انجمن ه ــد تش ــی بای فرهنگ
خــود کارهــا را دنبــال کننــد و مــا تنهــا تســهیل گر باشــیم. البته 
ــوده  ــه نب ــی اینگون ــی در چــارت تفصیل کــه در ســازوکار و حت
اســت کــه بگوییــم معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی، بلکــه بــاز 
هــم تأکیدمــان معاونــت فرهنگــی- اجتماعــی، دانشــجویی بــوده 
ــه در  ــپاری هایی ک ــا برون س ــج ب ــه تدری ــدوارم ب ــت. امی اس
امــورات رفاهــی دانشــجویان در دســتور کار اســت، ایــن معاونت 
ــر فعالیت هــای فرهنگی-اجتماعــی باشــد.  بیشــتر تمرکــزش ب
اعتقــاد شــخصی ام ایــن اســت کــه اگــر مــا اعتمــاد بیشــتری به 
تشــکل ها و دانشــجویان بکنیــم، نیــازی بــه تشــکیات عریض و 

طویــل اداری نداریــم. 
ــه  ــل این ک ــجویان - مث ــی دانش ــورات رفاه ــپاری ام برون س
شــاهد برون ســپاری برخــی از تریاهــا هســتیم - شــاید منجــر 
بــه ایجــاد فضــای رقابتــی بیــن متقاضیــان بیرونــی و در نتیجــه 
رفــاه بیشــتر دانشــجویان  شــود امــا ایــن اقــدام بــا امــکان عدم 
کنتــرل درســت و کافــی دانشــگاه بــر پیمــان کار بیرونــی اتفاقا 
می توانــد نتایــج نامطلوبــی بــه دنبــال داشــته باشــد. همچنیــن 
ــای  ــوص فعالیت ه ــه در خص ــتی ک ــناد باالدس ــود اس ــا وج ب
ــوم و  ــه در وزارت  عل ــود دارد - چ ــجویان وج ــی دانش فرهنگ
چــه در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و غیــره - عمــال نقش 
مدیــران دانشــگاه بــه عنــوان متولیــان فعالیت هــای فرهنگــی 
حفــظ می شــود و نمی تــوان آن را بــه دانشــجویان منتقــل کــرد.

ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــکل ای ــه اول، مش ــا نکت ــه ب در رابط
ــه شــدت ضعــف داریــم و  ــر پیمــان کاران ب بخــش نظــارت ب
ــمت های  ــا قس ــا ب ــی وقت ه ــا خیل ــی م ــتم های نظارت سیس
دیگــر و حتــی بــا پیمــان کاران ادغــام شــده اســت. اگــر شــرح 
خدمــات دقیقــی تعریــف و نظــارت درســتی هــم اعمــال شــود، 
تجربــه برون ســپاری امــورات رفاهی در دانشــگاه همانند سراســر 
دنیــا می توانــد مثبــت باشــد. چراکــه ایــن سیســتم بــا تمرکــز 
بهتــر بــر امــورات خــاص خــود می توانــد کارآمدتــر از سیســتم 
ــی  ــی نقص های ــول دارم در شــرایط کنون ــا قب ــی باشــد، ام دولت
داریــم کــه درصــدد برطرف کــردن آن هســتیم. ما در دانشــگاه 
بخــش نظــارت راهبــردی را بــه صــورت جــدی دنبــال می کنیم 
و امیدواریــم بــه زودی اجرایــی شــود. در رابطــه بــا نکتــه دوم، 
قبــول دارم کــه ســازوکارهایی کــه در  حــوزه  فرهنگــی و اجتماعی 
ــده  ــر و تصویب کنن ــان ناظ ــا برا یش ــم عمدت ــجویان داری دانش
در نظــر گرفتــه اســت امــا می توانیــم بــه عنــوان دانشــگاهیان 
خراســان پیــش گام شــویم و پیشــنهاد دهیــم. تشــکیل 
انجمن هــای علمــی دانشــجویی و شــوراهای صنفــی دانشــجویان 
در حــدود 20 ســال پیــش توســط همیــن دانشــگاه پیشــنهاد و 
ســازوکار آن تنظیــم و بعدهــا در سراســر کشــور فراگیــر شــد. 
ــه  موفقــی را در ســطح  مــن فکــر می کنــم کــه اگــر مــا تجرب
دانشــگاه نشــان دهیــم ایــن ظرفیــت در کشــور وجــود دارد کــه 
بخشــی از ایــن قیــودی که بــه صــورت متمرکــز تصمیم گیری و 
بــر دانشــجویان تحمیــل می شــود را بتوانیــم از دوش تشــکل ها و 
انجمن هــا برداریــم؛ هرچنــد کــه کار دشــوار امــا شــدنی اســت. 
بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی کــه در شــهر مشــهد حاکــم 
ــال  ــرون اعم ــگاه از بی ــه دانش ــه ب ــارهایی ک ــت و فش اس
می شــود، می تــوان قــدرت دانشــجویان بــرای اثرگــذاری بــر 

داد؟ افزایــش  را  تصمیم گیری هــا 
بــه نکتــه  مهمی اشــاره کردیــد. از لحاظ ســاختاری و تشــکیاتی 
موجــود شــرایط بــه ایــن شــکل اســت کــه در شــورای فرهنگی 
ــور دارد، در  ــجویی حض ــکل های دانش ــده  تش ــگاه، نماین دانش
ــک شــورای دانشــجویی  ــم ی ــت دانشــگاه ه ــه  مدیری آیین نام
ــور  ــد حض ــجویان بای ــر از دانش ــه در آن دو نف ــود دارد ک وج
داشــته باشــند کــه متأســفانه معاونت فــاد تا کنــون آن شــورا را 
تشــکیل نــداده اســت.  در شــورای انظباطی دانشــجویان نیز یک 
عضــو دانشــجویی شــرکت می کنــد و همیــن طــور در شــورای 
تجدیــد نظــر انظباطــی هــم یک عضــو دانشــجویی حضــور دارد. 
ــف دانشــگاه  ــم در ارکان مختل ــی دانشــجویان ه شــورای صنف
حضــور و فعالیــت دارد. نکتــه  مهــم ایــن اســت کــه مــا بایــد 
تفکــرات مدیران مــان را بــه ســمتی حرکــت دهیــم کــه بــه نظر 
دانشــجویان توجــه بیشــتری بکننــد. فکــر می کنــم در شــرایط 
فعلــی اگــر بتوانیــم در تفکــرات مدیران مــان اندکی تغییــر ایجاد 
کنیــم کــه متوجــه باشــند بیــش از پیــش دانشــجویان را دخیل 
در تصمیمــات کننــد اوضــاع بــه مراتــب بهتــر خواهــد شــد و 
ــاذ  ــری اتخ ــر و کاربردی ت ــات موثرت ــوان تصمیم ــا می ت قطع
کــرد؛ وقتــی کــه دانشــجویان خــود دســت اندرکار مــی شــوند 

مشــکات را بهتــر احســاس و بیــان می کننــد.
بنــده شــخصا ایــن رویــه را در پیــش گرفتــه ام و هــر تشــکل 
دانشــجویی کــه مشــکاتش را بــا مــن در میان گذاشــته اســت، 

ــاص  ــت خ ــن وضعی ــه ای ــه ک ــت. البت ــوده اس ــق ب و کم رون
دانشــگاه فردوســی نیســت و تحلیل هــای خــرد و کالن 
مختلفــی بــرای چرایــی ایــن وضعیــت وجــود دارد؛ از هــراس 
ــام  ــار نظ ــا فش ــه ت ــجویی گرفت ــت دانش ــای فعالی هزینه ه
آموزشــی دانشــگاه بــر دانشــجویان یــا اعتقــاد بــه بی تأثیــری 
ــوان  ــه عن ــما ب ــل ش ــجویان. تحلی ــان دانش ــا در می فعالیت ه

ــت؟  ــی چیس ــگاه فردوس ــس دانش رئی
کــه  می کنــم  تأییــد  را  ادعــا  ایــن  کامــا  هــم  مــن 
درصــد دانشــجویانی کــه درگیــر فعالیت هــای مختلــف 
ــت.  ــی نیس ــل توجه ــد قاب ــتند، درص ــی هس فرهنگی - اجتماع
بــه ویــژه هرچــه عیــار سیاســی یــک تشــکل بیشــتر می شــود 
بــه همــان نســبت اقبــال دانشــجویی کمتــر می شــود. دلیــل آن 
در وهلــه  نخســت هزینــه  ســنگین فعالیت هــای دانشــجویی در 
شــرایط فعلــی کشــور اســت و در وهلــه دوم وقتی کــه در فضای 
کلــی جامعــه نوعــی یــأس و بی تأثیــری در حوزه هــای مختلــف 
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی می بینیم، دانشــجویان و دانشــگاه 
نیــز بــه عنــوان جزئــی از جامعــه همیــن احســاس را دارنــد کــه 
مشــارکت و حضورشــان تأثیــر چندانــی بــر تصمیم ســازی های 
کان نــدارد. لــذا مــن نظــرم ایــن نیســت کــه فشــار آموزشــی 
و ســنگینی درس هــا باعــث وضعیــت کنونــی شــده اســت، چون 
اکنــون هــم می بینیــم اکثر دانشــجویانی کــه درگیــر فعالیت های 
این چنینی انــد اتفاقــا از رشــته های تحصیلــی هســتند کــه بایــد 
بیشــتر وقــت بــرای درس بگذارنــد، بیشــتر کارگاه، آزمایشــگاه، 
کاس و تمریــن دارنــد امــا بــاز هــم با انگیــزه فعالیــت می کنند. 
لــذا فکــر می کنــم درس هــا از گذشــته ســنگین تر نشــده اســت 
ــای  ــری انگیزه ه ــده، یکس ــی ش ــای کنون ــث فض ــه باع و آنچ
فــردی و اجتماعــی و مهم تــر از همــه فضــای بــی تفاوتــی بیرون 
ــه   ــن نکت ــذارد. ای ــر می گ ــر دانشــگاه اث ــه ب دانشــگاه اســت ک
بســیار مهمــی اســت و بــرای بنــده بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه 
ایــن آرزو وجــود دارد کــه درصــد بیشــتری از دانشــجویان در 
فعالیت هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، ورزشــی، سیاســی و... 
شــرکت کننــد و در چنیــن شــرایطی اســت کــه مــا می توانیــم 
دانش آموختگانــی تحویــل جامعــه دهیــم کــه در این جــا تمریــن 
کار گروهــی و کار جمعــی کــرده  و جامعه-پذیــر شــده اند. امــا 
متأســفانه اکنــون چنیــن وضعیتــی نیســت و مــن این را شــدیدا 
تهدیــدی بــرای آینــده  کشــور می دانــم، ایــن کــه هــر کســی 
بیایــد و کاس بــرود و تنهــا درس بخوانــد و بــه خانه یــا خوابگاه 
بــرود، بــه هیچ وجــه پیامدهــای خوبــی نــدارد و اولیــن ثمــره آن 

دانشــگاهی فاقــد پویایــی و فعالیــت اســت.
ــا و  ــیتی اتوبوس ه ــک جنس ــوع تفکی ــر، دو موض ــای دکت آق
دوچرخه ســواری زنــان در دانشــگاه، از جمله مســائلی اســت 
ــون آن  ــجویی پیرام ــف دانش ــای مختل ــم مجموعه ه ــه ه ک
ــان  ــد و در نشریات ش ــادر کرده ان ــی ص ــای مختلف بیانیه ه
ــگاه  ــئولین دانش ــم مس ــد و ه ــم زده ان ــوص آن قل در خص
اظهــار نظرهــای ضدونقیضــی حــول آن داشــته اند. چــرا ایــن 
مســائل بایــد تــا ایــن میــزان ابعــاد گســترده ای پیــدا کنــد و 

ــد؟ ــی بمان ــده باق حل نش
ــت  ــن اس ــم ای ــن دیدگاه ــا م ــث اتوبوس ه ــا بح ــه ب در رابط
ــم  ــد تصمی ــجویان می توانن ــود دانش ــه خ ــن زمین ــه در ای ک
بگیرنــد. شــورای صنفــی دانشــجویان بهتریــن نهــادی هســت 
ــوم  ــر عم ــه نظ ــوع ب ــا رج ــئله را ب ــن مس ــد ای ــه می توان ک
ــدارد کــه مــا  ــی وجــود ن دانشــجویان حــل کنــد. هیــچ قانون
اتوبوس هــای دختــران و پســران را حتمــا بــه صــورت جداگانــه 
داشــته باشــیم. واقعــا ایــن مســئله را دوســتان شــورای صنفــی 
می تواننــد بــا مدیــران مــا حــل کننــد تــا انشــااهلل بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن بتوانیــم از ظرفیــت ناوگان حمــل و نقل دانشــگاه 
ــم. در حــوزه  دوچرخه ســواری هــم همــان طــور  اســتفاده کنی
ــی  ــا متفاوت ــای کام ــه دیدگاه ه ــن زمین ــتحضرید در ای مس
وجــود دارد. بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده هیــچ منــع 
ــه ایــن  ــدارد از نظــر شــرعی هــم بســتگی ب ــی وجــود ن قانون
دارد کــه  هــر کــدام از مــا مقلــد کــدام یــک از آیــات عظــام 
ــاوت می شــود.  ــا متف ــر آن اســاس رأی و تفســیر م باشــیم، ب
ــیرهای  ــم مس ــدا بتوانی ــاءاهلل در ابت ــه انش ــدوارم ک ــا امی ام
ــم و  ــاده کنی ــا آم ــرای دوچرخه ســواری خانم ه مشــخصی را ب
در درازمــدت بتوانیــم ایــن حرکــت را بــه نحــوی ادامــه دهیــم 
کــه هــم موازیــن شــرعی رعایــت شــود و هــم دلواپســان برای 
دانشــگاه حاشــیه درســت نکننــد. ورزش بــه عنــوان یــک نیــاز 
ــی  ــوان مطــرح اســت، یعن ــژ[ در بان ــه وی ــه و ضــروری ب اولی
همان طــور کــه ســامت روحــی و معنــوی الزم اســت، 
ســامت جســمی و ســامت اجتماعــی هــم بــرای دانشــجویان 
مــا الزم اســت. مــا امیدواریــم کــه در آینــده وقتــی می گوییــم 
دانشــجوی ســالم، اســتاد ســالم، کارمند ســالم، شــهروند ســالم، 
ایــن افــراد هــم از ســامت جســمی، هــم ســامت روحــی ، هم 
ســامت اجتماعــی و هــم ســامت معنــوی برخــوردار باشــند 
تــا بتواننــد وظایــف خــود را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهنــد. 
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تغییرات مدیران و نوسانات فرهنگی دانشگاه

دانشگاه شیشه ای

رو در رو ریاســت دانشــگاه بــا دانشــجویان بــرای انتقــال 
ــا درخصــوص مســائل دانشــگاه  ــرات آن ه مســتقیم نقطه نظ
ــور  ــجویی به منظ ــن دانش ــی از فعالی ــجویان، نظرخواه و دانش
ارتقــاء نحــوه مدیریــت و ســاماندهی امــور فرهنگــی و اجتماعــی 
ــوت  ــوص دع ــا درخص ــخت گیری نابه ج ــدم س ــگاه، ع دانش
تشــکل ها از افــرادی کــه پیــش از آن اجــازه ورود بــه دانشــگاه را 
نداشــتند، تعامــل مؤثــر بــا نهادهــای داخــل و خــارج از دانشــگاه 
به منظــور ارائــه آزادی بیشــتر بــه دانشــجویان در افزایــش رونق 

ــود. ــی و... ب ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع برنامه ه
ــگاه  ــئولین در جای ــب مس ــم، اغل ــت دوازده ــاز دول ــا آغ ب
ــز در ســطح وزارت  ــر محسوســی نی ــا شــده و تغیی خــود ابق
ــود  ــت خ ــز سیاس ــی نی ــر غام ــد. دکت ــاهده نش ــوم مش عل
مبنــی بــر عــدم اصــاح جــو نامناســب حاکــم بــر دانشــگاه 
ــر تحقــق وعده هــای  را حفــظ کــرده و عــزم جــدی مبنــی ب
ــد.  ــروز نداده ان ــود ب ــگاه از خ ــوزه دانش ــور در ح رئیس جمه
بــه تناســب ایــن امــر، دانشــگاه ها نیــز رونــد نســبتا مشــابهی 
ــدد  ــات متع ــزاری جلس ــم برگ ــد. علی رغ ــش گرفتن در پی
ــه اصــاح و  ــه ب ــی ک ــر چندان ــاالن در دانشــگاه، تغیی ــا فع ب
بهبــود اوضــاع و شــرایط داخلــی دانشــگاه بیانجامــد، مشــاهده 
نمی شــود. در ایــن برنامه هــا تنهــا دغدغــه دانشــجویان 
ــع  ــر رف ــی ب ــراری مبن ــخ های تک ــا پاس ــده و ب ــنیده ش ش
ــا وعــده روزهــای بهتــر در آینــده، نگرانی هــا  مســئولیت و ی
ــوند. ــپرده می ش ــی س ــه بایگان ــه پوش ــا ب ــی و ی ــه فراموش ب

ــجویانی  ــا ورود دانش ــر ب ــال اخی ــر، در 3 س ــوی دیگ از س
ــی  ــای متفاوت ــه ویژگی ه ــم ک ــه رو بوده ای ــگاه روب ــه دانش ب

و رانــت -کــه در جهــت منافــع شــخصی مســئولین اســت- تــا 
ــد. در حــال حاضــر در  ــری می کن ــی جلوگی ــل توجه حــد قاب
ایــران، هرچنــد کــه ایــن عمــل بــه طــور کلــی در ســازمان های 
ــل  ــی تبدی ــرش و همگان ــورد پذی ــه امــری م ــران ب ــی ای دولت
نشــده  اســت، امــا ارگان های محــدودی )بــرای مثال شــهرداری 
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــد ک ــات زده ان ــن اقدام ــه ای ــت ب مشهد{دس

مــردم نیــز روبــه رو شــده اســت.
ــرق  ــی ش ــگاه اصل ــوان دانش ــهد به عن ــی مش ــگاه فردوس دانش
کشــور، در الیحــه بودجــه 98 بــا 383 میلیــارد تومــان بودجــه 
کل پــس از دانشــگاه تهران و شــهید بهشــتی، ســومین دانشــگاه 
ــال  ــد. در ح ــه حســاب می آی ــه ب ــم بودج ــر حج ــران از نظ ای
ــرای  ــه شــده ب ــارد از بودجــه در نظــر گرفت حاضــر 271 میلی
ایــن دانشــگاه صــرف مســائل آموزشــی در تمــام مقاطــع ایــن 
دانشــگاه از کارشناســی تــا دکتــرای تخصصــی می شــود. حــدود 
36 میلیــارد از بودجــه دانشــگاه نیــز صــرف خدمــات رفاهــی، 
ــارد  ــا ۴9 میلی ــود و تقریب ــگاه می ش ــی دانش ــی و ورزش فرهنگ
ــده   ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ ــه ای دانش ــای پای ــرای پژوهش ه ب
اســت. امــا پرسشــی کــه پــس از مشــاهده ارقــام فــوق بــه ذهن 
اعضــای خانــواده دانشــگاه فردوســی خطــور می کنــد ایــن اســت 
کــه ایــن بودجــه  ســنگین بــرای چــه مســائلی هزینه می شــود؟

در حــال حاضــر در بخــش آموزشــی بــا 271 میلیــارد بودجــه، 
از حقــوق اســاتید تــا مصــارف عمرانــی و خدماتــی دانشــکده ها 
ــتفاده  ــجویان اس ــی دانش ــرایط آموزش ــود ش ــت بهب ــه جه -ک
می شــود- همگــی مبهــم و نامشــخص هســتند. شــفاف نبــودن 
قراردادهــای برون ســپاری و پیمانــکاری دانشــگاه، امــکان 
سوء اســتفاده از ایــن عــدم تقــارن اطاعــات را بــرای فعــاالن در 

ــا موضوعــات  در مقابــل، عاقــه ای بــه برنامه هــای کیفــی ب
نشــان  سیاســی  و  محیط زیســتی  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
ــت  ــر اس ــل حاض ــر نس ــن تغیی ــل همی ــه دلی ــد، ب نمی دهن
ــب  ــانی مناس ــق، اطاع رس ــزی دقی ــا برنامه ری ــد ب ــه بای ک
ــاء  ــرای ارتق ــا، عرصــه را ب ــن زمینه ه و آگاهی بخشــی در ای
ــری  ــد و جامعه پذی ــل جدی ــی نس ــی و سیاس ــواد اجتماع س
صحیــح آن هــا بــاز کــرد. مســئولین فرهنگــی دانشــگاه نیــز 
ــن موضــوع  ــه ای ــتورالعمل هایی، ب ــال دس ــا اعم ــد ب می توانن
الــزام بخشــند تــا گســتره اثربخشــی آن، افزایــش یابــد. بــه 
ــوق  ــزاری ف ــرای برگ ــخصی ب ــان مش ــر زم ــال اگ ــور مث ط
برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی تعییــن گــردد و 
ــته  ــاعت را نداش ــزاری کاس در آن س ــازه برگ ــاتید اج اس
باشــند، دانشــجویان بــا آســودگی خیــال، در برنامه هــا 

ــد. ــتفاده می کنن ــوای آن اس ــرکت و از محت ش
عــده ای از دانشــجویان یادشــده کــه البتــه نســبت بــه 
ــا  ــد، ب ــری دارن ــه واالت ــود دغدغ ــل خ ــراد هم نس دیگر اف
ورود بــه انجمن هــا و تشــکل های گوناگــون، طــرز فکــر 
ــد.  ــه آن مجموعــه برده ان ــا خــود ب ــازه وارد شــده را نیــز ب ت
ــاص  ــری خ ــد جامعه پذی ــد، فراین ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
موجــود باعــث تغییــر ذهنیــت در نســل فعلــی شــده اســت. 
بــه همیــن نســبت، بــرای اصــاح ایــن ذهنیــت می بایســت 
ــه و  ــر یافت ــز تغیی ــگاه نی ــری درون دانش ــد جامعه پذی فرآین
ایــن افــراد را بــه ســمتی هدایــت کنــد کــه منجــر بــه رشــد 
خصوصیــات اخاقــی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و... شــود. 
ــت فرهنگی-دانشــجویی و  ــن منظــور دو مجموعــه معاون بدی
ــه مســائل و  فعــاالن باســابقه کــه بینــش عمیقــی نســبت ب
موضوعــات روز دارنــد، می تواننــد در آمــوزش افــراد جدیــد 
مؤثــر واقــع شــوند. فعالیــن انجمن هــا و تشــکل ها می تواننــد 
ــی  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــود، برگ ــای خ ــا راهنمایی ه ب
درون تشــکیاتی و فعالیــت دوشــادوش نســل جدیــد، آن هــا 
را نســبت بــه موضوعــات آگاه کــرده و الگویــی بــرای آنــان 
باشــند. معاونــت فرهنگی - دانشــجویی نیــز می توانــد بــا 
برگــزاری کارگاه هایــی بــا موضوعــات روز و مبتابــه، هماننــد 
ــکیاتی  ــی و کار تش ــت گروه ــا فعالی ــنایی ب ــای آش کارگاه ه
ــرای  ــه مشــوق هایی ب ــورای تشــکل  ها، ارائ ــژه اعضــای ش وی
ــات  ــزاری جلس ــکلی، برگ ــت تش ــه فعالی ــراد ب ــب اف ترغی
تحلیلــی موضوعــات چالش برانگیــز بــا حضــور اعضــای اصلــی 
تشــکل ها، دعــوت از اســاتید برجســته جهــت تدریــس 
کارگاه هــای تخصصــی مربــوط بــه حــوزه فعالیــت هر تشــکل 
ــن، تســهیل در امــر برگــزاری برنامــه و اعطــای  ــژه فعالی وی
ــه برنامه هــای تشــکل ها و...، نســل جدیــد دانشــجو  مجــوز ب
ــر و  ــه بزرگ ت ــور در جامع ــرای حض ــد و ب ــرورش ده را پ

ــد. ــاده کن ــر آم ــئولیت های مهم ت ــرش مس پذی

ــا  ــی اعط ــأت علم ــای هی ــه اعض ــش ب ــت پژوه ــگاه جه دانش
ــن  ــر ای ــه جــز مســئولین دانشــگاه کــه درگی ــا ب می گــردد. ام
مســائل هســتند، شــخص دیگــری از جزئیــات تخصیــص ایــن 

ردیــف بودجــه اطــاع نــدارد.
ــجویان  ــان دانش ــادی می ــفافیت و بی اعتم ــدم ش ــت ع وضعی
ــوص  ــی، به خص ــائل فرهنگ ــوزه  مس ــگاه در ح ــه  دانش و بدن
تشــکل ها و کانون هــای فرهنگــی -علی رغــم این کــه هــر 
ســاله مدیریــت مالــی دانشــگاه جلســاتی مخصــوص ایــن بخش 
در نظــر می گیــرد- بهتــر از ســایر حوزه هــا نیســت. این شــرایط 
نیــز بــه دلیــل روشــن نبــودن قراردادهــا و عــدم شــفافیت در 
تخصیــص بودجــه  فرهنگــی بــه تشــکل ها اســت. همــواره برخی 
از تشــکل های دانشــجویی بــه بودجــه  ســایرین اعتــراض دارنــد. 
ایــن مســائل جــز بــا شــفافیت مالــی و قــرار دادن تمامــی اســناد 

در اختیــار عمــوم دانشــگاهیان حل شــدنی نیســت.
در ســال های اخیــر بــا افزایــش اخبــار مربــوط بــه اختــاس و 
فســاد در بدنــه  دولــت و کشــور، فضــای بی اعتمــادی متقابــل 
مــردم و دولــت بــه شــدت دچــار بحــران شــده  اســت. بــدون 
شــک شــفافیت مالــی در ارائــه خدمــات بــه مــردم می توانــد 
ــاد سیاســت گذاران و  ــود ببخشــد و اعتم ــی را بهب ــرایط فعل ش
ــوان  ــز به عن ــد، دانشــگاه نی ــب کن ــر را جل ــه یک دیگ ــردم ب م
ــرای  ــردازد و ب ــاد از شــرایط بپ ــه انتق ــد ب ــه می توان ــادی ک نه
مشــکات را ه حــل علمــی و عملــی ارائــه دهــد، نیــاز دارد کــه 
در زمینــه  توصیه شــده پیشــرو باشــد. بنابرایــن کم تریــن 
انتظــاری کــه در ایــن شــرایط از دانشــگاه مــی رود، شفاف ســازی 
قراردادهــا و اســناد مالــی اســت. بــه طــور قطــع ایــن مســئله بــا 

اســتقبال دانشــگاهیان مواجــه خواهــد شــد.

روح اهلل نوآبادی
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد  91

علیرضا میردیده
کارشناسی اقتصاد 95

دانشــگاه و دانشــجو از دیربــاز نقــش تعیین کننــده ای در 
مناســبات سیاســی و اجتماعــی کشــور داشــته اند؛ از مبــارزات 
ــک  ــای ایدئولوژی ــا تقابل ه ــه ت ــوی گرفت ــم پهل ــه رژی علی
از  یکــی  دانشــگاه.  و  جامعــه  فضــای  در  دانشــجویان 
ــن وجــوه تاثیرگــذاری دانشــجویان، انتخابات هاســت.  بارزتری
ریاســت جمهوی،  انتخابــات  کاندیداهــای  به طوری کــه 
مجلــس و... نقــش ویــژه ای بــرای دانشــجویان در نظــر 
ــا حمایــت از دانشــجویان  ــد ب ــعی می کنن ــد و س می گیرن
ــا را  ــه، رای آن ه ــر از جامع ــن قش ــای ای ــان دغدغه ه و بی
ــاش شــده اســت  ــن یادداشــت ت ــد. در ای ــه دســت آورن ب
ــگاه از دو  ــی دانش ــی و فرهنگ ــای سیاس ــر فض ــوع تغیی موض
ــد دانشــجویان  ــر نســل جدی ــت و تغیی ــات دول ــه اقدام جنب

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
دولــت حســن روحانــی نیــز در ســال های 92 و 96 بــا 
شــعارهای متفاوتــی ازجملــه تغییــر فضــای سیاســی و 
ــاز سیاســی در دانشــگاه، از حمایــت بیشــتر  ایجــاد فضــای ب
دانشــجویان برخــوردار شــد. از مــواردی کــه بیشــتر موردنظر 
فعــاالن دانشــگاهی بــود، می تــوان بــه مخالفــت او با ســتاره دار 
کــردن فعالیــن دانشــجویی اشــاره کــرد. حســن روحانــی بــه 
دفعــات متعــدد در ســخنرانی های پیــش از انتخابــات و 
ــن  ــا ای ــود را ب ــت خ ــجو، مخالف ــخنرانی های روز دانش ــا س ی
موضــوع نشــان داد. اقدامــی کــه علی رغــم تاش هــای وزیــر 
ــا، پــس از  محبــوب علــوم دولــت یازدهــم، رضــا فرجــی دان
اســتیضاح او پیگیــری نشــد و حتــی فرآینــد ســتاره دار شــدن 

دانشــجویان نیــز ادامــه یافــت.
ــی  ــپهر سیاس ــایش در س ــد، گش ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
بــود  مــواردی  بدیهی تریــن  از  دانشــگاه ها،  فرهنگــی  و 
ــد  ــت جدی ــدن دول ــا روی کار آم ــت ب ــار می رف ــه انتظ ک
ــر  ــع، تغیی ــگاه ها و به تب ــای دانش ــر رؤس ــود. تغیی محقق ش
ــجویی( و  ــی و دانش ــن فرهنگ ــژه معاونی ــا )به وی معاونین آن ه
ــای  ــگاه ها، از پیش زمینه ه ــر در دانش ــدگان وزی ــر نماین تغیی
ــه  ــی ک ــت؛ اصاح ــمار می رف ــه ش ــی ب ــاح اساس ــن اص ای
ــوم، به طــور کامــا محســوس از  ــر عل ــر وزی ــا تغیی بعدهــا ب
ســرعتش کاســته شــد. در ابتــدا مســئولین دانشــگاه کــه بــا 
روحیــه و انــرژی تــازه ای وارد کارزار مدیریتــی شــده بودنــد، 
ــته  ــه اصــاح فضــای بســته و مخــوف دوره گذش ــروع ب ش
ــئولین  ــه مس ــی ک ــه اقدامات ــال از جمل ــور مث ــد. به ط کردن
ــوت  ــد، دع ــام دادن ــتا انج ــن راس ــی در ای ــگاه فردوس دانش
ــوص  ــرات در خص ــان نظ ــرای بی ــجویی ب ــن دانش از فعالی
ــت های  ــزاری نشس ــگاه، برگ ــی دانش ــای درون ــاء فض ارتق

ــاز  ــم اقتصــاد کــه از دیرب ــن عل ــه و بنیادی یکــی از اصــول اولی
مــورد توجــه تمــام دانشــمندان ایــن حــوزه قــرار داشــته و دارد، 
مســئله  اطاعــات و شــیوه  توزیــع آن در جامعــه اســت؛ اگر فرد 
ــه  ــل از آ ن چ ــات مشــخص و کام ــان اطاع ــراد در جری ــا اف ی
ــم  ــتفاده فراه ــکان سوءاس ــند، ام ــت نباش ــه اس ــال مبادل در ح
ــته  ــتری داش ــات بیش ــنده اطاع ــرف فروش ــر ط ــود. اگ می ش
باشــد، عــدم تقــارن اطاعــات بــه گران فروشــی منجــر می شــود 
و اگــر طــرف خریــدار اطاعــات بیشــتری داشــته باشــد، بــه 
گونــه دیگــری مشــکل ایجــاد خواهــد شــد. ایــن مســئله را در 
ــت  ــرد؛ دول ــان ک ــوان بی ــز می ت ــردم نی ــت و م چارچــوب دول
بــه عنــوان منتخــب مــردم در ارائــه خدمــات عمومــی، در مرکز 
اطاعــات قــرار دارد و مــردم در مقایســه بــا دولــت از اطاعات 
ــه ســبب  ــردم ب ــرایطی م ــن ش ــد. در چنی ــری برخوردارن کم ت
آگاهــی از بی اطاعــی خــود نســبت بــه دولــت و ســازمان های 
ــرایط  ــرار از ش ــرای ف ــوند. ب ــاد می ش ــه آن بی اعتم ــته ب وابس
بی اعتمــادی، وظیفــه  دولــت ایــن اســت کــه بــا رعایــت اصــول 
شــفافیت، اطاعــات را در اختیــار مــردم بگــذارد و بــرای کاهش 
ــا و  ــفافیت در قرارداده ــد. ش ــاش کن ــادی ت ــزان بی اعتم می
ــرد  ــک عملک ــوان ی ــی به عن ــک ارگان دولت ــای ی دخل و خرج ه
ضــد فســاد مالــی و افزایش دهنــده کارایــی ســازمان و هم چنیــن 
به عنــوان شــاخصی بــرای ســنجش عملکــرد ســازمان زیــر نظر 
مســتقیم مــردم در جهــان بــه کار مــی رود. درواقــع فشــار افــکار 
عمومــی در جهــت تامیــن منافــع خــود آ ن هــا، از خاصه بخشــی 

ــا  ــا، نیازه ــد؛ دغدغه ه ــود دارن ــته خ ــل  های گذش ــا نس ب
ــرز  ــل و ط ــیوه تعام ــوع، ش ــاوت و متن ــای متف و اولویت ه
ــا آن هــا  ــر تعامــل ب ــی کــه در اث ــز و تفاوت های ــان متمای بی
ــی  ــه دالیل ــراد، ب ــن اف ــب ای ــت. اغل ــهود اس ــا مش کام
سیاســت زده شــده و فاصلــه خــود را بــا فعالیــت دانشــجویی 
حفــظ کــرده و تــاش می کننــد پای شــان را از حیطــه 
عاقه مندی هــای خــود فراتــر نگذارنــد. الزم بــه ذکــر 
اســت یکــی از دالیــل متعــدد ایــن تفــاوت و تمایــز، نحــوه 
ــل،  ــن نس ــری ای ــرد جامعه پذی ــه ف ــر ب ــرایط منحص و ش
پیــش از ورود بــه دانشــگاه می باشــد کــه عمومــا بــه دلیــل 
غلبــه ســاختار بــر فــرد اســت. متأســفانه مســئولین دانشــگاه 
ــه  ــی متوج ــر را به خوب ــن تغیی ــجویی ای ــکل های دانش و تش
ــه  ــه ب ــد. ن ــت می ورزن ــه آن غفل ــبت ب ــا نس ــده اند و ی نش
ــوند،  ــگ نمی ش ــد هماهن ــگ جدی ــا آهن ــه ب ــل ک ــن دلی ای
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه زمینه هــای رشــد و ارتقــاء 
ــم  ــد را فراه ــجویان جدی ــی دانش ــی و سیاس ــطح فرهنگ س
ــا ورود  ــرد ب ــی اســت کــه یــک ف ــد. دانشــگاه محل نمی کنن
ــت در  ــود، می بایس ــی خ ــدن دوران تحصیل ــه آن و گذران ب
ــی و...  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــم از فرهنگ ــا اع ــی عرصه  ه تمام
ــرای  ــت ب ــود و درنهای ــر ش ــرده و جامعه پذی ــرفت ک پیش
ورود بــه جامعــه و پذیرفتــن مســئولیت های اجتماعــی، 
آمادگــی الزم را کســب کنــد. اکنــون اگــر می بینیــم 
ــن  ــای ســطح پایی ــزاری برنامه ه ــا برگ ــا ب دانشــجویانی تنه
ــای ســخیف جــذب  ــتندآپ کمدی ه هم چــون جشــن و اس
ــد و  ــتقبال می کنن ــا اس ــت برنامه ه ــن دس ــوند و از ای می ش

ایــن پروژه هــا، از کارگــر تــا پیمانــکار و کارمنــد هماهنگ کننــده 
ــارن اطاعــات  ــن ابهــام و عــدم تق ــد. ای ــروژه، فراهــم می کن پ
ــاآگاه  ــراد ن ــد در میــان اف موجــب ایجــاد نوعــی شــک و تردی
می شــود و این گونــه فضــای دانشــگاه، بــه ســمت بی اعتمــادی 
ــکار  ــرش اســتدالل های مســئولین و اشــخاص هم و عــدم پذی
ــای  ــادی در فض ــن بی اعتم ــه ای ــا ک ــد. از آن ج ــوق می یاب س
ــجویان  ــتقیم دانش ــور مس ــگاه، به ط ــی دانش ــی و رفاه فرهنگ
ــه  ــا ب ــایر حوزه ه ــتر از س ــد، بیش ــر می کن ــیاری را درگی بس
چشــم می خــورد. نمونــه  بــارز ایــن بی اعتمــادی را ســال 
ــه کیفیــت غــذای ســلف  ــراض دانشــجویان ب گذشــته در اعت
دانشــگاه شــاهد بودیــم. مســائل رفاهــی، اعــم از خوابــگاه، تغذیه، 
ــه نقــش بســیار مهمــی در جهــت  ــل و ســالن مطالع حمل و نق
بهبــود و ســهولت شــرایط بــرای دانشــجویان جهــت پرداختــن 
بــه مســائل آموزشــی ایفــا می کننــد. لــذا بــرای اعتمادســازی و 
درک متقابــل از شــرایط، لــزوم شــفافیت مالــی در ایــن حــوزه 

بایســتی در اولویــت مســائل مالــی دانشــگاه قــرار گیــرد.
ــی  ــوزه  پژوهش ــگاه در ح ــی دانش ــای فعل ــر، فض ــوی دیگ از س
)به خصــوص بخــش تحصیــات تکمیلــی{ بارهــا بــا اعتــراض 
دانشــجویان روبــه رو شــده اســت. برنامــه  پژوهش هــای پایــه ای 
ــا حــدود ۴9 میلیــارد تومــان تخصیــص بودجــه،  دانشــگاهی ب
شــفاف نیســت. دانشــجویان بســیاری همــه روزه درگیــر گرفتن 
وام هــای باعــوض پژوهشــی از اســاتید خــود هســتند و در ایــن 
فرآینــد بــا مشــکات بســیاری مواجــه می شــوند و در نهایــت، 
ایــن مشــکات منجــر بــه عــدم اعتماد میــان اســتاد و دانشــجو 
ــر  ــود. ب ــه می ش ــای صورت گرفت ــت پژوهش ه ــش کیفی و کاه
اســاس الیحــه بودجــه 98، حــدود 10 میلیــارد تومــان از بودجه  

گالیه های برخی دانشجویان دکتری از نحوه آزادسازی مدارک تحصیلی

صدیقــه عمــوزاده، نماینــده پویــش اشــتغال دانشــجویان دکتــری غیرپزشــکی بــا اشــاره بــه خــروج نیروهــای تحصیل کــرده و نخبــه از کشــور 
بــه بیــان گایه هــای تعــدادی از دانشــجویان دکتــری درخصــوص مشــکاتی کــه بــر ســر راه آزاد کــردن مــدارک تحصیلــی بــرای خــروج از 
کشــور بــا آن مواجــه می شــوند، پرداخــت. وی افــزود: دانش آموختــگان دکتــری بعــد از گــذر از دهــه ســوم زندگــی بــه جایــی رســیده اند 
کــه بــه دلیــل معضــل بیــکاری فارغ التحصیــان و پیامدهــای بی شــمار آن، کــه هــم گریبان گیــر تحصیل کرده هــا شــده و هــم گریبان گیــر 
مدیریــت کشــور، بــه ناچــار تــن بــه مهاجــرت دهنــد. امــا در همیــن مســیر هــم راه همــوار نیســت. خــروج از کشــور نیازمنــد آزادســازی 
مــدرک تحصیلــی اســت کــه بــرای کســب آن عمــر مفیــد هریــک از دانش آموختــگان ســپری شــده و ایــن مــدرک حاصــل تــاش و پیــکار 

آنــان در مســیر تحصیــل بــوده اســت.
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»23 نفر«، فیلم برگزیده سال کمیسیون ملی یونسکو انتخاب شد

ــه شــده در  ــار ارائ ــن آث ــر ســینمایی پــس از داوری از بی ــن اث ــا گفــت: ای ــگار ایرن ــا خبرن ــی‹ در گفت وگــو ب ›حجــت اهلل ایوب
ســی وهفتمین جشــنواره فیلــم فجــر توســط گروهــی از مشــاوران کمیســیون ملــی یونســکو انتخــاب شــده اســت. وی انتخــاب 
ــی  ــتین بار از آن رونمای ــرای نخس ــال ب ــه امس ــرد ک ــام ب ــی ن ــی را از برنامه های ــکو را یک ــی یونس ــیون مل ــال کمیس ــم س فیل
ــا رویکــرد  ــم ســال، ب ــرای انتخــاب فیل ــی، داوری ب ــه ایوب ــه گفت ــت. ب ــز ادامــه خواهــد یاف ــی نی می شــود و در ســال های آت
»ســینمایی و محتوایــی« بــوده اســت. دبیــرکل کمســیون ملــی یونســکو بــا بیــان این کــه در ســال های آتــی انتخــاب فیلــم ســال 
از میــان گزینه هــای »مســتند، کوتــاه و حتــی بلنــد« نیــز انجــام خواهــد شــد، افــزود: امــکان دارد فیلــم ســال در مــورد جنــگ 
ــای  ــم ه ــاش دارد فیل ــران ت ــی یونســکو در ای ــرد: کمیســیون مل ــز اســت. وی خاطرنشــان ک ــام آن صلح آمی ــا پی باشــد ام

انتخابــی ســال خــود را بــه جــز ملــت هــای حــوزه نــوروز، در کشــورهای حــوزه جــاده ابریشــم و اروپــا نیــز نمایــش دهــد.
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اسکار؛ از کژتابی تا واقعیت

اولین اصالح شده

ــر  ــه خاط ــزه ب ــن جای ــرای گرفت ــادی ب ــر فره ــودن اصغ نب
ــن  ــا ای ــود(. ام ــر ب ــم مهم ت ــود فیل ــپ از خ ــای ترام تحریم ه
فیلــم نیــز دقیقــا بــا کلیشــه های روایــت تاریخــی، تضادهــای 
ــی  ــاط عاطف ــکل گرفتن ارتب ــت، ش ــت و سیاه پوس سفید پوس
میــان ایــن دو شــخصیت و در نهایــت پایــان خــوب آن، همــراه 
بــود. اعطــای جایــزه اســکار بــه ایــن فیلــم در دوره ترامــپ تنها 
بیانگــر محافظــه کاری ایــن جشــنواره بــود. البته محافظــه کاری 
ــه  ــه نمون ــد ک ــمار می آی ــی به ش ــری طبیع در جشــنواره ها ام
ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــاهده ک ــن مش ــنواره ک ــوان در جش آن را می ت
درواقــع جشــنواره کــن، واکنشــی بــه محافظــه کاری جشــنواره 
ونیــز بــود. در ســالی کــه همگان جایــزه  ونیــز را در دســتان ژان 
رنــوار بــه خاطــر فیلــم توهــم بــزرگ می دیدنــد، امــا برخــاف 
نظــر هیــات داوران جایــزه به فیلمــی آلمانــی- ایتالیایی رســید. 
بصیــر نصیبــی در کتــاب خــود »راه کــن از قندهــار می گــذرد« 
بــه صحبت هــای »پی یــر ریســیان« مشــاور عالــی کــن اشــاره 
کــرد. وی اعتــراف کــرد کــه در ســال 1975 فیلــم »خاطــرات 
ــه،  ــر حمین ــد االخض ــتر« محم ــر خاکس ــش زی ــال های آت س
نخــل طــا گرفــت زیــرا والــری  ژیسکاردســتن، رئیس جمهــور 
فرانســه، قــرار بــود بــه الجزایــر ســفر کنــد. در آن ســال »ژان 
ــازانی  ــار فیلمس ــه آث ــود و ب ــات داوران ب ــس هی ــورو« رئی م
ــی  ــزه فرع ــتاو گاوراس جای ــوگ و گوس ــر هرتس ــون ورن چ
تعلــق گرفــت تــا راه بــرای »خاطــرات ســال های آتــش زیــر 
ــه کاری و  ــای محافظ ــر نمونه ه ــد. از دیگ ــاز باش ــتر« ب خاکس
ــاق  ــاه مــی 68 اتف ــات جامعــه در م ــه واقعی عــدم واکنــش ب
افتــاد. ســالی کــه کــن ناتمــام مانــد. گــدار و تروفــو خــود را از 
پرده هــای ســینما آویــزان کردنــد و مانــع پخــش فیلــم شــدند، 
گــدار طــی ســخنرانی بیــان کــرد: »مــا همیشــه تاخیــر داریــم، 

پیــش در منجــاب شــک بــه ایمــان خــود درگیــر می کنــد. 
ــرد،  ــر می ب ــه س ــان ب ــران ایم ــه در بح ــیش در حالی ک کش
ــدوار  ــده امی ــی و آین ــه زندگ ــری را ب ــخص دیگ ــد ش بای
ســازد و داســتان فیلــم شــاید در نقطــه ای ضربــه  نخســت را 
ــزل خویــش  ــد کــه زن در گاراژ من ــه مخاطــب وارد می کن ب
کمربنــدی انتحــاری مربــوط بــه همســرش را پیــدا می کنــد و 

ــان ایــن موضــوع قــرار می دهــد. ــر را در جری تال
ــر  ــده ب ــا حــوادث ضربه زنن ــده ب ــم، بینن در بخــش دوم فیل
کشــیش روبــه رو می شــود. مــردی کــه پــس از اقــدام بــرای 
جلوگیــری از خودکشــی، بــا فراخوانــدن کشــیش دســت بــه 
ــا میــراث خویــش -کــه  ــد و کشــیش را ب خودکشــی می زن
ــن  ــن ای ــان و فعالی ــتی جه ــط زیس ــرایط محی ــورد ش در م
حــوزه اســت- تنهــا می گــذارد. کشــیش کــه از یک ســو در 
برابــر 250 ســالگی کلیســای خــود و درگیری هــای آن قــرار 
ــه  ــت و پنج ــود دس ــاری خ ــا بیم ــر، ب ــوی دیگ دارد و از س
ــی  ــی و روح ــای مذهب ــا درگیری ه ــاال ب ــد. ح ــرم می کن ن
خــود به خاطــر خودکشــی فــردی کــه درصــدد کمــک بــه 
ــده  ــود آم ــه وج ــه  ب ــا عاق ــی ب ــود و از طرف ــده  ب او برآم
ــه  ــائلی ک ــود. مس ــه رو ش ــد روب ــرد بای ــوه  م ــان او و بی می
ــی  ــای خاطره نویس ــیش در نم ــط کش ــا توس ــان آن ه ــا بی ب
ــش در  ــه نمای ــش ب ــش از پی ــدن او بی ــر ش وی و دائم الخم
می آیــد و از طــرف دیگــر در نیمــه دوم فیلــم، روی دیگــری 
ــائل  ــه مس ــردان ب ــی کارگ ــات سیاس ــه ارجاع ــم -ک از فیل

ــه  ــود ب ــور ب ــن، مجب ــه ک ــن ب ــرای راه یافت ــان ب ــه جی بیلگ
ــردم همیشــه دوســت  ــا م ــا آن ســبک روی آورد، ام ــن ی ای
دارنــد بگوینــد کــه هرکســی دلــش می خواهــد مشــهور شــود 
ــدارد، فقــط بازاریابــی آن در  و هیــچ هنــر مســتقلی وجــود ن
بــازار مهــم اســت و بازارهــای مختلفــی نیــز وجــود دارنــد«.

ــده  ــد اســکار و کــن به وجودآورن ــع جشــنواره ای مانن در واق
ــه  ــده جامع ــات زنن ــت. واقعی ــرف اس ــازار مص ــی ب نوع
ــه شــمار  -کــه همگــی پاشــنه های آشــیل قــدرت حاکــم ب
ــوند  ــاخته می ش ــان، س ــوع بی ــطحی ترین ن ــد- در س می آین
)در کتــاب ســبز بــا طنــز متظاهرانــه و ســرگرم کننده 
ــتان  ــز داس ــال ری ــور مث ــه ط ــف ب ــای مختل در صحنه ه
نامه هــای راننــده بــه همســرش اتفــاق افتــاد(. واقعیتــی کــه 
ــه وضــع موجــود باشــد،  می توانســت محمــل اعتراضــات ب
ــن  ــود. ای ــل می ش ــن تبدی ــزه گرفت ــرای جای ــی ب ــه کاالی ب
ــردن  ــت مالی ک ــا دس ــز ب ــران نی ــینمای ای ــئله در س مس
وضعیــت طبقــه پاییــن جامعــه و فقــر موجــود در آن اتفــاق 
ــه  ــر طبق ــوای فق ــه محت ــک روز ک ــد و ی ــت )اب ــاده اس افت
پاییــن جامعــه را دارد و تناقــض خنــده دار فــروش میلیــاردی 
ــان و فیلمشــان  بــرای ســازندگانش( کــه ســطح بررســی آن
در ســطح کاردســتی ای بــرای فــروش باقــی گذاشــته اســت. 
امــا اگــر بخواهیــم کمــی از ایــده ارتبــاط اســکار بــا واقعیــت 
ــورد  ــینما را م ــا س ــکار ب ــاط اس ــم و ارتب ــینی کنی عقب نش
واکاوی قــرار دهیــم، ایــن پرســش مطــرح اســت کــه اســکار 
چــه چیزهایــی را به ســینما اضافه کرده اســت؟ در ســال های 
اخیــر جوایــز بهتریــن فیلم هــای اســکار، بــه فیلم هایــی تعلــق 
ــی  ــان اصل ــازی جری ــس فیلم س ــه از جن ــت ک ــه اس گرفت
ــر  ــا ب ــوود، تمام ــازی در هالی ــان فیلم س ــن جری ــد. ای بوده ان
ــوند.  ــاخته می ش ــده، س ــش تعیین ش ــن از پی ــاس قوانی اس
ــاهده  ــا مش ــن فیلم ه ــی در ای ــچ هیجان ــی هی ــور کل به ط
ــزی  ــینما چی ــه س ــه ب ــن ک ــخن ای ــاه س ــود و کوت نمی ش
اضافــه نمی کننــد. گفتنــی اســت کــه منتقدیــن فرانســوی از 
راه توجــه بــه فیلم هایــی کــه در هالیــوود قوطــی کنســرو بــه 
شــمار می آمدنــد و طبعــا راهــی بــه اســکار نداشــتند، مفهــوم 
ــه  ــم ک ــادآوری می کن ــد. ی ــه کردن ــه ســینما اضاف ــر را ب ژان
ــده  ــز جشــنواره ها به وجــود نیام ــای قرم ســینما روی فرش ه
اســت. ســینما در تماشــاخانه های معــروف بــه یک پولــی بــه 
دنیــا آمــد. وجــود ســینما نــه مدیــون کارگردانــان، منتقدین و 
مشــاهیر، بلکــه مدیون مــردم اســت و جامعه مخاطب ســینما 
را گــرم نــگاه داشــتند و البتــه آغــوش ســینما نیــز همیشــه 
ــوده اســت. از همــه  ــاز ب ــا هــر طبقــه ای ب ــه روی مــردم ب ب
ــت  ــم را دوس ــه فیل ــک صحن ــم، ی ــه بگذری ــوارد ک ــن م ای
ــرای ســایر  ــار ب ــر شــرلی در ب ــه ای کــه دکت داشــتم؛ صحن
ــس  ــرد. ح ــد آب ک ــم قن ــت، در دل ــتان می نواخ سیاه پوس
ایــن صحنــه ده هــا برابــر بزرگ تــر از اســکار بــود؛ چــرا کــه 
ــه ای  ــر فاصل ــردم از یک دیگ ــد و م ــه هنرمن ــود ک ــی ب زمان
نداشــتند و البتــه تاییــد فرش قرمزی هــا جایگاهــی نداشــت.

ــردد.  ــد- می گ ــه می کن ــیحی گای ــان مس و جوان
ــادی  ــت های زی ــده«، برداش ــاح ش ــن اص ــریدر در »اولی ش
ــان و  ــون برگم ــی چ ــان بزرگ ــرم کارگردان ــوا و ف از محت
به خصــوص برســون دارد و او خــودش برخــاف ســایر 
اعتــراف می کنــد.  برداشــت ها  ایــن  بــه  کارگردانــان، 
ــر  ــای روب ــود در فیلم ه ــای موج ــتفاده از ابزاره ــه  اس نمون
ــیش از  ــت کش ــای روای ــوح در صحنه ه ــه وض ــون، ب برس
روزگار خویــش دیــده می شــود. شــریدر در فیلم هــای 
ــده تاکســی(  ــگاه نویســنده )رانن گذشــته خــود چــه در جای
ــی از  ــه زیبای ــردان )ســٌبک خواب( ب ــگاه کارگ و چــه در جای
ــک  ــی ی ــا زندگ ــا را ب ــد و م ــزاری اســتفاده می کن ــن اب چنی
ــد. از  ــد آشــنا می کن ــی و آن چــه کــه او می جوی ــرد مذهب ف
طرفــی درگیــری ایمــان کشــیش در روایــت داســتانی فیلــم 

ــان اســت. ــم« برگم ــر هفت ــادآور »مه ــا ی کام
ــلط  ــد. تس ــی می شناس ــه نیک ــی را ب ــای مذهب ــریدر فض ش
کافــی بــر ابــزار رســاندن چنیــن فضایــی بــه مخاطــب دارد 
ــوود،  ــت او در هالی ــه از فعالی ــه ۴ ده ــک ب ــس از نزدی و پ
هم چنــان بــرای مخاطبــان خــاص ســینما ســخنان جدیــدی 
بــرای گفتــن دارد. بــازی درخشــان اتــان هــاوک در نقــش 
ــوان  ــا عن ــورک ب ــن نیوی ــن منتقدی ــه انجم ــیش -ک کش
ــه  ــرد- ب ــر ک ــرد از وی تقدی ــش اول م ــر نق ــن بازیگ بهتری
زیبایــی زندگــی پــر از دغدغــه و مشــکات ذهنــی کشــیش 

ــد. ــر می کش ــه تصوی را ب
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در ابتــدای فیلــم »کتــاب ســبز« عبارتــی بــه چشــم می آیــد: 
»الهام گرفتــه از داســتان واقعــی«. نخســتین پرسشــی کــه بــا 
دیــدن ایــن جملــه بــه ذهــن می رســد ایــن اســت که اســکار 
تــا چــه انــدازه بــا واقعیــت در ارتبــاط اســت؟ ابتــدا نــه از 
ــم؛  ــاز می کن ــی« آغ ــال بردگ ــه از »12 س ــبز، بلک ــاب س کت
ــا دیــدن ایــن فیلــم  آخریــن اســکاری کــه دنبــال کــردم ب
رقــم خــورد. فیلم در بســتری تاریخــی، روایتی از نژادپرســتی 
ــا  ــم ب ــش اول آن فیل ــت نق ــت و در نهای ــکا اس در آمری
بازگشــت بــه آغــوش خانــواده، بــه تاریــخ پیوســتن تبعیــض 
ــت  ــرای روای ــم ب ــه فیل ــد. هنگامی ک ــد می ده ــژادی را نوی ن
ــت های  ــرد، برداش ــاه می ب ــته پن ــه گذش ــود ب ــتان خ داس
ــن آن شــاید  ــا مهم تری ــد داشــت. ام ــر خواه ــی در ب مختلف
ــی از ســوژه فیلــم در زمــان حــال اســت  پیــدا نکــردن مثال
کــه کارگــردان را مجبــور بــه ســاختن روایتــی می  کنــد کــه 
در تاریــخ اتفــاق می افتــد، امــا در همــان ســال خبــر کشــته 
ــد.  ــر ش ــس منتش ــط پلی ــت توس ــی سیاه پوس ــدن جوان ش
ایــن خبــر فرضیــه بــه تاریــخ پیوســتن تبعیــض نــژادی در 
آمریــکا را رد می کــرد و روایــت تاریخــی 12 ســال بردگــی 
را زیــر ســوال می بــرد. یــک ســال بعــد خبــر کشــته شــدن 
فــرد دیگــری در بالتیمــور منتشــر شــد. ایــن دو اتفــاق چنــد 
ــرا  ــه چ ــت این ک ــرد. نخس ــاد می ک ــن ایج ــش در ذه پرس
کارگــردان ســراغ مثال هــای امــروزی را نگرفــت؟ دوم 
آن کــه چــرا جایــزه اســکار بــه ایــن فیلــم تعلــق گرفــت؟ 
گفتنــی اســت رویکــرد اســکار درمــورد ایــن دو فیلــم بــرای 
ــی در دوره  ــال بردگ ــود؛ 12 س ــاوت ب ــزه متف ــدای جای اه
ــاب ســبز در دوره ریاســت  ــا و کت ــوری اوبام ریاســت جمه
جمهــوری ترامــپ ســاخته شــد. در 12 ســال بردگــی اســکار 
بــه نیرویــی ســرپوش گذار بــر وجــود تبعیــض نــژادی بــدل 
ــه کشــته شــدن سیاه پوســتان توســط  ــه واکنشــی ب شــد و ن
پلیــس آمریــکا. هم چنیــن تکــرار ایــن اتفــاق در ســال 2015، 
خبــر از کنــدی تیــغ انتقــاد یــا نبــود آن در ایــن فیلــم خبــر 
مــی داد. یــادآور می شــوم در تاریــخ ســینما کارگردانــی 
ماننــد پازولینــی وجــود دارد کــه بــه خاطــر انتقــاد شــدید از 
فاشیســت های ایتالیــا در فیلــم آخــرش، کشــته شــد. مــرگ 
او نمایانگــر هزینــه ای بــود کــه بــرای انتقــاد از ایدئولــوژی آن 
دوره ایتالیــا، پرداختــه شــد نــه جایزه هایــی کــه می توانســت 
نثــار او شــود. امــا فیلــم »کتــاب ســبز« در شــرایطی جایــزه 
 ،)CNN( اســکار را از آن خــود کــرد کــه بــه تحقیــق ســی ان ان
ــر ایــن باورنــد کــه ترامــپ یــک  نیمــی از مــردم آمریــکا ب
ــی  ــه نیروی ــپ، ب ــکار در دوران ترام ــت. اس ــت اس نژادپرس
مخالف خــوان سیاســت های ترامــپ بــدل شــد کــه از 
واکنــش مشــاهیر بــه سیاســت او گرفتــه تــا جایــزه مضحکــی 
کــه بــه فیلــم اصغــر فرهــادی تعلــق گرفــت )ابعــاد تبلیغاتــی 

پــدر تالــر، کشیشــی در یــک محلــه نیویــورک، در کلیســایی 
ــد؛  ــی می کن ــن اصــاح شــده« زندگ ــام »اولی ــه ن ــروک ب مت
کلیســایی کــه در گذشــته نقــش بســیار مهمــی در مناســبات 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــرد و روزگاری، مأمن ــا می ک ــی ایف مذهب
برده هــا و جنــگ زدگان آمریــکا بــوده  اســت. تالــر، بــا بــازی 
اتــان هــاوک، کشیشــی در کشــمکش بــا مســئله ایمان اســت. 
او ســال ها پیــش در جنــگ عــراق فرزنــد خــود را از دســت 
داد و ســپس از همســرش جــدا شــد. کشــیش هــر نیمه شــب 
حیــن مســتی در مجلــه شــخصی خــود بــه روایــت مســائل و 
ــا  ــان ب ــر هم زم ــردازد. تال ــود می پ ــری خ ــای فک درگیری ه
بیمــاری روحــی خــود، بــا مســئله  بیماری جــدی روبه روســت. 
کشــیش هــر یک شــنبه مراســم مذهبــی را -کــه هــر روز بــا 
اقبــال کمتــری از مــردم رو بــه رو می شــود- برگــزار می کنــد. 
کلیســا به طــور کامــل تحــت سرپرســتی یــک ابرکلیســا در 
نزدیکــی آن قــرار دارد کــه دوســتان و همــکاران تالــر در ایــن 
کلیســا مشــغول هســتند. در ایــن میــان، در روز یک شــنبه و 
پــس از مراســم مذهبــی، زنــی حاملــه بــه نــزد تالــر می آیــد 
و از او بــرای مشــاوره بــه همســر خــود -کــه مدتــی بــه خاطر 
کنشــگری محیط زیســتی خــود در زنــدان بــه ســر می بــرده- 
ــش از  ــر را بی ــات تال ــن ماق ــد. ای ــات می کن ــای ماق تقاض

در فیلم هایمــان از حقایــق کشــورمان خبــری نیســت. نیروهــای 
ــجو ها  ــه دانش ــر و کل ــتن س ــال شکس ــس در ح ــی پلی ضربت
هســتند. مــن از شــما می خواهــم کــه بــا دانشــجویان و 
ــن  ــواب درخواســت م ــما در ج ــوید و ش ــران متحــد ش کارگ
حــرف از کلــوزآپ و تراولینــگ حــرف می زنیــد؟«. در نهایــت 
نقل قولــی از ســهراب شــهید ثالــث وجــود دارد کــه می گویــد: 
ــد؛  ــمه آب می خورن ــک سرچش ــنواره ها از ی ــن جش ــه ای »هم
سرچشــمه ماحظــات و رودربایســتی های سیاســی«. امــا جایزه 
دادن یــا نــدادن بــه فیلم هــا از گذشــته تاکنــون بــه ویــژه در 
عصــر دیجیتــال، بــا تغییــر معنــا مواجــه شــده اســت؛ هرچــه 
ــر و در  ــرآب و تاب ت ــر، پ ــا بزرگ ت ــراف م ــای اط نمایش ه
عیــن حــال ارزان تــر می شــوند، مــردم نیــز بیشــتر بــه دنبــال 
ــن  ــه در ای ــی ک ــد. اتفاق ــر می گردن ــای عمیق ت ــا و الیه ه معن
میــان می افتــد، وجــود کاالنگــری بــه محتواســت، دادلــی اندرو 
در مصاحبــه ای می گویــد: »کتــاب جدیــدی درمــورد ســینمای 
رومانــی می خوانــم و چیــزی کــه واقعــا مــرا ناراحــت می کنــد 
ایــن اســت کــه بدانــم کریســتین مونجیــو رویکــردی کلبــی 
ــی  ــری اش دارد. او کس ــای هن ــه فیلم ه ــبت ب ــلکانه نس مس
ــی  ــی و تلویزیون ــای تبلیغات ــاختن کلیپ ه ــا س ــه ب ــت ک اس
پــول زیــادی بــه دســت مــی آورد. او انســان ماهــر و زیرکــی 
ــه  در صنعــت رســانه اســت و پول هایــی را کــه از ایــن راه ب
ــی را  ــد فیلم های ــا بتوان ــد ت ــره می کن ــی آورد، ذخی ــت م دس
ــه او در  ــه اســت ک ــاور دارد. این گون ــا را ب ــه آن ه بســازد ک
جشــنواره فیلــم نیویــورک فیلمــش را بــه مــا نشــان می دهــد. 
مــن ناراحــت می شــوم اگــر بفهمــم وقتــی او فیلــم می ســازد، 
ــن  ــه م ــن مســیری اســت ک ــه، ای ــد: »بل ــودش بگوی ــه خ ب
می توانــم بــه کــن راه پیــدا کنــم«. ســایرین گفته انــد: نــوری 

ــود.  ــده می ش ــوح دی ــه وض ــز ب ــت- نی ــتی اس محیط زیس
بــرای مثــال کارخانــه ای کــه بیشــترین آســیب بــه محیــط 
زیســت را دارد و اسپانســر مراســم مذهبی ســالگرد کلیســای 
ــا  ــد و ب ــی می دان ــا قانون ــود را کام ــت، کار خ ــیش اس کش
گروگیــری پــول مراســم، ســعی در خامــوش کــردن صــدای 
فــرد خودکشــی کــرده دارد. تمامــی ایــن شــرایط کشــیش 
تالــر را در برابــر مســائل مذهبــی و اخاقــی بســیاری قــرار 
ــی- ــی افراط ــه واکنش ــر ب ــت منج ــه در نهای ــد ک می  ده

ــر می شــود. مذهبــی از کشــیش تال
ــخصی ترین  ــاید ش ــود، ش ــر خ ــن اث ــریدر در آخری ــل ش پ
ــه  ــریدر ک ــته اســت. ش ــش گذاش ــه نمای ــش را ب ــر خوی اث
ــه دور از  ــی و ب ــا مذهب ــرایط کام ــود در ش ــی خ در کودک
ســینما بــه ســبب تحریــم آن بــه ســر بــرده اســت، اکنــون 
ــینما  ــه س ــی را ب ــخص مذهب ــک ش ــی ی ــختی های زندگ س
هدیــه می دهــد. روایتــی زیبــا از شــک و تردیــد موجــود در 
روح یــک مســیحی سرســخت )کشــیش تالــر( حیــن مقابلــه 
بــا بحــران ایمــان، خانــواده و عشــق را بــه تصویــر می کشــد. 
ــی  ــا زیبایی شناس ــق ب ــی مطاب ــار از نمادهای ــی سرش روایت
مســیحی کــه بــا ظرافــت در قالــب داســتان فاکــت 
کشــیش بــه چشــمان بیننــده اهــدا می شــود، جهانــی کامــا 
ــرار دارد و در  ــی ق ــخصیت اصل ــر ش ــه در براب ــم ک بی رح
نهایــت منجــر بــه بیــرون آمــدن یــک افراطــی از دل ایــن 
مســیحی -کــه در ابتــدای فیلــم از  شــدت و افــراط نوجوانان 



درخشش هنرمندان خراسان رضوی در جشنواره تئاتر فجر

نمایش هــای »سردســیر« بــه کارگردانــی »مصطفــی ابهــری«، »رومئــو ژولیــت« بــه کارگردانی »مســعود صفــری« و »مــا داریــم از این خونــه می ریم« 
بــه کارگردانــی »حســین اکبرپــور«، »دریاچــه قــو« بــه کارگردانــی رضــا صابــری و »بــاغ خونــی« بــه کارگردانــی امیر بشــیری نمایندگان مشــهددر 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر بودنــد. پــس از داوری آثــار و در مراســم اختتامیــه، »منــا بارانی« تقدیر بهتریــن بازیگــری زن برای بــازی در نمایش 
»رومئــو ژولیــت«، »مســعود صفــری« تقدیــر بهتریــن طراحــی صحنــه بــرای نمایــش »رومئــو ژولیــت«، »عرفــان خاتونی مقــدم« تندیــس بهتریــن 
آهنگ ســازی بــرای نمایــش »رومئــو ژولیــت«، »حســین اکبرپــور« تندیــس بهتریــن طراحــی آرایه هــای صوتــی بــرای نمایــش »مــا داریــم از ایــن 
خونــه می ریــم«، »رضــا صابــری« تندیــس بهتریــن کارگردانــی برای نمایــش »دریاچــه قو«، »عاطفــه پوربهــرام« تندیس بهتریــن بازیگــری زن برای 
بــازی در نمایــش »دریاچــه قــو«، »ســتایش رجایی نیــا« تقدیــر بهترین بازیگــری زن بــرای بــازی در نمایــش »دریاچه قــو«، »میاد قنبــری« تندیس 
بهتریــن موســیقی بــرای آهنگ ســازی نمایــش »دریاچــه قــو«، »رویــا حشــمتی« تقدیــر بهتریــن طراحــی گریــم بــرای نمایــش »دریاچه قــو«، »تینا 
لطفــی« تندیــس بهتریــن طراحــی حرکــت بــرای نمایــش »دریاچــه قــو«، »حســام الدین انوشــیروانی« تقدیــر بهتریــن طراحــی آرایــه صوتــی بــرای 
نمایــش »دریاچــه قــو«، »محمــود کریمــی« تقدیــر بهتریــن طراحی نور بــرای نمایــش »دریاچه قــو« را کســب کردند. هم چنیــن در مســابقه طراحی 

پوســتر نیــز رتبــه ســوم از آن »ســینا افشــار« بــه خاطــر طراحی پوســتر نمایش »ال کاســیکو« شــد.
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فرهنگ  و هنر

از فرض محال تا فرض نهان
بررسی اجمالی سیر ورود زنان به صحنه های تئاتر

سنت و تجدد موسیقی ایرانی

ــرقی ترین  ــش، از ش ــرن پی ــد ق ــا چن ــتان ت ــان باس از یون
ســنت های تئاتــری تــا غربی تریــن آن هــا، حضــور زنــان روی 
صحنــه تئاتــر معمــوال ممنــوع بــوده و در مــواردی محــدود 
ــه شــدت تقبیــح می شــده اســت. در نمایش نامه هــای  نیــز ب
نوشــته شــده معمــوال شــخصیت زنــی وجــود نداشــته و یــا در 
صــورت حضــور، بســیار کــم تعــداد و کمرنــگ بــوده اســت. 
ــخصیت  ــا ش ــد ام ــخت باش ــی س ــاورش کم ــاید ب ــی ش حت
ــز  ــی نی ــات نمایش ــه در ادبی ــهرت آنتیگون ــه ش ــی ب قهرمان
ــان  ــوش و جوان ــردان زن پ ــط م ــوفوکل توس ــه  س در زمان
کم سن و ســال تر بــه اجــرا در می آمــده اســت. حتــی در 
ــه ســرعت از حضــور در ســنت  ــان ب ــن، زن ــرن 17 در ژاپ ق
رقصی-تئاتــری کابوکــی )Kabuki( -کــه در ابتــدا خــود 
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــام ش ــوع اع ــد- ممن ــذار آن بودن پایه گ
تئاتــر کابوکــی پــس از آغــاز در ســال 1603 فقــط تــا ســال 
ــه کار  ــان ب ــا حضــور زن ــنتی ب ــوان س 1629 توانســت به عن
ــوان در  ــت حضــور بان ــس از ممنوعی ــد و پ ــه ده ــود ادام خ
آن ســال، مردانــی زن پــوش کــه اوناگاتــا )Onnagata( خوانــده 
می شــدند، بــه جــای زنــان ایفــای نقــش می کردنــد و تئاتــر 
 ،)yaro- kabuki( کابوکی پــس از آن وارد مرحله  یارو-کابوکــی

تئاتــری تمــام مردانــه شــد.
ــای  ــا پیچیدگی ه ــس ب ــر انگلی ــران زن در تئات ــور بازیگ حض
ــه از  ــاق نخســتین بار ن ــن اتف ــی ای ــود. حت بیشــتری همــراه ب
ــی  ــه توســط گروه ــس، بلک ــی انگلی ــری درون ــای تئات گروه ه
از  خارجــی صــورت گرفــت. در ســال 1629 گروهــی 
بازیگــران فرانســوی، زن و مــرد، بــه پشــتوانه  ملکــه هنریتــا 
ــم  ــز یک ــار چارل ــوی درب ــهبانوی فرانس ــه، ش ــاِی فرانس ماری
ــان روی  ــرای زن ــتند. اج ــدن را داش ــرا در لن ــت اج درخواس
ــه  ــود ک ــدی ب ــاق جدی ــدری اتف ــه ق ــر ب ــای تئات صحنه ه
حتــی عــاوه بــر هنرمنــدان تئاتــر آن دوره، مخاطبیــن تئاتری 
اعتراضــات شــدیدالحن خــود را بــه گــوش گــروه فرانســوی 
ــقف  ــه اس ــه ب ــه ای ک ــی نام ــه ط ــی ک ــه صورت ــاندند، ب رس
اعظــم لنــدن نوشــته شــد، نویســنده معتقــد بــود کــه گــروه 
ــن را  ــه رفت ــر صحن ــی ب ــا، دیگــر توانای ــا مدت ه بازیگــری ت
نخواهنــد داشــت. چنــد هفتــه پــس ایــن اتفــاق آن هــا دوبــاره 
ــاز هــم ثمــری جــز  ــا ب ــد ام شــانس خــود را امتحــان کردن
شکســت بــرای آنــان بــه ارمغــان نیامــد. ایــن شکســت بــه 
انــدازه ای ســنگین بــود کــه حتــی مســئولین وقــت تئاتر شــهر 
لنــدن درصــد بســیاری از هزینه هــای پرداخــت شــده توســط 

ــد. ــان بازگرداندن ــه آن گــروه را ب
ــث در  ــری مؤن ــان بازیگ ــار میزب ــرای اولین ب ــال 1660 ب س
نقــش دزدمونــا )Desdemona( از شــخصیت های اصلــی 

بــر ایــن اســاس بررســی کنیــم، مثــال آن تغییــر موســیقی 
ــر  ــال حاض ــی ح ــیقی ردیف ــه موس ــران ب ــن ای ــی که مقام
ــل  ــیقی اصی ــوان موس ــت عن ــه تح ــت. آن چ ــران اس در ای
ــه تمــدن 2500  ــخ ب ــی مدنظــر اســت، از منظــر تاری ایران
ــت  ــه تح ــه ک ــی آن چ ــردد. یعن ــاز  می گ ــی ب ــاله ایران س
ــر  ــد نظ ــتگان م ــران از گذش ــی ای ــیقی مقام ــوان موس عن
ــام  ــی را شــامل 12 مق ــل ایران ــوده اســت. موســیقی اصی ب
ــتگاه و  ــوان دس ــت عن ــون تح ــه اکن ــه ک ــد. آن چ می دانن
آواز در موســیقی ایرانــی دســته بندی می شــود. در حقیقــت 
ــل  ــیقی اصی ــود در موس ــن موج ــام که ــتی از 12 مق برداش
ــی  ــیقی ردیف ــوان موس ــت عن ــه تح ــت. و آن چ ــی اس ایران
ــرح  ــل مط ــیقی اصی ــوان موس ــت عن ــر تح ــال حاض در ح
ــی  ــیقی ایران ــر در موس ــار اخی ــه اعص ــوط ب ــود مرب می ش
ــداهلل و  ــد میرزا عب ــرادی مانن ــط اف ــف توس ــش ردی و چین
ســایرین در موســیقی ایرانــی بــه وجــود آمــده اســت و بــه 
ســنت موجــود تبدیــل گردیــده  اســت. جایــگاه بســیاری از 
ســازهای ایرانــی در گروه نوازی هــا نیــز دچــار تحــول شــده 
اســت. ســاز دف در ســالیان پیشــین تحــت هیــچ عنــوان در 
ــی جایگاهــی نداشــته  اســت.  ــراث کهــن موســیقی ایران می
امــا در حــال حاضــر ایــن ســاز بــه جــزء اصلــی موســیقی 
ــن  ــت ای ــت. در حقیق ــده اس ــدل ش ــران ب ــنتی در ای س
ــت و  ــیقی اس ــه آن موس ــیقی، زاده  زمان ــرات در موس تغیی
بــه نظــر می رســد، بــدون ایــن تغییــرات موســیقی گذشــته 
در منجــاب تکــرار گذشــتگان قــرار می گیــرد. مــا شــاهد 
ــد  ــون احم ــته، هم چ ــنفکران گذش ــخت روش ــای س انتقاده
شــاملو بــه موســیقی ردیفــی ایــران بودیــم. ایــن تکــرار در 
موســیقی، خــود منجــر بــه ایجــاد نگرشــی نــو بــه موســیقی 
می گــردد کــه آفرینــش مجــدد آن از دل ایــن نــگاه 

ــم  ــی حاک ــرایط خــاص اجتماعی-فرهنگ ــت ش ــن محدودی ای
ــورد  ــن نمایش نامه نویســان م ــی اســت. ای ــازه  زمان ــر آن ب ب
تهدیــد و تحقیرهــای ســنگین و شــدید و حتــی مــورد ضــرب 
ــری  ــی وزی ــال 1305 علی نق ــدند. در س ــع می ش ــتم واق و ش
پــس از تاســیس هنرســتان موســیقی و بــه همــراه اســماعیل 
مهرتــاش بــه فکــر حضــوری تجربــی در حــوزه اپــرا افتادنــد. 
بــا گذشــت زمــان و به خاطــر محــل اجراهــا، گــذر زنــان بــه 
هنرســتان افتــاد و همیــن مســئله مســبب تشــکیل »جمعیــت 
بیــداری نســوان« شــد. پــس از اجراهایــی در تــاالر مدرســه 
زردشــتیان سرنوشــت تلخــی بــرای همــه  آن هــا رقــم زد که 
بــه ســادگی از حافظــه  جمعــی هنــر ایــران پــاک نمی شــود: 
ــان در  ــک آن ــده  یکای ــاد تکه تکه ش ــدی اجس ــس از چن پ
نهرهــای اطــراف یافــت شــد تــا مــردان آن دوره از تاریــخ 
فرهنــگ ایــران پاســخ روشــن )تاریــک( خــود را بــه حضــور 
ــرده  ــام ک ــر اع ــای تئات ــر صحنه ه ــوان« ب ــت نس »جماع
باشــند. در ســال 1310 »امیــر ســعادت« تئاتــری را بــا زنــان 
ــه  ــددی ب ــب های متع ــا ش ــرد. آن ه ــدازی ک ــی راه ان ایران
ــدران خــود  ــا در ازای هنرشــان از پ ــد ام ــه رفتن روی صحن
و دیگــر افــراد متعصــب ناســزا و توهیــن و ســنگ تحویــل 
ــا دســت از  گرفتنــد و از خانواده هــای خــود طــرد شــدند ت

ایــن »رســوایی« بکشــند.
بــا تاســیس »کانــون بانــوان« اوضــاع اندکــی تغییــر کــرد. این 
کاس بــا 17 هنرجــو نمایش هایــی را بــا موضــوع زنــان جهت 
ــد. امــا ایــن  ــه روی صحنــه می بردن ــکار عمومــی ب ــر اف تنوی
ــه  ــود ادام ــمیت خ ــه رس ــده نتوانســتند ب ــای پراکن جریان ه
دهنــد. بــا احــداث هنرســتان هنرپیشــگی در ســال 1318، 12 
زن در کنــار ۴0 مــرد بــه یادگیری فنــون بازیگــری پرداختند. 
حضــور مــدام و تاش هــای مســتمر بانــوان شــرکت کننده در 
ایــن دوره آموزشــی و مشــاهده نام هایــی چــون رقیــه چهــره 
آزاد در ایــن میــان باعــث شــد تــا به تدریــج جامعــه برخــورد 
ــه  ــر روی صحن ــوان بازیگ ــه عن ــان ب ــا حضــور زن ــری ب بهت

داشــته باشــد.
همان طــور کــه ذکــر شــد بــرای حضــور فعــال و درخشــش 
ــیاری  ــراد بس ــر، اف ــاله  تئات ــد هزارس ــخ چن ــان در تاری زن
ــر  ــه  مهم ت ــده ند و نکت ــل ش ــددی را متحم ــارهای متع فش
ایــن اســت کــه مســیر هنــوز بــه ســر منــزل مقصــود خــود 
نرســیده اســت کــه ایــن نشــان از مســیر پــر و پیــچ و خــم 
پیــش رو دارد. مســیری پیچیــده و در هــم تنیــده کــه تنهــا 
ــل  ــینیان، تحلی ــر پیش ــای دامنگی ــی از اتفاق ه ــورش آگاه من
مناســب از وضــع موجــود و شــناختی دقیــق از چشــم اندازی 

ــا آینــده اســت. مناســب ب

ــه طــور قطــع رشــد و نمــو آن در  در نقــد آن بکوشــیم، ب
ــا در  ــاب اســت. ام ــل اجتن ــی غیرقاب ــیقی ایران ــب موس قال
عیــن حــال ایــن نوآوری هــا و بازآفرینی هــا نمی توانــد 
ــی وارد  ــیقی ایران ــته موس ــنت گذش ــه س ــدی ب ــیب ج آس
ــاری از  ــیقی قاج ــوان موس ــت عن ــه تح ــه ک ــد. آن چ کن
ــه  ــا ب ــد و ابوالحســن صب ــی برومن ــه نورعل ــی ازجمل بزرگان
اســاتید دوران طایــی موســیقی ایــران، شــجریان، لطفــی و 
مشــکاتیان رســیده اســت هم چنــان اولویــت تمــام اســاتید و 
نوازنــدگان ایــن حــوزه در آمــوزش موســیقی ایرانــی اســت 
ــی  ــالوده، توانای ــن ش ــر ای ــلط ب ــدون تس ــی ب ــا کس و اساس
ــروز  ــوان از ب ــی می ت ــا هنگام ــدارد. تنه ــوآوری ن ــاد ن ایج
ــن  ــن حــوزه ســخن گفــت کــه موســیقی نوی آســیب در ای
ــردم  ــه م ــه عام ــل ب ــیقی اصی ــوان موس ــت عن ــی تح ایران

ــردد.  ــتباه گ ــح شــدن اش ــی و موجــب مصطل معرف
ــن  ــش مخاطبی ــه افزای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت ب در نهای
موســیقی نــو ایرانــی بــه دلیــل ســازگار بــودن این موســیقی 
بــا مقتضیــات روز موجــب توجــه بــه ایــن موســیقی گردیده 
ــن  ــتعای ای ــات اس ــدت موجب ــود در بلندم ــه خ ــت ک اس
ــل  ــیقی اصی ــی موس ــی آورد. از طرف ــم م ــیقی را فراه موس
ایرانــی نیــز جایــگاه خــود را در میــان طرفــداران و 
متخصصــان موســیقی حفــظ کــرده و قســمت قابــل اعتنایــی 
ــه  ــان ب ــی را هم چن ــوزان ایران ــاتید و هنرآم ــه  اس از بدن
خــود مشــغول کــرده  اســت. بــا توجــه بــه فضــای موســیقی 
کشــور و فعالیــن عرصــه  هنــر موســیقی در ایــران، بــه نظــر 
می رســد هــر دو نــوع موســیقی کــه ذکــر شــد در آینــده 
در جایــگاه خــود ادامــه خواهنــد داشــت و آینــده موســیقی 
ــوع  ایــران، شــاهد جدایــی زمینه هــا و مخاطبــان ایــن دو ن

موســیقی خواهــد شــد.
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در اســفند مــاه ســال 1397 و در حــال و هــوای پــس از ســی 
و هفتمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر، مهم تریــن 
اشــتراک عناویــن رســانه های فرهنگــی- هنــری، نقــل 
ــر  ــن عنص ــن مهم تری ــری و هم چنی ــل تئات ــس و محاف مجل
ــتان  ــهد و اس ــهر مش ــی ش ــئولین فرهنگ ــخنرانی های مس س
خراســان رضــوی، کســب جوایــز متعــدد توســط نماینــدگان 
ــند:  ــه می نویس ــت. هم ــنواره اس ــن جش ــهد در ای ــهر مش ش
»»منــا بارانــی« و »عاطفــه پوربهــرام« بــه ترتیــب موفــق بــه 
کســب عنــوان بهتریــن بازیگــری زن از بخــش مســابقه ایران 
)یــک( و مســابقه ایــران )دو( شــدند« و تحلیل هــای متفاوتــی 
دربــاره  ایــن گــزاره ارائــه می دهنــد. برخــی معتقدنــد ســطح 
ــی  ــت و برخ ــد اس ــه رش ــان رو ب ــر خراس ــری در تئات بازیگ
از آن پان مشــهدی های اصیــل ادعــا می کننــد مشــهد 
ــا  ــن موفقیت ه ــوده و ای ــور ب ــری کش ــب بازیگ ــه قط همیش
مهــر تاییــد دیگــری بــر ایــن اعتــای دائمــی اســت. عــده ای 
دیگــر نیــز بــا نیــم نگاهــی طعنه آمیــز از رونــد رو بــه افــول 
کیفیــت جشــنواره فجــر دم می زنــد. فــارغ از میــزان صحــت 
هر یــک از ایــن نظــرات، همــه  در یــک اصــل بــا یک دیگــر 
برابــر و مشــابه  هســتند؛ پیش انــگاره  امــکان حضــور بازیگــران 

زن بــر صحنــه.
در علــم معناشناســی پیش انــگاره )Presupposition( بــه 
ــام  ــی رود تم ــه انتظــار م ــه می شــود ک ــی« گفت ــرض نهان »ف
افــرادی کــه در معــرض شــنیدن یــک بیــان منطقــی قــرار 
ــه  ــت آن را پذیرفت ــع و صح ــرض مطل ــود ف ــد، از وج دارن
باشــند. بــه عنــوان مثــال در نخســتین دیالــوگ از نمایش نامه  
ــم  ــر دم بخــت« نوشــته اوژن یونســکو، شــخصیت خان »دخت
می گویــد: »می تونــم بــه شــما کــه دختــرم بــه نحــو 
ــور  ــت مذک ــرده« موقعی ــوم ک ــش رو تم ــن تحصیات احس
ــراه دارد: نخســت آن  ــه هم ــا خــود ب ــگاره ب ــن پیش ان چندی
ــه  ــری دارد. دوم آن ک ــد دخت ــم فرزن ــخصیت خان ــه ش ک
فرزنــد دختــر ایــن زن، در ســنی مناســب تحصیــات عالیــه 
ــا چنــدی پیــش مشــغول  اســت. ســوم اینکــه ایــن دختــر ت
ــاوت  ــای متف ــا بیان ه ــه ب ــوده اســت و.... حــال ک ــل ب تحصی
از کســب عناویــن بانــوان مشــهدی در جشــنواره  فجــر ســخن 
ــر  ــران زن ب ــور بازیگ ــکان حض ــگاره  ام ــم و پیش ان می گویی
صحنــه را بی هیــچ چنــدی و چونــی می پذیریــم، بایــد بدانیــم 
کــه قدمــت صحــت ایــن پیش انــگاره بــه نســبت عمــر خــود 
هنرهــای نمایشــی در قالــب تئاتــر بــه مراتــب کمتــر اســت.

در ســالیان اخیــر، توجــه مخاطبیــن موســیقی ســنتی ایرانــی 
بیــش از پیــش، بــه شــکل جدیــدی از ایــن موســیقی -کــه 
ــجریان  ــون ش ــد همای ــه  همانن ــن عرص ــان ای ــط جوان توس
ــده  ــب ش ــود- جل ــه می ش ــری ارائ ــرادران پورناظ ــا ب ی
ــی  ــروه اصل ــاهد دو گ ــواره ش ــال ها هم ــن س ــت. در ای اس
ــده ای  ــم؛ ع ــوزه بود ه ای ــن ح ــن ای ــن و متخصصی از مخاطبی
کــه شــکل جدیــد نوازندگــی و نــگاه بــه آالت موســیقی و 
موســیقی ایرانــی را بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد 
و موســیقی فعلــی را موجــب زوال اصالــت موســیقی ایرانــی 
ــل  ــن شــیوه را موســیقی اصی ــه ای ــی ک ــد. و دیگران می دانن
ایرانــی دانســته اند و بــه نظــر آن هــا موســیقی فعلــی 
ــی  ــیقی ایران ــه موس ــو ب ــه ای ن ــت، از دریچ ــن اصال در عی
می نگــرد. امــا پرسشــی در ایــن میــان بــه ذهــن مخاطبــان 
موســیقی خطــور می کنــد؛ ایــن تغییــر نگــرش بــه موســیقی 
ــه  ــی( چ ــیقی فعل ــه موس ــی ب ــیقی ردیف ــی )از موس ایران
زمینــه ای را در آینــده بــرای نســل آینــده موســیقی ایــران 
فراهــم خواهــد کــرد؟ بــه عبــارت دیگــر، موســیقی ایــران 

ــد؟ ــد ش ــی خواه ــه تحوالت ــت خوش چ ــده دس در آین
ــای بســیاری  ــان مثال ه ــیقی جه ــخ موس ــی تاری ــور کل به ط
انقاب هــای متعــددی  از ســنت های شــکل گرفتــه و 
ــا  ــن ادع ــال ای ــاهد مث ــود دارد. ش ــنت های موج ــه س علی
ــر ســنت  ــال در براب ــوان شــکل گیری موســیقی آتون را می ت
ــنت  ــه س ــال ب ــل آتون ــوئنبرگ، و تبدی ــط ش ــال توس تون
ــس از وی شکســته  ــیقی دانان پ ــه توســط موس ــدی ک جدی
شــد، دانســت. حــال اگــر بخواهیــم موســیقی ایرانــی را نیــز 

نمایش نامــه اتلــو نوشــته  ویلیــام شکســپیر بــود. اهمیــت ایــن 
اتفــاق بازیگــران را مجبــور کــرد کــه بــا ایجــاد تغییــری در 
ــور  ــه حض ــتقیما ب ــه مس ــار )Prologue( نمایش نام پیش گفت
بازیگــر زن در نقــش دزدمونــا اشــاره کننــد. تعــداد بازیگــران 
ــه  ــاق رو ب ــن اتف ــد از ای ــال های بع ــه در س ــر صحن زن ب
فزونــی گذاشــت و رفته رفتــه مخاطبــان تئاتــر دوره  الیزابتــی 
تئاتــر یــا بــه عبــارت دیگــر رنســانس تئاتــری بریتانیــا بــه 
ــه  ــی ک ــد و واکنش های ــادت کردن ــران زن ع ــور بازیگ حض
ــار  ــه بازیگــران زن نشــان داده می شــد، این ب پیــش از ایــن ب
روانه یبازیگــران و جوانــان کم سن و ســال زن پــوش شــد. 
166۴ ســالی بــود کــه ســوی دیگــر ایــن طیــف بــه منصــه 
ظهــور رســید و در ایــن ســال Killigrew تئاتــری را کــه تمــام 
ــرد.  ــه صحنــه ب ــازی می شــد، ب ــان ب نقش هایــش توســط زن
یکــی دیگــر از دالیــل تاثیر گــذار ورود زنــان بــه صحنه هــای 
تئاتــر بریتانیــا ظهــور اپراهــای ابتــدای قــرن 17 اســت کــه 
ــور  ــرای حض ــیر را ب ــوپرانو مس ــای س ــه آوازخوان ه ــاز ب نی

زنــان بــر صحنــه هموارتــر کــرد.
البتــه بارقه هایــی از حضــور زنــان در تاریــخ نمایش نامه نویســی، 
قــرن 17  از  پیــش  قــرون  امــا در  هرچنــد کم رنــگ، 
نیــز دیــده می شــود. مورخیــن بــر ایــن باورنــد کــه 
ــرن دهــم  ــی کــه در ق ــه ای آلمان روســویتا )Hrosvitha( راهب
ــت.  ــخ اس ــس تاری ــتین زن نمایش نامه نوی ــت، نخس می زیس
ــرن 17  ــس از اواخــر ق ــان نمایش نامه نوی ــت جــدی زن فعالی
ــن  ــرا بِ ــرد. اف ــری می گی ــاری و عمومی ت ــوی تج ــگ و ب رن
از   )Susanna Centlivre( و ســوزانا ســنتلیور )Aphra Behn(
ــان را  ــدای زن ــه ص ــد ک ــانی بودن ــتین نمایش نامه نویس نخس
بــه متــن نمایش نامه هــا تزریــق کردنــد و در نوشته هایشــان 
از دغدغه هــا و جهان بینــی جنــس خــود گفتنــد و نوشــتند. و 
حتــی فشــارهای اجتماعــی موجــود هــم نتوانســت آنــان را از 

ــاز دارد. ــتقل ب ــان مس ــخصیت های زن ــق ش خل
ــک زن  ــرای ی ــه ب ــی ک ــتین فرصت ــران، نخس ــور ای در کش
ــرای  ــه اج ــد، ب ــم ش ــن فراه ــه رفت ــه صحن ــرای ب ــی ب ایران
ــن  ــال های آغازی ــر در س ــاری« مولی ــب اجب ــش »طبی نمای
قــرن 1۴ هجــری شمســی بازمی گــردد. بــا تاســیس »مجمــع 
فرهنگــی و هنــری پیــک ســعادت نســوان« بــه همت   »ســاری 
ــه  ــی ک ــداد اجراهای ــال 1302 تع ــت در س ــی« در رش امان
ــش  ــد افزای ــش می پرداختن ــای نق ــه ایف ــا ب ــوان در آن ه بان
یافــت. عمــوم نمایش نامه هــای آن دوره کــه توســط زنــان و 
در مــورد مشــکات زنــان بــه رشــته تحریــر در می آمدنــد، 
تنهــا حــق حضــور در محافــل زنانــه و اجــرای خصوصــی برای 
مخاطبــان خــاص متشــکل از زنــان را داشــتند. دلیــل اصلــی 

ــد. ــرون می آی بی
ــش  ــا آفرین ــی ی ــن بازآفرین ــا ای ــه آی ــد ک ــد دی ــال بای ح
ســنت جدیــد در موســیقی، موجــب وهــن موســیقی پیشــین 
ــن  ــد موجــب از بی ــن موســیقی جدی ــا ای شــده اســت؟ آی
ــده  ــران می گــردد؟ عقیــده نگارن رفتــن موســیقی ســنتی ای
ــیقی در  ــواع موس ــن ان ــدام از ای ــه هرک ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــه ســبب  ــژه  هســتند. و ب ــت وی ــگاه خــود، دارای اهمی جای
ــیقی  ــیقی از دل موس ــد موس ــبک جدی ــدن س ــده ش زایی
ــی در  ــل ایران ــیقی اصی ــژه  موس ــگاه وی ــی، جای ــنتی ایران س
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــد ش ــظ خواه ــد حف ــیقی جدی دل موس
ذکــر شــد، ایــن تغییــرات بــه ســبب شــرایط زمانــه امــری 
ــه   ــت ذائق ــه عل ــی ب ــیقی ردیف ــت. موس ــر اس اجتناب ناپذی
زمانــه و اهمیــت ســرعت در زمــان حــال نیــاز بــه تغییرات 
زیــادی در جهــت مطابقــت بــا شــرایط حــال داشــته اســت. 
ــی  ــیقی ایران ــور در موس ــیوه  مذک ــه ش ــرات ب ــن تغیی و ای
اعمــال شــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تغییــر 
ــا  ــجریان ی ــون ش ــد همای ــرادی مانن ــیوه اف ــه ش ــا ب تنه
بــرادران پورناظــری اعمــال نشــده اســت بلکــه ایــن ســبک 
ــورد  ــردم م ــه م ــر عام ــه در نظ ــت ک ــان اس ــیقی آن موس
اســتقبال قــرار گرفتــه و موجــب جلــب توجــه بســیاری از 
ــی  ــیقی ایران ــاتید موس ــیاری از اس ــت. بس ــده اس ــراد ش اف
ــدگان  ــا نوازن ــی ی ــداد بابای ــزاده و به ــین علی ــه حس ازجمل
جوانــی ماننــد علــی اصغــر عربشــاهی بــه شــیوه های 
ــعی  ــیون، س ــر مدوالس ــا تغیی ــه ت ــق گرفت ــف، از تلفی مختل
در تغییــر موســیقی ایرانــی داشــته اند آنچــه کــه بــه 
ــران شــاهد هســتیم.  ــی در عرصــه ی موســیقی ای طــور کل
ــی  ــل و مقام ــیقی اصی ــو از دل موس ــیقی ن ــی موس بازآفرین
ایــران اســت کــه چــه در مقــام حمایــت آن برآییــم و چــه 



مهم ترین مانع حضور زنان در فضاهای شهری

آزاده قدیــری، کارشــناس ارشــد برنامه ریــزی شــهری، در همایــش ملــی بررســی مســائل زنــان در دانشــگاه عامــه طباطبایی در ســخنرانی 
خــود بــا عنــوان زنــان و فضــای عمومــی شــهری بــا اشــاره بــه ماحظــات جنســیتی افــزود: یکــی از ابزارهــای ســنجش میــزان موفقیــت یــا 
شکســت طــرح هــای توســعه شــهری، میــزان توجــه بــه نیازهــا و گرایش هــای گروه هــای متنــوع اســت. وی تصریــح کــرد: از آن جــا کــه 
یقینــا تفاوت هایــی بیــن نیازهــای فضایــی در یــک جامعــه میــان زنــان و مــردان وجــود دارد، توجــه کافــی بــه نیازهــای متفــاوت گروه هــای 
جنســیتی )بــه عنــوان دو گــروه شــاخص اجتماعــی( دارای اهمیــت بســزایی اســت کــه بایــد در طراحی هــای شــهری مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. قدیــری گفــت: مهم تریــن اقــدام بــرای ایجــاد امنیــت شــهری، اصــاح سیســتم آمــوزش شهرســازی، ایجــاد بســتر مشــارکت زنان، 
گســترش عادالنــه امکانــات، تامیــن امنیــت و ایجــاد اماکــن نظــارت عمومــی اســت بــه نحــوی کــه زنــان بــا اعتمــاد بــه نفــس الزم در 

فضاهــای عمومــی شــهری حاضر شــوند.
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سهم زن از شهر

نیم نگاه ویژه:

سهم زںݩݩݩݐ از شهر
فضاهــای عمومــی شــهری، فضاهایــی جهــت مناســبات و روابــط 
بیرونــی، تعامــات و رویارویی هــای اجتماعــی و عرصــه ای بــرای 
گردهــم آمــدن گروه هــای مختلــف بــا عایــق متفــاوت اســت. به 
عبــارت دیگــر، فضاهــای عمومــی باید عــاوه بر تأمیــن معیارهای 
کیفــی، عدالــت حضــور شــهروندان را در فضــای شــهری به عنــوان 
ــای  ــام گروه ه ــرای تم ــط ب ــت محی ــاخصه های کیفی ــی از ش یک

اســتفاده کننده، فراهــم آورنــد.
موفقیــت یــک فضــای عمومــی شــهری در گــرو حضــور 
ــا و  ــود. نیازه ــف می ش ــنی و جنســی تعری ــای س ــی گروه ه تمام
خواســته های گروه هــای مختلــف از یــک فضــای شــهری، معمــوال 
بســته بــه ویژگی هــای ســنی، جنســی، قومــی متفــاوت اســت. در 
ایــن میــان شــناخت نیازهــا و انتظــارات زنــان بــه عنــوان بخــش 
مهمــی از شــهروندان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. جامعــه 
80 میلیــون نفــری ایرانــی به لحاظ جنســیت، ســهمی تقریبــا برابر 
میــان زن و مــرد دارد؛ بــه همیــن دلیل باید میــزان اســتفاده آزادانه 
از فضاهــای عمومــی شــهر بــرای ایــن دو گــروه نیــز برابــر باشــد. 
متاســفانه شــاهدیم که ســهم زنان در اســتفاده از فضاهای شــهری 
بســیار انــدک اســت. برخی در پاســخ به چرایی ســهم نابرابــر زنان 
در مقایســه بــا مــردان بــرای حــق اســتفاده از فضاهــای عمومــی 
شــهری و حضــور در فضاهــای عمومی، مســائل گوناگونــی را طرح 
می کننــد حــال آن کــه ایــن تبعیــض ناشــی از نگاه هــای نادرســت 

بــه موضــوع حضــور زنــان در جامعــه اســت.
ــه  ــگران ب ــروزه پژوهش ــه ام ــی ک ــای اجتماع ــی از پدیده ه یک
ــد، مســاله حقــوق شــهروندی اســت. حقــوق  آن توجــه می کنن
ــوق،  ــای حق ــن مولفه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــهروندی به عن ش
ســهم بســزایی در احســاس عدالت اجتماعی و در نهایت توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی دارد. اگــر بخواهیم حقوق 
شــهروندی زنــان در اســتفاده از فضاهای عمومی را بررســی کنیم، 
درمی یابیــم کــه بــه ایــن حقــوق کم تــر پرداختــه شــده اســت. 
در ســال های اخیــر تاش هایــی بــرای ایجــاد فضاهایــی مختــص 
زنــان در فضاهــای شــهری صــورت گرفتــه اســت؛ بــرای مثــال 
ــهربانو،  ــای ش ــوان، خانه ه ــتان بان ــون بوس ــی چ ــاد فضاهای ایج
ــن  ــه ای ــرو و... ازجمل ــوان در مت ــژه بان ــای وی ــاص واگن ه اختص
اقدامــات اســت کــه اگرچــه فضایــی را مختــص بــه زنــان بــرای 
اســتفاده از فضاهــای شــهری ایجــاد کــرده، امــا زمینــه را بــرای 
ــتادیوم ها و  ــون اس ــی چ ــرد در فضاهای ــان زن و م ــور توأم حض

ــرده اســت.  ــم نک ــای ورزشــی و... فراه رقابت  ه
الزم بــه ذکــر اســت کــه کیفیــت یــک فضــا در شــهر، از برآینــد 
ــا شناســایی و تاثیــرات هــر  ــی حاصــل می شــود کــه ب مؤلفه های
یــک از آن هــا بــر فضــا می تــوان راهکارهایــی بــرای بهبــود کیفیت 
ــردازان شــاخصه های کیفیــت  ــه داد. نظریه پ فضــای شــهری ارائ
ــد  ــد؛ بع ــرار می دهن ــی ق ــته کل ــه دس ــهری را در س ــای ش فض
عملکــردی فضــای شــهری، بعــد زیبایی شــناختی فضای شــهری و 

بعــد ادراکــی فضــای شــهری.
به طــور کلــی محدودیت هــای مؤثــر بــر اســتفاده زنــان از فضاهای 
شــهری در چهــار عنــوان قابــل طــرح اســت؛ منابع محــدود مانند 
پــول و زمــان، احساســات بازدارنــده هم چــون تــرس و اســترس، 
ــداری از  ــزل و نگه ــد کار در من ــده مانن ــئولیت های بازدارن مس
ــده  ــای محدود کنن ــا و هنجاره ــت موقعیت ه ــودکان و درنهای ک
اجتماعــی مانند اصول و هنجارهای محدودکننده جنســیتی. هرچند 
بایــد مدنظــر داشــته باشــیم کــه ایــن محدودیت هــا ممکن اســت 
باتوجــه بــه تغییــر شــرایط زمــان و مکانــی کــه زنــان از فضاهــای 

عمومــی اســتفاده می کننــد متفــاوت باشــد.
زنــان به عنــوان بخــش قابــل توجهی از ســاکنین شــهر، از یک ســو 
حــق برخــورداری برابــر از فضاهــا و امکانــات شــهری را دارنــد و از 
ســوی دیگــر، به علــت درگیری بیشــتر زنــان با فضاهای شــهری، 
مطابقــت آن بــا نیازهــای و ادراکات آنــان امــری ضــروری اســت. 
در حالی کــه گاه فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه مانــع از حضــور آزادانه 
آن هــا در فضاهــای شــهری می شــود؛ در ایــن صــورت فضا شــکل 
تک جنســیتی بــه خــود می گیــرد؛ جنســیتی شــدن فضــا زمانــی 
به عنــوان یــک مشــکل قابــل طــرح اســت کــه بنــا بــه دالیلــی 
یکــی از دو جنــس، غالبــا زنــان، مجبــور به تــرک فضا می شــوند  و 
از حــق بهره منــدی مطلــوب از فضــای شــهری -که یکــی از حقوق 
اولیــه شــهروندی اســت- محــروم می شــوند. بــه همین دلیــل الزم 
اســت ویژگی هــای خــاص زنــان شــناخته شــوند و بــه نیازهــای 

آنــان در طراحــی فضاهــای عمومــی توجه شــود.
اماکــن تفکیــک شــده بــرای اســتفاده زنــان، نتیجــه ای جــز انــزوای 
زنــان نخواهــد داشــت امــا احتــرام بــه حقوق شــهروندی یــک زن 
بــرای اینکــه بتوانــد بــه مثابه مــردان از تمامــی امکانات یک شــهر 
اســتفاده کنــد، مســاله دیگــری اســت که بایــد بــه آن توجــه ویژه 
کــرد؛ درک اهمیــت زن و فضــا در جامعه امروزی دشــوار نیســت.

سیما  تفکرنیا
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سهم نابرابر زنان در استفاده از فضای شهری

الهــام فخــاری، رئیــس کمیتــه اجتماعــی شــورای شــهر تهــران، در«نشســت تخصصــی خشــونت علیــه خــود در زنــان بــا محوریــت 
خودزنــی در دختــران جــوان«، اظهارکــرد: در حــال حاضــر در شــهر فضــای برابــر بــرای کل جامعــه نداریــم. فخــاری بــا بیــان اهمیت 
مهــارت در جلوگیــری از آســیب های اجتماعــی، یــادآور شــد: کمبــود مهــارت نیــز موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
شــود و مدیــران نیــز خــود بایــد مهارت هــای زندگــی را کســب کننــد، زیــرا در مســئله کمبــود مهــارت مهم تریــن نکتــه، خودآگاهی 
اســت. رئیــس کمیتــه اجتماعــی شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه بایــد فضاهــای ناایمــن شــهری کــه احتمــال قــرار گرفتــن 
ــد دختــران نوجــوان را مخاطــب  ــح کــرد: مــا بای ــاد می کنــد، مدیریــت شــوند، تصری ــاک زی ــان را در موقعیت هــای خطرن نوجوان
هــدف خــود قــرار دهیــم و اگــر آن هــا درگیــر شــکل هایی از فعالیت هــای انرژی بــر مفیــد باشــند، بســیاری از مشــکات مربــوط 

بــه ایــن مســئله حــل می شــود.
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شــده اند. هــر یــک از ایــن مفاهیــم و عبــارات کــه در چنــد 
ــای  ــا و برنامه ریزی ه ــای گفتمان ه ــر در بحث ه ــه اخی ده
شــهری افزایــش یافتــه اســت، به گونــه ای کمــک کــرده تــا 
ــیت  ــی حساس ــهری، نوع ــزان و سیاســت گذاران ش برنامه ری
جنســیتی بــه زنــان داشــته باشــند. نکتــه دیگــر ایــن اســت 
ــت و  ــته، فرص ــش از گذش ــان بی ــروزه زن ــه ام ــه گرچ ک
ــا صــرف  ــد، ام ــی حضــور در زندگــی شــهری را دارن توانای
حضــور و مشــارکت زنــان در فضاهــای شــهری منجــر بــه 

برقــراری عدالــت جنســیتی نشــده اســت. 
توجــه داشــته باشــیم کــه حضــور کنونــی زنــان در فضــای 
شــهری بــه معنــای تغییــر یــا از بیــن رفتــن خشــونت علیــه 
زنــان، طردهــای اجتماعــی یــا موقعیت هــای فرودســتی زنــان 
ــای  ــه فضاه ــا ک ــه از آن ج ــت، بلک ــهر نیس ــای ش در فضاه
ــان حضــور  ــرد و زن ــان شــکل می گی ــا حضــور زن شــهری ب
دارنــد، خشــونت ها، نابرابری هــا و طــرد اجتماعــی کــه 
ــت. در  ــده  اس ــتر ش ــرد بیش ــورت می گی ــان ص ــه زن علی
گذشــته، زنــان کمتــر در فضــای شــهری حضــور داشــتند و 
شــهرها، ســهم زیــادی در زندگــی اجتماعــی مردم نداشــتند؛ 
بــه عنــوان مثــال تــا ســال 1800 میــادی، تنهــا 5% جمعیت 
ــروزه  ــه ام ــد، درحالی ک ــی می کردن ــان در شــهرها زندگ جه
بیــش از 50% کــره زمین ســاکن شــهرها هســتند. در کشــور 
ایــران کــه 75% جمعیــت در شــهر زندگــی می کننــد، زنــان 
شــهری بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت شــهری را شــامل 
می شــوند. در ایــن موقعیت هــا، مواجهــه بــا اشــکال گوناگــون 
ــان، نابرابری هــای جنســیتی و طردهــای  ــه زن خشــونت علی

اجتماعــی در فضــای شــهر طبیعــی ا ســت.
بــا گســترش شــهرها، شــاهد گســترش شــهرهای مردانــه در 
جهــان هســتیم بــه همیــن دلیــل هــرگاه پرســش جنســیت 
ــا شــهر طــرح می کنیــم، هــم بیانگــر تحــول  را در رابطــه ب
انســانی بــه وجــود آمــده و پیشــرفت جوامــع و هــم بیانگــر 

چالــش بــزرگ جنســیت در فضــای شــهری اســت.
ــای  ــیتی از فض ــش جنس ــینی، پرس ــترش شهرنش ــا گس ب
ــرای  ــد. همــه جوامــع ب ــدا می کن ــز گســترش پی شــهری نی
رســیدن بــه آرمان شــهر، الجــرم بایســتی پرســش جنســیت 
از شــهر را نیــز طــرح کننــد. در کانــون پرســش جنســیت 
ــه  ــرار دارد ک ــه ق ــهرهای مردان ــادی ش ــوم انتق ــهر، مفه ش
یــک مفهــوم کامــا انتقــادی اســت و گویــا قصــد دارد ایــن 
آگاهــی را بــه مــا بدهد کــه مــردان یــا ســاختارها و فضاهای 
مردانــه ســعی در تحمیــل نوعــی تبعیــض و ســرکوب را در 
ــی  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــای فرهنگ ــام قلمروه تم
ــد کــه همیــن امــر موجــب فاصله گرفتــن  ــان دارن علیــه زن

می شــود. آرمان شــهر  از 
بســیاری باتوجــه بــه وضعیــت بی عدالتــی و خشــونت هایی 
کــه اعمــال می شــود، معتقدنــد زنــان از فضاهــای ایمــن در 
فضــای شــهری برخــوردار نیســتند. در همیــن راســتا برخی 
ــتان  ــون بوس ــی )هم چ ــای اختصاص ــد فضاه ــد بای معتقدن
اختصاصــی، پارک هــای ویــژه بانــوان( بــرای زنــان فراهــم 
ــن  ــد ای ــان معتقدن ــن حــوزه زن ــا برخــی از فعالی شــود ام
راهــکار پاســخگو نیســت چــرا کــه ایــن قبیــل اقدامــات 
می توانــد تشــدیدکننده فضــای ناایمــن و یــا موجــب 
بــروز تضادهایــی میــان خــود زنــان شــود. نظــر شــما در 

ایــن مــورد چیســت؟
ــم در کشــورهای  ــران و ه ــم در ای ــته ه ــای گذش در دهه ه
ــرای  ــی ب ــای اختصاص ــث فضاه ــی، بح ــعه یافته غرب توس

نوعــی احســاس ســرکوب و محرومیــت از زندگــی اجتماعــی 
را بــرای زنــان جامعــه بــه وجــود مــی آورد. بــه طــور نســبی 
سیاســت اختصاصــی کــردن فضاهــا براســاس جنســیت در 
اکثــر جوامــع وجــود دارد امــا شــدت و میــزان آن در ایــران 

و ســایر جوامــع متفــاوت اســت.
ــد  ــن مســئله اشــاره کرده ای ــه ای ــز ب ــاب خــود نی در کت
ــه تنهــا  ــان شــدن فضــای شــهری، ن ــا زن کــه مواجهــه ب
ــان نیســت بلکــه  ــه زن ــای حــذف خشــونت علی ــه معن ب
درمــواردی تشــدیدکننده ایــن خشونت هاســت. بــه 
نظــر شــما بــا وجــود خشــونت ها و اید ئولوژی هایــی 
کــه در چهــار دهــه اخیــر تحــت ســلطه مســائل سیاســی 
و ایده ئولــوژی خاصــی صــورت گرفتــه اســت چــه 
ــهر  ــق ش ــرای تحق ــی ب ــرایط فعل ــرد؟ در ش ــوان ک می ت

ــم؟ ــه کنی ــان چ ــتدار زن دوس
ایــن مســئله از چنــد زاویه قابل بررســی اســت؛ چنــدی پیش 
ــجویانم  ــای دانش ــی از پایان نامه ه ــئله را در یک ــن مس همی
ــه  ــران ب ــهر ته ــورد ش ــم و درم ــرار دادی ــی ق ــورد بررس م
ــته، نخســتین  ــه گذش ــه در دو ده ــیدیم ک ــن نتیجــه رس ای
اتفــاق مهــم ایــن اســت کــه در بســیاری از شــهرهای بــزرگ 
دنیــا، نوعــی اراده سیاســی و متناسب ســازی ایــن فضاهــا بــا 
ــه و از  ــکل گرفت ــان ش ــق زن ــا و و عای ــته ها و نیازه خواس
ــه  ــی ک ــای مهم ــی از فعالیت ه ــن، یک ــان م ــه گم ــن رو ب ای
می تــوان انجــام داد ایــن اســت کــه تــاش کنیــم مدیــران 
ــای  ــوزه حکمرانی ه ــه در ح ــانی ک ــوان کس ــه عن ــهری ب ش
محلــی از اختیــارات برخــوردار هســتند، گونــه ای حساســیت 
جنســیتی نســبت بــه فضــای شــهر داشــته باشــند و از ایــن 
ــده شــهر دوســتدار  ــه ای ــق بخشــیدن ب ــرای تحق ــق، ب طری
زنــان تــاش کننــد. در ســال های اخیــر در ایــران درمــورد 
ــا شــهر دوســتدار کــودک شــنیده ایم  شــهر دوســتدر زن ی
ــورت  ــه ص ــن زمین ــی در ای ــچ اراده  مدیریت ــوز هی ــی هن ول
ــه ایــن  ــرای دســت یابی ب نگرفتــه اســت. دومیــن مســئله ب
آرمان شــهر، دســت یافتــن بــه نظریــه ای اســت کــه بتوانــد 
چالش هــا و مســائل ایــران را در زمینه هــای جنســیتی 
ــی  ــه برخ ــن زمین ــه در ای ــه ک ــد. گرچ ــدی کن صورت بن
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــا و مناظره ه ــات و مباحث ه تألیف
ــم.  ــن دانشــی دســت نیافته ای ــه چنی ــوز ب ــا متاســفانه هن ام
دســت یافتــن بــه شــهر دوســتدار زن تنهــا نیازمنــد دانــش 
ــوالت  ــد تح ــه نیازمن ــت بلک ــد نیس ــت کارآم ــا مدیری ی
ــت، در  ــز هس ــی نی ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــادی، سیاس اقتص
ــی،  ــن سیاس ــوالت بنیادی ــی تح ــته برخ ــه گذش ــد ده چن
ــه وجــود  ــکان را ب ــن ام ــی، اقتصــادی و فرهنگــی ای اجتماع
ــان باشــد. امــا  ــا حضــور زن آورده کــه شــهر مــا، شــهری ب
ــرای  ــرد، ب ــیع را در بر می گی ــای وس ــور پیامده ــن حض ای
ــا و  ــد در ارزش ه ــتدار زن، بای ــهر دوس ــه ش ــت یابی ب دس
بینش هــای جامعــه تغییــر ایجــاد کنیــم؛ برخــی کلیشــه های 
ــیتی  ــش جنس ــا در نق ــا و نابرابری ه ــیتی و تبعیض ه جنس
ــی  ــفانه برخ ــرود. متاس ــن ب ــد از بی ــه بای ــود دارد ک وج
باورهــای فرهنگــی و تاریخــی ریشــه دار اجــازه تحقــق عدالت 
جنســیتی همــه فضاهــا از جملــه عدالــت فضایــی در شــهر را 
ــنتی  ــاور تاریخــی و س ــی ب ــوز نوع ــه هن ــرا ک ــد چ نمی دهن
مبنــی بــر فرودســت بــودن زنــان وجــود دارد؛ از آن جــا کــه 
ایــن نگــرش در یــک تاریــخ چند صــد ســاله شــکل گرفتــه 
اســت، طبیعتــاً تغییــر آن در چند دهــه امکان پذیــر نیســت. 
ــه  ــرای اینک ــم ب ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــان بای در پای
بتوانیــم شــهر دوســتدار زن داشــته باشــیم، نیازمنــد ایجــاد 
ــا  ــتیم ت ــی هس ــای بین الملل ــی و گفت و گوه ــات جهان تعام
ــان  ــتدار زن ــهر دوس ــی از ش ــی جهان محل ــه الگوی ــم ب بتوانی
ــی  ــی بین الملل ــه تطبیق ــران از تجرب ــه ای ــر جامع برســیم. اگ
بهــره ببــرد، آن گاه مــردم بــه آگاهــی عمیق تــری از میــزان 
و شــدت نابرابری هــای جنســیتی در فضاهــا می رســند. 
محدودیت هایــی کــه در اثــر فضاهــای چنــد فرهنگــی شــدن 
ــا  ــن محدودیت ه ــود دارد و هم چنی ــران وج ــه ای در جامع
ــع  ــهرها، مان ــا و ش ــا فرهنگ ه ــی ب ــام جهان ــه ادغ در زمین
ــت.  ــده اس ــن ش ــور بنیادی ــردم به ط ــی م ــاد آمادگ از ایج
نبایــد تنهــا مفهــوم مــردان را مدنظــر قــرار داد بلکــه زنــان 
ــداره  ــم درخودپن ــی مفاهی ــی برخ ــه بازاندیش ــد ب ــز بای نی
خــود بپردازنــد و بــه آن ســطح از بلــوغ و بالندگــی جمعــی 
برســند و در حرکــت جمعــی قدرت مندتــری، بــه انتقــاد از 
فضاهــای نابرابــر بپردازنــد. اگرچــه جنبــش زنــان در ایــران 
ــه  ــی از طبق ــوده و بخش ــد ب ــته نیرومن ــای گذش در دهه ه
متوســط شــهری از  آن حمایــت می کننــد امــا ایــن جنبــش 
هنــوز نتوانســته بــه حــد کافــی قــدرت پیــدا کنــد تــا بتوانــد 
ــی،  ــا سیاس ــه صرف ــی و ن ــت علمی-اجتماع ــک حرک در ی
زمینــه دگرگونــی بعضــی از ایــن مســائل را بــه وجــود  آورد. 
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ــرط  ــا و ش ــی فض ــن ویژگ ــت مهم تری ــه: امنی پیش مصاحب
حضــور و اســتفاده فعــال شــهروندان به ویــژه زنــان از 
ــزی و طراحــی فضاهــای  فضاهــای شــهری اســت. برنامه  ری
ــی  ــای ایجــاد مکان  های ــه معن ــان ب ــرای زن عمومــی ایمــن ب
ــد.  ــش می ده ــا را افزای ــت آن  ه ــاس امنی ــه احس ــت ک اس
ــز  ــان حائ ــرای زن ــی از آن رو ب ــای عموم ایمن ســازی فضاه
برابــر  فرصت  هــای  ایجاد کننــده  کــه  اســت  اهمیــت 
بــرای اســتفاده از محیــط شــهری ســالم و امــن بــرای همــه 
ــای  ــازی فضاه ــد ایمن س ــت فرآین ــل اهمی ــه دلی ــت. ب اس
عمومــی بــرای زنــان، بــر آن شــدیم گفت و گویــی بــا 
ــی، دانشــیار پژوهشــگاه علوم انســانی  ــر نعمــت اهلل فاضل دکت
و مطالعات فرهنگــی، پیرامــون موضــوع زنــان و فضــای 
ــه  ــو در ادام ــن گفت و گ شــهری داشــته باشــیم. مشــروح ای

ــده اســت. آم
ــا  ــد کــه م ــن باورن ــر ای ــان ب برخــی از فعــاالن حــوزه زن
ــه  ــهرهایی ک ــتیم؛ ش ــه هس ــه مواج ــهرهای مردان ــا ش ب
بــرای فعالیــت زنــان مناســب نیســتند. بــه نظــر شــما بــا 

ــتیم؟  ــه هس ــه مواج ــهرهایی مردان ش
مفهــوم شــهرهای مردانــه مفهومــی توصیفــی اســت از 
ــه  ــل ب ــر قائ ــود دارد؛ اگ ــهرها وج ــه در ش ــی ک واقعیت های
آرمان شــهری باشــیم کــه بایــد فرصت هــای انتخــاب، 
ــای  ــیتی و فرصت ه ــت جنس ــری  و عدال ــای براب فرصت ه
مشــارکت بــرای همــه افــراد فــارغ از جنســیت آنــان فراهــم 
ســازد، در این صــورت امــروزه همــه شــهرهای جهــان البتــه 
بــا میزان هــای متفــاوت، درگیــر چالش هــای جنســیتی 
هســتند؛ چالش هایــی کــه بــه مفهــوم شــهر مــردان وجــود 
دارد امــا بایســتی بتوانیــم بــا یک ســری ماحظــات، از 
مفهــوم شــهرهای مــردان کمــک بگیریــم و توصیفــی 
انتقــادی از شــهرهای خودمــان داشــته باشــیم، یکــی از ایــن 
ماحظــات کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، ایــن اســت کــه 
ــا 5 دهــه  ــادی و جنســیتی در ۴ ی مطالعــات شــهرهای انتق
ــن دو حــوزه  ــدا کــرده اســت و امــروزه ای ــر توســعه پی اخی
ــای  ــا از چالش ه ــی م ــده اند. آگاه ــر ش ــی نزدیک ت مطالعات
جنســیتی در فضــای شــهری بیشــتر شــده اســت لــذا اگــر 
ــن  ــه ای ــم، ب ــت می کنی ــه صحب ــهرهای مردان ــروزه از ش ام
معنــا نیســت کــه در گذشــته شــهرها مردانــه نبودنــد و حاال 
ــه  ــرفت هایی ک ــوی پیش ــروزه در پرت ــده اند. ام ــه ش مردان
در مطالعــات شــهری یــا جنســیتی یــا حــوزه میان رشــته ای 
شــکل گرفتــه اســت، بــه ایــن آگاهــی رســیدیم کــه در تمام 
فضــا و ســاختارهای شــهری، بــه صــورت آشــکار و در عیــن 
حــال پنهــان، ســازوکارهای گوناگونــی بــرای ســرکوب زنــان 
ــت یابی  ــری از دس ــت جلوگی ــان جه ــاختن زن ــدود س و مح
بــه فرصت هــای بهتــر یــا برابــر در اشــکال گوناگــون 
ــود دارد.  ــهری وج ــونت های ش ــهری و خش ــای ش ناامنی ه
بنابرایــن می تــوان گفــت مفهــوم آگاهــی انتقــادی کــه امروزه 
دربــاره شــهر و جنســیت بــه دســت آورده ایــم، ســبب ایجاد 
نوعــی حساســیت جنســیتی در زمینــه شــهر شــده اســت. در 
گذشــته همــواره تبعیض هــا، نابرابری هــا و بی عدالتی هــا 
علیــه زنــان وجــود داشــته اســت امــا آگاهــی و حساســیت 
ــه دوم  ــت. نکت ــود نداش ــهر وج ــه ش ــبت ب ــیتی نس جنس
تحوالتــی اســت کــه جنبش هــای زنــان در دهه هــای اخیــر 
ــد  ــا مانن ــی حوزه ه ــا در برخ ــن جنبش ه ــت؛ ای ــته اس داش
آمــوزش، تغییــر برخــی قوانیــن حقوقــی و قضایــی در زمینــه 
خانــواده منجــر بــه موفقیــت شــد. درنهایــت تحــوالت بــه 
ایــن مرحلــه رســید کــه شــهر را کانــون توجــه قــرار دهــد 
ــون  ــث پیرام ــه بح ــد ک ــران دریافتن ــی از صاحب نظ و برخ
زنــان در چارچــوب خانــواده، خانــه و محیط هــای کار و 
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــان ب ــان زن ــد آرم ــال آن نمی توان امث
عدالــت و حقــوق زنــان را تحقــق بخشــد. جنبــش زنــان در 
ســطح جهانــی بــه ســمت توجــه بیشــتر بــه ابعــاد گوناگــون 
شــهر ســوق داده شــده اســت. در همیــن راســتا برخــی بــه 
ــل،  ــهر، حمل و نق ــناختی ش ــی زیباش ــهر، طراح ــیمای ش س
ــا  امنیــت در محله هــای شــهری، تناســب خدمــات شــهر ب
نیازهــای زنــان پرداختنــد. بــه همیــن دلیــل نوعــی بلــوغ و 
بالندگــی در جنبــش زنــان بــه وجــود آمــد و آنــان به ســراغ 
ــا ناهم ســازی ها در فضــای شــهری  ــد ت فضــای شــهر آمدن
ــر در  ــن مفاهیمــی در ســال های اخی ــد. بنابرای را نشــان دهن
ــت  ــد در جه ــه می توان ــده ک ــود آم ــه وج ــهر ب ــوزه ش ح
تغییــر فضــای مردانــه بســیار موثــر باشــد؛ بــه عنــوان مثــال 
ــه شــهر دوســتدار زن، شــهر  ــم ازجمل ــن مفاهی برخــی از ای
دوســتدار کــودک و شــهر دوســتدار خانــواده تاکنــون مطرح 

زنــان بــه وجــود آمــده امــا بایــد چندیــن نکتــه را در رابطــه 
ــا ایجــاد فضاهــای اختصاص یافتــه در نظــر گرفــت؛ نکتــه  ب
نخســت اینکــه بــه لحــاظ معنایــی، اختصــاص دادن فضایــی 
بــه زنــان متفــاوت اســت. مثــا در جامعــه ای ماننــد آلمــان 
هنگامی کــه بــا دانشــگاه اختصاصــی زنــان مواجــه می شــویم، 
هــدف واقعــی جامعــه زنــان ایــن اســت کــه زنــان بتواننــد 
ــای  ــای نقش ه ــه ایف ــند و ب ــته باش ــتقل داش ــای مس صداه
ــای  ــته از آرما  ن ه ــئله برخاس ــن مس ــد. ای ــون بپردازن گوناگ
ــا  ــران ی ــد ای ــوری مانن ــا در کش ــت ام ــان اس ــش زن جنب
حتــی عربســتان این گونــه نیســت. فضاهــای دانشــگاه زنــان 
ــرای  ــال و اج ــی اعم ــور نوع ــورها، به منظ ــه کش در این گون
ــان در فضــای  ــر عملکــرد زن کنتــرل جنســیتی و نظــارت ب
ــای  ــکل گیری فض ــت. ش ــی اس ــی، فرهنگ ــی، سیاس اجتماع
شــهری مختــص زنــان در جامعــه ای ماننــد ایــران بیــش از 
ــش  ــری رهایی بخ ــا ام ــان ی ــی زن ــای اجتماع ــه تقاض آن ک
بــرای زنــان باشــد، اراده سیاســی گفتمان هــای رســمی اســت 
تــا بتواننــد موقعیــت زنــان را در جامعــه امــروزی مدیریــت 
ــاد  ــو ایج ــورها، از یک س ــن کش ــد ای ــع قص ــد. در واق کنن
ــای  ــوب ایدئولوژی ه ــان در چارچ ــرای زن ــی ب فرصت های
ــه  ــای زنان ــرل فضاه ــی کنت ــر توانای ــوی دیگ ــم و از س حاک
اســت. بــه همیــن دلیــل نمی توانیــم دربــاره فضاهــای 
اختصاصــی زنــان در جهــان بــه عنــوان یــک معیــار واحــد 
بنگریــم. منطــق سیاســی، اختصاصــی کــردن فضاهــای زنــان 
ــاوت و گاه  ــا متف ــر کام ــا یک دیگ ــون ب ــع گوناگ در جوام

متضــاد اســت. 
اگــر بخواهیــم در جامعــه ایــران ایــن فضاهــای اختصاصــی 
ــه  ــا توج ــرد آن ه ــوع کارک ــه ن ــد ب ــم، بای ــی کنی را بررس
ــک  ــان کم ــه زن ــای اختصاصــی ب ــع پارک ه ــم. در واق کنی
می کنــد آن گونــه کــه دوســت دارنــد، بــه نوعــی آزادی در 
فضــای بیــرون از خانــه و خانــواده دســت یابنــد امــا اگــر 
ــای  ــی را در چارچوب ه ــای اختصاص ــن فضاه ــم ای بخواهی
دیگــر ایجــاد کــرده و توســعه دهیــم، بــه نظــر مــن چنــدان 
ــال  ــل س ــه چه ــال، تجرب ــرای مث ــد؛ ب ــم ش ــق نخواهی موف
ــت  ــوده اس ــق نب ــی، موف ــوزش عال ــورد آم ــر در م اخی
ــود  ــی وج ــان نارضایت ــی می ــک فضای ــن تفکی ــه از ای چراک
ــگاه های  ــه در دانش ــجویانی ک ــال دانش ــوان مث دارد. به عن
ــریابی  ــی همس ــاال توانای ــد، احتم ــل می کنن ــف تحصی مختل
دارا  را  چندجنســیتی  ترکیــب  فضاهــای  در  تجربــه  و 
می شــوند، شــیوه معاشــرت بــا یک دیگــر را تمریــن کننــد، 
ــا در  ــن رفتاره ــا ای ــوند ام ــنا ش ــر آش ــق یک دیگ ــا عای ب
دانشــگاه های تک جنســیتی مشــاهده نمی شــود. نوعــی 
احســاس محرومیــت و طردشــدگی در فضاهــای آموزشــی 
ــای  ــرگاه از فضاه ــن ه ــود دارد. بنابرای ــیتی وج تک جنس
ــا  ــان فضاه ــد می ــم، بای ــت می کنی ــان صحب ــی زن اختصاص

ــل شــویم. ــاوت قائ ــرد تف از نظــر کارک
برخــی از ایــن تفکیک هــا را جامعــه مــا پذیراســت؛ تفکیــک 
ســرویس های بهداشــتی یــا فضاهایــی هم چــون اســتخر کــه 
ــا  ــن تفکیک ه ــرد. ای ــرار می گی ــد ق ــرض دی ــدن در مع ب
بــرای جامعــه ایــران از لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی 
مناســب اســت امــا وقتــی ایــن اختصاصــی شــدن بــه نوعــی 
سیاســت کلــی تبدیــل می شــود، موجــب محرومیــت بیشــتر 
زنــان از دســت یابی بــه خدمــات بیشــتر آموزشــی، رفاهــی، 
ــهری  ــوق ش ــغلی و حق ــادی، ش ــات اقتص ــی، خدم اجتماع
می شــود. در ایــن صــورت اختصاصــی کــردن فضــای شــهر 

نیم نگاه ویژه



فعالیت سامانه ملی »فرزندخواندگی« از سال آینده

سرپرســت دفتــر امــور کــودکان و نوجوانــان بهزیســتی از آغــاز فعالیــت ســامانه ملــی فرزندخواندگــی در سراســر کشــور از ســال آینــده خبر 
داد و گفــت: بــرای هــر کــودک در کشــور حــدود 10 متقاضــی فرزندخواندگــی وجــود دارد.

منتظــر شــبر در گفت وگــو بــا ایســنا، ضمــن تشــریح عملکــرد ســامانه ملــی فرزندخواندگــی گفــت: ســایتی را بــرای متقاضیــان، یعنــی پــدر ها 
و مادرهایــی کــه تمایــل دارنــد سرپرســتی فرزنــدی را بــه عهــده بگیرنــد، طراحــی کردیــم، متقاضیــان در این ســامانه ثبت نــام اولیــه را انجام 

داده و مــدارک اولیه شــان را ارائــه می دهنــد تــا وارد ســامانه شــوند.
وی بــا بیــان این کــه پــس از ایــن مرحلــه بررســی اولیــه از ســوی ســازمان بهزیســتی انجــام می شــود، افــزود: در مرحلــه بعــد بهزیســتی از این 

افــراد بــه شــکل حضــوری دعــوت می کنــد تــا اگــر شــرایط اولیــه را داشــتند وارد نوبــت فرزندخواندگی شــوند.
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تالش ناکام در راستای تغییر چهره مردانه قوانین

سرمایه گذاری همگانی؛ دهان کجی به ملی گرایی

الیحــه تامیــن امنیــت زنــان در برابر خشــونت در کشــور و امکان 
مشــارکت و اثرگــذاری فعــاالن جامعــه مدنــی اســت. متاســفانه 
تاکنــون تنهــا ایــران و پنج کشــور ســومالی، ســودان، نائــورو، پاالئو 
و تونــگا کنوانســیون رفــع تبعیض علیــه زنــان را امضــا نکرده اند.

آمــار قابــل  توجــه خشــونت علیــه زنــان، مســئولین کشــور را بر 
آن داشــت تــا جهــت تدویــن این الیحــه اقــدام کنند؛ طبــق آمار 
منتشرشــده توســط ســازمان بهزیســتی کشــور، 27 درصــد زنان 
19 تــا ۴9 ســاله در یــک ســال اخیــر مــورد خشــونت همســر 
ــی 90 درصــد  ــزارش پزشــکی قانون ــق گ ــد و طب ــرار گرفته ان ق
خشــونت های خانگــی، علیــه زنــان اســت. هم چنیــن پژوهشــی 
در اردیبهشــت 1396 توســط یــک موسســه خیریــه برجســته 
ایرانــی صــورت گرفــت و نشــان داد 32 درصــد از زنــان ایرانی در 
مناطــق شــهری و 63 درصــد در مناطق روســتایی، برخــی از انواع 
خشــونت خانگــی را تجربــه کرده انــد. عــاوه بــر این هــا، طــرح 
ملــی »امحــای خشــونت علیــه زنــان« - کــه از ســال 1383 در 
28 اســتان اجرایــی شــد- نشــان  داد زنــان ایرانــی در میــان انــواع 
خشــونت خانگــی، بیشــتر تحــت خشــونت های روانــی و کامــی 
قــرار دارنــد. رتبه هــای بعــدی خشــونت شــامل خشــونت های 
فیزیکــی، خشــونت  هایی مبنــی بــر ممانعــت از رشــد اجتماعــی، 
فکــری، آموزشــی و خشــونت جنســی اســت. 66 درصــد 
خانواده  هــای مــورد مطالعــه از آغــاز زندگــی مشــترک تاکنــون 
حداقــل یک بــار تجربــه خشــونت خانگــی بــا تعریــف عــام آن 
ــی مشــترک در  ــار در طــول زندگ ــل یک  ب را داشــته اند و حداق
ــدی و  ــی ج ــا، خشــونت  های فیزیک ــدود 30 درصــد خانواره ح
حــاد و 10 درصــد خانوارهــا خشــونت  های منجــر بــه صدمــات 

موقــت یــا دائــم و جــدی گــزارش  شــده اســت. 
هرچنــد کــه قــوه قضاییــه برخــی از مــواد ایــن الیحــه را -کــه 
هنــوز مــوارد آن دقیقــا مشــخص نیســت- حــذف نمــوده اســت 
امــا قصــد دارم در ایــن یادداشــت بــه نــکات حائــز اهمیــت ایــن 

الیحــه اشــاره ای مختصــر داشــته باشــم. 
الیحــه تامیــن امنیــت زنــان یــا خشــونت علیه زنــان، به طــور کلی 

بــوده اســت. امــروزه عدم توجــه بــه منافــع ملــی و توجــه بــه نفــع 
شــخصی در میان طبقه متوســط در حال گســترش اســت. ارنســت 
گلنــر )1997(، از مهم تریــن نظریه پردازان در مطالعه ناسیونالیســم، 
عقیــده دارد کــه ملت هــا بیــش از آن کــه واقعیتــی طبیعی باشــند، 
اشــکالی از تخیــل جمعــی  هســتند. هم چنیــن اندرســون )1991(، 
ــاع  ــی اجتم ــت، نوع ــک مل ــه ی ــد ک ــاره می  کن ــرداز، اش نظریه پ
سیاســی خیالــی اســت. امــروزه در ایــن اجتمــاع سیاســی خیالــی، 
برخــی از باورهــای نهادینه شــده در نظــام فرهنگی ایــران به بحران 
ــی  اقتصــادی منجــر شــده اســت. یکــی از اشــکال آن عبارت های
هم چــون »شــاید گران تــر شــود ولــی ارزان نمی شــود«، »پــول نقــد 
را نگــه نــدار. طــا یــا زمیــن بخــر« بــوده اســت. اســاوی ژیــژک 
)1989(، نظریه پــرداز و جامعه شــناس، بــه شــناخت نادرســت در 
میــان مــردم اشــاره می  کنــد کــه ایدئولــوژی، متضمــن شــناخت 
ــناخت  ــاره اش ش ــردم درب ــه م ــا آن چ ــت، ام ــم اس ــط و توه غل
ناصحیــح پیــدا می کنند، نــه واقعیت هــای اجتماعــی دور و برشــان، 
بلکــه توهم هایــی اســت کــه بــه ایــن واقعیت هــا نظــم می دهنــد. 
در واقــع بــه بــاور ژیــژک مــردم می داننــد کــه امــور و قضایــا در 
ــه ای رفتــار می کننــد کــه  ــه اســت، امــا به گون ــم واقــع چگون عال
گویــی ایــن را نمی داننــد. بــه عبــارت دیگــر، نوعی توهــم مضاعف 
وجــود دارد؛ توهمــی کــه بــه رابطــه واقعــی و فعلــی مــا بــا واقعیات 
نظــم می بخشــد. ایــن توهــم فرامــوش شــده و ناآگاهانــه را می توان 

پنــدار ایدئولوژیــک نامید.
ــل ســرمایه  های  ــل تبدی ــن دالی ــه مهم تری پیــش از پرداختــن ب

و بــدوا بــرای او مجــازات تعییــن نمی کننــد. بــه عبــارت بهتــر، این 
ــی  ــت. برخ ــور اس ــت و عدالت مح ــور نیس ــه مجازات مح الیح
ایراداتــی نســبت بــه ایــن الیحــه مطــرح نموده انــد کــه عبارتنــد 
ــدم  ــی، ع ــای غیرقانون ــه ســقط جنین ه از وجاهــت بخشــیدن ب
توجــه بــه مصلحــت خانــواده و... امــا بایــد اذعان داشــت انتقــادات 
مطــرح شــده صرفــا ناشــی از داشــتن نگاه سیاســی بــه زن اســت. 
هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا این الیحــه به سرنوشــت ســایر 
لوایــح دچــار خواهــد شــد یــا خیــر. طرح هــا و لوایحــی کــه بــدون 
اعمــال نظــر کارشناســان و منخصصــان، مطــرح شــدند و هر یک 
پــس از گذشــت مدتــی بــه فراموشــی ســپرده شــدند؛ طرح هــای 
ــال،  ــر 13 س ــران زی ــت ازدواج دخت ــری و ممنوعی کودک همس
خــروج از کشــور بــدون اذن همســر، ازدواج دختــر بــدون اذن پــدر 
و... از همیــن دســت بودنــد کــه بنــا بــه دالیــل گوناگــون موفق به 

تضمیــن حقــوق زنان نشــدند.
علی رغــم این کــه تعــداد زنــان تحصیل کــرده در کشــور از تعــداد 
مــردان تحصیل کــرده بیش تــر اســت، امــا متاســفانه تعــداد زنان 
ــوان  ــه بان ــت و درنتیج ــدک اس ــری ان ــب تصمیم گی در مناص
نمی تواننــد در تدویــن قوانیــن تاثیرگــذار باشــند؛ بــه همیــن دلیل 
قوانیــن بعــد زنانــه پررنگــی ندارند. هرچنــد که مجلــس دهم در 
نخســتین اجــاس خــود، قانــون برنامه پنجســاله ششــم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهوری اســامی ایــران را مورد 
بررســی قــرار داد و در مــاده 101 ایــن قانــون عدالــت جنســیتی 
را طــرح کــرد، لیکــن تعــداد انــدک بانــوان صاحــب منصــب در 
کشــور، عــدم اتحــاد زنــان بــا یک  دیگــر، نــگاه جنســیتی جامعــه 
بــه زن و بــاور داشــتن شــهروند نــوع دوم بــودن از ســوی زنــان 
ســبب کاهــش ســرعت و چــه بســا عــدم وضــع قوانیــن حمایتی 
از زنــان شــده اســت. لــذا بایــد زنــان در عرصه هــای تأثیرگــذار و 
تصمیم گیرنــده وارد شــوند و در وضــع قوانیــن کارا نقــش موثری 
داشــته باشــند. اگــر بپذیریــم کــه خشــونت علیــه زنــان، کرامت 
ذاتــی انســان را خدشــه دار می کنــد بایــد در برابــر آن ســکوت 

نکنیــم و علیــه آن بپاخیزیم.

اساســا خریــد خــودرو بــه عنــوان راهــی جهــت حفــظ ارزش پــول 
بــوده و افزایــش تقاضــا در ایــن زمینــه، منجــر بــه افزایــش قیمت 
ــق آمارهــای  ــران طب خــودرو در ســطح کان شــده اســت. در ای
ــال  ــود دارد ح ــال وج ــودرو فع ــون خ ــر از 20 میلی ــود، کم ت موج
آن کــه بیــش از 10 میلیــون موتــور ســیکلت وجــود دارد. چنیــن 
ــر و محرومیــت بســیاری از گروه هــا  آمــاری بیانگــر نظــام نابراب
ــری  ــاز نابراب ــود زمینه س ــد موج ــت. رون ــی اس ــات رفاه از امکان
ســاختاری بــوده و افزایش قیمت مســکن و خودرو ســبب تشــکیل 
دو گــروه بــزرگ، اجاره بگیــران و اجاره دهنــدگان، در آینــده ای نــه 

چنــدان دور خواهــد بــود. 
مجموعــه ای از رخدادهــا ماننــد افزایــش چندبــاره قیمت مســکن، 
ــدم  ــرخ ارز، ع ــش ن ــودرو، افزای ــت خ ــزون قیم ــش روزاف افزای
شفاف ســازی شــرایط اقتصــادی و سیاســی و عوامــل مشــابه بــه 
ــرایطی  ــن ش ــت. در چنی ــده اس ــر  ش ــادی منج ــادی نه بی اعتم
ــدن  ــی ش ــاز بحران ــی زمینه س ــجام اجتماع ــود انس ــدم وج ع
وضعیــت اقتصــادی شــده اســت. در کشــورهای مصــر، تونــس و 
الجزایــر، هم زمــان بــا افزایــش قیمت هــا، عمــوم مــردم بــا مطالبــه 
همگانــی ســعی در تعادل قیمت هــا را دارنــد. در کشــورهای اروپایی 
نیــز اگرچــه زمینــه فرهنگــی متفــاوت بــوده اســت، امــا در مقابــل 
ــی را در  ــگان سیاســی و مــردم نقــش اصل ــازار، نخب ــات ب عدم ثب
مدیریــت بحــران ایفــا کرده انــد. به طور کلــی عــدم اعتمــاد نهــادی 
در کنــار عــدم انســجام اجتماعــی، از مهم تریــن عوامل عــدم تعادل 
بــازار اقتصــادی ماننــد بــازار خــودرو بــوده اســت. امــروزه عــده ای 
از تحلیلگــران بــا پرســتش نولیبرالیزم ســعی در نســبت دادن عدم 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــودن آن دارن ــی ب ــه دولت ــازار خــودرو ب ــی ب کارآی
ــزوم پیاده ســازی  ــی دانســته و از ل ــران را دولت نظــام اقتصــادی ای
ــایپا و  ــون س ــرکت هایی هم چ ــد. ش ــخن می گوین ــازار آزاد س ب
ایران خــودرو اگرچــه بــه ظاهــر بــه دولــت وابســته اند، امــا نــه در 
پــی رفــاه جمعــی بلکــه در پــی ســودآوری فزاینده انــد. لذا نســبت 
دادن چنیــن تعابیــری تنهــا از ایدئولــوژی سرچشــمه گرفته اســت. 
از ســوی دیگــر اقتصــاد ایــران نــه تنها دولتــی نبــوده، بلکه امــروزه 
آمــوزش و حــوزه بهداشــت را در باتــاق کاالیی ســازی فــرو بــرده 
اســت. به طــوری کــه هرســاله میــزان پرداخــت از جیــب در حوزه 
آمــوزش و ســامت افزایــش یافتــه اســت. بنابریــن عــدم توجــه 
ــاه عمومــی نیــز زمینه ســاز کاهــش اعتمــاد نهــادی و در  ــه رف ب
نتیجــه بحران هــای اقتصــادی امــروز اســت. سیاســت گذاری های 
ــق  ــز از مصادی ــهرها نی ــیه ش ــر در حاش ــه فق ــوس در زمین معک

ــازار آزاد اســت.  ــری عناصــر ب به کارگی
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در مجلــس دهــم شــورای اســامی شــاهد حضــور 17 نماینــده 
زن هســتیم. شــاید کثــرت حضــور نماینــدگان زن نســبت بــه 
دوره هــای پیشــین علــت اصلــی پرداختــن بــه مســائل و امــور 
زنــان و شــکل گیری لوایــح در مجلــس شــده اســت. متاســفانه 
تاکنــون هیچ یــک از لوایــح و طرح هــا در مســیر امنیــت و حفــظ 
ــارز  حقــوق زنــان راه بــه جایــی نبــرده اســت. یکــی از مــوارد ب
ایــن امــر، الیحــه  تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت های 
خانگــی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از بی عدالتــی در روابط 
خانوادگــی و پیش بینــی راهکارهــا و ضمانت اجرا هــای قانونــی در 
ایــن زمینــه تدویــن شــد. البتــه دولت دهــم آغازگــر تدویــن این 
الیحــه بــا همــکاری قــوه  قضائیه بــود. الیحــه مذکــور در 81 ماده 
و 5 فصــل بــه صــورت بســیار جامــع گــردآوری شــده بــود امــا 
بررســی آن بــا ایــراد کمیســیون لوایــح مجلس شــورای اســامی، 
متوقــف شــد و ســرانجام با پایــان کار دولــت از دســتور کار خارج 
شــد. در دولــت یازدهــم شــهین دخت مــوالوردی، معــاون وقــت 
ــاره بــه  زنــان و خانــواده  ریاســت جمهــوری، ایــن الیحــه را دوب
ــر ایــن شــد کــه ایــرادات برطــرف  ــان انداخــت و قــرار ب جری
شــود. کلیــات الیحــه در اردیبهشــت 1396 در دولــت تصویــب 
شــد و پــس از آن بــرای بررســی و اظهــار نظــر بــه قــوه  قضائیــه 
ارجــاع داده شــد چــرا کــه قــوه قضاییــه بایــد پیرامــون مــوارد 
جرم انگارانــه آن نظــر بدهــد. عــاوه بــر ایــن الیحــه مذکــور در 
مهرمــاه امســال بــرای مطالعــه، دریافــت نظــر ات و تاییــد مراجع 
بــه قــم نیــز ارســال شــد. درصورتــی کــه این الیحــه مــورد تایید 
قــوه قضاییــه قــرار بگیــرد بــه مجلــس خواهــد رفــت حــال آن 
کــه شــاهد هســتیم بســیاری از مــواد ایــن الیحــه حــذف و یــا 
دچــار تحــوالت بســیاری شــده اســت کــه هنــوز مــوارد تغییــر 

ــخص نیست. مش
از ســوی دیگــر کمپیــن حقــوق بشــر ایــران خواســتار تصویــب 

در ایــن یادداشــت بــه برخــی از وجــوه فرهنگــی پیرامــون رفتــار 
اقتصــادی مــردم در ماه هــای اخیــر پرداختــه شــده اســت. از آن جا 
کــه بررســی رخدادهــای اقتصــادی اخیــر در این مقــال نمی گنجد و 
نیــاز بــه بررســی میان رشــته ای دارد، در ایــن یادداشــت به بررســی 
ــادوام از  ــای ب ــی در پوشــش کااله ــرمایه گذاری همگان ــده س پدی

منظــر جامعه شناســی فرهنگــی پرداخته شــده اســت.
ــار اقتصــادی، تعمیــم  ــزرگ در تحلیــل رفت یکــی از خطاهــای ب
رخدادهــا بــه عمــوم مــردم اســت. امــروزه جمعیت قابــل توجهی 
از مــردم ایــران در مناطــق حاشــیه ای زیســت می کننــد کــه از 
ــذا  ــد. ل ــز محروم ان حداقل هــای الزم جهــت گــذران زندگــی نی
بیــش از 20 درصــد جمعیــت ایــران از امکانــات اقتصــادی الزم 
بــه منظــور ســرمایه گذاری در بخــش مســکن و خــودرو محــروم 
ــل ماحظــه ای با توجــه  ــت قاب ــر جمعی هســتند. از ســوی دیگ
بــه روحیــه محافظه کارانــه خــود ترجیــح بــه عــدم ریســک در 
حــوزه بــازار دارنــد و کم تــر بــه معامــات اقتصــادی ورود پیــدا 
کرده انــد. در این جــا بــا معامــات خــرد و کان روبــه رو خواهیــم 
بــود؛ گــروه نخســت شــامل تعــدادی از دالالن بــا ســرمایه مالــی 
ــکن و  ــودرو، مس ــروش خ ــد و ف ــه خری ــه ب ــتند ک ــدک هس ان
ســایر اقــام مــی پردازنــد. حجــم معامــات در کل بــازار چندان 
ــه  ــادی )طبق ــردم ع ــامل م ــروه دوم ش ــت. گ ــم گیر نیس چش
متوســط و دهک هــای پردرآمــد( اســت کــه ســرمایه های خــود 
را بــه ارز، مســکن و خــودرو تبدیــل کرده انــد. ســرمایه داران نیــز 
ــازار  ــات ب ــدم ثب ــه ع ــده، ب ــوم و تعیین کنن ــروه س ــوان گ به عن
ــای  ــظ ارزش دارایی ه ــدف حف ــا ه ــروه دوم ب ــد. گ ــن زده ان دام
ــع  ــه نف ــه ب ــته و بی توج ــازار داش ــال در ب ــوری فع ــود، حض خ
جمعــی بــه خریــد متعــدد در حــوزه مســکن اقــدام کرده انــد. در 
ــای  ــا و نهاده ــردم، بانک ه ــادی م ــار اقتص ــر رفت ــای اخی دهه ه
حکومتــی منجــر بــه افزایــش غیرمنطقــی مســکن شــده اســت. 
ــال  ــه در س ــی( -ک ــک آلمان ــک )بان ــار دویچه بان ــق آم ــر طب ب
2018 نتایــج پژوهشــی بــا موضــوع اجــاره بهــا را منتشــر کــرده 
اســت- شــهر تهــران بــه عنــوان دومیــن شــهر گران قیمــت در 
ــه  ــع هزین ــا شــناخته شــده اســت. در واق ــا از نظــر اجاره به دنی
ــد  ــران خواه ــر از ته ــب کم ت ــه مرات ــورک ب ــا در نیوی اجاره به
بــود. بــه حاشــیه رانــده شــدن شهرنشــینان در دهــه اخیــر نیــز 
در نتیجــه سیاســت گذاری نادرســت نهادهــای دولتــی و حکومتی 

ســه بخــش دارد کــه شــامل بخش هــای بازدارندگــی، حفاظتــی 
و حمایتــی اســت. شــناخت و درک تنــوع عوامــل مؤثــر در ایجــاد 
خشــونت بســیار دارای اهمیــت اســت؛ بــرای درک صحیــح ایــن 
عوامــل بایــد تعریــف درســتی از مفاهیــم ارائــه شــود کــه در ایــن 
الیحــه بــه ایــن مهــم توجه شــده اســت. به طــور کلــی زنــان باالتر 
از 18 ســال، زنــان متأهــل باالتــر از 13 ســال و زنــان آســیب پذیر 
ماننــد زنــان بیمار، بــاردار، کم تــوان و ناتــوان، مهاجر، پناهنــده، فقیر 
و... مــورد حمایــت الیحــه تأمین امنیت زنــان قــرار خواهند گرفت. 
در این الیحه خشــونت جنســی در چهار ســطح مزاحمت جنســی، 
آزار جنســی، تعــرض جنســی و تجــاوز جنســی جرم انــگاری شــده 
اســت. عــاوه بــر ایــن آزارهــای شــوهر که منجــر به خودســوزی، 
خودکشــی و اقــدام زن علیــه خــود  شــود و خشــونت های روانــی 
نیــز در ایــن الیحــه جرم انــگاری شــده و تــاش شــده حــدود آن 
مشــخص شــود. بــر اســاس ایــن الیحــه، سوءاســتفاده از موقعیت 
شــغلی و اجتماعــی در ارتبــاط بــا زنــان از ســوی پزشــکان، وکا و 
کارشناســان رســمی، اســاتید دانشــگاه و... با مجــازات مواجه خواهد 
شــد. هم چنیــن اگــر کســی شــاهد خشــونت علیــه زنــان باشــد و 
باتوجــه بــه دعوت قبلی از ســوی دادگاه از ادای شــهادت خــودداری 
کنــد، مرتکــب جــرم شــده اســت. خشــونت اقتصــادی، افشــای 
اطاعــات و نشــوز مــرد از دیگــر مــوارد جرم انــگاری شــده در این 
الیحــه اســت. ایــن الیحــه باعث تســهیل روند دادرســی می شــود 
بدیــن صــورت کــه برخــی شــواهد و قرائــِن ضمنــی هــم بــرای 
اثبــات وقــوع خشــونت کافــی اســت و هم چنیــن، امــکان صــدور 
ــت از ورود همســر  ــل ممانع ــی مث ــای تأمین ــری از قراره یک س
بــه منــزل یــا تعییــن محلــی دیگــر بــرای زندگــی بــرای یکــی از 
دو طــرف نیــز وجــود دارد. ایــن مــوارد بــه تســریع در رســیدگی، 
کاهــش تشــریفات دادرســی و اثبــات راحت تــِر جــرم بــرای زنــان 
کمــک خواهــد کــرد. در پیش نویــس الیحــه، عدالــت ترمیمی نیز 
مطــرح شــده اســت. در عدالــت ترمیمــی، تنها بــه بزه دیــده توجه 
نمی شــود بلکــه وضعیــت فــرد بزهــکار هــم مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد بــرای مثــال دوره هــای درمانــی بــرای او تجویز می شــود 

ــاره  ــی اساســی درب ــه نکات ــد ب ــه مســکن و خــودرو، بای ــی ب پول
ــه  ــازار واکنــش نشــان داد. ب ــا حکومــت در ب مداخلــه دولــت ی
ــف  ــت های مختل ــرداز، سیاس ــوگل )1989(، نظریه پ ــر کل تعبی
ــد و  ــکل گرفته ان ــی ش ــای فرهنگ ــا و الگوه ــای ارزش ه ــر مبن ب
بــه همیــن دلیــل موجــه و مشــروع بــه حســاب می آینــد. همــه 
می داننــد درون نظام هــای فرهنگــی، ارزش هــا و آرمان  هــای 
متفــاوت و یــا حتــی متناقضــی وجــود دارد. ایــن وظیفــه نخبــگان 
سیاســی اســت کــه بــه مقــررات سیاســی مشــروعیت ببخشــند 
ــر  ــا امکان پذی ــر مشــروعیت آن ه ــه دیگ ــد ک ــام کنن ــا اع و ی
نیســت و بایــد آن هــا را تغییــر داد. همان طــور کــه کلوگل اشــاره 
می کنــد، نخبــگان سیاســی در فهــم عناصــر فرهنگــی و اقتصادی 
جایــگاه ویــژه ای دارنــد. بــه نظــر می رســد نخبــگان سیاســی در 
ایــران دچــار نوعــی بیهوشــی گشــته اند. عــدم مداخلــه دولــت در 
بــازار و عــدم واکنــش برخــی از گروه هــای نخبــگان بــه گسســت 
جــدی نظــام بــازار منجــر شــده اســت. گویــی نخبــگان طرفــدار 
رویکــرد نولیبــرال بــا توســل بــه باورهــای ســنتی خــود در پــی 
حیــات طبیعــی و خودبه خــودی بــازار در ایــن هرج و مــرج نظــام 
بــازار ایــران هســتند. در ایــن راســتا کلــوگل بــه خوبــی بــه ایــن 
امــر اشــاره کــرده اســت؛ نخبــگان سیاســی از حیــث موضع گیری 
نســبت بــه ایــن ارزش هــا و الگوهــای فرهنگــی، بــه پایگاه هــای 
سیاســی خود وابســته هســتند و اگر بخواهنــد در انتخابــات پیروز 

شــوند بایــد بــه ایــن ارزش هــا پای بنــد باشــند.
در نهایــت بایــد بــه نابرابری هــای در حــال افزایش اشــاره داشــت. 

مرتضی دّیاری
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 95

ــاعی مــــــ اجٮݑ



۲۲ درصد واحدهای تولیدی در رکود هستند

محســن صالحی نیــا، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه 22 درصــد واحدهــای تولیــدی بــا رکــود مواجــه هســتند اعــام 
کــرد کــه در حــال حاضــر 13 هــزار واحــد صنعتــی بــا ظرفیــت زیــر 50 درصــد، 13 هــزار واحــد بــا ظرفیــت 50 تــا 70 درصــد و 7000 

هــزار واحــد صنعتــی نیــز بــا ظرفیــت بــاالی 70 درصــد فعالیــت می کننــد.
صالحی نیــا بــا تاکیــد بــر اینکــه واحدهــای راکــد ایــن قابلیــت را دارنــد که بــا انجــام اقداماتــی فعال شــوند، گفــت: امســال 22 درصــد واحدها 
یعنــی حــدود 10 هــزار واحــد تولیــدی بــا رکــود در تولیــد مواجــه شــدند. همچنیــن 30 درصــد واحدهــا بــا ظرفیــت زیــر 50 درصــد، 30 

درصــد بــا ظرفیــت 50 تــا 70 درصــد و 15 درصــد واحدهــای تولیــدی بــا ظرفیــت بــاالی 70 درصــد مشــغول فعالیــت هســتند.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و ششم / نیمه اول اسفند 1297
ــادی اقتصـــــ

اقتصاد ایران؛ آن چه بر آن گذشت و آن چه پیش روست
ــه  ــی مواج ــا دولت ــواره ب ــود، هم ــل نش ــت ح ــته دول انباش
ــی  ــت های مال ــی سیاس ــر ناکارای ــه در اث ــود ک ــم ب خواهی
ــد  ــود را تمدی ــه خ ــری بودج ــاله کس ــر س ــه ای، ه و بودج
ــد بدهی هــای موجــود  می کنــد و ایــن مســئله ســبب تمدی

ــود. ــور می ش ــاد کان کش ــی اقتص و بی ثبات
مســئله دیگــری کــه اقتصــاد ایــران بــا آن مواجــه اســت، 
پولشــویی اســت. پولشــویی به عنــوان یــک پدیــده مخــرب، 
آثــار نامطلــوب اقتصــادی گســترده ای بــر جــای می گــذارد 
و از ایــن رو در ایــران و ســایر کشــورها یک عمــل مجرمانه 
ــی،  ــای مال ــب بازاره ــه باعــث تخری محســوب می شــود ک
ــاد،  ــره وری اقتص ــش به ــی، کاه ــش خصوص ــف بخ تضعی
ــی  ــای اقتصــادی، ایجــاد بی ثبات ــش ریســک فعالیت ه افزای
در اقتصــاد کان و حتــی افزایــش شــکاف توزیــع درآمــدی 

می شــود.
ــده  ای  ــت؛ پدی ــران اس ــی ای ــود تورم ــر، رک ــئله دیگ مس
شــدید  کاهــش  قیمت هــا،  رشــد  بــا  هم زمــان  کــه 
ــظ  ــا و حف ــات قیمت ه ــد. ثب ــادی رخ می ده ــد اقتص رش
قــدرت خریــد مــردم از اصلی تریــن مطالبــات مــردم 
اســت کــه متاســفانه اراده جــدی دولــت بــرای حفــظ ثبــات 
ــخصی  ــای مش ــا ابزاره ــدارد. دولت ه ــود ن ــا وج قیمت ه
بــرای کنتــرل تــورم در اختیــار دارنــد کــه عمومــا 
می شــود.  تعریــف  پولــی  سیاســت های  چارچــوب  در 
ــه  ــه کســری بودج ــف ازجمل ــل مختل ــه دالی ــر ب ــال اگ ح
ــه  ــی ب ســاختاری، بیمــاری هلنــدی، ناکارایــی سیاســت پول
علــت اجــرای نادرســت آن، فقــدان انضبــاط مالــی، فقــدان 
اســتقال بانــک مرکــزی، ناکارامــدی ســاختاری بازارهــای 
مالــی و فســاد اداری و حقوق هــای نجومــی و... نــرخ 
رشــد نقدینگــی همــواره افزایــش یابــد و در پــی آن نــرخ 
ــز  ــزه ای نی ــر، انگی ــوی دیگ ــد و از س ــد کن ــز رش ــورم نی ت
ــادی و  ــت اقتص ــت های نادرس ــن سیاس ــاح ای ــرای اص ب
ــار آن  ــرای مه ــی ب ــارف جهان ــای متع ــری ابزاره به کارگی
وجــود نداشــته باشــد، تــورم شــدید و بی ثباتــی قیمتــی بــه 
ــاهده  ــر مش ــال حاض ــه در ح ــی ک ــد. وضعیت ــود می آی وج
ــار  ــل مه ــرب و غیرقاب ــدرت مخ ــه ق ــم، درنتیج می کنی
نقدینگــی اســت کــه خــود را بــه صــورت بی ثباتــی شــدید 
در بازارهــای ارز، ســکه، کاالهــای اساســی، خــودرو و لــوازم 
منــزل و... نشــان داده اســت. ایــن مســئله موجــب نگرانــی 
ــد،  ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــردم ش ــدی م ج
ــی  ــم نقدینگ ــش حج ــی از افزای ــورم ناش ــن ت ــی از ای بخش
اســت. نقدینگــی دولتــی کــه محمــود احمدی نــژاد از 
ــان  ــارد توم ــرد، 62 هزارمیلی ــت ک ــی دریاف ــد خاتم محم
ــزار  ــه ۴90 ه ــژاد ب ــت احمدی  ن ــم در دول ــن رق ــود. ای ب
ــه  ــی ب ــت روحان ــال در دول ــید و ح ــان رس ــارد توم میلی
1500هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. حجــم نقدینگــی 
ــال 1391  ــان س ــه پای ــبت ب ــال 1396 نس ــان س در پای
ــه  ــت در حالی ک ــده اس ــر ش ــد بزرگ ت ــش از 2۴0 درص بی
ــدود 18  ــدت ح ــن م ــاد در ای ــی اقتص ــای واقع بخش ه
درصــد رشــد کــرده اســت و نســبت نقدینگــی بــه تولیــد 
ــه  ــم 63 درصــد در ســال 1391 ب ــی از رق ــص داخل ناخال
103 درصــد در ســال 1396 رســیده اســت. چنیــن واگرایی 
میــان نقدینگــی و بخــش واقعــی، یــک پدیــده خــاص تلقــی 
ــد  ــی سیســتمی اســت. رش ــک واگرای ــر ی ــود و بیانگ می ش

از آن جــا کــه در شــرایط تحریــم قــرار داریــم، جــز درآمد 
ــگری و صــادرات  ــون گردش ــر هم چ ــای دیگ ــی، ابزاره نفت
غیرنفتــی نیــز قطعــا بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. لــذا 
تنهــا راه حــل، افزایــش ســهم مالیــات بــر درآمــد دولــت از 
محــل دســتگاه ها و ارگان هایــی اســت کــه مالیــات پرداخت 
ــدید  ــب تش ــی موج ــد نفت ــش درآم ــن کاه ــد. ای نمی کنن
ــر  ــدی کشــور می شــود. در اث ــه تولی ــف پای رکــود و تضعی
ایــن تضعیــف، درآمــد مــردم کاهــش می یابــد و در پــی آن 
بــا کاهــش درآمــد مالیاتــی دولــت مواجــه می شــویم. بــرای 
جبــران ایــن کاهــش مالیاتــی دو راه حــل وجــود دارد؛ روش 
نخســت، تشــدید برخــورد بــا فــرار مالیاتــی و اخــذ مالیــات 
ــی داشــته اند و روش  ــرار مالیات و جریمــه از کســانی کــه ف
ــه  ــی ک ــرای ارگان های ــی ب ــای مالیات دوم، حــذف معافیت ه

ــد. ــات نمی داده ان ــون مالی تاکن
ــی اســت  ــن معن ــه ای ــود، ب ــال ش ــا اعم ــن اصاح ه ــر ای اگ
ــکان  ــی رود  و ام ــن م ــت از بی ــا دول ــا ب ــه موازی کاری ه ک
ــود.  ــاد می ش ــود ایج ــیل های خ ــاد از پتانس ــدی اقتص بهره م
ــه،  ــا ترکی ــد کشــور در مقایســه ب ــت تولی پتانســیل و ظرفی
ــی )GDP( اســت  ــص داخل ــد ناخال ــارد دالر توی 1200 میلی
در صورتی کــه 600 میلیــارد دالر تولیــد داریــم. بــه عبــارت 
دیگــر، در حــال حاضــر تنهــا از نصــف ظرفیــت تولیــد خــود 
ــاخت های  ــه زیرس ــر ب ــن ام ــت ای ــم. عل ــتفاده می کنی اس
ــم در داخــل  ــه ه ــردد ک ــی نادرســت کشــور باز می گ حقوق
و هــم در خــارج بــرای مــا چالــش ایجــاد می کنــد. راه حلــی 
ــرار  ــرل ف ــد، کنت ــر می رس ــدت نظ ــرای دوره کوتاه م ــه ب ک
ــت  ــد دق ــه بای ــی اســت. البت ــای مالیات ــی و معافیت ه مالیات
داشــت کــه وقتــی معافیت هــای مالیاتــی کنــار رود و 
ــر تقاضــای کل نمی گــذارد؛  ــر جــدی ب برطــرف شــود، تاثی
ــات،  ــدون دادن مالی ــادی ب ــت ع ــا در حال ــن نهاده ــرا ای زی
ــرای  ــات ب ــی مالی ــد و وقت ــی دارن ــی در بخش های خرج های
ــب بودجــه در  ــن هزینه هــا در قال آن هــا تصویــب شــود، ای

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا هزین ــان بخش ه هم
بــه نظــر مــن در ســال آینــده نــرخ تــورم مجــددا افزایــش 
می یابــد، بــازار ارز و طــا متاطــم می شــود و ممکــن اســت 
دالر از کانــال 19-20 هــزار تومــان عبــور کنــد مگــر اینکــه 
ــو  ــا لغ ــد و تحریم ه ــی رخ ده ــکال انقاب ــاق رادی ــک اتف ی
شــود. در غیــر ایــن صــورت، ادامــه ایــن وضعیــت بــه بدتــر 
شــدن شــرایط می انجامــد. احتمــاال انباشــت ســرمایه تولیــد 
و بخــش ســرمایه گذاری بــا محدودیت هــای بیشــتری 
مواجــه  شــود و ضریــب فزاینــده کینــزی شــروع بــه بیشــتر 
ــش  ــت، افزای ــش فعالی ــن افزای ــه ای ــد. نتیج ــردن کن کار ک
ــردم  ــد م ــدرت خری ــش ق ــکاری و کاه ــش بی ــود، افزای رک
ــه نظــر  و درنهایــت افزایــش فقــر اســت. بــه طــور کلــی ب
ــال 98 اســت.  ــار س ــدی در انتظ ــران ج ــک بح ــد ی می رس
کوچک تریــن رخــداد ناگهانــی می توانــد ایــن اوضــاع 
نامتعــادل را متاطــم  کنــد. همان طــور کــه اســتعفای شــبانه 
دکتــر ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، منجــر بــه منفــی شــدن 
سراســری بــازار بــورس اوراق بهــادار تهــران و افــت چندیــن 
ــار  ــردان انتظ ــن از دولت م ــد. بنابرای ــاخص ش ــدی ش واح
ــال های  ــا س ــاوت ب ــاص متف ــرایط خ ــن ش ــی رود در ای م
ــادی و  ــائل اقتص ــل مس ــد و ح ــل کنن ــود عم ــته خ گذش

مشــکات معیشــتی مــردم را اولویــت خــود قــرار دهنــد.
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بازارهــای  تحلیلگــران  در آخریــن روزهــای ســال 96 
ــود در  ــی موج ــرایط سیاس ــات ش ــرض ثب ــا ف ــرمایه ب س
ــران در  ــاد ای ــرای اقتص ــی را ب ــم انداز مثبت ــان، چش آن زم
ــی  ــی در پ ــن پیش بین ــد. ای ــی می کردن ــال 97 پیش بین س
ــم  ــا و تاط ــت تحریم ه ــام و بازگش ــکا از برج ــروج آمری خ
ــا  ــران، درســت از آب در نیامــد. ب بازارهــای ارز و کاالی ای
ــق هســته ای در  ــکا از تواف شــروع زمزمه هــای خــروج آمری
درماه هــای آغازیــن ســال، دالر وارد کانــال 5 هــزار تومــان 
ــال  ــی ســال، از کان ــن رقــم در شــش مــاه پایان شــد کــه ای
ــا نزدیــک  18هــزار تومــان نیــز عبــور کــرد. امســال امــا ب
پیش  بینی هــا  پایانــی ســال 97،  بــه هفته هــای  شــدن 
حکایــت از تــورم مجــدد و ســهمگین تر شــدن تاطــم بــازار 
ارز و طــا دارنــد. عــدم اطمینــان بــه آینــده، تبدیــل گــذران 
ــه،  ــار جامع ــیاری از اقش ــی بس ــکل اصل ــه مش ــت ب معیش
احتمــال افزایــش مجــدد و چندبرابــری قیمت هــا و شــرایط 
نامایــم سیاســت خارجــه، ســبب شــده  تــا دغدغــه اصلــی 
ــت  ــایی وضعی ــی و شناس ــا، پیش بین ــن روزه ــردم در ای م
اقتصــادی ایــران در ســال 98 باشــد. بــه همیــن منظــور نظر 
برخــی از اســاتید گــروه اقتصــاد دانشــگاه فردوســی مشــهد 
ــدیم.  ــا ش ــه جوی ــن زمین ــادی را در ای ــگران اقتص و پژوهش

ــده اســت. ــه آم ــن نظــرات در ادام مشــروح ای
دکتــر عباســعلی لطفــی، عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، درمــورد اوضــاع 
اقتصــاد ایــران و ارزیابــی وضعیــت ســال 

ــت: ــار داش ــده اظه آین
ــای  ــکل، زیان ه ــن ش ــه ای ــال 98 ب ــه س ــریح بودج تش
ــه  ــه ازجمل ــرد ک ــد ک ــه وارد خواه ــه جامع ــی را ب فراوان
ــه صنــدوق  ــز ب ــت در واری ــوازن دول ــه عــدم ت ــوان ب می ت
ــزی  ــک مرک ــتقراض از بان ــه اس ــی و در نتیج ــعه مل توس
اشــاره کــرد. دولــت مبلــغ 1 میلیــارد و 177 میلیــون دالر 
از درآمــد نفتــی را بــه صنــدوق توســعه ملــی واریــز نکــرده 
ــت  ــی اس ــه ترتیب ــه 98 ب ــه بودج ــد الیج ــت. فرآین اس
ــی  ــازمان ها و نهادهای ــوه در س ــز وج ــا تمرک ــت ب ــه دول ک
ــی  ــاط بحران ــد، از نق ــش می برن ــوازی را پی ــور م ــه ام ک
ــارد  ــش از 7000 میلی ــاص بی ــت؛ اختص ــده اس ــل مان غاف
تومــان وجــه بــه ســازمان تبلیغــات اســامی کــه هم زمــان 
نهادهــای مــوازی بــا آن نظیــر حوزه هــای علمیــه، مســاجد 
ــق  ــن مصادی ــند از ای ــور آن را بکش ــد ج ــا می توانن و تکای
اســت. در فروردیــن امســال نیــز 31 میلیــارد تومــان بــه دو 
حــوزه تبلیغــات اســامی و شــورای عالــی حــوزه علمیــه قــم 
پرداخــت شــده اســت. باتوجــه بــه تحریم هــا، درآمــدی از 
ــادی  ــد اقتص ــذا رش ــود؛ ل ــا نمی ش ــد م ــی عای ــروش نفت ف
ــه  ــک ب ــت نزدی ــن حال ــده در خوش بینانه تری ــال آین در س
ــن اســاس کشــور  ــر ای ــود و ب ــا منفــی خواهــد ب صفــر و ی
در شــرایط متعــادل اقتصــادی قــرار نــدارد و از آن جــا کــه 
ــت،  ــده اس ــی ش ــی منف ــش خصوص ــرمایه گذاری در بخ س

ــود. هشــداری جــدی متوجــه مــا خواهــد ب
ــن دوره در  ــران در ای ــاد ای ــود اقتص ــن، رک ــر ای ــاوه ب ع
مقایســه بــا دوره هــای قبــل، از جهــات مختلــف تفاوت هــای 
ــای  ــاف دوره ه ــود برخ ــن رک ــه ای ــرا ک ــی دارد؛.چ اساس
پیشــین صرفــا ناشــی از افــت تقاضــای کل یــا یــک شــوک 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه نیس ــرف عرض ــذاری ط منفی گ
حتــی بــا عبــور از ایــن دوره رکــود، مســیر رشــد اقتصــادی 
ــد  ــرار نخواه ــود ق ــدت خ ــیر بلندم ــه مس ــور در ادام کش
ــت گذاری های  ــه سیاس ــاز ب ــرایطی نی ــن ش ــت .چنی گرف
ــه  ــد ک ــردان را می طلب ــی دولتم ــاوت دارد و اراده جمع متف
متاســفانه شــاهد چنیــن اراده ای در دولــت نیســتیم. شــواهد 
نشــان می دهــد اقتصــاد ایــران در اثــر عوامــل مختلــف بــا 
کاهــش ظرفیت هــای رشــد اقتصــادی و مانــدگاری رکــود 
مواجــه اســت. نخســتین عامــل، کاهــش ظرفیت هــای رشــد 
اقتصــادی و کاهــش تدریجــی نــرخ ســرمایه گذاری در 
یــک دهــه گذشــته اســت. نــرخ ســرمایه گذاری در کشــور 
ــته اســت.  ــی داش ــد نزول ــواره رون ــته هم ــه گذش طــی ده
ایــن مســئله منجــر بــه کاهــش رشــد موجــودی ســرمایه 
خالــص و درنتیجــه کاهــش ظرفیــت رشــد اقتصــادی شــده 
اســت. برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه اگــر تحریم هــای 
خارجــی در ســال جــاری تشــدید نمی شــد، بــاز هــم 
رشــد اقتصــادی کشــور در ســال جــاری و ســال آینــده در 
ســطحی پاییــن و حــدود 1 درصــد می شــود. تــا زمانی کــه 
ــئله  ــرد و مس ــورت نگی ــه ص ــی در بودج ــات اساس اصاح
کســری بودجــه مزمــن و ایجــاد مســتمر بدهی هــای 

نقدینگــی بــرای اقتصــاد ایــران معضــل بزرگــی اســت امــا 
ــه دلیــل ســاختارهای  ــر ایــن اســت کــه ب معضــل بزرگ ت
ــی  ــام بانک ــی و نظ ــی و مال ــت های پول ــود در سیاس موج
ــد  ــداوم داشــته و خواه ــواره ت ــی هم کشــور، رشــد نقدینگ

داشــت. 
ــو  ــتادیار و عض ــی، اس ــن تحصیل ــر حس دکت
ــهد،  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــأت علم هی
درمــورد ارزیابــی وضعیــت ســال آینــده 

ــت: ــور گف کش
در اقتصــاد ایــران، یک ســری عواملــی تعیین کننــده شــرایط 
آن هســتند. دو عامــل مهم تریــن نقــش را در تعییــن 
وضعیــت اقتصــادی ایــران دارنــد؛ نخســت، روابــط سیاســی 
ــت کان  ــت کان کشــور. در مدیری ــی و دوم، مدیری خارج
کشــور تغییــر اساســی و مؤثــری مشــاهده نمی شــود بنابرایــن 
ــی  ــط سیاس ــه رواب ــته ب ــا وابس ــادی عمدت ــت اقتص وضعی
خارجــی اســت. ایــن روابــط سیاســی خارجــی عمدتــا متوجــه 
ــی  ــورهای اروپای ــی کش ــود؛ یک ــور ها می ش ــروه از کش دو گ
و اتحادیــه اروپــا و دیگــری آمریــکا و کشــورهای آمریــکای 
ــط  ــتی رواب ــادی بایس ــت اقتص ــود وضعی ــرای بهب ــن. ب التی
ــرار شــود و در  ــا برق ــا اروپ سیاســی و اقتصــادی مناســبی ب
برقــراری رابطــه بــا دیگــر کشــورها، بهره منــدی اقتصــادی 
دوجانبــه اهمیــت بســیاری دارد. ســاختن ایــن روابــط 
سیاســی و اقتصــادی خارجــی بایــد تنهــا در حــوزه سیاســت 
خارجــی کشــور و توســط متخصصــان خــاص خــود صــورت 
ــای  ــا و جناح ه ــا، گرو ه ه ــود و بخش ه ــت ش ــرد و مدیری گی
داخلــی، چــه از ســر نادانــی و چــه از ســر شــرارت، در آن 
مداخلــه نکننــد و ایــن شــکل گیری را تخریــب نکننــد. 
ــکل های  ــور، تش ــارج از کش ــان خ ــد از ایرانی ــر بای در آخ
ــن  ــر در تعیی ــزاب مؤث ــراد و اح ــا اف ــری ب ــان و البی گ آن
سیاســت های کشــورهای مقابــل جهــت تامیــن منافــع ملــی 

و مردمــی بهــره بــرد.
دکتــر مهــدی فیضــی، اســتادیار و عضــو 
ــهد،  ــی مش ــگاه فردوس ــی دانش ــأت علم هی
نیــز درمــورد ارزیابــی وضعیــت ســال آینــده 

ــت: ــور گف کش
بســیار شــنیده ایم کــه کشــور در وضعیــت  احتمــاال 
ــه دوره  ــذر از آن ب ــا گ ــرار دارد و ب ــاص ق ــی و خ بحران
ــد  ــوار باش ــاید دش ــن رو ش ــید. از ای ــد رس ــی خواه متفاوت
کــه بــاور کنیــم این بــار بــا دفعــات قبلــی متفــاوت اســت. 
ــای  ــده دشــوارترین ســال اداره کشــور در دهه ه ســال آین
اخیــر خواهــد بــود. به طــور طبیعــی برخــی از ایــن 
گرفتاری هــا برخاســته از ســال ها و دهه هــای گذشــته 
اســت. گســل های اجتماعــی، اجــرای اصاحــات اقتصــادی 
ــدت  ــر ش ــات ب ــن اصاح ــق ای ــد و تعوی ــوار می کن را دش
ــر  ــا در ه ــد. ام ــور می افزای ــق کش ــاد کم رم ــاری اقتص بیم
حــال مشــکات اقتصــادی ســوار بــر شــکاف های اجتماعــی 
بین المللــی  فشــارهای  و  بــد  کناره هــای حکمرانــی  در 
ــتند. ــش رو هس ــال پی ــخت در س ــای س ــر روزه تصویرگ

ــأت  ــو هی ــی، عض ــی ترکمان ــی دین ــر عل دکت
علمــی موسســه مطالعــات و پژوهش هــای 
بازرگانــی، درمــورد راهــکار بهبــود وضعیــت 

ــنهاد داد: ــده پیش ــال آین ــران در س ــاد ای اقتص



کارگران نمی شود افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شامل حال 

فتح الــه بیــات، رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی، گفــت: مصوبــه افزایــش ۴00 هــزار تومانــی مجلــس شــامل حــال کارگــران 
نمی شــود و ایــن مصوبــه در صــورت تصویــب نهایــی در مــورد حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان دولتــی اعمــال خواهــد شــد. وی بــر لــزوم 

احیــای ســتاد بــن کارگــری تاکیــد کــرد و از مجلــس خواســت بــرای افزایــش حقــوق کارگــران بــا دولــت مذاکــره کنــد.
او دربــاره اظهــارات برخــی نماینــدگان مجلــس مبنــی بــر افزایــش 10 تــا ۴0 درصــدی دســتمزد ســال آینــده کارگــران، گفــت: آنچــه کــه 
در مــورد افزایــش ۴00 هــزار تــا 500 هــزار تومانــی حقــوق از تصویــب مجلــس گذشــته در مــورد حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان دولــت 
بــوده اســت؛ البتــه برخــی نماینــدگان اظهارنظرهایــی دربــاره افزایــش 10 تــا ۴0 درصــدی حقــوق کارگــران بــه شــکل پلکانــی مطــرح 
کرده انــد ولــی تــا زمانــی کــه قانــون، شــورای عالــی کار را متولــی اصلــی تعییــن مــزد و گفت وگــوی ســه جانبــه را در تعییــن دســتمزد 

کارگــران مؤثــر می دانــد بایــد بــه آن پایبنــد باشــیم.
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مداخله  دولتی، تعیین کننده وضعیت اقتصاد ایران 98

فرضیــه را تقویــت می کــرد کــه در ایــن دو روز، عرضــه ارز 
ــای  ــد. صحبت ه ــی کن ــرخ دالر را نزول ــا ن ــه ت ــش یافت افزای
ــه بخشــنامه، در  ــود ک ــتا ب ــن راس ــم در ای ــر اقتصــاد ه وزی
جهــت کاهــش نــرخ دالر بــود امــا بــا شکســت مواجــه شــد. 
بــا کنــار هــم قــراردادن ایــن اتفاقــات شــاهدیم کــه حداقــل 
در بازه هایــی از ســال 97، دخالــت دولــت در بــازار ارز و دالر 

ــرد. ــان ک ــوان آن را کتم ــته اســت و نمی ت ــود داش وج
ــه  ــران ب ــه نظــر شــما در ســال 98، وضعیــت اقتصــاد ای ب

ــود؟ چــه عواملــی وابســته خواهــد ب
ابتــدا بــه بررســی ســال 97 می پــردازم و ســپس بــا 
ــم پرداخــت. در  ــال 98 خواه ــه س ــل، ب ــتفاده از آن عوام اس
ســطح اقتصــاد کان، ســه شــاخص بســیار مهــم وجــود دارد؛ 
ــال  ــکاری، در س ــورد بی ــورم. در م ــد و ت ــرخ رش ــکاری، ن بی
ــران  ــار ای ــز آم ــط مرک ــه توس ــاری ک ــن آم 1397 آخری
منتشــر شــده اســت، مقایســه  پاییــز 97 بــا پاییــز 96 اســت. 
نکتــه  جالــب درمــورد ایــن بــازه زمانــی ایــن اســت کــه در 
مــدت یک ســال حــدود 600 هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال 
ایــران اضافــه شــده اســت و بخــش مــورد توجــه ایــن اســت 
ــدار جمعیــت شــاغل  ــه مق ــزان ب ــن می ــه همی ــا ب کــه دقیق
ــای  ــه تقاض ــزان ک ــان می ــه هم ــت. ب ــده اس ــه ش ــا اضاف م
جدیــد در بــازار کار بــه وجــود آمــده، شــغل جدیــد در بــازار 
ــا  ــن اســت کــه ب ــه وجــود آمــده اســت. امــا مهــم ای کار ب
وجــود ایــن شــرایط، نــرخ بیــکاری کشــور تغییــری نداشــته 
ــاد  ــغل ایج ــزار ش ــازار کار 600 ه ــر در ب ــی اگ ــت. یعن اس
ــی  ــت 11/5 درصــد باق ــزان ثاب ــکاری در می ــرخ بی شــود، ن
ــون و 100  ــابق 3 میلی ــل س ــکاران مث ــداد بی ــد و تع می مان
هــزار نفــر خواهــد بــود. اتفــاق نگران کننــده ایــن اســت کــه 
در روزهــای گذشــته در واحدهایــی ماننــد دیجــی کاال، بامیلــو 
و اکنــون اســنپ باکس تعدیــل نیــرو اتفــاق افتــاده اســت و ایــن 
ــال  ــم در س ــه بدانی ــر اســت ک ــی نگران کننده ت ــه هنگام نکت
96 بــا تعدیــل نیــروی 380 هــزار نفــری توســط بنگاه هــای 
بــزرگ ایــران مواجــه شــدیم. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ــا  ســال 96، نــه بحــران ارزی داشــتیم و نــه شــتاب تــورم ب
ــه در  ــی رود ک ــار م ــون انتظ ــت. اکن ــوده اس ــان ب 97 یکس
آمــار ســال 97، بــا تعدیــل نیــروی بیشــتری مواجــه باشــیم. 
ــرخ  ــد کــه ن هم چنیــن بســیاری از متخصصیــن انتظــار دارن
ــال 98  ــد. در س ــی باش ــال 97 منف ــادی در س ــد اقتص رش
ــود. در  ــد ب ــر خواه ــد بدت ــن رون ــه نظــر می رســد ای ــز ب نی
تمــام فصــول ســال 97، شــاهد نــرخ رشــد منفــی نبودیــم امــا 
ــی  ــد اقتصــادی منف ــرخ رش ــار ن ــدا، انتظ ــال 98 از ابت در س
ــال 98  ــکاری در س ــورد بی ــا درم ــن نگرانی ه ــم و ای را داری
ــرار  ــا ق ــش روی م ــنی را پی ــده  روش ــود و آین ــتر می ش بیش
نخواهــد داد. اگــر بخواهیــم درمــورد شــاخص ســوم بگویــم، 
ســال 98 وضعیــت بهتــری نخواهــد داشــت. اولیــن نکتــه این 
اســت کــه بحــران ارزی ســال 97 احتمــاال همــه تــورم خــود 
ــای  ــز پژوهش ه ــت. مرک ــرده اس ــه نک ــال 97 تخلی را در س
مجلــس در یکــی از پژوهش هــای خــود نشــان داد کــه 
ــدی  ــورم 1۴ درص ــت ارز، ت ــدی قیم ــش 100 درص افزای
ــه  ــی در الیح ــراه دارد. از طرف ــش رو به هم ــال پی را در س
ــژه در  ــاطی، به وی ــت های انبس ــران سیاس ــت ای ــه دول بودج
ــه  ــورد ک ــم می خ ــه چش ــی ب ــرکت های دولت ــای ش بخش ه
ــت خــود  ــروش نف ــود ف ــا کمب ــن ســال ب ــت در ای ــر دول اگ
ــر  ــود و اگ ــر می ش ــه منج ــه کســری بودج ــود، ب ــه ش مواج
ــک  ــا اســتقراض از بان ــن مســئله ب ــت درصــدد حــل ای دول
ــورم در  ــت ت ــاهد تقوی ــد. ش ــول باش ــاپ پ ــا چ ــزی ی مرک

ــرات اساســی دارد. مســئله  دوم، دیپلماســی اقتصــادی  تغیی
ــواد  ــد ج ــل محم ــخصی مث ــه ش ــان ب ــا هم چن ــت. م اس
ــات  ــرا ارتباط ــم؛ زی ــاد نیازمندی ــوزه  اقتص ــف در ح ظری
ــاس  ــل، عب ــور دارد. در دوره  قب ــارج از کش ــا خ ــی ب خوب
آخونــدی در حــوزه  راه بــه خوبــی توانســته بــود ارتباطــات 
خارجــی برقــرار و قراردادهایــی منعقــد کنــد امــا بــه تدریــج 
ــی  ــف دیپلماس ــاهد تضعی ــام، ش ــدن برج ــگ ش ــا کم رن ب
ــا  اقتصــادی بودیــم. اکنــون بایــد هــر دو مســئله فــوق را ب
هــم حــل کنیــم. و حــل ایــن دو مســئله، نیازمنــد تغییــرات 
ــرات  ــن تغیی ــش از ای ــرم پی ــه نظ ــه ب ــاختاری اســت ک س
بایــد مجموعــه   حاکمیــت اهمیــت ســرمایه گذاری داخلــی و 
ســرمایه گذاری خارجــی را بپذیــرد. امــا اینکــه ایــن اتفاقــات 
چگونــه بایــد بیافتــد، نیازمنــد نظــر متخصصــان ایــن حــوزه 

اســت.
ــبد کاال  ــدای س ــه اه ــال 9۷ ب ــر س ــران در اواخ ــت ای دول
ــدام  ــن اق ــاره ای ــما درب ــر ش ــرد.  نظ ــدام ک ــردم اق ــه م ب

ــت؟ چیس
ســبد کاال در حقیقــت از دو ناحیــه بــه مــردم داده می شــود؛ 
بخشــی از آن دولــت اســت کــه گســترده تر اســت و بخــش 
دیگــر ســبدهای کاالی اهــدا شــده توســط بعضــی نهادهــای 
ــا اســت. در اســفند  ــراد تحــت پوشــش آن ه ــه اف خــاص ب
در بعضــی از ایــن فروشــگاه های وابســته بــه نهادهــا، شــاهد 
ــا در  ــک تقاض ــه تحری ــر ب ــه منج ــم ک ــلوغی هایی بودی ش
ــد  ــه هدفمن ــد ب ــی بای ــش دولت ــا در بخ ــد. ام ــور می ش کش
بــودن و ســطح پوشــش نیازمنــدان دقــت شــود. همــه  این هــا 
ــکا  ــه چنیــن سیاســتی ات ــم ب ــی اســت کــه بخواهی در صورت
ــه  ــاز نیســت ب ــوارد نی ــم در بســیاری م ــر می کن ــم. فک کنی
ایــن سیاســت اتــکا کنیــم. کمیتــه امــداد و بهزیســتی به عنوان 
دو نهــاد حامــی اقشــار ضعیــف جامعــه، امســال شــاهد رشــد 
ــداد  ــوع تع ــد و در مجم ــود بودن ــش خ ــت پوش ــراد تح اف
خانــوار تحــت پوشــش ایــن دو نهــاد بــه 3 میلیــون خانــوار 
ــدی از  ــهم 12 درص ــوار س ــدار خان ــن مق ــت. ای ــیده اس رس
کل خانوارهــای ایــران دارد. ســازمان بهزیســتی اعــام کــرده 
بــود کــه طــی پاییــز بــا افزایــش 80 درصــدی خانــوار تحــت 
پوشــش مواجــه شــده اســت و کمیتــه امــداد نیــز افزایــش 
ــاه آذر و  ــی دو م ــود ط ــار خ ــواری را در آم ــزار خان 600 ه
ــود  ــی وج ــاد حمایت ــی دو نه ــود. وقت ــرده ب ــزارش ک دی گ
دارنــد کــه نیازمنــد تامیــن بودجــه هســتند شــاید بهتر باشــد 
ــه جــای اهــدای ســبد کاال، خــود آن نهادهــا تقویــت  کــه ب
شــوند و یــا ایــن حمایت هــا را بــه صــورت نقــدی بــه مــردم 
بدهنــد تــا انتخــاب را بــر عهــده شــخص بگذارند. دادن ســبد 
کاال باعــث بــروز آســیب هایی ماننــد توزیــع رانــت و وهــن 

ــود. ــردم می ش ــخصیت م ش
ســال آینــده، دوبــاره شــاهد ســهمیه بندی و افزایــش 
ــه نظــر شــما حــذف  ــود. ب ــم ب ــن خواهی قیمــت آزاد بنزی
ســهمیه بندی بنزیــن در ابتــدای امــر عمــل صحیحــی بــود؟

طبــق اطاعاتــی کــه از مجلــس بــه دســت آمــده اســت، نــه 
ــه  ــه افزایــش قیمــت بنزیــن در مجلــس ب ســهمیه بندی و ن
تصویــب نرســیده اســت. متاســفانه بــه نظــر می رســد هیــچ 
ــئله  ــن مس ــد داد. ای ــرژی رخ نخواه ــوزه  ان ــی در ح اصاح
ــت  ــگاه اطــاع رســانی دول ــی نیســت. پای ــام خوب بیانگــر پی
اعــام کــرده اســت روزانــه 20 تــا ۴0 میلیــون لیتر از کشــور 
ــه همــراه دارد.  ــی را ب ــای نامطلوب قاچــاق می شــود و پیامده
راهــکار ایــن مســئله بــه صــورت مشــخص اصــاح قیمــت 
ــته،  ــال گذش ــان دالر در س ــطه  نوس ــه واس ــت. ب ــن اس بنزی
ــته  ــر از گذش ــر به صرفه ت ــال حاض ــوخت در ح ــاق س قاچ
ــردم  ــق م ــدن ح ــال ش ــب پایم ــئله موج ــن مس ــت و ای اس
می شــود. در مــورد ســهمیه بندی صحبت هــای زیــادی 
می شــود امــا در مــورد قیمــت، اجمــاع نظــر اقتصاددانــان بــر 
افزایــش قیمــت بنزیــن اســت. سیاســت گذاران بایــد در ایــن 
بخــش بــه ایــن تشــخیص برســند کــه مســئله  قیمــت بنزین 

در حــوزه  انــرژی اولویــت اصلــی اســت.
ــوخت و  ــوزه س ــی ح ــت های حمایت ــی سیاس ــور کل به ط

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــران را چگون ــرژی در ای ان
در ایــن مــورد مشــخص اســت کــه برنــدگان سیاســت های 
حــوزه  ســوخت مــا، کســانی هســتند کــه به صــورت 
غیررســمی فعالیــت می کننــد. در ایــن مــورد بایــد بــر ایــن 
نکتــه تمرکــز کنیــم کــه از مصــرف جاوگیــری شــود و اگــر 
قــرار اســت یارانــه ای تخصیــص داده شــود، بایــد مشــخص 
ــت  ــود. سیاس ــه می ش ــه ارائ ــه چگون ــن یاران ــه ای ــد ک باش
ــن  ــای حاصــل از ای ــه درآمده ــد ک ــی مشــخص نمی کن فعل
ــرازیر  ــائلی س ــه مس ــخاص و چ ــه اش ــمت چ ــه س ــوزه ب ح
ــا  ــوزه را ب ــن ح ــت های ای ــی سیاس ــور کل ــه ط ــود. ب می ش

ــرد. ــف ک ــد توصی ــوان کارآم ــج آن نمی ت ــه نتای ــه ب توج
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ــرایط  ــا ش ــال 97 ب ــران در س ــاد ای ــه: اقتص پیش مصاحب
ــا  ــدای ســال ت ســختی مواجــه شــد؛ از جهــش ارزی در ابت
ــن  ــه  ای ــال. هم ــان س ــا در پای ــه تحریم ه ــش روزان افزای
عوامــل موجــب شــد کــه در نظــر عمــوم، اقتصــاد ایــران در 
ســال آینــده سرشــار از نااطمینانــی باشــد. بــه دلیــل اهمیت 
بررســی شــرایط فعلــی و چشــم انداز ســال 98 اقتصــاد ایران، 
ــزاده، ســردبیر  ــم علی ــا ابراهی ــی ب ــر آن شــدیم گفت و گوی ب
ســایت تجــارت نیــوز، داشــته باشــیم. مشــروح آن در ادامــه 

آمــده اســت.
ــاد  ــال 9۷ در اقتص ــش ارزی س ــت جه ــما عل ــر ش ــه نظ ب
ــه و  ــن بودج ــرای تامی ــت ب ــه دول ــه آگاهان ــران مداخل ای
ــود یــا فشــار تقاضــا کــه موجــب  جمــع آوری نقدینگــی ب

ــد؟ ــرل ارز ش ــد کنت ــوردن فرآین ــم خ بره
ــد، شــاهد  ــه کــه شــما طــرح کردی در مــورد هــر دو فرضی
نشــانه هایی بودیــم؛ در مــرور اخبــار شــاهد یک ســری 
ــر دو  ــت ه ــر تقوی ــه بیانگ ــتیم ک ــات هس ــا و اطاع داده ه
ــا در  ــی بازاره ــه شــکل بازده ــد ب ــدا بای ــه اســت. ابت فرضی
ســال 96 بپردازیــم. در ســال 96 بــورس ایــران 2۴ درصــد، 
ــی را  ــد  بازده ــکن، 26 درص ــد و مس ــا 33 درص ــکه ط س
ــازار ارز و دالر را  ــت ب ــر وضعی ــاال اگ ــد. ح ــان می ده نش
بررســی کنیــم، می بینیــم بــازار دالر در ابتــدای ســال 97، 26 
درصــد بازدهــی داشــته  اســت. یعنــی در ابتــدای ســال 97 
بازدهــی دالر بــه میزانــی نبــوده اســت کــه مــردم در ابتــدای 
ســال 97 بــه ســمت رفتــن بــه بــازار دالر تشــویق شــوند. اما 
مســئله ایــن اســت کــه در ســال 97 هم چنــان شــاهد رشــد 
نقدینگــی و پایــه پولــی بودیــم و طبیعــی اســت کــه پول هــای 
ــت. در  ــته اس ــی داش ــل توجه ــم قاب ــردم حج ــت م در دس
ــز گواهــی ســپرده ارزی توســط برخــی  انتهــای ســال 96 نی
ــل  ــه باعــث شــد حجــم قاب ــود ک ــه شــده ب ــا ارائ از بانک ه
توجهــی از تقاضــای موجــود در بــازار پاســخ داده و پــول  روانه 
بانــک شــود. بــه هــر حــال ســال 97، ســالی بــود کــه مــردم 
پــول قابــل توجهــی در اختیــار داشــتند و ایــن نکتــه غیرقابــل 
کتمــان اســت کــه تقاضــا تحریــک شــده اســت. در ســال 97 
ــئله  ــن مس ــود داشــت و همی ــان وج ــی هم چن ــد نقدینگ رش
باعــث انتظــار افزایــش تقاضــا شــد. اگــر صحبت هــای پــس 
ــزی را  ــک مرک ــس کل بان ــیف، رئی ــی اهلل س ــتعفای ول از اس
ــه  ــت ک ــد اس ــد وی معتق ــاهده می کنی ــد، مش ــی کنی بررس
در بــازار، تقاضاهایــی بــرای ارز موجــود بــوده کــه بــه نظــر 
او توســط بــازار غیررســمی)قاچاق(، تحریــک می شــده 
ــود  ــه ب ــکل گرفت ــازار ارز ش ــی در ب ــی غیرواقع و تقاضاهای
ــه  ــط این گون ــران ارزی توس ــت بخشــی از بح ــه او می گف ک
ــه  ــت ک ــر گرف ــوان در نظ ــت. می ت ــکل گرف ــا ش تقاضاه
ــت  ــته اس ــود داش ــردم وج ــرف م ــا از ط ــی از تقاض بخش
ــازار  ــرف ب ــم از ط ــی ه ــه او، تقاضای ــه گفت ــن ب و هم چنی
غیررســمی شــکل گرفتــه  بــود. از ســوی دیگــر محمدباقــر 
ــه صراحــت  نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، ب
عنــوان کــرد کــه امســال کســری بودجــه وجــود نخواهــد 
داشــت و اگــر درآمــد 106 هــزار میلیــارد تومانــی دولــت 
از فــروش نفــت محقــق نشــود، دولــت مجــاز بــه برداشــت 
از حســاب ذخیــره ارزی خواهــد بــود. صراحــت دولــت در 
طــرح ایــن ادعــا، بیانگــر آن اســت کــه اگــر اتفاقــی در بازار 
ارز رخ دهــد، کار دولــت نیســت کــه بخواهــد بــا افزایــش 
ــام  ــد. تم ــران کن ــود را جب ــه خ ــری بودج ــرخ دالر کس ن
ــن  ــه ای ــد ک ــت می کن ــورد را تقوی ــن م ــا ای ــن صحبت ه ای
فرآینــد، نتیجــه  مداخلــه  دولــت نیســت؛ چــرا کــه دولــت، 
ــیف  ــه س ــه گفت ــا ب ــت، بن ــته اس ــه نداش ــری بودج کس
ــوی  ــه نح ــز ب ــرایط نی ــته و ش ــود داش ــای کاذب وج تقاض
ــار  ــی در اختی ــرد نقدینگ ــوان ک ــوان عن ــه می ت ــوده ک ب
ــانه هایی  ــر نش ــرف دیگ ــت. از ط ــته اس ــرار داش ــردم ق م
وجــود دارد کــه می توانــد فرضیــه  مداخلــه  دولــت را 
تقویــت کنــد. وزیــر اقتصــاد در اســفندماه، اعــام کــرد کــه 
مــا انتظــار داشــتیم بــا بخشــنامه ی ارز کــه صــادر شــد، نــرخ 
دالر بــه زیــر 10 هــزار تومــان برســد در حالی کــه ایــن اتفــاق 
نیافتــاده اســت. از طــرف دیگــر رییــس کل بانــک مرکــزی 
ــوان کــرد کــه  ــژه خبــری صدا و ســیما عن در گفت و گــوی وی
دالر بــه کانــال 12 هزارتومــان بــاز می گــردد و بســیاری بــه 
ایــن گفتــه اعتمــاد کردنــد و البتــه دو روز پــس از گفته هــای 
او، دالر ســیر نزولــی داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه برخــی 
ــن دو روز، عرضــه  ــد کــه طــی ای ــوان کردن از مســئولین عن
ــاره  ــازار شــدت گرفتــه اســت و پــس از دو روز دوب ارز در ب
شــاهد نــرخ صعــودی قیمــت دالر بودیــم. ایــن اتفــاق ایــن 

ــاخص ها  ــدام از ش ــس در هیچ ک ــود. پ ــم ب ــال 98 خواهی س
ــه  ــی نمی شــود و نکت ــری از ســال 97 پیش بین ــت بهت وضعی
ــه  ــوان موضــوع مداخل ــر ســه شــاخص را می ت مشــترک ه
عنــوان کــرد. در بخــش بــازار کار یکــی از مهم تریــن 
ــت  ــا در وضعی ــود، مداخله ه ــاهده می ش ــه مش ــکاتی ک مش
کســب و کار هســت کــه فعــاالن بخــش خصوصــی به شــدت 
بــه آن معتــرض هســتند و همیــن مســئله  مداخلــه در بخش 
ــا در  ــه و افزایــش نظارت ه ــن مداخل قیمت گــذاری و هم چنی
بســیاری از بخش هــا باعــث شــده اســت کــه بــازار کار دچــار 
مشــکل جــدی شــود و این مســئله بــر نــرخ بیکاری کشــور و 
پــس از آن بــر نــرخ رشــد اقتصــادی تاثیــر گــذارد. درمــورد 
ــا دخالت هــای  ــت ب ــه اســت. اگــر دول ــز همین گون ــورم نی ت
ــل  ــن عم ــد، ای ــت کن ــول حرک ــاپ پ ــمت چ ــه س ــود ب خ
ــی  ــاید یک ــن ش ــود. بنابرای ــورم می ش ــت ت ــه تقوی ــر ب منج
ــاد  ــد در اقتص ــال 98 بتوان ــه در س ــی ک ــن عوامل از مهم تری
ــه  ــت ک ــت اس ــات دول ــد، مداخ ــی کن ــران نقش آفرین ای
ایــن مداخــات قطعــا وضعیــت بیــکاری و رشــد اقتصــادی 
ــش  ــا افزای ــز ب ــورم نی ــث ت ــد و در بح ــخت تر می کن را س
پایــه پولــی و چــاپ پــول بــه هــر شــیوه ای وضعیت دشــوارتر 

خواهــد شــد.
ــد  ــی می توان ــات دولت ــار مداخ ــه در کن ــری ک ــل دیگ عام
بــر وضعیــت ســال آینــده تاثیرگــذار باشــد، روابــط خارجــی 
ایــران اســت؛ چــرا کــه دیپلماســی اقتصــادی در ایــن کشــور 

ــد. ــا می کن ــی را ایف ــش مهم نق
در ســالیان گذشــته، آینــده اقتصــاد ایــران همــواره مبهــم 
بــوده اســت کــه ایــن مســئله بــه ســرمایه گذاری خارجــی 
ــه  ــما چ ــر ش ــه نظ ــد. ب ــدی می زن ــیب ج ــران آس در ای
ــرایط  ــن ش ــود ای ــرای بهب ــد ب ــاختاری بای ــرات س تغیی

ــد؟ ــاق بیافت اتف
ابتــدا بــه وضعیــت ســرمایه گذاری داخلــی در ایــران 
ــی  ــاق بازرگان ــات ات ــرا شــاهد انتخاب اشــاره ای می کنــم؛ اخی
بودیــم. نکتــه  جالــب انتخابــات مذکــور ایــن اســت کــه نرخ 
مشــارکت در انتخابــات اتــاق بازرگانــی تهــران 22 درصــد 
بــوده اســت کــه نســبت بــه نــرخ مشــارکت 30 درصــدی 
ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــل، 8 درص ــال قب در دوره  ۴ س
ــزان  ــش می ــر کاه ــارکت بیانگ ــرخ مش ــش در ن ــن کاه ای
ــه  ــت ک ــده اس ــه آین ــبت ب ــی نس ــش خصوص ــد بخ امی
ــد.  ــرمایه گذاری باش ــوزه  س ــدی در ح ــداری ج ــاید هش ش
ــد  ــدی نیســت و شــاهد رون ــی امی در ســرمایه گذاری داخل
ــه مســئله  ــه، ب ــن نکت ــه ای ــه ب ــال باتوج رشــد نیســتیم. ح
ــاز  ــم نی ــی نتوانی ــردازم؛ وقت ــی می پ ــرمایه گذاری خارج س
ــم  ــن کنی ــل را تامی ــراد داخ ــت اف ــوق مالکی ــی و حق داخل
یــا شــرایط بــه گونــه ای باشــد کــه نتوانیــم ســرمایه داخــل 
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــورد س ــا در م ــم، قطع ــذب کنی را ج
ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب ــخت تر خواه ــیار س ــت بس وضعی
ــرمایه گذاری  ــذب س ــه ج ــد ب ــه بتوان ــت ک ــواردی هس م
خارجــی مــا کمــک کنــد؛ نخســت، مســئله حقــوق مالکیــت 
ــیار  ــز بس ــا نی ــی م ــرمایه داخل ــذب س ــه در ج ــت ک اس
ــان مهــم اســت کــه  ــن مســئله آن چن تاثیرگــذار اســت. ای
ــای  ــود. آق ــدا ش ــه ج ــر از کابین ــک وزی ــود ی ــث می ش باع
ــه  ــدن از کابین ــدا ش ــرای ج ــود ب ــه  خ ــدی در نام آخون
ــر  ــه خاط ــه ب ــد ک ــوان می کن ــت عن ــه صراح ــی، ب روحان
ــا  ــت ب ــث رقاب ــت و مبح ــوق مالکی ــه حق ــه ب ــدم توج ع
دولــت قطــع همــکاری می کنــد. بــرای ســرمایه گذاری 
ــه  ــاز ب ــت اســت و نی ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــز ای خارجــی نی

ــادی اقتصـــــ
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