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ایران سابقه صد ساله در فرهنگ حکومت داری جدید مبت�ن بر مشارکت 
وطه، زمینه های تشکیل داری مکانییک  شهروندان دارد. در انقالب م�ش
شکل گرفت و سازوبرگ  های میل و حاکمیت مطلقه فراهم گردید. 
به تدریــــج اصناف و بعد مردان توانستند نمایندگا�ن به هرم حاکمیت 
بفرستند و در دهه های بعد محتوا و شکل مشارکت شهروندان تحول 
پیدا کرد. زنان دارای حق رأی شدند و احزاب و جامعه مد�ن تقویت 
گردید. در صد سال معارص، دولت-کشور ایران تجربه اغلب تحوالت 
سیایس، همانند کودتا، اصالحات، انقالب، شورش و انتخابات را داشته 
اتژیک   های اس�ت

گ
، ویژ� است. بنابراین ایران به علت مداخله خار�ج

منطقه، شاخص های باالی رشد و توسعه و جا به جا�ی طبقات کشوری، 
 هر ده سال یکبار، گسل 

ً
قرار گرفته بر گسل های سیایس است. تقریبا

سیایس در ایران فعال یم گردد و اگر نخبگان و سیاست گذاران، توانا�ی 
د.  مهار آن را نداشته باشند، یم تواند امنیت میل کشور را از میان ب�ج
فعال شدن گسل های  ده ساله  تقری�ج  فاصله  اطالعات،  تکنولوژی 
یب  سیایس را کاهش داده است و به نسبت افزایش سطح سواد، رصن
ن الملیل، هر گونه  ی تنش های منطقه  ای و ب�ی نت و فراگ�ی این�ت نفوذ 

ی در سیاست گذاری منجر به �ج ثبا�ت سیایس یم گردد.  �ج تدب�ی
تا  مدرن  مطلقه  دولت های  پیدایش  از  غرب،  در  سیایس  تحوالت 
فت  ش جامعه مد�ن همراه با پی�ش  و گس�ت

گ
وطه و ایجاد حق نمایند� م�ش

تکنولوژی و همسا�ن اندیشه های فکری و رویدادهای سیایس است. به 
ن به خط و زبان انگلییس بدل گشت، صنعت  عنوان مثال، ابتدا خط الت�ی
چاپ ایجاد شد و کتاب ها و مجله های انتقادی انتشار عمویم یافت. 
ی دولت-کشورهای میل و مد�ن  ، شکل گ�ی همزمان با اصالحات مذه�ج
و اصالحات انگلیس و انقالب فرانسه روی داد. به تدریــــج مهاجرت ها 
زیاد شد و دانشگاه ها مرکز تولید علوم جدید شدند و روزنامه، رادیو 
اع شد. مهاجرت ها به شهرها افزایش یافت و همزمان  و تلوزیون اخ�ت
احزاب، اصناف و حوزه عمویم قدرتمند گردید و سازوکارهای تفکیک 
قوا، قرارداد اجتمایع، میثاق های میل و پاسخگو�ی حکومت، عملیا�ت 
ن تکنولوژی اطالعات، آغاز عرص پست مدرن را رقم  گردید. در نهایت ن�ی
ا�ن مد�ن  ونیک و جنبش های اع�ت زد و متناسب با آن دولت های الک�ت
، در قالب شهروندان توانمند فعال گردید. از قرن 16 تاکنون  جها�ن
مس�ی تحوالت تکنولوژی، اندیشه ای و سیایس بر یکدیگر منطبق است 
و نزدیک پنج قرن زمان برده است تا کشورهای توسعه یافته، امروز به 

بر�ن از وجوه حکمرا�ن خوب دست یافته اند.
وطه  در ایران، فرایند حکمرا�ن خوب، صد سال سابقه دارد و از م�ش
ن ایران در جریان امواج انتها�ی  به بعد با رسع�ت که نایسش از قرار گرف�ت
مدرنیته و گذار به عرص پسامدرن بود، روند سیایس جامعه دگرگون 
ی کرد؛ یع�ن پیدایش دولت  گردید. ایران، پنج قرن را در یک قرن س�پ
میثاق  انقالب،  شهروندان،  به  رأی  حق  اعطای  وطیت،  م�ش میل، 
ن قومیت ها و فرقه ها در لویاتان دولت به همراه پیدایش  میل، قرار گرف�ت
نت و شبکه های  دانشگاه، راه آهن، بوروکرایس، رادیو، تلوزیون، این�ت
اجتمایع ناگها�ن و رسیــــع، دولت و جامعه ایران را به مناسبات جدی 
، وقوع اصالحات،  وارد ساخت. نتیجه این رسعت در صد سال اخ�ی
، اشغال رسارسی  انقالب، کودتا، جنگ، شورش های داخیل، �ج ثبا�ت
بوده است. ایران بعد از آنکه از صفویه تا پایان قاجار تصمیمات جدی 
در باب همرایه دانش، تکنولوژی و تحوالت سیایس اتخاذ نکرد و در 
، شوک های فراوا�ن برای بیداری و روشنگری وارد آمده  صد سال اخ�ی
است. در حایل که سواد و تخصص کتاب، مجله، روزنامه وجود ندارد، 
در حایل که سیاست گذاری حرفه ای و شاخص های حکمرا�ن خوب در 
ن پرتاب شده ایم. فرایند عبور از  غیبت به رس یم برد، به عرص اطالعات ن�ی
 ، دولت ممالک محروسه رعیت محور به دولت میل شهروندگرا ناگها�ن

�ج برنامه و اجباری بوده است.
اییط کامال طبییع است که آنچه در دانشگاه به عنوان  ن رسش در چن�ی
اندیشه و علم تولید یم گردد، آنچه در جامعه به عنوان فرهنگ و حوزه 
عمویم در جریان و آنچه در دولت-کشور به عنوان سیاست گذاری 
در اجرا است، ارتباط اند� با هم دارند. جامعه و دولت، پدیداری 
، مدرن و پسامدرن هستند و آنچه  تقلیدشده از مناسبات ایده آل سن�ت
رسالت دانشگاه است، دفاع از جامعه و دولت به قصد حفظ دولت-

کشور ایران است. جامعه متشکل از شهروندا�ن است که رسوبات 
رعی�ت و فرهنگ قویم و فرقه ای دارند و نیاز است که واکاوی انتقادی 
ن مجموعه نهادها�ی است که در استخدام ها و الگوهای  گردند. دولت ن�ی
به  بلکه  دهند؛  قرار  اساس  را  حاکمی�ت  امور  نتوانسته اند  ساختاری 
اییط بر دانشگاه و نخبگان میل  ن رسش تصدی گری اشتغال دارند. در چن�ی
کشور فرض است که بدیهیات و مس�ی علیم را ترسیم کنند. هر گونه 
تولید مطلق دانش در مرزهای جها�ن و انزواگرا�ی آکادمیک، منفعت 
یت خلق خواهد کرد؛ اما وظیفه کنو�ن دانشگاه باید  برای دانشگاه و ب�ش
دفاع از دولت-ملت ایران باشد. نقدها و ن�ن ها راه به جا�ی نیم برد بلکه 
مسئولیت  پذیری اجتمایع و سیایس دانشگاه، در راستای نشان دادن 
راه های صحیح توسعه همراه با مصالح میل کشور، یم تواند راه گشا 
باشد. دانشگاه در برابر دولت مسئول است و باید نهادهای حکوم�ت 
و مجموعه رسزمی�ن کشور را هدایت کرد. مجموعه دانشگاه نسبت 
به شهروندان مسئول هستند و باید زکات علم خویش را به زبان ساده 
، ن�ن کردن همه اصول، فردگرا�ی آکامیک در  عرضه کنند. انزواگرا�ی
ایط فعیل بحران زا است و باید از دولت- ملت ایران به نام و ننگ  رسش

دفاع کرد.

روح اله اسالیم
استادیار گروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

الزام دفاع از دولت- ملت ایران

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

دوهفته نامه فرهن�

اعتراضات خیابانی: اعتراضات خیابانی: 
جرقه بنزینجرقه بنزین



سخنگوی شورای نگهبان: دالیل رد صالحیت ها را نیم توانیم عل�ن کنیم

به گزارش ایسنا، عباسعیل کدخدا�ی در گفت وگوی تلویزیو�ن با برنامه »مدیرمسئول« که شامگاه جمعه از شبکه ۵ سیما 
 انتخابــات مجلــس، گفــت: مــا تکلیــف قانــو�ن داریــم کــه بایــد دالیــل رد 

گ
پخــش شــد، دربــاره احــراز صالحیــت داوطلبــان نماینــد�

صالحیت را به خود فرد بگوییم و رســما هم به فرمانداری و وزارت کشــور یم گوییم ویل مشــکل این اســت که بر�ن یم گویند 
دالیــل رد صالحیــت را علــ�ن بــه مــردم بگوییــد ویل مــا نیم توانیــم و قانــون مــا را منــع کــرده اســت.

وی افــزود: یــک اشــتباه و نقــص قانــون داریــم کــه بــرای ثبــت نــام محدودیــ�ت قائــل نیســت کــه بایــد اصــالح شــود. بایــد بــه ســمت 
ثبــت نــام انتخاب کننــدگان برویــم ومــا دالیــل را یم بینیــم و ممکــن اســت اشــتبایه هــم رخ دهــد و فشــار مــا در انتخابــات بیــش از 

انــدازه اســت.

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

دوهفته نامه فرهن�

نامه خ�ب

آینده مبهم انتخابات مجلس در ایران

یس به اطالعات آزاد دهکده جها�ن و دس�ت

محدثه جزا�ی
ی اندیشه سیایس 95 دک�ت

فاطمه حسی�ن
کارشنایس علوم اجتمایع 96

با بحران های  ایران  ، نظام سیایس و جامعه در  درحال حارصن
 بحران ها و رخ نمودن 

گ
عدیده ای مواجه است. با توجه به آشکار�

تناقض های ساختاری در بدنۀ دولت، یم توان آشوب، هرج ومرج 
اض را به عنوان پاسخ مردم به این وضعیت در نظر گرفت.  و اع�ت
اسالیم،  شورای  مجلس  انتخابات  درپیش بودن  این وجود،  با 
پرسش از تأث�ی این وضعیت برانتخابات پیش ِرو را موجه یم سازد. 
ن انتقال قدرت در یک  انتخابات، به عنوان فرآیند مسالمت آم�ی
نظاِم سیایس به شمار یم رود. درحقیقت انتخابات مشابِه یک 
»خیابان دوطرفه« مردم، به عنوان دارندگان حق حاکمیت در 
دوران جدید را به هیئت حاکمه، به مثابه مجریان قانون، متصل 
یم سازد. براین مبنا زما�ن یم توان از انتخابات سالم و رقاب�ت سخن 
گفت که عالوه بر مشارکت مردم، نویع از اعتماد سیایس در 
میان باشد. بر اساس این اعتماد است که مردم بدون تشکیک 
در مبنای انتخابات، یم توانند از گزینش میان نامزدهای موجود 

ن باشند.  ی نهاد مجلس مطم�ئ ن و شکل گ�ی به ساخت یاف�ت
اعتماِد سیایس را یم توان احساس و اطمینان قل�ج مردم به کلیِت 
ن نهادهای سیایس  نظام سیایس، کارگزاران فعال در آن و هم چن�ی
دانست. اعتماد سیایس بر نویع انتظار استوار است که تخیط 
از این انتظار یم توان عامِل مخدوش کننده اعتماد به شمار رود. 
عموم مردم یم خواهند نظام سیایس، کارگزاران فعال در عرصه 
سیایس و نهادها انتظارات آن ها را برآورده سازند. برآورده سازی 
سیایس  وعیت  م�ش پایه  یم توان  را  انتظارات  این  از  بخیسش 
دولت ها دانست. القای اطمینان خاطر به مردم و جلب اعتماد 
شفاف سازی،  طریق  از  دولت  اقدامات  و  برنامه ها  به  آنان 
، توجه  توجیه و اقناع افکار عمویم به وسیله استدالل منط�ت
به ارزش ها، خواسته ها و باورهای مردم و اعتماد متقابل دولت 
به ظرفیت های آنان، شناسا�ی و حل مسائل و مشکالت اصیل 
مردم امکان پذیر است. به عبار�ت دیگر، مردم باید قانع شوند که 
اداره کشور به صورت فعیل با توجه به مقتضیات زمان و مکان 

ین و موجه ترین، صورت ممکن است.  به�ت
بر اساس آن چه گفته شد یم توان این ادعا که »وضعیت اعتماد 
سیایس در ایران مطلوب نیست« را مطرح نمود. رابطه مداری 
بر  ایدئولوژی محوری  ن  پیش گرف�ت کارگزاران،  انتخاب  در 
شایسته ساالری، اتالف منابع مایل، عدم اهتمام به حفاظت 
از جان انسان ها، ترجیِح منافع خصو� و گرویه  بر منافع 
عمویم، ارائه خدمات ناکا�ن به مردم در کنار وضعیِت آشفته 

گــذاری مــردم بــر تصمیم گذاری هــای  ن بــر تأث�ی شــده  اســت. همچنــ�ی
در  انعــکایس  هرگونــه  هرچنــد  بوده اســت.  اثرگــذار  ن  نــ�ی ســیایس 
فضــای مجــازی را نیم تــوان صــدای تمــام جامعــه تلــ�ت کــرد؛ زیــرا 
نــت مــورد اســتفاده تمــام ســطوح  ن در تمــام جهــان این�ت همچنــان نــ�ی
گذار،  شــهروندان نیســت و عضویت در شــبکه های اجتمایع تأث�ی
ی خــاص از جوامــع اســت. اســتفاده از ایــن فضــا  محــدود بــه قــ�ش
امــری مثبــت  آنــان  بــرای  بــرای اطالع رســا�ن توســط شــهروندان 
تلــ�ت یم شــود در حایل کــه بــر�ن از حکومت هــا از ایــن وجهــه را�ن 

ایــیط جایــز نیم داننــد. ن موضــویع را در هــر رسش نیســتند و چنــ�ی
نــت در ایــران بــه راســ�ت در چــه وضعیــ�ت اســت؟   امــا اوضــاع این�ت
نــت در دولــت فعــیل بــه دلیــل افزایــش  یس بــه این�ت رسعــت دســ�ت
رسمایه گذاری هــا و بودجــه  وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
بــه  بســیار بهبــود یافته اســت و شــهروندان در نقــایط از کشــور 
نت دســت پیدا کردند که تا پیش از آن با قطیع کامل و عدم  این�ت
یس رو بــه رو بــوده اســت. بنــا بــر اعــالم وزارت ارتباطــات و  دســ�ت
فناوری اطالعات بیش از ۷۲ هزار روستا در طول چهارسال اول 
نــت بــا رسعــت بــاال وصــل  فعالیــت دولــت حســن روحــا�ن بــه این�ت
شــده اند،که آمــار قابــل توجــی اســت. بنابرایــن رسمایه گــذاری در 
زیرساخت ها تبعات مثب�ت را دارا بوده است؛ اما باید به این نکته 
یــه فرانســوی لومونــد در گــزاریسش اعــالم  ن توجــه داشــت کــه ن�ش نــ�ی
نــت در ایــران یــیک از پیچیده تریــن اقدامــات  کــرد کــه قطــیع این�ت
حــوزه مهنــدیس شــبکه محســوب یم شــود. ایــن اقــدام عمــًا نیــاز 
بــه ســاختار بســیار قــوی داشــته و بــا توجــه بــه ســوابق موجــود در 
دنیــا، یــک اتفــاق �ج نظــ�ی محســوب یم شــود، کــه وجهــه  دیگــر ایــن 

ماجراســت.
فت هــای فــ�ن در ایــن دوره همــواره بــا محدودیت هــای  امــا پی�ش
نــ�ت همــراه بــوده اســت. سانســور و  دریافــت آزاد اطالعــات این�ت
یس به بر�ن از سایت ها و یا شبکه های اجتمایع برای  عدم دس�ت
مــردم عیل رغــم اســتفاده  رســیم بســیاری سیاســت مداران کشــور 
اض شهروندان را در �پ داشته است؛ چرا که آن ها در فضا�ی  اع�ت
ن رســیم کشــور  اطالع رســا�ن  و فعالیــت یم کننــد کــه طبــق قوانــ�ی
ممنــوع شــده اســت و از آن مهم تــر تمــام طبقــات جامعــه حــق و 
یس برابــر و آزادتر بــودن بــر�ن  اجــازه اســتفاده از آن را ندارنــد؛ دســ�ت
ن و مصونیــت آنــان در اســتفاده از فضــای ممنــوع شــده  مســئول�ی

به صورت وضعی�ت  اقتصادی،  نارضای�ت  با  پیچیده کنو�ن که 
 ، انتخابا�ت برگزاری  نیم تواند  یم دهد،  نشان  را  خود  بغرنج 
درگذشته، حضور  باشد.  داللت گر  را  ادوار گذشته  سیاق  بر 
رگه ها�ی از اعتماد عمویم و سیایس به قول و کردار کارگزاران 
سیایس و براساس جامعه دوقط�ج شده در آستانۀ انتخابات، 
مشارکت سیایس قابل قبویل در اغلب انتخابات برگزارشده را 
اض ها و بیان نارضای�ت های  رقم زده است، اما با توجه به اع�ت
سیایس و اقتصادی، دیگر نیم توان با تکیه بر مؤلفه های سابق، 
ده مردم در انتخابات چشم امید داشت. به  به مشارکت گس�ت
عبارت دیگر، همواره دوقط�ج شدن جامعه در آستانه انتخابات، 
ده تل�ت یم شود که البته در این  ییک از دالیل مشارکت های گس�ت
دوره نیم توان نسبت به اثرگذاری آن چندان امیدوار بود. شاید 
به این دلیِل مهم که دیگر نیم توان اعتماد سیایس مردم را در 
قالب وعده و وعیدها�ی که چندین بار طرح و اجرا نشده، به 
از  مداوم  به گونه ای  سیایس ای که  اعتماد  نمود.  جلب  خود 
از مردم کاسته یم شود و  ده تری  نزد بخش گس�ت آن در  ان  ن م�ی
افزوده شدن نارضای�ت اقتصادی به آن، آینده انتخابات در ایران 

را در هاله ای از ابهام قرارداده است.

یس آزاد بــه اطالعــات، » هــر  بنــد  مــاده ۲ قانــون انتشــار و دســ�ت
یس بــه اطالعــات عمــویم را دارد، مگــر  شــخص ایــرا�ن حــق دســ�ت
نت و  آن که قانون منع کرده باشد« و از آنجا که قطع کامل این�ت
شبکه جها�ن بدون ممنوعیت قانو�ن صورت پذیرفت، نیم توان 

توجیــی منطــ�ت بــرای آن در نظــر گرفــت.
یس آزاد بــه  بنابرایــن بایــد توجــه داشــت اگرچــه ممانعــت از دســ�ت
انیده شدن  اطالعات یم تواند در اندک مد�ت منجر به عدم گس�ت
قضایــا شــود امــا هــم خســارات اقتصــادی و مــایل بــه بــار یم آرود کــه 
ن کار ســاده ای نیســت و هــم حقــوق شــهروندان  ان زیــان آن نــ�ی جــ�ج
را ضایــع یم ســازد کــه بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه نیســت. رونــد 
 و هم مسئولیت 

گ
نت در جهان هم سهولت در زند� توسعه این�ت

دولت ها را افزایش یم دهد؛ اما این امر هرگز به این معنا نخواهد 
یس شهروندان به اطالعات  ی و ممانعت از دس�ت بود که جلوگ�ی

آزاد، قانــو�ن و قابــل پذیــرش باشــد.

نهاد مجلس در ایران، دارای سابقه طوال�ن به قدمِت یک قرن 
است. در یِط این تاریــــخ، مجلس به ظاهر »رأِس امور« و در 
واقعیت »قعر سیاست های تصمیم ساز« را اشغال کرده  و با 
گذشت زمان از اهمیت و کارا�ی آن کاسته شده است. براساس 
تجربه طوال�ن مدِت حضوِر نهاِد مجلس در تاریــــخ معارص ایران، 
گذاری جدی این نهاد بر امور سیایس  یم توان نسبت به عدم تأث�ی
ایط  ن بود. این نوشتار، با نیم نگایه به رسش و جاری در کشور مطم�ئ
کنو�ن به طور مخترص، چرا�ی این امر را مطمح نظر قرار داده 

است.
واقعیت این است که نهاد مجلس در ایران، به جز مقاطع تاری�ن 
ویژه و البته محدود، هرگز نتوانسته است تصمیم ساز باشد و به 
وی از سیاست های کیل و حاکم بسنده کرده است. برای این  پ�ی
امر تنها کا�ن است تعداد لوایح و طرح های برریس شده در مجلس 
را از نظر کیّم مورد مقایسه قرار داد و به مسئله خاموش بودن 
مجلس در تصمیم و روندسازی در کشور �پ برد. این درحایل 
اسایس  قانون  هفتادویک  اصل  مبنای  بر  مجلس  است که 
جمهوری اسالیم، یم تواند در »عموم مسائل« به وضع قانون 
دازد. با این وجود مجلس در نظام سیایس جمهوری اسالیم،  ب�پ
نگهبان،  مجمع  شورای  هم چون  نهادها�ی  حضور  به واسطه 
تشخیص مصلحت نظام،  شورای عایل امنیت میل و  شورای 
 تنها مرجع قانونگذاری نبوده و از طرف 

گ
عایل انقالب فرهنیک

ن  قوان�ی غالب  نشان یم دهد  قانون گذاری  تجربه  برریس  دیگر 
تصویب شده به وسیله مجلس، درواقع لوای� بوده است که 
از سوی دولت ارائه شده و ابتکار شخیص و گرویه نمایندگان، 
اختصاص  خود  به  را  مجلس  قانو�ن  مصوبات  از  سهم کیم 
مجلس،  ساختار  در  مشکالت  این  ن  بادرنظرگرف�ت است.  داده 
 منافع گرویه از 

گ
نیم بایست از بهارستان نشینان، که نمایند�

افراد جامعه را بر عهده دارند، انتظارات شگر�ن داشت. البته 
باید توجه داشت که این مشکالت تنها مختص به نظام سیایس 
فعیل نیست و در دو دوره قاجار و پهلوی، موانع مشابی را برای 
این امر یم تواند بیان کرد، که حکایت از اَبرساختاری بودن این 

دشواره در ایران دارد.

بــر  بســیاری  تبعــات  ایــران  در  ۷روز  طــول  در  نــت  این�ت قطــیع 
از  بســیاری  کــرد.  وارد  گوناگــون  عرصه هــای  در  شــهروندان 
نــ�ت بــا محدودیت هــای شــدید روبــه رو بودنــد  کســب وکارهای این�ت
نــت داخــیل، درمــا�ن بــر درد آنــان محســوب  یس بــه این�ت و دســ�ت
بــا  ارتبــاط  و  اتصــال  نــوع کســب وکار  ایــن  در  چــرا کــه  نیم شــد؛ 
ان خســارات  شــبکه های جهــا�ن بســیار مهــم اســت و اکنــون جــ�ج
ن بــرای دولــت بیشــ�ت  نــت نــ�ی وارده از هزینه هــای قطع نشــدن این�ت

بــود.  خواهــد 
نــت جهــا�ن  نــت داخــیل بــه جــای این�ت زمزمه هــای جایگزیــ�ن این�ت
موجب دلهره میان سطوح مختلف مردم شد و طبقا�ت همچون 
اســاتید دانشــگایه، صاحبان کســب وکار و دانشــجویان نســبت به 
ا�ن  شــدیدتری داشــتند؛ چــرا کــه  ن اقــدایم واکنش هــای اعــ�ت چنــ�ی
قطــع ارتبــاط بــا جهــان در قــرن بیســت و یکــم بــه ایــن شــکل را غــ�ی 
قابل تصور یم دانســتند. شــبکه میل اطالعات هیچگاه موردنظر 
و دلخــواه شــهروندان در هیــچ ســط� نبــوده و هــرگاه ایــن طــرح بــه 
واســطه های گوناگون مطرح شــده با عدم اســتقبال مردم روبه رو 

بــوده اســت. 
نــت جهــا�ن بــه میلیون هــا نفــر یــاری رســانده تــا صــدای خــود در  این�ت
وسع جها�ن انعکاس دهند، بازتاب جنبش me too و یا اخباری 
ن ن�ش یافت،  اضات بهارعر�ج در سال های پیش�ی امون اع�ت که پ�ی
ازجملــه فعالیت هــای اجتمــایع و ســیایس جها�ن شــده در فضــای 
نت ابزاری  نت اســت. امروزه این�ت مجازی و به واســطه شــبکه این�ت
ن یکدیگــر اســت و در تمــام  بــرای تعامــالت هرچــه بیشــ�ت بــ�ش مابــ�ی
حوزه ها موجب ن�ش و بازن�ش افکار، عقاید و اخبار ناب و دست 
نــت جهــا�ن ناممکــن و  اول یم شــود کــه تــا پیــش از فراگ�ی شــدن این�ت

محــال تصــور یم شــد. 
در بســیاری مــوارد شــهروندان درخواســت ها و خواسته هایشــان را 
از این طریق به گوش حکومت هایشان رسانده اند و یا صدایشان 
انعــکاس داده انــد. هشــتگ ها و ترندهــای مجــازی،  را در جهــان 
امــروزه زبــان مــردم بــرای فعالیــت و کنــش در شــبکه های اجتمــایع 

« و »بیکاری« داّل مرکزی آن  و پریشان اقتصادی که »گرا�ن
به شمار یم رود تنها بخیسش از دالیل سلب اعتماد سیایس مردم 
نسبت به نظام سیایس است. این وضعیت مغشوش اعتماد 
ن صادق است که در آن،  سیایس نسبت به نهادهای سیایس ن�ی

وضعیت  نهاد مجلس از همه بدتر به نظر یم رسد.
 نهاد مجلس که کارویژه اصیل آن، قانون گذاری و نظارت است، 
بیش تر از سایر نهادها، عملکرد من�ن آن قابل نقد و ارزیا�ج 
ی  پیگ�ی نماینده،  انتخاب  و  انتخابات  برگزاری  مبنای  است. 
منافع محیل و میل شهروندان است، امری که دست نمایندگان 
نهاد  یم رود  است. گمان  آن کوتاه  از  اسالیم  شورای  مجلس 
مجلس،  براساس جایگایه که در ساختار قدرت نظام سیایس 
دارد، اگر نیم تواند قانون گذاری فعال باشد، اما این توانا�ی را 
دارد که خاستگاه مطمئ�ن برای تحقق خواست های و تریبو�ن 
برای رساندن صدای مردم به رأس هیئت حاکمه باشد. با این 
همه عملکرد مجلس متأسفانه نه انجام کارکردهای وجودی آن 
را اثبات یم کند و نه ح�ت شأن و مقام خود را وابسته به انتقال 

صدای مردم یم داند.
ن از ضعف تاری�ن بنیه نهاد مجلس در ایران، وضعیت  با گذش�ت

مجــازی هیــچ توجیــه منطــ�ت  بــرای شــهروندان نــدارد. ایــن اوضــاع 
ن پرسیسش را مطرح یم سازد که آیا شهروندان قرن ۲1 حقو�ت  چن�ی
یس آزاد بــه اطالعــات  نــت و بــه طــورکیل دســ�ت بــرای اتصــال بــه این�ت
دارنــد؟ و در صــورت نادیــده گرفتــه شــدن حقــوق احتمــایل چــه 

کســا�ن پاســخگو خواهنــد بــود؟
نــت، حــق پهنــای بانــد یــا آزادی  یس بــه این�ت دیــدگایه کــه حــق دســ�ت
اتصال )freedom to connect(، بیان یم دارد که همه انسان ها 
یس به حقوق  باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و دس�ت
یس داشته باشند. کشورها مسئول  نت دس�ت اسایس ب�ش به این�ت
نت هستند و کشوری  یس به این�ت حصول اطمینان از امکان دس�ت
نت را محدود کند.  یس فردی به این�ت حق ندارد بدون دلیل دســ�ت
نــت بــه عنــوان یــک حــق  یس بــه این�ت در بســیاری از کشــورها دســ�ت
شــناخته یم شــود. امــری کــه طبــق آنچــه در چنــد روز اخــ�ی اتفــاق 
افتــاد، تضییــع حقــوق شــهروندی بــه شــمار یم رود. چــرا کــه طبــق 
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اگر نتوانیم برای جوان شغل ایجاد کنیم، ضدانقالب بر روی این موضوع سوار یم شود

رئیس جهاد دانشگایه درباره ناآرایم های اخ�ی کشور گفت: من، خودمان را در بخیسش از این جریانات مقرص یم دانم. اگر ما 
نتوانیم برای جوا�ن که با آرزوهای زیاد تحصیل کرده و نیاز به یک شغل آبرومند دارد و خانواده برای او هزینه کرده شغل 
مناســب ایجــاد کنیــم، ســال ها بیــکار در خانــواده یم مانــد و ایــن تاثــ�ی بســیار زیــادی روی او دارد. ایــن جــوان نیــاز بــه کار و شــغل 
دارد، اگــر کار و شــغل بــرای او ایجــاد نکنیــم کــه آن طــور کــه بایســته و شایســته اســت، نکرده ایــم، طبیــیع اســت کــه ضدانقــالب 

بــر روی ایــن موضــوع ســوار یم شــود.
بــه گــزارش ایســنا، دکــ�ت حمیدرضــا طیــ�ج امــروز جمعــه )15 آذر( بــا حضــور در برنامــه دســت خــط بــه ســواال�ت دربــاره فنــاوری 
، ارائه فناوری های جهاد دانشگایه به مقام معظم  های جهاد دانشگایه، لزوم اعتماد به تولیدات داخل، ناآرایم های اخ�ی

ن از ریاســت جهــاد دانشــگایه در ســال 89 پاســخ داد. ی و  ماجــرای کنــار رفــ�ت رهــ�ج دارالفنون

 علوم پزشیک
گ

وضع نابه سامان فعاالن فرهنیک

کنکایسش بر نظریه »حجاب حداقیل«

ن محمدعیل شاه�ی
کارشنایس گفتاردرما�ن 94

سعیده صفار
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این عنوان در دانشگاه ایجاد شد که عیل رغم هزینه گزا�ن که به 
دانشـگاه تحمیـل کـرد، از کیفیـت الزم برخـوردار نبـود و ایـرادات و 
 

گ
ن فرهنـیک ن فعالـ�ی نقص هـای آن بـه حـدی بـود کـه کمـ�ت کـیس از بـ�ی
دانشـگاه تمایـل بـه اسـتفاده از آن داشـت و عمـًا کنـار گذاشـته 
ن مجـوز  ایـیط کـه منجـر بـه ادامـه رونـد منسوخ شـده گرفـ�ت شـد. رسش
برگزاری برنامه ها شد و دانشجویان کماکان کاغذ به دست، مجبور 
ن به  به یط کردن اتاق های تو در تو ساختمان های دانشگاه و گش�ت

ن ذی ربـط هسـتند. دنبـال مسـئول�ی
۲- عدم پشتیبا�ن مناسب مایل

بودجـه  عنـوان  تحـت  توجـی  قابـل  مبلـغ  وجـود  رغـم  عـیل 
سـالیانه تشـکل های دانشـجو�ی )مبلغ ۲۵ میلیون تومان( ییک از 
ن بـودن  ، پای�ی اصیل تریـن معضـالت برگـزاری طرح هـای دانشـجو�ی
سـقف بودجـه هـر برنامـه اسـت. نـگاه پدرسـاالرانه هیئـت نظـارت 
بـر تشـکل های اسـالیم دانشـگاه در تخصیـص منابـع مـایل بـرای 
، از طـر�ن باعـث  ایـط اقتصـادی کنـو�ن برگـزاری هـر برنامـه در رسش
تصـور  ایـن  دیگـر  از طـرف  و  برنامه هـا یم شـود  کاهـش کیفیـت 
فاقـد  ایجـاد یم کنـد کـه دانشـگاه، اعضـای اصـیل تشـکل ها را  را 
صالحیت الزم در مدیریت منابع مایل خود یم داند. آیا به�ت نبود 
کـه دسـت تشـکل ها را در خرج کـردن بودجـه سالیانه شـان بازتـر 
ی چـون ارزیـا�ج کیـ�ن و کـیم  یم گذاشـتیم و در ازای آن بـا تدابـ�ی
برنامه ها و طرح ها�ی مانند اعطای بودجه تشوی�ت به تشکیل که 
برنامه های با کیفیت باالتر و محتوای غ�ن تر برگزار یم کند، زمینه 
را بـرای رقابـت و افزایـش سـطح کیـ�ن برنامه هـا فراهـم یم کردیـم؟

۳- عدم اعطای مجوز 
ن  در سـال های اخـ�ی بـه کـّرات شـاهد نگاه هـای سـلیقه ای مسـئول�ی
در سـطوح مختلـف، در خصـوص اعطـای مجـوز بـه برنامـه هـای 
ن دانشگاه  گوناگون بوده ایم. نگایه که طبق گفته بر�ن از مسئول�ی
�ج تأث�ی از فشار نهاد های مختلف خارج از دانشگاه نبوده است و 
ن تالش هـای چندیـن ماهـه دانشـجویان  ن رفـ�ت  منجـر بـه از ب�ی

ً
بعضـا

ی از حضور شـخصیت های میل و برجسـته  شـده اسـت. جلوگ�ی
کشـور در دانشـگاه کـه عمـًا نسـل جـوان را از ارتبـاط و آشـنا�ی 
بـا آنـان منـع یم کنـد، مسـئله ای اسـت کـه تـا کنـون بارهـا رخ داده 
ن نامه هـای وزارت خانـه،  اسـت. ایـن درحـایل اسـت کـه طبـق آیـ�ی
ا�ن افراد فاقد حکم قضا�ی  هیچ ممنوعی�ت جهت حضور و سخ�ن

خـاص در دانشـگاه وجـود نـدارد. 
محدودیت هـا�ی کـه در مـورد اکـران فیلم هـای سـینما�ی و بـرریس 
مسـئله  ن  نـ�ی دارد  وجـود  ارشـاد  وزارت  مجـوز  دارای  کتاب هـای 
ان  دیگری است که عیل رغم تالش های صورت گرفته توسط دب�ی

تشـکل های مختلـف هنـوز حل نشـده بـا�ت مانـده اسـت.
4- عدم برگزاری جلسات هیئت نظارت 

در یـک سـال گذشـته دو نوبـت شـاهد تعطیـیل موقـت هیئـت 

دکــ�ت محمدعــیل وطن دوســت ادعــای قائــالن بــه حجــاب حداقــیل 
را مــورد بــرریس قــرار داد و بیــان کــرد کــه تعــدد موضوعــات، موجــب 
تغیــ�ی احــکام یم گــردد و بــا توجــه بــه ایــن گــزاره، تعــدد موضــوع زنــان 
ن خود به تنها�ی باعث یم شود تا احکام را با توجه به  آزاد و زنان کن�ی
زمــان کنــو�ن تغیــ�ی داده و توجــه خــود را بــرروی زنــان آزاد معطــوف 
ن را  کنیــم. وی بــا اشــاره بــه قــرآن کریــم، آیــا�ت را قرائــت کــرد کــه کنــ�ی
ن حجــاب نیم کنــد. وی بــا اســتناد بــه گــزاره آقــای  مختــار بــه داشــ�ت
، منکوحه پیام�ج بوده اند، اذعان  ن ترکاشوند که اظهار کرد زنان کن�ی
ن  له محرمیت است و زنان کن�ی ن کرد:» در نکاح پیام�ج بودن، به م�ن
ن حجاب در حضور هم�ان خود نداشتند«. او با  الزایم به داش�ت
توجــه صحبت هــای آقــای ترکاشــوند اشــاره کــرد کــه تمــام گزاره هــای 
 اســتوار اســت و اگــر ایــن اســتدالل نقــض 

گ
وی بــر اســتدالل برهنــیک

ن فــرو یم ریــزد. ســپس وی بــه دنبــال نقــض  شــود، بنیــان ادلــه  دیگــر نــ�ی
ی در زمان پیام�ج  ، به اثبات رواج پوشش حداک�ث

گ
استدالل برهنیک

ن اشــاره کــرد کــه  بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات پرداخــت. همچنــ�ی
اشعار دوران جاهلیت، نمایانگر آداب و رسوم و فرهنگ آن دوره 
بوده و بعد از قرائت چند بیت شعر، نمونه ها�ی از پوشش بانوان 

را در زمــان پیامــ�ج نشــان داد.
 آقــای ترکاشــوند در ادامــه  جلســه بــه پاســخ دیه بــه نقدهــای آقــای 
، به منظور استخراج  ن وطن دوست پرداخته و بیان کرد: » مثال کن�ی
حکم نبود و منظور بنده از بیان نمونه  زنان آزاد و غ�ی آزاد آن بود 
که نشان دهم که در آن زمان حساست خاص بر روی مسئله ی 
حجــاب نبــود«. وی بــا اشــاره بــه رأی فقهــای ســن�ت ایــن پرســش را 
 بــا�ت یم مانــد یــا 

گ
مطــرح کــرد کــه آیــا بــا احــکام آن هــا تــوا�ن بــرای زنــد�

« جــزء الینفــک  ؟ و ســپس اظهــار کــرد کــه »اصــل پرده نشــی�ن خــ�ی
رأی ســن�ت بــوده و براســاس ایــن حکــم بانــوان، همــواره در پــس یــک 
ن شــده و  پــرده نشــانده یم شــوند. بــه عبــار�ت دیگــر بانــوان خانه نشــ�ی

حــق حضــور در فعالیت هــای اجتمــایع را ندارنــد.
در طــرف مقابــل، دکــ�ت وطن دوســت در پاســخ بــه آقــای ترکاشــوند 

 دانشـگاه نظـ�ی برگـزاری اردو هـای 
گ

ن فرهنـیک تشـوی�ت بـرای فعالـ�ی
چنـد روزه بـرای خانم هـا و آقایـان، همایـش جهـت تقدیـر از آنـان 
تعـداد کانون هـای تخصـیص  ش زمینـه فعالیـ�ت و  ه، گسـ�ت و غـ�ی
یه  ، تئاتر، فعالیت های خ�ی ی مانند کانون موسی�ت - ه�ن

گ
فرهنیک

 اثـرات مثبـت فـراوا�ن 
ً
و از ایـن قبیـل مـوارد . اقدامـا�ت کـه مطمئنـا

 و عالقه منـدان بـه آن دلگرم کننـده 
گ

ن فرهنـیک داشـته و بـرای فعالـ�ی
بـوده اسـت.

 ، امیـد اسـت کـه تـا آینـده ای نـه چنـدان دور بـا تالش هـای بیشـ�ت
بحـث و گفت و گـوی  و  برنامه ریـزی دقیق تـر  بـا  ن  نـ�ی و  ن  مسـئول�ی
 در دانشـگاه، 

گ
امـون علت هـای رکـود وضعیـت فرهنـیک منطـ�ت پ�ی

بـار دیگـر  ایـط فعـیل خـارج شـویم و نهاد هـای دانشـجو�ی  از رسش
گـذار خـود برگردنـد و دانشـجو مـؤذن جامعـه خـود  بـه جایـگاه تأث�ی

بشـود.

مطالعــه ی کتــاب و بــرریس کامــل دیدگاه هــا و اســتدالل ها دعــوت 
کرد. او در تکمیل صحبت های خود اظهار کرد: » نظریه  حجاب 
ه  �ج حد  ، به دلیل �ج بند و باری و گس�ت ی و اصل پرده نشی�ن حداک�ث
و مرز زنا بوده است و اکنون نیاز است که مورد تجدید نظر قرار 

د«. بگــ�ی
بــه  پاســخ  در  دوســت  وطــن  دکــ�ت  آقــای   ، پایــا�ن بخــش  در 
ن در  ن ترکاشــوند خاطرنشــان کــرد: »مــن نــ�ی حســ�ی صحبت هــای ام�ی
ــخ رجــوع کــرده و اشــعاری در ایــن مــورد  ـ ـ ـ بیــان اســتدالل های بــه تاریـ

بیــان کــردم«.
وی در انتهــای صحبت هــای خــود و در پاســخ آقــای ترکاشــوند کــه 
حضار را به مطالعه ی کتاب دعوت کرد، اظهار کرد: »دعوت به 
مطالعــه کتــاب نــویع عــوام فریــ�ج اســت و بدیــی اســت کــه هــر کار 

پژوهیسش نیازمند زحمات بســیار اســت«.
آقــای  نقــل  بــه  انتهــای صحبت هــای خــود،  آقــای ترکاشــوند در 
یع در عــرص پیامــ�ج پرداخــت و  وطن دوســت از کتــاب حجــاب رسش
روایــت وی از شــأن نــزول آیــه 31 نــور را برداشــ�ت نادرســت خوانــد. 
 ، آقــای وطن  دوســت اظهــار کــرد کــه کتــاب حجــاب در عــرص پیامــ�ج
شــأن نــزول آیــه 31 را مرتبــط بــا رخ دادی در گرمابــه دانســته کــه 
متناسب با روایات، معت�ج نیست. ترکاشوند اظهار کرد: » من 6۵ 
صفحــه در خصــوص شــأن نــزول آیــه 31 نــور پرداختــه ام امــا آقــای 
، روای�ت که تنها نیم صفحه به آن پرداخته ام و با شک و تردید  دک�ت
بیــان ســاخته ام، بــه عنــوان روایــت اصــیل کتــاب از شــأن نــزول بیــان 
 از احتمــاالت 

گ
ه بــزر� کردنــد. بــه ســبب اعتبــار پژوهــش، مــن گســ�ت

شأن نزول را آورده ام و این مسئله نشان دهنده جامعیت پژوهش 
اســت«. 

در انتهای مراسم، پرسش وپاسخ حضار در مراسم صورت گرفت 
که با استقبال اساتید دانشکده الهیات و دانشجویان همراه شد و 
مهمانان برنامه متناسب با فرصت در اختیار، در مقام پاسخگو�ی 

به پرسش ها برآمدند. 

تشـکل ها و کانون هـای دانشـجو�ی همـان نهادهـای برخواسـته از 
تـوده دانشـجویان درون دانشـگاه هسـتند کـه در کنـار فراهم کـردن 
زمینه و فرصت جهت تمرین نقش ها و مسئولیت های اجتمایع، 
ه  ، سـیایس، اجتمـایع و غـ�ی

گ
طالیـه دار برگـزاری برنامه هـای فرهنـیک

و ارائـه محتـوا بـه دانشـجویان عالقه منـد بـه موضوعـات مختلـ�ن 
هستند. در طول هفت دهه فعالیت این نهاد های دانشجو�ی در 
دانشگاه های ایران، در بزنگاه های تاری�ن قبل و بعد از انقالب و 
در فـراز و فرود هـا�ی کـه گاه منجـر بـه تعطیـیل آن هـا و برخورد هـای 
ده، قدرتمنـد و  امنیـ�ت بـا اعضـای آن هـا شـد، شـاهد حضـور گسـ�ت
جریان سـاز تشـکل های دانشـجو�ی بوده ایـم کـه ایـن خـود گـواه از 
گذاری این نهاد ها دارد. حال اما با گذشـت سـالیان  اهمیت و تأث�ی
بسـیار زیـاد از حیـات ایـن مجموعه هـا در دانشـگاه های مختلـف، 
ن آن هـا از جـوش و خـروش و نشـایط هسـتیم  شـاهد فاصله گرفـ�ت
 دروضعیـت 

ً
انتظـار یم رفـت. خصوصـا کـه در گذشـته از آن هـا 

کنـو�ن جامعـه کـه نیـاز بـه محافـل و تریبون هـای دانشـجو�ی بـرای 
ایط نابه ساما�ن که با آن مواجه هستیم،  کمک به برون رفت از رسش
ایط چه  به شدت احساس یم شود. اما برای برون رفت از این رسش
ایط فعیل دانشگاه و  باید کرد؟ به نظر یم رسد برریس دقیق تر رسش
مشـخص کردن نقـاط ضعـف و قـدرت آن، مـا را در پاسـخ بـه ایـن 
ایـط  پرسـش یـاری کنـد. در ایـن مقالـه قصـد داریـم تـا بـا بـرریس رسش
دانشـگاه  دانشـجو�ی  تشـکل های  فعالیـت  وضعیـت  و   

گ
فرهنـیک

علـوم پزشـیک مشـهد و نقـاط ضعـف و قـوت آن بـه عنـوان یـیک 
یـن دانشـگاه های وزارت بهداشـت، درمـان و  تریـن و بزرگ�ت از معت�ج
آمـوزش پزشـیک قـدیم در ایـن راسـتا برداریـم. در ادامـه، مـواردی از 

 بیـان یم گـردد.
گ

گمشـکالت مطـروح از دیـد یـک فعـال فرهنـیک
۱- عدم وجود پرتال جامع فرهن�

نگـرد، مناظـره، کارگاه  یـیک از اصـیل تریـن مراحـل برگـزاری یـک م�ی
اخـذ  نظـ�ی  مراحـیل  اسـت.  آن  اجـرا�ی  مراحـل  د  پیشـ�ج ه،  غـ�ی و 
برنامـه  اجـرای  مـکان  و  سـالن   

گ
هماهنـیک مربوطـه،  مجوز هـای 

سـد های  پشـت   
ً
عمومـا مراحـل  ایـن  دسـت،  ایـن  از  مسـائیل  و 

بروکراتیک متوقف یم شوند و یا وقت و انرژی بسیار زیادی را به 
خود اختصاص یم دهند که گاه منجر به عدم برگزاری یک برنامه 
باکیفیـت مقبـول یم شـود. ایجـاد یـک پرتـال جامـع جهـت تسـهیل 
 بـا 

گ
ن فرهنـیک فعالیـت تشـکل ها و کانون هـا و ارتبـاط مسـتمر فعالـ�ی

ن مربوطـه و حـذف فرآیندهـای کهنـه و کاغذبازی هـای  مسـئول�ی
مرسـوم، چنـد سـایل هسـت کـه مطالبـه بخـیسش از دانشـجویان 
دانشگاه علوم پزشیک مشهد است. چندی پیش سامانه ای تحت 

یع حجــاب« کــه بــه همــت  ن نشســت بــرریس »حــدود رسش دومــ�ی
سازمان دانشجویان جهاددانشگایه خراسان رضوی، با همکاری 
بسیج دانشجو�ی و انجمن علیم بینارشته ای ماهاد در آم�ن تئاتر 
دانشــکده الهیــات و در تاریــــــخ یازدهــم آذر برگــزار شــد، دکــ�ت محمــد 
ن ترکاشــوند بــه مناظــره و گفت وگــو  حســ�ی عــیل وطــن دوســت و ام�ی
امــون نظریــه  حجــاب حداقــیل براســاس ادلــه عقــیل، آیــات و  پ�ی
روایــات و بازخــوا�ن آن از جنبه هــای گوناگــون پرداختنــد. الزم بــه 
ن نشســت ایــن مناظــره، شــنبه، 9 آذر  بــا  ذکــر اســت کــه نخســت�ی
حضــور دکــ�ت عبــاس اســماعییل زاده و حجت االســالم دکــ�ت ســید 
انان  محمدعیل ایازی در محل همان آم�ن تئاتر برگزار شد و سخ�ن
آیــات و  یع در  حــدود حجــاب رسش امــون »واکاوی  پ�ی بــه گفتگــو 

روایــات« پرداختنــد.
در ابتدای جلسه، آقای ترکاشوند به خوانش بخش ها�ی از کتاب 
« پرداخــت و بــا قائل شــدن تمایــز  یع در عــرص پیامــ�ج »حجــاب رسش
، اظهــار کــرد کــه  ( در عــرص پیامــ�ج ن میــان زنــان آزاد و غــ�ی آزاد )کنــ�ی
ی  بــدون پوشــش حداکــ�ث آزاد حجــاب کامــل نداشــته و  زنــان غــ�ی
رفت و آمــد یم کرد نــد. وی درادامــه اضافــه کــرد کــه بــر�ن از ایــن زنــان 
حــق پوشــیدن رورسی نداشــته اند؛ چــرا کــه وجــود یــا عــدم وجــود 
پوشش کامل رس، بیانگر تمایز اجتمایع میان زنان آزاد و غ�ی آزاد 
بوده اســت. وی هــدف خــود از ایــن مقایســه را نــه اســتخراج حکــم 
بلکه کاهش حساسیت از برداشت موجود از رابطه میان حجاب 
و عفــاف بیــان کــرد. اقــای ترکاشــوند در ادامــه بیــان کــرد کــه زنــان غــ�ی 
آزاد، بدون حجاب مرسوم و مشهور امروز، در خیابان ها و معابر 
عمویم تردد یم کردند اما حساســی�ت در جامعه نســبت به عفاف 

اجتمــایع بــه وجــود نیم آمــد.

نظـارت برتشـکل های اسـالیم دانشـگاه بوده ایـم. هیئـ�ت کـه مرجـع 
ی در مـورد برنامه هـای تشـکل های دانشـجو�ی اسـت.  تصمیم گـ�ی
 بـه فعالیـت تشـکل ها وارد 

گ
بـه بـزر� مسـئله ای کـه بـدون شـک رصن

کرد و برای چند هفته، کلیه فعالیت های آنان را با چالیسش جدی 
مواجـه سـاخت. 

در کنـار نقـاط ضعـف مطرح شـده کـه بخـیسش از تجربـه زیسـته 
علـوم  دانشـگاه  در  دانشـجو�ی  فعالیـت  سـال های  یط  نگارنـده 
دانشـگاه   

گ
فرهنـیک و  دانشـجو�ی  معاونـت  بـود،  مشـهد  پزشـیک 

اقدامـات مناسـ�ج در راسـتای تسـهیل رونـد فعالیـت تشـکل ها و 
کانون هـای دانشـجو�ی انجـام داده اسـت کـه اشـاره کردن بـه آن هـا 
ط رعایت انصاف است. اقداما�ت چون ساخت خانه فرهنگ  رسش
بـا ظرفیـت هفتـاد ایل صـد نفـر در پردیـس دانشـگاه علـوم پزشـیک 
برنامه هـای  تدارک دیـدن   ،

گ
فرهنـیک برنامه هـای  برگـزاری  جهـت 

خاطرنشــان کــرد کــه اصالــت صحبت هــای وی بــر پیش فرض هــای 
تاری�ن استوار بوده و بر آیا�ت که آشکارا آن پیش فرض ها را نقض 
یم کند، استوار نیست. وی با طرح پرسش » اصل پرده نشی�ن بر 
چــه دلیــیل  اســتوار اســت؟« ادعــای بــدون دلیــل را باطــل دانســته 
و بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن، بــه رد اســتدالل های آقــای ترکاشــوند 

پرداخت.
در ادامــه ی نشســت، آقــای ترکاشــوند در دفــاع از صحــت و ســقم 
شــواهد تاریــ�ن در اثبــات حجــاب حداقــیل، بــه بیــان خالصــه ای از 
یع  کتــاب خــود پرداخــت. وی اظهــار کــرد کــه کتــاب »حجــاب رسش
« متشــکل از ســه بخــش اســت. بخــش اول بیانگــر  در عــرص پیامــ�ج
مباحث تاری�ن قبل از اسالم است که با برریس وضعیت خوراک 
ی را رد یم کند. وی در ادامه با اشاره به  و پوشاک، حجاب حداک�ث
این نکته که بخش دوم کتاب به اثبات حجاب حداقیل با استناد 
به آیات قرآ�ن و بخش ســوم با اســتناد به روایات فقی یم پردازد؛ 
ترصیــــــح کــرد: » ایــن مســئله باعــث تشــویق اســت، چــرا کــه  تمــایم 
شواهد تاری�ن را از آیات قرآن استخراج کرده ام  و عالوه بر آیات 

ن رفته ام«. و روایات به رساغ تاریــــخ ن�ی
او در خصوص استدالالت آقای وطن دوست در خصوص رواج 
ی در دوران جاهــیل، بیــان کــرد کــه هیــچ گاه وجــود  پوشــش حداکــ�ث
ن حجــاز را رد نکــرده بلکــه از عــدم  لباس هــای دوختــ�ن در رسزمــ�ی
ش آن در میــان عامــه مــردم ســخن بــه میــان آورده اســت.  گســ�ت
ی در کنــار دو تمــدن ایــران و روم،  ن حجــاز، بــه ســبب قرارگــ�ی رسزمــ�ی
بــه روح الخــایل مشــهور بــوده اســت. وی اســتدالل یم کنــد کــه قــرآن 
هرگاه در خصوص فرهنگ دوره جاهیل سخن به میان آورده، از 
دوخت�ن سخن به میان آورده است؛ چرا که عامه مردم  البسه غ�ی
، روایــات موجــود از  ن پوشــایک ســود یم جســتند. از ســو�ی از چنــ�ی
 

گ
 از سوی ایشان، دال بر قباحت نبود�

گ
پیام�ج و ترویــــج به پوشید�

 در عــرص جاهــیل اســت.
گ

برهنــیک
بــه  را  در جلســه  یــن  خــود، حارصن انتهــای صحبت هــای  در  وی 
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ین ن کشاکش آرا در مسئله ب�ن
سیما  تفکرنیا

کارشنایس صنایع 94 

بســیار متفــاوت اســت. مشــکالت نهــادی و چالش هــای نهــادی 
در اقتصــاد مــا موجــب یم شــود کــه فرآینــد انباشــت رسمایــه در 
اقتصــاد مــا بســیار معیــوب باشــد و مشــکل اصــیل اقتصــادی مــا 
ن در همینجاست«. وی خرو�ج این مسئله را تورم ساختاری  ن�ی
در نهادهــای ایــران یم دانســت و مشــکالت پیش آمــده در جامعــه 
یــن را نشــان از ناکارآمــدی اصالحــات  ن پــس از افزایــش قیمــت ب�ن
قیمــ�ت عنــوان کــرد. او بــا بیــان پیش زمینــه اصالحــات قیمــ�ت در 
ایــران از دهــه 60 در ایــران، دلیــل افزایــش قیمت هــا در ایــران را 
دالیل ساختاری دانست و هرگونه افزایش تدری�ج و ناگها�ن در 
قیمت ها را �ج اثر عنوان کرد. او مشکل این نگاه به اقتصاد ایران 
ن ناکارآ�ی هــای مدیریــ�ت و ســازما�ن دانســتند.  را در نظــر نگرفــ�ت
ایــن مســئله کــه ســازمان های مختلــف در ایــران موازی کاری هــا�ی 
دارنــد و ایــن تداخل هــا در کشــور موجــب ایجــاد موانــع مختلــ�ن 
بــرای توســعه یم شــود، هســته اصــیل صحبت هــای آقــای ترکمــا�ن 
را تشکیل داد. او راه حل مشکالت نهادی در ایران را در اصالح 
 هــای سیاســ�ت در ایــران یم دانســت. وی عنــوان کــرد: 

گ
ناهماهنیک

ید که مراکز  »نیم شود شما یک سیستم سیایس را در نظر بگ�ی
قــدرت در آن متعــدد باشــد و انتظــار داشــته باشــید کــه سیســتم، 
ی امــکان ناپذیــر اســت  ن ن چــ�ی  الزم را داشــته باشــد. چنــ�ی

گ
هماهنــیک

مــا نیم توانیــم خــوب  ایــن یم شــود کــه  ایــن سیســتم  و خــرو�ج 
اقتصــاد کشــور را اداره کنیــم«. او نــام ایــن مســئله را تودرتــو�ی 
ن برنــده وجــه مثبــت  نهــادی ایــران نامیــد و مســئله اصــیل از بــ�ی

اصالحــات قیمــ�ت را ایــن مســئله عنــوان کــرد.
آقــای رسزعیــم بــا بیــان موضــع آقــای ترکمــا�ن بــه صــورت ایــن 
ط اصالحــات اقتصــادی  گــزاره کــه »اصالحــات نهــادی پیــش رسش
هســتند«، ایــن مســئله را عنــوان کــرد کــه ایــن گــزاره را هــم یم تــوان 
قبــول کــرد و هــم یم تــوان قبــول نکــرد. بــه ایــن معــ�ن کــه وقــ�ت 
مخالفــت  مــردم  د،  بگــ�ی صــورت  مناســب  نهــادی  اصالحــات 
آن هــا راحت تــر  رفتــار در  تغیــ�ی  و  دارنــد  بــا اصالحــات  ی  کمــ�ت
صــورت یم پذیــرد بــا ایــن مســئله یم تــوان موافقــت کــرد. وی بیــان 
کــرد: »اگــر کیفیــت نهادهــای مــا ماننــد کشــورهای ســوئیس و 
ن بــود، مــردم راحت تــر بــه  نــروژ بــود و فســاد در ایــن نهادهــا پایــ�ی
اقدامــات ســخت، تــن یم دادنــد«. وی عنــوان کــرد: »امــا بــا ایــن 
معــ�ن کــه بــر�ن از مســائل را بــه بهانــه اصالحــات نهــادی عقــب 
بیاندازیم، زمان را از دست یم دهیم. ما نیم توانیم تمام مسائل 
تــا  بیاندازیــم  عقــب  را  زیرســاخت های کشــور  بــه  آســیب زننده 
شــاید بخواهیــم در آینــده دور اصالحــات نهــادی انجــام دهیــم. 
بــرای  واگــذار کنیــم،  آینــده  بــه  را  مســئله  ایــن  بخواهیــم  اگــر 
انجــام آن هــا نیــاز بــه ابرمــرد داریــم. زمــان آقــای هاشــیم، ایشــان 

کــه اقتصــاد را اقلیــیم کامــال جــدا از جامعــه، سیاســت و فرهنــگ 
ی بــه نــام قیمــت  ن دلیــل فقــط بــا متغــ�ی مطــرح یم کنــد و بــه همــ�ی
ات کــه در ســایر رشــته ها  رسوکار دارد. رشــته اقتصــاد ســایر متغــ�ی
د یــا بــه صــورت مفروضــات در  مطــرح هســتند را نادیــده یم گــ�ی
د. ایــن  د و وضعیــت آن هــا را مناســب در نظــر یم گــ�ی نظــر یم گــ�ی
در حــایل اســت کــه اگــر ســاختار قــدرت کژکارکردی هــای اســایس 
داشــته باشــد، بــا بــازی بــا قیمت هــا وضــع بدتــر یم شــود؛ تجربــه 
و  اجتمــایع  تحــوالت  نشــان یم دهــد.  را  مهــم  ایــن  ن  نــ�ی تاریــ�ن 
ات قیمت هــا اگــر نــگاه کنیــم،  واکنش هــای مــردم نســبت بــه تغیــ�ی
بیانگــر ایــن مســئله اســت. تجربــه مــردم نشــان یم دهــد کــه یارانــه 
نقــدی کــه در حــال پرداخت شــدن اســت، موجــب بدتر شــدن 
دیــدگاه  در  موجــود  اســایس  اشــکال  یم شــود.  آن هــا  وضعیــت 
هس�ت شــنایس،  نظــر  از  اســت کــه  مهــم  ایــن  رسزعیــم  آقــای 
دغدغــه عدالــت اجتمــایع نــدارد ویل بــا بــازی قیمــ�ت بــه دنبــال 
 
ً
عدالــت اجتمــایع اســت. رابــرت لــوکاس معتقــد اســت کــه اساســا

ــع درآمــد در اجتمــاع بــرای علــم اقتصــاد مــرصن اســت و بایــد  ــ ـ توزیـ
بــه  بیشــ�ت  ن  اســت کــه کیــ�ن حــایل  در  ایــن  شــود،  کنــار گذاشــته 
سوسیالیســم گرایــش داشــت. اگــر مســئله برابــری مطــرح اســت، 
چــرا سیســتم بــه رساغ اصــالح مالیــا�ت نــیم رود؟ چــرا نهادهــای 
زیــادی وجــود دارد کــه مالیــات نیم دهنــد؟ چــرا شــخصیت های 
فــرار  مالیــات  از  دارنــد کــه  متعــددی وجــود  حقیــ�ت و حقــو�ت 
دولــت  وقــ�ت  فنالنــد  و  ســوئد  ماننــد  جوامــیع  در  یم کننــد؟ 
یم خواهــد بــه مــردم یارانــه نقــدی بدهــد، مــردم نیم پذیرنــد؛ زیــرا 
مــردم در تلــه نابرابــری درآمــدی نیافتاده انــد. یــیک از مشــکالت 
دارد،  نهــادی  در کژکارکردی هــای  ریشــه  مــا کــه  جامعــه  اصــیل 
ایــن اســت کــه توزیــــــع درآمــد بیــش از انــدازه نابرابــر اســت«. او بــا 
یــن، آن را  ن بــرریس تــورم ایجاد شــده بــه علــت افزایــش قیمــت ب�ن
ســکو�ی بــرای جهش هــای قیمــ�ت و تورم      هــای آ�ت دانســت. وی 
ات اســایس نهــادی در  امــکان توســعه را در صــورت عــدم تغیــ�ی
ن  حــوزه  سیاســت ناممکــن دانســت و عنــوان کــرد: »موتــور ماشــ�ی
اقتصــاد ایــران اشــکال اســایس دارد. ایــن موتــور نیــاز بــه تعمــ�ی 
اســایس دارد و اگــر ایــن موتــور اصالحــات اســایس نداشــته باشــد، 
منجــر بــه تکــرار اشــتباهات خواهــد شــد و مــا را در دور باطــل 
خواهــد انداخــت و راه رهــا�ی از ایــن دور باطــل خــارج از سیســتم 

اســت«.  قیمت هــا 
ان بــه جمع بنــدی ســخنان خــود پرداختنــد  در ادامــه هــر دو ســخ�ن
انان کــه  یــن و پاســخ ســخ�ن و در نهایــت جلســه بــا پرســش حارصن
حوزه های متفاو�ت اعم از سیاست، اقتصاد و اجتماع را شامل 

یم شــد، پایــان یافــت.

یــن« بــه همــت ســازمان  ن   جلســه »کشــاکش آرا در مســئله ب�ن
محــل  در  رضــوی  خراســان  جهاددانشــگایه  دانشــجویان 
بــا حضــور  ســاختمان مرکــزی جهاددانشــگایه،  ســالن شــورای 
اقتصاددانــان مطــرح کشــور، آقــای عــیل رسزعیــم، عضــو هیئــت 
 ، علــیم دانشــگاه عالمــه طباطبــا�ی و آقــای عــیل دیــ�ن ترکمــا�ن
پژوهش هــای  و  مطالعــات  مؤسســه  علــیم  هیئــت  عضــو 
بــازرگا�ن برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه، آقــای رسزعیــم بــه عنــوان 
یــن و آقــای دیــ�ن  ن اقتصــاددان موافــق طــرح افزایــش قیمــت ب�ن
ن  تبیــ�ی بــه  طــرح  ایــن  مخالــف  اقتصــاددان  عنــوان  بــه  ترکمــا�ن 

پرداختنــد.  خویــش  نظــرات 
ان ابتــدا�ی جلســه، ضمــن اشــاره بــه  آقــای عــیل رسزعیــم، ســخ�ن
ایــط فعــیل کشــور اشــاره داشــت: »بایــد  اهمیــت موضــوع در رسش
اجــرای  شــیوه  بحــث  از  را  یــن  ن ب�ن قیمــت  افزایــش  اصــل  بحــث 
فکــری  متأســفانه در فضــای  و  جــدا کــرد  یــن  ن ب�ن افزایــش  طــرح 
ایــران از نزدیــیک ایــن دو بحــث ســوء اســتفاده یم شــود. بر�ن هــا 
نتیجــه یم رســند کــه  ایــن  بــه  اجــرای طــرح  اشــتباه  در شــیوه  از 
 اجــرا انتقــاد دارم امــا 

گ
اصــل آن کار غلــیط بــود. مــن در چگونــیک

بــه نظــر مــن اصــل آن، کار درســ�ت بــوده اســت«. ســپس وی بــه 
یــن  ن ن موضــع خــود در موافقــت بــا اصــل افزایــش قیمــت ب�ن تبیــ�ی
و مخالفــت بــا شــیوه اجــرای ایــن طــرح پرداخــت. او عنــوان کــرد: 
ی  » اصــواًل مــا بایــد ابــزار اقتصــادی خــود را بــرای افزایــش حداکــ�ث
رفــاه اجتمــایع بــه کار ببندیــم. لــذا مــا بایــد جامعــه را بــه ســم�ت 
بــرریس  بــا  مــرصف کنــد«. وی  ی  یــن کمــ�ت ن ب�ن دهیــم کــه  ســوق 
ل کننــده مســافت های ســفر  ســازوکارهای قیمــت بــه عنــوان کن�ت
یــن یم گــردد،  ن و شــکل ســفر افــراد کــه موجــب کم شــدن مــرصف ب�ن
ترافیــک  نامناســب،  مــرصف  معضــالت  از  برون رفــت  الزمــه 
بــه  از حمل و نقــل عمــویم  اســتفاده  ن  هــوا و همچنــ�ی  

گ
آلــود� و 

یــن عنــوان  ن جــای وســائل نقلیــه شــخیص را در افزایــش قیمــت ب�ن
ایــط تــوریم،  کــرد. وی اذعــان کــرد کــه در کشــور مــا بــه ســبب رسش
ماننــد کم کــردن  دیگــری  هــر کاالی  و  یــن  ن ب�ن نــرخ  ثابت کــردن 
یــن در نهایــت  ن قیمــت ایــن کاالهاســت و ایــن کاهــش قیمــت ب�ن
یــن و نــاکارآ�ی اقتصــادی منجــر یم شــود و  ن بــه مــرصف بیشــ�ت ب�ن
بــه وجــود یم آورد کــه رفــاه اجتمــایع در برابــر رفــاه  ایــیط را  رسش
را عامــل  یــن  ن ب�ن ن  پایــ�ی قیمــت  تثبیــت  د. وی  قــرار یم گــ�ی فــردی 
گذار بر انتخاب های انســا�ن دانســت و صحبت های  اصیل تأث�ی
حاصــل  را  امثالهــم  و  یــن  ن ب�ن �ج کشــش بودن  از  افــراد  از  بــر�ن 
یــن عنــوان کــرد. او  ن سیاســت گذاری اشــتباه دولــت در حــوزه ب�ن
بــا تشــبیه اصالحــات قیمــ�ت در اقتصــاد بــه »داروی تلــخ« بیــان 
کــرد: » سیاســت گذار اقتصــادی بــا عــدم اصــالح قیمــ�ت باعــث 
یــن یم شــود و نتیجــه ایــن نخــوردن  ن اعتیــاد جامعــه بــه نفــت و ب�ن
 خــود مشــاهده 

گ
داروی تلــخ را یم توانیــم در زیســت هــرروزه زنــد�

 هــوا کــه امــروزه همــه شــهرهای مــا را در ســطح 
گ

کنیــم. آلــود�
ین  ن میل درگ�ی خود کرده اســت، از نتایج عدم افزایش قیمت ب�ن
است که پیامدهای مختلف زیس�ت را در سطح جامعه خواهد 
داشــت و هزینه هــای بســیاری را بــرای مــا بــه بــار خواهــد آورد. 
 
ً
، منطقــا

گ
وی اینگونــه اســتدالل کــرد کــه میل بــودن مســئله آلــود�

نظــر  از  و  د  نشــأت یم گــ�ی مــیل  غلــط  یــک سیاســت گذاری  از 
یــن اســت. او بــه وجود آمــدن  ن او آن سیاســت غلــط، قیمــت ب�ن
یــن  ن اضــات و شــورش های مختلــف پــس از افزایــش قیمــت  ب�ن اع�ت
را بهانــه ناگــواری بــرای سیاســت گذاران بعــدی یم دانســت تــا از 
ی کننــد و رونــد اصالحــات کنــد  یــن جلوگــ�ی ن افزایــش قیمــت ب�ن
شــود. آقــای رسزعیــم نظــر خــود را در شــیوه اصــالح قیمــت بــا 
�ت  اشاره به تجربیات گذشته در کشورهای مختلف اروپای رسش
ده در ایــران و ســایر کشــورها را اینگونــه بیــان  و تحقیقــات گســ�ت
کــرد کــه: » شــکل اجــرای اصالحــات قیمــت نیــاز بــه طــرا� دارد 
 هــای خــودش را داراســت. دوســتان 

گ
و طــرا� ایــن مهــم، پیچید�

و هم فکران من دو پیشنهاد مختلف در مورد این طرا� دادند 
ویل هــر دو از طــرف دولــت نادیــده گرفتــه شــد و شــکل اجــرای 
ایــن طــرح نشــان از ایــن داشــت کــه هیــچ مــدل خــا� پشــت ایــن 
اجرا نبوده اســت و این موجب ایجاد هزینه های مختلف برای 
جامعــه شــده اســت کــه مهم تریــن آن عــدم رغبــت سیاســت گذار 

بــه اصالحــات ســیایس اســت«.
اعتقــادات  بیــان  بــا   ، ترکمــا�ن دیــ�ن  عــیل  آقــای  دیگــر،  درطــرف 
جریان اصیل اقتصاد و بیان این که استدالل های دک�ت رسزعیم 
بیان کننــده ایــن نــوع اعتقــادات اســت، بــه انتقــاد از ایــن جریــان 
پرداخــت. وی عنــوان کــرد: » انتقــاد عمــده ای کــه مــا بــه جریــان 
نهــادی و  ایــن اســت کــه در جامعــه ای کــه نظــام  اصــیل داریــم 
بــا  قــدرت در آن کج کارکــردی اســایس دارد، نیم تــوان  ســاختار 
اصالح ســاختار قیمت این مســائل را رفع کرد«. او اضافه کرد: 
»اقتصــاد مــا بــا ســایر اقتصادهــا�ی کــه مشــکالت نهــادی ندارنــد، 

یم گفتنــد بگذاریــد مــن یک بــار ایــن مســئله را تمــام کنــم و هزینــه 
آن را مــن یم دهــم و ممکــن اســت رأی نیــاورم؛ امــا مجلــس بــا آن 
مخالفــت کــرد«. او بــا بیــان اینکــه اصالحــات در آن زمــان صــورت 
ایــن مســئله نه تنهــا حــل نشــده اســت،  بــه امــروز  تــا  نگرفــت و 
ن صــورت نگرفتــه اســت،  بلکــه هیچ گونــه اصالحــات نهــادی نــ�ی
ن اصالحــات قیمــ�ت بــه  عنــوان کــرد کــه مســئله به تعویق انداخــ�ت
ایــط کشــور و  بدتر شــدن رسش نهــادی موجــب  بهانــه اصالحــات 
ن رفــاه جامعــه  ن رفــ�ت در نهایــت ناممکن شــدن ایــن موضــوع و ازب�ی
یم شــود. ســپس وی بــا قــراردادن دموکــرایس حداقــیل کــه تمنــای 
ی  حداکــ�ث دموکــرایس  برابــر  در  توسعه گراســت  اقتصاددانــان 
کــه سیاســتمداران معمــواًل طالــب آن هســتند، اذعــان کــرد کــه 
آســیب  معــرض  در  شــدت  بــه  ایــران  در  ی  دموکــرایس حداکــ�ث
پوپولیســم و در نهایــت آشــوب اســت و ایــن مســئله بــه �ج ثبــا�ت 
 برای توسعه اقتصادی است. از نظر 

گ
یم انجامد که آفت بزر�

ه هــای مختلــف، همــواره  ن وی سیاســتمدار در ایــران بــه دلیــل انگ�ی
یــن مبــادرت ورزیــده اســت کــه راه  ن در زمــا�ن بــه افزایــش قیمــت ب�ن
چــاره دیگــری در برابــر خــود نیم دیــده اســت و حــ�ت در ایــن زمــان 
یــن قیمــت ممکــن انجــام داده اســت و  هــم ایــن مســئله را در کم�ت
ه افــراد بــرای تغیــ�ی رفتــار هیــچ گاه تحریــک  ن ن ســبب انگــ�ی بــه همــ�ی
نشــده اســت. رسزعیــم عنــوان کــرد: »در ادبیــات بخــش عمــویم 
مــا، دولــت نــاکارآ در برابــر دولــت کارآ داریــم، بــرای مثــال یم تــوان از 
دولــت انگلیــس بــه عنــوان یــک دولــت کارآ و از دولــت آمریــکا بــه 
ی کــه آمریــکا را توانمنــد  ن عنــوان یــک دولــت نــاکارآ نــام بــرد. آن چــ�ی
ساخته است، بخش خصو� این کشور است که این کشور 
را بــه عنــوان یــک قــدرت مطــرح کــرده اســت. در قــوای ســه گانه 
آمریــکا، دولــت و پارلمــان بــه شــدت ضعیــف عمــل یم کننــد و 
ایــن قــوه قضاییــه اســت کــه بــه کمــک بخــش خصــو� آمــده 
و موجــب تقویــت ایــن بخــش شــده اســت«. ســپس او بــا بیــان 
اینکــه هنــگایم کــه اصــالح دولــت و پارلمــان بــه عنــوان لکوموتیــو 
توســعه بســیار ســخت اســت، یم تــوان گفــت کــه بایــد پــول از 
 بــه مــردم برســد. 

ً
مــردم بــه دولــت نرســد و پــول مــردم مســتقیما

بدیــن معــ�ن کــه وقــ�ت نهــاد دولــت ناکارآمــد اســت و کارآمد کــردن 
آن وقــت و هزینــه زیــادی را یم طلبــد، بایــد از تزریــق پــول بــه ایــن 
ی کــرد و بــا اســتفاده از دادن ایــن پــول بــه مــردم،  نهــاد جلوگــ�ی
فقــر و توزیــــــع درآمــد را بهبــود بخشــید تــا بتــوان بخــش جامعــه را 

تقویــت کــرد. 
علــم  آمــوزش  شــیوه  از  انتقــاد  بــا  را  خــود  دفــاع  ترکمــا�ن  آقــای 
اقتصاد در دانشکده های اقتصاد در ایران آغاز کرد و بیان کرد: 
»دیدگاه رایج در شیوه آموزش اقتصاد در ایران این مهم است 

تکرار ادعاهای برایان هوک علیه ایران

رئیس گروه اقدام علیه ایران بار دیگر ادعاهای �ج اسایس علیه جمهوری اسالیم ایران مطرح کرد.
بــه گــزارش ایســنا، برایــان هــوک، رئیــس گــروه اقــدام علیــه ایــران در گفت وگــو بــا شــبکه العربیــه بــا بیــان ایــن کــه ایــران تنهــا زبــان 
اضات این کشور بر ای نظام در طول تاریــــخ خواند. وی افزود  اضات اخ�ی ایران را خطرناک ترین اع�ت تحریم را یم فهمد، اع�ت
کــه تحریم هــای اقتصــادی مــا علیــه نظــام ایــران اســت و مــدیع شــد: ایــران دائمــا درحــال دشــم�ن بــا دیگــران و خواســتار ســلطه بــر 

خاورمیانــه و جهــان اســت.
ن را رسکوب یم کند و آن ها را به زندان یم اندازد و گفت: بعد از اینکه ایران  ض�ی هوک در ادامه مدیع شد که نظام ایران مع�ت

نت وصل شوند. نت را قطع کرد ما ابزارها�ی به تظاهرکنندگان رساندیم که بتوانند به این�ت این�ت
ن مدیع شد که ایران چهار بار توافق هسته ای را نقض  مسئول ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در رابطه با برجام ن�ی
ات نظــایم در  ن وهــای نظــایم در منطقــه گفــت: پنتاگــون در رابطــه بــا تقویــت تجهــ�ی کــرد.وی در رابطــه بــا افزایــش و تقویــت ن�ی

د. منطقــه تصمیــم یم گــ�ی



ین طبییع است ن وزیر کشور: یک مقدار افزایش قیمت ها،  در برابر افزایش قیمت ب�ن

یــن 1۵00  ن یــن افزایــش یم یابــد، یــک مقــدار افزایــش قیمت هــا طبیــیع اســت. وقــ�ت ب�ن ن وزیــر کشــور گفــت: زمــا�ن کــه قیمــت ب�ن
، کارشــنایس شــده و معلــوم اســت، امــا اگــر  ان تأثــ�ی ن تومــان شــده طبیــیع اســت کــه بــر بــر�ن مســائل تاثــ�ی یم گــذارد، امــا ایــن مــ�ی

کســا�ن فراتــر از ایــن بخواهنــد ســودجو�ی کننــد، انصافــا �ج توجــی بــه افــکار عمــویم و مــردم اســت.
ــح کــرد: مقــرر بــود در دی مــاه ســال 96 طــرح  ـ ـ ـ وزیــر کشــور بــا مــرور دیگــر بــاره رونــد منجــر بــه طــرح مدیریــت ســوخت، ترصیـ
مدیریــت مــرصف ســوخت کــه در ســه ســال قبــل از آن قــرار بــود اجــرا�ی شــود و نشــده بــود، اجــرا شــود، لکــن بــاز هــم بــه دالیــیل 
ن بــه تعویــق افتــاد؛ امــا بــه هرحــال از همــان زمــان، تمــایم دســتگاه های دخیــل در اجــرای طــرح، پیوســت  اجــرای آن در آن ســال نــ�ی

 الزم را در ایــن زمینــه داشــتند.
گ
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آزادی اجتماعات در ایران؛ چالش اخذ مجوز

اض در اندیشه سیایس تطور مفهوم اع�ت

به لحاظ اجرا و اعمال محدودیت نسبت به آزادی اجتماعات، 
یم توان نظام های حقو�ت را به سه دسته تقسیم کرد: 1- سیستم 
پیش بیــ�ن اجــازه ۲- سیســتم اطــالع قبــیل 3- سیســتم تعقیــب 
. در میــان ایــن ســه الگــو، سیســتم پیش بیــ�ن اجــازه )اخــذ  پســی�ن
ان اعمال محدودیت را دارا است و سیستم  ن ین م�ی مجوز( بیش�ت
ان محدودیت را بر آزادی اجتماعات  ن ین م�ی ، کم�ت تعقیب پسی�ن
ار  ، در صورت وجود ارصن اعمال یم کند. در حالت تعقیب پسی�ن

، بــر آزادی اجتماعــات ممانعــت اعمــال یم گــردد. بــه غــ�ی
ن ایــن سیســتم ها، مــورد تأییــد کمیتــه حقــوق بــ�ش  امــا آنچــه در بــ�ی
ســازمان ملــل متحــد اســت، شــیوه اطــالع قبــیل اســت. در قضیــه 
، اخــذ مجــوز بــرای برگــزاری  کیونمــای فنالنــد، کمیتــه حقــوق بــ�ش
اعــالم  خوانــد و رصف  قبــول  قابــل  غــ�ی   

ً
تلویحــا را  اجتماعــات 

ن از آن جهــت کــه  برگــزاری اجتمــاع را کا�ن دانســت و ایــن اعــالم نــ�ی
وهــای انتظــایم کمــک یم کنــد، بایســ�ت  ن امنیــت توســط ن�ی بــه تأمــ�ی

د.  شــش ســاعت پیــش از برگــزاری صــورت گــ�ی
ن  متناسب با تفاصیل فوق، برداشت ابتدا�ی از اصل ۲۷ام، چن�ی
به نظر یم رسد که دولت جمهوری اسالیم با برگزاری هر تجمیع 
ط رعایــت دو قیــد »عــدم حمــل ســالح« و »مخل نبــودن  بــه رسش
عنــوان  بــه  نهــادی  و  خواهــد کــرد  موافقــت  اســالم«  مبــا�ن  بــه 
متویل اعطای مجوز برگزاری درج نشــده اســت و بر طبق اســناد 
مــورد  ن متــویل  تعیــ�ی قانــون اســایس،  گان  مذاکــرات مجلــس خــ�ج

یــت قــرار گرفتــه بــود. مخالفــت اک�ث
ن وجــود دارد کــه  ن دیگــر نــ�ی امــا در زمینــه آزادی اجتماعــات، قوانــ�ی
نــویع از تعارضــات میــان قانــون اســایس و آنچــه در عرصــه عمــل 
احــزاب،  فعالیــت  قانــون  اســت.  آورده  پدیــد  اجــرا یم رســد،  بــه 
جمعیت هــا، انجمن هــای ســیایس و صنــ�ن و انجمن هــای اســالیم 
، قیــود جدیــدی بــر اصــل ۲۷ام اضافــه کــرده  یــا اقلیت هــای دیــ�ن
اســت. طبــق ایــن قانــون، تنهــا گروه هــای برشمرده شــده توانــا�ی 
ن عــدم حمــل اســلحه و ســایر  درخواســت مجــوز را دارنــد تــا تضمــ�ی
ن کمیســیو�ن  قیــود برقــرار گــردد. از ســوی دیگــر، ایــن قانــون بــا تعیــ�ی
تحــت عنــوان کمیســیون مــاده ده در وزارت کشــور، جهــت بــرریس 
وزارت کشــور،  بــه  نهــا�ی  نظــر  اعــالم  و  راهپیمــا�ی  مخل نبــودن 
تشخیص یک قید دی�ن را به عهده نماینده دادستان کل کشور، 

حقــو�ت برخــوردار اســت، نــه بــه ســبب برتــری در قــدرت، ثــروت و 
یــا موقعیــت. از آنجــا کــه در نظریــه الک، حــق تفســ�ی و بــه اجــرا 
ن قانون طبییع به کل جامعه واگذار شده است، بنابراین  گذاش�ت
اگر حکومت از مفاد قرارداد منعقد شده تخیط کند و برخالف 
اض و تغیــ�ی  مصالــح مــردم حرکــت کنــد، مــردم حــق شــورش، اعــ�ت
اض  ن نظریه پــردازا�ن اســت کــه حــق اعــ�ت را دارنــد. الک از نخســت�ی
مردم را به رسمیت یم شناسد؛ هر چند هنوز مفهویم از شهروند 

در جامعــه روزگار الک وجــود نداشــت.
ن به عنوان طراح اصل تفکیک قوا دیدگاه جدیدی  مونتسکیو ن�ی
نســبت بــه مفهــوم حکومت هــا و نقــش مــردم در آن هــا دارد. او 
ن نظریــه جــدا�ی ســه قــوه مقننــه، مجریــه و  در کتــاب روح القوانــ�ی
ن کرد که این نظریه ها، اثر انکارناپذیری  قضاییه را به گونه ای تبی�ی
بر میسش فکری، قانون اســایس و شــکل دادن به رژیم های ســیایس 
نظریــه  طــرح  از  مونتســکیو  منظــور  جــای گذاشــت.  بــه  غــر�ج 
تفکیک قوا، ارائه راه حل ها�ی به منظور سوء استفاده نکردن از 
یــن روش هاســت   محدودیــت قــدرت و ارائــه به�ت

گ
قــدرت، چگونــیک

کــه در ســایه آن ســاختار مناســ�ج بــه منظــور دســتیا�ج بــه آزادی 
د. نظریــه تفکیــک قــوا منتســکیو تأثــ�ی فــراوا�ن در ایجــاد  شــکل گــ�ی
ن اســایس در قــرن 18 میــالدی بــر جــای گذاشــت  ن قوانــ�ی نخســت�ی
بــه گونــه ای کــه قانونگــذاران آمریــکا�ی بــرای تدویــن قانــون اســایس 
فــدرال، از نظریــه تفکیــک قــوا برداشــت کــرده و رژیــم ریاســ�ت را 
در کشــور خــود �پ ریــزی کردنــد کــه درآن بــه نقــش مــردم و نظــارت 

آن هــا بــر قــوای ســه گانه تأکیــد شــده اســت.
اض و  شــاید هیــچ اندیشــمندی بــه انــدازه مارکــس بــر نقــش اعــ�ت
ی تأکیــد نکــرده باشــد.  انقــالب و تأثــ�ی آن در آینــده جوامــع بــ�ش
مارکــس تمــام اندیشــه های خــود را بــر بســیج طبقــات و شــورش 
علیه بورژوازی بنیان گذاشته است. او ایده دیالکتیک هگل را از 
ی جز حاصل  ن ن آورد و نشان داد که دیالکتیک چ�ی آسمان به زم�ی
تنــش و جــدال طبقــات اجتمــایع نیســت. اصــواًل مارکسیســم بــه 
، از اندیشــه انقــالب  عنــوان یــیک از انــواع نظریــات سوسیالیســ�ت
اســت کــه  ایــن  بــر  تصــور  مارکسیســم  در  نبــود.  تفکیک پذیــر 
کمونیست وضیع جدید و آرما�ن برای انسان در دنیاست که این 
ن جــز بــه وســائل انقــال�ج قابــل حصــول نیســت. مارکــس  هــدف نــ�ی
تــالش یم کنــد بــا آگایه پرولتاریــا از وضــع طبقــا�ت خــود، آن هــا را 
بسیج کرده و بر علیه رسمایه داری بشوراند و مردم با خودآگایه 
ایط موجود تضادهای طبقا�ت و به طور  از نقش انقال�ج خود رسش
کیل طبقــات را از میــان بــردارد. نظریه هــای مارکــس، رادیکالیســم 

 بــه درخواســت افــراد خــارج از دایــره احــزاب و 
گ

شایســته رســید�
گروه هــا نیســت و ایــن در حــایل اســت کــه طبــق قانــون اســایس، 
 ، این اغیار حز�ج از حق برگزاری تجمعات برخورداراند. از سو�ی
ن از شــفافیت های الزمه برخوردار نیســت  فرایند برریس مجوز ن�ی
ایــن  و همــواره شــائبه های ســیایس در رد مجوزهــا وجــود دارد. 
مســئله بــه خصــوص بــا واگــذاری بــرریس مخل نبــودن بــه مبــا�ن 
اســالم، احتمــال اعمــال محدودیــت بــر آزادی تجمعــات افزایــش 

یم یابــد.
مبــا�ن  بــه  مخل نبــودن  تشــخیص  خصــوص  در  اصــیل  چالــش 
اســالم، تفویــض تشــخیص یــک مســئله دیــ�ن بــه کمیســیو�ن کــه 
 در 

ً
، اساســا فاقــد فقهــا و نماینــده نهادهــای دیــ�ن اســت. از ســو�ی

قانــون اســایس هیــچ تعریــف یــا تبییــ�ن از مســئله »مبــا�ن اســالم« 
ارائه نشــده اســت و برای عموم مردم این مســئله همچنان مبهم 
اســت و این ابهام، به کمک کمیســیون ماده ده جهت رد بســیاری 
درخواســت ها خواهــد آمــد. بنابرایــن، بایســ�ت شــورای نگهبــان بــه 
ن مســئله مبا�ن اســالم  عنوان مف� قانون اســایس، اقدام به تبی�ی

دازد. بــ�پ
ح آن رفــت، گزیــده ای از تعارضــات موجــود در  آنچــه در بــاال رسش
ن مرتبــط بــا آزادی اجتماعــات و چالش هــای بــر رس اخــذ  قوانــ�ی
مجوز برگزاری اجتماعات در سیستم حقو�ت ایران است که این 
مــوارد از لــزوم یــا عــدم لــزوم اخــذ مجــوز آغــاز یم گــردد و تــا وجــود 
اصــل امتیــاز یــا عمویم بــودن حــق برگــزاری اجتماعــات ادامــه پیــدا 

یم کنــد. 
آنچــه نتیجــه ایــن راه پــر مانــع بــر رس برگــزاری اجتماعــات اســت، 
کاهش کیفیت حکمرا�ن از طریق کمرنگ شدن نقش شهروندان 
در اداره کشــور، ایجــاد شــکاف میــان دولــت و ملــت و انباشــت 
بــا  و  وندالیســ�ت  جنبش هــای  صــورت  بــه  اســت کــه  مطالبــات 
خشــونت بــاال در عرصــه اجتمــاع پدیــدار یم گردنــد کــه دو نمونــه 
یــیک از  برجســته آن در دو ســال گذشــته هویــدا گشــته اســت. 
بــرای  بــه عنــوان راه حــیل بالدرنــگ  اقدامــا�ت کــه یم تــوان از آن 
ارائــه کــرد،  ن  اضــات خشــونت آم�ی بهبــود حکمــرا�ن و کاهــش اع�ت
انباشــت  از  ی  جلوگــ�ی و  اجتماعــات  آزادی  راه  از  مانع بــرداری 

اســت. شــهروندان  و خواســته های  مطالبــات 

آن  از   
ً
رصفــا انســا�ن  فــرد  هــر  حقــو�ت کــه  اســت.  یافتــه  تجــیل 

جهــت کــه انســان اســت فــارغ از رنــگ پوســت، نــژاد، دیــن، منشــأ 
اجتمایع، موقعیت اجتمایع و جنسیت دارای آن است. کرامت 
انســان بــه معــ�ن تکریــم و بزرگداشــت مقــام او کــه دارای عــزت و 
ف اســت و حــ�ت اســت کــه در هیــچ حــایل از  لــت واال و رسش ن م�ن
انسان قابل سلب شدن نیست و هرگونه رفتاری که این کرامت 
را مخــدوش کنــد، رفتــاری غــ�ی اخــال�ت اســت و بایــد از آن اجتنــاب 
ن یــیک از مصادیــق حقــوق و آزادی هــای مــد�ن  کــرد. آزادی بیــان نــ�ی
تأکیــد شــده  بــر آن  بســیار  بــ�ش  اعالمیــه حقــوق  اســت کــه در 
ن محــدود نیم شــود و حــق  ن و نگاشــ�ت اســت و تنهــا بــه ســخن گف�ت
ن بســان یــک حــق مســتقل شــناخته شــده  ن نــ�ی تجمــع مســالمت آم�ی
و طریقه ای اســت که انســان ها به وســیله آن دیدگاه ها و اندیشــه 
خود را به دیگران منتقل یم کنند؛ خواه این دیدگاه و اندیشه یک 
ی باشــد. دیــدگاه ســیایس، اجتمــایع و یــا حــ�ت رصفــا یــک ایــده هــ�ن

بنابرایــن چالــش میــان امنیــت در روایــت دولت خــوایه و آزادی 
در روایــت دموکرایس خــوایه همیشــه در اندیشــه ســیایس و بــه 
تبــع آن در تحــوالت ســیایس اجتمــایع دوره مــدرن وجــود داشــته 
است. کشورها�ی به توسعه دست یافته اند که با مکانیسم های 
، احــزاب، مطبوعــات، حــوزه عمــویم، دموکــرایس و  جامعــه مــد�ن

حــق رأی و پارلمــان تعــادل آزادی و امنیــت را شــکل داده انــد. 

توســط  پذیرفته شــده  اصــول  از  یــیک  اجتماعــات،  آزادی 
کنوانســیون های حقــوق بــ�ش اســت کــه در تعاریــف حقــو�ت از 
آن بــه عنــوان »حــق یــا توانــا�ی فــردی در گــرد هم آمــدن و بیــان 
جمــیع، ترویــــــج، دنبال کــردن و دفــاع از ایده هــای جمــیع« تعریــف 
ن بــار، اعالمیــه حقــوق بــ�ش جهــا�ن در  شــده اســت. بــرای نخســت�ی
ســال 1948 ایــن حــق را بــه عنــوان یــیک از حقــوق اســایس بــ�ش بــه 
، کنوانســیون های منطقــه ای  ن رســمیت شــناخت و پــس از آن نــ�ی
، نظــ�ی نظام نامــه آمریــکا�ی یط مــاده 1۵، نظام نامــه  حقــوق بــ�ش
اروپا�ی حقوق ب�ش یط ماده 11 و منشــور آفریقا�ی حقوق ب�ش 
ن یط ماده 11، حق آزادی تجمعات را به رسمیت شناخته اند. ن�ی

ن ایــن  در قانــون اســایس ایــران ، ذیــل اصــل ۲۷ام قانــون اســایس نــ�ی
حــق بــرای آحــاد ملــت بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. اصــل 
۲۷ بیان یم کند »تشکیل  اجتماعات  و راه  پیما�ی  ها، بدون  حمل  
ط آن  که  مخل  به  مبا�ن  اسالم  نباشد آزاد است«.  سالح ، به  رسش
بــرای  را  حــق  ایــن  شــاید  اســالیم  اولیــه جمهــوری  قانون گــذاران 
عمــوم شــهروندان برقــرار ســاخته باشــند امــا بــا نــگایه بــه تحــوالت 
چندین ساله، مسائل متعددی مانع از استفاده از این حق شده 
ن مجــوز« از ســوی  اســت کــه یــیک از موانــع مذکــور، مســئله »تأمــ�ی
نهادهــای مربوطــه اســت کــه در نــگاه اول، قانــون اســایس نکتــه ای 
در این خصوص به میان نیاورده است. این نوشتار به دنبال آن 
ن نظــام حقــو�ت ایــران، بــه چالــش اخــذ  اســت کــه بــا بــرریس قوانــ�ی
ن بــه میــان  مجــوز بــرای برگــزاری تجمــع و تعارضــا�ت کــه در ایــن بــ�ی

دازد.  آمــده، بــ�پ
مســئله لــزوم یــا عــدم لــزوم اخــذ مجــوز بــرای برگــزاری اجتماعــات، 
ن است. یم توان بیان کرد  از جمله مباحث چالیسش و بحث برانگ�ی
کــه آزادی اجتماعــات، از جملــه آزادی هــا�ی اســت کــه نیازمنــد 
 ایــن ســازوکار، 

گ
ن شــده اســت کــه چگونــیک ســازوکاری از پیش تعی�ی

یفــات و فرایندهــای  بایســ�ت بــه نحــوی باشــد کــه بــا حداقــل ت�ش
ن کننــده ایــن حــق شــهروندان باشــد.  بروکراتیــک، تضم�ی

امنیــت، کاال�ی عمــویم اســت کــه در صــورت رها کــردن شــهروندان 
قابــل حصــول نیســت و بــر اســاس اندیشــه های ســیایس هابــز و 
هرچنــد  یم گــردد.  حاصــل  دولــت  خلــق  صــورت  در  تنهــا  الک 
تقابــل امنیــت و آزادی دغدغــه بســیاری از متفکــران عــرص جدیــد 
بــوده اســت، بدیــن گونــه کــه دولت خــوایه امنیــت شــکل یم دهــد 
ان از آزادی انســان ها کــم یم گــردد و دولــ�ت کــه  ن امــا بــه همــان مــ�ی
امــکان  بــه طــور طبیــیع  دارد،  امنیــت  بــر  انــدازه  از  بیــش  تأکیــد 
ن  ســلب آزادی هــا را پیش فــرض گرفتــه اســت. دولت هــای جدیــد نــ�ی
برخــالف نظام  هــای ســیایس قدیــم کــه خــود را مســئول اخــالق و 
سعادت و نظم مبت�ن بر فضیلت یم دانستند، همه اهداف خود 
را در امنیــت خالصــه کردنــد. ایــن تعریــف از مســئولیت دولت هــا، 
ا�ت ایجــاد کــرد و دیگــر مــراوده  ن حاکمــان و مــردم تغیــ�ی در نســبت بــ�ی
اخــال�ت مبتــ�ن بــر عــدل، غالب تریــن خصلــت عرصــه سیاســت و 
حکمــرا�ن نبــود. در قــرون وســیط مــردم حکومت شــدگا�ن بودنــد 
و  حاکمــان  دایــره کــردار  در  تنهــا  آنــان  ســیایس  هویت یــا�ج  کــه 
 حکومــ�ت و 

ً
حکومت گــران امکان پذیــر بــود. کنــش ســیایس رصفــا

بــه تبــع آن همــه اوامــر هــرم حاکمیــت عادالنــه قلمــداد یم گردیــد و 
لــت رعیــت، موضــوع کردارهــای حاکمــان خــود بودنــد.  ن مــردم در م�ن
در جهان بیــ�ن ســیایس، حاکــم بــه عنــوان رایع اعظــم، لطــف خــود 
، ذیــل لطــف و اراده اخــال�ت خداونــد  را همچــون رســال�ت اخــال�ت
اض و  ن مفهــویم، غایــت اعــ�ت بــر رعیــت اعمــال یم نمــود. در چنــ�ی
کنــش ســیایس دور از ذهــن یم نمــود و رعیــت بــه عنــوان تابــیع از 
میــل حاکــم شــناخته یم شــد. بــه تدریــــــج بــا ورود بــه دنیــای مــدرن و 
ن  اض ن�ی ارتقای مفهوم رعیت به شهروندی و جایگاه مفهوم اع�ت

در اندیشــه ســیایس تغیــ�ی پیــدا کــرد.
مــردم در  اســت کــه مفهــوم  ن متفکــرا�ن  از نخســت�ی  جــان الک 
اندیشــه ســیایس را تغیــ�ی داد. هــر چنــد نظریــه ســیایس الک بــه 
ماننــد نظریــه ســیایس هابــز، بــر طبیعــت بــ�ش اســتوار اســت، امــا 
اخــال�ت و تابــع  الک برخــالف هابــز کــه انســان را موجــودی غ�ی
خواســت های غریــزی یم شــمارد، انســان را موجــود اخــال�ت و تابــع 
قانــون اجتمــایع یم دانــد. انســان دراندیشــه الک از لحــاظ اخــال�ت 
با هم برابر هســتند و آزادانه به هر آنچه مطابق قانون طبیعت 
اســت، عمــل یم کننــد. یعــ�ن هــر فــرد بــه لحــاظ انســان بودن اش از 

، نماینده وزارت کشور و دو نماینده  نماینده شورای عایل قضا�ی
از مجلــس قــرار داده اســت.

ن گشــته  ایــط فــوق، یم تــوان از ضوابــیط کــه تعیــ�ی متناســب بــا رسش
قانــون  ارتبــاط  مســئله،  ن  نخســت�ی مطــرح کــرد.  را  پرســش  چنــد 
فعالیت احزاب با اصل ۲۷ قانون اســایس اســت؛ چرا که پیشــ�ت 
بیان شد، در قانون اسایس سخ�ن از کسب مجوز برای برگزاری 
اجتماعــات بــه میــان نیامــده اســت. ایــن مســئله بــا واکنــش شــورای 
مصوبــه  در  نگهبــان  شــورای  اســت.  شــده  مواجــه  ن  نــ�ی نگهبــان 
۲990 خــود، اخــذ مجــوز بــرای برگــزاری اجتماعــات را مغایــر بــا 
قانــون اســایس دانســت و آن را بــه مجلــس اعــاده نمــود؛ هــر چنــد 
، به واســطه انقضای مهلت برریس شــورای  ی جز�ئ بعد از تغی�ی
نگهبــان، بــا انــدک تغیــ�ی جــز�ئ و حفــظ اخــذ مجــوز، بــه تصویــب 

رســید.  
مســئله دیگــر، محدودســازی توانــا�ی برگــزاری تجمــع بــه گروه هــای 
شناخته شده در قانون فعالیت احزاب و عدم سلب آزادی سایر 
افــراد خــارج از ایــن حلقــه جهــت برگــزاری اجتماعــات اســت. در 
 شــامل حــال احــزاب و 

ً
ابتــدا بــه نظــر یم رســد کــه ایــن قانــون، رصفــا

ده یم شود؛ اما با نگایه به مواد موجود در قانون  گروه های نام�ج
امنیــت  ن  تأمــ�ی  

گ
ن نامــه چگونــیک آی�ی ن  احــزاب و همچنــ�ی فعالیــت 

، مشــاهده یم گــردد کــه امتیــاز  اجتماعــات و راهپیما�ی هــای قانــو�ن
برگزاری اجتماعات، تنها به گروه های مذکور واگذار شده است 
ن حــ�ت هســتند. ایــن مســئله در مــاده 6  و ســایر افــراد، فاقــد چنــ�ی
ن 3۲ کــه گروه هــا را موظــف بــه کســب مجــوز و ارائــه  و همچنــ�ی
تعهــدات الزمــه جهــت عــدم حمــل ســالح و مخل نبــودن بــه مبــا�ن 
اســالم را بــه وزارت کشــور ارائــه کننــد. از وجــود واژه گروه هــا در 
ن برداشــ�ت را بــه دســت یم دهــد کــه   چنــ�ی

ً
ابتــدای مــاده 3۲، تلویحــا

تنهــا گروه هــا حــق برگــزاری اجتماعــات و راه پیما�ی هــا را داشــته و 
ن امنیــت  ن نامــه تأمــ�ی ، در آی�ی ن ســایرین از آن محروم انــد. همچنــ�ی
تلــ�ت شــده اند کــه مطابــق  تنهــا اجتماعــا�ت قانــو�ن  اجتماعــات، 

قانــون فعالیــت احــزاب، اخــذ مجــوز نمــوده باشــند. 
 

گ
ن کمیســیون مــاده 10 احــزاب کــه جهــت رســید� ، تعیــ�ی ن همچنــ�ی
 به قیود 

گ
به فعالیت احزاب ایجاد شده، به عنوان مرجع رسید�

مطــروح در قانــون اســایس جهــت برگــزاری اجتماعــات، چنــدان 

ســیایس را بــه قصــد آزادی و برابــری انســان ها علیــه رسمایــه داری 
رواج داد امــا در عمــل حکومــت توتالیــ�ت خلــق کــرد و امنیــت را بــه 

جــای آزادی نشــاند.
نظریه پــرداز دیگــری کــه بــر نقــش مــردم و کنــش ســیایس آنهــا تأکیــد 
داشته است، هابرماس و نظریه جامعه مد�ن اوست. هابرماس 
در تقسیم بندی عقل آن را به دو حوزه ارتبایط و ابزاری تقسیم 
یم کند گرچه در واقعیت، حوزه ابزاری که همان اقتصاد و دولت 
است، از حوزه ارتبایط قوی تر نشان داده یم شود اما حوزه عقل 
ارتبایط که بس�ت حوزه عمویم است، نماینده مهارت های کالیم 
ن االذهــا�ن اســت کــه از شــأن باالتــر و عمیق تــری برخــوردار  و ب�ی
اســت و بایــد جایــگاه واقــیع خــود را بــاز نمایــد. عقال�ن شــدن حــوزه 
ش حــوزه عمــویم جامعــه اســت  سیاســت دولــت نیازمنــد گســ�ت
کــه برخــالف عرصــه تک ذهــ�ن قــدرت، عرصــه ای چنــد ذهــ�ن و 
ن  محــل برخــورد اندیشــه ها و اذهــان گوناگــون اســت و در ایــن بــ�ی
نقش مردم و رضایت آن ها از عملکرد دولت در حوزه عمویم به 
اض و  نمایش در یم آید. حوزه عمویم به عنوان فضا�ی برای اع�ت
نارضای�ت ها شناخته یم شود که با تقویت آن مردم منافذی برای 

نقــد سیاســت های دولــت یم یابنــد.
اض مــردم در اندیشــه کانــت در رســاله حقــوق عمــویم  حــق اعــ�ت
مطــرح گردیــد و تکامــل آن در منشــور حقــوق بــ�ش در یس مــاده 

ا�ئ فاطمه نص�ی
ارشد علوم سیایس 98

فاطمه ذوالفقاریان
ی اندیشه سیایس 96 دک�ت
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گ
دوهفته نامه فرهن�

ی وضعیت بازداشت شدگان اخ�ی توسط کمیته سه نفره در دولت6 �پ گ�ی

ی و معــاون حقــو�ت رئیــس  رئیــس دفــ�ت رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه ای ســه نفــره شــامل وزیــر کشــور، وزیــر دادگســ�ت
جمهور اعالم کرد که این کمیته موظف شد تا حساب کسا�ن که قصد آشوب نداشتند را از آن ها�ی که خوف و ترس ایجاد 

کردنــد، جــدا کند.
نــگاران در مــورد تشــکیل کمیتــه ســه نفــره بــرای  بــه گــزارش ایســنا، محمــود واعــیطن در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در جمــع خ�ج
برریس وضعیت بازداشت شدگان و آسیب دیدگان ناآرایم های اخ�ی اظهار کرد: کمیته سه نفره ای که متشکل از وزیر کشور، 
ی و معاون حقو�ت رئیس جمهور هستند، براساس ابالیعن که دیروز شد وظیفه دارند برریس های الزم را انجام  وزیر دادگس�ت

دهند.

جنبش های توده وار و خشونت های خیابا�ن
عیل قدیری

ی علوم سیایس 98 دک�ت

فــروش نفــت کشــور تــا حــد زیــادی کاهــش یافــت و دولــت بــا کــ�ی 
ایــط مــادی و رفــایه خانــوار  بودجــه شــدیدی مواجــه شــد کــه در رسش
ایــرا�ن به خصــوص طبقــه متوســط اثرگــذار بــود. تمدیــد وضعیــت 
اقتصــادی نامطلــوب ســبب شــده اســت تــا بخش هــا�ی از طبقــه 
ن  ِ مســالمت آم�ی

ا�ن متوســط کــه تــا پیــش از ایــن نماینــدگاِن اعــ�ت
و  بپیوندنــد  فقــ�ی جامعــه  و  بــه طبقــه محــروم  بودنــد،  جامعــه 
به اصطــالح بــا پدیــده ای ذیــل عنــوان »نوتهیدســتان« یــا »طبقــه 
ن  ا�ن آنان ن�ی شده« مواجه شویم و نحوه بروز اع�ت متوسط فق�ی
ن شــود. ایــن پدیــده از  ، دگرگــون و خشــونت آم�ی در اثــر ایــن تغیــ�ی
 تهیدســت 

گ
آن جهــت اهمیــت دارد کــه معمــوال کســا�ن کــه به تــاز�

هــای  ن شــده اند، از خشــم ناامیــدی بــر خــود یم لرزنــد و خاطــره چ�ی
 شــان خــون را در رگ آنــان به جــوش یم آورد. 

گ
خــوب گذشــته زند�

ایــن گــروه جدیــد محروما�ن انــد کــه بــه جنبش-هــای تــوده وار پاســخ 
موافق یم دهند. این گروه جدید با مقایسه وضعیت کنو�ن خود 
 نــایسش 

گ
 و زخم خــورد�

گ
بــا گذشته شــان، احســاس نــویع طردشــد�

ن حــیس ســبب واکنش هــای  از نــویع نظــم ناعادالنــه دارنــد و چنــ�ی
شــدیدی بــه وضعیــت کنــو�ن یم شــود.

موج سواری رسانه ای و توهم شنیده شدن
قالــب  در  خیابــا�ن  اضــات  اع�ت ن  خشــونت آم�ی بــروز  در  امــا 
 ِ

ا�ن جنبش هــای تــوده وار، تنهــا نبــود نهادهــا و ســاختارهای اعــ�ت
ن دخیل است.  ن موثر نیست بلکه عوامل دیگری ن�ی مسالمت آم�ی
یــیک از ایــن عوامــل، موج ســواری رســانه-های خــار�ج در اغــراق از 
ایــط نامطلــوب کنــو�ن کشــور اســت. شــاید بارهــا ایــن نکتــه را بــه  رسش
الفــاظ گوناگــون از رســانه های داخــیل، دولتمــردان و حــ�ت بــر�ن 
تحلیل گــران ســیایس شــنیده و در برابــر پذیــرش آن مقاومــت کــرده 
ایــط نامطلــوب کنــو�ن  باشــید و ایــن نکتــه را بیــان کنیــد کــه مــا رسش
را بــا گوشــت و پوســت خــود احســاس یم کنیــم و دیگــر نیــازی بــه 
فضاســازی رســانه های خــار�ج نیســت. امــا مقصــود نگارنــده فراتــر 
بلکــه  و  شــخیص  به صــورت  نامطلــوب کنــو�ن  ایــط  رسش درک  از 
ن گفت وگوهــای عمــویم و حاکــم شــدن  بزرگ نمــا�ی آن هــا در بــ�ی
فضای یأس است. بگذارید تا موضوع را کیم بیش�ت واکاوی کنم. 
ایط کنو�ن نه فقط بدنه جامعه بلکه بسیاری از مدیران و  در رسش
ایط نامطلو�ج  ن به این امر اذعان دارند که با رسش ن دول�ت ن�ی مسئول�ی
مواجه ایــم و کمــ�ت فــردی را یم تــوان یافــت کــه بــر ایــن امــر صحــه 
ایط  ایط کنو�ن دفاع کند. اما این که در رسش نگذارد و تمام قد از رسش
ایط نامطلوب است، به این معنا نیست  کنو�ن در حوزه ها�ی رسش
ن تمــام شــده اســت! ناامیــدِی کنــو�ن به دنبــال  کــه دیگــر همه چــ�ی
عوامــل متعــددی نظــ�ی بیــکاری، تنهــا زاده تهدیــد فقــر نیســت، 
 ِ

منتظــره یــک نیســ�ت بلکــه بیــش از آن، نــایسش از چشــم انداز غ�ی
همه جانبــه در آینــده پیــِش رو به دنبــال القائــات رســانه های خــار�ج 
اســت؛ القائــا�ت از ایــن جنــس کــه گرفتــار ایــن احســاس بشــویم کــه 
ن دیگــر بــه پایــان رســیده اســت. زما�ن کــه ایــن نکتــه را حــ�ت  همــه چــ�ی
به نزدیک ترین دوســتان خود منتقل یم کنیم، با این اتهام گرفتار 
یم شــویم کــه اســ�ی تئــوری توطئــه شــده ایم؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را 
د کــرد کــه وجــود توطئــه بــا تئــوری توطئــه متفــاوت اســت و  ن گــورسش
د کــه اساســا منکــر  نبایــد گفتمــان تئــوری توطئــه مــا را چنــان دربرگــ�ی
ضان  اییط که نتوانیم برای مع�ت هر گونه توطئه ای شویم. در رسش
ایــط  اغــراق در رسش و  نامطلــوب کنــو�ن  ایــط  میــان رسش اجتمــایع، 

از خشــونت در برابــر تــوده تــا کجاســت؟ آرنــت بــه ایــن نکتــه اشــاره 
دارد کــه ایــن برتــری تــا مــادایم ادامــه یم یابــد کــه »ســاختار قــدرت 
دولت دست نخورده و سالم بماند«. منظور آرنت از این عبارت 
آن اســت کــه در مســابقه خشــونت، دولــت همــواره برتــر اســت تــا 
آن جا که کانون و هسته اصیل قدرِت حکومت فرونپاشد. آرنت 
وهای پلیس یا ارتش در اطاعت  نشانه این امر را در »اطاعت ن�ی
ن خالصــه کــرد: تــا  از فرمان هــا« یم دانــد. ایــده آرنــت را یم تــوان چنــ�ی
ل دارد، در برابــر  وهــای نظــایم خــود کنــ�ت مــادایم کــه دولــت بــر ن�ی
خشــونت توده هــا، دســت بــاال را دارد. چکیــده وار یم تــوان از ایــن 
ن نتیجــه گرفــت کــه به ســبب توانمنــدی دولــت در  مبحــث چنــ�ی
ن توده هــا در  وهــای نظــایم خــود، اقدامــات خشــونت آم�ی ل ن�ی کنــ�ت

اضــات آنــان نخواهــد بــود. ایــط کنــو�ن راهگشــای اع�ت رسش
چه باید کرد؟

ایــط  همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، نیم تــوان از پذیــرش رسش
اضــات را نادیــده گرفــت.  نامطلــوب کنــو�ن شــانه خــایل کــرد و اع�ت
اضات راه به جا�ی نیم برد و باید تالش کرد تا  اما خشونت در اع�ت
ن پیش برد تا  اضات را به شکیل مسالمت آم�ی ، اع�ت بتوان با اقداما�ت
اضات  ض نشد و هم اع�ت هم منجر به برخورد دولت و توده مع�ت
ض اکنون احساس یم کند  ایط منجر شود. توده مع�ت به بهبود رسش
ی هــا و تصمیم ســازی ها خیــیل ُپررنــگ  کــه نظــرش در تصمیم گ�ی
 تصمیما�ت توسط دیگران به آن تحمیل یم شود 

ً
نیست و عموما

ض  و تنها مجبور به اطاعت از آن ها است. دیگر آن که توده مع�ت
ن شده برای بیان نقطه  نظرات انتقادی و  امکان و زمینه ای تضم�ی
ا�ن  خود نیم بیند. ییک از راه های تجربه شده موفق در بیان  اع�ت
ن آن اســت کــه نظــام تحــزب، ســندیکاها  اضــات مســالمت آم�ی اع�ت
و به عبار�ت ظرفیت های تشــکیال�ت موجود به رســمیت شــناخته 
ی بیابنــد تــا اوال بــا ایفــای نقــش  شــوند و امــکان فعالیت هــای بیشــ�ت
میانــ�ج بتواننــد نظــرات، مطالبــات و انتظــارات تــوده مــردم را بــه 
، دولــت  ی کننــد و دومــا در مواقــع بحــرا�ن دولــت منتقــل و پیگــ�ی
خــود  پیــِش روی  در  را  شناخته شــده ای  منســجِم  گروه هــای 
اضــات  داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا آنــان گفت وگــو و از شــیوع اع�ت
رســانه های  بیشــ�ت  عمــل  آزادی  ی کنــد.  جلوگــ�ی ن  خشــونت آم�ی
 طیف های وسیع تر 

گ
کشور برای بازتاب روایات متک�ث و نمایند�

افزایــش  را  انتقــادی  بــه موضوعــات  ن  پرداخــ�ت توانــا�ی  اجتمــایع 
یم-دهــد. همــه این هــا راهــکاری در جهــت ایجــاد حــوزه عمــویم 
د کــه  فعــال و انتقــادی اســت تــا به واســطه آن ســاختاری شــکل گــ�ی
اض کنند. عالوه  ن اع�ت شهروندان بتوانند به صورت مسالمت آم�ی
اضات،  ن اع�ت د مسالمت آم�ی بر لزوم حوزه عمویم در جهت پیش�ج
ایــط اقتصــادی به ســمت ســاختار های  هرچــه کشــور بــا بهبــود رسش
طبقــه متوســط ســوق پیــدا کنــد و سیاســت های اقتصــادی دولــت 
پیــدا  ایــن طبقــه را فراهــم ســازد، خشــونت کاهــش  امــکان رشــد 
یم کند. همه این ها در صور�ت امکان پذیر است که اوال دولت به 
ایط کنو�ن نائل شود و دوما با وحدت نخبگان  در� درست از رسش
و ائتــالف میــان بخش هــای مختلــف دولــت بتــوان در راســتای 
مشــارکت  اضــات،  اع�ت ن  مســالمت آم�ی د  پیشــ�ج بــرای  ســازی  بس�ت
بیش�ت توده مردم در ساختار دولت به واسطه احزاب، سندیکاها 
و تشکل های مردیِم حرفه ای، بهبود وضعیت کنو�ن و در نهایت 

حکمــرا�ن مطلــوب حرکــت کــرد.

نوشــتاری کــه در ادامــه یم خوانیــد، به دنبــال دغدغــه ای بــرای ارائــه 
اضــات خیابــا�ن  پاســخ بــه دو پرســش پدیــد آمــده اســت: چــرا اع�ت
به خشــونت کشــیده یم شــود و چرا عمدتا خشــونت های خیابا�ن 
نتیجه بخــش نیســت؟ پاســخ بــه ایــن دو پرســش ســهل و ممتنــع 
است و سهل و ممتنع بودن آن هم در یک گزاره تحدید یم شود: 
پاسخ های بسیار زیادی که یم توان در تحلیل این دو پرسش ارائه 
کرد. پاسخ های بسیار از آن جهت موضوع مورد بحث را تسهیل 
جامعه شــنایس،  موضــویِع  حوزه هــای  از  یــک  هــر  یم کنــد کــه 
علوم سیایس، روان شنایس و… برای تحلیل پدیده خشونت های 
، دســتگاه های نظــری فربــه ای دارنــد و پژوهشــگر بــا دریــا�ی  خیابــا�ن
امــا روی  �ج کــران از نظریــات و داده هــای علــیم مواجــه اســت. 
آن  بحــث  مــورد  موضــوع  در  بســیار  پاســخ های  ســکه ی  دیگــر 
 ابعــاد آن ســبب یم شــود تــا پژوهشــگر نتوانــد 

گ
د� اســت کــه گســ�ت

تمایم جنبه های موضوع را در کار خود بگنجاند و تحلییل جامع 
ارائــه کنــد؛ چراکــه برگزیــدن هــر یــک از حوزه هــای موضــویع بــرای 
د موضوع مورد مطالعه، ح�ت اگر منجر به غفلت از دیگر  پیش�ج
ن دیگر حوزه ها  حوزه های مطالعا�ت نشود، ناگزیر از نادیده گرف�ت
ن آن هــا اســت. پــس از ایــن مقدمــه کوتــاه، در ادامــه  و فروگذاشــ�ت
خواهــم کوشــید تــا بــا توجــه بــه محدودیــت کلمــات و بــه وســع خــود 
به اختصــار در مقــام پاســخ گو�ی بــه دو پرســِش ایــن نوشــتار برآیــم.

صداها�ی که امکان شنیده شدن ندارند
ایــط از وضعیــت  اگــر بــرای کنــش ســیایس و اجتمــایع و تغیــ�ی رسش
ط  موجــود بــه وضعیــت مطلــوب و اصــالح امــور بــه دو پیــش رسش
بــه  رصف  اّتــکاِء  یــیک  باشــیم،  داشــته  اعتقــاد  تغیــ�ی  قابــل  غ�ی
دیگــری  و  و�ن  بــ�ی عنــارص  از  دوری گزیــ�ن  و  داخــیل  وهــای  ن�ی
ایــط  ن رسش ضــ�ی ن از خشــونت، تنهــا دو راه حــل پیــِش روی مع�ت پرهــ�ی
نامطلــوب بــا�ت اســت: تــالش در جهــت حکومت منــدی خــوب 
بــا انتخــاب نخبــگان و متخصصــان مــورد نظــر و وثــوق عمــویم و 
 ِ ها و ظرفیت های تشکیال�ت و سندیکا�ی دیگری استفاده از بس�ت
ی آن ها تا به  قانو�ن و رســیِم موجود برای بیان مطالبات و پیگ�ی
ثمــر رسیدن شــان. در ایــراِن امــروز از یک ســو بخــش عمــده ای از 
جایگاه هــای اثرگــذار و مناصــب کلیــدِی حکومــ�ت چنان چــه تجربــه 
تاریــ�ن نشــان یم دهــد در یــِد افــراِد معــدودی اســت کــه به صــورت 
اســتصوا�ج برگزیــده یم شــوند و از ســوی دیگــر مســئولیت های 
انتخا�ج که به واسطه آراء مردم نصیب بر�ن برگزیدگان یم شود، 
بــا محدودیت-هــا�ی نظــ�ی نظــارت اســتصوا�ج تحدیــد و انتخــاب 
یم شــود  مواجــه  حاکمیــ�ت  مصلحت هــا�ی  بــا  به نــویع  عمــویم 
کــه شــاید بــرای عمــوم جامعــه قابــل درک نباشــد و آن هــا نتواننــد 
ایــط،  نماینــدگا�ن کــه مــد نظــر دارنــد را برگزیننــد. در نتیجــه ایــن رسش
اگــر گفت وگــوی مســتمری میــان دولــت و جامعــه وجــود نداشــته 
د، به-واســطه سیاســت های  باشــد و اقنــاع عمــویم صــورت نگــ�ی
موجــود، شــکاف  قابــل مالحظــه ای میــان بخش هــا�ی از جامعــه و 
دولــت ایجــاد یم شــود کــه تنهــا یــیک از نتایــج آن فقــدان کارا�ی الزم 
ن حکومت مندی مطلوب است. از دیگر  و تحت تأث�ی قرار گرف�ت
ِ قانو�ن و رسیِم  ها و ظرفیت های تشکیال�ت و سندیکا�ی سو بس�ت
ِ مختلــ�ن مواجه انــد و بــر�ن 

موجــود بــا محدودیت هــای فعالیــ�ت
ن  ن به رسمیت شناخته نیم شوند و فعال�ی جنبش های اجتمایع ن�ی
آن با مشــکال�ت بســیاری دســت وپنجه نرم یم کنند. اســتمرار عدم 
حکومت منــدی خــوب ســبب انباشــت مشــکالت عدیــده ای در 
گــذر زمــان یم شــود و فقــدان زیرســاخت های مناســب ســاختاری 
اض بــه وضعیــت نامطلــوب ســبب یم شــود تــا  و نهــادی در اعــ�ت
ض جامعــه به ســبب آن کــه نماینــدگا�ن از جنــس  بخش هــای معــ�ت
ا�ن آنــان باشــند، خــود  خــود را در دولــت نیم یابنــد تــا صــدای اعــ�ت
به خیابان ها بیایند و با اقداما�ت رادیکال، صدای شان را به دولت 
ضان حادتر باشد  برسانند. طبعا از یک سو هرچه مشکالت مع�ت
ایط موجود، زیست آنان را تهدید کند و از  به نویع که استمرار رسش
اضات آنان در گذر زمان به سبب آن که منفذهای  دیگر سو اع�ت
مناســ�ج جهــت ابــراز پیــدا نکــرده اســت، تجمیــع شــود و بــه یک بــاره 
ضــان  از مع�ت رادیکال تــر و خشــن تری  بــا رفتارهــای  فــوران کنــد، 
بخش هــای   ِ

ا�ن اعــ�ت هرچــه گروه هــای  شــد.  خواهیــم  مواجــه 
مختلــف جامعــه در خیابان هــا در نبــود تشــکیالت و گروه هــای 
ض بیشــ�ت بــه یکدیگــر بپیوندنــد،  رســیم و شناخته شــده ی معــ�ت
خصلت هــای جنبش هــای تــوده وار را یم یابنــد و بــا بزرگ تــر شــدن، 
تر  ن بر قدرت تخریب آنان افزوده یم شود و جلوه ای خشونت آم�ی
آبان مــاه  و  اضــات دی مــاه 96  اع�ت میــان  ایــن  در  پیــدا یم کننــد. 
ن اســت  ا�ن پیشــ�ی 98 از یــک جهــت قابــل تمایــز بــا مــوارد اعــ�ت
و آن نــووروداِن خیابــا�ن و افــزوده شــدن بخش هــا�ی از جامعــه 
اضــات  ضــان خیابــا�ن اســت کــه تــا پیــش از ایــن در اع�ت بــه مع�ت
گذشــته حضــو نداشــتند و یــا حضورشــان جلــوه متفــاو�ت داشــت. 
ن الملــیل علیــه ایــران،  در ســال های اخــ�ی بــا تشــدید تحریم هــای ب�ی

نامطلــوب کنــو�ن کــه آن را به طــور عالج ناپذیــری تباه شــده ترســیم 
یم کننــد تمایــز قائــل شــویم، نتیجــه ای جــز ناامیــدِی تثبیت شــده 
اجتمــایع به دنبــال نخواهــد داشــت و روی دیگــر ایــن وضعیــت، 
حرکــت در جهــت امیدهــای کاذ�ج اســت کــه از آن ســوی مــرز 
ایــط، احتمــاال بیشــ�ت به دنبــال  ضــان در ایــن رسش داده یم شــود و مع�ت
دوره گــردان امیدفــروش یم رونــد تــا یاری رســانندگان! دوره گــردان 
امیدفــروش آنا�ن انــد کــه یم کوشــند ذهــن جمــیِع جنبــش  تــوده-

وار را نــه فقــط در پلیــدِی اکنــون اقنــاع کنــد بلکــه عامدانــه بــه ایــن 
پلیــدی دامــن یم زنــد تــا بتوانــد آرمانشــهر خــود را بــرای آنــان ترســیم 
ن امیِد قطیع به آینده به�ت  کند؛ درواقع تقبیِح اکنون بدون بس�ت
ان هم که توده  ن نیم تواند از اصالت برخوردار باشد زیرا به هر م�ی
بــر پلشــ�ت کنــو�ن تأســف بخــورد، اگــر چشــم اندازهای آ�ت حــایک از 
وخامت بیشــ�ت یا ح�ت اســتمرار اوضاع کنو�ن و عدم تغی�ی باشــد، 
ایــط موجــود منجــر  به طــور اجتناب پذیــری به ســوی ســازش بــا رسش
ض  ، یم کوشــد تا توده مع�ت خواهد شــد. عمده اپوزیســیوِن کنو�ن
جــر و بــه آینــده ای شــکوهمند امیــدوار  ن را از وضعیــت کنــو�ن م�ن
، قوی ترین  ایط کنو�ن کند؛ پراکندن امید به آینده با بریدن از رسش
ان  ن ایــط زیســت بهــ�ت اســت، بــه آن مــ�ی محــرک تــوده بــا تصــور رسش
قوی که به آن شهامت حضور در خیابان و دست یازیدن به هر 

ی را بدهــد. ن اقــدام خشــونت آم�ی
خشونت جنبش توده ای در برابر خشونت دولت 

اضــات  بــر�ن از تحلیل هــا، چــرا�ی بــه خشــونت کشــیده شــدن اع�ت
اضــات و خشــونت آن  خیابــا�ن را در نحــوه برخــورد دولــت بــا اع�ت
ان بــه تک علــ�ت دیــدن  ن خالصــه یم کننــد؛ فــارغ از این کــه تــا چــه مــ�ی
پدیده های اجتمایع نقد وارد است، باید گفت که قانون اسایس 
اض را حق قانو�ن شهروندان یم داند و در نتیجه مطابق  ایران اع�ت
ایــیط به رســمیت  اضــات مــردیم بــا رعایــت رسش قانــون اســایس، اع�ت
 

گ
، چگونــیک اخــ�ی بحــث  طــرح  از  مقصــود  امــا  شــناخته یم شــود. 
ن نیست  اض در ایراِن کنو�ن نیست. اگرچه چن�ی احقاق حق اع�ت
اضــات مــردیم را به رســمیت نشناســد و رصفــا  کــه دولــت ایــران اع�ت
ن  درصــدد برخــورد بــا آنــان برآیــد، امــا بگذاریــد تصــور کنیــم چنــ�ی
ن خشــونت جنبش هــای  اســت. نتیجــه در برابــر هــم قــرار گرفــ�ت
فیلســوف  آرنــت،  هانــا  چیســت؟  دولــت  خشــونت  و  تــوده ای 
ســیایس آلما�ن به این پرســش بدین نحو پاســخ داده اســت که در 
د، یع�ن خشونت  مصا�ن که خشونت در برابر خشونت قرار گ�ی
مــردم در برابــر خشــونت دولــت، »دولــت همیشــه دارای برتــری 
مطلــق اســت« و ایــن بــه آن ســبب اســت کــه خشــونت نیازمنــد 
و�ی کــه دولــت بــرای خشــونت در  و اســت و ابــزار و نــ�ی ابــزار و نــ�ی
وی مــردیم  اختیــارش اســت، همــواره فاصلــه عظیــیم بــا ابــزار و نــ�ی
ابــزار  منظــور  داشــت کــه  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  البتــه  دارد. 
نــه گروه هــا�ی کــه  و  اســت  تــوده ای  جنبش هــای  ن  خشــونت آم�ی
ن شــده اند.  از جانــب کشــورهای متخاصــم آمــوزش دیــده و تجهــ�ی
ی بــرای اعمــال خشــونت  وی بیشــ�ت امــا دولــت همــواره ابــزار و نــ�ی
دارد و مــردم هرچــه قــدر هــم کــه بــه خشــونت متوســل شــوند، بــا 
ی از ســوی دولــت مواجــه خواهنــد شــد و طبعــا  خشــونت بیشــ�ت
ن حضور داشته باشند،  ن گروه های معاند ن�ی ض�ی اگر در میان مع�ت
تــر خواهــد بــود. امــا هانــا آرنــت بالفاصلــه  ن برخــورد دولــت قهرآم�ی
ایــن ســوأل را مطــرح یم کنــد کــه برتــری مطلــق دولــت در بهــره بــردن 
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اضات آبان ۱3۹۸ ماهیت مداخله ی دولت های خار�ب در اع�ت
از اعضــای حــزب، خواســتار تجدیــد نظــر در سیاســت های کیل 
مجارستان شوند. ایمره نادی از جمله این اعضا بود که در جریان 
، رقیب او با حمایت  این اختالفات از حزب اخراج شد و راکویسش
کامل مســکو، به ادامه ی سیاســت ها استالینیســ�ت در مجارســتان 
ده   ن و دخالــت  گســ�ت ی سیاســت های پیشــ�ی پرداخــت. از رسگــ�ی
اض دانشــجویان ایــن کشــور در بوداپســت  شــوروی، موجــب اعــ�ت
گردیــد کــه بــه رسعــت فراگــ�ی و تبدیــل بــه یــک انقــالب شــد. رادیــو 
اروپای آزاد در تهییج مردم و تحریک آن ها به انقالب علیه دولت 
دست نشــانده  شــوروی، نقیسش اســایس داشــت و رســانه  انقالبیون 
محسوب یم گردید. ایاالت متحده که پیش از این به دنبال رایه 
ق یم گشــت، حمایــت  ن بلــوک رسش بــرای نفــوذ در پرده هــای آهنــ�ی
خــود را از انقالبیــون اعــالم کــرد و بــه آن هــا وعــده  پشــتیبا�ن داد. 
وز شــد. ایمــره نــادی بــه عنــوان نخســت وزیر  انقــالب در ظاهــر پــ�ی
وی نظایم شوروی مجارستان  مستقر گردید و حدود یس هزار ن�ی
، یــک روز پــس از اعــالم خــروج  را تــرک کردنــد. در بامــداد 4 نوامــ�ج
وهــای شــوروی از مجارســتان، ارتــش شــوروی از مــرز رومــا�ن  ن�ی
وارد مجارســتان شــد، به بوداپســت حمله کرد و دســت به کشــتار 
ده ای زد. ایمــره نــادی دســتگ�ی گردیــد و یــک ســال  و تخریــب گســ�ت
بعــد اعــدام شــد. در تمــام طــول ایــن مــدت رادیــو اروپــای آزاد و 
ایــاالت متحــده ســکوت کردنــد و بعــد از آن بــا اســتناد بــر کشــتار 
ده ارتــش رسخ در مجارســتان و ۲00 هــزار پناهنــده ی مجــار  گســ�ت
، نهایت تالش خود را انجام دادند تا نشــان  در کشــور های اروپا�ی
ی را درباره   ن ، چ�ی ن دهند، روی کار آمدن خروشچف و مرگ استال�ی

شــوروی تغیــ�ی نــداده  اســت.
ایــاالت  آبــان 1398،  در  ایــران  رسارسی  اضــات  اع�ت جریــان  در 
متحــده ی آمریــکا در صــدر کشــورها�ی بــود کــه قصــد داشــت اســب 
تروای خود را در میان آشوب های داخیل وارد ایران کند. ترامپ، 
اضــات از لفــظ ملــت تروریســت، دربــاره ی ملــت  مــد�ت پیــش از اع�ت
ن  ن مرتبــه ای نبــود کــه چنــ�ی ایــران اســتفاده کــرده بــود و ایــن نخســت�ی
ایــران  ملــت  بــه  ایــاالت متحــده  از جانــب رئیس جمهــور  صفــ�ت 
اضــات رسارسی، ترامــپ بــه  نســبت داده یم شــد. در جریــان اع�ت
یک باره ادبیات خود را تغی�ی داد و از لفظ ملت بزرگ برای ملت 
ن خصمانه  ایران اســتفاده کرد. تأســف بار اســت که رویکردی چن�ی
وعیــت و  ناتیــو دارای م�ش ایــیط کــه هیــچ آل�ت درک نشــود و در رسش
صالحیــ�ت موجــود نیســت، اســب تــروا از دروازه هــای ایــران عبــور 
کنــد و حــ�ت حملــه نظــایم ایــاالت متحــده، بــا وجــود نمونه هــای 

عــراق و افغانســتان، در ذهــن عــوام مطلــوب شــمرده شــود.
اضات  ادعای رسان نظام، مب�ن بر این است که تبدیل شدن اع�ت
ی اغتشــاش، نــایسش از مداخلــه  ده و بــه تعبــ�ی بــه ناآرایم هــای گســ�ت
بیگانگان و حمایت صهیونیسم از شبکه های دست نشانده ای در 
ن مواقــیع آمــوزش دیــده و برنامه ریــزی  میــان مــردم، کــه بــرای چنــ�ی
یــا عــدم حقانیــت  انجــام داده انــد، اســت. جــدای از حقانیــت و 
اض، نیم تــوان منکــر ایــن مســئله شــد کــه اســتقالل  هــر گونــه اعــ�ت
کشــور، امــری حیــا�ت  اســت و اگــر مشــاهده شــود کــه امــروز، ایــن 
ن قــرار  ضــ�ی مســئله تحت الشــعاع حمایــت دیگــر کشــورها از مع�ت
اضــات  د، بایــد حیطــه  علت جــو�ی را یــا بــه عــدم مدیریــت اع�ت یم گــ�ی
اضــات از  ناتیــو واقــیع و یــا بــه هدایــت جریــان اع�ت توســط یــک آل�ت

بــاز یم گــذارد و حــ�ت  بــرای نفــوذ دولــت خــار�ج  ناتیــو، راه را  آل�ت
اضات را به او یم دهد. به طوری که گروه های  امکان مدیریت اع�ت
مخالف کوچک، رایه به جز وابسته کردن خود به دولت خار�ج 

در جهــت کســب جایــگاه و اعتبــار نخواهنــد دیــد.
 از ایــن جهــت یم تــوان مداخلــه  بیگانــگان در مســائل داخــیل کنــو�ن 
ایــران را هــم بــرای دولــت از جهــت ایجــاد خدشــه در اســتقالل و 
ضــان از جهــت ســیع در  حاکمیــت و شــاید امنیــت و هــم بــرای مع�ت
وابســته کردن آن هــا خصمانــه دانســت. ایــن برداشــت، بــه معــ�ن 
ن آبان 98 به خارج از کشور  اض آم�ی وابسته  نشان دادن جریان اع�ت
ده  یــن، طیــ�ن بســیار گســ�ت ن ضــان بــه گــرا�ن ب�ن نیســت. طیــف مع�ت
 معیشــ�ت 

ً
ا�ن رصفــا  نظــام کــه اعــ�ت

گ
اســت. از حامیــان همیشــیک

ی دشــم�ن  دارنــد، تــا گروه هــا�ی کــه همــواره مخالفــت یــا بــه تعبــ�ی
خــود را بــه صــورت آشــکار بــا جمهــوری اســالیم ابــراز نموده انــد، در 

ایــن طیــف قــرار دارنــد.
ده ای کــه دلیــل  ن طیــف گســ�ت ن از چنــ�ی اضــات خشــونت آم�ی  اع�ت
اض دارند ساخته نیست و نباید فرض  موجه و عقال�ن برای اع�ت
نقــش اســایس دولت هــای خــار�ج در تــالش بــرای ایجــاد رابطــه بــا 
ضــان تعمیــم داد و  بــر�ن گروه هــای مخالــف را بــه کلیــه  طیــف مع�ت
اضات شانه خایل  به این شکل از جنبه های صحیح و حقا�ن اع�ت
ل دولــت نیســت؛  اضــات، در کنــ�ت کــرد. مداخلــه  بیگانــگان در اع�ت
اض  اعــ�ت ایــط  آوردن رسش فراهــم  بــا  را  آن  پیامد هــای  امــا یم تــوان 
ن کاهــش داد و حــ�ت ایــن مداخــالت را تــا ســطح اعــالم  مســالمت آم�ی

نظــر رصف کاهــش داد.

در هــر جامعــه ای همــواره امــکان تضــاد و تعــارض میــان خواســت 
ملــت و رأی دولــت وجــود دارد. اختالفــات داخــیل یــک کشــور، بــه 
مرزهای آن کشور معطوف است؛ چرا که ذی نفعان تصمیمات 
دولــت، در زمینــه  سیاســت گذاری عمــویم، در داخــل مرزهــای آن 
 یم کننــد یــا دســت کــم تابــع حقــوق داخــیل آن کشــور 

گ
کشــور زنــد�

هستند. جنس این نوع از تضاد با تضاد میان دو دولت متفاوت 
اســت. درواقــع تضــاد میــان دو دولــت، تضــاد منافــع و شــاید تضــاد 
در ایدئولــوژی  اســت. در ایــن یادداشــت مــا از ایــن منظــر بــه قضایــا 
نــگاه یم کنیــم کــه تضــاد میــان دولت هــا، در حقیقــت تضــاد میــان 
تغیــ�ی در رفتــار  بــرای  منافــع آن هاســت. دولت هــای متعــارض، 
ســیایس طــرف مقابــل خــود، ابزارهــای متعــددی در دســت دارنــد. 
باید همواره به این مسئله توجه نماییم که یک دولت در راستای 
ن خــود گام بــریم دارد؛ بنابرایــن بایــد خواســت  منافــع خــود و رسزمــ�ی
عمــویم یــا منفعــ�ت بــارز بــرای حمایــت یــک دولــت از مــردم دیگــر 
یــک  مــردم  از  بیگانــگان  باشــد. حمایــت  کشــورها وجــود داشــته 
کشــور، گاه از جانــب آن ملــت رد شــده و گاه مــورد پذیــرش آن هــا 

قــرار گرفتــه  اســت.
ناتیوهــا�ی در  ناتیــو یــا آل�ت در مناســبات داخــیل هــر کشــوری، آل�ت
ناتیــو یم توانــد درون ســاختار دولــت  برابــر دولــت وجــود دارنــد. آل�ت
اضــات عمــویم، فرصــ�ت   ون از آن وجــود داشــته  باشــد. اع�ت یــا بــ�ی
یم کننــد.  صــف آرا�ی  دولت هــا  برابــر  در  ناتیوهــا  آل�ت کــه  اســت 
ســقوط، اصــالح و تغیــ�ی رفتــار یــک دولــت، یم توانــد بــرای دولــت 
دیگــری منفعــت ایجــاد کنــد و در مناســبات دو کشــور، امتیــازات و 
ی از منافع را برای کشور دوم به همراه داشته  باشد.  سهم بیش�ت
ن  ناتیو گرف�ت پذیرش حمایت دولت بیگانه، تصمییم ا ست که آل�ت
ناتیوی وجود نداشته باشد، مضار  آن را بر عهده دارد؛ اما اگر آل�ت
مداخلــه  بیگانــگان، بســیار کمــ�ت از منافــع احتمــایل آن بــرای اقشــار 
ض مشــهود خواهــد بــود. در نــگایه  و گروه هــای اجتمــایع معــ�ت
اضــات داخــیل، جنبــه   خوش بینانــه، مداخلــه دولــت خــار�ج در اع�ت
، روابــط دو  ن ضــ�ی پــس از تحقــق خواســت مع�ت حمایــ�ت دارد و 
� را  دولت به روابیط دوســتانه مبدل خواهد شــد و منافع مشــ�ت
برای آن ها به دنبال خواهد آورد. در نگایه واقع گرایانه، مداخله  
دولــت خــار�ج کــه آن را حمایــت یم نامنــد، در امــور کشــور دیگــر، 
یادآور اسب ترواست. در واقع دولت خار�ج نتوانسته خواست 
خــود را بــه طــرف مقابلــش تحمیــل کنــد و در هنــگایم کــه خــود را از 
گشــودن دروازه هــای طــرف مقابلــش عاجــز یم یابــد، در قالــب یــک 
خواه و تحت عنوان حمایت، تالش یم کند تا جایگاه جدیدی  خ�ی
را در آن کشــور کســب کنــد و ایــن امــر بــه دســت خــود آن ملــت 
ن حمایت ها�ی را که پیش از این  محقق یم شود. بر این پایه، چن�ی

منفعت طلبانــه نامیدیــم، اکنــون خصمانــه یم نامیــم. 
مــوارد عیــ�ن متعــددی بــرای اثبــات ایــن ادعــا وجــود دارد. در ســال 
ده ای میــان اعضــای حــزب کمونیســت  19۵6، اختالفــات گســ�ت
بــر�ن  باعــث شــد کــه   ، ن اســتال�ی مــرگ  آمــد.  بوجــود  مجارســتان 

خــارج معطــوف کــرد. 
نداشــت.  تفــاو�ت  او  ن  پیشــ�ی مواضــع  بــا  نتانیاهــو  ی  موضع گــ�ی
آن  مقابــل  در  و  ایــران  مــردم  بــا  دوســ�ت  بــه  همــواره  ارسائیــل، 
ایــط  دشــم�ن بــا نظــام جمهــوری اســالیم تأکیــد داشته اســت. در رسش
انــزوای دیپلماتیــک، کاهــش جــدی صــادرات و درآمد هــا، فشــار 
اضــات رسارسی  ده در ایــران، اع�ت نــایسش از تحریم هــا و تــورم گســ�ت
ن  بــرای ارسائیــل، یم توانــد بســیار خوشــحال کننده باشــد. در چنــ�ی
ایــیط، اعــالم حمایــت شــش کشــور اروپــا�ی از اینســتکس کــه  رسش
ســاز  و کاری برای تبادل مایل میان ایران و اروپاســت، نتانیاهو را به 
ن کــرد. ســوئد، یــیک از ایــن شــش کشــور اســت کــه  شــدت خشــمگ�ی
چند روز قبل از اعالم حمایت از اینستکس، نسبت به جمهوری 
اســالیم مواضــع بســیار ســخت و تنــدی اتخــاذ کــرده  بــود. تــا جــا�ی 
کــه نماینــده ی پارلمــان اروپــا از ســوئد، در پارلمــان اروپــا، فریــاد 
ن اقدامــات  »جمهــوری اســالیم نیم خواهیــم« رس داده  بــود. چنــ�ی
متناقیصن در چارچوب کسب منفعت تعریف نیم شود و یم توان 

ن تعمیــم داد. ایــن مســئله را بــه مداخــالت دیگــر کشــورها نــ�ی
بایــد  بــه جــرأت یم تــوان اعــالم نمــود کــه مواضــع هــر کشــوری، 
ن رویکــردی  ن کننــده  منافــع آن کشــور باشــد. دولــ�ت کــه چنــ�ی تضم�ی
 ، د. منفعت جــو�ی را مــد نظــر قــرار ندهــد، مــورد مذمــت قــرار یم گــ�ی
تنهــا هــدف هــر دولــت خــار�ج در یــک کشــور دیگــر اســت. کســب 
منفعت یم تواند با تظاهر به دوس�ت و یا به طور آشکار خصمانه 
ناتیوهــا و حــ�ت خــود دولت هــا در بــه بــازی  باشــد؛ امــا نقــش آل�ت
ن کشورهای خار�ج بسیار حائز اهمیت است. عدم وجود  گرف�ت

ن گلمکا�ن  حس�ی
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ن یم شود اعالم نکردن آمار کشته شدگان سبب بهره برداری منافق�ی

نماینده مردم خمی�ن شهر در مجلس شورای اسالیم گفت: نظر مجلس این است که آمار را وزارت کشور اعالم کند تا در آرا 
تشتت نشود و اگر وزیر کشور آمار کشته شدگان را اعالم نکند نمایندگان این کار را خواهند کرد.

ن رفتار صادقانه با مردم و لزوم ارائه آمار کشته شدگان  ورت داش�ت سید محمدجواد ابط� در گفت وگو با ایسنا در خصوص رصن
اضات اخ�ی توسط مسئوالن رسیم، اظهار کرد: مسئولیت ارائه آمار کشته شدگان با وزیر کشور است و اعالم نکردن آمار  اع�ت
 
ً
موجب یم شود که بلندگوهای دشمنان این آب و خاک از قبیل سلطنت طلبان و منافقان آمارهای ضد و نقیض و بعضا

بزرگ نما�ی شده اعالم کنند.

ایران و غرب، یک جدال رسانه ای
عیل عبادتیان
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ز بــا پوشــش  گــزاری رویــ�ت در میــان رســانه های انگلیــیس زبــان، خ�ج
ض  ین مع�ت ن حوادث ایران نوشت :» مردم به افزایش قیمت ب�ن
ی مــردم و پلیــس منجــر شــده  اض هــا بــه درگــ�ی هســتند. ایــن اع�ت
گزاری بزرگ دیگر، آسوشیتد  است«. از طرف دیگر، بنگاه خ�ج
پــرس، در خــ�ج کوتــاه خــود دربــاره حــوادث ایــران عنــوان کــرد: »  
بــر  مبــ�ن  ایــران  دولــت  ناگهــا�ن  تصمیــم  بــه  نســبت  تظاهــرات 
خــود گرفتــه  بــه  خشــونت باری  بــار  ســوخت،  قیمــت  افزایــش 
وهای امنی�ت و مردم در چندین شهر در رسارس ایران  است، ن�ی
گــزاری  گــزاری فاکــس نیــوز، خ�ج بــا یکدیگــر درگــ�ی شــدند«. خ�ج
خــاص  رویکــرد  بــا  خــود  در گــزارش  آمریــکا  دولــت  بــه  نزدیــک 
محافظه کارانــه خــود نوشــت: »بــه دنبــال افزایــش ۵0 درصــدی 
اض  اعــ�ت و  آمدنــد  بــه خیابان هــا  مــردم  ایــران  نفــت در  قیمــت 
گــزاری بــزرگ اروپــا�ی فرانس پــرس در  خــود را بیــان کردنــد«. خ�ج
اضــات مــردیم بــه دنبــال  خــ�ج خــود نوشــت: » تظاهــرات و اع�ت
یــن در ایــران ادامــه دارد. تــا کنــون چندیــن نفــر  ن افزایــش قیمــت ب�ن
ی بــا پلیــس در شــهرهای ایــران کشــته شــده انــد«. بــه دلیــل درگــ�ی

بــا نــگایه بــه شــیوه نــگارش اخبــار و نحــوه ورود بــه ایــن مســئله در 
نگاری و  میان رسانه های انگلییس زبان، شاهد شیوه خن�ث خ�ج
اســتفاده از الفــاظ خــاص جهــت ایجــاد فضــای �ج طــر�ن در میــان 
ایــن گزارش هــا و اخبــار هســتیم. ایــن انتخــاب الفــاظ بــه گونــه ای 
ین نزدیــیک  ی فاکــس نیــوز کــه بیشــ�ت اســت کــه حــ�ت بنــگاه خــ�ج
ن بــه جهــت تــرس از  را بــه دولــت معانــد ایــاالت متحــده دارد نــ�ی
یــن پرداخــت ممکــن را بــه ایــن  ی خــود، کم�ت خدشــه بــه اعتبــار خــ�ج

پرداخت. این رســانه ها تنها هدف خود را تأکید بر شــکاف های 
اجتمــایع ایــران و تضعیــف دولــت ایــران از درون قــرار داده انــد. 
دولــ�ت  در رســانه  و مرزهــای رعایت شــده  فعالیت هــا  مقایســه 
انگلســتان، �ج �ج یس، در بخش هــای انگلیــیس و فــاریس بــه نیــیک 
عنــوان  بــه  انگلیــیس  بخــش   متفــاوت  ه هــای  ن انگ�ی نشــان دهنده 
فضــای  تشــدید کننده  عنــوان  بــه  فــاریس  بخــش  و  گــزاری  خ�ج

ناامــ�ن در ایــران اســت.
تبلیغــات  ایــط کنــو�ن کشــور،  رسش در  داشــت کــه  اذعــان  بایــد 
وضعیــت  جــز  نتیجه هــا�ی  بــه  وابســته،  و  مغــرض  رســانه های 
بــرای  دولــت  ه   ن انگــ�ی تقویــت  و  بــرای کشــور  امنیــ�ت  نابســامان 
ایــیط حــ�ت اگــر  ن رسش نــت منجــر نشــده اســت. در چنــ�ی قطــع این�ت
ن و  ا�ن مســالمت آم�ی عــده ای از مــردم قصــد مطرح کــردن اعــ�ت
اض از آن هــا گرفتــه شــد. بــه طــور  مــد�ن داشــتند، امــکان ایــن اعــ�ت
ن امنیــت مــیل  قطــع، وظیفــه ابتــدا�ی هــر دولــت در ایــران تأمــ�ی
ی از مداخلــه دولت هــای خــار�ج در فضــای ســیایس  و جلوگــ�ی
بــه ســمت  را  هــر دولــ�ت  ایــن وظیفــه طبیــیع،  و  اســت  کشــور 
ایــن مســئله  ن  تأمــ�ی تمــام امکانــات خــود در جهــت  اســتفاده از 
ســوق یم دهــد. ایــن اســتفاده از امکانــات، طبیعتــا مســائیل ماننــد 
ن شــامل  ن افــراد را نــ�ی نــت و ایجــاد اختــالل در ارتباطــات بــ�ی این�ت
یم شود. دخالت دولت های بیگانه از طریق رسانه های جمیع، 
ن اقدامــا�ت فراهــم  بیــش از پیــش بهانه هــای الزم را جهــت چنــ�ی
بــرای ملــت  ی جــز تضییــع حقــوق شــهروندی  ن یم آورد کــه چــ�ی

ایــران بــه همــراه نــدارد.

ســطح  در  گــذار  تأث�ی بســیار  ی  خــ�ج مــاه،  آبــان  شــب ۲4  نیمــه 
کشــور مخابــره شــد. خــ�ج منت�ش شــده، حــایک از افزایــش ۲00 
کــت مــیل  یــن آزاد از ســاعت ۲4 یم داد. رسش ن درصــدی قیمــت ب�ن
پخــش فرآورده هــای نفــ�ت ایــران در اطالعیــه خــود، قیمــت هــر 
یــن  ن لیــ�ت ب�ن یــن معمــویل را 3000 تومــان و قیمــت هــر  ن لیــ�ت ب�ن
ســوپر را 3۵00 تومــان اعــالم کــرد. در ایــن اعالمیــه ســهمیه هــر 
واحــد وســیله نقلیــه شــخیص 60 لیــ�ت اعــالم شــد کــه بــا نــرخ هــر 
لیــ�ت 1۵00 تومــان محاســبه یم گــردد. ایــن مســئله در همــان روز 
اض را فراهــم  اعــ�ت ایــران موجبــات  اول در شــهرهای مختلــف 
ی  بیشــ�ت تســاهل  اضــات کــه در روز اول جنبــه  ایــن اع�ت کــرد. 
داشــت، در روزهــای بعــد از آن بــه ســمت شــورش های خیابــا�ن 
نــت رسارسی و  پیــش رفــت، تــا جــا�ی کــه دولــت ایــران، قطــع این�ت
ی را در دســتور کار  ن ن جنبش هــای خشــونت آم�ی مقابلــه بــا چنــ�ی
مــیل  هزینه هــای ســنگی�ن  نــت در ســطح  این�ت قــرار داد. قطــع 
را بــه بدنــه اقتصــاد و جامعــه ایــران وارد کــرد، امــا در برابــر ایــن 
هزینه ها، امنیت کشــور در برابر رســانه های معاند و وابســته از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــود. در نوشــتار پیــش رو، بــه بــرریس 
ه  رویکردهــای مختلــف رســانه های خــار�ج در برابــر اخبــار منتــ�ش

از ایــران در بحبوحــه بــازه زمــا�ن مذکــور خواهیــم پرداخــت.

اییط که وضعیت نامعلوم و غبارآلود بر  مسئله داشت. در رسش
ه عــدم  ن گــزاری حرفــه ای بــا انگــ�ی فضــای کشــور حاکــم اســت، خ�ج
آسیب به شخصیت خود، سیع بر آن دارد که تا معلوم شدن 
دازد. وضعیت صحیح اتفاقات، به اظهار نظر در این زمینه ن�پ

فاریس زبــان  رســانه های   ، خــار�ج رســانه های  دیگــر  طــرف  در 
فعــال در خــارج از کشــور قــرار داشــتند. بســیاری از ایــن رســانه ها 
گــذاری در  تأث�ی بهانه هــای خــاص ســیایس و در جهــت  بــه  کــه 
ســطح سیاســت داخــیل کشــور ایــران تأســیس شــده اند، اهــدا�ن 
بــه  « را دنبــال یم کننــد و معمــواًل  غــ�ی از رصف »نــگارش خــ�ج
ایط بحران در کشور و تضعیف قوه حاکم در  دنبال تشدید رسش
ایــران هســتند. در ایــن میــان رســانه ها�ی ماننــد �ج �ج یس فــاریس، 
رسدمــداران  آمریــکا  صــدای  و  فــردا  رادیــو  نشــنال،  این�ت ایــران 
پوشــش اخبار ایران به صورت های خاص بودند. این رســانه ها 
بــا انتشــار عکس هــای تجمعــات و بزرگنمــا�ی در شــیوه برخــورد 
ن  بــا متخلفــان، موجبــات تشــویش اذهــان عمــویم و مکدر ســاخ�ت
فضــای اعتمــاد بــه دولــت در داخــل ایــران را فراهــم آوردنــد. ایــن 
داخــل  در  شــورش های صورت گرفتــه  از  بــا حمایــت  رســانه ها 
مرزهــای ایــران و مخابــره اطالعیــه تجمعــات مختلــف ســیع در 
کت در این تجمعات و امنی�ت کردن فضای  تشویق مردم به رسش
ا�ن در کشــور را داشــتند. دامنــه ایــن بزرگنمــا�ی تــا حــدی  اعــ�ت
بــود کــه رســانه ای ماننــد �ج �ج یس فــاریس بــا تیــ�ت کــردن قســم�ت 
بــه  تقطیع شــده  صــورت  بــه  خاتــیم  محمــد  صحبت هــای  از 
تخریــب ایــن چهــره کــه از منتقدیــن دولــت ایــران بــه شــمار یم رود 



منشا بوی نامطبوع تهران خارج از پایتخت است

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: منشا بوی نامطبوع تهران خارج از پایتخت است.
به گزارش ایسنا محمد رستگاری - معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران- با اشاره به منشأ اصیل بوی 
نامطبــوع در تهــران اظهارکــرد: بــوی نامطبــوع در تهــران بــا وزش بــاد از نــوا� جنــو�ج شــهر احســاس شــد و بالفاصلــه اســتاندار 

تهــران دســتور بــرریس فــوری ایــن موضــوع را صــادر کــرد.
ق تهــران انجــام دادنــد هیــچ گاز خطرنــاک  ی هــای کــه تیم هــای کارشــنایس از غــرب تــا رسش وی افــزود: طبــق برریس هــا و انــدازه گ�ی
 هــا را در ســطح شــهر تهــران 

گ
و آالینــده ای در ســطح شــهر مشــاهده نشــد و در گام بعــدی کانون هــا�ی کــه زمینــه ایجــاد ایــن آلود�

دارنــد، مــورد بــرریس قــرار گرفتنــد.
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گ
دوهفته نامه فرهن�

۸

استیضاح حج�ت و نعل وارونه روحا�ن

اهمیت تنوع زیس�ت

پالستیک، مهما�ن ناخوانده و جامانده!

الهه موسوی
روزنامه نگار محیط زیست

نفیسه اسدروح
کارشنایس زیست شنایس سلویل 96

ن رسوش فرشچ�ی
ارشد ژئوپولتیک 96

که پس از ارائه توضیحات آن ها، باید برای ادامه کارشان از مجلس 
د. طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم   رأی اعتماد بگ�ی

ً
مجددا

ن گام در این مس�ی  عزل مقام مورد استیضاح نیست؛ بلکه نخست�ی
ی پس از توضیحات وزیر، به او  تل�ت یم شود و چنانچه در رأی گ�ی

رأی عدم اعتماد داده شود، آن مقام برکنار یم شود.
ن دو قوه مقننه  ی ب�ی در نظام های سیایس پارلما�ن که ارتباط بیش�ت
و مجریه وجود دارد، مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی 
مردم انتخاب یم شوند حق دارند تمایم اقدامات و عملکردهای 
ند و از راه طرح سئوال، استیضاح و ایجاد  قوه مجریه را زیر نظر بگ�ی
کمیسیون های تحقیق یا نهادهای نظار�ت چون دیوان محاسبات، 
ن قوه مقننه حق دارد با صدور رأی  ل کنند. همچن�ی این قوه را کن�ت

عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنار کند.
استیضاح در واقع یک فرصت است برای شفاف سازی؛ فرص�ت 
که گاه با نعل وارونه از سوی مقام باالدست وزیر یع�ن رئیس 
جمهور از شهروندان گرفته یم شود. درست مانند محمود حج�ت 
که چون استیضاح خود را بیش از دو بار گذشته جدی پنداشت، 
اراده کرد که با دادن استعفا از آن فرار کند و رئیس جمهور  با 
پذیرش استعفای او، امکان برریس عملکرد او از سوی نمایندگان 

مجلس را منت�ن کرد.
 استیضاح محمود حج�ت یم توانست فرص�ت برای برریس عملکرد 
وزارتخانه پر اهمیت و پرماجرای جهادکشاورزی، به عنوان نهاد 
وزارتخانه ای که  بیاید؛  به حساب  در کشور  غذا  تولید  متویل 
ماجراهای بسیاری یط سال های اخ�ی در تاریــــخ سیایس و محیط 
زیست ایران برجای گذاشت. از رخ داد تلخ واردات ذرت های آلوده 
و توزیــــع بخیسش از آن ها تا زیانده شدن کشاورزی و تغی�ی کاربری 
وهای کشور. ارا�ن آن و نابودی بخش اعظم ییک از مولدترین ن�ی

ان زیادی از  ن این حرکت رئیس دولت دوازدهم، توانست به م�ی
برریس و ارزیا�ج عملکرد و افشاگری های احتمایل نمایندگان درباره 

 اگر اعضای یک جمعیت بتوانند با اعضای یک جمعیت دیگر 
 و تولید مثل 

گ
تولید مثل کرده و زاده ها�ی تولید کنند که قابلیت زند�

ن  داشته باشند، این دو جمعیت، یک گونه به حساب یم آیند. تخم�ی
ن حدود 9  ما از تعداد کل گونه های گیایه و جانوری زنده کره زم�ی
میلیون گونه است که از این تعداد پیش بی�ن شده تنها 1.۲ میلیون 
ن نگرا�ن ای که این  شناسا�ی و به طور رسیم تعریف شده اند. اول�ی
 ایجاد یم کند این است که بسیاری از این گونه ها احتمااًل 

گ
د� گس�ت

پیش از آنکه شناسا�ی شده و نقش شان در چرخه ی حیات ارزیا�ج 
ن یم روند. شود، از ب�ی

ات  عوامیل مثل بهره  برداری بیش از حد انسان از منابع طبییع، تغی�ی
 یم توانند با سوق دادن گونه ها به 

گ
اقلییم، رشد جمعیت و آلود�

ن را کاهش دهند. حیات  سمت خطر انقراض، تنوع زیس�ت کره زم�ی
تا امروز بنا به دالیل طبییع مثل یخبندان های بزرگ یا انفجار های 
است.  از رس گذارنده  را  بزرگ  انقراض جمیع  پنج   ، آتشفشا�ن
ن هم  ن انقراض جمیع زم�ی بعیصن از دانشمندان معتقدند ششم�ی
اکنون آغاز شده است و این بار دلیل آن فجایع طبییع نیست؛ 
بلکه فعالیت های انسا�ن دلیل عمده آن هستند. غالبیت انسان 
ن نظم اکوسیستم ها و در خطر  ، باعث به هم ریخ�ت ن روی کره زم�ی
ن با�ت گونه ها یم شود، به طوریکه طبق نظر بعیصن از  قرار گرف�ت

ه است. در  نسبت به گونه های مشابه پارچه ای، کاغذی و یا غ�ی
گذشته اهمیت استفاده مجدد از کیسه های پالستییک مستعمل 
ی از هزینه های خرید  نه با نگایه زیست محییط بلکه برای جلوگ�ی
س بودن نایلون های پالستییک،  مجدد پالستیک و یا کم�ت در دس�ت
صورت یم گرفت، اما امروزه، الاقل در کشورهای جهان سوم، 
یس به نایلون های پالستییک ارزان و راحت است. زباله های  دس�ت
متوجه  مستقیم،  غ�ی  و  مستقیم   

ً
تماما ن که  تولیدی کره  زم�ی

انسان هاست، روزانه بیش از پنج میلیون تن برآورد یم شود که 
پالستییک  مشتقات  را  دورریخت�ن  مواد  این  توجه  قابل  بخش 
ی از تولید   توجه دولت ها به جلوگ�ی

ً
تشکیل یم دهند که قطعا

رسسام آور محصوالت پالستییک نقش مهیم در کاهش تولید زباله 
این محصول خواهد داشت.

الیا، به  فته، مثل اس�ت  به طور مثال در بعیصن از کشورهای پی�ش
طور وسیع کیسه های نایلو�ن خرید خا� را جایگزین استفاده 
از پالستیک کرده است که ماندگاری بسیار کوتاه تری در طبیعت 
ملزومات  پالستیک جهت حمل  دریافت  آلمان  در  یا  و  دارند 
و  مثال ها  این  همه  است.  مازاد  هزینه  متحمل  خریداری شده 
مثال های مشابه دیگر ناظر بر این قضیه است که تولید حجم 
عظیم زباله های پالستییک، معضل العال�ج است که دیر یا زود 
ان ناپذیری را رقم یم زند، از این رو اراده سازمان های  آثار زیان بار ج�ج

داری که  ن ۲00 میلیون دالری از »صندوق توسعه میل« برای آبخ�ی
به صورت نقدی به این سازمان پرداخت شد، صورت نگرفت. 
این موارد تا امروز همچنان در هاله ای از ابهام است و با وجود 
ی رئیس سازمان جنگل ها هیچ  گذشت بیش از یک ماه از دستگ�ی

پاس�ن به این پرسش های مهم داده نشده است.
موضوع دیگری که حج�ت باید درباره آن به نمایندگان مجلس 
ن بودجه برای حفاظت از جنگل های  پاسخ یم داد، تعلل در تأم�ی
کا�ن و اجرای نادرست، ناقص و مبهم »طرح توقف برداشت  ه�ی
« موسوم به »طرح تنفس جنگل«،  کا�ن چوب از جنگل های ه�ی
ن حقوق  مشکالت قرق بانان و جنگل بانا�ن که بارها به دلیل نگرف�ت
و دستمزدها و احتمال بیکار شدن و رهاشدن جنگل بدون محافظ، 

اض و تحصن کردند، بود. اع�ت
و  کشاورزی  کودهای  و  سموم  قاچاق  مشکالت  ن  همچن�ی
ن از دیگر پرسش ها�ی بود که حج�ت  تخلف های متعدد این حوزه ن�ی

باید در جلسه استیضاح آنها را شفاف یم کرد.
، با پذیرش استعفای محمود حج�ت  به نظر یم رسد حسن روحا�ن
و  امور کشاورزی  به عنوان مشاورش در  او  انتصاب مجدد  و 
کلیدی  مسائل  درباره  جدی  شفاف سازی  یک  فرصت  غذا، 
احتمایل  محاکمه  و  مردم  نمایندگان  از  را  متعدد  حوزه های  در 
وزیرش را سلب کرد؛ شفاف سازی که بر اساس »منشور حقوق 
وری ترین حقوق  شهروندی« رئیس جمهوری از ابتدا�ی ترین و رصن
ایط کنو�ن کشور که  مردم به حساب یم آید و یم توانست در رسش
ین سست  ن اعتماد میان دولت و ملت به خاطر افزایش قیمت ب�ن
شده، رسمایه اجتمایع از دست رفته را تا حدی بازگرداند. حاال 
شهروندا�ن که به روحا�ن رأی داده اند، نیم دانند نعل وارونه رئیس 
جمهور را باید چگونه در ذهن خود حل و فصل کرده و با منشور 
حقوق شهروندی او و حق پرسشگری مردمان در این منشور، 

تطبیق دهند؟

ن دیده  اکوسیستم کوچک دیر یا زود در اکوسیستم بزرگ کره زم�ی
ان عواقب آن غ�ی ممکن خواهد بود. یم شود و ج�ج

( در مورد اهمیت حفاظت   پروفسور ویلسون )پدر علم تنوع زیس�ت
از تنوع زیس�ت اینطور یم گوید که : ما باید هر تکه از تنوع زیس�ت را 
ارزشمند بدانیم و برای فهم شیوه استفاده آن و اهمی�ت که برای 

انسانیت دارد، تالش کنیم. 
راه حل این مسئله را در تجارب موفق جوامع توسعه یافته یم توان 
ن که مبت�ن بر اقتصاد کم کربن  یافت. راه کارها�ی نظ�ی اقتصاد س�ج
پیمان  نظ�ی  محیط زیس�ت  قراردادهای  به  بیش�ت  توجه  است، 
گونه های مهاجر، پیمان منع تجارت گونه های در خطر، پیمان 
رام� در مورد تاالب ها و پیمان های دیگری از این قبیل. تالش برای 
افزایش وسعت مناطق حفاظت شده در خشیک و دریا، شناسا�ی 
و ایجاد فرصت های رسمایه گذاری روستا�ی بر پایه تنوع زیس�ت 
مانند اکوتوریسم )بوم-گردشگری(، ایجاد منافع مهم اقتصادی و 
ه برای حفاظت از  ن ن جوامع محیل و ایجاد انگ�ی اجتمایع برای تام�ی
ه، همه  این موارد در صورت اجرا، کشور را از خطر  زیستگاه ها و غ�ی
انقراض گونه های جانوری و گیایه نجات یم دهد. به گفته ی بعیصن 
از متخصصان این حوزه، جامعه ای توسعه یافته تل�ت یم شود که 

ام قائل شود. ن و اح�ت برای همه جانداران اش ارزش زیس�ت

ن به آن اشاره داشته است، طرف  که رویه نوشتارهای قبیل ن�ی
صحبت این مقاله، دولت و نهاد های حکوم�ت نیستند، بلکه 
فرد به  فرد خوانندگان این مطلب است. ازین رو پیشنهاد راهکار، 
متوجه افراد عادی خواهد شد. در ادامه به ذکر چند مثال و 

راهکار، اشاره خواهد شد.
 در شهری مثل تهران، با فرض این که نییم از جمعیت شهر،  در 
خرید های روزانه میوه وخواروبار خود، تنها یک پالستیک کم�ت از 
فروشنده دریافت کنند، روزانه 6 میلیون عدد پالستیک نایلون 
کم�ت مرصف یم شود، و با فرض اینکه هر پالستیک دو گرم باشد، 
روزانه 1۲ تن پالستیک کم�ت در شهر مرصف خواهد شد. یا در 
ل،  ن مثال دیگر اگر برای بسته بندی زباله های تولیدی روزانه هر م�ن
به جای استفاده از کیسه های مخصوص زباله، از کیسه های 
مستعمل خرید های قبیل استفاده شود، و با فرض این که هر 
خانواده روزانه تنها یک بسته پالستیک زباله تولید کند، در روز 
حدود سه ملیون عدد کیسه پالستییک کم�ت و در واقع 6 میلیون 
تن پالستیک کم�ت خریداری و وارد چرخه طبیعت یم شود. تعمیم 
ای نقش مردم  این دو مثال اشاره شده، جهت دریافت تأث�ی ب�ن
ن دو  به نظر کا�ن است، ازین رو پیشنهاد یم شود تا با رعایت هم�ی
ی از تولید روزافزون نایلون های پالستییک  نکته ساده، به جلوگ�ی

کمک کنید.  

استیضاح وزیر جهادکشاورزی در هفته های اخ�ی بح�ث پرمناقشه 
ن گروه  های مختلف سیایس، اجتمایع و ح�ت محیط زیس�ت  را ب�ی
، رئیس  دامن زد و این بحث هنگایم شدت گرفت که حسن روحا�ن
جمهور با پذیرش این استعفا، برگ برنده ای برای فرار از پاسخ گو�ی 
و توضیح بر�ن ماجراهای پشت پرده وزارت جهادکشاورزی را 

برای وزیر خود خرید. 
روحا�ن با پذیرش استعفای حج�ت نه تنها برای وزیر خود فرصت 
ن را به عنوان  فرار از پاسخ گو�ی پدید آورد که حق توضیح خواس�ت
ییک از اصول اسایس »منشور حقوق شهروندی« خودش، از 

نمایندگان مردم سلب کرد. 
استیضاح محمود حج�ت وزیر جهادکشاورزی با 3۷ امضا توسط 
هیأت رئیسه اعالم وصول شده بود و قرار بود او در جلسه صبح 
پرسش های  به  و  هفته گذشته مجلس حضور یافته  سه شنبه 
سوی  از  او  استعفای  پذیرش  دهد که  پاسخ  مردم  نمایندگان 
ی اش به عنوان »مشاور خود در امور  رئیس جمهور و به کارگ�ی
« مانع اجرای این برنامه شد؛ برنامه ای  کشاورزی و امنیت غذا�ی
که یم توانست به عنوان ابزاری برای احقاق حق شهروندان و 
شفاف سازی رویدادهای مورد سؤال، از سوی نمایندگان مردم به 

کار گرفته شود.
استیضاح در فرهنگ سیایس، ییک از سازوکارهای مورد استفاده 
در حوزه داخیل کشورها و عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجریه 
است. این واژه بر گرفته از واژگان عر�ج و به معنای درخواست 
توضیح است؛ اما در اصطالح سیایس به معنای پرسش رسیم 
نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران یا یک وزیر است 

ن احتمااًل تنها مکان حیات بخیسش است که ما یم شناسیم.  کره زم�ی
ی ها�ی که  فته گرفته تا جانوران و ح�ت باک�ت از گیاهان ساده و پی�ش
 تنوع عظییم از اشکال مختلف 

گ
 همه جا حضور دارند، همیک

ً
تقریبا

ن به وجود یم آورند. این گوناگو�ن عظیم از  حیات را روی کره زم�ی
ن را تنوع زیس�ت یم گوییم. موجودات، در مناطق مختلف کره زم�ی

 به طور دقیق تر، به تمام گونه های یک منطقه یا یک اکوسیستم، 
تنوع زیس�ت آن اکوسیستم گفته یم شود. برای درک واضح این 
مفهوم، ابتدا الزم است درک درس�ت از مفهوم گونه داشته باشیم. 
موجودات زنده مختلف در طول زمان و یط تکامل، تحت تأث�ی 
محیط صفات خا� را پذیرفته اند که آن ها را از یکدیگر متمایز 
ن  ن موجودات برای تعی�ی یم کند. دانشمندان از این صفات متمایز ب�ی
روش های مختل�ن استفاده یم کنند که یم توان با آن ها یک گونه را 
از گونه دیگر تشخیص داد. اما عمده ترین روش تشخیص گونه های 
مختلف از یکدیگر بر مبنای قابلیت تولید مثل اعضای آن ها با هم 

است.

گذاری  در شماره های قبیل این سلسله نوشتار به اهمیت تأث�ی
فردی انسان ها در حوزه های مختلف محیط زیس�ت پرداخته شد، 
که به رسم معمول، پیشنهاد یم شود مطالب گذشته را جهت 
دریافت شاکله مباحث مطروحه، مورد مطالعه قرار دهید. در این 
ن به چالش بزرگ محصوالت پالستییک، اثرات مخرب  شماره ن�ی
 شهروندان، و راه حل های ساده کاهش تولید زباله های 

گ
آن بر زند�

پالستییک پرداخته خواهد شد.
وع مطلب پیش رو، به ذهن نگارنده، بیا�ن شایسته تر از  برای رسش
ک شسته شدن کیسه های پالستییک در  بیان تجربه  احتمااًل مش�ت
ن مجدد آن ها در مصارف مورد  ل و مورد استفاده قرار گرف�ت ن م�ن
نیاز، نرسید. رسیم که احتماال هنوز هم در منازل مادربزرگ هایمان 

برقرار باشد، که هسته عرایض پیش رو را در خود نهفته است. 
 ب�ش امروزی سابقه ای کم�ت 

گ
 استفاده از پالستیک در زند�

ً
اساسا

 فراگ�ی شدن آن مسئله مهیم است، 
گ

از یک قرن دارد ویل چگونیک
این اتفاق بسته به مطالعات صورت گرفته نایسش از عوامل مختل�ن 
اعم از سهولت استفاده، قیمت تمام شده کم�ت هر کیسه پالستییک 

تخلف های حوزه کشاورزی و مدیران این وزارتخانه و سازمان های 
داری«  ن زیرمجموعه آن از جمله »سازمان جنگل ها،مراتع و آبخ�ی
، بار دیگر  ی کند و حسن روحا�ن با پذیرش استعفای حج�ت جلوگ�ی
اثبات کرد که اهمی�ت به بسیاری از شعارهای انتخابا�ت خود که در 
»منشور حقوق شهروندی« آورده نیم دهد. او با پذیرش استعفا و 
دادن سمت جدید در فاصله بسیار کوتاه چند ساعته پس از آن، 
تالش کرد که برای آقای وزیر، آبروداری کند. این در حایل است 
ن و از جمله »منشور حقوق شهروندی« آقای  که بر اساس قوان�ی
رئیس جمهور، استیضاح، حق نمایندگان ملت است و مردم باید 
پاسخ پرسش های خود را درباره حقوق شهروندی از وزرا و اهایل 

دولت، دریافت کنند.
منشوری که به زعم کارشناسان، از اساس، با هدف »پاسخگو 
کردن مسئوالن در برابر شهروندان« شکل گرفته و تدوین شده 
است و حاوی اسایس  ترین حقوق شهروندان بوده و مخاطب 
ن »حکومت« و »دولت« است. از جمله این حقوق،  اصیل آن ن�ی
یس به اطالعات و فضای  حق آزادی اندیشه و بیان، حق دس�ت
مجازی، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق مشارکت 
ن رسنوشت و اداره شایسته و حق پاسخگو�ی مسئوالن به  در تعی�ی

مردم است که در این منشور بر آن تأکید شده است.
داری  ن رویدادهای دو سال اخ�ی در »سازمان جنگل ها، مراتع وآبخ�ی
ی خلیل آقا�ی رئیس  کشور« که ماه گذشته منجر به دستگ�ی
وهای اطالعا�ت شد، از جمله پرسش ها�ی  این سازمان توسط ن�ی
 باید به آن ها پاسخ یم داد؛ 

ً
بود که جناب وزیر کشاورزی یقینا

پرسش ها�ی که مشخص یم کرد چگونه رسنوشت جنگل های 
ایران با البیگری عده  ای از دالالن چوب، رسمایه داران هتل ساز و 
کوه خواران و جنگل خواران حوزه گردشگری و معدن معامله شده 

است.
از سوی دیگر، هیچ گونه شفاف سازی درباره تخصیص بودجه 

ده تر از با�ت آن ها خواهد  دانشمندان انقراض جمیع ششم گس�ت
بود. بر�ن دیگر از دانشمندان اما نظر متفاو�ت دارند. آنها یم گویند تا 
رسیدن به نابودی نود و پنج درصد از گونه های زنده که در دویست 
ن انقراض رخ داده است، راه  و پنجاه میلیون سال پیش  در سوم�ی
زیادی در پیش داریم. اما آنچه مسلم است این است که انسان از 
سال ها پیش در مس�ی این انقراض بزرگ گام برداشته است. با توجه 
 سایر موجودات زنده، آیا کاهش 

گ
ل نس�ج انسان روی زند� به کن�ت

 ما دارد؟
گ

ی بر زند� تنوع زیس�ت و انقراض گونه ها تأث�ی
 از باغ 

ً
، تجربه درک حیات وحش رصفا ن برای انسان های شهرنش�ی

وحش و مستند های تلویزیو�ن و فقط برای رسگریم بوده است و 
کم�ت کیس به این موضوع توجه یم کند که هوا، آب و غذای مرص�ن 
 وابسته چرخه پیچیده ای از حیات هستند که در کره خایک 

گ
ما همیک

ما جریان دارد. این چرخه پیچیده و بزرگ حیات در اکوسیستم کره 
، به چرخه های کوچک تر در اکوسیستم های کوچک تر تقسیم  ن زم�ی
یم شود. سازگاری اجزای هر اکوسیستم، حاصل سال ها تکامل است 
 به 

گ
به بزر�  یم تواند رصن

گ
ن تنها ییک از اجزای این هماهنیک ن رف�ت و از ب�ی

اکوسیستم بزند. هر یک از میلیون ها گونه زنده در جایگاه خود، یکتا 
و منحرص به فرد است و پس از انقراض بازیا�ج نیم شود و جای خایل 
آن برای همیشه در اکوسیستم با�ت یم ماند. تأث�ی حذف اعضای یک 

ی از رویارو�ی با دنیای  مردم نهاد و به تبع آن دولت ها در جلوگ�ی
فته  مملو از زباله های پالستییک، بر صدر دغدغه مندی دنیای پی�ش

قرار گرفته است.
بخیسش از این زباله ها در بازه زما�ن کوتاه تری امکان بازگشت به 
ه اما  طبیعت دارند، مثل کاغذ، مواد دور ریخت�ن غذا، میوه و غ�ی
ن انواع دیگر  زباله های پالستییک در کنار آثار مخرب خود، در ب�ی
ن در طبیعت برخوردار  ی ن�ی زباله ها، از ماندگاری به مراتب بیش�ت
ن خود حدیث مفصیل است.  هستند. دفع و یا بازیافت زباله ها ن�ی
با توجه به حجم باالی زباله های تولید شده و از طر�ن هزینه های 
باالی بازیافت و ارزان بودن مواد اولیه، عمده زباله های تولیدی 
یا در  ایران،  در کشور های جهان سوم و در حال توسعه مثل 
محل های دورافتاده رها سازی و یا سوزانده یم شوند. در حال�ت 
از جمله نشط  د، مشکالت عمده ای  که رها سازی صورت گ�ی
، تأث�ی بر اکوسیستم منطقه،  پساب به سفره های آ�ج زیرزمی�ن
ه را در �پ دارد. در حال�ت که زباله ها سوزانده  بوی نامساعد و غ�ی
شود، با توجه به کاهش 90 درصدی حجم زباله ها، به ظاهر 
اقدام هوشمندانه ای تل�ت یم شود اما انتشار گازهای سیم نایسش از 

ن مواد پالستییک، خطرات خاص خود را همراه دارد. سوخ�ت
بر  مب�ن  مشخیص  چهارچوب   

ً
مشخصا توضیحات،  این  با 

مخاطرات افزایش زباله های پالستییک مطرح شد، اما آنچنان 



بازداشت 3 دانشجوی شهید بهش�ت در وقایع اخ�ی

یــن برنامه هــای دانشــگاه شــهید بهشــ�ت هــم زمــان بــا هفتــه  ی قیــداری بــه مهم�ت گــزاری انتخــاب، ســعد هللا نصــ�ی بــه گــزارش خ�ج
دانشجو اشاره کرد و اظهار کرد: برنامه ریزی برای انجام فعالیت های روز دانشجو در این دانشگاه از چندین هفته پیش آغاز 
شــده اســت و ما در هفته های گذشــته درخواســت ها�ی را از ســمت تشــکل های دانشــجو�ی به منظور دریافت مجوز برگزاری 
برنامه های مختلف دریافت کردیم و معتقد هســتیم همه دانشــجویان یم توانند در فعالیت های مربوط به روز دانشــجو که 

کــت کننــد. روزی مختــص آنهــا اســت رسش
وی ادامــه داد: اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه از آمــوزش عــایل مختــص دانشــجویان بــوده و بــه خاطــر وجــود آنهــا شــکل گرفتــه 
ن روزی اســت کــه بــه  ن جهــت روز دانشــجو نــ�ی د. بــه همــ�ی ن از وجــود دانشــگاه ها نشــات یم گــ�ی و موجودیــت وزارت علــوم نــ�ی
دانشــجویان اختصــاص دارد و آنهــا حــق دارنــد کــه در ایــن روز اهمیــت دانشــجو بــودن و جایــگاه ایــن قــ�ش را بــه جامعــه یــادآوری 
کننــد تــا جامعــه قــدر دانشــجویان را بیشــ�ت بدانــد. چــرا کــه اگــر جامعــه از ایــن قــ�ش حمایــت نکنــد توفیقــا�ت در حــوزه دانشــجو�ی 

و دانشــگایه بــه دســت نیم آیــد.
نیم نگاه ویژه:
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ایط اجتمایع نابه سامان را دیده است و متناسب با غم زد� رسش
جامعه ایرا�ن که به واسطه زخم های دهه 80 پدیدار گشته، میل 
ی به خوش بایسش دارد. این مسئله را یم توان در استقبال  بیش�ت
از برنامه های دانشجو�ی دید؛ جشن ها و برنامه های تفری� چه 
پرمخاطب اند و برنامه های سیایس و اجتمایع متعارف که وقیع 
به نهاده نیم گردد. این گرایش بیش�ت و قوی به سوی خوش بایسش 
ن شده تا  ن وسوسه انگ�ی و برنامه های مفرح، برای بر�ن تشکل ها ن�ی
روز دانشجو، به واسطه آنکه همچون روزهای دیگر تقویم که نام 
ی بر آن نهاده شده است، جشن قدردا�ن برگزار کنند.  یک ق�ش
ن که وصف آن رفت، اکنون روز دانشجو، نه آن روز سیایس  چن�ی
پرتنش و پرهیجان، بلکه روز دانشجو، امروز، روزی برای شادی و 

توجی مضاعف به دانشجو است. 
متبادر یم گردد که روز  به ذهن  تفاصیل فوق، پرسیسش  با   .4
دانشجو رسانجام چه ماهی�ت دارد؟ روز جشن و قدردا�ن و شادباش 
ی و توجه بیش�ت به احواالت جامعه؟  است یا روز مطالبه و پیگ�ی
شاید یم بایست برای پاسخ گو�ی به این پرسش، به تفاوت ماهوی 
روز دانشجو با سایر مناسبات تقوییم اشاره کرد که اکنون، گو�ی 
مورد تغافل قرار گرفته است. پرسش اسایس آن است که آیا 
میان روز دانشجو با روز مهندس، جوان، پرستار، پزشک، کارمند، 
ه تفاو�ت وجود ندارد؟ پاسخ با قطعی�ت درخور،  پدر و مادر و غ�ی
خ�ی است. روزهای مذکور، از تاریخچه متفاو�ت برای ثبت و 
ش میان عامه شهروندان برخوردار اند. به نحوی، دولت ها  گس�ت
، به طور دستوری و از باالانگیخته  و یا نهادهای اجتمایع فراگ�ی
روزی در سال به یک ق�ش یا نقش اختصاص یم دهد و از این 
سیاست گذاری و هزینه های آن، اهدا�ن در نظر دارند. خواه این 
اهداف، توجه بیش�ت جامعه به مشکالت و اهمیت ق�ش مذکور 
در حیات اجتمایع است و گایه، ارائه الگو و نمونه برای آن ق�ش 
است تا متناسب با استاندارد ارائه شده، عملکرد خود را بهبود 
بخشد. اما روز دانشجو و در کنار آن، روز کارگر و روز معلم از 
ن ماهی�ت برخوردار نیستند. موراد مذکور نه به طور دستوری  چن�ی
، از سوی  و از باالانگیخته که توسط موج مطالبه و اتفا�ت تاری�ن
اقشار اجتمایع به سیاست گذاران دیکته شده است. عالوه بر 
حادثه 16 آذر که تا پیش از انقالب اسالیم، روزی غ�ی رسیم 
و مشهور میان دانشجویان بود، روز معلم، خالف روایت فعیل 
که شهادت آیت هللا مطهری را علت انتخاب این روز یم داند، 
حادثه ای مشابه روز 16 آذر، سبب شد که این روز به طور غ�ی 

ــج در نظــر گرفــت. مجمــع آکســفورد کــه در ســال  ـ ـ ـ یـ از مجمــع کم�ج
18۲3، تنها 8 سال پس از مجمع آکسفورد احداث یم گردد، حد 
اســتقالل خــود را تــا حــدی بــاال یم بــرد کــه شــعار اصــیل خــود را ایــن 
اییط برای  گزاره مشــهور قرار یم دهد: »این مکان، تحت هیچ رسش
شــاه و کشــور نخواهد جنگید«. شــعاری که در زمان مطرح شــدن 
اضــات افــراد ســیایس بســیاری از جملــه  خــود در ســال 1933، اع�ت
چرچیــل را برانگیخــت و منجــر بــه مناظــره معــروف در  ســال 33 
نهایــت توســط دانشــجویان عضــو  ایــن مناظــره کــه در  گردیــد. 
مجمــع بــا رأی ۲۷۵ بــه 1۵3 بــه نفــع گــزاره بــه پایــان رســید، بــه 
گفتــه وینســتون چرچیــل، موجــب ایجــاد توهــیم در هیتلــر مبــ�ن 
ـــــج  یـ بــر عــدم اعتقــاد مــردم بریتانیــا بــه نظــام خــود شــد. مجمــع کم�ج
ن دیــدگایه را در خــط مــیسش آینــده خــود  ن در ســال 19۲۷ چنــ�ی نــ�ی
ــج  ـ ـ ـ یـ ــخ مجمــع کم�ج ـ ـ ـ قــرار داد. اســتفن پارکینســون در کتــاب تاریـ
ن  بــه جملــه »صلــح پایــدار فقــط توســط مــردیم از انگلســتان تأمــ�ی
قابل انعطــاف بــه صلح جــو�ی داشــته  خواهــد شــد کــه اعتقــاد غ�ی
باشــند« کــه توســط آرتــور پونســبیل، سیاســتمدار بریتانیــا�ی کــه در 
ــج بیــان یم شــود، اشــاره یم کنــد. بــه طــور کیل رویکــرد  ــ ـ یـ مجمــع کم�ج
ن اجتماعات دانشجو�ی که توسط دانشجویان و به صورت  چن�ی
مستقل بنا یم شود، تأکید بر فضای روشنفکری و آزادی بیان در 

هــر زمینــه ای اســت.
استقالل مایل و فکری که در باال به آن پرداختیم، فضا�ی مناسب 
ی از نقد عامیانه را فراهم کرده  برای حفظ حریم علیم و جلوگ�ی
اســت. اعضــای ایــن مجامــع، بــه طــور کیل فقــط دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه های مربوطه هستند. اعضای افتخاری 
این مجامع، بسیار محدود و با تشخیص اعضای مجمع انتخاب 
یــــــج، اعضــای افتخــاری شــاخیص ماننــد  یم گردنــد . در مجمــع کم�ج
استفن هاوکینگ، لخ والسا، رونالد ریگان و بر�ن سندرز حضور 
ی در  ن ســخت گ�ی داشــته و دارنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه چنــ�ی
جــذب اعضــا موجــب شــناخته شــدن مجامــع بــه عنــوان مراکــز 
نقــد روشــنفکری و علــیم شــده اســت. بــا نــگایه کوتــاه بــه اعضــا و 
ن  رؤسای سابق این مجامع، اعضای تربیت شده در فضای چن�ی
ن اقتصــاددان،  تشــکل ها�ی را یم تــوان شــناخت: جــان مینــارد کیــ�ن
طارق عیل نویســنده، بینظ�ی بوتو سیاســتمدار، بوریس جانســون 

بــری. نخســت وزیــر و کازمــو گــوردون لنــگ اســقف اعظــم کان�ت
ایــن  پایــدار  و  مثبــت  وضعیــت  در  یم تــوان  را  بســیاری  عوامــل 

، پرورش یافته  ا�ن اه نیست که بیان کنیم این روزهای اع�ت 6. پرب�ی
عقاید چپ گرایانه است و متناسب با افول نس�ج چپ گرا�ی در 
ن روزها�ی اند� کاسته شده  قیاس با قرن بیستم، از تب و تاب چن�ی
 را یم توان در قالب چندین مؤلفه مشاهده کرد 

گ
است. این کاستیک

ش عقالنیت  که در یک برایند کیل، یم توان از آن به عنوان گس�ت
در جنبش دانشجو�ی یاد کرد. بخیسش از این عقالنیت، در دل 
ساختارهای فعیل حرکات دانشجو�ی یم توان دید. اکنون، حرکات 
دانشجو�ی را نه »جنبش« که بایس�ت »جریان« نامید؛ جنبش 
ن اما جریان به  به معنای حرکات ناگها�ن و خارج از قواعد و قوان�ی
ن شده و با  معنای حرکات قانون مند و مبت�ن بر قواعد از پیش تعی�ی
پیشینه مشخص. این مسئله هرچند دستوری و از باالانگیخته 
صورت یافته اما موانع ایجادشده، توانسته از حرکات هیجا�ن و 
ی کرده و در نتیجه حرکات دانشجو�ی را  نه چندان منط�ت جلوگ�ی
، هم باب  به سم�ت سوق دهد که با رویکردی عقال�ی و منط�ت
گفت وگو در جامعه را مفتوح سازد و هم مسائیل را در سطح 
اجتماع مطرح سازد که اثرات آن بیش�ت از اقدامات هیجا�ن و 
افرایط دوره های گذشته است. در نتیجه دوران جدید حرکات 
دانشجو�ی هرچند کم رسوصدا در حال حرکت است اما حامل 
ابزارها�ی است که اثرات بلندمدت و پایداری به همراه خواهد 
داشت. هر چند، نبایس�ت این مسئله را فراموش کرد که فضای 
مسئوالن  �ج مورد  محافظه کاری های  کشور،  کیل  نابه سامان 
، این حوزه مانور را محدود  و�ن دانشگاه و دخالت نهادهای ب�ی
، امروز با  یم سازد اما نهایت کالم آن است که جریان دانشجو�ی
ی  عقالنیت خود و تجربیات گذشته، یم تواند اثرگذاری های بیش�ت

داشته باشد.
۷. اکنون متناسب با تفاصییل که در خصوص پیشینه و اهمیت 
 جریان دانشجو�ی بیان شد، یم توان در مقام 

گ
روز دانشجو و ویژ�

پاسخ گو�ی به پرسش اصیل این نوشتار برآمد. روز دانشجو، نه 
ماهی�ت خوش باشانه دارد، نه آنقدر �ج اهمیت شده است که 
ی به آن داد و نه آنکه از اثرگذاری ساقط شده است  ن تغی�ی چن�ی
که آن را به کیل فراموش کرد. ناآگایه نسبت به چیس�ت و هس�ت 
روز دانشجو، شاید عامیل برای گرایش پاره ای از دانشجویان به 
ن روز دانشجو باشد، اما تشکل ها�ی که دست  سوی جشن گرف�ت
ن کارناوال ها�ی یم زنند، گو�ی بر شاخه نشسته اند  به برگزاری چن�ی
ن که در آینده پدیدار  ، اثرات سوء آن را ن�ی و بن یم برند و بایس�ت

یم گردد، متقبل شوند.

و�ن و دول�ت  و منط�ت شــده اســت که نه تنها در برابر فشــارهای ب�ی
مقاومــت یم کنــد، بلکــه امــکان هرگونــه کــج روی از درون ســاختار را 

ن بــه حداقــل یم رســاند. نــ�ی
بــا نــگایه بــه وضعیــت تشــکل های مختلــف در ایــران، بــه نیــیک 
- یم تــوان ضعــف در دو وجــه مذکــور را دیــد. نهادهــای دانشــجو�ی

 به دولت در 
گ

، از طر�ن به خاطر ضعف و وابستیک  ایرا�ن
گ

فرهنیک
علیم  ی غ�ی حوزه استقالل مایل و فکری، همواره در خطر سوگ�ی
ن درو�ن این نهادها بدون  و سیایس قرار دارند. از طرف دیگر قوان�ی
ن ظرافت هــای خــاص نهــادی بنــا شــده اند و تغیــ�ی ایــن  در نظــر گرفــ�ت
ن به دلیل اسناد بسیار زیاد باالدس�ت او ضعف ساختاری، به  قوان�ی
ممکــن اســت. در ایــن میــان عــدم وجــود  شــدت ســخت و عمــال غ�ی
، موجب تشدید  نهاد گفت وگو در هنگام تضاد آرا در جامعه ایرا�ن
فضای رادیکایل در حوزه های اجتمایع یم شود که در نهایت تمایم 
-روشنفکری  این مشکالت باعث شکست تشکل های دانشجو�ی
ایــران در زمینــه انتقــادی و کشیده شــدن ایــن تشــکل ها بــه ســمت 

علــیم در ایــران یم شــود.  منطــ�ت و غ�ی رفتــار تــوده ای، غ�ی

ی از چیس�ت  ن ، چ�ی ۱. در بدایت امر درآمدن به کسوت دانشجو�ی
16 آذر و روز دانشجو نیم دانستم. 1۵ آذر، از خانه با من تماس 
گرفتند و با شوری عجیب، روز دانشجو را شادباش عرض کردند 
ن  ، سیع در دلگرم ساخ�ت پرباربودن عمر دانشجو�ی با آرزوی  و 
من داشتند. فردای آن روز، در میان راه روهای دانشکده و پس 
نگاران صداوسیما با ادوات و  از اتمام کالس درس و بحث، خ�ج
ابزار ضبط صوت و تصویر، از دانشجویا�ن چون من یم پرسیدند 
که امروز، چه روزی است؟ چرا این روز، روز دانشجو است؟ 
و مانندهای من، با لبخندی بر لب که نشان از ناآگایه است، 
خوراک  روز،  آن  داشتند.  نگار  خ�ج ن  منرصف ساخ�ت در  سیع 
فرق  ن  ن�ی دیگر  روزهای  با  دانشگاه  سوی  از  تدارک دیده شده 
داشت؛ دمنوش و کیک و کباب کوبیده. در کالس بعد از ظهر، 
هنگایم که ربــع ساعت به اتمام کالس مانده بود، از انتهای کالس، 
بهانه روز دانشجو  را دستاویزی برای اتمام زودهنگام کالس قرار 
ن ناگه به رسافت افتاد که روز دانشجو است و  دادند. استاد ن�ی

پرسید: » دانشگاه برایتان چه کرده؟«.
، حجاب  ۲. اند� بعد از آغازشدن دوران فعالیت دانشجو�ی
جهل نسبت به ماهیت روز دانشجو از مقابل دیدگانم کنار رفت. 
16 آذر 3۲، در حایل که 4 ماه از کودتای ۲8 مرداد گذشته بود، 
اض به  سه دانشجوی دانشکده مهندیس دانشگاه تهران، در اع�ت
بازگشا�ی سفارت بریتانیا در تهران و حضور ریچارد نیکسون در 
یعت رضوی،  و های ارتش به قتل رسیدند. رسش تهران، توسط ن�ی
؛ سه نایم که حضورشان در دانشگاه، به اشکال  بزرگ نیا و قند�پ

مختلف با تداویم 66 ساله همراه شده است.
ایط امروز قدری متفاوت است. اکنون تفاوت نسیل  ۳. اما رسش
های مختلف دانشجو�ی نمایان شده است. گذرانیدن  میان ق�ش
تجربه های دهه 80 و 90، به نحوی بر ارزش های نسل جدید تأث�ی 
، با افزایش ظرفیت دانشگاه و سیاست های  نهاده است. از سو�ی
بویم گزی�ن وزارت علوم، ترکیب دانشجویان دست خوش تغی�ی 
شده است. نسل جدید، بیش از آنکه به سیاست اهمیت دهد، 
 را در کانون توجهات خود 

گ
مسئله معاش و گذرانیدن به�ت زند�

قرار داده است. سیاست را بیش از هر مسئله ای مرصن یم داند، 

متعــدد  فت هــای  پی�ش از  پــس  و  حــارصن  عــرص  در  دانشــجویان، 
ابتــدای حضــور  از  بــه علــم،  علــیم و افزایــش اعتمــاد اجتمــایع 
خــود در دانشــگاه تــا ســال های تحصیــالت تکمیــیل خــود، همــواره 
بــه عنــوان مدعیــان اصــیل نقــد علــیم و روشــن بینانه نســبت بــه 
، چه در  ن فضا�ی مسائل اجتمایع در جامعه مطرح یم شوند. چن�ی
فت بیش  ، برای پی�ش �ت جامعه ایرا�ن و چه در جوامع غر�ج و رسش
از آن کــه نیازمنــد شــور و فضــای احســایس باشــد، نیازمنــد فضــا�ی 
برای گفت وگو و نقد است. دانشجو به محض حضور در فضای 
دانشــگایه و برخــورد بــا جریان هــای فکــری موجــود در ایــن فضــا، 
بــه ســنجش افــکار متفــاوت و نقــد آن هــا یم پــردازد. امــا پیش نیــاز ایــن 
ســنجش و نقــد، بــه طــور قطــع گفت وگــو�ی اســت کــه در جامعــه 
ی این گفت وگو  دانشــگایه باید جریان داشــته باشــد. در شــکل گ�ی
اســت کــه نقــش تشــکل های دانشــجو�ی بــه خــو�ج نمایــان یم شــود. 
تجربیات جها�ن از تشکل های دانشجو�ی در دانشگاه های معت�ج 
گــذار بســیار متفــاوت از آن چــه در ایــران تحــت عنــوان تشــکل  و تأث�ی
دانشــجو�ی یم شناســیم بوده اســت. تجربه  تشــکیالت دانشــجو�ی 
ه هــای روشــنفکری در دانشــگاه های ریشــه دار ماننــد  ن کــه بــا انگ�ی
ن الملــیل  ات ب�ی ــج شــکل گرفته انــد، نشــان از تأثــ�ی ـ ـ ـ یـ آکســفورد و کم�ج
این تشکیالت دارد که در تاریــــخ کشورهای آنان به وضوح یم توان 
ات را دید. اما تجربه آنان چگونه بوده است و این  نتایج این تأث�ی

ات از چــه کانال هــا�ی اعمــال  شــده اســت؟ تأثــ�ی
روشــنفکرمحور  دانشــجو�ی  تشــکل های  تمــایم  ک  مشــ�ت وجــه 
انگلییس و آمریکا�ی را یم توان مستقل بودن آنان از بودجه دول�ت 
ــج  ـ ـ ـ یـ و تفکــرات حکومــت بیــان کــرد. بــه عنــوان مثــال، مجمــع کم�ج
کــه تأســیس آن بــه ســال 181۵ میــالدی بازیم گــردد، نمونــه کامــیل 
از ایــن اســتقالل اســت. ایــن مجمــع را یم تــوان قدییم تریــن مجمــع 
پــول هدیه شــده  بــر  اتــکا  بــا  تنهــا  دانشــجو�ی جهــان دانســت کــه 
یــــج و حق عضویت ساالنه اعضای  توسط فارغ التحصیالن کم�ج
ن  ــج نمونــه کامــیل بــرای الگــو گرفــ�ت ـ ـ ـ یـ آن اداره یم شــود. مجمــع کم�ج
ســایر دانشــگاه های انگلیــیس و آمریــکا�ی بــود. مجمــع آکســفورد و 
انجمن ســیایس دانشــگاه ییل را یم توان به عنوان مجامع تقلیدی 

رسیم میان معلمان مشهور گردد. 1۲ اردیبهشت سال 1340، به 
ان دست مزد و الیحه دولت  ن اض صن�ن معلمان به م�ی واسطه اع�ت
ان دست مزد که در مقابل  ن یف امایم در خصوص افزایش م�ی رسش
ساختمان مجلس شورای میل برپا گردید، ابوالحسن خانعیل، 
وهای انتظایم کشته شد. روز  ب گلوله ن�ی معلم ۲9 ساله با رصن
کارگر که در تمایم جهان به تاریــــخ یک ماه مه یا 1۲ اردیهشت، 
اض کارگران آمریکا�ی در 1886  ن از اعتصاب و اع�ت برقرار است ن�ی
نشأت گرفته شده است که در آن، پلیس با آتش گشودن بر روی 
ان اعتصاب، این روز را  ضان و بعدها اعدام 4 نفر از ره�ج مع�ت
برای کارگران تمایم جهان، بدل به روزی مهم برای درخواست 
مطالبات خویش ساخته است. بنابراین، قابل مشاهده است که 
روز دانشجو و نظایر آن همچون روز معلم و روز کارگر و روز 
جها�ن زن، از تفاو�ت ماهوی و تاری�ن متفاوت با سایر روزهای 

مناسب�ت تقویم، برخورداراند.
۵. اما چرا روز دانشجو مهم است؟ اگر به تحوالت اجتمایع 
، نگایه بیاندازیم درخواهیم یافت  چند دهه اخ�ی جامعه ایرا�ن
ا�ن و مطالبه گرایانه  که در میان روزها�ی که هویت آنان اع�ت
اکنون  است.  مانده  با�ت  دانشجو  روز  برای  رم�ت  تنها  است، 
معلمان،  صن�ن  تشکل یا�ج  رس  بر  چالش ها�ی که  با  متناسب 
تبع  به  و  دارد  زنان وجود  انجمن های حایم حقوق  و  کارگران 
آن، موانع موجود در برگزاری تجمعات و نبود یک نظام حز�ج 
یت جامعه  کارآمد در ایران که بتواند خواسته ها و مطالبات اک�ث
 کند، تمایم امیدها در دانشگاه خالصه شده است. 

گ
را نمایند�

دانشگاه دو خصیصه مهم دارد که آن را از سایر نهادهای اجتمایع 
وهای نظایم و انتظایم  متمایز یم سازد. نخست؛ عدم حضور ن�ی
 مستقل 

ً
در دانشگاه و وجود ساختار حراست و انتظایم نسبتا

اث مهم 16 آذر 3۲ است  از دیگر بخش های اجتماع که م�ی
 باز در قیاس با جامعه برای نقد 

ً
و دیگری، وجود فضا�ی نسبتا

ن و نقدکردن با سهولت  علیم و آکادمیک. در این فضا، سخن گف�ت
ی نسبت به دیگر نهادهای اجتماع یم توان به مطالبه و نقد  بیش�ت
پرداخت. در نتیجه، روز دانشجو، روزی حساس تر از گذشته 
ا�ن دیگر روزها بر  ، به سبب آنکه بار اع�ت است؛ چرا که  از سو�ی
دوش روز دانشجو است و از سوی دیگر، بر حسب رویکرد نقد 
آزادانه آکادیم و محوریت پروبلماتیک دانشگاه که حل مسائل 
اجتماع است، دانشجو و دانشگاه، وظیفه ای دوچندان بر دوش 

دارد. 

مهم تریــن  شــاید  امــا  دانســت.  اثرگــذار  دانشــجو�ی  تشــکل های 
ن آزادی محــور باالدســ�ت در کشــورها�ی نظــ�ی  عامــل را بایــد قوانــ�ی
ین کمــک را بــه  آمریــکا و بریتانیــا در نظــر گرفــت. قوانیــ�ن کــه بیشــ�ت
حفظ حریم این تشکل ها در برابر فشار سیستم های مختلف از 
جمله دانشگاه کرده است و موجبات استقالل فکری و مایل این 
جریان هــای دانشــجو�ی را فراهــم آورده اســت. از طــرف دیگــر بایــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــن جریانــات دانشــجو�ی یط ۲00 
ن دیدگاه هــای مختلــف  ســال فعالیــت مــداوم خــود، عیل رغــم داشــ�ت
سیایس و اجتمایع در دوره های متفاوت خود و با توجه به اینکه 
بر پایه گفتگوی عقال�ن و علیم بنا شده اند، همواره از اظهارنظر 
ی کرده اند. بخیسش از این  احســایس و بدون دلیل مســتدل جلوگ�ی
ن اساسنامه این تشکیالت  عقالنیت را یم توان در شکل دقیق تبی�ی
یــــج این مسئله بسیار  دانست. برای مثال در میان دانشجویان کم�ج
یــــج به اندازه  عادی اســت که تعداد کلمات اساســنامه مجمع کم�ج
، در  ن  قوان�ی

گ
تعداد کلمات قانون اسایس کانادا است. این پیچید�

ی نهادی عقال�ن  ن عقالنیت قانون گذاران، منجر به شکل گ�ی ع�ی
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دوهفته نامه فرهن�

دانشجویان با شیوه نامه جدید انضبایط کنار نخواهند آمد۱0

دب�ی شورای صن�ن دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این که با اجرای »شیوه نامه جدید انضبایط دانشجویان« 
 
ً
رسکوب دانشــجویان تشــدید یم شــود، گفت: این شــیوه نامه فعالیت ها و آزادی های دانشــجویان را محدود یم کند و مطمئنا

ن دانشجو�ی با اجرای شیوه نامه جدید کنار نخواهند آمد. فعال�ی
ین مطالبات و خواسته های دانشجوی امروز، با تاکید بر  به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عیل صنع�ت در خصوص مهم�ت
ن ایــن حــوزه مربــوط یم شــود، افــزود: در حــال  اینکــه یــیک از دغدغه هــای مــا در حــوزه فعالیت هــای دانشــجو�ی بــه فعالیــت فعالــ�ی
ن صنــ�ن دانشــجو�ی هســتند؛ بنابرایــن بــا ایــن وضعیــت بازداشــ�ت و  ین دانشــجویا�ن کــه بازداشــت شــده اند، فعالــ�ی حــارصن بیشــ�ت
محدودیت هــا�ی کــه بــرای فعالیــت دانشــجویان صنــ�ن ایجــاد یم کننــد، تنهــا یــک برداشــت یم تــوان داشــت و آن هــم ایــن اســت 
 بــه دنبــال رسکــوب شــدید دانشــجویان هســتند؛ از ایــن رو بــه هــر بهانــه ای دانشــجویان بازداشــت شــده و بــرای آن هــا 

ً
کــه قطعــا

ن انجــام یم شــود. قانــو�ن نــ�ی پرونده ســازی یم کننــد و حــ�ت در ایــن راســتا اقدامــات غ�ی

دانشگاه؛ عرصه قدرت و مقاومت

وزی انقالب اسالیم ایران آسیب شنایس جنبش دانشجو�ی بعد از پ�ی

رضا خدارحیم
ارشد علوم سیایس 96

ن ابراهییم حس�ی ام�ی
کارشنایس علوم سیایس 95

بايد بگوييم »دانشگاه فقط محل جستجوی آزادانه حقيقت 
است«.

ایع پروراند  ن ی ان�ت ٢. یمتوان آرمانها و بايدها و نبايدها را در حال�ت
و به عنوان معياری برای به چالشكشيدن وضعيت كنو�ن از 
واقعيت،  به  توجه  بدون  نیمتوان  ویل  نمود،  استفاده  آنها 
ايط فعیل بايد پرسيد چگونه دولت ضامن  كنش داشت. در رسش
آزادیهای آكادميك یمشود يا به طور دقیق تر امكان آن وجود 
اقتدار  با  اينكه دانشگاه  از  اییط فارغ  دارد كه دولت در هررسش
 به اين قرارداد تن دهد؟ به نظر 

ً
ورتا چه رابطهای برقرار كند، رصن

ور�ت وجود ندارد و تنها مقاومت در اشكال  یم رسد كه هيچ رصن
پنهان سلطه  و  پيدا  های  زنج�ی است كه یمتواند  آن  مختلف 
دولت و ديگر نهادها را بگسلد. دوم آنكه نیمتوان از رابطه 
دانشگاه، قدرت و سياست سخن گفت تا زما�ن كه مشخص 
بيان ماكس  به  از قدرت و سياست چيست.  ما  شود منظور 
دليل  به  يا گروه(  )فرد  عامل  يك  خاص  امكان  »قدرت  وبر، 
ن موقعی�ت در روابط اجتمایع است كه بتواند گذشته از  داش�ت
مقاومت  وجود  با  را  خود  اراده  امكان خاص،  اين  اتكای  پايه 
و  اراده  با  مرتبط  قدرت  تعريف،  اين  مطابق  بندد«.  به كار 
تأكيد یمكند كه  نيت اعمالكنندگان آن است و بر موقعی�ت 
اين  خواه  آورد،  همراه  به  را  قدرت  آن یمتواند  در  ن  قرارگرف�ت
منابع  به  یس  دس�ت امكان   ، طبقا�ت سلطه  همچون  موقعيت، 
اقتصادی را تسهيل كند يا همچون موقعيت والدين در خانواده 
يا استاد در كالس درس، به اعتبار آمريت و اقتدار ايجاد شده 
ن وبر مفهوم قدرت را برپايه سلطه قرار میدهد  باشد. همچن�ی
بر  مؤثری  نفوذ  فرمانروايان چنان  يا  فرمانروا  معنا كه  اين  به 
قاعده  را  فرمان  محتوای  آنها  دارند كه گو�ی  فرمانبرداران 
کیل رفتار خود قرارداده اند و هيچگونه حیس از انقياد خويش 
ندارند. رابرت دال با تأكيد بر تصميمات انضمایم و رفتار قابل 
ل بر رفتار« تعريف یمكند،  مشاهده، قدرت را به معنای »كن�ت
وی با تصويری صوری از قدرت بيان یمكند: »الف بر ب تا 
جا�ی قدرت دارد كه بتواند ب را به كاری وادارد كه در غ�ی آن 
صورت انجام نیم داد«. از اين تعريفها یمتوان سه مشخصه 

برای قدرت برشمرد:
 1. قدرت توانا�ی تحميل اراده است به رغم مقاومت ديگران

ميان  رابطهای  یمشود  تعريف  رابطه  در  قدرت   .٢
و  اقتدار  دارندگان  ميان  اطاعتكنندگان،  و  اطاعتشوندگان 
یس به آن فرد  و�ن وجود ندارد كه با دس�ت تابعان آن، منبیع ب�ی
ی است،  با تصميمگ�ی يا گرویه قدرتمند شود قدرت مرتبط 
برای  بديل«  شيوههای  ميان  از  »انتخا�ج  معنای  به  تصميم 
ين هزينه را برای دارنده اقتدار  تثبيت سلطه به شکیل كه كم�ت
در�پ داشته باشد. اين سطح از قدرت را یمتوان در جای  جای 
ل کیل حكومت بر دانشگاه به شكل  دانشگاه ديد، نظارت و كن�ت

مــردم، ساخته شــدن  انتظــار  ایــران، مهم تریــن  اســالیم  انقــالب 
ســازمان ها و سیســتم های جدیــد اداری بــرای تعلیــم و تربیــت 
انســان ها در یــک جامعــه ایــده آل بــود. در دو دهــه گذشــته بــا 
افزایــش دانشــگاه های غــ�ی انتفــایع و بــدون کنکــور نقــش مهــم 
دانشــگاه در تولیــد علــم و حــل و فصــل مشــکالت جامعــه بــه 
مبــدل  مــدرک  تولیــد  یــک کارخانــه  بــه  و  رفــت  ن  بــ�ی از  ــج  ـ ـ ـ تدریـ
شــد. ایــن در حــایل اســت کــه اگــر تاریخچــه جنبــش دانشــجو�ی 
در قبــل و بعــد از انقــالب اســالیم ایــران مــورد بــرریس و واکاوی 
د، مشــخص یم شــود کــه دانشــگاه در ایدئولوژی ســازی،  قــرار گــ�ی
 داشــته اســت. 

گ
انسان ســازی و مکتب ســازی نقــش بســیار پررنــیک

ارزش هــای  ش  بســط و گســ�ت بــا  اخــ�ی  دهــه  ســه  طــول  امــا در 
از آن  ایــران و جنبــش دانشــجو�ی  بــازاری، جامعــه  دانشــگایه 
اعتبــار  بــازاری  اندیشــه های  و  بــازار  پذیرفــت.  تاثــ�ی  بســیار 
�ج ســابقه ای در ایــران پیــدا کــرد و منافــع فــردی جایگزیــن منافــع 
نبــود شــغل مناســب  بــد اقتصــادی،  اجتمــایع شــد. وضعیــت 
تــرس  بــا رشــته تحصیــیل افــراد، بیــکاری، ناامــ�ن و  و متناســب 
ن ماننــد  نســبت بــه آینــده ســبب شــده اســت کــه دانشــجویان نــ�ی
فــت را یــک امــر فــردی  ســایر اقشــار جامعــه، موفقیــت و پی�ش
تلــ�ت کنــد و بــه منافــع دیگــران توجــی نداشــته باشــد. ایــن در 
حــایل ا ســت کــه در گذشــته دانشــجویان همــواره یــیک از بازیگــران 
گــذار در جامعــه بودنــد و حــ�ت نــزد مــردم از جایــگاه ممتــازی  تأث�ی
برخــوردار بودنــد. امــا بــه مــرور زمــان �ج عدالــ�ت آمــوزیسش حاکــم بــر 
سیستم آموزش و پرورش و آموزش عایل در ایران سبب شد که 
دانشجویان به نویع احساس حقارت کنند. نبود فرصت های 
برابر تحصییل و نبود امکانات یکسان آموزیسش در اقیص نقاط 
ن دانشجویان شده است.  کشور باعث نابرابری آموزیسش در ب�ی
ن عامــل بــه تنهــا�ی یم توانــد باعــث شــود کــه دانشــجویان  همــ�ی
منافــع فــردی خــود را در اولویــت قــرار دهنــد و نســبت بــه محیــط 

مبت�ن بر عقالنيت، استقالل و آزادی فرد است، كه در نتيجه 
بنابراين  یمنشاند.  صدر  در  را  ابزاری  عقالنيت  و  انسان  آن 
دانشگاه مكا�ن است كه با قدرت به شكل خرد و كالن )چه در 

معنای فوكو�ی و چه به معنای هابزی( در پيوند است.
معنای سن�ت  به همان  را  س سياست  ياس�پ میآيد  نظر  به   .٣
و گروههای  احزاب  ن  ست�ی ميانه  در  و  دولت  به  محدود  و  آن 
سيایس درنظرگرفته، درصور�ت كه سياست در هرجا كه قدرت 
 به طرد و رسكوب گرویه یمپردازد وجود 

ً
وجود دارد و طبيعتا

دارد، به اين معنا سياست را نیمتوان به عرصه خا�ی همچون 
ده  ی گس�ت حكومت، دولت يا عرصه عمویم منحرص كرد. معنا�ی
ی در جريان حيات 

از سياست كه با توليد و توزيــــع هرگونه ارزیسش
ن مناسبات ميان  اجتمایعی رسوكار دارد، یمتواند برای درنظرگرف�ت
ون از  بازيگران مختلف درون دانشگاه كه در تعامیل قطیع با ب�ی
ی كه به  خود قرار دارند، مناسب باشد. در اين صورت قلمروها�ی
طرف و خن�ث هستند همچون دين، فرهنگ، اقتصاد،  ظاهر �ج
ه از اين پس با سياست و  آموزش و پرورش، آموزش عایلی و غ�ی
ی  ن اییط »هرچ�ی ن رسش دولت مرتبط خواهند بود بنابراين در چن�ی
دستكم بالقوه سيایس است و ديگر نیمتوان سيایس بودن را 

 مشخص و انحصاری دولت برشمرد.
گ

ويژ�
٤. دانشگاه همانگونه كه عرصه قدرت است، عرصه مقاومت 
است، همانگونه كه در جای جای آن یمتوان حضور قدرت 
را حس كرد، در جای جای آن یمتوان سنگری برای مقاومت 
يكديگرند،  مالزم  مقاومت  و  قدرت  حقيقت  در  ساخت، 
نهاد، مركزگريز و  و  بدون سازمان  غايت،  بدون  مقاوم�ت  چه 
كارناوایل در هر نقطهای كه قدرت حاكم نمودار است و چه 
مقاوم�ت برای رها�ی انسان از تمایم قيود، با آگایهی از سازندگان 
های خويش. اين آگایه با اين پرسش گره خورده كه  ن خويش�ت
انسان چيست يا به�ت آنكه انسان چه یمشود، آيا یمتواند بر 
رسنوشت خويش مسلط شود؟ با رد هرگونه وحدت صوری در 
پاسخ به اين پرسش، بايد آن را در موقعيت كنو�ن و در ميانه 
، ديگران و جهان يافت، هریک از ما به  ن رابطه فعاالنه خويش�ت
امون  ان كه در خود تغي�ی ايجاد یمكنيم در محيط پ�ی ن همان م�ی
تغي�ی ايجاد یمكنيم و بالعكس، »انسان همان جهان اجتمایع 
است«. بنابراين افراد تنها در ارتباط با يكديگر اهميت و مع�ن 
یميابند. تأكيد بر اين روابط اجتمایع، توجه به اين نكته است 
كه مقاومت در جمع شكل خواهد گرفت، اگرچه مقاومت را 
در بسياری از جمعهای كوچکتر یمتوان ديد كه بهگونهای با 
نوع كنش خويش به رسكوب و طرد واكنش نشان میدهند و 
ناخودآگاه يا خودآگاه ارزشهای مسلط را به چالش یمكشند 
را در جمعها�ی جستجو كرد  بايد هسته اصیل مقاومت  ویل 
كه به ن�ن سلطه در اشكال مختلف آن یمپردازند و عليه همه 

مظاهر نابرابری مبارزه یمكنند.

ر آن. مصلحــت جامعــه اســت و نــه بــه رصن
قصــد  دانشــجو�ی  جنبــش  و  دانشــگاه  اگــر  نگارنــده،  نظــر  از 
در  بایــد  کنــد،  حــل  را  جامعــه  در  موجــود  بحران هــای  دارد 
را  جامعــه  بــا  �ج ارتبــاط  و  رسدرگــم  مبهــم،  اندیشــه های  ابتــدا 
کنــار بگــذارد. بایــد بــا یــک نــگاه ترکیــ�ج از ســیایس، اقتصــادی، 
جامعه شــناخ�ت و فلســ�ن بــه مســائل نــگاه کنــد و اقــدایم جــدی 
 هــای موجــود در کشــور نســبت بــه 

گ
ان عقــب ماند� بــرای جــ�ج
دهــد. انجــام  ون  بــ�ی دنیــای 

1. آيا یمتوان دانشگاه را به عنوان نهادی عمویم جدا از روابط 
اين  تصور كرد؟  آن  و كالن  خرد  سطح  در  قدرت  بر  مبت�ن 
اییط كه در آن دانشگاه  ايط كنو�ن است، رسش پرسش ناظر بر رسش
بازتوليد  يا  تثبيت  برای  پايگایه  ايدئولوژی،  به واسطه سلطه 
ارزشها شده است و تصور شکیل ايده آل از دانشگاه را ايجاب 
س،  یمكند. اين شكل ايده آل را یمتوان در پژوهشهای ياس�پ
به  يافت.  دانشگاه«  »ايده  عنوان  تحت   ، آلما�ن انديشمند 
ايده دانشگاه را به خطر  س كشمكشهای سيایس  نظر ياس�پ
یم اندازند و سياست بایس�ت در قالب موضویع پژوهیسش در 
های  ن ن ست�ی د؛ نه به شكل جريان ياف�ت دانشگاه مورد برریس قرار گ�ی
واقیع و عمیل. ویل آيا یمتوان دانشگاه را، به عنوان زيرمجموعه 
يك نظام بزرگ�ت سيایس-اجتمایع كه اهداف و منافع خود را در 
 در زيرنظامهای خود جستجو یمكند، 

گ
گروی تغي�ی و هماهنیک

یس و گزند اراده دول�ت خارج ساخت؟ عالوه بر اين در  از دس�ت
عرص مدرن و با مسلط شدن انديشه حاكميت، وجود هيچ نهاد 
رسیم را نیمتوان جدا از اراده و نظارت دولت در نظر گرفت. 
منافع و  به چالش كشيدن  توان  نهاد  اين  برای  اگرچه یمتوان 
نیمتوان  ویل  دانست  مفروض  را  آن  از  هر شکیل  در  قدرت 
موجودی�ت برای آن بدون حضور و اعمال قدرت كه در سط� 
دارد،  ارتباط  دولت  مصلحت  و  اقتصادی  منافع  با  ده  گس�ت
س »فقط وجود دانشگاه و شكل  درنظرگرفت. به عقيده ياس�پ
به تصميمات سيایس و نظر مثبت دولت وابسته  و�ن آن  ب�ی
است« )منظور از دانشگاه همان شكل آرما�ن است( و از اين 
رهگذر دولت بايد حافظ دانشگاه باشد نه مداخلهگر در امور 
آن، دولت بایس�ت به صور�ت خودخواسته دانشگاه را از محل 
منازعات سيایس مصون نگاه دارد. اين موضوع پيوند وثی�ت با 
آزادی آكادميك برقرار یمكند؛ به اين معنا كه دولت ضمانت 
یمكند دانشجويان و اساتيد در پژوهش و تحقيق، چه در روش 
ن  و همچن�ی باشند  آزاد  مطالعه  مورد  زمينه  انتخاب  در  و چه 
ديگر  بيا�ن  به  نمايند.  تدريس  آزادانه  را  تحقيقات  اين  نتايج 
دولت حافظ قواعد معرف�ت دانشگاه است، قواعدی كه بر پايه 
خرد »خودبنياد« نقاد شكل گرفته و پيشفرضهای خود را به 
د. دولت نه تنها نبايد  قطیع در نظر یمگ�ی صورت خودآگاه و غ�ی
قواعد معرف�ت خويش را كه مبت�ن بر قدرت و حفظ آن است 
در دانشگاه دخالت دهد بلكه بايد از تهاجم قواعد معرف�ت نهاد 
بازار كه مبت�ن بر كسب سود و نهاد دين كه برپايه مفروضات 
ی كند.  است، جلوگ�ی سناپذير  و دس�ت ازپيشداده شده قطیع 
بيان كنيم،  را  دانشگاه  ايده  بخواهيم  اگر  مخترص  به صورت 

همــواره  دانشــجو�ی  جنبش هــای  ســوم،  جهــان  جوامــع  در 
نقــش بســیار مؤثــری را ایفــا کرده انــد. یم تــوان بــه راســ�ت گفــت 
تحــوالت  بــر  گــذار  تأث�ی عنــارص  از  یــیک  همیشــه  دانشــجویان 
ســیایس و اجتمــایع شــناخته شــده اند. بــا بــرریس تاریــــــخ معــارص 
ده  دانشــجویان  ن یم تــوان شــاهد حضــور پرشــور و گســ�ت ایــران نــ�ی
در رخدادهای مهم سیایس-اجتمایع بود. بعد از گذشت صد 
ن پایه هــای دولــت مــدرن در  ی اولــ�ی و  بیســت ســال از شــکل گ�ی
ایــران و حــذف تدریــ�ج ســاختارهای ســن�ت حاکــم بــر سیســتم 
ی نظــام آمــوزیسش جدیــد  آمــوزیسش و بــه تبعیــت از آن، شــکل گ�ی
در ایران، دانشگاه همچنان نتوانسته است مشکالت سیایس، 
اجتمــایع و اقتصــادی مبتــال بــه جامعــه ایــران را حــل و فصــل 
انقــالب  وزی  پــ�ی در  اســت کــه  حــایل  در  مســئله  ایــن  نمایــد. 
وزی  اســالیم ســال ۵۷، دانشــگاه یــیک از بازیگــران اصــیل در پــ�ی
ایــن انقــالب بــود؛ امــا بــه مــرور زمــان کارکــرد و جایــگاه اصــیل خــود 
اســت  ایــن  ایجــاد یم شــود  از دســت داد. حــال پرســیسش کــه  را 
کــه دانشــگاهیان، اعــم از اســاتید و دانشــجویان اکنــون در کجــا 

ایســتاده اند و چگونــه بــا جامعــه ارتبــاط برقــرار یم کننــد؟
اســالیم  انقــالب  عمــر  از  دهــه  چهــار  از گذشــت  بعــد  اکنــون 
و  جدیــد  نســل های  تربیــت  از  عــایل  آمــوزش  نهــاد  ایــران،  در 
ن مهارت هــای الزم بــه آن هــا ناتــوان اســت. حکم کــردن  آموخــ�ت
ســکوت  فهمیــدن،  جــای  بــه  حفظ کــردن  آمــوزش،  جــای  بــه 
در برابــر پرسشــگری ســبب شــده اســت کــه نهادهــای آمــوزیسش 
کشــور، افــرادی ناتــوان و فاقــد کارا�ی در عرصــه بــازار کار تربیــت 
کننــد. ایــن مســئله زمــا�ن تبدیــل بــه معضــل یم شــود کــه بعــد از 

ن خط میسش و تدوين برنامههای  ن منابع مایل آن و يا تعي�ی تأم�ی
عایل  توسط شورای  دانشگاه  داخیل  امور  در  دخالت  دریس، 
ن حريم آن  ، نقض استقالل دانشگاه و شكس�ت

گ
انقالب فرهنیک

، اعمال اراده حكومت در دانشگاه به  وهای امنی�ت توسط ن�ی
بودجه  تخصيص  پاسخگو،  غ�ی  و  واسطه  نهادهای  واسطه 
بيش�ت به نهادهای همسو با حكومت و در سط� ملموستر 
پویلشدن  ی  . ح�ت جنسی�ت تفكيك  و  پوشیسش  تحميل ضوابط 
از  بارزی  نمونهی  را یمتوان  حوزههای مختلف آموزش عایل 
نفوذ و سلطه دانست، دانشجويان با گذشت زمان اين مسئله 
ن بلكه  را نه به شكل گونهای از انقياد و تحت تحكم قرارگرف�ت
به عنوان مقرارت معمول و متداویل یمبينند كه بایس�ت برای 
ل  را كن�ت فرد  رفتار  مقررا�ت كه  توجه كرد،  آنها  به  موفقيت 
یمكند و بدون آنكه متوجه شود، وی را با نظم جديد انطباق 
یم دهد به گونهای كه فرد نظم جديد را به عنوان یک قاعده 
حذف  در  موضوع  اين  مصداق  یمپندارد.  درست  رفتاری 
سنوات دوره كارشنایس و پذيرش اين موضوع با گذشت زمان 
شكل  در  یمتوان  را  موضوع  اين  است.  دانشجويان  سوی  از 
نازل تری در تفكيك جنسی�ت سلف و تريا مشاهده نمود. سطح 
ديگری از قدرت را یمتوان در نگرش انتقادی بكراک و باراتز 
تصميمات  عرصه  به  را  قدرت  نیمتوان  ديدگاه  اين  در  ديد، 
با طرح مفهوم »عدم  بلكه  انضمایم محدود كرد  و رفتارهای 
آنها  وسيله  به  اشاره یمشود كه  ابزارها�ی  به  ی«  تصميمگ�ی
از  امتيازات موجود قبل  »تقاضا برای دگرگو�ن در تخصيص 
حقيقت  در  یمماند«.  مخ�ن  يا  شده  خفه  نطفه  در  استماع 
آن  مورد  در  تا  نیم آيد  وجود  به  عمویم  حوزه  در  ی  تقاضا�ی
تصمییم گرفته شود، موانیع آگاهانه يا ناآگاهانه ايجاد شده اند 
را  قدرت  سوم،  سطح  در  نشوند.  مطرح  خواستهها  بر�ن  تا 
یمتوان بدون وجود فاعل اعمالگر قدرت درنظرگرفت. دانش و 
سازمان موجد قدرت هستند، به بيان فوكو »قدرت را نبايد در 
مركز اقتدار واحدی جست، بلكه بايد آن را پايه متحرک روابط 
وها�ی دانست كه به خاطر نابرابری شان �ج وقفه حالتها�ی  ن�ی
اين  به  نه  قدرت همه جاست  را موجب یمشوند،  قدرت  از 
از همهجا  اين رو كه  از  بلكه  د  را دربریمگ�ی ن  دليل كه همهچ�ی
د«، در اين سطح شبكهای از قدرت وجود دارد  نشأت یمگ�ی
كه افراد نه به عنوان دارندگان آن بلكه به عنوان مجريان آن به 
شمار یم روند، اين قدرت سوژه و ابژه را خلق یمكند و در اين 
ديدگاه حقيقت نه دستيا�ج به معرف�ت کیل، ثابت و جاودانه 
بلكه خود از آثار قدرت است، به بيا�ن »هيچ نوع رابطه قدرت، 
بدون وجود یک حوزه معرف�ت مرتبط با آن موجود نيست و 
روابط  واحد هم  آن  در  يافت نیمشود كه  نوع معرف�ت  هيچ 
د و هم آنها را بهوجود نياورد«. از اين  قدرت را مسبوق نگ�ی
ی گفتما�ن  شكلگ�ی برپايه  مدرن  دانشگاه  ی  شكلگ�ی رهگذر 

ون، �ج تفــاوت باشــند. امــا جنبــش دانشــجو�ی بــرای  نابرابــر بــ�ی
ه بایــد جایــگاه  برون رفــت از بحــران معنــا، بحــران هویــت و غــ�ی
حقی�ت خود را مجددا احیا کند. جنبش دانشجو�ی و دانشجو 
وی پیش برنــده در ایجــاد عدالــت و  بایــد خــود را بــه عنــوان نــ�ی
عدالت ســازی در جامعــه معــر�ن نمایــد. دانشــجو وظیفــه دارد 
حــل و  عنــوان مرجــع  بــه  را  دانشــگاه  تــالش کنــد کــه جامعــه، 
فصــل مشــکالت کشــور بشناســد و بــا ایــن عمــل، دانشــگاهیان 
ن افــرادی بــرای  را در جایــگایه مثبــت قــرار دهــد کــه وجــود چنــ�ی
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گ
دوهفته نامه فرهن�

کتاب »دیگردوس�ت مؤثر« اثر پی�ت سینگر در دست انتشار۱۱

 که در حال رایج شــدن در رسارس دنیاســت. گایه اوقات یم پنداریم 
گ

دیگردوســ�ت مؤثر هم یک ایده اســت، هم ســبیک از زند�
 در حــد مطلــوب مــا تغیــ�ی 

ً
 یم توانیــم دنیــا را تغیــ�ی دهیــم، گرچــه دنیــا دفعتــا

ً
هیــچ قــدر�ت نداریــم، امــا این طــور نیســت. حقیقتــا

 یم توانید برسانید تمرکز کنید، نه بر مسائیل که با�ت یم مانند یا حلشان دست شما نیست. 
ً
ی که شخصا نخواهد کرد. بر خ�ی

ن بردن بر�ن رنج ها فعًا ممکن نباشد. سیع  کاهش دادن رنج، چه در انسان و چه در حیوانات، مطلوب است، ح�ت اگر ازب�ی
ی در دنیــا حاصــل  ین خــ�ی ممکــن را برســانید، تغیــ�ی ی از روش هــا�ی کــه در ایــن کتــاب معــر�ن شــده اســت بیشــ�ت کنیــد بــا بهره گــ�ی
کنید، و به بقیه ی فعاالِن عرصه ی دیگردوس�ت مؤثر بپیوندید. رفتار و ارزش های مطلوِب فعاالن جنبش دیگردوس�ت مؤثر 

 پربارتر و کامیاب تری داشته باشند.
گ

 سبب شده است زند�
گ

 با یکدیگرند. این هماهنیک
گ

در هماهنیک

بازخوا�ن حوادث یم 6۸، ظهور چپ گرا�ی

کنند.
ــخ پــس  ـ ـ ـ شــب ســنگر ها )دهــم و یازدهــم مــاه یم 1968( در تاریـ
ــخ مهــیم اســت. در آن زمــان تعــداد  ـ ـ ـ از جنــگ جهــا�ن فرانســه تاریـ
ن دانشــجو�ی در پاریــس بــه نزدیــک بــه چهــل هــزار نفــر  ضــ�ی مع�ت
، دانشــجویان  رســیده بــود. پــس از مســدود کردن مســ�ی راهپیمــا�ی
ن ســنگر بــرای  وع بــه کنــدن ســنگ فرش ها و ســاخ�ت ض رسش معــ�ت
محافظت از خود در برابر پلیس کردند. حوایل ساعت دو بامداد 
ی  ن حملــه ور شــد و درگــ�ی ضــ�ی یازدهــم یم، پلیــس بــه ســمت مع�ت
ن تــا طلــوع آفتــاب ادامــه داشــت. نزدیــک بــه ۵00 دانشــجو  خونــ�ی
ن  ی شــدند. محلــه الیــ�ت دســتگ�ی و صدهــا نفــر در بیمارســتان بســ�ت
کوارتر در حال ویران شدن بود و همدردی عمویم با دانشجویان 

ی یافتــه بــود. افزایــش چشــم گ�ی
ا�ن در  بــه عنــوان جنبــیسش اعــ�ت بــود کــه آنچــه  ایــن مرحلــه  در 
دانشگاه برای اصالحات آموزیسش آغاز شده بود که فرانسه را در 
بــر گرفــت. بــا رشــد چشــمگ�ی جنبــش، فرصت هــای جدیــدی بــرای 
ن  ضــ�ی ات رادیــکال ســیایس محیــا شــد و خواســته های مع�ت تغیــ�ی
ســاختارهای  برچیده شــدن  شــامل  خواســته ها  ایــن  تغیــ�ی کــرد. 
 

گ
ه شــدن نهاد های اجتمایع و فرهنیک ن ســیایس اقتدارگرا و دموکرات�ی
ی و فراتر از آن یم شد. چند روز  اعم از آموزش تا رسانه های خ�ج
ین اعتصاب عمویم در تاریــــخ خود بود؛  بعد، فرانسه شاهد بزرگ�ت
چــرا کــه میلیون هــا کارگــر در حمایــت از دانشــجویان و بــرای بیــان 
اضات، تعداد  مطالبات خود به خیابان ها آمدند. در جریان اع�ت
زیــادی از کارخانه هــای فرانســه از جملــه کارخانــه اتوموبیل ســازی 

رنــو توســط کارگــران بــه تــرصف درآمــد.
ل  لزل شــد اما توانســت بحران را کن�ت ن دولت فرانســه به شــدت م�ت
کنــد. پــس از ســفر بــه بــادن، دوگل بــه پاریــس بازگشــت و در 30 
یِم از طریــق رادیــو بیــان کــرد، کمونیســت ها در حــال مسلط شــدن 
بــر اوضــاع هســتند. امــا در واقعیــت، حــزب کمونیســت فرانســه 
از مدت هــا قبــل آرزوی تــرصف انقــال�ج قــدرت را رهــا کــرده و در 
عــوض بــه نقــش محــدودی در نظــم ســیایس فرانســه قانــع شــده 
دانشــجو�ی مخالــف  ن  ضــ�ی بــا مع�ت آغــاز  در  در حقیقــت،  بــود. 
ا�ن  بودنــد و حــ�ت آن هــا را اســتهزا یم کردنــد. ســه روز قبــل از ســخ�ن
ایــط آن افزایــش  دوگل، کمونیســت ها بــر رس توافــق گرنــل کــه رسش
مذاکــره  بــود،  آن هــا  بــرای  بهــ�ت کار  ایــط  رسش و  دســتمزد کارگــران 
کــرده بودنــد. بــا ایــن حــال، کارگــران بــا عصبانیــت توافق نامــه را رد 
ا�ن های  کردنــد و اعتصاب هــا ادامــه یافــت. در یــیک دیگــر از ســخ�ن
خــود، دوگل بــا فــرض اینکــه فرانســوی ها آمــاده بازگشــت بــه ثبــات 
هســتند، اعــالم کــرد کــه مجلــس مــیل را منحــل خواهــد کــرد و بــرای 
ن در  تاریــــخ ۲3 ژوئن انتخابات جدیدی برگزار یم کند. او همچن�ی
، تهدید به استفاده از ارتش  ن ض�ی صورت عدم عقب نشی�ن مع�ت
ن حال، صدها هزار نفر در رسارس  برای تحمیل نظم کرد. در هم�ی
ا�ن راهپیمــا�ی  کشــور در حمایــت از دوگل و ضــد تظاهــرات اعــ�ت
اض هــا و اعتصابــات دانشــجو�ی تــا مــاه ژوئــن  کردنــد. گرچــه اع�ت
ــج راه خــود را از دســت  ـ ـ ـ ادامــه یافــت، جنبــش دانشــجو�ی بــه تدریـ
وزی قاطــیع بــه دســت آورد. بــا ایــن حــال ده  داد وحــزب دوگل پــ�ی
مــاه بعــد و در جیــان همه پــریس مــیل دربــاره ســازماندیه منطقــه ای 
 

گ
و اصالحات در مجلس ســنا دوگل شکســت خورد و مســ�ی زند�

ســیایس ژنــرال بــه پایــا�ن ناگهــا�ن و مبهــم رســید.
 بــه فرانســه محــدود نشــد 

ً
 از آنجــا�ی کــه حــوادث ســال 68 رصفــا

هرگــز قصــد نداشــتند قــدرت دولــ�ت را تســخ�ی کننــد. در حقیقــت، 
بــا توجــه شــواهد ســه تحلیــل نســبت بــه ســایرین مســتحق توجــه 

جدی تــری هســتند. 
یــک تحلیــیل کــه در همــان گرماگــرم جنبــش توســط ادگار مــورن، 
شــکاف  بــه  شــد،  ارائــه  لفــور  و کلــود  کورنلیــوس کاســتوریادیس 
علیــه  شــورش  در  دانشــجویان  توســط  کــه   

گ
فرهنــیک ده  گســ�ت

اقتدارگــرا�ی دوگل در مســائل ســیایس و در مقابــل ماندارین هــای 
یل کــه از ســوی دولــت بــر رســانه های  دانشــگایه یــا در مقابــل کنــ�ت
بــا  اشــاره شــده اســت. دنیــای کارگــری  تلوزیــو�ن اعمــال یم شــد، 
ن بــه دانشــجویان از فرصــت اســتفاده کــرده و خواســتار  پیوســ�ت
اعتصــاب عمــویم شــد کــه ماننــد آتــش خروشــا�ن در کل کشــور، 
ن اعتصــاب بــا  ش یافــت. نخســت�ی ماننــد یــک بیمــاری مــ�ی گســ�ت
کارکنــان رادیــو تلوزیــون فرانســه آغــاز شــد یعــ�ن در خدمــات پخــش 

عمــویم. 
ن در همان دوران آلن تورن تحلیل دیگری را پیشنهاد داد،  همچن�ی
این تحلیل از جهت معر�ن چشم اندازی تاری�ن و جامعه شناسانه 
ن در تناقض نبود. او یم 68  متفاوت بود ویل با تحلیل های پیش�ی
فرانســه را نقطــه ای یم دانــد کــه دانشــجویان بــه عنــوان بازیگــران 
، جنبش هــای اجتمــایع را پیــش یم برنــد و ایــن  جامعــه پســاصنع�ت
ن   مختــص بــه ایــن جوامــع اســت. در عــ�ی

ً
شــکل از جنبش هــا رصفــا

ن هنوز قادر  حال بازیگران جامعه صنع�ت و جنبش طبقه کارگر ن�ی
اضــات  شــدن در کشــمکش مرکــزی خــود و همــرایه بــا اع�ت بــه درگ�ی

هستند.
به نظر یم رسد این رویکرد مزیت قابل توجی در امکان خوانش 
طــر�ن  از  دارد.  اخــ�ی  ســال  پنجــاه  در  فرانســه  اجتمــایع  ــخ  ـ ـ ـ تاریـ
زنــان،  حضــور  بــا  جدیــد  جنبش هــای  �ج شــمار،  کشــمکش های 
همجنس گرایــان، بوم شناســان، فعــاالن ضــد فعالیــت هســته ای، 
 

گ
زنــد� از  بخــیسش  تــا کنــون  زمــان  آن  از  ه  غــ�ی و  منطقه گرایــان 
اجتمــایع فرانســویان بــوده اســت. از ســوی دیگــر، جنبــش طبقــه 
کارگــر بــه طــور پیوســته کاهــش یافتــه و مرکزیــت خــود را کامــال از 
دســت داده اســت. بــه حــدی کــه ماریــن لوپــن در انتخابــات ســال 
« یــاد کــرد. ۲01۷ از کارگــران بــا عنــوان »فراموش شــده و نامــر�ئ

در نهایــت یــیک از مهم تریــن برریس هــا، تحلیــل خصمانــه ریمــون 
آرون اســت. آرون در یــیک از مقــاالت خــود دربــاره یم 1968 بــا 
عنوان »انقالب ناپیدا«، این وقایع را یک تراژدی، »هزیان گو�ی 
 بــدون تلفــات« توصیــف کــرده کــه دانشــجویا�ن بــورژوا 

گ
و دیوانــیک

وع  مــ�ش خواســته های  بــا  و کارگــرا�ن  واقعیــت  اوتوپیــا�ی  نــ�ن  بــا 
در عرصــه ســیایس فرانســه بــه وجــود آوردنــد. بدبیــ�ن آرون بــه 
اضــات دانشــجویان بــه معــ�ن همــرایه او بــا دولــت متمرکــز  اع�ت
ن نبــود. چــرا کــه آرون ایــن دولــت را بــه دلیــل ناتــوا�ن اش  دوگل نــ�ی
در پیشبی�ن خواسته های کلیت جامعه نقد یم کرد. او یم نویسد: 
مضاعــف،  »اســتبداد گرا�ی  یم،  مــاه  وقایــع   ، نهــا�ی تحلیــل  در 
شــوروی گرا�ی و عقالنیــت بروکراتیــک جامعــه صنعــ�ت را تقبیــح 
یم کنــد« امــا در ادامــه یم نویســد: » یم 68 در نشــان دادن اینکــه 
سلســله مراتب،  پایــان  جامعــه،  و  دانشــگاه ها  خودمختــاری 
راه  نــدگان یم توانــد  و تصمیم گ�ی توده هــا  ن  بــ�ی جــدا�ی  ن بــردن  ازب�ی
ال و رسمایــه داری متمایــل  لیــ�ج ن شــوروی گرا�ی  بــ�ی ســوم اصیــیل 
بــه جامعــه ارائــه دهــد، ناتــوان اســت«. از نظــر آرون ایــن وقایــع، 

 نقطــه آغــاز ســ�ی وقایــع جنبــش یم 1968، شــوریسش دانشــجو�ی 
در حومــه پاریــس بــود کــه پــس از مــد�ت بــه اعتصــاب عمــویم و 
درگ�ی شــدن حــدود 10 میلیــون کارگــر انجامیــد. در طــول مــاه یم 
ین شــورش ها از زمــان دوران جبهــه  1968، پاریــس درگــ�ی بیشــ�ت
ن در حالــت  مــردیم در دهــه 1930 شــد و بــا�ت نقــاط فرانســه نــ�ی
آماده بــاش قــرار گرفــت. ایــن شــورش ها چنــان جــدی بــود کــه شــارل 
وهای  دوگل، رئیس جمهور فرانسه با ژنرال ژاک ماسو، فرمانده ن�ی
اشــغالگر فرانســه در آلمان غر�ج مالقات کرد تا در صورت نیاز، 
نــد. در  وهــای نظــایم از انقالبیــان بازپــس گ�ی پاریــس را بــه کمــک ن�ی
ایــن نوشــته ســیع شــده اســت تاریــ�ن مختــرص و بــر�ن مباحثــات 

د. امــون ایــن جنبــش مــورد بــرریس قــرار گــ�ی پ�ی
در دهه پیش از وقایع ســال 1968 جمعیت دانشــجو�ی فرانســه 
 ســه برابــر شــده و از تعــداد 1۷۵000 بــه بیــش از ۵00000 

ً
تقریبــا

ن الملــیل »فرهنــگ جوانــان«  نفــر رســیده بــود. ایــن دوره، دوران بــ�ی
بــود ویل بــا ایــن حــال جامعــه فرانســه در نــگاه جوانــان فرانســوی 
جامعــه ای خودکامــه، سلســله مرات�ج و مبتــ�ن بــر ســنت بــا�ت مانــده 
بــود. در دوران وقــوع شــورش مــاه یم، دوگل در آســتانه جشــن 
ن سال فعالیت سیایس خود در جمهوری پنجم بود. او در  دهم�ی
ســال 19۵8 بــه واســطه فروپــایسش جمهــوری چهــارم در اوج جنــگ 
الجزایــر بــه قــدرت رســید. در دوران ریاســت جمهــوری او جوانــان 
 
ً
 فکــر یم کردنــد کــه تحــت یــک دیکتاتــوری نســبتا

ً
فرانســوی عمومــا

 یم کننــد. دو حــزب اپوزســیون اصــیل یعــ�ن رادیکال هــا 
گ

مالیــم زنــد�
ن رفتــه بودنــد و ایــن بــه ایــن معــ�ن   از بــ�ی

ً
و سوسیالیســت ها اساســا

بــود کــه تغیــ�ی ســیایس از طریــق کانــال مرســوم پارلمــان عمــًا منتــ�ن 
ن بــاب  ِ هیجــا�ن نــ�ی بــود. عــالوه بــر ایــن، آن روزهــا، جهــان ســوم گرا�ی
بود. برای آن نسل از دانشجویان نه حزب کمونیست فرانسه و 
نه مارکسیسِم ارتدکس دیگر جاذبه چندا�ن نداشتند. در عوض 
ن  الگوهــای ایــن نســل چــه گــوارا، مائــو تســه تونــگ و هــو یسش مــ�ی
، حمــالت ناپالــم و قتــل عــام  بودنــد. تصاویــر بمبــاران هــای فــریسش
و های آمریکا�ی در ویتنام که حوزه سابق  غ�ی نظامیان توسط ن�ی
نفوذ فرانسه محسوب یم شد، بر اخبار شبانه فرانسه حاکم بود. 
دانشگاه های فرانسه به تمام دالیل فوق در آن دوران انبار باروت 
، واقعــه ای کــه شــورش های مــاه یم را بــه وجــود  بــود. از نظــر تاریــ�ن
آورد، بسیار �ج اهمیت بود. در سال 196۷ دانشجویان دانشگاه 
نانــ�ت پاریــس در مــورد محدودیت هــای بازدیدهــای خوابــگایه کــه 
اضــا�ت  در خصــوص روابــط دخــ�ت و پــ� برقــرار شــده بــود، اع�ت
را  بــه عمــل آوردنــد. در ژانویــه 196۷ در مراســیم بــه مناســبت 
ان دانشــجویان  ســاخت اســتخری جدیــد در دانشــگاه یــیک از رهــ�ج
بــه نــام دنیــل کوهــن بندیــت )از اعضــای فعــیل پارلمــان اروپــا( بــه 
تندی فرانسوا میسوف وزیر ورزش و جوانان و ناتوا�ن او در حل 
ناامیدی هــای جنــیس دانشــجویان در �پ مشــکل محدودیت هــای 
خوابــگایه، مــورد حملــه کالیم قــرار داد. میســوف در جــواب، بــه 
او پیشــنهاد داد کــه بــرای کــم کــردن تب و تــاب خــود درون اســتخر 
جه بزنــد و کوهــن بندیــت در پاســخ گفــت کــه ایــن اظهــارات  شــ�ی
میســوف را فقــط از نماینــده یــک رژیــم فاشیســ�ت انتظــار داشــته 
اســت. ایــن تنش هــا و مکالمــات آن هــا بــرای میســوف، جایــگایه 
ن بــه وجــود آورد و بــه  بــه عنــوان یــک ضــد اقتدارگــرای بحث برانگــ�ی
وان فرقه گونــه ای بدســت  زودی درمیــان جوانــان فرانســوی، پــ�ی
گــزاری آمریــکا�ی در  آورد. در مــاه مــارس، حملــه بــه یــک دفــ�ت خ�ج
ی تعدادی دانشجو شد. چند روز  مرکز پاریس منجر به دستگ�ی
اضات دانشگاه نان�ت در حمایت از دانشجویان تعداد  بعد در اع�ت
ی از دانشــجوها از جملــه شــخص کوهــن بندیــت دســتگ�ی  بیشــ�ت
شــدند و بــه اخــراج از دانشــگاه تهدیــد شــدند )بندیــت در اواخــر 
مــاه یم از دانشــگاه اخــراج شــد( . جنبــش ۲۲ مــارس بــا خواســته 
اقدامــات  ایــن  بــه  پاســخ  در  دستگ�ی شــده،  دانشــجویان  آزادی 
شــکل گرفــت. اوایــل مــاه یم رئیــس دانشــگاه نانــ�ت از تــرس تشــدید 
اضــات دانشــگاه را تعطیــل کــرد. از آنجــا�ی کــه دانشــجویان از  اع�ت
اضات را به  اض در نان�ت منع شده بودند، تصمیم گرفتند اع�ت اع�ت
ن کوارتر پاریس منتقل کنند. روز ســوم  ســوربن و قلب محله الت�ی
یم رئیس دانشگاه سوربن به صورت رسیم از پلیس خواست تا 
ن را کــه حــدود ســیصد نفــر بودنــد، از محوطــه دانشــگاه  ضــ�ی مع�ت
ده ای کــه در ایــن روز بــه کمــک  ی های گســ�ت ون کنــد. دســتگ�ی بــ�ی
ن  خشــونت آم�ی مقاومــت  صــورت گرفــت،  شــورش  ضــد  پلیــس 
ناظــران و رهگــذران را بــه دنبــال داشــت. پلیــس بــا گاز اشــک آور، 
داد.  پاســخ  را  ایــن خشــونت ها   ، بیشــ�ت ی های  و دســتگ�ی باتــوم 
رئیس دانشگاه سوربن دانشگاه را تعطیل کرد که باعث تحریک 
ان دانشــجویان بــرای روز دهــم یم  بیشــ�ت دانشــجویان شــود. رهــ�ج
ده ای را پیشــنهاد کردنــد تــا خواســته های خــود از  راهپیمــا�ی گســ�ت
جمله بازگشا�ی سوربن و آزادی دانشجویان، پایان دادن به رعب 
ن کوارتــر را بیــان  وهــای پلیــس در محلــه التــ�ی و وحشــت حضــور ن�ی

ه  و بــه کشــورهای دیگــری از جملــه آمریــکا، آلمــان، انگلســتان  غــ�ی
 دانشــجو�ی شــکل یم گرفــت؛ بــرای دهه هــا 

ً
اضــات عمومــا ن اع�ت نــ�ی

ن فرانســه و دیگــر نقــاط جهــان در مــورد اهمیــت ســیایس  مورخــ�ی
ایــن  از  بســیاری  بحــث یم کردنــد.  وقایــع یم 68  طوال�ن  مــدت 
 ، ال و چــه مارکسیســ�ت مباحثــات، چــه در قالــب تحلیل هــای لیــ�ج
ن حل نشــده بــا�ت مانــده اســت. در اینجــا بــه ســه بحــث  هنــوز نــ�ی

دازیــم: امــون ایــن جنبــش می�پ عمــده پ�ی
ن الملیل یا محیل جنبش: ۱. ماهیت ب�ی

قالــب  در  مثــًا  دیگــر  بــر�ن  و  چپ گــرا  اندیشــمندان  از  بــر�ن 
ن الملــیل بــه  ن الملــل تــالش کرده انــد، ماهیــ�ت ب�ی موقعیت گرایــان ب�ی
وقایع یم 68 بدهند. اگر بپذیریم بر�ن از نشانه های شورش های 
ایــن دوران در جنبــش آزادی بیــان بــرکیل در ســال 1964 رخ داد و 
ســپس در ســال 1968 در بســیاری از کشــورها در اروپــا، آفریقــا، 
اف  ن ادامه پیدا کرده است، باید اع�ت ژاپن، آمریکا و آمریکای الت�ی
کــرد کــه معــا�ن ایــن جنبش  هــا بســیار متفــاوت بــوده اســت. بــرای 
اضــات موســوم بــه بهــار پــراگ در درجــه اول چالــیسش  مثــال، اع�ت
بــرای حکومــ�ت کمونیســ�ت و وابســته بــه مســکو بــود در حــایل کــه 
اضــات دانشــجو�ی خواســتار آزادی بیــان ســیایس  در بــرکیل، اع�ت
در دانشــگاه ها بــرای اظهــار مخالفــت بــا جنــگ ویتنــام بــوده اســت. 
نــام دموکــرایس، علیــه ســلطه  بــه  پــراگ، جوانــان  نتیجــه در  در 
ِ اتحاد جماه�ی شــوروی قیام کردند و در برکیل باز هم 

کمونیســ�ت
ی  بــه نــام دموکــرایس، دانشــجویان دخالــت کشورشــان در درگــ�ی
نظــایم بــا کمونیســم را بــه چالــش کشــیدند .بــه عنــوان راه میانــه 
ن ایــن دو موضــع، در بســیاری از کشــورهای غــر�ج چپ گرایــان  بــ�ی
سیایس راه حیل ایدئولوژیک به تنش ایجاد شده برای بسیاری از 
کســا�ن که آرزو داشــتند، اعتقاد خود به مارکسیســم را به عنوان 
ن  اندیشــه ای رهــا�ی بخــش بیــان کننــد، یم دادنــد. چپ گــرا�ی کــه لنــ�ی
آن را اختــالیل نابالــغ در کمونیســم توصیــف یم کــرد توانســت در 
نهایت با مارکسیسم پیوند شکننده ای برقرار کند؛ اما این جریان 
بــه هــر دلیــل درنســبت بــا قــدرت ســیایس فاصلــه خــود را حفــظ 
ن دلیــل چپ گــرا�ی موجــود در اکــ�ث ایــن جنبش هــا  کــرد و بــه همــ�ی
بیشــ�ت کیفیت هــای  و  پیــدا کنــد  ن الملــیل  ب�ی ماهیــ�ت  نتوانســت 

 هــر کشــور را بازنمــا�ی یم کــرد.
گ

فرهنــیک
۲. ماهیت بنیادین جنبش:

 کسا�ن که ماهیت اتفاقات آن را مثبت 
ً
اصطالح جنبش را عموما

تلــ�ت یم کننــد بــکار یم بردنــد؛ در حــایل کــه مخالفــان از واژه وقایــع 
استفاده یم کردند. جامعه شنایس فرانسوی و به معنای وسیع تر 
های مربــوط بــه  ده ای از تفســ�ی آن روشــنفکران، مجموعــه گســ�ت
اتفاقات یم 68 را به وجود آورده اند. خصمانه ترین این تفس�ی ها 
متعلــق بــه ریمــون آرون، میشــل کروزیــه و ریمــون بــودن اســت کــه 
 بحــرا�ن در دانشــگاه و تأثــ�ی وســیع ایدئولــوژی 

ً
ایــن وقایــع را عمدتــا

ن یم 68 را بــه عنــوان بــروز  ن یم داننــد. آن هــا همچنــ�ی ضــ�ی بــر مع�ت
 آنچــه ایــن جنبــش یم خواســت بــه 

ً
فردگــرا�ی افــرایط یعــ�ن اساســا

چالش بکشد، نقد کردند. ح�ت رژی دوبری از دیگر اندیشمندان 
مخالــف، بــر اســاس مفهــوم جامعــه مرصف گــرا ایــن جنبــش را نقــد 
ان  ن بــر�ن از رهــ�ج یم کنــد. در میــان بــر�ن از تحلیل هــای موافــق نــ�ی
تروتسکیست، از انقالب سخن به میان یم آوردند و این جنبش 
را بــا روســیه 190۵ کــه در انتظــار 191۷ بــود مقایســه یم کردنــد. 
ن  ضــ�ی امــا ایــن فرضیــات هیــچ کــدام قابــل قبــول نبــود؛ چــرا کــه مع�ت

ضا هاشم نژاد عل�ی
کارشنایس ارشد اندیشه سیایس 96

ادامه در صفحه بعد



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

»وقــ�ت از هرمنوتیــک خــود صحبــت یم کنــم،  منظــورم نــوع بــدی از علــوم انســا�ن نیســت کــه در تضــاد بــا نــوع خــوب باشــد. 
]بلکه[ منظورم این اســت که پروژه ی هرمنوتیک خوْد چارچوب تاری�ن همه ی علوم انســا�ن بوده اســت. مثًا در فلســفه ی 
 کــردن بودنــد یم گفتنــد 

گ
 و شــیوه ی زند�

گ
یونــان چــرا فالســفه یط قــرون متمــادی بــه مــردم کــه بســیار دل مشــغوِل قواعــد زنــد�

ی نظــ�ی علــوم انســا�ن نیــاز دارنــد؟ بــه اعتقــاد مــن ایــن تصــور بــا  ن چگونــه رفتــار کننــد و چــرا هرگــز تصــور نیم کردنــد کــه مــردم بــه چــ�ی
ن بــه موضــویع بــرای تأویــل بــدل شــد.« مســیحیت آغــاز شــد، آن هنــگام کــه نه تنهــا کتــاب مقــدس بلکــه خــود نــ�ی

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

گ
دوهفته نامه فرهن�

۱2

ن در سیالن است؟ همه چ�ی
مهدی فیاض

ی علوم سیایس 95 دک�ت
یــن  پیوســته روان اســت و بــا اســتفاده از ایــن مثــال، َســیالن به به�ت
شــکل فهمیــده یم شــود. اّمــا آن چــه کــه این جــا بایــد بــدان توّجــه 
داشــت ایــن اســت کــه گرچــه آب همــواره روان اســت اّمــا روا�ن 
آب و َســیالن دائــیم آن تنهــا در بســ�ت واقعّیــ�ت به نام»رودخانــه« 
فهم پذیــر یم شــود، بدین معنــا کــه رودخانــه همــان رودخانــه بــا�ت  
جریــان  آن  در  همــواره  تــازه  آب هــای  آن کــه  عیل رغــم  یم مانــد 
ا�ن مشــّخص )نــه آن چنــان  ن یم یابنــد. تــا آن زمــان کــه آب بــه مــ�ی
اندک که رودحانه به خشیک گراید و نه  آن چنان فراوان که تمام 
د( در بســ�ت رودخانــه جــاری اســت، رودخانــه  ن را آب فــرا گــ�ی زمــ�ی
همچنان همان رودخانه است. بنابراین ثبات و تغی�ی )َسیالن( 
نــا�ن و دافــع یکدیگــر نیســتند؛ بلکــه در ثبــات اســت کــه تغیــ�ی 

جریــان یم یابــد و تغیــ�ی اســت کــه ثبــات را معنــا یم بخشــد.
 یــک 

ً
ایــن آمــوزه ي هراکلیــ�ت در زمانــه ی افالطــون، یعــ�ن حــدودا

ســده پــس از خــود هراکلیتــوس، در قالــب باورهــای گــرویه از 
وان هراکلیت یع�ن اصحاب َســَیالن نمود افرایط یافت. این  پ�ی
افراد که از میان ایشان کراتولوس استاد افالطون را یم توان نام 
برد، باور به تغی�ی و َسیالن در جهان را به حد نها�ی آن رساندند. 
آن هــا ضمــن نــ�ن هــر شــکیل از ثبــات بیــان یم کردنــد کــه مباحثــه و 
ن مســتلزم ایــن اســت کــه اشــیاء و یــا موضوعــا�ت را کــه  ســخن گفــ�ت
در بــاب آن هــا مباحثــه یم کنیــم برخــوردار از ثبــات بدانیــم، لــذا از 
هــر گونــه بحــث و گفت وگــو�ی امتنــاع یم کردنــد. یم تــوان حــدس 
زد کــه اگــر هراکلیتــوس ایــن نحــوه  تفســ�ی گفته هــا و آموزه هــای 
ن و بیان  خویش توســط این جماعت را یم دید، با آن زبان آتشــ�ی
ح رفتــار و منــش  ن خــود چــه پاســ�ن بــه ایشــان یم داد. رسش آهنــ�ی
ســه   ایشــان به طــور خالصــه و البّتــه بــه گویاتریــن وجــه  در هم�پُ
ِتئه تتــوس افالطــون آمــده اســت: »اگــر کــیس بخواهــد بــا ایشــان 
نــد  گفت وگــو کنــد گــو�ی بــا چنــد تــن مارگزیــده کــه دیم آرام نیم گ�ی
ســخن یم  گویــد. ... اگــر از آنــان پرســش کــ�ن جمله هــا�ی کوتــاه و 
معّمــا�ی به ســوی تــو پرتــاب یم کننــد و اگــر دربــاره ی آن توضیــ� 
بخوایه با جمله ها�ی تازه بر تو یم تازند چنان که بح�ث که آغاز 
آن جماعــت  میــان  در   ...  . برســا�ن به جــا�ی  نیم تــوا�ن  کــرده ای 
هیچ کــس شــاگرد دیگــری نیم شــود و مقــایم بــرای دیگــران قائــل 

نیســت«.
ت

ّ
برداشت دوم: آدورنو و اصحاب لذ

ت، 
ّ

ن لــذ ی، همــان انتقــام طبیعــت اســت. در مــ�ت ت، به تعبــ�ی
ّ

»لــذ
در  یم گریزنــد.  تمــّدن  از  و  یم زداینــد  خــود  از  را  ــر 

ّ
تفک آدمیــان 

جوامــع اولّیــه، ... جشــن های جمــیع و عیش ونوش هــا خاســتگاه 
[ شــبیه لحظه ای  ت بودند ... ]این جشــن های همگا�ن

ّ
جمیع لذ

هــر  دریم آیــد،  تعلیــق  به حالــت  جهــان  نظــم  آن  در  اســت کــه 
گونــه زیــاده روی ُمجــاز شــُمرده یم شــود و قواعــد بایــد شکســته 
ن باید رس و ته شــود ...« )دیالکتیک روشــنگری،  شــوند. همه چ�ی

ص.188(.
دیالکتیــک  از کتــاب  اســت  بســیار کوتــایه  بــاال گزیــده ی  ن  مــ�ت
از  تــن  تئــودور آدورنــو و ماکــس هورکهایمــر دو  اثــر  روشــنگری 
گذارتریــن اندیشــمندان جریــان چــپ در قــرن بیســتم کــه تمــام  تأث�ی
تــوده ای  فرهنــگ  و  رسمایــه داری  نقــد  در  خویــش  عمــر  طــول 
ایــن دو  فّعالیت هــای  پرداختنــد. عمــده   پژوهــش  بــه مطالعــه و 
به ویــژه در قالــب ســازمان کوچــیک به نــام »مؤّسســه  پژوهش هــای 
اجتمــایع« صــورت گرفــت کــه تــا مّدت هــا هورکهایمــر ریاســت آن 
را بــر عهــده داشــت و به واســطه ی اســتقرار آن در فرانکفــورت 
و حضــور شــماری دیگــر از اندیشــمندان برجســته ی چــپ نظــ�ی 

ن جریان سّیال و مهارناپذیر  به نظر یم آیند. بنابراین با آزاد ساخ�ت
ت  نیم تــوان فرهنــگ و جامعــه ای بــا حداقــیل از دوام را انتظــار 

ّ
لــذ

فّعالیت هــای  اوان  در  گرچــه  هورکهایمــر  و  آدورنــو  داشــت. 
مطالعــا�ت خویــش و در کتــاب دیالکتیــک روشــنگری به طــرح ایــن 
مسأله پرداخته و آن را برجسته ساختند، اّما هرچه از عمرشان 
 و بغرنــ�ج آن هرچــه بیشــ�ت وقــوف یافتنــد 

گ
گذشــت بــه پیچیــد�

خــوایه و در نتیجــه کــردار انقــال�ج بــرای تغیــ�ی  و نســبت بــه تغی�ی
اجتمــاع شــکاک تر شــدند.

نتیجــه  ایــن وســواِس به جــا و احتیــاط تئوریــک البّتــه بســیار حــاد 
مؤّسســه   ریاســت  از  هورکهایمــر   19۵8 در  بــود.  دردنــاک  و 
 کــرد و آدورنــو جــای 

گ
پژوهش هــای اجتمــایع اعــالم بازنشســتیک

دشــواری های  بــا  دوره  آن  در  آدورنــو  مســئولیت  را گرفــت.  او 
بســیاری همــراه بــود چــرا کــه فشــار جنــاح چــپ افــرایط در آلمــان 
بــه  اعتنــا�ی  دانشــجویان  جدیــد  نســل  و  یم شــد  هرچه بیشــ�ت 
ی های  اندیشمندان فرانکفور�ت نداشته و وسواس و سخت گ�ی
 » »بــورژوا�ی صفــت  نــویع  حــ�تّ  و  �ج جــا  را  ایشــان  تئوریــک 
تنــدرو  جوانــان  ایــن  از  جمــیع  آوریــل 1969  در  یم پنداشــتند. 
درس  بــه کالس  حملــه  و  مؤّسســه  ســاختمان  تســخ�ی  ضمــن 
ل بــر رس وی ریختــه، بــدن خــود 

ُ
ن گ آدورنــو، بــا اعمــایل تمســخرآم�ی

را در برابــرش برهنــه کــرده و مــرگ او را به عنــوان یــک نهــاد اعــالم 
ی ژرف و ویران کننــده بــر آدورنــو داشــت  کردنــد. ایــن واقعــه تأثــ�ی
به طوری کــه چنــد مــاه پــس از آن بــر اثــر حملــه ی قلــ�ج درگذشــت.

ُتنــدرو همچــون اصحــاب  ایــن چپ گرایــان  به نظــر یم رســد کــه 
ن در ســیالن اســت«، بنابرایــن  َســیالن یم پنداشــتند کــه »همه چــ�ی
ن بایــد  نه تنهــا گفت وگــو و اســتدالل معنــا�ی نــدارد بلکــه » همه چــ�ی
ن   در پاســخ بــه چــرا�ی چنــ�ی

ً
رس و تــه شــود«. آن هــا شــاید نهایتــا

نــه  پــس  اســت  ســیالن  در  ن  همه چــ�ی »چــون  اعمــایل یم گفتنــد 
یم تــوان پرســید و نــه یم تــوان پاســ�ن داد، فقــط یم توانیــم بگوییــم 

ت یم بریــم«. 
ّ

کــه مــا از �ج ثبــا�ت لــذ

ایــن   .)Everything Flows( اســت«  ســیالن  در  ن  »همه چــ�ی
جملــه  منســوب اســت بــه بــزرگ زاده ای به نــام هراکلیتــوس اهــل 
شــهر افه ســوس در منطقــه ی ایونیــای یونــان قدیــم کــه در قــرن 
و  رفتــار  بــاب  در  میــالد یم زیســت.  از  پیــش   )یــا ششــم(  پنجــم 
ســلوک خــاص و غریــب او بســیار گفتــه  شــده، نظــ�ی این کــه وی 
ت  شــخصی�ت گوشــه گ�ی و مردم گریــز بــود و از اختــالط و معــارسش
اری یم جســت وآن هــا را رسزنــش یم کــرد.  ن بــا همشــهریان خــود بــ�ی
وی عالوه بر مردمان عادی، نســبت به بر�ن از بزرگان زمانه  اش 
 
ً
بعضــا و  ُتنــد  نــگایه  ن  نــ�ی فیثاغــورس  و   همچــون کســنوفانس 

ن داشــت. طبــق نظــر عــّده ای، گفته هــا و مکتوبــات او  آمــ�ی تحق�ی
غامض، معّماگون و در مواردی نامفهوم بود و فهم آن کوشیسش 
، بدبیــ�ن و ُمبهم گــو�ی  ُتندمــزا�ج ایــن  ویــژه یم طلبیــد. به ســبب 

دار شــده اســت. هراکلیتــوس بــه لقــب »تاریک اندیــش« نامــ�جُ
ن داشــت و عامدانــه معّماگــون  اگرچــه هراکلیتــوس بیــا�ن آتشــ�ی
انــه ســخن یم گفــت، اّمــا بایــد وی را یــیک از مهم تریــن و  و پیام�ج
دانســت.  انســا�ن  معرفــت  ــخ  ـ ـ ـ تاریـ در  چهره هــا  گذارتریــن  تأث�ی
جملــه ای کــه از وی نقــل شــد یــیک از مبنا�ی تریــن و ُپرمناقشــه ترین 
- ثبات«.  ر را نمایش یم دهد: دوگانه ی »تغی�ی

ّ
مسائل تاریــــخ تفک

ن تاکنــون به شــیوه های گوناگــو�ن تفســ�ی  ایــن جملــه  مناقشــه انگ�ی
یــن اندیشــمندان پــس از هراکلیتــوس نظــ�ی  شــده و بــر�ن از بزرگ�ت
پارمنیــدس در واکنــش بــه آن ســخن گفتــه  و قلــم زده انــد. اّمــا وجــه 
ی جریا�ن فکری   جالب توّجه تأث�ی هراکلیتوس ناظر بر شکل گ�ی
اســت کــه نزدیــک بــه یــک قــرن پــس از وی و در زمــان حیــات 
ســقراط و افالطــون به وجــود آمــد، جریــا�ن کــه بــا تفســ�ی رادیــکال 
، بنــا بــه توضیــح افالطــون، بــه »اصحــاب  آموزه هــای هراکلیــ�ت

َســیالن« معــروف بودنــد.
 جریان روشــنفکری در دهه ی شــصت میالدی و به ویژه پس از 
رویدادهــای موســوم بــه مــه 68  در قــرن بیســتم رونــدی مشــابِه 
وان هراکلیتوس پیدا کرد و از جها�ت میان عملکرد و باورهای  پ�ی
ایشــان و منــش »هراکلی�ت هــای رادیــکال« مشــابهت ها�ی یم تــوان 
ض  یافت. رویدادهای مه 68 و نحوه ی عمل دانشحویان مع�ت
و ُمنتقد رسمایه داری  نشــان یم داد که آن ها با اندیشــمندان پی�ش
تئــودور آدورنــو فرســنگ ها فاصلــه  نظــ�ی ماکــس هورکهایمــر و 
گرفته انــد. آن چــه در ایــن نوشــتار مــورد نظــر اســت پرتــو افکنــدن 
پذیــری وارونــه ی جریــان فکــری اصحــاب َســیالن از آرای  بــر تأث�ی
چپ گــرای  جریــان  بــا  آن  شــباهتهای  ُنمایانــدن  و  هراکلیتــوس 
ُتنــدرو و مواجهــه ي آن هــا بــا ُمنتقــدان رسمایــه داری اســت کــه در 

قــرن بیســتم پــس از رویدادهــای مــاه مــه 1968 شــکل گرفــت. 
برداشت اّول: هراکلیتوس و اصحاب َسَیالن

ممکــن  را  هراکلیتــوس  اســت«  ســیالن  در  ن  »همه چــ�ی جملــه ی 
ن شــنیده باشــیم، نظــ�ی ایــن جملــه ی  اســت به اشــکال دیگــری نــ�ی
معــروف: »شــما نیم توانیــد دو بــار در یــک رودخانــه گام ُبگذاریــد، 
چراکــه همــواره ایــن آب هــای تــازه اســت کــه بــر شــما یم گــذرد« 
ســه ی کراتولــوس افالطــون(. چنان کــه ایــن جملــه  )به نقــل از هم�پُ
- یــا به عبــار�ت  به خــو�ج نشــان یم دهــد، در نظــر هراکلیتــوس تغیــ�ی
« این جهان است.  »َسَیالن«- محوریت داشته و به بیا�ن »ذا�ت
واقــع  در  یم ُنمایــد  بــوده  چنــان کــه  همــواره  رودخانــه کــه  آب 

هربرت مارکوزه، اریک فروم و دیگران به »مکتب فرانکفورت« 
دار شــد. هورکهایمــر و آدورنــو کار خــود را »نظریــه انتقــادی«  نامــ�جُ
ی از روش دیالکتیــیک  یم نامیدنــد و یم کوشــیدند ضمــن بهره گــ�ی
« بــود، صنعــت فرهنــگ  ن کــه موســوم بــه »دیالکتیــک بــدون ســن�ت
و جامعــه ی تــوده ای را بــه نقــد کشــیده و تــالش فکــری خــود را 
ســازند.  معطــوف  انســان  رهــا�ی  و  جامعــه  تغیــ�ی  مســأله ی  بــه 
تالش هــای ایشــان و دیگــر اعضــای مکتــب فرانکفــورت نزدیــک 
بــه پنــج دهــه بــه خلــق آثــار بســیار مهــم و جریان ســازی در ســّنت 
فکــری چــپ منجــر شــد کــه کتــاب »دیالکتیــک روشــنگری« یــیک 

از آن هاســت.
ن به این مسأله  هدف آدورنو و هورکهایمر در این اثر پاسخ گف�ت
، در نــوع  اســت کــه چــرا بــ�ش به جــای ورود بــه وضعیــ�ت انســا�ن
جدیــدی از بربریــت یــا وضعیــ�ت یکــ�ه  غــ�ی انســا�ن گرفتــار آمــده 
اســت. آن هــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه روشــنگری در نهایــت نــویع 
ن است و علم پوزیتیو  دخل وترّصف در امور به بهای سلطه یاف�ت
�ج حدوحســاب  دخل وتــرّصف  واقعّیــت  ایــن  به خــو�ج  جدیــد 
ایــن دو  یم گــذارد.  به نمایــش  طبیعــت،  در  به ویــژه  را،  خشــن  و 
ن به فرهنگ توده ای اشاره کرده و ضمن به نقد کشیدن  همچن�ی
ن و  ، دروغــ�ی

گ
ن فرهنــیک آن بیــان کردنــد کــه جنبــه  مردم پســند چنــ�ی

 بــوده و نه تنهــا هیــچ نشــا�ن از وجــوه دموکراتیــک در آن 
گ

ســاختیک
نیســت، بلکــه بیانگــر واقعّیــات ســلطه گری را عیــان یم کنــد. 

اّمــا مســأله ای کــه قطعــه  نقل شــده  بــاال از دیالکتیــک روشــنگری 
به خــو�ج نشــان یم دهــد و آدورنــو و هورکهایمــر در تــالش بــرای 
توضیــح آن بودنــد وجــوه تناقض گــون انســان و حیــات اجتمــایع 
ت« 

ّ
لــذ توقف ناپذیــر  »جریــاِن  ن  تعارض آمــ�ی دوگانــه   اوســت. 

در برابــر »نیــاز بنیادیــن بــه اجتمــاع برخــوردار از ثبــات« همــان 
 اجتمــایع و تمــّدن، اســت. آدیم 

گ
پارادوکــس رسنوشت ســاز زنــد�

ن فرهنگ  ت جو است و از سوی دیگر نیاز به ساخ�ت
ّ

از سو�ی لذ
و اجنمــایع مانــدگار دارد و ایــن کشــش های متضــاد حل ناشــد�ن 

ادامه از صفحه قبل
اض اجتمــایع  اعــ�ت ن داشــته اســت. یم 68  ضــ�ی بــا مع�ت کردنــد، 
ســیایس  محتــوای  فاقــد  شــورش  ایــن  امــا  بــود  ی  ن موفقیت آمــ�ی
ن دلیــل از نــگاه آرون بــه انقــال�ج ناپیــدا تعبــ�ی شــده  بــود و بــه همــ�ی
اســت. امــا قــول معــرو�ن در فرانســه آن دوران وجــود داشــت کــه 
روشــن فکران ترجیــح یم دادنــد در کنــار ســارتر راه را بــه خطــا برونــد 
ن دلیــل تحلیل هــای  تــا در کنــار آرون درســت بیاندیشــند. بــه همــ�ی
آرون چنــدان بــه مــذاق روشــنفکران هــم دوره او خــوش نیم آمــد و 

مــورد توجــه واقــع نیم شــد.
ات یم 68: ۳. تاث�ی

ات سیایس این جنبش ضعیف و ح�ت من�ن  به نظر یم رسد تأث�ی
بــوده اســت. اگــر از منظــر سیســتم نهــادی کالســیک بــرریس کنیــم، 
ات ضعیــف بوده انــد. تنهــا تــالش ســیایس متأثــر از ایــن  ایــن تأثــ�ی
جنبــش شــاید بــه جریــان کوتاه مــدت »چــپ دوم« اشــاره کــرد کــه 
ــخ 30  ـ ـ ـ ی قــرار نگرفــت. در مقابــل از تاریـ بیــش از ایــن مــورد پیگــ�ی
یم جریــان راســت بــا تظاهــرات بــزرگ و اعــالم همه پــریس دوگل 
ن  قــدرت خــود را بازیافــت. چپ هــا تــا ســال 1981 و قــدرت گرفــ�ت
ات ســیایس در فرانســه دور بودنــد و  ان از مرکــز تأثــ�ی فرانســوا میــ�ت
 متفــاو�ت نســبت بــه 1968 

ً
ن بــا آرمان هــای نســبتا در آن زمــان نــ�ی

روی کار آمدند. از طرف دیگر اگر افراط و تفرییط که مشخصه 
ات  یــم، ایــن جنبــش تأثــ�ی اصــیل ســقوط جنبــش بــود را در نظــر بگ�ی

پژوهش و حیات روشــنفکری فرانســوی را شــکل داده اســت. ییک 
 هــای مشــخص ایــن اندیشــه ایــن اســت کــه بــر سیســتم ها، 

گ
از ویژ�

بــر  و  یم کنــد  تمرکــز  آن هــا  بازتولیــد  و  مکانیســم ها  ســاختارها، 
ن  ن آن و حــ�ت ســابجکتیویته در چنــ�ی امــر تولیــد جامعــه، عاملــ�ی
ن متفکریــن بــر ایــن نظر انــد کــه بایــد  جامعــه ای کــه بــر�ن از همــ�ی
نابــود شــود، توجــه نیم کنــد. در بــر�ن مواقــع، مــرگ ســوژه افــق 
اندیشــه ای متفکریــن ایــن جریــان اســت. گــرویه از اندیشــمندان 
فرانســوی از ایــن موضــوع بــه عنــوان ســبک و مــد اندیشــه ای ســال 
 ســاختارگرا�ی فرانســوی در درجه اول 

ً
68 یاد کرده اند و مشــخصا

پــس از مــاه یم 1968 رونــق گرفــت.
و  ماندگارتریــن  اســت کــه  جنبــش   

گ
فرهنــیک جنبــه  حقیقــت  در 

چشــم گ�ی تریــن تأثــ�ی را چــه خــوب و چــه بــد داشــته اســت. یم 68 
بــه اقتدارگــرا�ی در تمــام جنبه هــای شناخته شــده و ســن�ت آن پایــان 
داد. آزادی بیــان و تخیــل را ترغیــب کــرد، هــ�ن و ادبیــات را تغیــ�ی 
داده و راه را بــرای چالش هــای جدیــد آن همــوار کــرد. فمنیســم 
ن هــای علیــه همجنس گرا هــرایس بــه وجــود آورد.  را احیــا کــرد، کمپ�ی
این جنبش آغازگر انتقاد از نهاد ها�ی بود که از آن به بعد بیش از 
پیــش پذیــرای دموکــرایس و حقــوق بــ�ش شــدند. تمــام ایــن مباحــث 
از آن زمان تا کنون هنوز در مرکزیت بحث های حوزه عمویم از 

آن زمــان تــا کنــون قــرار دارد.

فضای عمویم فرانســه را از کمونیســم گرا�ی انقال�ج به چپ گرا�ی 
ن از نظر بســیاری از منتقدان  �ج محتوا تغی�ی داده اســت. همچن�ی
 اجتمــایع بــه وجــود آورد کــه اســباب بازی 

گ
یم 68، نــویع کودکانــیک

ن ایده را در زمینه تاری�ن  مورد عالقه اش شورش بود. آرون هم�ی
و اجتمایع قرار یم دهد. »فرانسوی ها از سال 1۷89، همواره به 
طــور واپســگرا در مفهــوم و ماهیــت انقالب هــای خــود، بزرگنمــا�ی 
یم کننــد. آن لحظــات، جشــن های عظیــم کــه دریط آن، آن هــا 
ی را تجربــه کننــد کــه در زمان هــای  ن بــه خــود اجــازه یم دهنــد چــ�ی
فزاینــده ای  حــس خودشــکوفا�ی  ناتواننــد،  تجربــه  آن  از  عــادی 
بــرای آن هــا بــه همــراه دارد؛ حــ�ت بــا اینکــه یم داننــد خــواب و خیــایل 
 مخرب اند. ن�ن اتوپیا�ی 

ً
ورتا ن انقالب ها�ی رصن بیش نیســت. چن�ی

واقعیــت و برنامه هــا�ی غــ�ی عقــال�ن را بــا خــود بــه همــراه دارنــد«. 
از دیــدگاه او، یم 68 همزمــان هــم آنارشــیک و هــم در امتــداد 
ســنت بــود؛ چــرا کــه در امتــداد یــک ســنت دیرینــه از ناآرایم هــای 
مــیل قــرار یم گرفــت. آرون بــه تــأیس از توکویــل و دیــدگاه اش دربــاره 
وقایع سال 1848، به محافظه کاری ژرف جامعه فرانسه اشاره 
یم کنــد کــه بــه لحظــه ای آزادی نیــاز دارد. آن�ت تــزی خیــایل بــرای 
واقعیت مرص�ن متفاوت. در واقع دوگل در مقام رئیس جمهور 
اکات  خــود بــه عنــوان عضــو ســابق مقاومــت فرانســه احتمــااًل اشــ�ت
ی نســبت بــه یــک میلیــون نفــری کــه در دفــاع اش راهپیمــا�ی  بیشــ�ت

سیایس من�ن داشته است. آن ها کسا�ن بودند که با وجود رکود 
اقتصــادی بــه دنبــال انجــام هرگونــه عملیــا�ت در کشــور بودنــد و 
خشــونت به مذاقشــان خوش آمده بود، خواســتار جنگ داخیل 
بودنــد و بــه تروریســم نزدیــک شــده بودنــد. در ایتالیــا، جنبــش بــا 
ده ای بــروز پیــدا کــرد. بنابرایــن  ا�ت بــه شــکل تروریســم گســ�ت تغیــ�ی
چــپ گــرا�ی در ایــن اتفاقــات شــکوفا شــده و حــزب کمونیســت از 
نظر تاری�ن رو به افول رفت. فرایندی که تا کنون ادامه دارد و از 

بســیاری جهــات در فراینــد جنبــش یم 1968 کلیــد خــورد.
ات اجتمــایع جنبــش بســیار مهــم بــود. بــرای  از طــرف دیگــر تأثــ�ی
پایــان دادن بــه اعتصابــا�ت کــه کشــور را فلــج کــرده بــود، دولــت و 
فت هــای قابــل توجــی را در قالــب توافق نامــه  کارفرمایــان پی�ش
افزایــش  درصــد   30 

ً
تقریبــا شــامل  مــوارد  ایــن  پذیرفتنــد.  گرنــل 

 ده درصــد در کل حقــوق و ایجــاد شــعب صنــ�ن 
ً
دســتمزد و تقریبــا

در بنگاه های اقتصادی بود. تأث�ی فکری جنبش اما شاید از تمام 
ات دیگــر من�ن تــر بــود. بعــد از ســال 1968 و حــ�ت ســال های  تأثــ�ی
 در علوم اجتمایع که از آن زمان بسط 

ً
دورتر بعد از آن مشخصا

ســاختارگرا�ی  غالــب  ایدئولــوژی  اســت  تجربــه کــرده  را  عظیــیم 
در تمــام انــواع آن چــه مارکسیســ�ت و چــه غــ�ی مارکسیســ�ت بــوده 
اوس گرفتــه تــا آلتــورس و لــکان، از پــ�ی  اســت. از کلــود لــوی اشــ�ت
بوردیــو گرفتــه تــا روالن بــارت در همــه زمینه  هــا ســاختارگرا�ی شــکل 
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گ
دوهفته نامه فرهن�

کاوش باستان شنایس در جا�ی که نارصالدین شاه دستورش را داد۱3

ن هــای زراعــ�ت در منطقــه نهاونــد همــدان، را نــه تنهــا سفرنامه نویســان بــه چشــم  ن زم�ی « محصــور شــده بــ�ی »تپــه »نقــاره �پ
دیده انــد، بلکــه نارصالدین شــاه هــم دســتور کاوش ایــن محوطــه را داده بــود«.

« - خ�ج داد:  در کاوش های انجام شده در  به گزارش ایسنا، مهدی ره�ج - رسپرست هیات کاوش محوطه باستا�ن »نقاره �پ
تپــه نقــاره �پ بــه عنــوان یــیک از اســتثنائات باستان شــنایس کشــور، شــواهدی از یــک داالن بــه عــرض 80 ســان�ت م�ت و یــک طــاق 

آجــری کــه وســع�ت بیــش از دو مــ�ت را پوشــش یم داده، بــه دســت آمــده اســت.
، در خاطرات سفر نارصی به وسیله محمد حسن  او با اشاره به این که گزارش کاوش های ابتدا�ی در این محوطه ی باستا�ن
وع کاوش های باستان شنایس  خان اعتماد السلطنه و دک�ت فوریه پزشک مخصوص شاه آمده است، درباره ی تاریخچه رسش
در تپــه نقــاره �پ شهرســتان نهاونــد گفــت: تپــه باســتا�ن نقــاره �پ در ســال 1۲98 هجــری قمــری در زمــان برداشــت خــاک بــرای 
زراعت توسط کشاورزان کشف شد و بار دوم در سال 1309 هجری قمری و در زمان مسافرت نارصالدین شاه به نهاوند 

و به دســتور او کاوش شــد.

فرصت  »اصالح« گذران، تولد چریک های جوان
از مصدق الســلطنه و ســقوط اش و ایــن آتمســفری کــه بوجــود 
آمده باید سیع کنیم که این جوانان مأیوس را یک مقداری در 

ایشــان امیــد ایجــاد بکنیــم«.
انجــام یم دهــد.  شــاه  بــا  توافقــا�ت  روی کارآمــدن  هنــگام  امیــ�ن 
ن ارســنجا�ن و نورالدیــن  ، حســ�ی افــرادی نظــ�ی عطــاهلل خــ�وا�ن
بــه  بــه کابینــه بگمــارد و از ســو�ی ارتــش و ســاواک را  المــو�ت را 
شــاه واگــذارد. پــس از انتصــاب امیــ�ن در اردیبهشــت 40، شــاه 
بــه همــراه فــرح دیبــا و پــ� تازه مولودشــان تهــران را بــه مقصــد 

نــروژ تــرک یم کنــد.
وع رســیم کابینــه، بــه دیــدار اعضــای جبهــه مــیل  امیــ�ن پیــش از رسش
یم رود و اعــالم یم کنــد کــه بــا جبهــه مــیل دشــم�ن نــدارد. از ســو�ی 
ن رژیــم همچــون مصــدق نیســت. بــه گمــان او  خواهــان برانداخــ�ت
یــن فرصــت بــرای  ، به�ت اکنــون بــا توجــه بــه رشــد درآمد هــای نفــ�ت
رسجانشاندن شاه است. او هیچگاه از برنامه اصالحات ار�ن 
خــود دســت نخواهــد کشــید و بــه جبهــه مــیل هشــدار داد کــه اگــر 
ن بــا او  شــاه بتوانــد کشــ�ت آنــان را غــرق کنــد، ناگزیــر جبهــه مــیل نــ�ی

غــرق خواهــد شــد.
او در این دیدار به اعضای جبهه میل هشــدار داد که وضعیت 
ایــط  وخیــم اقتصــادی فعــیل تنهــا بــه نفــع شــاه اســت و در ایــن رسش
بــه دو دلیــل توانــا�ی برگــزاری انتخابــات مجلــس را نــدارد، هــم 
بــه مجلــس  او  عمــال  بــا حمایــت  شــاه  بــزرگ طرفــدار  مــالکان 
راه پیــدا خواهنــد کــرد و هــم بــا ایــن اوضــاع اقتصــادی همچــون 

مصــدق قــدرت برگــزاری انتخابــات را نخواهــد داشــت.
ن ثمــره روی کار آمــدن امیــ�ن و ایجــاد فضــای بــاز، میتینــگ  اولــ�ی
جبهــه مــیل در ۲8 اردیبهشــت بــود. گزارش هــا از ایــن قــرار اســت 
کــت  رسش نفــر  هــزار   100 تــا   80 بــر  بالــغ  میتینــگ  ایــن  در  کــه 
نــام  جرئــت  جرایــد  و  روزنامه هــا  زمــان کــه  آن  تــا  داشــته اند. 
بــردن از جبهــه مــیل نداشــتند، اکنــون بــرای تهیــه خــ�ج رس از پــا 

نیم شــناختند.
ســبب  بــه  آن هــا  نبــود.  امیــ�ن  حــایم  چنــدان  مــیل  جبهــه  امــا 
حضــور امیــ�ن در کن�ســیوم نفــ�ت او را متهــم بــه عامــل انگلیــس 
یم کردنــد، نســبت فامیــیل او بــا قــوام را مایــه ننــگ یم دانســتند 
ن باعــث بدبیــ�ن و ظــن بــه او یم شــد. از  و روابــط او بــا آمریــکا نــ�ی
ســو�ی در هنــگام انتصــاب او بــه نخســت وزیری، شــاه مجلــس 
مــیل را منحــل کــرده بــود تــا امیــ�ن بتوانــد بــه راحــ�ت طــرح خــود 

د.  بــرای اصالحــات عــر�ن را بــه پیــش بــ�ج
جبهه میل با وجود تفاهم در جلسه محرمانه با امی�ن و دریافت 
امتیــازا�ت نظــ�ی فعالیــت آزادانــه امــا یکصــدا بــه مخالفــت بــا امیــ�ن 
ـع تــر انتخابــات  ـ ـ پرداختنــد. آن هــا خواســتار برگــزاری هرچــه رسیـ
آزاد بودنــد و اصالحــات ار�ن را بــا توجــه بــه »فئــودایل« نبــودن 

ایــران، �ج مــورد یم دانســتند.
اتفــا�ت  ایــران  جامعــه  فئودایل نبــودن  از  مــیل  جبهــه  برداشــت 
میمــون بــوده امــا مســئله اصــیل اصالحــات ار�ن خارج ســازی 
ن از دســت دولــت بــوده کــه بــه واســطه ایجــاد طبقــه حــایم،  زمــ�ی
بــا توجــه بــا منافــع بــه گروه هــا�ی اهــدا یم شــد. وانگــی امیــ�ن در 
جلســه محرمانــه بــا آنــان در خصــوص عــدم توانــا�ی در برگــزاری 
انتخابــات اتمــام حجــت کــرده بــود امــا جبهــه مــیل از روی اصــول 

واقع گرایانــه خــود کوتــاه نیم آمــد. غ�ی
ن مرحــوم  بــ�ی بــه ســبب اختــالف   از ســو�ی نهضــت آزادی کــه 
بــازرگان و مرحــوم یــدهللا ســحا�ج در ســال 1340 تشــکیل شــده 
بــا جبهــه مــیل اتخــاذ کــرده و رویکــرد  بــود، رویکــردی مخالــف 

حمایــت از امیــ�ن را در دســتور کار قــرار داد.
 « ن یم گویــد:  چنــ�ی تضــاد  ایــن  در خصــوص  میثــیم  لطــف هللا 
تحلیــل نهض�ت هــا ایــن بــود کــه جبهــه مــیل، بــه جنــاح انگلیــس 
بــه احتمــال زیــاد،  نزدیــک شــده و دنبالــه روی تیمــور بختیــار و 
ن دلیل، با امی�ن درگ�ی شده  شاپور بختیار شده است و به هم�ی
بــه نظــر نهض�ت هــا، امیــ�ن محیــط آزادی  اســت. در حــایل کــه 
ی یم داد و نباید  ایجاد کرده بود و شعار آزادی و امکانات بیش�ت

بــا او برخــورد تنــدی یم شــد«.
جبهــه مــیل در یــک بهمــن 1340 امــا در دام شــاه و اســتبدادیون 
افتــاد. پیــش از ایــن دو دانش جــوی دانشــگاه تهــران بــه واســطه 
فعالیت های سیایس دستگ�ی یم شود. مسئله ای که یم توان آن 

را بــه وســیله دولــت حــل و فصــل کــرد.
پیشــ�ت جبهــه مــیل در 14 آذر بــا انتشــار بیانیــه ای بــا عنــوان »قــم 
بــه دنبــال ســقوط کابینــه و برگــزاری انتخابــات آزاد  فاســتقم« 
بــوده اســت. رستــارس تهــران ایــن اعالمیه هــا پخــش شــد و حــ�ت 
ن جــز�ن و ســعید محســن، دو بنیان گــذار گروه هــای چریــیک  ش بــ�ی
ن دســتگ�ی شــدند. بــا فشــارهای فــراوان بــه جبهــه مــیل،  بعــد نــ�ی

برگــزاری تظاهــرات لغــو شــد.
ن بســیار رسیــــــع  امــا در یــک بهمــن ماجــرا متفاوت تــر بــود. همــه چــ�ی
ل ماجــرا از دســت ســایر گروه هــای اپوزوســیون  رخ داد و کنــ�ت
خــارج شــد. ایــن بــار خــ�ج از دعــوت مــردیم نبــود بلکــه تــوده اصــیل 

د. تظاهــرات از قــدرت تشــکیال�ت جبهــه مــیل مایــه یم گــ�ی
وی نظایم در  برگزاری تظاهرات در دانشگاه موجب حضور ن�ی

بــرای تغیــ�ی وضعیــت اجتمــایع و رفــع خطرهــا�ی نظــ�ی امیــ�ن و 
مصــدق، کارت »انقــالب ســفید« را رونمــا�ی یم کنــد.

نمــاد  را  شــاه  دیگــر  ایجــاد خرده مالکیت هــا،  و  ســفید  انقــالب 
طبقــه  مــد�ت  بــرای  دســت کم  و  نــیم داد  نشــان  در  فئودالیســم 
کارگــران حــایم شــاه شــدند. مســائل دیگــر نظــ�ی اصالحــات در 
قانــون انتخابــات و اهــدای حــق رأی و وکالــت بــه زنــان، بافتــار 

تغیــ�ی یم دهــد. جامعــه را 
ض  معــ�ت صــدای  شــوروی،  بــا  روابــط حســنه  ایجــاد  ســو�ی  از 
بــه شــدت  ایــن وضعیــت  را خامــوش یم کنــد.  نزدیــک  خــار�ج 
حزب توده و جبهه میل را گیج کرده و به انفعال کشاند. جبهه 
مــیل کــه از دوره امیــ�ن بــه ایــن ســو فاقــد یــک برنامــه جامــع جهــت 
انقــالب  ن  رفرانــدوم گذاشــ�ت بــه  زمــان  در  بــوده،  مبــارزه کشــور 

ن کاری از پیــش نیم بــرد. ســفید نــ�ی
جبهــه مــیل تنهــا بــه انتشــار یــک بیانیــه کــه بیشــ�ت در خصــوص 
کمبــود آزادی در کشــور و دیکتاتــوری بــوده و تنهــا در انتهــا از 
بســنده  بگوینــد،  انقــالب ســفید »نــه«  بــه  مــردم خواســته کــه 

یم کنــد. 
ن ۵ تــا 6 هــزار نفــر کــه  کشــتار �ج رحمانــه 1۵ خــرداد و شــهادت بــ�ی
ی جز  ن اض به انقالب سفید و مسائل دیگر رخ داد، چ�ی در اع�ت
ن فضا�ی ســبب شــد  سیاســت انفعال و گی�ج نبوده اســت. چن�ی
، حنیف نــژاد و محســن بــه ایــن نتیجــه برســند کــه  کــه امثــال جــز�ن

بایس�ت راه جدیدی جست.
 بــودو از تحلیــل درســت 

گ
جبهــه مــیل تــا مدت هــا دچــار رسگشــتیک

ماجــرا بــاز مانــده بــود. در جلســه شــورای مرکــزی مهرمــاه 134۲ 
یم شــود:  مطــرح  مبحــ�ث  ن  چنــ�ی خــرداد،   1۵ از کشــتار  پــس  و 
 مــدیع انجــام کارهــا و اصالحــا�ت اســت کــه مــا 

ً
»... رژیــم ظاهــرا

آن  دهیــم:  انجــام  و یم خواســتیم  داشــته ایم،  نظــر  در  همــواره 
�ت  کــه ظاهــرا مــورد قبــول همــه اســت. مســئله ای  آرمان هــا�ی مــ�ت
کــه هنــوز بــا�ت مانــده ایــن اســت کــه شــاه بایســ�ت ســلطنت کنــد 
و نــه حکومــت؛ وظیفــه دیگــری کــه هنــوز در پیــش داریــم و رژیــم 
نیم توانــد مــدیع تحقــق آن باشــد، برقــراری آزادی اســت...«.

دیگــر  از  کــیم  دســت  ایــط  رسش ایــن  در  هــم  آزادی  نهضــت 
مؤسســان  از  ن  نیک بــ�ی عبدالرضــا  نــدارد.  ســیایس  جریان هــای 
در  آزادی  نهضــت  ضعف هــای  از  خلــق  مجاهدیــن  ســازمان 
فضــا�ی کــه  در  مــا   « د یم گویــد:  راهــ�ج ارائــه  و  ایــط  تحلیــل رسش
از یــک ســو خــالء  ســیایس و از ســوی دیگــر کمبــود اطالعــات 
داشــتیم، وارد جریــان مبــارزه شــدیم. بــه خصــوص 1۵ خــرداد 
بــه ســنگی�ن بــه مــا  وارد کــرد و بــه شــدت از آن متأثــر بودیــم.  رصن
ن  ن فضــا تصمیــم بــه نقــد نهضــت گرفتیــم. اولــ�ی مــا متأثــر از همــ�ی
ن  نقــد مــا ایــن بــود کــه نهضــت آزادی) نــه فقــط آن زمــان کــه همــ�ی
ن مســئله  االن هــم( یــک باشــگاه اســت نــه یــک حــزب... دومــ�ی
تعلیمــات نهضــت بــود... نهضــت تحلیــل مشــخیص نســبت بــه 
اوضــاع داخــیل و جهــا�ن نداشــت... مــا خواهــان یــک ایدئولــوژی 
بودیــم کــه تحلیــل مــا را شــکل بدهــد. نهضــت، داده هــای اولیــه 
اتژی و تاکتیــک خــود  مشــخیص نداشــت کــه بــر اســاس آن اســ�ت

را مشــخص کنــد...«.
ن و تعــدادی دیگــر از جوانــا�ن کــه دغدغــه ای  در نهایــت نیک بــ�ی
جــز آزادی و قانــون نداشــتند، دســت بــه اســلحه بردنــد. شــاید 
در  خــورده کــه  رقــم  افــرادی  دســت  بــه  آنــان  شــوم  رسنوشــت 
ایــط درســت، تحلیــیل درســت نداشــته و بــا از دســت دادن  رسش
ن موجــود  ایــیط کــه تجربــه تاریــ�ن نــ�ی فرصت هــای حیــا�ت در رسش

اســت، اشــتباه بــزرگان خــود را دوبــاره تکــرار یم کننــد.

در  جملــه  ایــن  و  در گذرنــد«  بهــاری  ابــر  چــون  »فرصت هــا 
ن بــه شــدت قابــل  خصــوص فرصت هــای اصالحــات در ایــران نــ�ی
یــا انقــالب در یــیک از بزنگاه هــای  حــس اســت. دوگانــه اصــالح 
تاریــ�ن بــه وجــود آمــد و عــده ای از جوانــان ناامیــد، انقــالب را 
انتخــاب و گــو�ی انتحــار کردنــد. امــا چــرا انقــالب و چــرا اصــالح 

نداشــت؟ چنــدان در آن زمــان، خریــداری 
از قضــا پایه گــذاران دو گــروه ســازمان مجاهدیــن خلــق و ســازمان 
چریک هــای فــدا�ی خلــق ایــران از اعضــای جــوان و پــرکار جبهــه 
ن گمــا�ن رســیدند  مــیل بوده انــد، امــا در وهلــه ای از تاریــــــخ بــه چنــ�ی
کــه دیگــر فعالیــت ســیایس و مــد�ن بــرای رســیدن بــه اهــداف و 
رهــا�ی از کژی هــای رژیــم پهلــوی کار ســاز نیســت. آنــان بــا توجــه 
بــه وقایــع جهــان و ایــران، گمــان کردنــد کــه بــا کاربســت اســلحه و 
مــیسش چریــیک یم تــوان قــدرت پوشــایل شــاه -البتــه بــه زعــم خــود 
برابری خواهانــه خویــش  اهــداف  و  آرمان هــا  و  نابــود کــرده  را- 
را محقــق ســازند. امــا در رســیدن بــه برداشــت چنیــ�ن جوانــان 
جبهه میل و امیدوار به اصالح، چه عوامیل و چه تصمیم ها�ی 

دخیــل بــوده اســت؟
ی  ض بــه دســتگ�ی ن مــردم معــ�ت 1۵ خــرداد 4۲ و کشــتار خونــ�ی
، عامــل اصــیل گرایــش محمــد حنیف نــژاد و ســعید  امــام خمیــ�ن
از  پــس  اتفــا�ت کــه  شــد.  اعــالم  مســلحانه  مبــارزه  بــه  محســن 
ســقوط  و  امیــ�ن  عــیل  اســتعفای  از  یک ســال  حــدود  گذشــت 

بــه اصــالح رخ داد. »امیــد« 
یــن  بــا روی کار آمــدن دولــت جــان اف. کنــدی در آمریــکا، دک�ت
ایل بــود. ایــن  ات لیــ�ج او بــرای مبــارزه بــا شــیوع کمونیســم، تغیــ�ی
ن شــد و بــا فشــار رئیــس جمهــور  یــن شــامل حــال تهــران نــ�ی دک�ت
آمریــکا، شــاه اعــالم کــرد کــه بــه زودی یــک انتخابــات »آزاد« در 
ایــران برگــزار خواهــد شــد. امــری کــه نشــان یم داد تــا آن لحظــه 

ایــران شــاهد انتخابــات آزاد نبــوده اســت. 
ن تصمیــیم از ســوی شــاه، اپوزوســیون داخــل کشــور  اتخــاذ چنــ�ی
بــا�ت مانــده  انــدک رمــ�ت  تــوده  از حــزب  انداخــت.  تکاپــو  بــه  را 
ان و کادر مرکــزی آن یــا در زنــدان بودنــد و  یــت رهــ�ج بــود و اک�ث
یــا اینکــه بــرای ادامــه فعالیــت بــه خــارج از کشــور عزیمــت کــرده 
بودنــد. تنهــا امیــدی کــه بــود از آن »جبهــه مــیل« کــه یــادگار دوران 

بــود. مصدق الســلطنه 
با�ت مانــده  یــاران  و  مــیل  امــا جبهــه  مــرداد  از کودتــای ۲8  پــس 
تــالیسش بــرای بازســازی و مــرور روند هــای منجــر بــه کودتــای ۲8 
مــرداد نداشــتند. وانگــی تصمیــم جدیــد شــاه آنــان را بــه رسافــت 
انداخــت کــه دوبــاره گــرد هــم آینــد. اتفــا�ت کــه بــه تعبــ�ی منوچهــر 
صفــا، نــایسش از بــه مشــام رســیدن بــوی »کبــاب انتخابــات آزاد« 
ن وضعیــ�ت و نیــاز بــه بازگشــت دوبــاره جبهــه  بــوده اســت. چنــ�ی
مــیل بــه ســپهر ســیایس ایــران، از ســوی افــرادی نظــ�ی خلیــل ملــی 

احســاس یم شــد. 
بحران هــای اقتصــادی و فشــار آمریــکا شــاه را بــر رس یــک دورایه 
ایل و گشــایش فضــای آزادی  قــرار داد. اجــرای سیاســت های لیــ�ج
در ایران تنها از عهده دو گروه بر یم آید: گروه امی�ن که از قضا 
طــر� بــرای اصالحــات داشــتند و جبهــه مــیل کــه فاقــد هرگونــه 
اتژی برای اصالحات اما صاحب پایگاه اجتمایع قدرتمند  اســ�ت

بودند.
عــیل امیــ�ن پیــش از ایــن ســف�ی ایــران در آمریــکا بــوده و خــود را بــه 
ای  دموکرات هــا و کنــدی نزدیــک ســاخته بــود. دارای مــدرک دکــ�ت
رشــته اقتصــاد و حقــوق از فرانســه کــه بــا ســاختارهای قــدرت در 
ایــران آشــنا بــوده و از ســو�ی در قــرارداد کن�ســیوم نفــ�ت پــس از 

کودتــای ۲8 مــرداد نقــیسش فعــال داشــته بــود.
حــرص  در  مــرد خوشــنام  واســطه  بــه  زمــان  آن  در  مــیل  جبهــه 
ده داشــت و از ســو�ی هــر  احمدآبــاد، پشــتیبا�ن اجتمــایع گســ�ت
روز بــر قــدرت جنبــش دانشــجو�ی اش افــزوده یم شــد. وانگــی 
اتژی برای اداره کشور بود.  جبهه میل فاقد هرگونه طرح و اس�ت
بــا  امیــ�ن  نیکــوی  بــا وجــود روابــط  مــیل  ایــط جبهــه  ایــن رسش در 
، توانــا�ی تحمیــل خــود بــه شــاه را داشــته امــا بنــا بــه  ن واشــینگ�ت
یــن خــود امیــ�ن را  د دک�ت ایــط مذکــور، آمریکا�ی هــا بــرای پیشــ�ج رسش
برگزیدنــد. او نقــل یم کنــد کــه شــاه بــه طــور رســیم بیــان یم کنــد 
کــه امیــ�ن یــک گزینــه تحمیــیل اســت: »... و گفــت خــب بــرای 
شــما کــه بــد نشــد. گفتــم آقــا بــرای مــن بــد نشــده آبــروی مملکــت 
رفتــه. یــک شــاه مملکــ�ت کــه میگــه مــن نیم خواســتم دکــ�ت امیــ�ن 

را، کنــدی گفــت مــن قبــول کــردم...«. 
امیــ�ن در حقیقــت بــرای ایجــاد »اصالحــات« اســایس در نظــام 
بــه  شــاه  ن  وادارســاخ�ت و  بــاز  فضــای  ایجــاد  ن داری کشــور،  زمــ�ی
از  پــس  فضــای  او  روی کار یم آیــد.  نــه حکومــت  و  ســلطنت 
کودتــای ۲8 مــرداد را درک کــرده و ایجــاد »امیــد« دوبــاره را در 
 ایــن بــود کــه بعــد 

ً
میــان جوانــان زنــده کنــد: » خــب نظــر مــن واقعــا

دانشــگاه شــد و بــاری دیگــر پــس از 16 آذر 3۲، پــای نظامیــان 
بازهــا و کماندو هــا بــر خــالف قانــون  بــه دانشــگاه بــاز یم شــود. چ�ت
منع ورود نظامیان که پس از حوادث 16 آذر تصویب شد، به 
داخل دانشگاه هجوم بردند. پس از این حوادث امی�ن بیانه ای 
منتــ�ش ســاخته و بــا رصاحــت اعــالم کــرد کــه او دســتور هجــوم بــه 
دانشــگاه را نداده اســت و با کنایه و اشــاره غ�ی مســتقیم، روشــن 

ن دســتوری را داده اســت. ســاخت که شاهنشــاه چن�ی
از میان خاطرات نقل شده، نقش محمد عیل خن�ج و مسعود 
حجــازی در ترتیــب دادن اعتصــاب یــک بهمــن روشــن اســت. 
حــ�ت حجــازی چنــد روز چیــش از اعتصــاب از ســوی شــهربا�ن 
اضات از زندان آزاد  دستگ�ی یم شود؛ وانگی جهت برپا�ی اع�ت

یم گــردد.
تــا  بهمــن 40  از  دانشــگاه-  تعطیــیل  پــس   میثــیم یم گویــد کــه 
فروردیــن 41-  بحث هــا در خصــوص شــبهات اتفاقــات آذرمــاه 
از عیــد  بعــد  بــود: »  باالگرفتــه  میــان دانشــجویان  و بهمن مــاه 
ســال 41 کــه دانشــگاه بــاز شــد، دامنــه اختــالف نظــر، در میــان 
ــخ  اول  ـ ـ ـ دانشــجوها هــم وســعت پیــدا کــرد. بچه هــا در مــورد تاریـ
بهمن و 16 آذر و اینکه چرا از میان کســا�ن که دســتگ�ی شــدند، 
خن�ج و حجازی آزاد شدند و چرا بچه های جبهه میل را زندا�ن 
کردنــد، ســوال کردنــد؛ ویل نماینــده جبهــه مــیل، بانجم الملــک و 
دکــ�ت عبــده و یــیک دیگــر مشــورت کــرده بــود. .. ویل آنهــا پاســ�ن 

ندادنــد«. 
جــز�ن در خصــوص وقایــع اول بهمــن ســال 40 یم گویــد: »یــک 
جنــاح مرتجــع بــا همــکاری و کارگــردا�ن دارودســته خنــ�ج مــدارس 
را بــه تظاهــرات کشــاندند و پــای دانشــگاه را بــه میــان آورده و 
وهای مسلح که از قبل آماده این برخورد شده  شدت عمل ن�ی
بودنــد، تظاهــرات را بــه خــون کشــید. ضایعــات و شــدت برخــورد 
ایــن واقعــه بــرای ســقوط یــک نخســت وزیر مستمســک خــو�ج 

بــود...«
ایط، جبهه میل کاری کرده بود که شــاه و اســتبدادیون  با این رسش
ِ اصالح گــر 

امیــ�ن انجــام آن نبودنــد؛ تضعیــف  بــه  قــادر  هرگــز 
ایــط کمــال  ن شــاه. شــاه از ایــن رسش توســط اپوزوســیون و مخالفــ�ی
استفاده را برد و توانست اطمینان خاطر کندی را در خصوص 
پیش بــرد اصالحــات مدنظــر آمریــکا را کســب کــرده و از ایــن نظــر 
بــا  نبــود. آمریــکا گــو�ی متوجــه شــد کــه  امیــ�ن  بــه  نیــازی  دیگــر 

ایــط جدیــد، امیــ�ن توانــا�ی اداره کشــور را نــدارد. رسش
فقــدان  نادرســت،  قضاوت هــای  تحلیــیل،  ضعــف  نتیجــه  در 
ی قاطع و عدم دموکرایس درو�ن جبهه میل به سوی یک  ره�ج
شکســت اجتناب ناپذیــر حرکــت یم کنــد. جبهــه مــیل تحلیل هــای 
بــود کــه  داده  هشــدار  ملــی  خلیــل  نــدارد.  وقایــع  از  درســ�ت 
شکســت امیــ�ن بــه دســت شــاه، نــه تنهــا بــه نابــودی اپوزوســیون 
یــک »دیکتاتــوری« فاشیســ�ت  بــه برقــراری  دموکراتیــک، بلکــه 

یم انجامــد.
اما امی�ن در تاریــــخ ۲۷ ت�ی 1341 به واسطه اختالف با شاه بر 
رس کاهــش بودجــه نظــایم اســتعفا کــرد. محاســبات او بدینگونــه 
بود که آمریکا�ی ها از او حمایت خواهند کرد و او باری دیگر بر 
رس کار خواهد آمد اما همانطور که پیش�ت گفته شد، از اوضاع 
وقــت ایــران، آمریکا�ی هــا ناتــوا�ن امیــ�ن را دریافتنــد و گزینــه شــاه 

د اهــداف خــود مناســب تر بــود. بــرای پیشــ�ج
، شــاه حــ�ت بــه جبهــه مــیل پیشــنهاد یم دهــد  پــس از ســقوط امیــ�ن
کــه دو گزینــه بــرای نخســت وزیری پیشــنهاد کننــد کــه البتــه هــر 
شــاه  بــه وزارت یم رســد.  علــم  بــار  ایــن  رد یم شــوند.  دو گزینــه 
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�ب توجیه به انتشار کتاب برای کودکان نابینا

ن شدن حق این  در رونما�ی از ۲۲ عنوان کتاب به خط بریل، از �ج توجی به انتشار کتاب برای کودکان نابینا و نادیده گرف�ت
کودکان در انتشار کتاب سخن گفته شد.

ن الملــل کانــون،  بــه مناســبت روز جهــا�ن معلــوالن، از ۲۲ عنــوان  بــه گــزارش  ایســنا بــه نقــل از اداره کل روابــط عمــویم و امــور ب�ی
ن کــودکان و نوجــوان  کتــاب کــودک و نوجــوان بــه خــط بریــل بــرای نابینایــان بــا حضــور تعــدادی از نویســندگان کتاب هــا و همچنــ�ی

ی شــماره ۲1 کانــون در بوســتان فــدک رونمــا�ی شــد.  و هــ�ن
گ

نابینــا در مرکــز فرهنــیک
زهــره پریــرخ یــیک از نویســندگان حــارصن در مراســم در ســخنا�ن گفــت: کلمه هــا مثــل دانه هــای بــاران بــرای مــا لذت بخــش هســتند؛ 
بارش کلمه ها گاه خوشــحال، گرم و خنک مان یم کند و این کلمات با فکر و خیال ما بازی یم کنند. امیدوارم باران کلمات هر 

ی به همراه بیاورد. روز بیشــ�ت از پیش شــود و برای کودکان نابینا کتاب های بیشــ�ت
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گ
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آموزش ادبیات و مسئله واقع گرا�ی

قدم زدن بر دوراهه  ترجمه
تالیسش برای ذکر چند آسیب کیل در ترجمه های ادبیات داستا�ن در ایران

مهدی نعیمیان راد
دانش آموخته ادبیات فاریس

فاطمه سوقندی
ی زبان و ادبیات فاریس 97 دک�ت

همــه مهم تــر آیــا مــا ادبیــات معــارص نداریــم؟
« بسیار بزرگ است؛ ادبیات  جواب تمام این سواالت یک »خ�ی
ی است و خالقیت در شبستان های  ما با رسعت در حال اوج گ�ی
مختلف آن موج یم زند هرچند که جریان رسیم مدیریت آموزیسش 

کشور، نخواهد آن را به رسمیت بشناسد.
از دیگرسو قله ها�ی که در عرص حارصن توسط بزرگا�ن مثل شاملو، 
ه، فتــح  اخــوان، فــرخ زاد، یوشــیج، شــفییع کدکــ�ن و ابتهــاج و غــ�ی
شــده یــا توســط جوانــان �ج نــام و نشــا�ن در حــال فتح شــدن اســت؛ 
ســخن پردازی های  و  ابداعــات  از  عنــوان کم اهمیت تــر  هیــچ  بــه 
ن نیســت. امــا متأســفانه همان طــور کــه گفتــه شــد  اســاتید نخســت�ی
بــا  را  خــود  ارتبــاط  حــوزه  ایــن  تصمیم ســازان  و  سیاســت گذاران 
واقعیــت ادبیــات ایــران و جهــان قطــع کرده انــد و یم خواهنــد روایــت 
خــود را از ادبیــات مطــرح کننــد و آن را بــه شــیوه خــود بازگــو کننــد 
نــه آن گونــه کــه هســت. حــال تصــور کنیــد کــه بــرای جوانــا�ن کــه در 
روزمــره خــود بــه ســمت موســی�ت های پــاپ و رپ و راک گرایــش 
دارنــد؛ اشــعار دیریــاب شــاعران کالســیک را تدریــس کنیــم؟ چــه 
، حــال آن کــه بــا  نتیجــه ای قابــل پیش بیــ�ن اســت؛ جــز دوری بیشــ�ت
پررنگ تر کردن ادبیات معارص و تجدید نظر در نکات مورد تأکید 
در آموزش ادب کالسیک یم توان کاری کرد که زمینه برای گرایش 
به گونه های مختلف اد�ج با توجه به بافتارهای مختلف اجتمایع 
 ساکت و بدون نظر و 

ً
فراهم شده و ما در زمینه ها�ی خاص مطلقا

تحلیل نباشیم و بتوانیم زمینه را برای »آموزش« و »پرورش« به 
معنــای دقیــق کلمــه فراهــم کنیــم.

کاربــردی ادبیــات گرایــش بــه  بــا ایــن وجــود در نظــام آمــوزیسش غ�ی
ســمت ادبیــات کالســیک و بــه ویــژه متــو�ن کــه قابلیــت برداشــت 
دوگانه )عشق زمی�ن و عشق الی( را داشته باشند بیش�ت بوده و 
ی قــرار دارنــد و اگــر صحبــت  در متــون تحصیــیل مــورد توجــه بیشــ�ت
 روی ســخن کتــب 

ً
ن غالبــا از ادبیــات معــارص بــه میــان یم آیــد نــ�ی

دریس بــا معــر�ن شــخصیت ها�ی ماننــد ســهراب ســپهری اســت کــه 
اجتمــایع  شــعری بــا ســویه های عرفــا�ن خــاص و رفتــاری نســبتا غ�ی
 انســان 

گ
دارد در عــوض متــون و کتــب مســتقل بــا موضوعــات زنــد�

نــد و اگــر گایه هــم بــه بهانــه ای  امــروز کمــ�ت مــورد توجــه قــرار یم گ�ی
ادبیــات معــارص در دل کتــب دریس  از  تناســ�ج جوانــه ای  بــه  یــا 
روییــده اســت؛ در هنــگام اضطــرار و کمبــود فضــا بــرای اضافه شــدن 
ن جوانه هــای کوتــاه و کــم  درس هــای جدیــد اولویــت حــذف بــا همــ�ی

حجــم اســت.
مجموعــه ایــن عوامــل، حجــم بســیار بــاال�ی از خرو�ج هــای ایــن 
سیســتم آموزیسش را بدون آشــنا�ی با ادبیات وزین و باوقار معارص 
و درگــ�ی ردیــف و قافیــه و عــروض و معــ�ن کلمــات خــارج از دایــره 
 امــروز در جامعــه رهــا یم کنــد و آن هــا رسخــورده از 

گ
کاربــرد در زنــد�

کاربردی بودن- به جامعه  ن یا غ�ی ادبیات کالسیک -به دلیل سنگ�ی
وارد یم شــوند و بــدون اینکــه بداننــد چــه در جریــان معــارص ادبیــات 
کشــور یم گــذرد در جامعــه بــه دنبــال ادبیــات خــوب، بــا تعریــف 
نظــام مدرســه، و قابــل فهــم، بــه دلیــل اقتضائــات طبیــیع شــخیص، 

جمــان بــاور داشــته اســت انتقــال ایــن کلمــات  بســیاری از دیگــر م�ت
، جــادوی ســپیدی اســت کــه در تمــام زبان هــای دیگــر  ن حکمت آمــ�ی
ن حضــور دارد و قابــل دریافــت اســت و یم توانــد ذهــن مخاطــب  نــ�ی

را بــا معجــون خــود شــفا دهــد.
اگر از تاریخچه ی ترجمه چشــم پویسش یم شــود به این دلیل اســت 
 بیــان بــر�ن از آســیب های رایــج 

ً
کــه هــدف ایــن یادداشــت، رصفــا

در ترجمه هــای ادبیــات داســتا�ن از زبان هــای خارجــه بــه فــاریس 
ــخ  ـ ـ ـ ــخ ترجمــه یم تواننــد بــه کتــاب »تاریـ ـ ـ ـ اســت. عالقمنــدان تاریـ
ترجمــه در ایــران: از دوران باســتان تــا پایــان عــرص قاجــار« بــه قلــم 
ن آذرنگ از ن�ش ققنوس، مراجعه کنند. دیگر سخن  عبدالحس�ی
جم است و نه متخصص  این که نگارنده ی این یادداشت، نه م�ت
نقد ترجمه، سطور پیش روی شما تنها نکا�ت است که از دریچه  
دید یک دانشجوی ادبیات به جهان داستان ترجمه، قابل توجه 

بــوده اســت.
یــیک از رایج تریــن نگاه هــا در ترجمــه داســتان های ملــل دیگــر بــه 
ن روی بویم ســازی زبــان ترجمه هاســت.  جمــ�ی فــاریس، تمرکــز م�ت
، پرکــردن خألهــای زبــا�ن و تفاوت هــای 

گ
رفــع تفاوت هــای فرهنــیک

از کارکردهــای  و مصداق هــا  مثال هــا  بویم ســازی  و  دســتورزبا�ن 
جــم تــالش یم کنــد تــا بــا اتخــاذ  ایــن نــگاه اســت. در ایــن رویکــرد، م�ت
ب المثل هــا، ابیــات فــاریس، آیــات قــرآن و  عبــارات، کنایــات، رصن
احادیث اسالیم که مربوط به زبان مقصد است، ذهن مخاطب 
ن آشــناتر ســازد و فضــا را بــرای او ملموس تــر  فاریس زبــان را بــا مــ�ت
جم این اندیشه عبور یم کند که  کند. شاید در گوشه ی ذهن م�ت
 ای در زبــان مقصــد 

گ
 زبــان مبــدأ بایــد معــادل فرهنــیک

گ
واژگان فرهنــیک

پیــدا کنــد تــا جــان کالم و جــادوی آن بــر مخاطــب کارگــر باشــد. 
جــم  ایــن رویکــرد تــا بــه آن جــا�ی کاربــردی و درســت یم نمایــد کــه م�ت

ه  واقعیــت ادبیــات مثــل نمایش نامه نویــیس، روزنامه نــگاری و غــ�ی
جایگزین واحدهای مذکور شدند؛ مسئله ای که اگرچه دیرهنگام، 
امــا رسانجــام اصــالح شــد؛ اصــال� کــه بــه نظــر یم رســد بــا وجــود 
مشهود شــدن لــزوم آن در تمــام ابعــاد بــرای آموزش هــای مقدمــا�ت 
دارد؛  وجــود  آن  برابــر  در  جــدی  مقاومت هــای  هنــوز  ادبیــات، 
مقاومت هــا�ی کــه دســت یا�ج بــه واقع گــرا�ی در آمــوزش ادبیــات را 

دیریــاب و نفس گــ�ی جلــوه یم دهــد.
اما در نهایت آن چه که اهمیت دارد آن است که شناخت ادبیات 
معــارص و مطالعــه آن بایــد بــه یــک مطالبــه عمــویم تبدیــل شــده و 
د. دانشــجویا�ن کــه  بــه خصــوص مــورد توجــه دانشــجویان قــرار بگــ�ی
یم تواننــد در فرهنگ ســازی و تزریــق نــگاه نخبــگا�ن بــه جامعــه مؤثــر 
بــوده و رونــد رو بــه رشــد ابتــذال را کــه توســط بنگاه هــای قدرتمنــد 
ثروت حمایت یم شود، مدیریت کرده و به سمت علم و خالقیت 

د. و زیبا�ی آفریــ�ن و معنــا پیــش بــ�ج

مســلط باشــند. در این بخش به یک نمونه  موفق اشــاره یم کنم: 
ایــیسش گــورو.  روز«  »بازمانــده   از  دریابنــدری  نجــف  ترجمــه ی 
جوهــره  ایــن کتــاب، روایــت یــک پیش خدمــت اســت کــه خدمــت 
بــه اربابــان در رگ و پوســت و گوشــت اوســت. لــذا یم بینیــم کــه 
آقــای دریابنــدری زبــان و اصطالحــا�ت را برگزیده انــد کــه تصویــر ایــن 

 هایــش را بــه ذهــن مــا یم آورد.
گ

شــخص بــا تمــام ویژ�
یــیک دیگــر از معضــال�ت کــه البتــه در حــد تعــادل یــک مزیــت بــرای 
تعــدد  یم شــود،  محســوب  حقیقــت  جســت وجوگر  خواننــده  
ترجمه هــا از یــک اثــر واحــد داســتا�ن اســت. بــرای ایــن معضــل، 
جمــان از کار هــم؛ بــه علــت پررنــگ نبــودن  ی م�ت علــیل چــون �ج خــ�ج
اهمیت و ارزش پژوهش، نقد ترجمه های موجود، انحصارطل�ج 
جمان نوقلم در کنار  جمان و طلب نواله شهرت از سوی م�ت م�ت
ن یک اثر، مطرح است. دلیل این که  ترجمه های مشهور و پیش�ی
از ایــن مشــخصه، به عنــوان آســیب ترجمــه  داســتان یــاد شــد، ایــن 
ایــیط، خواننــدگان در گــرداب خوانش هــای  ن رسش اســت کــه در چنــ�ی
جمــان گــم یم شــوند �ج آن کــه ره بــه عالــم  گوناگــون و شــخیص م�ت
جما�ن که از این زمره اند و عنای�ت  ند. بر�ن از م�ت ن ب�ج واقعیت م�ت
بــه خوانــش دقیــق و عمیــق و کاربــردی اثــر ندارنــد، بــا پخته خــواری 
از خــوان دیگــران، به منظــور کســب جایــگایه در بــازار، خــود علــت 
 دنیــای ترجمــه  ادبیــات داســتا�ن در ایران انــد. تاکنــون 8 

گ
آشــفتیک

ترجمــه از »مرشــد و مارگریتــا«ی بولگاکــف بــه زبــان فــاریس چــاپ 
ی کــه عبــاس میــال�ن بــا تمرکــز و پژوهــش روی  شــده اســت امــا تأثــ�ی
 و اســایم کتــاب مقــدس، بــر جهــان داســتان 

گ
همــه  واژگان فرهنــیک

داشــته، نزدیک تریــن انتقــال را بــه نیــت خواننــده، بــه همــراه داشــته 
از  بــاری  نتوانســته اند،  انــدازه  ایــن  بــه  ترجمه هــا  دیگــر  و  اســت 

نــد. داســتان را بــه دوش بگ�ی

هــر از گایه بــه بهانه هــای مختلــف موضــوع آمــوزش ادبیــات در 
رســیم داغ  مدرســه و دانــش گاه در محافــل و مجامــع رســیم و غ�ی
امــو�ن مــا  یم شــود و البتــه پــس از مــد�ت زیــر آوار جنــگل پیام هــای پ�ی
ده یم شــود و البتــه کــه عــدم توجــه اذهــان عمــوم  بــه فرامــویسش ســ�پ
ی نخواهــد  ن آن مســئله تأثــ�ی بــه مســئله ای هیــچ گاه در بطــن و مــ�ت

داشــت.
قابــل  ســاحت  دو  در  صــورت کیل  بــه  ادبیــات  آمــوزش  مســئله 
بــرریس و توجــه اســت؛ نخســت ســاحت آموزش هــای مقدمــا�ت 
یــا تحصیــالت مدرســه ای و دوم ســاحت آموزش هــای تکمیــیل یــا 

دانــش گایه.
آن چــه امــروز باعــث شــده اســت تــا نگارنــده بــه نــگارش ایــن ســطور 
تحصیــالت  در  ادبیــات  خصــوص  در  موضــویع  بــه  دازد  بــ�پ
مقدمــا�ت بریم گــردد، مســئله حــذف بــر�ن اشــعار و متــون اد�ج از 
کتاب هــای ادبیــات مــدارس، امــا ایــن مطلــب بــه حــدود مقدمــا�ت 
محــدود نخواهــد مانــد و رس� بــه موضــوع ادبیــات در تحصیــالت 

ن خواهــد کشــید. دانــش گایه نــ�ی
اعتبارســن�ج آن چه که در شــبکه های مجازی و بر�ن ســایت های 
نــ�ت در مــورد حــذف بــر�ن متــون اد�ج از کتــب دریس مطــرح  این�ت
شــده اســت نیــاز بــه بــرریس دقیق تــر دارد و یم تــوان ایــن احتمــال را 
در نظــر گرفــت کــه شــاید تمــام متــون مذکــور از کتاب هــای ادبیــات 
حــذف نشــده باشــند امــا آن چــه نیم تــوان نادیــده گرفــت حــذف 
قطــیع و مســلم بعــیصن متــون اســت کــه البتــه مــورد تأییــد تلویــ� 
ن قــرار گرفتــه اســت. امــا بــه  بــر�ن مســئوالن آمــوزش و پــرورش نــ�ی
عقیــده نگارنــده مســئله اصــیل در مــورد آمــوزش ادبیــات در مدرســه 
ن منابع دریس  ن در ب�ی و دانش گاه نه بودن یا نبودن یک یا چند م�ت

کــه مســئله واقع گــرا�ی اســت.
به جرأت یم توان گفت آن چه بیش از هر عامیل به روند آموزش 
بــه زده و خواهــد زد، دوری از واقعیــات  ادبیــات در کشــور مــا رصن
جریان اد�ج و پیچیده شدن متولیان امر آموزش -به خصوص در 
- در هالــه ای توهم آلــود از موجــودی خیــایل  آموزش هــای مقدمــا�ت
بــه نــام ادبیــات فــاریس اســت. گــو�ی موجــودی خیــایل و آســما�ن 
بــه نــام ادبیــات فــاریس وجــود دارد کــه در آن شــعرا و نویســندگان و 
 عارف مســلک و درویش منــش -بــه معنــای اصطــال�- 

گ
ادبــا همــیک

 یم کرده انــد. آن چنــان کــه بــه 
گ

هســتند و در گذشــته های دور زنــد�
ن کتب دریس، خاتم الشعرا جایم است و پس از  تعب�ی ییک از هم�ی
او شاعر دیگری در سطح باال نیامده است و فقط ملک الشعرای 

بهــار کــیم بــه آســتان دســت نیافت�ن شــاعری نزدیــک شــده اســت.
امــا آیــا واقعیــت ادبیــات مــا این گونــه اســت؟ آیــا جریــان ادبیــات 
آیــا  اســت؟  مــرده  آن  در  نــوآوری  و  و خالقیــت  شــده  متوقــف 
 هســتند و از 

گ
جریان هــای شــعری مــا دچــار بحــران رکــود و خمــود�

»...بدیــن امیــد عمــر یم گذاشــتم کــه مگــر بــه روزگاری رســم کــه در 
آن دلییل یاوم و یاری و معی�ن به دســت آرم؛ تا ســفر هندوســتان 
ایط بحث و استقصا هرچه  پیش آمد، برفتم و در آن دیار هم رسش
ن کتاب هــا آوردم کــه یــیک  تمام تــر تقدیــم نمــودم و به وقــت بازگشــ�ت
از آن ایــن کتــاب کلیلــه و دمنــه اســت، وهللا تعــایل اعلــم«  )از بــاب 

برزویــه ی طبیب(
حکمــای  ن بــار،  اول�ی بــرای  شــگف�ت کــه  وی  نــ�ی آن  گمــان یم کنــم 
ن را متقاعد کرد تا متو�ن را که متعلق به زبا�ن دیگرند، به  نخست�ی
ســید  زبــان خــود ترجمــه کننــد، بــاور بــه جــادو بــود. شــاید از خــود ب�پ
ربط باور جادو�ی به انتقال زبا�ن چیست؟ به کلیله و دمنه نگایه 
بیندازید، مقدمه  برزویه  طبیب را بخوانید و با هدف او از ترجمه  
ایــن کتــاب سانســکریت بــه پهلــوی آشــنا شــوید. اگــر کــیس فــرض 
کنــد کــه هــدف او یــک فرمــان حکومــ�ت بــوده و بــس، بــه نظــرم بــه 
عمــق ماجــرا راه نیافتــه اســت. نیم دانــم طبیــب بــودن برزویــه مــن 
را بــه ایــن پنــدار کشــانده یــا نــه امــا در حــال حــارصن خوانــش مــن از 
ن  عبــارا�ت کــه نــرصهللا منــیسش از برزویــه  طبیــب روایــت کــرده، چــ�ی
دیگری ســت. در بــاور مــردم ایــران باســتان، کلمــه قــدرت جــادو�ی 
دها، نامشان را به دشمن  ی در ن�ج داشته است. قهرمانان اساط�ی
نیم گفته انــد تــا مبــادا از طریــق آن نــام، جــادوی ســیاه دشــمن بــر 
روحشــان مســلط شــود و شکســت بخورنــد. ردپــای ایــن بــاور بــه 
ن هــای ایــران اســالیم بــا همــراه کــردن »نــام ایــزد« و  کلمــه، در آی�ی
ی جــادو�ی  »ماشــاهلل« و »ان شــاهللا« و...در کالم بــا انتظــار تأثــ�ی
ن مانند  دیده یم شــود. غرض از این مقدمه این بود که، برزویه ن�ی

یم گردنــد کــه روی آوردن طیــف وســییع از مــردم بــه هوروش هــا و 
ادهــا و همایون هــا دلیــیل جــز ایــن نــدارد؛ ادبیــا�ت کــه ادعــا یم کنــد  ه�ی
خــوب اســت و ادای موالنــا و ســعدی و حافــظ را در یم آورد امــا 
ن و زنــگ زدن«  مفاهیمــش عمیق تــر از »گــویسش تلفــن را برداشــ�ت

نیســت.
البتــه غــ�ی کاربردی بــودن آمــوزش ادبیــات تنهــا محــدود بــه ایــن حــوزه 
نیســت و نــگایه بــه نــ�ث و نــگارش عامــه مــردم بــه خصــوص نســل 
جــوان و حــ�ت دانشــجویان خــرو�ج ایــن سیســتم را بــه خــو�ج بــه هــر 

اهــل فــ�ن نشــان یم هــد.
ایــط  ن تــا حــدود یــک دهــه قبــل رسش در تحصیــالت دانــش گایه نــ�ی
 رشته ادبیات مشحون از واحدهای 

ً
خا� وجود داشت و اساسا

فــراوان ادبیــات کالســیک و عــر�ج بــود کــه خوشــبختانه در ســالیان 
در  رشــته  ایــن  آمــوزش  ایــط  ادبیــات رسش اســاتید  درایــت  بــا  اخــ�ی 
دانــش گاه تغیــ�ی کــرد و واحدهــا�ی متناســب بــا واقعیــت جامعــه و 

را دچــار تصنــع نکنــد. بــه ایــن معنــا کــه او بــا ایــن نــگاه یک بعــدی 
 مقصــد را بــر زبــان مبــدأ تحمیــل کنــد. 

گ
تــالش کنــد تــا زبــان فرهنــیک

به طــور مثــال ترجمــه ی دکــ�ت شــمس الملوک مصاحــب از »غــرور 
جــم در ایــن  ن را یم تــوان نمونــه ی افــراط م�ت ن آســت�ی و تعصــب« جــ�ی
امــر دانســت. در ایــن اثــر، خواننــده، غــرور و تعصــ�ج را یم خوانــد 
کــه مصاحــب آفریــده اســت و بــه عبــار�ت دیگــر اثــر، خوانــش او 
ابــت بنــت کــه  ن از ایــن داســتان اســت. در بخــیسش از داســتان، ال�ی
ایــه و ساده زیســت اســت عبــارت »کمــا هــو حقــا«  ی �ج پ�ی دخــ�ت
 ذهــن مخاطــب 

ً
را مــورد اســتفاده قــرار یم دهــد. ایــن انتخــاب ابــدا

ن  ابــت بنــت موردنظــر جــ�ی ن فاریس زبــان را بــه ســوی شــخصیت ال�ی
ن نخواهنــد رســاند. در ایــن خوانــش مصاحــب، گویــا زبــان  آســت�ی
ن آقای  ابت بنت با زبان عامیانه ی خانم بنت و زبان کنایه آم�ی ن ال�ی
ابــت، یــیک  ن بنــت و زبــان نیــش دار و کودکانــه  خواهــران کوچــک ال�ی
جــم بــه جــای همــه  آن هــا حــرف یم زنــد و تنهــا صــدای  اســت: م�ت
 او شنیده یم شود. به خاطر مجال اندک این یادداشت، 

گ
فرهنیک

به ذکر یک نمونه بسنده یم شود. برای جمع بندی این پاراگراف 
جما�ن است که با روح  باید اضافه کرد که این اشکال متوجه م�ت
و ذات داستان موردنظرشان آشنا نیستند و در نتیجه، در انتقال 

طبیعــت داســتان، بــه ســبک فکــری و زبــا�ن خــود پنــاه یم برنــد.
در تکمیــل عبــارت پایــا�ن بنــد قبــل و بــرای گریــز بــه موضــوع بعــدی، 
بایــد بــه مســئله روح داســتان، پرداخــت. مؤلــف هــر داســتان بــا 
توجه به الیه های متنویع از زمان،مکان، فرهنگ، جامعه، روان 
ن را صاحــب  ن خــود طــرا� یم کنــد، آن مــ�ت و... کــه در فضــای مــ�ت
روح متشــخص و متمایــزی یم کنــد. بــه نظــر یم رســد کــه بســیاری 
درنهایــت  و  واژگان  تحت اللفــیطن  انتقــال  بــه  تنهــا  جمــان،  م�ت از 
ن  عبــارات بــه زبــان مقصــد بســنده کرده انــد �ج آن کــه بــه بافــت مــ�ت
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گ

دوهفته نامه فرهن�

ین های سال سینما از نگاه هیات میل نقد فیلم آمریکا۱5 به�ت

یــن  یــن فیلــم از ســوی جوایــز ســاالنه هیــات مــیل نقــد فیلــم آمریــکا انتخــاب شــد و جایــزه به�ت »مــرد ایرلنــدی« بــه عنــوان به�ت
کارگــردا�ن هــم بــه »تارانتینــو« رســید.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اســکرین، جوایــز هیــات مــیل نقــد فیلــم آمریــکا در حــایل برنــدگان امســال خــود را معــر�ن کــرد کــه فیلــم 
ین فیلم سال را از آن خود  ی« توانست جایزه به�ت ن ن اسکورس�ی ن شده و ۲09 دقیقه ای »مارت�ی »مرد ایرلندی« ساخته تحس�ی

ین فیلمنامه اقتبایس نام گرفت. ن برای این فیلم برنده جایزه به�ت کند و »استیو زایلیان« ن�ی

نقدی بر جشنواره 29ام

تئاتر خیابا�ن

تماشا�پ محکوم به اعدام
اسما باغیش�ن

کارشنایس فیلم نامه نوییس 98
مسعود علیمرادی

کارشنایس زبان و ادبیات انگلییس 96

ستاره گاراژیان
کارشنایس متالورژی 94

قلم  به  ابزورد  نمایشنامه ا�ی  اعدام«  به  محکوم  »تماشا�پ 
»مات�ئ ویس�ن یک«، نمایشنامه نویس پوچ گرای اهل روما�ن 
 در فرانسه نوشته شده 

گ
است که پس از مهاجرت و پناهند�

است.
بر  ویس�ن یک  از  قویل  نقل  متوجه  خواندن کتاب،  از  پیش 
پشت جلد کتاب یم شویم که یم گوید: »من در دنیای ابزوردی 
، دنیا�ی که در آن فرد   کردم. دنیای حکومت کمونیس�ت

گ
زند�

فقط اس�ی یک سیستم بود، اس�ی یک چرخ دنده جهنیم، یک 
ن بخش از  ن شستشوی مغزها«. پس از خواندن تنها هم�ی ماش�ی

ن یم شویم. صحبت های نویسنده، متوجه فضای کیل م�ت
به  برای  نمادین  نمایشنامه ای  اعدام،  به  محکوم  تماشا�پ 
ن در جامعه کمونیس�ت و مردیم  ن عدالت و قوان�ی سخره گرف�ت

است که برای فرار از مسئولیت نقش تماشاگر را ایفا یم کنند.
یم شود،  وع  رسش دادگاه  یک  فضای  توصیف  با  نمایشنامه 
تماشاگران بلیت یم خرند و داخل سالن یم آیند؛ سپس به طور 
تصاد�ن تعدادی در جایگاه هیئت منصفه و یک نفر بر روی 
ند. قا�ن و دادستان از پیش در سالن  صندیل محکوم قرار یم گ�ی

وع یم شود. حضور دارند و با استقرار تماشاچیان نمایش رسش
از همان ابتدا شاهد وارد شدن اتهام قتل به تماشا�پ که در 
ما  منطق  اتهاما�ت که  نشسته  است، هستیم.  متهم  جایگاه 
ن آن را نیم پذیرند؛  پذیرای آن  نیست و رفته رفته اعضای دادگاه ن�ی
ن تالیسش برای کشف  هیئت منصفه سکوت یم کند و متهم ن�ی

علت محکومیت اش نیم کند.
این اثر ویس�ن یک همانند سایر آثار او روایت گر نظام حاکم بر 
کشور کمونیس�ت روما�ن در سال های آخر قرن نوزدهم میالدی 
ن یم کند، دادستان  است. قا�ن به طور مضحیک حکم تعی�ی
رسشار از تنفر است و تمام تالش اش را برای محکوم کردن افراد 

یم کند، وکیل مدافع نیم داند از چه کیس دفاع یم کند.
، دادستان و سایر اعضای دادگاه  در طول نمایش جایگاه قا�ن
با متهم عوض یم شود. عالوه بر این در نمایش شاهدا�ن هستند 
که بسیار برعقیده و نظرشان پافشاری یم کنند اما این عقیده 
ن به خودشان  با هر بادی تغی�ی جهت یم دهد و در آخر آن ها ن�ی

یم قبوالنند که متهم هستند.
موضویع که چندین بار بر آن تأکید یم شود، �ج اهمی�ت هویت 
اتهام  صندیل  روی  هرکیس که  یم تواند  متهم  است.  متهم 
یم نشیند باشد. متهم، داستان عجیب و غریب مردیم است که 

اس�ی نظایم ناعادالنه شده اند.
ن دیالوگ ها�ی مضحک، مسخره ترین حالت  نویسنده با نوش�ت
یک دادگاه را به تصویر یم کشد و با هوشمندی نقش هیئت 
برای  تنها  تماشاگرا�ن که  یادآور یم شود؛  دیگر  بار  را  منصفه 
رسگریم به اتفاقات اطرافشان نگاه یم کنند و قانون و عدالت 
برایشان معنا�ی ندارد. آن ها فراموش کردند که یم توانند نظری 
 تمام به ارزش های جامعه شان که حاال 

گ
بدهند و با �ج حوصلی

فراموش کردند که  ندارد، چشم یم دوزند. گو�ی  دیگر وجود 
قرارداد های اجتمایع را همراه با باورهای ذه�ن از دست داده اند. 
در اینجاست که عمق فاجعه و مصیبت را نقش متهم به ما 
با خون�دی به تماشای تمام  منتقل یم کند؛ تماشاگری که 
نمایش یم نشیند و الم تا کام سخن نیم گوید و در مقابل اتهاما�ت 
مجازات اش وضع  برای  قوانی�ن که  و  وارد یم شود  او  به  که 
یم کنند، تنها لبخند یم زند چرا که از مردما�ن است که معنای 
ن رفته و نیم توانند دلییل برای ادامه یا ح�ت   برایشان از ب�ی

گ
زند�

پایان دادن به آن پیدا کنند. برای مثال، هنگایم که اعضای دادگاه 
از سکوت متهم خسته یم شوند و تالش بر خودکیسش کردن متهم 

با گلوله دارند.
ه، هی�پ حس   دادستان یم گوید: »فقط یه گلوله، درد نیم گ�ی
پایان  ن  همچ�ی برای  یم زنن،  براتون کف  هم  ...همه  ن نیم کن�ی
ن  ، ماهم یم تونیم بریم خونه هامون...اگه اینکارو بکن�ی درخشا�ن
اون  ی هنوز توی  ن یه چ�ی نرفته، یع�ن  ن  ب�ی از  ن  یع�ن همه چ�ی
باالخونه تون تپش داره...یه جرقه...در آخرین ثانیه زندگیتون، 

عمق جنایتتون رو فهمیدین....«. 
مردی کور، نشسته بر تخت روان که برای   در انتهای نمایش، پ�ی
 گدا�ی یم کند و سازده�ن یم نوازد، وارد یم شود که 

گ
گذران زند�

ما را متوجه عدم وجود خار�ج تمام شخصیت های نمایش 
مرد فردی است که بیش�ت از هرکس دیگری برای  یم کند؛ پ�ی
 کردن تالش یم کند و یادآوری یم کند که هنوز در ذهنش 

گ
زند�

باورها�ی برای جنگیدن با نظام ظالم موجود دارد؛ او مدام تکرار 
یم کند که در جنگ چشم اش را از دست داده و مدال جمهوری 
گرفته است سپس فریاد یم زند که دیگر کیس را نیم شناسد و 

تنها مانده است.

ن جشــنواره تئاتــر  بــان بیســت و نهم�ی ن آبان مــاه امســال مشــهد م�ی
خراســان رضوی)رضــوان( بــود. امســال 8۷ اثــر بــرای بازبیــ�ن بــه 
خانــه جشــنواره معــر�ن شــدند کــه 14 اثــر بــه طــور قطــیع بــه  دب�ی
جشــنواره راه یافتنــد )8 اثــر از مشــهد و 6 اثــر از شهرســتان های 
وار، خواف، فریمان و تربت جام(. به طور  ن گناباد، نیشابور، س�ج
کت کننــده در جشــنواره از ســالن ها و  کیل گروه هــای نمایــیسش رسش
فضاها�ی که در اختیارشان بود رضایت داشتند. هر ساله ییک از 
ین نقطه ضعف های جشــنواره اســتا�ن بودجه مایل اســت  مهم�ت
انــد�  کــه کار ســتاد برگــزاری جشــنواره و گروه هــای نمایــیسش را 
مشــکل یم کنــد بــا وجــود اینکــه ســتاد برگــزاری امســال نظــم مــایل 
خــو�ج برقــرار کــرده بــود، بــه تیم هــای نمایــیسش هیــچ گونــه ورودی 

تعلــق نگرفــت. 
ین مزیت جشنواره امسال زمان برگزاری آن بود. به نسبت  مهم�ت
هــر ســال کــه در شــهریورماه برگــزار یم شــود، امســال فرصــ�ت بــرای 
ی بــرای تمریــن  گــروه هــای نمایــیسش بــه وجــود آمــد تــا زمــان بیشــ�ت

و اجرا داشــته باشــند و نمایش ها آماده تر به جشــنواره برســند.
در اختتامیه جشنواره برای هیچ بخیسش کاندیدا اعالم نشد؛ این 
 شــدند و بــرای 

گ
 تقدیــر نویســند�

ً
کا درحــایل اســت کــه ۵ اثــر مشــ�ت

ن  ین بازیگری زن رتبه اویل در نظر گرفته نشده بود، همچن�ی به�ت
بــرای بعــیصن از جوایــز لــو� آمــاده نشــده بــود.

جشــنواره بــه خــودی خــود یم توانــد تاثــ�ی مخــر�ج داشــته باشــد؛ 
زیــرا کــه بعــیصن از تیم هــای اجــرا�ی تنهــا اثــر خــود را بــرای جشــنواره 
آمــاده یم کننــد و اجراهــا بــه ســمت جایزه محــور  بــودن یم رونــد. در 
حــایل کــه اصــل نمایــش و تئاتــر اجــرای عمــوم بــرای مــردم اســت و 
دور شــدن از ایــن اتفــاق موجــب کم شــدن کیفیــت بــر�ن از اجرا هــا 
یم شــود. خوشــبختانه رویکرد جشــنواره ها�ی مثل اســتا�ن و فجر 
ایــن اســت کــه نمایش هــا پیــش از ورود بــه جشــنواره اجــرای عمــوم 
برونــد و ایــن مســئله خــود نقطــه قــو�ت اســت هــم بــرای کیفیــت 
 .  کامــل خــود تیــم نمایــیسش

گ
باالتــر کار هــا در جشــنواره و هــم آمــاد�

در نتیجه اگر اثری تنها برای جشــنواره تولید شــود، اتفاق مثب�ت 
ی اســت کــه در تمــام اشــکال آن نیــاز  نخواهــد بــود. تئاتــر، تنهــا هــ�ن
هــای دیگــری  بــه وجــود تماشــاگر دارد و ایــن اصــل بــر خــالف ه�ن
منــد ممکــن اســت تصــور کنــد تنهــا بــرای پاســخ بــه  یم مانــد کــه ه�ن

ی یم پــردازد. نیــاز شــخیص خویــش بــه اجــرای یــک اثــر هــ�ن
موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود، مســئله داوری در 
جشنواره ها است. سلیقه جزء جدا�ی ناپذیر در داوری جشنواره 
ی اســت و یم توانــد در  تئاتــر و بــه طــور کیل جشــنواره های هــ�ن

ا�ی داشــته باشــد. شــکل داوری آثــار، تأثــ�ی بــه رسن
کــت و حضــور تیم هــای نمایــیسش در جشــنواره هــم بــه انتخــاب  رسش

تئاتــر مفهــوم آشــنا�ی بــرای مــا ایرانیــان بــوده اســت کــه در البــه الی 
زرق و برق نمایش های اروپا�ی گم اش کردیم و چنان یم پنداریم که 
، هدیه دنیای غرب به ماست. ما در شادی ها، غصه ها و  این ه�ن
 مــان، تئاتــر جریــان داشــته و جریــان دارد؛ اگــر از نقــایل 

گ
در تمــام زند�

وز در  و رو حــو�ن بگذریــم، از شــعر خواندن و رقــص حــا�ج فــ�ی
 

گ
شــادی های عید و از شــبیه خوا�ن های محرم نیم توانیم به ســاد�

رد شــویم.  
آنچــه در ابتــدا و از ظاهــر کلمــه بریم آیــد، اطــالق تئاتــر خیابــا�ن 
بــه دســته نمایش ها�ی اســت کــه در خــارج از ســالن های دربســته 
و ســن�ت و در محیط هــای غــ�ی قــراردادی ماننــد خیابــان، کوچــه، 
ه  ایســتگاه راه آهــن، مدرســه، کارخانــه، مزرعــه، مراکــز تجــاری و غــ�ی
اجــرا شــوند. امــا تعریــف تئاتــر خیابــا�ن ورای ایــن حرف هــا اســت. 
ح و بیــان مشــکالت و  ، تئاتــری اســت مبتــ�ن بــر رسش تئاتــر خیابــا�ن
 قــرن بیســتم کــه بــا هــدف ایجــاد تحــرک 

گ
فــراز و نشــیب های زنــد�

فکــری و عمــیل بــه تهییــج تماشــاگر یم پــردازد. تعریــف ابتــدا�ی ایــن 
گونه تئاتر در تمدن ها�ی مانند یونان و مرص پیشینه تاری�ن دارد 
 صنعــ�ت و پیچیــده قــرن بیســتیم اســت 

گ
امــا ایــن تئاتــر نتیجــه زنــد�

ه هــای تئاتــری دوران باســتان تفــاوت بســیار دارد و بنــا بــه  ن و بــا انگ�ی
هویت، هدف محور تئاتر خیابا�ن نیم توان آن تئاترها را پیشینه 
ی ایــن تئاتــر بــه  تئاتــر خیابــا�ن دانســت. جرقه هــای ابتــدا�ی شــکل گ�ی

انقــالب شــوروی بریم گــردد.
تئاتر خیابا�ن از دو بازوی قدرتمند تشکیل شده است، ییک شکل 

ی بــرای ایــن  هرچنــد کــه در نهایــت شــاهد موفقیــت چشــم گ�ی
اجراهــا نبودیــم. درســت اســت کــه ایــن مســئله نیــاز بــه تــالش و 
دانــش بیشــ�ت تیم هــای شهرســتا�ن دارد امــا فراهم کــردن فضاهــای 
ن  نــ�ی شهرســتان ها  در  مناســب  ســاخت های  زیــر  و  آمــوزیسش 
موضــویع اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، بــه خصــوص وجــود 
فضای تمرین و سالن های اجرای استاندارد از مسائیل است که 

نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد.
تأثــ�ی  اســتان  تئاتــر  بهبــود  انتهــا یم تــوان گفــت جشــنواره در  در 
خانه  چندا�ن ندارد، نسبت تعداد کارها�ی که برای بازبی�ن به دب�ی
جشنواره فرستاده شده اند، به تعداد آثاری که پس از جشنواره 
روی صحنــه یم رونــد، نشــان دهنده آثــاری اســت کــه تنهــا بــرای 
هرســاله  جشــنواره  وجــود  ایــن  بــا  شــده اند.  ســاخته  جشــنواره 
نمایــیسش جدیــد  دیــده شــدن گروه هــای  بــرای  مناســب  فرصــ�ت 

اســت.

دیالوگ هــای نمــوداری بــه تماشــاگران عرضــه یم دارنــد.
ن دو جناح و بازیگرا�ن در نقش  د ب�ی : به شکل ن�ج محاکمه تبلیغا�ت
فرماندهــان ارتــش رسخ و ســفید. گفت وگــو�ی کــه بخــیسش از آن 
وزی از  تمرین شــده و بخــیسش دیگــر �ن البداهــه بــود و در نهایــت پــ�ی

آن جنــاح حــق یم شــد.
پوســ�ت متحــرک: یــک پوســ�ت عظیــم کــه در اکــ�ث مــوارد بــا مفهــوم 
بــرای  شــکاف ها�ی  کــه  ســکو  یــک  روی  بــود  همــراه  ســیایس 
ون آمــدن بازوهــا و رسهــای بازیگــران داشــت. نمایــش همــراه  ب�ی
بــا شــعر و موســی�ت بــود؛ معمــواًل یــک نوازنــده آکاردئــون و گــروه 
هم�ایان. هدف نمایش تبلیغات سیایس و یا آسان سازی درک 

مســائل ســیایس بــرای مــردم بــود.
ن روزنامــه ای بــود بــرای مــردم �ج ســواد کــه حــاوی  روزنامــه زنــده: نــ�ی
خ�ج های میل و محیل بود. شکل رسگریم داشت چرا که با رقص، 
، آکروبــات و پانتومیــم همــراه بــود.  ن آواز دســته جمــیع، دکلمــه مــ�ت

ن تکه فیلم هــا�ی در ایــن اجراهــا اســتفاده یم شــد. گایه نــ�ی
: استفاده از آثار شاعران آماتور و یا ترجمه شعرهای  مونتاژ اد�ب
شــاعران سوسیالیســت خار�ج و ترکیب آن ها با تکه های نامه ها 
و پرونده هــای پلیــس و قطعنامه هــای حــز�ج و مــیل، در کنــار هــم 
 قطــع و بازتکــرار یم شــدند، بــه مخاطــب ارائــه 

ً
اطالعــا�ت را کــه مرتبــا

ن و پانتومیم و  ن همراه با پرســش و پاســخ های آهنگ�ی یم داد. گاه ن�ی
ن بــود.  نآمــ�ی ط�ن

، سیایس و  ن اشکال و تحلیل های همه جانبه تاری�ن  بر پایه هم�ی
 تئاتر خیابا�ن بر جامعه قابل توجه 

گ
اجتمایع، تأث�ی عمیق فرهنیک

ات از ســوی حکومــت جهــت داده  بــود. هــر چنــد کــه گاه ایــن تأثــ�ی
یم شدند، در تائید تصمیمات حکومت شکل یم گرفتند و بیش�ت 
 

گ
از آنکه مردیم باشند مبلغ حزب، جناح یا چهره سیایس وفرهنیک

خــا� بودند.

کت نکــردن بعــیصن از  و عالقــه گــروه مرتبــط اســت و دالیــل رسش
 شــخیص اســت؛ تئاتــر بــا اجــرای عمــوم اســت 

ً
کارگردان هــا عمومــا

که معنا پیدا یم کند و نه در جشنواره ها و البه الی جوایز. از این 
کــت درجشــنواره  روســت کــه بعــیصن از کارگردانــان عالقــه ای بــه رسش
کت نکــردن در جشــنواره، بــه خصــوص بــرای کســا�ن  ندارنــد. رسش
کــه ایــن فضــا را تجربــه کرده انــد، بــا توصیــف فــوق یم توانــد چنــدان 

بــاب میــل نباشــد و اجــرا در ســطح شــهر را ترجیــح بدهنــد. 
کت کننــده در جشــنواره موظــف هســتند تــا  خوشــبختانه آثــار رسش
ن  قبــل از حضورشــان یــک دوره اجــرای عمــوم برونــد و در همــ�ی

د. راســتا بازبی�ن هــا بــا فیلــم اجــرا هــم انجــام یم گــ�ی
کیفیــت اجراهــا هــر ســاله رونــدی رو بــه بــاال دارد و امســال هــم بــه 
ن ترتیــب شــاهد به�ت بــودن اجراهــا نســبت بــه ســال گذشــته  همــ�ی
بودیــم. بــا نــگایه بــه جــدول اجراهــای جشــنواره یم بینیــم کــه ســهم 
قابــل توجــی از آثــار متعلــق بــه شهرســتان های اســتان هســتند 

اجــرا کــه معمــواًل تحــت تأثــ�ی فضــای اجراســت و دیگــری مفهــوم 
و پیــام اجــرا بــرای تماشــاگران اســت. ایــن تئاتــر کوچــه و خیابــان را 
از محــیل بــرای گــذر بــه مــکا�ن بــرای اندیشــیدن تبدیــل کــرده اســت.

تفــاوت تئاتــر خیابــا�ن بــا تئاتــر تماشــاخانه ای از چنــد منظــر قابــل 
بــرریس اســت. اول آنکــه وجــی بــه عنــوان بلیــط در تئاتــر خیابــا�ن 
مطــرح نیســت و ماهیــ�ت غــ�ی تجــاری و بــه دور از قراردادهــا و 

ترفند هــای تجــاری گیشــه دارد.
مــورد بعــد کــه بســیار واضــح و بدیــی یم نمایــد، مــکان متفــاوت 
اجــرای ایــن دو نــوع نمایــش اســت. فضــا بــر نــوع ارتبــاط بازیگــر بــا 
مــردم بســیار تاثــ�ی گــذار اســت. دیگــر طــرا� صحنــه بــه صــور�ت 

دیگــر و کم رنگ تــر مطــرح یم شــود. 
این تئاتر تنها به شــکل دریافت مفهوم نبوده و آنچه مهم اســت، 
درک مفهوم است. با توجه به نقش پررنگ تر تماشاگر خالقیت و 
 پیش برد نمایش تا رسیدن به هدف 

گ
بداهه گو�ی بازیگر و چگونیک

کــه نتیجــه نیســت و محتواســت، بســیار حائــز اهمیــت یم گــردد. 
تماشــاگر تنهــا ناظــر نمایــش نیســت بلکــه گاه از ســوی بازیگــران 
ن در نمایش یم شود. او این تئاتر روشنگر را  تشویق به نقش داش�ت
دوست دارد و برایش قابل پذیرش است؛ چرا که محمیل یم یابد 
امون اجتماع، سیاست، فرهنگ و رخداد های  برای اندیشیدن پ�ی
در جریــان. بــه عنــوان دموکراتیک تریــن گونــه نمایــش بــا اعطــای 
ام یم گذارد. فرصت اندیشیدن و ابراز نظر به آرای مخاطب اح�ت

بنابــر نــوع اجــرا و عوامــل مــورد اســتفاده عناویــن متفــاو�ت بــرای ایــن 
تئاتــر مطــرح یم شــود:

پوســ�ت ســخنگو: کــه از ســاده ترین انــواع ایــن نمایــش اســت. بــه 
ایــن صــورت کــه شــخصیت ها�ی )معمــواًل یــک بازیگــر( بــا لبــاس و 
گریم متناســب با پیام و مکان اجرا، ســخنان و اشــعار نوشته شــده 
بــه صــورت گــزارش و پــالکارد را همــراه بــا پانتومیــم و همــ�ا�ی و 
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